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หลักการและวัตถุประสงค์: พยาธิสภาพที่มือเป็นอุปสรรคกับ
การท�ำงานและส่งผลกระทบต่อการท�ำกิจวัตรประจ�ำวัน ซึ่งนัก
กายภาพบ� ำ บั ด มี บทบาทเป็น ผู้ต รวจประเมิน วางแผนและ
ให้การรักษา แต่ในปัจจุบนั ยังไม่มมี าตรฐานของการประเมินการ
ท�ำงานของมือที่เป็นรูปแบบเดียวกันในการให้บริการ ดังนั้นการ
ศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อส�ำรวจสถานการณ์ของเครื่องมือที่
ใช้ในการประเมินการท�ำงานของมือโดยนักกายภาพบ�ำบัด
วิธีการศึกษา: เป็นการศึกษาเชิงส�ำรวจแบบภาคตัดขวาง กลุ่ม
ตั ว อย่ า ง คื อ นั ก กายภาพบ� ำ บั ด ที่ ดู แ ลรั ก ษาผู ้ ป ่ ว ยและมี
ประสบการณ์การท�ำงานในโรงพยาบาลของรัฐอย่างน้อย 1 ปี
จ�ำนวน 336 ราย ที่ได้จากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลาย
ขัน้ ตอน ผูว้ จิ ยั ส่งจดหมายขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม
ทางไปรษณีย์ให้กับกลุ่มตัวอย่าง โดยกลุ่มตัวอย่างสามารถเลือก
ตอบแบบสอบถามแบบออนไลน์ หรื อ ตอบแบบสอบถาม
กระดาษพร้อมส่งแบบสอบถามกลับทางไปรษณีย์ โดยก�ำหนด
ระยะเวลาตอบกลับภายใน 2 สัปดาห์ แบบสอบถามผ่านการ
ประเมินเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิจ�ำนวน 3 คน มีทั้งหมด 2 ตอน
คือ 1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 2) แบบประเมิน
หรือเครื่องมือในการประเมินบริเวณมือของผู้ป่วย
ผลการศึกษา: จากแบบสอบถามที่ส่งออกจ�ำนวน 336 ฉบับ มี
ผูต้ อบแบบสอบถามทีส่ มบูรณ์จำ� นวน 115 ฉบับ (ร้อยละ 34.23)
ส�ำหรับโรคที่ผู้ป่วยระบบกระดูกและกล้ามเนื้อบริเวณมือมารับ
การรักษาบ่อยที่สุด คือโรคการกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือ
ซึ่งการประเมินหรือเครื่องมือที่ใช้มากที่สุด คือโกนิโอมิเตอร์
(ร้อยละ 38.30) มาตรวัดระดับความเจ็บปวด (ร้อยละ 30.40)
และการประเมิ น ก� ำ ลั ง กล้ า มเนื้ อ (ร้ อ ยละ 27.00)
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Background and Objective: The pathological conditions of hand are barriers to work and affect the
daily activities. Physical therapists are responsible for
assessment, planning treatment goals and providing
treatment to the patients, but there is no standard
of hand function assessment to use in providing health
service. Therefore, the objective of this study is to
survey situation of tools used in hand function
assessment by physical therapists.
Methods: This was a cross-sectional survey research.
The samples were 336 physical therapists who has at
least 1 year working experiences in government
hospitals and were selected by multi-stage sampling.
The researchers sent the letters of request to the
sample group to respond to the questionnaire by
mail. They can choose answering either online or
paper-based questionnaire and sent it back by mail
within 2 weeks due date. The questionnaire,
validated by 3 experts for content validity, has 2 parts:
1) characteristics of respondents, and 2) questionnaire
or instrument for hand area assessment of patient.
Results: Of 366 questionnaires sent, 155 (34.23%)
with completed responses were returned. The most
common musculoskeletal disease at hand was Carpal
tunnel syndrome. The top 3 frequently used assessment tools were goniometer (38.30%), pain scale
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สถานการณ์ของเครื่ องมือที่ใช้ในการประเมินการท�ำงานของมือ

Situation of Tool Used in Hand Function Assessment

โรคระบบประสาทที่มีพยาธิสภาพบริเวณมือที่มารับการรักษา
บ่อยที่สุด คือโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด แบบประเมินหรือ
เครื่องมือที่ใช้มากที่สุด คือ การตรวจการท�ำงานของมือ (ร้อย
ละ 27.80) การประเมินก�ำลังกล้ามเนื้อ (ร้อยละ 24.30) และ
แบบประเมิน The Barthel activity of daily living index
(ร้อยละ 17.40)
สรุ ป : เครื่ อ งมื อ ประเมิ น การท� ำ งานของมื อ ที่ ใ ช้ โ ดย
นักกายภาพบ�ำบัดมีความหลากหลาย จึงควรก�ำหนดเครื่องมือ
ที่เป็นมาตรฐานในการประเมินการท�ำงานของมือเพื่อส่งเสริม
การให้ ก ารรั ก ษาผู ้ ป ่ ว ยซึ่ ง จะช่ ว ยในการส่ ง ต่ อ ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น
มาตรฐานเดียวกัน

(30.40%) and muscle manual testing (27.00%). The
most common neurological disease at hand found
was stroke and the top 3 frequently used assessment
tools were hand function test (27.80%), muscle
manual testing (24.30%), and the Barthel activity of
daily living index questionnaire (17.40%).
Conclusion: Various hand function assessment tools
were used by physical therapists. Therefore, standard
tools for hand function assessment should be determined to support quality patient care with shared
standard information.

