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ความนาเชื่อถือของ “ดัชนีวัดความบกพรองความสามารถของคอ
ฉบับภาษาไทย” ในการประเมินความพรองความสามารถ
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หลักการและวัตถุประสงค : ดัชนีวัดความบกพรองความ
สามารถของคอเป น แบบประเมิ น ที่ ใ ช ป ระเมิ น ระดั บ การ
พร อ งความสามารถในผู ป ว ยที่ มี อ าการปวดคอ ซึ่ ง ได รั บ
การเผยแพรไปทัว่ โลก การศึกษานีเ้ ปนการศึกษาเพือ่ ทดสอบ
ความนาเชือ่ ถือของดัชนีวดั ความบกพรองความสามารถของคอ
ฉบับภาษาไทยในการประเมินผูปวยที่มีอาการปวดคอระยะ
กึง่ เฉียบพลันและเรือ้ รัง
วิธีการศึกษา : สำรวจจากกลุมตัวอยางผูปวยที่มีอาการ
ปวดคอดั ง กล า วซึ่ ง มารั บ การรั ก ษาที่ แ ผนกผู ป ว ยนอก
เวชศาสตรฟนฟู โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ระหวาง
เดือนกุมภาพันธ 2555 ถึง กรกฏาคม 2556 จำนวน 76 ราย
ดวยแบบประเมินความพรองความสามารถของคอ ฉบับ
ภาษาไทย ทดสอบความน า เชื่ อ ถื อ ของดั ช นี วั ด ความ
บกพร อ งความสามารถของคอฉบั บ ภาษาไทยโดยใช วิ ธี
สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาของครอนบาค โดยยอมรั บ ว า ดั ช นี มี
ความนาเชือ่ ถือทีค่ า ครอนบาค อัลฟา มากกวา 0.8
ผลการศึกษา : ผเู ขารวมวิจยั อายุตงั้ แต 20 ถึง 65 ป อายุ
เฉลีย่ 47.9 ป เปนเพศหญิง 57 ราย (รอยละ 76) ปวดคอ
มานานเฉลี่ย 22.6 เดือน (Min-Max: 1-120, Median: 12)
สวนใหญมอี าการปวดมานานตัง้ แต 6 เดือนถึง 2 ป (รอยละ
35.6) ความรุนแรงของอาการปวดเฉลีย่ 6.3 + 1.8 และ คะแนน
เฉลี่ยของดัชนีวัดความบกพรองความสามารถของคอเทากับ
13.9+6.8 คาครอนบาค อัลฟา เทากับ 0.835
สรุป : ความน า เชื่ อ ถื อ ของดั ช นี วั ด ความบกพร อ งความ
สามารถของคออยูในระดับดีทั้งคาคะแนนรวมและคะแนน
ในแตละหัวขอยอยทั้ง 10 ขอ ดัชนีวัดความบกพรองความ
สามารถของคอมี ร ะดั บ ความน า เชื่ อ ถื อ มากที่ สุ ด เมื่ อ ใช
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Background and Objective : The Neck disability
Index was designed for disability evaluation in the
patient who was suffering from neck pain. It was
published worldwide. The purpose of this study is to
assess the reliability of Thai-version of the Neck
Disability Index in the dimension of disability evaluation
among the patients with subacute and chronic neck pain.
Methods : The data were collected form questionnaire
replied by the 76 subacute and chronic neck pain
patients treating in the rehabilitation clinic, Burapha
University Hospital, during February 2012 to July 2013.
The reliability of Thai-version of the Neck Disability
Index was assessed, and accepted at Chronbach’s
alpha > 0.8.
Results : Most questionnaire respondents were female
(76%), ranging from 20-65 years old, an average age is
47.9 years, an average pain duration is 22.6 months
(Min-Max: 1-120, Median: 12). The most of patients have
had miserable neck pain during 6 months to 2 years,
the average pain severity score is 6.3 + 1.8 and
average Thai –NDI score is 13.9 + 6.8. Cronbach’s
alpha is 0.835.
Conclusions : The reliability of Thai-NDI is acceptable
in both total score and each 10-items score. Thai-NDI
has highest reliability for patients within two years
duration of neck pain. Significant correlation between
Thai-NDI and pain severity score (p<0.001, R = 0.417).
