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บทคัดย่อ
มีกำรให้คะแนนในเรื่องของคุณภำพกำรเคลื่อนไหวของ
ปั จจุ บั น ผู้ สู ง อำยุ มี จ ำนวนมำกขึ ้น อำยุ ที่
ผู้สู ง อำยุ อย่ ำ งไรก็ ต ำม ก็ ยั ง ไม่ มี แ บบประเมิ น ใดที่
เพิ่ ม ขึ น้ มัก ส่ง ผลต่ อ กำรท ำงำนของระบบต่ ำ งๆ ของ
ทดสอบได้ครอบคลุมทุกรูปแบบของกำรใช้แขน
ร่ำงกำย เช่น ระบบกระดูกและกล้ำมเนือ้ ระบบประสำท
เป็ นต้น ส่งผลให้เกิดกำรจำกัดกำรทำกิจวัตรประจำวัน
ค าส าคั ญ : กำรท ำงำนของแขน, กำรท ำงำนของมื อ ,
ต่ำงๆ รวมถึงกำรทำงำนของแขนและมือของผูส้ งู อำยุ ทัง้
ผู้สูง อำยุ, เครื่อ งมื อ ในกำรตรวจประเมิ น มื อ , Upper
ในกิ จกรรมที่ใ ช้แขนเพี ยงข้ำงเดี ยว เช่ น กำรแปรงฟั น
extremity performance test for the elderly (TEMPA)
หรือกิจกรรมที่ใช้แขนทัง้ สองข้ำงพร้อมกัน เช่น กำรขับ
ABSTRACT
รถ ด้วยเหตุนี ้ จึงมีผพู้ ฒ
ั นำแบบประเมินสำหรับทดสอบ
Nowadays, the aging population is
ควำมสำมำรถของแขนจำนวนมำก ซึง่ ในจำนวนนี ้ แบบ
dramatically increasing. One of the signs of their
ป ระ เมิ น Purdue pegboard (PPT), nine hole peg
advancing years has been shown in the form of an
test (9-HPT) และ upper extremity performance test
accumulation of molecular and cellular decline.
for the elderly (TEMPA) PPT และ 9-HPT เป็ นแบบ
This accumulation leads to the deterioration of
ประเมิ น ที่ นิ ย มใช้ท ดสอบกำรท ำงำนของแขนอย่ ำ ง
body function, which causes difficulties for the
แพร่หลำย TEMPA เป็ นแบบประเมินที่ถูกสร้ำงขึน้ เพื่อ
elderly in their daily activities. Particularly in the
ทดสอบควำมสำมำรถในกำรใช้รยำงค์แขนในผูส้ งู อำยุ
activities related to the upper extremities (UEs) to
แบบประเมิ น ประกอบไปด้ว ยกำรท ำกิ จ กรรมต่ำ งๆที่
complete the tasks, both unilateral hand function
เหมือนกับกำรใช้รยำงค์แขนในชีวิตประจำวัน จะเห็นได้
activities such as brushing teeth with one hand
ว่ำมีแบบประเมิน ที่ใช้ป ระเมินรยำงค์แขนอยู่มำกมำย
and bilateral hand function such as driving a car
แต่กำรศึกษำที่ทำกำรวิเครำะห์รูปแบบของกำรทดสอบ
by using both hands. The contemporary and wellกำรใช้ร ยำงค์แ ขน รวมถึ ง คุ ณ สมบั ติ ต่ ำ งๆของแบบ
known UE assessments are The Purdue pegboard
ประเมิ น ยังมี อ ยู่จำนวนน้อ ย ดังนั้น วัต ถุป ระสงค์ข อง
(PPT), the nine-hole peg test (9-HPT), and the
บทควำมนีค้ ือ เพื่อเปรียบเทียบแบบประเมินในเรือ่ งของ
Upper extremity performance test for the elderly
องค์ประกอบของกำรทำงำนของรยำงค์แขนในผูส้ งู อำยุ
(TEMPA). PPT and 9-HPT are commonly used in
ประกอบด้วย 3 แบบประเมิน คือ แบบประเมิน PPT, 9research settings and clinics. TEMPA is the tool to
HPT และ TEMPA จำกกำรพิ จ ำรณำพบว่ำ PPT และ
assess the UE function in the elderly, consisting of
TEMPA มีหวั ข้อในกำรทดสอบควำมสำมำรถของรยำงค์
daily routine-imitated tasks. Despite a wide variety
แขนมำกกว่ำ 9-HPT แต่มีเพียงแบบประเมิน TEMPA ที่
*Corresponding author: Numpung Punyanirun. Faculty of Physical Therapy, Huachiew Chalermprakiet University, Samut Prakan,
Thailand. Email: numpung.khum@gmail.com
Received: 04 Aug 2019; Revised: 14 Apr 2020; Accepted: 20 May 2020