ค�ำส�ำคัญ: เครื่องมือ, การประเมิน, มือ, นักกายภาพบ�ำบัด
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มื อ เป็ น อวั ย วะที่ ใช้ ใ นการหยิ บ จั บ และท� ำ งานหลั ก ของ
ร่างกาย การมีพยาธิสภาพที่มือจะเป็นอุปสรรคกับการท�ำงาน
และผลกระทบต่อการท�ำกิจวัตรประจ�ำวัน ดังการศึกษาอัตรา
ความชุกในรอบ 12 เดือนทีผ่ า่ นมาของโรคกระดูกและกล้ามเนือ้
บริเวณข้อมือหรือมือในผู้ที่ท�ำงานในส�ำนักงานหรือผู้ที่ใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ในการท�ำงาน ในประเทศไทยที่พบร้อยละ 221 ซึ่ง
สูงกว่าประเทศไต้หวันและเนเธอร์แลนด์ที่พบอัตราความชุกใน
รอบ 12 เดือนที่ผ่านมาของโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ บริเวณข้อ
มือหรือมือในประชากรวัยท�ำงานหรือประชาชนทัว่ ไปร้อยละ 11
และร้อยละ 18 ตามล�ำดับ2,3 ดังนั้นมือจึงเป็นอวัยวะที่มีความ
ส�ำคัญต่อการท�ำงานในทุกอาชีพไม่วา่ จะเป็นบุคคลทัว่ ไปทีม่ ารับ
บริการที่โรงพยาบาล หรือบุคลากรทางการแพทย์ โดยเฉพาะ
นักกายภาพบ�ำบัด4,5
นอกเหนื อ จากความผิ ด ปกติ ข องพยาธิ ส ภาพของมื อ
โดยตรง พยาธิสภาพในส่วนอื่นๆ ของร่างกายอาจส่งผลต่อการ
ท�ำงานของมือ เช่น โรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด (stroke) ที่
มีผลต่อการท�ำงานของระบบกล้ามเนื้อและประสาทจึงส่งผลต่อ
การท�ำงานของมือ ลดความสามารถในการท�ำกิจวัตรประจ�ำวัน
และคุณภาพชีวิตลง6 ,7 เพราะฉะนั้นผู้ที่มีพยาธิสภาพที่มือย่อม
ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ
ท�ำให้ต้องขาดงานหรือไม่สามารถท�ำงานได้ สูญเสียค่าใช้จ่ายใน
การรักษา ส่งผลกระทบต่อเศรษฐานะ ท�ำให้เกิดความเครียด
ความกลัว ความวิตกกังวล ความซึมเศร้า ส่งผลรบกวนการนอน
หลับ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพหรือคุณภาพชีวิตโดย
รวม ดังนั้นผู้ป่วยจึงจ�ำเป็นต้องเข้ารับการรักษา เพื่อลดผลกระ
ทบที่เกิดจากข้อจ�ำกัดในการด�ำเนินชีวิต และคงไว้ซึ่งภาวะ
สุขภาพและคุณภาพชีวิต ส�ำหรับการรักษานั้นมีเป้าหมายเพื่อ
ให้ผปู้ ว่ ยสามารถกลับไปเคลือ่ นไหวหรือทาํ งานได้อย่างปกติหรือ
ใกล้เคียงปกติมากที่สุด8
นักกายภาพบ�ำบัดเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจ
ประเมินและให้การรักษาแก่ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติบริเวณมือ
แต่อย่างไรก็ตาม การประเมินการท�ำงานของมือในปัจจุบันยัง
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ไม่มีประกาศข้อก�ำหนดจากสภากายภาพบ�ำบัดให้แต่ละแผนก
ในโรงพยาบาลใช้แบบประเมินเป็นรูปแบบเดียวกัน9 นอกจาก
นี้การใช้แบบประเมินที่มีความหลากหลายและแตกต่างกันอาจ
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการรักษากรณีที่มีการส่งตัวผู้ป่วยไป
รักษาที่สถานบริการอื่นๆ เพราะการใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่าง
สถานบริการช่วยให้คุณภาพการบริการนั้นดีขึ้น ผู้วิจัยจึงมี
วัตถุประสงค์เพื่อส�ำรวจสถานการณ์ของเครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมิ น การท� ำ งานของมื อ โดยนั ก กายภาพบ� ำ บั ด ของโรง
พยาบาลในประเทศไทย