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ความนาเชือ่ ถือของ “ดัชนีวดั ความบกพรองความสามารถของคอ ฉบับภาษาไทย”
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ประเมินในผปู ว ยทีม่ อี าการมาไมเกิน 2 ป และดัชนีวดั ความ Keywords : RELIABILITY, Thai-version of Neck
บกพรองความสามารถของคอมีความสัมพันธกบั ความรุนแรง Disability Index (Thai-NDI), NECK PAIN
ของอาการปวดคอ (R= 0.417, p< 0.001)
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บทนำ
อาการปวดคอเปนหนึง่ ในอาการทางดานระบบกลาม
เนือ้ และขอตอทีพ่ บบอยทางคลินกิ รอยละ 70 ของประชากร
ทั่วไปเปนผูที่เคยมีอาการปวดคออยางนอยหนึ่งครั้งในชวง
ชีวติ 1 อุบตั กิ ารณของอาการปวดคอเพิม่ สูงขึน้ โดยสัมพันธกบั
อายุ และลักษณะการทำงาน โดยพบมากสุดที่อายุระหวาง
35– 49 ป1-3 ซึง่ เปนชวงวัยทำงานสองในสามของผปู ว ยทีเ่ คย
มีอาการปวดคอจะยังคงมีอาการตอเนือ่ งและกลายเปนอาการ
ปวดคอเรื้อรัง1 ซึ่งอาการปวดคอดังกลาวสงผลกระทบตอ
คุ ณ ภาพชี วิ ต การทำงาน รวมถึ ง ค า ใช จ า ยในการรั ก ษา
พยาบาลและสูญเสียโอกาสในการทำงานอยางสูง2 เคยมีการ
ศึกษาถึงคาใชจา ยในการรักษาพยาบาลผปู ว ยทีม่ อี าการปวดคอ
ในประเทศสหรัฐอเมริกาพบวามีคา ใชจา ยสูง และในประเทศ
แคนาดาก็เคยมีผูศึกษาคาใชจายทั้งทางตรงและทางออมที่
เกิดจากการดูแลผปู ว ยทีม่ อี าการปวดคอเหลานีเ้ ปนเงินเกือบ
700 ลานดอลลาร สหรัฐสำหรับป ค.ศ. 19962 การศึกษาเกีย่ ว
กับผลของการรักษาผูปวยที่มีอาการปวดคอมักดูที่ความ
รุนแรงของอาการปวดคอเปนตัวแปรสำคัญ แตสำหรับผปู ว ย
ทีม่ อี าการปวดคอเรือ้ รังนัน้ การประเมินเพียงความรุนแรงของ
อาการปวดอยางเดียวไมเพียงพอตอการตัดสินใจวาการรักษา
นั้นไดผลดีจริงหรือไม จำเปนตองมีการประเมินความพรอง
ความสามารถของรางกายหรือขอจำกัดในการทำงานและ
การดำเนินชีวิตประจำวันรวมไปดวย
ดั ช นี วั ด ความบกพร อ งความสามารถของคอ (Neck
Disability Index) ไดรบั การเผยแพรและนำไปใชในหลายงาน
วิจัยสำหรับในประเทศไทย ดร.สุรียพร อุทัยคุปต ไดเคยทำ
การแปลและทดสอบความน า เชื่ อ ถื อ ของดั ช นี วั ด ความ
บกพรองความสามารถของคอ ฉบับภาษาไทยโดยทำการ
ทดสอบในอาสาสมัครคนไทยที่มีอาการปวดคอทั้งในระยะ
เฉียบพลันและเรื้อรัง5พบวาแบบประเมินนี้มีความเที่ยงตรง
และ นาเชือ่ ถือดี แตบางงานวิจยั ในตางประเทศยังพบวาแบบ
ประเมิ น นี้ มี ค วามน า เชื่ อ ถื อ อยู ใ นเกณฑ ค อ นข า งน อ ยถึ ง
ปานกลาง6-9 และจากการทบทวนวรรณกรรมอยางมีระบบ
พบวาผปู ว ยทีม่ อี าการปวดคอแบบเฉียบพลันจะมีอาการดีขนึ้
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เมื่อรับการรักษาโดยการใหยาฉีดสเตียรอยดแตในผูปวยที่มี
อาการปวดคอแบบกึ่งเฉียบพลันหรือเรื้อรังจะตองใชวิธีการ
รักษาโดยประยุกตเอาหลายวิทยาการมารักษารวมกัน13 ซึ่ง
เปนปจจัยหนึง่ ทีท่ ำใหการรักษาผปู ว ยทีม่ อี าการปวดคอ ระยะ
กึ่ ง เฉี ย บพลั น และเรื้ อ รั ง ต อ งติ ด ตามการรั ก ษานาน และ
สิน้ เปลืองทรัพยากรมากกวาการรักษาผปู ว ยทีม่ อี าการปวดคอ
แบบเฉี ย บพลั น ผู วิ จั ย จึ ง สนใจศึ ก ษาความน า เชื่ อ ถื อ
(reliability) ของดัชนีวัดความบกพรองความสามารถของคอ
ฉบับภาษาไทยในผูปวยคนไทยที่มีอาการปวดคอระยะกึ่ง
เฉียบพลันและเรือ้ รัง เนือ่ งจากผปู ว ยกลมุ ดังกลาวเปนกลมุ ที่
ตองการบำบัดรักษาและฟนฟูสภาพอยางตอเนื่องเพื่อให
ผู ป ว ยสามารถกลั บ ไปใช ชี วิ ต ประจำวั น หรื อ ทำงานได
ใกลเคียงปกติ และเพือ่ นำแบบประเมินนีไ้ ปใชตดิ ตามประเมิน
ผลการบำบั ด รั ก ษาอาการปวดคอสำหรั บ งานวิ จั ย ของ
คนไทยตอไป

