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บทคัดย่อ
ผลการวิ จั ย : ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ สั ม พั น ธ์ ภ ายในกลุ่ ม
ที่มาและความสาคัญ: การวัดแรงกามือเป็ นการตรวจ
(ICC3,1) ของการวัดแรงกามือดังกล่าวมีค่าเท่ากับ 0.95
ประเมิ น ทางคลิ นิ ก ที่ ส าคัญ อย่ า งหนึ่ ง เพื่ อ ใช้ใ นการ
(95% CI อยู่ ร ะหว่ า ง 0.93 ถึ ง 0.97, p<0.001) และ
พยากรณ์โรคและวางแผนการรักษาแก่ผปู้ ่ วยข้ออักเสบรู
0.99 (95% CI อยู่ ร ะหว่ า ง 0.98 ถึ ง 0.99, p<0.001)
มาตอยด์ ปั จจุบนั มีการนาเครื่องวัดความดันโลหิต ด้วย
สาหรับมือข้างทีถ่ นัดและไม่ถนัด ตามลาดับ
มือ มาประยุก ต์เป็ น เครื่อ งวัด แรงก ามื อ อย่างไรก็ ตาม
สรุ ปผล: การวัดแรงกามือด้วยเครื่องวัดความดันโลหิต
รายงานเกี่ ย วกับ คุณ สมบัติ ข องเครื่อ งมื อ ดัง กล่า วใน
ด้วยมือในผูป้ ่ วยข้ออักเสบรูมาตอยด์ที่มคี วามรุนแรงของ
ผูป้ ่ วยข้ออักเสบรูมาตอยด์ยงั มีจานวนจากัด
อาการในระดับ ปานกลางมีค วามเที่ ยงภายในผู้วัด ใน
วัตถุประสงค์: เพื่อประเมินความเที่ยงภายในผูว้ ดั ของ
เกณฑ์สงู มาก ดังนัน้ เครื่องมือนีจ้ ึงน่าจะเป็ นทางเลือก
การวัดแรงกามือด้วยเครื่องวัดความดันโลหิต ด้วยมือใน
หนึ่งของนักกายภาพบาบัดในการนาไปใช้วดั แรงกามือ
ผูป้ ่ วยข้ออักเสบรูมาตอยด์
ของผู้ ป่ วยข้อ อั ก เสบรู ม าตอยด์ ไ ด้ จึ ง ควรทดสอบ
วิธีการวิจัย: อาสาสมัครคือผูป้ ่ วยข้ออักเสบรู มาตอยด์
คุ ณ สมบั ติ ข องเครื่อ งมื อ ในด้า นอื่ น ๆ เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ
จ า น วน 89 ราย (ห ญิ ง 60 ค น ช าย 29 ค น ) ให้
สามารถนาเครือ่ งมือนีไ้ ปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง
อาสาสมัครใช้มือข้างที่ถนัดออกแรงกาส่วนที่ใช้พนั รอบ
ยิ่งขึน้ ต่อไป
ต้นแขนของเครือ่ งวัดความดันโลหิตซึง่ ม้วนและบรรจุอยู่
ในถุงผ้าอย่างเต็มที่ที่สดุ และต่อเนื่องกัน 5 วินาที ผูว้ ิจัย
ค าส าคั ญ : แรงก ามื อ เครื่อ งวัด ความดัน โลหิ ต ข้อ
บันทึกค่าแรงดันสูงสุดและคงที่ที่เกิ ดขึน้ ในช่วงเวลา 5
อักเสบรูมาตอยด์
วินาทีนนั้ แล้วให้อาสาสมัครพักอย่างน้อย 30 วินาที จึง
ABSTRACT
ทดสอบซา้ อีกครัง้ หนึ่ง จากนัน้ วัดแรงกามือ มือข้างที่ไม่
Background: Grip strength measurement is an
ถนัดด้วยขัน้ ตอนเดียวกัน ประเมินความเที่ยงภายในผู้
essential clinical assessment for specifying
วัดของการวัดแรงกามื อแต่ละข้างด้วยค่าสัม ประสิท ธิ์
prognosis and treatment plans of patients with
สัมพันธ์ภายในกลุม่ (ICC model 3,1) โดยกาหนดระดับ
rheumatoid arthritis (RA). At present, a manual
นัยสาคัญทางสถิติที่ p<0.05
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sphygmomanometer is applied as an instrument
for measuring grip strength. However, reports
about psychometric properties of this instrument
in patients with RA are limited.