วิธีการศึกษา

การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป็ น การศึ ก ษาเชิ ง ส� ำ รวจภาคตั ด ขวาง
(cross-sectional survey research) ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ด้วยวิธีสุ่มแบบหลายขั้นตอน (multi–stage sampling) โดย
ใช้ข้อมูลจ�ำนวนสถานบริการตามแผนพัฒนาสุขภาพ (service
plan) ปี พ.ศ. 2555 – 2559
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งคื อ นั ก
กายภาพบ�ำบัดจากแต่ละโรงพยาบาลที่ดูแลรักษาคนไข้ และมี
ประสบการณ์การท�ำงานอย่างน้อย 1 ปี จ�ำนวน 267 ราย และ
เพิ่มเติมอีกร้อยละ 25 รวมทั้งสิ้น 336 ราย ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงตามเนื้อหาของแบบสอบถามฉบับร่างโดยผู้เชี่ยวชาญ
จ�ำนวน 3 ท่าน ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค�ำถาม
และวัตถุประสงค์ (Item-Objective Congruence Index:
IOC) ในช่วง 0.67-1.00 ผู้วิจัยส่งหนังสือถึงผู้อ�ำนวยการแต่ละ
โรงพยาบาลเพื่ อ ชี้ แจงวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องงานวิ จั ย พร้ อ มส่ ง
แบบสอบถามทางไปรษณี ย ์ ใ ห้ กั บ กลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง โดยให้ ท� ำ
แบบสอบถามออนไลน์ ที่ มี ก ารระบุ ลิ ง ค์ ใ นจดหมายหรื อ ส่ ง
แบบสอบถามกลับทางไปรษณีย์ และก�ำหนดให้ตอบกลับภายใน
2 สัปดาห์หลังจากได้รับแบบสอบถาม หลังจากนั้นผู้วิจัยส่ง
แบบสอบถามซ�้ำอีกครั้งทางไปรษณีย์ให้กับกลุ่มตัวอย่างเพื่อ
แจ้งเตือนหลังจากส่งไปรษณีย์ครั้งแรกไปแล้ว 2 สัปดาห์
การศึ ก ษานี้ ไ ด้ ผ ่ า นการพิ จ ารณาจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่
UBU-REC-20/2561 การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติเชิงพรรณนา
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ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ และวิเคราะห์ความเหมือนของกลุ่ม
ตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามกลับเทียบกับกลุ่มตัวอย่างที่ส่ง
แบบสอบถามออกไปด้วยสถิติ Chi-square goodness of
fit test โดยใช้ตัวแปรระดับของโรงพยาบาล แบ่งเป็น 2 กลุ่ม
ได้แก่ กลุ่มที่ 1 โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป กลุ่มที่
2 โรงพยาบาลชุมชน