นำ้ ผึง้ ปุญญนิรนั ดร์ และคณะ
of UE assessment tools, the studies that
differentiate the pattern of UEs functional test and
analyze the abilities of the assessment are
insufficient. Therefore, this article aims to review
the characteristics of the three UE assessment
tools: PPT, 9-HPT, and TEMPA. According to the
finding, PPT and TEMPA have more subject
matters than 9-HPT. Only TEMPA concerns about
the quality of movement in the elderly. However,
none of the assessment tools can
comprehensively assess all UEs.
Keywords: Upper limb function, Hand function,
Elderly, Hand measurement tools, Upper extremity
performance test for the elderly (TEMPA)
บทนา
ปั จ จุบัน ประชำกรโลกมี แ นวโน้ม ที่ มี อ ำยุยื น
ยำวขึน้ ส่งผลให้จำนวนผูส้ ูงอำยุเพิ่ มมำกขึน้ จำกกำร
สำรวจของกรมกิ จ กำรผู้สูงอำยุ กระทรวงกำรพัฒ นำ
สังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ พบว่ำในปี พ.ศ. 2561
ประเทศไทยมีประชำกรผูส้ งู อำยุจำนวน 10 ล้ำนคนและ
แนวโน้มของประชำกรผูส้ งู อำยุจะเพิ่มมำกขึน้ ส่งผลให้
ประเทศไทยจะเข้ำสู่สงั คมผูส้ งู อำยุอย่ำงสมบูรณ์ ในปี
พ.ศ. 25641 อำยุที่เพิ่มมำกขึน้ ส่งผลให้กำรทำงำนของ
แขนและขำลดลง กำรเปลี่ ย นแปลงของแขนส่ ง ผล
กระทบต่ อ กำรท ำกิ จ วัต รประจ ำวั น ต่ ำ งๆ เช่ น กำร
รับ ประทำนอำหำรและกำรแต่ ง ตั ว งำนวิ จั ย ของ
Elizabeth และคณะพบว่ำกำรท ำงำนของแขนเป็ นตัว
แปรที่สำคัญที่ใช้ในกำรทำนำยภำวะทุพพลภำพและกำร
เสียชีวิตของผูส้ งู อำยุ2 ปั จจุบนั มีแบบประเมินที่ใช้ในกำร
ประเมินกำรทำงำนของแขนในผูส้ งู อำยุจำนวนมำก แต่มี
แบบประเมินที่นิยมใช้อย่ำงแพร่หลำย 3 แบบประเมิน
ประกอบด้วยแบบประเมิน Purdue pegboard (PPT),
แบบประเมิ น nine-hole peg test (9-HPT) และแบบ
ประเมิ น Upper extremity performance test for the
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elderly (TEMPA) แต่ ยั ง ไม่ มี ก ำรศึ ก ษ ำใด ท ำก ำร
เปรีย บเที ย บแบบประเมิ น ทั้ง 3 แบบประเมิ น ดัง นั้น
บทควำมนีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบแบบประเมิน
PPT, 9-HPT และ TEMPA ในเรือ่ งขององค์ประกอบของ
กำรทำงำนของแขนในผูส้ งู อำยุ
กำรควบคุมและกำรเปลีย่ นแปลงกำรทำงำนของแขนใน
ผูส้ งู อำยุ
กำรควบคุมกำรทำงำนของแขนเป็ นลักษณะ
งำนที่มีควำมยำกและซับซ้อน อำศัยกำรควบคุมและกำร
ทำงำนร่วมกันของไหล่ ต้นแขน ข้อศอก มือและนิว้ มือ
กำรเคลื่อนไหว ประกอบไปด้วย กำรเอือ้ ม (reaching)
กำรหยิบจับ (prehension) และกำรเคลื่อนย้ำยสิ่งของ
(manipulation)3 กำรทำงำนของแขนสำมำรถแบ่งงำน
ออกได้ เ ป็ น 2 ประเภทคื อ งำนที่ ใ ช้ แ ขนข้ ำ งเดี ย ว
(unilateral hand function) เช่น กำรเขียนหนังสือ กำร
หยิ บ แก้วน ำ้ กำรไขกุญ แจ เป็ น ต้น และ งำนที่ ใช้แขน
สองข้ำ ง (bilateral hand function) เช่ น กำรยกกล่อ ง