วิธีการศึกษา
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป น การศึ ก ษาเชิ ง พรรณนาภาค
ตัดขวาง (Crossectional descriptive study) กลมุ ตัวอยางที่
ศึกษาคือ
กลุมผูปวยที่มีอาการปวดคอที่มารับการรักษาที่แผนก
ผูปวยนอกเวชศาสตรฟนฟู คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาล
มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา ระหว า งเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ 2555 ถึ ง
กรกฎาคม 2556 จำนวน 76 รายโดยมีเกณฑคดั เขาคือผปู ว ย
ทีม่ อี ายุ ระหวาง 20 ถึง 65 ป มีอาการปวดคอมาไมนอ ยกวา
1 เดือน ไดรับการซักประวัติและตรวจรางกาย โดยแพทย
เวชศาสตรฟนฟูจำนวนสองทานพบวาไมมีอาการปวดจาก
ความผิดปกติของรากประสาทหรือปวดจากโรคทางระบบ
อืน่ ๆ นอกเหนือไปจากระบบกลามเนือ้ และกระดูก ผปู ว ยจะได
รับเอกสารชีแ้ จงวัตถุประสงคของการศึกษาและเปดโอกาสให
ซักถาม รวมทัง้ ใหลงชือ่ ยินยอมในเอกสารแสดงความยินยอม
เขารวมการศึกษากอนทำการรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบ
ถาม และผปู ว ยสามารถถอนตัวจากงานวิจยั ไดตลอดเวลาโดย
ไมมีขอผูกพันใดๆ และไมมีผลตอการใหการบำบัดรักษา
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ขอมูลทีร่ วบรวมไดจากแบบสอบถามประกอบดวย ขอมูลทัว่ ไป
ไดแก เพศ อาย แุ ละอาชีพ ขอมูลระยะเวลาตัง้ แตเริม่ มีอาการ
ปวดคอจนถึงเริม่ รักษา ความรุนแรงของอาการปวดคอ (VAS)
และดัชนีวดั ความบกพรองความสามารถของคอ ฉบับภาษาไทย
ใชตารางแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย เลขคณิต และ
คาเบีย่ งเบนมาตรฐานสำหรับการวิเคราะห ขอมูลของอาสาสมัคร
ไดแก เพศ อายุ อาชีพ ระยะเวลาตัง้ แตเริม่ มีอาการปวดคอ
จนถึงเริม่ รักษา ความรุนแรงของอาการ ปวดคอ และดัชนีวดั
ความบกพรองความสามารถของคอ วิเคราะหความนาเชือ่ ถือ
ของคะแนนดัชนีวดั ความบกพรอง ความสามารถของคอโดย
ใชคา Cronbach’s Alpha การ ศึกษานีเ้ ปนการรวบรวมผปู ว ย
ทีม่ ารับการตรวจรักษาในชวง เวลาดังกลาว และมีอาการตรง
กับเกณฑคดั เขาซึง่ สามารถรวบรวมจำนวนประชากรทีศ่ กึ ษา
ไดทั้งสิ้น 76 ราย เมื่อใชสูตรคำนวณขนาดตัวอยางสำหรับ
การทดสอบและประมาณคาของ Bonett (2002)