ผลการศึกษา

ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามจ�ำนวน 336 ฉบับ พบว่ามีผู้ที่ส่ง
แบบสอบถามกลับมาจ�ำนวน 115 ฉบับ (ร้อยละ 34.23) พบว่า
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 84.30) อายุระหว่าง 23-32 ปี
(ร้อยละ 64.30) จบการศึกษาปริญญาตรี (ร้อยละ 93.00) มี
ประสบการณ์การท�ำงานระหว่าง 1-10 ปี (ร้อยละ 73.90) และ
เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง (ระดับ F2) (ร้อยละ 47.80)
(ตารางที่ 1) เมื่อวิเคราะห์ความเหมือนของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบ
แบบสอบถามกลับเทียบกับกลุ่มที่ส่งแบบสอบถามออกไป พบ
ว่ามีความไม่เหมือนกัน (chi-square value = 15.79, p =
0.001)
นักกายภาพบ�ำบัดตอบแบบสอบถามว่ามีแบบประเมินหรือ
เครื่องมือประเมินผู้ป่วยระบบกระดูกและกล้ามเนื้อบริเวณมือ
91 ราย (ร้อยละ 79.10) และไม่มี 24 ราย (ร้อยละ 20.90) โดย
มีแบบประเมินหรือเครื่องมือที่ใช้มากที่สุด 3 ล�ำดับแรก คือ โก
นิโอมิเตอร์ (Goniometer) (ร้อยละ 38.30) มาตรวัดระดับความ
เจ็บปวด (Pain scale) (ร้อยละ 30.40) และการประเมินก�ำลัง
กล้ามเนื้อ (Muscle manual testing) (ร้อยละ 27.00) ตาม
ล�ำดับ (ตารางที่ 2) ส่วนแบบประเมินหรือเครื่องมือในการ
ประเมินผูป้ ว่ ยระบบประสาทบริเวณมือพบว่านักกายภาพบ�ำบัด
ตอบว่ามีแบบประเมินหรือเครื่องมือจ�ำนวน 86 ราย (ร้อยละ
74.80) และไม่มี 29 ราย (ร้อยละ 25.20) โดยแบบประเมินหรือ
เครื่องมือที่พบมาก 3 ล�ำดับแรก คือ การตรวจการท�ำงานของ
มือ (Hand function) (ร้อยละ 27.80) การประเมินก�ำลังกล้าม
เนื้อ (ร้อยละ 24.30) และแบบประเมิน The Barthel activity
of daily living index (ร้อยละ 17.40) ตามล�ำดับ (ตารางที่ 2)
เมื่อวิเคราะห์ค�ำถามทั้ง 2 ข้อร่วมกัน พบว่า มีนักกายภาพบ�ำบัด
ที่ตอบว่าไม่มีการก�ำหนดแบบประเมินหรือเครื่องมือที่ใช้ทั้ง 2
ระบบ จ�ำนวน 19 ราย (ร้อยละ 16.52) ดังนั้นนักกายภาพบ�ำบัด
กลุ่มดังกล่าวเลือกใช้เครื่องมือตามความเหมาะสมของบริบทผู้
ป่วย เช่น การตรวจร่างกายพิเศษ การตรวจการท�ำงานของมือ
การประเมินก�ำลังกล้ามเนื้อ
นักกายภาพบ�ำบัดตอบแบบสอบถามว่ามีแบบประเมินหรือ
เครื่องมือที่ใช้ในการวัดองศาการเคลื่อนไหวของผู้ป่วยระบบ
กระดูกและกล้ามเนื้อบริเวณมือ 108 ราย (ร้อยละ 93.90) และ
ไม่มี 7 ราย (ร้อยละ 6.10) โดยมีแบบประเมินหรือเครื่องมือที่
ใช้มากที่สุด 3 ล�ำดับแรก คือ โกนิโอมิเตอร์ (ร้อยละ 85.20) การ
วัดองศาการเคลือ่ นไหว (ร้อยละ 8.70) และการตรวจการท�ำงาน
ของมือ (ร้อยละ 7.80) ตามล�ำดับ (ตารางที่ 3) นักกายภาพบ�ำบัด
ตอบแบบสอบถามว่ามีแบบประเมินหรือเครื่องมือในการวัด
องศาการเคลื่อนไหวของผู้ป่วยระบบประสาทบริเวณมือจ�ำนวน
91 ราย (ร้อยละ 79.10) และไม่มี 24 ราย (ร้อยละ 6.10) โดย
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แบบประเมินหรือเครื่องมือที่พบมาก 3 ล�ำดับแรก คือ โกนิโอ
มิเตอร์ (ร้อยละ 47.80) การตรวจการท�ำงานของมือ (ร้อยละ
21.70) และการประเมินก�ำลังกล้ามเนื้อ (ร้อยละ 8.70) ตาม
ล�ำดับ (ตารางที่ 3) เมื่อพิจารณาค�ำถามทั้ง 2 ข้อร่วมกัน พบว่า
มีนักกายภาพบ�ำบัดที่ตอบว่าไม่มีการก�ำหนดแบบประเมินหรือ
เครื่องมือที่ใช้ในการวัดองศาการเคลื่อนไหวทั้ง 2 ระบบ จ�ำนวน
6 ราย (ร้อยละ 5.22) ดังนัน้ นักกายภาพบ�ำบัดกลุม่ ดังกล่าวเลือก
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (n=115)
ข้อมูลทั่วไป

จ�ำนวน (ร้อยละ)

1. เพศ
ชาย

18 (15.70)

หญิง

97 (84.30)

2. อายุ (ปี)
23-32

74 (64.30)

33-42

34 (29.60)

43-52

6 (5.20)

≥ 53

1 (0.90)

3. ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี

107 (93.00)

ปริญญาโท

7 (6.10)

ปริญญาเอก

1 (0.90)

4. ประสบการณ์การท�ำงาน (ปี)
1-10

85 (73.90)

11-20

26 (22.60)

21-30

3 (2.60)

≥ 31

1 (0.90)

5. ระดับของโรงพยาบาล
โรงพยาบาลศูนย์ (ระดับ A)

9 (7.80)

โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ (ระดับ S)

7 (6.10)

โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก (ระดับ M1)

11 (9.60)

โรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย (ระดับ M2)

15 (13.00)

โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ (ระดับ F1 )

7 (6.10)

โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง (ระดับ F2)

55 (47.80)

โรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก (ระดับ F3)

11 (9.60)
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สถานการณ์ของเครื่ องมือที่ใช้ในการประเมินการท�ำงานของมือ

ใช้เครื่องมือตามความเหมาะสมของบริบทผู้ป่วย เช่น การตรวจ
การท�ำงานของมือ การวัดองศาการเคลื่อนไหว
ส�ำหรับโรคที่ผู้ป่วยระบบกระดูกและกล้ามเนื้อบริเวณมือ
มารับการรักษามากที่สุด คือ โรคการกดทับเส้นประสาทบริเวณ
ข้อมือ (Carpal tunnel syndrome) (ร้อยละ 30.40) และโรค
ที่ผู้ป่วยระบบประสาทที่มีพยาธิสภาพบริเวณมือมากที่สุด คือ
โรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด (ร้อยละ 41.70) (ตารางที่ 4)
นอกจากนั้นการตรวจร่างกายพิเศษที่ใช้ในการตรวจประเมิน
มากที่สุด คือ Phalen’s test (ร้อยละ 31.30) (ตารางที่ 5)