กำรขับรถ กำรใช้ชอ้ นส้อม เป็ นต้น4
Elizabeth และคณะ2 ได้แบ่งกำรทำงำนที่ใช้
แขน 2 ข้ำงได้เป็ น 2 ลักษณะกำรทำงำน (แสดงในรู ปที่
1) คือ
1) ลัก ษณะงานที่ แ ขนทั้ง สองข้า งท างานเหมื อ นกัน
(symmetrical movement) ประกอบด้วย
1.1) กำรเคลื่ อ นไหวแบบ Inphase เป็ นกำร
ควบคุม กำรท ำงำนของแขนในรู ป แบบเหมื อนกระจก
สะท้อน (mirror-image) เป็ นกำรทำงำนที่ตอ้ งอำศัยกำร
ควบคุ ม แรงของแขน (force) และควำมกว้ ำ งของ
เคลือ่ นไหว (amplitude) ที่เท่ำกันของแขนทัง้ 2 ข้ำง เช่น
กำรยกกล่องด้วยแขนทัง้ สองข้ำง
1.2) Anti-phase เป็ น ก ำ ร ค ว บ คุ ม ก ำ ร
เคลือ่ นไหวของแขนที่อำศัยกำรควบคุมแรงของแขน และ
ควำมกว้ำงของเคลื่อนไหว ที่เท่ำกันของแขนทัง้ สองข้ำง
ในรูปแบบที่สลับกันอย่ำงสมดุล (ทิศทำงของแขนทัง้ สอง
ข้ำงต่ำงกัน) เช่น กำรแกว่งแขนขณะเดิน กำรขับรถ
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1.3) Complex phase เป็ นกำรเคลือ่ นไหวของ
แขนสองข้ำงในรู ปแบบที่คล้ำยคลึงกัน แต่มีควบคุมแรง
และควำมกว้ำงของเคลื่อนไหว ที่ไม่เท่ำกัน เช่น กำรตี
กลอง
2) ลัก ษณะงานที่ แ ขนสองข้า งท างานต่ า งกัน (nonsymmetrical movement) ประกอบด้วย
2.1) Complementary เป็ นกำรเคลือ่ นไหวของ
แขนในลักษณะ มือข้ำงหนึ่งทำหน้ำที่รกั ษำควำมมั่นคง
และมืออีกข้ำงหนึง่ เคลื่อนไหว เช่น กำรหั่นอำหำรโดยใช้
ส้อมและมีด
2.2) Independent เป็ นกำรเคลื่ อ นไหวของ
แขนทัง้ สองข้ำงที่ลกั ษณะงำนแตกต่ำงกัน เช่น มือหนึ่ง
ถือแก้วนำ้ อีกมือหนึง่ เปิ ดประตู2
หำกเรียงตำมควำมยำกง่ำยของลักษณะงำนที่
ท ำ งำ น ที่ เป็ น แ บ บ symmetrical movement แ บ บ
inphase เป็ นกำรเคลื่อนไหวที่ง่ำยที่สดุ และกำรทำงำน
ที่ เ ป็ น แ บ บ non-symmetrical movement แ บ บ
independent เป็ นกำรทำงำนของแขนที่ยำกที่สดุ 2
ผูส้ ูงอำยุมัก มี กำรเสื่อ มของระบบต่ำ งๆ ของ
ร่ำ งกำย ทั้ ง กระบวนกำรรับ รู ้ (cognition) และกำร
ท ำงำนของกำรรับ รู ้แ ละกำรสั่ ง กำร เนื่ อ งจำกกำร
เปลี่ ย นแปลงของระบบประสำทส่ว นกลำงทั้งในส่ว น
white matter และ gray matter5 รวมถึงกำรลดกำรหลั่ง
ของสำรสื่อ ประสำทต่ ำงๆ เช่ น serotonin, dopamine
และ acetylcholine6 นอกจำกนี ้ งำนวิจัยในอดีตแสดง
ให้เห็นว่ำ อำยุมำกขึน้ ส่งผลต่อกำรใช้แขนทัง้ ทำงด้ำน
ควำมเร็วในกำรเคลื่อนไหว ควำมแข็งแรงของกล้ำมเนือ้
กำรทำงำนประสำนสัมพันธ์ของแขนทัง้ สองข้ำง ซึง่ ส่งผล
ต่ อ กำรท ำกิ จ วัต รประจ ำวัน ต่ ำ งๆ 7 Anna และคณะ 8
พบว่ำ อำยุที่เพิ่มมำกขึน้ ส่งผลต่อกำรทำงำนของแขนใน
กำรใช้งำนแขนเพียงข้ำงเดียว เช่น กำรเอือ้ มมื อไปถึ ง
เป้ำหมำย (aiming) ระยะเวลำในกำรทำงำนให้สำเร็จ
และควำมคล่อ งแคล่ว (dexterity) ในกำรควบคุม มื อ
และนิว้ มือลดลง เมื่อเปรียบเทียบระหว่ำงแขนข้ำงที่ถนัด
(dominant hand) กั บ แ ข น ข้ ำ ง ที่ ไ ม่ ถ นั ด (nondominant hand) พบว่ำ แขนข้ำงที่ถนัดมีกำรลดลงของ
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กำรทำงำนมำกกว่ำแขนข้ำงที่ไม่ถนัดอีกด้วย นอกจำกนี ้