Objective: To evaluate intra-rater reliability of grip
strength measurement by using a manual
sphygmomanometer in patients with RA.
Methods: Participants were 89 patients with RA
(60 females and 29 males). Each of them was
asked to use his/ her dominant hand to
continuously
squeeze
an
air-filled
sphygmomanometer cuff, which was rolled and
placed inside a fabric bag, as hard as possible for
5 seconds. The maximum and stable pressure
peak reading during the 5-second period was
recorded. Two trials were conducted with a 30second rest between trials. Then, the same
procedure was applied to the non-dominant hand.
Intra-rater reliability of the grip strength
measurement of each hand was evaluated by the
ICC3,1 with a statistical significance at p<0.05.
Results: The ICC3,1 of the grip strength
measurement were 0.95 (95% CI = 0.93 to 0.97,
p<0.001) and 0.99 (95% CI = 0.98 to 0.99,
p<0.001) for dominant and non-dominant hands,
respectively.
Conclusion: Grip strength measurement by using
a manual sphygmomanometer in patients with RA
in moderate severity level showed very high intrarater reliability. Therefore, this instrument is
possibly an alternative measurement of grip
strength in patients with RA. Evaluations for other
psychometric properties of the instrument are
suggested to promote its extensive use.
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บทนา
ข้ออักเสบรู มาตอยด์เป็ นภาวะข้ออักเสบเรือ้ รัง
ชนิดหนึ่ง อาการแสดงที่เด่นชัดคือ ข้อต่ออักเสบ ปวด
และผิดรู ป โดยเฉพาะที่ขอ้ ต่อเล็ก ๆ ของมื อ และมักมี
อาการเท่ากันทัง้ 2 ข้าง1 การวัดแรงกามือเป็ นการตรวจ
ประเมินทางคลินิกที่สาคัญ สาหรับผูป้ ่ วยข้ออักเสบรู มา
ตอยด์เพื่อใช้ในการวางแผนการรักษาและพยากรณ์โรค
แก่ผปู้ ่ วย2,3 ปั จจุบนั การวัดแรงกามือด้วยเครื่องวัดแรง
ก า มื อ แ บ บ ไ ฮ ด ร อ ลิ ก ( hydraulic hand grip
dynamometer) เป็ นวิ ธี ก ารที่ นิ ย มใช้ กั น โดยทั่ วไป
อย่างไรก็ตาม เครื่องมือนีม้ ีขอ้ จากัดในการใช้กับผูป้ ่ วย
ข้ออักเสบรูมาตอยด์บางราย เนื่องจากเครื่องมือมีขนาด
ค่อนข้างใหญ่ นา้ หนักมาก และผิวสัมผัสแข็ง จนอาจทา
ให้ผู้ป่ วยรู ส้ ึ ก มี อ าการเจ็ บ ปวดเพิ่ ม ขึ น้ จนไม่ สามารถ
ทดสอบได้สาเร็จ 4 อีก ทั้งเป็ น เครื่อ งมื อ ที่ มี ใช้ในสถาน