ตารางที่ 2 แบบประเมินหรือเครื่องมือในการประเมินผู้ป่วย
ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อบริเวณมือ และระบบประสาท
บริเวณมือ (n=115)
แบบประเมินหรือเครื่องมือในการประเมินผู้ป่วย จ�ำนวน (ร้อยละ)
ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อบริเวณมือ

Situation of Tool Used in Hand Function Assessment

ตารางที่ 3 แบบประเมินหรือเครื่องมือที่ใช้ในการวัดองศาการ
เคลื่อนไหวของผู้ป่วยระบบกระดูกและกล้ามเนื้อบริเวณมือ
และระบบประสาทบริเวณมือ (n=115)
แบบประเมินหรือเครื่องมือที่ใช้ในการวัดองศา
การเคลื่อนไหวของผู้ป่วย

จ�ำนวน (ร้อยละ)

ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อบริเวณมือ
โกนิโอมิเตอร์

98 (85.20)

การวัดองศาการเคลื่อนไหว

10 (8.70)

การตรวจการท�ำงานของมือ

9 (7.80)

การประเมินก�ำลังกล้ามเนื้อ

5 (4.30)

อื่นๆ ได้แก่ สายวัด เทปวัด

13 (11.30)

ระบบประสาทบริเวณมือ
โกนิโอมิเตอร์

55 (47.80)

โกนิโอมิเตอร์

44 (38.30)

การตรวจการท�ำงานของมือ

25 (21.70)

มาตรวัดระดับความเจ็บปวด

35 (30.40)

การประเมินก�ำลังกล้ามเนื้อ

10 (8.70)

การประเมินก�ำลังกล้ามเนื้อ

31 (27.00)

การวัดองศาการเคลื่อนไหว

7 (6.10)

การวัดองศาการเคลื่อนไหว

27 (23.50)

4 (3.50)

การตรวจการท�ำงานของมือ

20 (17.40)

แบบประเมิน The Barthel Activity of
Daily Living Index

การตรวจร่างกายพิเศษ เช่น Finkelstein’s test, Phalen’s test, Tinel’s
sign

15 (13.00)

อื่นๆ ได้แก่ สายวัด coordination

11 (9.60)

อื่นๆ ได้แก่ สายวัด การคล�ำ การขยับข้อ
การยืดกล้ามเนื้อ ไม้บรรทัด

17 (14.80)

ระบบประสาทบริเวณมือ
การตรวจการท�ำงานของมือ

33 (27.80)

การประเมินก�ำลังกล้ามเนื้อ

28 (24.30)

แบบประเมิน The Barthel activity of
daily living index

20 (17.40)

โกนิโอมิเตอร์

15 (13.00)

การวัดองศาการเคลื่อนไหว (Range of
motion)

15 (13.00)

การตรวจร่างกายและการตรวจร่างกาย
พิเศษ (Special test)

3 (2.60)

อื่นๆ ได้แก่ แบบประเมิน Stroke
Rehabilitation Assessment of
Movement (STREAM), Modified
Rankin Scale (MRS), Body Image
Scale (BIS), National Institute of
Health Stroke Scale (NIHSS)

34 (29.60)
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การส�ำรวจสถานการณ์เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินการ
ท�ำงานของมือโดยนักกายภาพบ�ำบัดครั้งนี้ พบว่า การประเมิน
ผู้ป่วยในกรณีไม่มีแบบประเมินหรือเครื่องมือในการประเมินผู้
ป่วยบริเวณมือ นักกายภาพบ�ำบัดส่วนใหญ่ใช้การตรวจการ
ท�ำงานของมือเป็นหลัก นอกจากนั้น การประเมินผู้ป่วยในกรณี
ไม่ มี แ บบประเมิ น หรื อ เครื่ อ งมื อ ในการประเมิ น องศาการ
เคลื่อนไหวของผู้ป่วยบริเวณมือ นักกายภาพบ�ำบัดส่วนใหญ่ใช้
การตรวจการท�ำงานของมือเป็นหลักเช่นกัน อาจเป็นเพราะการ
ตรวจการท�ำงานของมือนั้นมีความสอดคล้องกับการใช้มือของ
ผู้ป่วยที่ส่วนใหญ่ใช้มือในการท�ำกิจวัตรประจ�ำวัน ดังนั้นหากมี
การลดลงของความแข็ ง แรงในการก� ำ มื อ ซึ่ ง มี ค วามส� ำ คั ญ
เนื่ อ งจากเป็ น ทิ ศ ทางการท� ำ งานพื้ น ฐานที่ จ ะท� ำ ให้ เ กิ ด การ
เคลื่อนไหวทิศทางต่างๆ ลดลง โดยมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 2 ปัจจัย
ได้แก่ 1) ปัจจัยด้านร่างกาย ประกอบด้วย การลดลงของจ�ำนวน
การหดตัวของกล้ามเนื้อนิ้วมือ อัตราการตอบสนองของหน่วย
ยนต์ (motor unit) และการเปลี่ยนแปลงของชนิดกล้ามเนื้อ 2)
ปัจจัยทางด้านจิตใจ ประกอบด้วย ความเจ็บปวด กลัวความเจ็บ
ปวด และกลัวการบาดเจ็บอีกครั้ง10 และส่งผลให้มีการลดลงของ
ความสามารถในการท�ำงานของมือ
นักกายภาพบ�ำบัดบางส่วนไม่มีแบบประเมินหรือเครื่องมือ
ในการประเมินผู้ป่วยบริเวณมือ หรือไม่มีแบบประเมินหรือ
เครื่องมือที่ใช้ในการวัดองศาการเคลื่อนไหวของผู้ป่วย เนื่องจาก
Srinagarind Med J 2019; 34(5)
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ตารางที่ 4 แบบประเมินหรือเครื่องมือที่ใช้ในการวัดองศาการเคลื่อนไหวของผู้ป่วยระบบกระดูกและกล้ามเนื้อบริเวณมือ และ
ระบบประสาทบริเวณมือ (n=115)
อันดับ 1
อันดับ 2
อันดับ 3
จ�ำนวน (ร้อยละ) จ�ำนวน (ร้อยละ) จ�ำนวน (ร้อยละ)