Anna และคณะ ศึกษำผลของกำรลดลงของกำรทำงำน
ของสมองต่อกำรทำงำนของแขนทัง้ สองข้ำง พบว่ำสมอง
ซีกขวำมีกำรเสื่อมถอยและทำงำนลดลงมำกกว่ำสมอง
ซี ก ซ้ ำ ย จึ ง ท ำให้ แ ขน ข้ ำ ง non-dominant hand มี
ควำมสำมำรถในกำรทำงำนด้อยกว่ำ dominant hand
ซึง่ ผลงำนวิจยั ดังกล่ำวขัดแย้งกับงำนวิจยั ก่อนหน้ำ9 เมื่อ
เปรีย บเที ย บกำรท ำงำนของแขนแบบ anti-phase ยัง
พบว่ำ ผูส้ ูงอำยุทำงำนในลักษณะนีไ้ ด้ช้ำกว่ำผูใ้ หญ่ 10
แต่ปัจจุบนั ยังไม่พบรำยงำนกำรเปลีย่ นแปลงกำรทำงำน
ของแขนแบบ bilateral hand function จะเห็นได้ว่ำกำร
ควบคุมแขนนัน้ มีหลำกหลำยรูปแบบ ดังนัน้ กำรเลือกใช้
แบบประเมินที่เหมำะสมเพื่อประเมินควำมสำมำรถของ
แขนในผูส้ ูงอำยุจึงมีควำมจำเป็ น เพื่ อให้สำมำรถระบุ
ปั ญหำของผูส้ งู อำยุได้อย่ำงครอบคลุม และวำงแผนใน
กำรฟื ้ นฟูกำรทำงำนของแขนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
แบบประเมินที่ใช้ทดสอบกำรทำงำนของแขน
Purdue pegboard test (PPT)11
PPT เป็ นแบบประเมินที่ใช้อย่ำงแพร่หลำยใน
กำรทดสอบควำมคล่องแคล่วของแขนในประชำกรกลุม่
ต่ำงๆ ทัง้ ในเด็ก วัยรุน่ ผูส้ งู อำยุ รวมถึงผูป้ ่ วยโรคพำร์กิน
สัน โดยรู ป แบบกำรประเมิ น แบ่ง ออกเป็ น 2 แบบ คื อ
กำรเคลือ่ นไหวแบบหยำบ (gross movement) และกำร
เคลื่อนไหวแบบละเอียด (fine movement) ของแขน มือ
และนิว้ มือ12
กำรประเมินทำโดยวำงอุปกรณ์ไว้ดำ้ นหน้ำผู้
ถู ก ทดสอบ ให้ผู้ถู ก ทดสอบหยิ บ เข็ ม หมุ ด ใส่ ล งช่ อ ง
ภำยในเวลำ 30 วินำที นับจำนวนเข็มหมุดที่ใส่ลงในช่อง
โดยมี ทั้งหมด 25 ช่ อ ง กำรให้ค ะแนนแบ่ งออกเป็ น 4
หัวข้อ13 คือ
1. จำนวนเข็มหมุดที่ใส่ได้ของแขนข้ำงซ้ำย
2. จำนวนเข็มหมุดที่ใส่ได้ของแขนข้ำงขวำ
3. จำนวนหมุดรวมกัน ของแขนซ้ำยและขวำ
4. ผลรวมของกำรประเมินข้อ 1-3
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รูปที่ 1 สรุปรูปแบบกำรเคลือ่ นไหวของรยำงค์แขน (ดัดแปลงจำก Woytowicz, 2017)
เมื่อทำกำรเปรียบเทียบองค์ประกอบของกำร
ทำงำนของแขน พบว่ำ PPT ทดสอบกำรทำงำนของแขน
แ บ บ unilateral hand function แ ล ะ bilateral hand
function แบบ inphase และ anti-phase (ตำรำงที่ 1)
แบบประเมินมีควำมเที่ยงในกำรวัดซำ้ ในผูส้ งู อำยุระดับ
ป ำน ก ลำงถึ งสู ง (test-retest reliability; ICC=0.660.90)14 และมี ค่ ำ พื ้ น ฐำน (normative data) ส ำหรับ
ผู้สูง อำยุ 14 อย่ ำ งไรก็ ต ำมแบบประเมิ น PPT ยั ง ขำด
ข้ อ มู ล ค วำม เที่ ย งระห ว่ ำ งผู้ ป ระเมิ น (interrater
reliability) และควำมตรงในกำรวัด (validity) นอกจำกนี ้
หัวข้อของกำรประเมินยังไม่ครอบคลุมกับลักษณะกำร
ทำงำนของแขนทัง้ หมด (ตำรำงที่ 2)
Nine hole peg test (9-HPT)15
9-HPT เป็ น แบบประเมิ น ที่ ใช้ในกำรทดสอบ
ควำมคล่องแคล่วและกำรทำงำนของแขน โดยกำรจับ
เวลำที่ผถู้ กู ทดสอบหยิบเข็มหมุดขนำด 7 มิลลิเมตร ยำว
32 มิลลิเมตร จำกช่องและใส่ลงในหลุมจำนวน 9 หลุม