บริ ก ารสุ ข ภาพบางแห่ ง เท่ า นั้ น ปั จจุ บั น มี ก ารน า
เค รื่ อ ง วั ด ค ว า ม ดั น โ ล หิ ต ด้ ว ย มื อ ( manual
sphygmomanometer) มาประยุกต์เป็ นเครือ่ งวัดแรงกา
มือในบุคคลกลุม่ ต่าง ๆ เช่น ผูท้ ี่มีสขุ ภาพดี5,6 ผูป้ ่ วยโรค
หลอดเลือดสมอง 7 และผูป้ ่ วยข้ออักเสบรู มาตอยด์4,8,9
เป็ นต้น เนื่องจากมีผิวสัมผัสนุ่มและหาได้ง่ายในสถาน
บริการสุขภาพทั่วไป แม้วา่ ในปั จจุบนั เครือ่ งวัดความดัน
โ ล หิ ต แ บ บ อั ต โ น มั ติ (automatic digital
sphygmomanometer) จะเป็ นที่นิยมใช้ในสถานบริการ
สุขภาพต่าง ๆ แต่เครือ่ งวัดความดันโลหิตด้วยมือยังเป็ น
อุปกรณ์ที่บคุ ลากรในโรงพยาบาลชุมชนใช้กนั อย่างมาก
โดยเฉพาะเมื่อปฏิบตั ิงานในชุมชน ผูว้ ิจัยจึงสนใจที่จะ
นาเครือ่ งวัดความดันโลหิตด้วยมือมาประยุกต์ใช้ในการ
วัด แรงก ามื อ ของผู้ป่ วยข้ อ อั ก เสบรู ม าตอยด์ เพื่ อ
ประเมินผลของการรักษาทางกายภาพบาบัดว่าจะช่วย
ให้ ผู้ ป่ วย มี ค วาม สาม ารถ ในการท ากิ จกรรม ใน
ชีวิตประจาวันได้ดีขนึ ้ มากน้อยเพียงใด จากการทบทวน
วรรณกรรมพบว่าการวัด แรงกามือด้วยเครื่องวัดความ
60
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ดันโลหิตด้วยมือมีความสัมพันธ์หรือความตรงเชิงสภาพ
(concurrent validity) ในระดับปานกลางกับการวัดด้วย
เครื่องวัดแรงกามือแบบไฮดรอลิก ทัง้ ในผูท้ ี่มีสขุ ภาพดี
และผูป้ ่ วยข้ออักเสบรู มาตอยด์ (Pearson Correlation
Coefficients เท่ า กั บ 0.70 และ 0.67 ตามล าดั บ ) 8
ในขณะที่การเปรียบเทียบการวัด แรงกามือในผูป้ ่ วยข้อ
อักเสบรูมาตอยด์ดว้ ยเครือ่ งวัดความดันโลหิตด้วยมือกับ
การวัดด้วยเครือ่ งวัดแรงกามือแบบไฮดรอลิก พบว่าค่าที่
ได้จ ากการวัด ทั้ง สองมี ค วามสัม พั น ธ์ กั น อย่ า งมาก
(Pearson Correlation Coefficients เท่ ากับ 0.82 และ
0.85 ส าหรับ มื อ ข้า งที่ ถ นัด และไม่ ถ นัด ตามล าดับ )4
นอกจากนี ้ เมื่อทดสอบคุณ สมบัติดา้ นความเที่ยงของ
การวัด ซ ้า (test-retest reliability) ซึ่ ง บ่ ง บอกถึ ง ความ
คงที่ ในการวัด ของเครื่อ งมื อ หนึ่ง ๆ เมื่ อ ทดสอบซา้ ใน
ระยะเวลาที่ ห่ า งกัน 10,11 พบว่า การวัด แรงก ามื อ ด้ว ย
เครื่องวัดความดันโลหิต ด้วยมือในผูป้ ่ วยข้ออักเสบรู มา
ตอยด์มีความเที่ยงของการวัดซา้ 2 ครัง้ ซึ่งห่างกัน 2 วัน
สูง มาก (Intraclass Correlation Coefficients เท่ า กั บ
0.98 และ 0.99 ส าหรับ มื อ ข้ า งที่ ถ นั ด และไม่ ถ นั ด
ตามล าดั บ ) 4 อย่ า งไรก็ ต าม รายงานการทดสอบ