โรค
ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อบริเวณมือ
โรคการกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือ

35 (30.40)

32 (27.80)

15 (13.00)

โรคนิ้วล็อค

27 (23.50)

21 (18.30)

31 (27.00)

โรคปลอกหุ้มเอ็นนิ้วหัวแม่มืออักเสบ

19 (16.50)

34 (29.60)

28 (24.30)

ข้อติด (Joint stiffness)

11 (9.60)

7 (6.10)

7 (6.10)

ข้อติดหลังกระดูกหัก Post fracture (limit ROM)

4 (3.50)

2 (1.70)

1 (0.90)

19 (16.50)

19 (16.50)

33 (28.70)

โรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด

48 (41.70)

4 (3.50)

1 (0.90)

โรคการกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือ

14 (12.20)

7 (6.10)

3 (2.60)

อัมพฤกษ์/อัมพาต (Hemiparesis / Hemiplegia)

8 (7.00)

0 (0.00)

2 (1.70)

Wrist drop

7 (6.10)

2 (1.70)

0 (0.00)

Brachial plexus injury

4 (3.50)

10 (8.70)

3 (2.60)

Nerve injury

3 (2.60)

10 (8.70)

8 (7.00)

Shoulder hand syndrome

3 (2.60)

4 (3.50)

2 (1.70)

อื่นๆ ได้แก่ resisted isometric testing, sign of clicking and locking,
mobilization test

12 (10.40)

39 (33.90)

32 (27.80)

โรงพยาบาลตอบ “ไม่มีผู้ป่วย”

16 (13.90)

39 (33.90)

64 (55.70)

อื่นๆ ได้แก่ wrist drop injury, muscle strain, wrist fracture, close
fracture at distal radius
ระบบประสาทบริเวณมือ

ตารางที่ 5 การตรวจร่างกายพิเศษ (Special test) ที่ใช้ในการตรวจประเมิน (n=115)
การตรวจร่างกายพิเศษ
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อันดับ 1
อันดับ 2
อันดับ 3
จ�ำนวน (ร้อยละ) จ�ำนวน (ร้อยละ) จ�ำนวน (ร้อยละ)

Phalen’s test

36 (31.30)

22 (19.10)

7 (6.10)

Finkelstein’s test

30 (26.10)

30 (26.10)

22 (19.10)

Tinel’s sign

11 (9.60)

15 (13.00)

9 (7.80)

องศาการเคลื่อนไหว

8 (7.00)

8 (7.00)

13 (11.30)

การประเมินก�ำลังกล้ามเนื้อ

4 (3.50)

1 (0.90)

0 (0.00)

Trigger finger test

1 (0.90)

6 (5.20)

6 (5.20)

อื่นๆ ได้แก่ wrist sprain, fracture of lower limb, C-syndrome, deformity 14 (12.20)
from gout and rheumatoid, amputation

13 (11.30)

10 (8.70)

ไม่มี

20 (17.40)

48 (41.70)

11 (9.60)
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สถานการณ์ของเครื่ องมือที่ใช้ในการประเมินการท�ำงานของมือ