และ
คา Power of test เทากับ 71.6 % และวิเคราะหความสัมพันธ
ระหวางความบกพรองความสามารถของคอกับความรุนแรง
ของอาการปวดคอ โดยใชคาสัมประสิทธสหสัมพันธแบบ
เพี ย ร สั น (Pearson’s correlation) และใช โ ปรแกรม R
ในการวิเคราะหขอ มูล การศึกษาครัง้ นีไ้ ดผา นการรับรองจาก
คณะกรรมการการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยบูรพา เลขที่
51/2554 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ พ.ศ. 2555

ผลการศึกษา

ขอมูลทั่วไป
จากการศึกษากลุมตัวอยางที่มีอาการปวดคอระยะกี่ง
เฉียบพลันและเรื้อรัง จำนวน 76 ราย พบวากลุมตัวอยาง
สวนใหญ รอยละ 75 เปนเพศหญิง อายุระหวาง 40 ถึง 59 ป
สวนใหญมีอาชีพรับราชการหรือพนักงานสำนักงาน คิดเปน
รอยละ 43.1 และระยะเวลาตั้งแตเริ่มมีอาการปวดคอจนถึง
เริม่ รักษาตัง้ แต 6 เดือน ถึง 2 ป โดยคิดเปนรอยละ 35.6 ของ
อาสาสมัครผตู อบแบบสอบถามทัง้ หมด(ตารางที่ 1 และ 2)
ความรุนแรงของอาการปวดคอ (VAS) เฉลีย่ เทากับ 6.3
± 1.8 และคะแนนรวมดัชนีวัดความบกพรองความสามารถ
ของคอ ฉบับภาษาไทย (Thai-NDI) เฉลีย่ 13.9 ± 6.8 (ตาราง
ที่ 3)
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ความนาเชื่อถือของดัชนีวัดความบกพรองความสามารถของ
คอฉบับภาษาไทย
ดัชนีวดั ความบกพรองความสามารถของคอ ฉบับภาษา
ไทย (Thai-NDI) มีความนาเชื่อถือโดยมีคา Cronbach’s
Alpha เทากับ 0.835 และคะแนนความนาเชือ่ ถือของดัชนีแบบ
แยกรายขอมีคา Cronbach’s Alpha มากกวาหรือเทากับ 0.8
ขึน้ ไปทุกขอ (ตารางที่ 4) ดัชนีวดั ความบกพรองความสามารถ
ของคอ ฉบับภาษาไทย มีความนาเชื่อถือดี ไมวาในกลุม
อาชีพใชแรงงานหนักหรือไมใชแรงงานหนัก กลมุ อายุ ระหวาง
20 ถึง 59 ป และกลมุ ทีม่ อี าการปวดคอมานานไมเกิน 2 ป
โดยคา Cronbach’s Alpha มากกวา 0.8 สวนกลมุ ผปู ว ยที่ มี
อาการปวดคอมานานตัง้ แตสองปขนึ้ ไปพบวาความนาเชือ่ ถือ
ของดัชนีมีคาลดลงเล็กนอย โดยคา Cronbach’s Alpha
เทากับ 0.739 (ตารางที่ 5) แตพบวา Thai-NDI มีความสัมพันธ
นอยกับความรุนแรงของอาการปวดคอ (VAS) โดยมี ค า
สัมประสิทธสหสัมพันธแบบเพียรสนั เทากับ 0.417 (แผนภาพ
และตารางที่ 6)
ตารางที่ 1 อาสาสมัครผตู อบแบบสอบถามทัง้ หมด 76 ราย
แบงตามเพศ อายุ และ อาชีพ
ลักษณะ
เพศ
ชาย
หญิง
ไมระบุเพศ

จำนวน (รอยละ)

รวม
อายุ (ป)
20-29
30-39
40-49
50-59
60-65
คาเฉลี่ยเลขคณิต (คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน) = 47.9
(10.9) ปคา ต่ำสุด – คาสูงสุด = 20 – 67
ป(ไมระบุอายุ 1 คน)
รวม
อาชีพ (ไมระบุอาชีพ 4 ราย)
พนักงานสำนักงาน/รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ครู/อาจารย
แพทย/พยาบาล/ผูชวยพยาบาล/ผูชวยเหลือคนไข/
นิสิต/นักเรียน
คาขาย/ธุรกิจสวนตัว
แมบา น/รับจาง/หมอนวด/ใชแรงงาน
รวม
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18 (23.7)
57 (75.0)
1 (1.3)
76
6 (8.0)
8 (10.7)
25 (33.3)
25 (33.3)
11 (14.7)