คุณสมบัติของเครื่องมือนีใ้ นการวัดแรงกามือของผูป้ ่ วย
ข้ออักเสบรู มาตอยด์ยงั มีจานวนจากัด ผูว้ ิจยั จึงต้องการ
ศึก ษาเพิ่ ม เติ ม การวิจัย นี ม้ ี วัต ถุป ระสงค์เพื่ อ ประเมิ น
คุ ณ สมบั ติ ด ้า นความเที่ ย งภายในผู้ วัด (intra-rater
reliability) ของการวัดแรงกามือด้วยเครื่องวัดความดัน
โลหิ ต ด้ว ยมื อ ในผู้ป่ วยข้อ อั ก เสบรู ม าตอยด์ ซึ่ ง เป็ น
คุณสมบัติที่บง่ บอกถึงความสามารถของผูว้ ดั รายหนึง่ ใน
การใช้เครื่องมือและวิธีการเดิม เพื่อวัดตัวแปรที่สนใจซา้
อย่างน้อย 2 ครัง้ แล้วได้ผลของวัดตรงกัน10,11
วิธีการวิจัย
ผูเ้ ข้าร่วมการวิจยั
ด าเนิ น การวิ จั ย ที่ แ ผนก กายภาพบ าบั ด
โรงพยาบาลโกสุ ม พิ สั ย อ าเภอโกสุ ม พิ สั ย จั ง หวั ด
มหาสารคาม โดยเป็ นส่วนหนึ่งของการวิจยั เกี่ยวกับการ
ออกกาลังกายด้วยไม้พลองต่อความสามารถทางกายใน
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ผูป้ ่ วยข้ออักเสบรู มาตอยด์ในชุมชน ซึ่งได้รบั การอนุมตั ิ
ท าการวิ จัย จากคณะกรรมการจริย ธรรมการวิ จัย ใน
มนุ ษ ย์ม หาวิ ท ยาลัย ขอนแก่ น แล้ว (เลขที่ โครงการ
HE582072) ผูเ้ ข้าร่วมการวิจัยคือผูป้ ่ วยข้ออักเสบรู มา
ตอยด์ตามรายชื่อในฐานข้อมูลผูป้ ่ วยคลินิก ข้ออักเสบรู
มาตอยด์ของโรงพยาบาลโกสุมพิสยั จานวน 89 ราย ซึ่ง
เป็ นขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมตามสูตรคานวณขนาด
ตัว อย่ า งเพื่ อ หาค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ ส ัม พั น ธ์ภ ายในกลุ่ม
(Intraclass Correlation Coefficient, ICC)12 โ ด ย
กาหนด ICC มากกว่าหรือ เท่ากับ 0.90 สาหรับ เกณฑ์
การคัดอาสาสมัครเข้าร่วมการวิจยั คือ เป็ นเพศชายหรื อ
หญิงที่มีอายุ 18 ปี ขนึ ้ ไป อาศัยอยู่ในชุมชนในเขตอาเภอ
โกสุมพิสยั มีความรุ นแรงของภาวะข้ออักเสบรู มาตอยด์
ในระดับสงบ ระดับต่ า หรือระดับปานกลาง (Disease
Activity Score-28 [DAS28]  5.1 ค ะ แ น น จ า ก
คะแนนเต็ม 9.4 คะแนน)13,14 สามารถทรงตัวในขณะนั่ง
และยืนได้ดี สามารถเดินได้เองอย่างอิสระโดยใช้หรือไม่
ใช้อุปกรณ์ช่วยเดิน พูดคุยสื่อสารได้ และสมัครใจที่จะ
เข้า ร่ว มการวิ จัย ส่ ว นเกณฑ์ก ารคัด ออกคื อ มี ภ าวะ
สุขภาพใด ๆ ที่อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอาการข้อ
อักเสบหรือปวดข้อจากการออกกาลังกาย เช่น โรคเกาต์
โรคกระดูกสันหลังอักเสบติดแข็ง เป็ นต้น
เครือ่ งมือของการวิจยั
เครื่ อ งวัด ความดั น โลหิ ต ด้ ว ยมื อ ที่ น ามา
ประยุ ก ต์ เ ป็ นเครื่ อ งวัด แรงก ามื อ ในการวิ จั ย นี ้เ ป็ น