ไม่มีการก�ำหนดแบบประเมินหรือเครื่องมือ ดังนั้นจึงสามารถ
สรุปได้วา่ ยังไม่มมี าตรฐานของการใช้เครือ่ งมือหรือแบบประเมิน
การท�ำงานของมือเป็นรูปแบบเดียวกันของการให้บริการ ซึ่ง
สอดคล้องกับประกาศสภากายภาพบ�ำบัด เรือ่ งมาตรฐานบริการ
กายภาพบ�ำบัด ปี พ.ศ. 2553 มาตรฐานที่ 8 กระบวนการทาง
กายภาพบ�ำบัด ข้อ 8.99 ทีร่ ะบุไว้วา่ “การบันทึกเวชระเบียนของ
ผู้ป่วย ปัญหาผู้ป่วย แผนการดูแลรักษา การปฏิบัติตามแผน
และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น เพื่อให้เกิดการสื่อสารที่ดีระหว่างทีมงาน
ผู้ให้บริการและเกิดความต่อเนื่องในการดูแลรักษา จะต้องมี
ข้อมูลครอบคลุมตามอาการส�ำคัญ ประวัติปัจจุบัน ประวัติอดีต
การตรวจร่างกาย การวินจิ ฉัยทางกายภาพบ�ำบัด แผนการรักษา
การรักษาทางกายภาพบ�ำบัด ความก้าวหน้าทางการรักษา ข้อ
ห้ามและข้อควรระวัง และสรุปผลการจ�ำหน่ายผู้ป่วย” ซึ่งความ
หลากหลายของการใช้ แ บบประเมิ น การท� ำ งานของมื อ ใน
ปัจจุบนั อาจจะส่งผลให้การส่งต่อผูป้ ว่ ยไปโรงพยาบาลอืน่ ๆ ต้อง
ใช้ระยะเวลาเพราะอาจต้องเริ่มตั้งแต่การซักประวัติ การตรวจ
ร่างกาย การวินิจฉัย การวางแผนและให้การรักษา รวมถึงการ
บันทึกเวชระเบียน ดังนั้นหากนักกายภาพบ�ำบัดมีการใช้แบบ
ประเมินการท�ำงานของมือที่มีมาตรฐานในรูปแบบเดียวกัน จะ
ส่งผลให้มคี วามสะดวกในการส่งต่อผูป้ ว่ ยไปรักษาทีโ่ รงพยาบาล
อื่นๆ และส่งผลโดยตรงต่อผู้ป่วยในการลดระยะเวลาของขั้น
ตอนก่อนการรักษาลง เพื่อให้ได้รับการรักษาและค�ำแนะน�ำจาก
นักกายภาพบ�ำบัดมากขึ้น
การศึกษาครัง้ นี้ พบผูป้ ว่ ยทีม่ ารับการรักษาส่วนใหญ่เป็นโรคการ
กดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาไป
ข้างหน้า 6 ปี เรื่องความชุกของโรคการกดทับเส้นประสาท
บริเวณข้อมือในคนท�ำงานประเทศอังกฤษ ที่พบว่าเป็นโรคที่พบ
ได้บ่อยที่สุดของรยางค์บน11 ส�ำหรับล�ำดับรองลงมา ได้แก่ โรค
นิ้วล็อค และโรคปลอกหุ้มเอ็นนิ้วหัวแม่มืออักเสบ ส�ำหรับผู้ป่วย
ระบบประสาทที่มารับการรักษาส่วนใหญ่ คือโรคหลอดเลือด
สมองขาดเลือด ระบบประสาทส่วนกลางถูกท�ำลายท�ำให้หยุด
การท�ำงานของการเคลื่อนไหวชนิดละเอียด ส่งผลต่อความ
สามารถในการแยกความรูส้ กึ ต่างๆ และส่งผลต่อการเคลือ่ นไหว
ของมือบางส่วนหรือทั้งหมด ดังนั้นผู้ป่วยจะเคลื่อนไหว ข้อศอก
ข้อมือ หรือ นิ้วมือด้วยความยากล�ำบาก ซึ่งอาจจะไม่สามารถ
ท�ำได้หลายการเคลื่อนไหวเมื่อต้องมีการเคลื่อนไหวร่วมกัน 12
และสอดคล้องกับการศึกษาการท�ำงานของมือ 2-5 ปี หลังจาก
เกิดโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดทีพ่ บว่าค่าคะแนนการท�ำงาน
ของมือนั้นลดลง7 ดังนั้นผู้ป่วยที่มีพยาธิสภาพที่มือมักจะพบว่า
มีปัญหาด้านการท�ำงานของมือ เช่น การก�ำมือ การแบมือ การ
หยิบจับสิ่งของต่างๆ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาในครั้ง
นี้ที่พบว่านักกายภาพบ�ำบัดเลือกใช้การตรวจการท�ำงานของมือ
ในการประเมินผู้ป่วยบริเวณมือ ในกรณีที่ไม่มีการก�ำหนดแบบ
ประเมินหรือเครื่องมือในการประเมินผู้ป่วยบริเวณมือ นอกจาก
นั้น นักกายภาพบ�ำบัดนิยมใช้เครื่องมือโกนิโอมิเตอร์ในการ
ประเมินองศาการเคลือ่ นไหวมือของผูป้ ว่ ย ส่วนการประเมินการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวันของผู้ป่วยระบบประสาทบริเวณมือ นัก
กายภาพบ�ำบัดนิยมใช้แบบประเมินการปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวัน
ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (The Barthel Activity of
Daily Living Index) ซึ่งใช้ประเมินความก้าวหน้าในการดูแล
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ตนเองและการเคลื่อนไหวในผู้ป่วยที่ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ประกอบด้วย 10 กิจกรรม ได้แก่ การรับประทานอาหาร การ
หวีผม การลุกจากที่นอน การใช้ห้องสุขา การควบคุมการขับ
ถ่ายอุจจาระ การควบคุมการขับถ่ายปัสสาวะ การอาบน�้ำ การ
สวมใส่เสื้อผ้า การเคลื่อนที่ภายในบ้าน และการเดินขึ้นลงบันได
1 ชั้น จึงเป็นการประเมินโดยรวมในทุกส่วนของร่างกาย ดังนั้น
นักกายภาพบ�ำบัดแต่ละโรงพยาบาลจึงยังไม่มีแบบประเมินที่ใช้
ประเมิ น การท� ำ งานของมื อ โดยเฉพาะส่ ว นที่ เ ป็ น มาตรฐาน
เดียวกัน และแบบประเมินการท�ำงานของมือยังไม่ครอบคลุม
กิจวัตรประจ�ำวันของผู้ป่วยตามทิศทางของการเคลื่อนไหวปกติ
ดังนั้นจึงควรมีการก�ำหนดแบบประเมินการท�ำงานของมือให้
เป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อเป็นการส่งเสริมในการให้การรักษา
แก่ผู้ป่วยโดยสามารถส่งต่อข้อมูลที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
การศึกษาครั้งนี้มีข้อจ�ำกัดคือ สัดส่วนแบบสอบถามที่ตอบ
กลับภายในระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้ 1 เดือน ควรมีการเพิ่มระยะ
เวลาหรือมีการแจ้งเตือนเพื่อให้ได้จ�ำนวนแบบสอบถามที่ตอบ
กลั บ เพิ่ ม ขึ้ น นอกจากนี้ โรงพยาบาลกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ต อบ
แบบสอบถามกลับมาไม่เป็นสัดส่วนเดียวกันกับกลุ่มตัวอย่างที่
ส่งแบบสอบถามออกไปเมือ่ พิจารณาจากระดับของโรงพยาบาล
อาจเนื่องมาจากสัดส่วนของโรงพยาบาลชุมชนนั้นมีมาก จึงมี
โอกาสตอบกลับน้อยเมื่อเทียบกับโรงพยาบาลศูนย์และโรง
พยาบาลทั่วไปรวมกัน อีกทั้งระดับนัยส�ำคัญทางสถิติของ chi
square test นั้นขึ้นอยู่กับขนาดตัวอย่าง หากขนาดตัวอย่างมี
ค่ามาก ก็จะมีโอกาสมีผลการทดสอบที่นัยส�ำคัญทางสถิติเพิ่ม
ขึ้น