ท ำกำรทดสอบทั้ ง แขนซ้ ำ ยและขวำ เมื่ อ ท ำกำร
เปรียบเทียบองค์ประกอบของกำรทำงำนของแขน พบว่ำ
PPT เป็ นกำรทดสอบกำรท ำงำนของรยำงค์ แ ขน
แ บ บ unilateral hand function ห รื อ bilateral hand
function แบบ complementary (ตำรำงที่ 1) โดยขึน้ กับ
ประสบกำรณ์และควำมถนัดของผูถ้ กู ทดสอบ
แบบประเมิ น มี ก ำรใช้ อ ย่ ำ งแพร่ห ลำย ใน
หลำกหลำยกลุม่ ประชำกร เช่น ผูป้ ่ วยพำร์กินสัน ผูป้ ่ วย
โรคหลอดเลือดสมอง ผูส้ งู อำยุ เป็ นต้น 16,17 เมื่อทดสอบ
แบบประเมิน พบว่ำแบบประเมินมีควำมเที่ยงในกำรวัด
ซำ้ (ICC=0.85-0.91) มีควำมเที่ยงระหว่ำงผูป้ ระเมินอยู่
ในระดั บ ดี ม ำก (ICC=0.98-0.99) นอกจำกนี ้ แบบ
ประเมิน 9-HPT มีควำมสัมพันธ์ระดับปำนกลำงกับแบบ
ประเมิน PPT (r = -0.74 ถึง -0.75) และมีควำมสัมพันธ์
ระดั บ ดี เ ยี่ ย มกั บ แบบประเมิ น Bruininks-Oseretsky
test of motor proficiency dexterity subscale
(r = -0.87 ถึง -0.89)18 (ตำรำงที่ 2)
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบแบบประเมินการทางานของรยางค์แขนในรูปแบบของการประเมิน