75
31 (43.1)
18 (25.0)
8 (11.1)
2 (2.8)
3 (4.2)
10 (13.9)
72
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ตารางที่ 2 ระยะเวลาตั้งแตเริ่มมีอาการปวดคอจนถึงเริ่ม ตารางที่ 3 ความรุนแรงของอาการปวดคอ และคะแนนรวม
รักษา
ดัชนีวัดความบกพรองความสามารถของคอ
ระยะเวลาตั้งแตเริ่มมีอาการปวดคอ
จนถึงเริม่ รักษา (เดือน)
1-5
6-23
24 ขึ้นไป
คาเฉลี่ยเลขคณิต (คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน) =
22.6 (30.1)คากลาง = 12 เดือนคาต่ำสุด –
คาสูงสุด = 1-120 เดือน
(ขอมูลไมครบ 3 ราย)
รวม

จำนวน (รอยละ)
23 (31.5)
26 (35.6)
24 (32.9)

73

ตารางที่ 4 ความนาเชือ่ ถือของดัชนีวดั ความบกพรองความ
สามารถของคอ ฉบับภาษาไทย (Cronbach’s Alpha =
0.835)
Item Scale mean if Corrected item-total Cronbach’s
item deleted
correlation
Alpha if item
deleted
Item 1
11.90
0.504
0.822
13.51
0.228
0.844
Item 2
Item 3
12.79
0.415
0.832
Item 4
12.58
0.531
0.820
12.53
0.573
0.815
Item 5
Item 6
12.88
0.743
0.795
12.93
0.540
0.818
Item 7
12.84
0.584
0.815
Item 8
Item 9
12.67
0.511
0.822
Item 10
12.73
0.674
0.809

คะแนนรวม

จำนวน (รอยละ)

คะแนนความรุนแรงของอาการปวด (Visual Analog
Scale)
คาเฉลีย่ เลขคณิต (คาเบีย่ งเบนมาตรฐาน) = 6.3 (1.8)
คาต่ำสุด – คาสูงสุด = 2-10
(ไมระบุคะแนะความรุนแรงของอาการปวด 1 ราย)
รวม
คะแนนรวม Thai-NDI
ไมมีความบกพรอง (0-4 คะแนน)
มีความบกพรองเล็กนอย (5-14 คะแนน)
มีความบกพรองปานกลาง (15-24 คะแนน)
มีความบกพรองมาก (25-34 คะแนน)
คาเฉลีย่ เลขคณิต (คาเบีย่ งเบนมาตรฐาน) = 13.9 (6.8)
คาต่ำสุด – คาสูงสุด = 0-32
รวม

75
6 (7.9)
40 (52.6)
24 (31.6)
6 (7.9)
76

ตารางที่ 6 ความสัมพันธระหวางคะแนนความรุนแรงของ
อาการปวดคอ (VAS) กับ Thai-NDI
Variables
VAS and Thai-NDI

R
0.417

P
<0.001

ตารางที่ 5 คาความนาเชื่อถือของดัชนีวัดความบกพรอง
ความสามารถของคอแบงตามกลุมอาชีพ กลุมอายุ และ แผนภาพที่ 1 ความสัมพันธระหวางดัชนี้วัดความบกพรอง
ระยะเวลาที่มีอาการปวดคอ
ความสามรถของคอกับความรุนแรงของอาการปวด (VAS)
Groups
Occupation
Labor
Non labor
Age (years)
20-39
40-59
60+
Disease duration (months)
1-5
6-23
24+
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n

Cronbach’salpha

21
48

0.815
0.850

14
50
11

0.840
0.855
0.581

23
26
24

0.887
0.825
0.739

วิจารณ
จากการศึกษาดังกลาวพบวาผทู มี่ อี าการปวดคอ สวนใหญ
เป น เพศหญิ ง จำนวนร อ ยละ 75 อายุ ร ะหว า ง 40-56 ป
ใกลเคียงกับการศึกษาของ Cote และคณะ1 ซึง่ ศึกษาอุบตั กิ ารณ
ของอาการปวดคอในกลุมประชากรจำนวน 1,100 รายที่
ประเทศแคนาดา ระหวางป ค.ศ. 1995-1996 พบวา ผปู ว ย
สวนใหญเปนเพศหญิง อายุประมาณ 30-60 ป และ เชนเดียว
กับการศึกษาของ Hogg-Johnson และคณะ3 ซึง่ พบวาอาการ
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จารุวรรณ กิตติวราวุฒิ และ สุพรรณี อำนวยพรสถิตย