ข้ อเสนอแนะ

1) การส่งแบบสอบถามกลับมายังผู้วิจัยมีความล่าช้าและ
ไม่ครบตามจ�ำนวน อาจจะเนื่องมาจากครั้งแรกที่ด�ำเนินการส่ง
แบบสอบถาม ผู้วิจัยส่งบันทึกข้อความไปที่ผู้อ�ำนวยการแต่ละ
โรงพยาบาล อาจท�ำให้เกิดความล่าช้าของการส่งต่อเอกสารตาม
ขั้นตอนการท�ำงาน หรือเอกสารอาจสูญหาย ดังนั้นการศึกษา
ในอนาคตควรส่งเอกสารไปที่หัวหน้าแผนกกายบ�ำบัดโดยตรง
เพื่อกระชับเวลาและป้องกันเอกสารสูญหาย
2) ในบางโรงพยาบาลหน่วยงานที่ท�ำหน้าที่ในการรักษาผู้
ป่วยที่มีปัญหาการท�ำงานของมือ คือหน่วยงานกิจกรรมบ�ำบัด
ซึ่งไม่ใช่หน่วยงานกายภาพบ�ำบัด จึงไม่สอดคล้องกับบริบทงาน
ของโรงพยาบาลนั้นๆ และส่งผลต่อการส่งหนังสือของผู้อ�ำนวย
การ อาจจะท�ำให้เอกสารเป็นโมฆะไปโดยปริยาย หรือหน่วย
งานกิจกรรมบ�ำบัดอาจไม่เห็นความส�ำคัญเนื่องจากข้อความ
และเนื้อหาเป็นของนักกายภาพบ�ำบัดเท่านั้น ดังนั้นการศึกษา
ในอนาคตควรระบุผู้ตอบแบบสอบถามเป็นนักกายภาพบ�ำบัด
หรือนักกิจกรรมบ�ำบัด

สรุป

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินการท�ำงานของมือของผู้ป่วย
ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ และระบบประสาทบริเวณมือโดย
นักกายภาพบ�ำบัดที่ท�ำงานในสถานบริการของรัฐมีความหลาก
หลาย ไม่มเี ครือ่ งมือประเมินการท�ำงานของมือโดยเฉพาะทีเ่ ป็น
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