แบบประเมิน

unilateral
hand
function

Bilateral hand function
Symmetrical
Non- Symmetrical
Hand function
Hand function
In
Anti- Complex
Complementary Independent
phase phase phasing

1. The Purdue Pegboard

 
2. The nine hold peg test

3. Upper Extremity Performance Test for the Elderly (TEMPA)
1. ยกและเคลือ่ นย้ำยโหลกำแฟ

ไปวำงตำแหน่งอื่น
2. เปิ ดขวดโหลและตักกำแฟให้
เต็มช้อนใส่แก้ว
3. ยกเหยือกนำ้ และเทนำ้ ใส่แก้ว

4. ไขกุญแจและนำขวดยำออก

จำกกล่อง
5. เขียนจดหมำยและติดแสตมป์
6. ผูกผ้ำพันคอ
7. สับไพ่และแจกไพ่ พร้อมกับ
เก็บคืน
8. หยิบเหรียญและหยอดลงใน

กระปุก
9. หยิบของชิน้ เล็กๆใส่ถว้ ย

Upper extremity performance test for the elderly
(TEMPA)19
TEMPA เป็ นแบบประเมินที่ถกู สร้ำงขึน้ เพื่อใช้
ประเมินควำมสำมำรถในกำรใช้แขนในกำรทำกิจกรรม
ต่ำงๆของผูส้ งู อำยุ แบบประเมินประกอบด้วยกำรทำงำน
9 กิ จ กรรม ซึ่ ง เหมื อนกั บ กำรใช้ ง ำนของแขนใน
ชีวิตประจำวัน 9 กิจกรรม กำรทดสอบประกอบไปด้วย
1. ยกและเคลื่ อ นย้ำ ยโหลกำแฟไปวำงต ำแหน่ ง อื่ น
2. เปิ ดขวดโหลและตั ก กำแฟให้ เ ต็ ม ช้ อ นใส่ แ ก้ ว
3. ยกเหยือกนำ้ และเทนำ้ ใส่แก้ว 4. ไขกุญแจและนำขวด
ยำออกจำกกล่อง 5. เขียนจดหมำยและติดแสตมป์ 6.
ผู ก ผ้ำ พั น คอ 7.สับ ไพ่ แ ละแจกไพ่ พร้อ มกั บ เก็ บ คื น