เค รื่ อ งวั ด ค ว า ม ดั น โล หิ ต แ บ บ ป รอ ท (mercury
sphygmomanometer) (MAC, 300-V, Japan, 2013)
ซึง่ มีความละเอียดของค่าวัดอยูใ่ นช่วง 0-300 มิลลิเมตร
ปรอท การประยุกต์ทาโดยม้วนส่วนที่ใช้พนั รอบต้นแขน
ของเครื่ อ งวัด ความดัน โลหิ ต (sphygmomanometer
cuff) เป็ นทรงกระบอก มัด ด้วยหนังยาง (รู ป ที่ 1) แล้ว
นาไปใส่ในถุงซึ่งตัดเย็บด้วยผ้าเนือ้ นุ่มแต่ไม่ลื่นและไม่
ยืด (รูปที่ 2) สาหรับเป็ นอุปกรณ์ให้ผถู้ กู ทดสอบใช้มือกา
โดยเมื่ อ ท าเสร็จ เรีย บร้อ ยแล้ว ถุง ผ้า นี จ้ ะมี ข นาดเส้น
รอบวงประมาณ 7 นิว้ เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของ
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การกามือที่ใช้ในการทางานโดยทั่วไป 15 และก่อนการวัด
แรงกามือจะต้องให้ภายในถุงผ้ามีลมอยู่บางส่วน โดย
จัดให้มีแรงดันปรอทเท่ากับ 30 มิลลิเมตรปรอท เป็ นค่า
ตัง้ ต้นมาตรฐานก่อนการวัดทุกครัง้ 8 เครื่องวัดความดัน
โลหิ ต ด้ว ยมื อ เครื่องนี ไ้ ด้รบั การสอบเที ย บ (calibrate)
ก่อนเริม่ การรวบรวมข้อมูล

รูปที่ 1 การดัดแปลงส่วนที่ใช้พนั รอบต้นแขนของ
เครือ่ งวัดความดันโลหิตด้วยมือเป็ นอุปกรณ์สาหรับวัด
แรงกามือ
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ใน ก า รวั ด แ รง ก า มื อ ด้ ว ย เค รื่ อ ง มื อ นี ้
อาสาสมัครทุกรายจะต้องอยู่ในท่า ทดสอบมาตรฐาน16
คือนั่งบนเก้าอี ้ เท้าทัง้ สองวางราบบนพืน้ แขนข้างที่จะ
ทดสอบอยู่ข ้างลาตัว งอข้อ ศอก 90 องศา ปลายแขน
ขนานกับ พื น้ และอยู่ในท่ากึ่ งกลาง (neutral position)
มือก าถุงผ้าในลัก ษณะตัง้ ฉากกับ ปลายแขน (รู ปที่ 2)
ส่วนมืออีกข้างหนึง่ วางไว้บนต้นขา
ขัน้ ตอนการวิจยั
หลัง จากอาสาสมัค รได้รบั ค าชี ้แ จงเกี่ ย วกับ
วัต ถุ ป ระสงค์แ ละขั้น ตอนการวิ จั ย แล้ว ผู้วิ จั ย จั ด ให้
อาสาสมัครอยู่ในท่า ทดสอบมาตรฐานดังกล่าวข้างต้น
แล้วเริ่มวัดแรงกามือของอาสาสมัครด้วยมือข้างที่ถนัด
ดังนี ้ ให้อาสาสมัครออกแรงกาถุงผ้าอย่างเต็มที่ที่สดุ และ
ต่อเนื่องกัน 5 วินาที โดยผูว้ ิจัยให้เสียงกระตุน้ อยู่ขา้ ง ๆ
และบั น ทึ ก ค่ า แรงดั น ปรอทสู ง สุ ด และคงที่ (stable
peak) ที่ เกิ ด ขึน้ ในช่ วง 5 วิ น าที นั้น เป็ น จ านวนเต็ ม ใน
หน่วยมิลลิเมตรปรอท แล้วให้อาสาสมัครพักอย่างน้อย
30 วินาที จึงทดสอบซา้ อีกครัง้ หนึง่ จากนัน้ ผูว้ ิจยั วัดแรง
ก ามื อ มื อ ข้า งที่ ไม่ ถ นัด ด้ว ยขั้น ตอนเดี ย วกั น แล้ว น า
ข้อมูลที่ได้จากการทดสอบแรงกามือแต่ละข้างจานวน 2