ปวดคอพบมากในผูปวยเพศหญิงและมีอุบัติการณ สูงสุดใน
ชวงวัยกลางคน
ความน า เชื่ อ ถื อ ของดั ช นี วั ด ความบกพร อ งความ
สามารถของคอฉบับภาษาไทย (Thai-NDI) มีคา Cronbach’s
Alpha เทากับ 0.835 ใกลเคียงกับการศึกษาของ Uthaikhup
และคณะ 5 ซึ่ ง ได ศึ ก ษาในกลุ ม ผู ป ว ยคนไทยจากจั ง หวั ด
เชียงใหม และ ลำพูนทีม่ อี าการป วดคอทัง้ ระยะเฉียบพลันและ
เรื้อรังและมารับการรักษา โดยวิธีกายภาพบำบัดแบบผูปวย
นอกซึ่งมีคา Cronbach’s Alpha เทากับ 0.85 ขณะที่การ
ศึกษาของ Swanenberg และคณะ10 ซึง่ ศึกษาความนาเชือ่ ถือ
ของดัชนีวัดความบกพรองความสามารถของคอ ฉบับภาษา
เยอรมัน (NDI-G) พบวามีความนาเชือ่ ถือสูงเชนกัน โดยคา
Cronbach’s Alpha เทากับ 0.96
นอกจากนี้ดัชนีวัดความบกพรองความสามารถของคอ
ฉบับภาษาไทย มีความนาเชื่อถือดี ไมวาในกลุมอาชีพใช
แรงงานหนักหรือไมใชแรงงานหนัก กลมุ อายุระหวาง 20 - 59 ป
ซึง่ เปนกลมุ วัยทำงานและเปนกลมุ อายุทพี่ บมีอาการปวดคอได
บอย สำหรับกลมุ ผปู ว ยทีม่ อี าการปวดคอ มานานไมเกิน 2 ปี
มีคาความนาเชื่อถือของดัชนีอยูใน เกณฑดีเชนเดียวกัน
โดยกลมุ ผปู ว ยระยะกึง่ เฉียบพลัน ทีม่ อี าการมาไมเกิน 6 เดือน
มีคาความนาเชื่อถือของดัชนี สูงที่สุด และรองลงมาคือกลุม
ผปู ว ยเรือ้ รังทีม่ อี าการระหวาง 6-23 เดือนซึง่ คาดวานาจะเปน
จากผปู ว ยมีความใสใจตอ อาการและการบำบัดรักษาดีในชวง
2 ปแรก แตหากผปู ว ย มีอาการมานานเกิน 2 ปอาจเกิดการ
เรียนรูและปรับตัวเพื่อ สามารถอยูกับอาการปวดคอไดแลว
ความนาเชือ่ ถือของ ดัชนีในกลมุ ผปู ว ยทีม่ อี าการมานานเกิน
2 ป จึงมีความ นาเชือ่ ถือลดลง และการวิจยั ในอนาคตอาจให
ความสำคัญ ที่คา Minimal Clinically Important Change
(MCIC) ใน ผูปวยกลุมที่มีอาการมานานกวา 2 ป วายัง
สามารถประเมิน การเปลี่ยนแปลงหลังการรักษาไดดีหรือไม
และจากดัชนีวัด ความบกพรองความสามารถของคอ ฉบับ
ภาษาไทย ซึง่ ดร.สุรยี พ ร และคณะ ไดทำการแปลไวเมือ่ ป
ค.ศ. 2010 พบวา ยังมีความสับสนในขอคำถามทีส่ าม หัวขอ
ยอยทีห่ า ซึง่ เดิมผแู ปลใชประโยค “สามารถยกของทีม่ นี ้ำหนัก
เบามากๆ ได” แตจากการทดลองใหอาสาสมัครทำแบบ
ประเมิน พบวา อาสาสมัครสวนใหญไมแนใจความหมายของ
ประโยคดังกลาว แตสามารถเขาใจไดงายกวาหากเปลี่ยน
ประโยคดังกลาวเปน “สามารถยกไดแคของที่มีน้ำหนักเบา
มาก ๆ” ซึง่ มีความหมาย เทียบเคียงไดกบั ประโยคเดิมจาก “
I can only left the very light weights”
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สรุป
ดัชนีวดั ความพรองความสามารถของคอ ฉบับภาษา ไทย
(Thai-NDI)เปนเครื่องมือที่มีความนาเชื่อถือดีและเหมาะสม
สำหรับใชประเมินความพรองความสามารถในผูปวยคนไทย
ที่มีอาการปวดคอระยะกึ่งเฉียบพลันและเรื้อรัง
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