8. หยิบเหรียญและหยอดลงในกระปุก 9. หยิบของชิ น้
เล็กๆใส่ถว้ ย19 กำรประเมินทำโดยกำรจับเวลำในกำรทำ
กิจกรรมต่ำงๆ นอกจำกนี ้ ยังมีกำรประเมินคุณภำพของ
กำรทำงำนและให้คะแนน มีระดับคะแนนอยู่ที่ -3 ถึง 0
โดย 0 คะแนน หมำยถึ ง สำมำรถท ำกิ จ กรรมนั้น ๆได้
สำเร็จโดยไม่ต ้องกำรควำมช่วยเหลือ และ -3 คะแนน
หมำยถึง ไม่สำมำรถทำกิจกรรมนัน้ ๆได้เลย เมื่อทำกำร
เปรียบเทียบองค์ประกอบของกำรทำงำนของแขน พบว่ำ
TEMPA ทดสอบกำรท ำงำนของแขนแบบ unilateral
hand function แ ล ะ bilateral hand function แ บ บ
complex phasing และ complementary (ตำรำงที่ 1)
เมื่ อ ทดสอบแบบประเมิ น พบว่ำแบบประเมิ น มี ค วำม
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เที่ยงในกำรวัดซำ้ อยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมำก (ICC = 0.701.0) มีควำมเที่ยงระหว่ำงผูป้ ระเมิน (ICC = 0.70-1.0)
นอกจำกนี ้ แบบประเมิน TEMPA มีควำมสัมพันธ์ระดับ
ดีเยี่ยมกับ Action research arm test (r =0.90-0.95)20
และมีควำมสัมพันธ์ระดับปำนกลำงกับ Box and block
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test (r = 0.73-0.78)21 นอกจำกนี ้ เมื่อหำควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงแบบประเมินกับกำรทำกิจวัตรประจำวัน พบว่ำ
แบบประเมิน TEMPA มีควำมสัมพันธ์กบั กำรทำกิจวัตร
ประจ ำวั น (r = 0.69-0.71) ในระดั บ ที่ ดี ก ว่ ำ Action
research arm test (r = 0.55-0.60)22 (ตำรำงที่ 2)

ตารางที่ 2 ตำรำงเปรียบเทียบแบบประเมิน Purdue pegboard, Nine hole peg test และ Upper extremity
performance test for the elderly
หัวข้อ
PPT11,13,14
9-HPT15,18
TEMPA19–21
1. จำนวนหัวข้อกำรประเมิน (ข้อ)
5
2
9
2. หัวข้อกำรประเมินตำม ICF model
Body function
Body function and
Activity
activity
3. เวลำทีใ่ ช้ในกำรประเมิน (นำที)
<5
<1
15
4. รูปแบบกำรให้คะแนน
จำนวนครัง้
ระยะเวลำ
ร ะ ย ะ เว ล ำ แ ล ะ
คุ ณ ภ ำ พ ก ำ ร
เคลือ่ นไหว
5. Reliability
- Test-retest reliability
0.66-0.90
0.85-0.91
0.70-1.00
- Intrarater reliability
?
0.98-0.99
0.70-1.00
6. Concurrent validity
?
- มี ค วำมสัม พัน ธ์ระดับ - มี ค ว ำ ม สั ม พั น ธ์
ป ำ น ก ล ำ ง กั บ แ บ บ ร ะ ดั บ ดี เยี่ ย ม กั บ
ประเมิ น PPT (r=-0.74 Action research
ถึง -0.75)
arm test (r=0.90- มีควำมสัมพันธ์ระดับดี 0.95)
เยี่ ย มกั บ แบบประเมิ น - มี ค ว ำ ม สั ม พั น ธ์
Bruininks-Oseretsky ระดั บ ปำนกลำงกั บ
test (BOT) of motor Box and block test
proficiency, dexterity (r=0.73-0.78)
subscale (r = -0 .8 7
ถึง -0.89)
7. Normative data for elderly
มี
มี
มี
หมายเหตุ * ? = ยังไม่เคยมีกำรทำวิจยั มำก่อน
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จ ำ ก ก ำ รท บ ท ว น ว รรณ ก รรม แ ล ะ ก ำ ร
เปรีย บเที ย บข้ำงต้น แสดงให้เห็ น ว่ำ รู ป แบบของกำร
ทำงำนของแขนมีหลำกหลำยรู ปแบบ ไม่ว่ำจะเป็ นกำร
ทำงำนของแขนเพียงข้ำงเดียว หรือกำรทำงำนร่วมกัน
ของแขนทัง้ สองข้ำง นอกจำกนี ้ กำรเปรีย บเทียบแบบ
ประเมินพบว่ำ PPT และ TEMPA มีหวั ข้อในกำรทดสอบ
ควำมสำมำรถของแขนมำกกว่ ำ 9-HPT เมื่ อ ท ำกำร
เปรียบเทียบคุณสมบัติของแบบประเมิน พบว่ำ PPT ยัง
ไม่ มี ก ำรศึก ษำเกี่ ย วกับ ควำมเที่ ย งระหว่ำงผู้ป ระเมิ น
และยังไม่มีกำรศึกษำที่ห ำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแบบ
ประเมิน PPT กับแบบประเมินอื่นๆ แบบประเมิน 9-HPT
เป็ นแบบประเมิ น ที่ ท ดสอบเพี ย ง unilateral hand
function ซึง่ ยังไม่ครอบคลุมรู ปแบบกำรทำงำนของแขน
จึงไม่เหมำะกับกำรใช้ในกำรทดสอบควำมสำมำรถใน
กำรใช้แ ขนในผู้สูง อำยุ ทั้ง นี ้นัก กำยภำพบ ำบั ด ควร
เลือกใช้แบบประเมินที่ครอบคลุมทุกรู ปแบบกำรทำงำน
ของแขน เพื่อหำปั ญหำและออกแบบโปรแกรมกำรฝึ กที่
มีรูป แบบกำรทำงำนของแขนที่ห ลำกหลำย เพื่ อแก้ไข
ปั ญหำได้อย่ำงถูกต้องและครอบคลุมมำกที่สดุ
บทสรุ ป
จำกกำรทบทวนวรรณ กรรมพบว่ ำ แบบ
ประเมิ น PPT และ TEMPA มี หั ว ข้อ ในกำรทดสอบ
ควำม สำม ำรถของแขนม ำก กว่ ำ 9-HPT แต่ เ มื่ อ
เปรียบเทียบแบบประเมิน PPT และ TEMPA พบว่ำแบบ
ประเมิน PPT ทดสอบในระดับของ body function แต่
แ บ บ ป ระเมิ น TEMPA ท ด ส อ บ ใน ระ ดั บ activity
นอกจำกนี ้แ บบประเมิ น TEMPA ยั ง มี ก ำรทดสอบ
คุณภำพของกำรเคลื่อนไหวของแขนอีกด้วย แต่อย่ำงไร
ก็ตำมก็ยงั ไม่มีแบบประเมินใดที่ทดสอบได้ครอบคลุมทุก
รู ป แบบของกำรใช้รยำงค์แขน ซึ่งอำจจะท ำให้ต ้องใช้
แบบประเมินอื่นๆ ควบคู่กับกำรทดสอบควำมสำมำรถ
ในกำรใช้แขนในผูส้ งู อำยุ
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