ครัง้ ไปวิเคราะห์ความเที่ยงภายในผูว้ ดั ในการวัดแรงกา
มื อ ข้า งนั้น ๆ ต่ อ ไป โดยก่ อ นการรวบรวมข้อ มู ล จริ ง
อาสาสมัครได้รบั การฝึ กซ้อมเพื่อสร้างความคุน้ เคยกับ
เครือ่ งมือและขัน้ ตอนการวัดดังกล่าว และหากในการวัด
ครัง้ ใดอาสาสมัครไม่สามารถออกแรงกามืออย่างคงที่ได้
ในช่วง 5 วินาทีนนั้ ผูว้ ิจยั จะให้โอกาสอาสาสมัครทาซา้
อีกครัง้ หนึง่
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ
เมื่อการรวบรวมข้อมูลเสร็จสิน้ ผูว้ ิจยั วิเคราะห์
ผลทางสถิติดว้ ยโปรแกรม SPSS 17.0 โดยทดสอบการ
กระจายตัวของข้อมูลด้วยสถิ ติ Kolmogorov-Smirnov
Goodness of Fit test ใช้สถิ ติเชิงพรรณนาเพื่ ออธิ บาย

รูปที่ 2 ท่าทดสอบมาตรฐานสาหรับการวัดแรงกามือ
ด้วยเครือ่ งวัดความดันโลหิตแบบดัดแปลง
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คุณ ลักษณะของอาสาสมัคร และวิเคราะห์ความเที่ยง
ภายในผูว้ ดั ในการวัดแรงกามือแต่ละข้างด้วยเครื่องวัด
ความดันโลหิต ด้วยมื อด้วยการหาค่ า ICC model 3,1
(two way mixed effect model) โด ย ก าห น ด ระดั บ
นัยสาคัญทางสถิติที่ p<0.05
ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 แสดงคุ ณ ลั ก ษณ ะทั่ วไปของ
อาสาสมัครผูป้ ่ วยที่เข้าร่วมการวิจัย จานวน 89 ราย มี
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อายุเฉลี่ ย 57.9±8.3 ปี (ช่ ว งอายุ 33-77 ปี ) ดัช นี ม วล
กายเฉลี่ ย 22.3±4.0 กิ โลกรัม ต่ อ ตารางเมตร ร้อ ยละ
67.4 เป็ นเพศหญิ ง มีระยะเวลาการเป็ นข้ออักเสบรู มา
ตอยด์เฉลี่ย 7.0±5.4 ปี และมีค วามรุ นแรงของอาการ
โดยเฉลี่ ย อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง (DAS28 เท่ า กั บ
3.3±0.8 คะแนน) ร้อยละ 92.1 ของอาสาสมัครเป็ นผูท้ ี่
ถนัดมือข้างขวา

ตาราง 1 คุณลักษณะทั่วไปของอาสาสมัคร (N=89)
คุณลักษณะ
เพศ (ราย) [จานวน (ร้อยละ)]
หญิง
ชาย
อายุ (ปี ) [ค่าเฉลีย่ (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)]
ดัชนีมวลกาย (กิโลกรัมต่อตารางเมตร) [ค่าเฉลีย่ (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)]
ระยะเวลาที่ได้รบั การวินิจฉัยจากแพทย์วา่ เป็ นข้ออักเสบรูมาตอยด์ (ปี )
[ค่าเฉลีย่ (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)]
ความรุนแรงของภาวะข้ออักเสบรูมาตอยด์ (DAS28) (คะแนน)
[ค่าเฉลีย่ (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)]
มือข้างที่ถนัด (ราย) [จานวน (ร้อยละ)]
ขวา
ซ้าย

ข้อมูล
60 (67.4)
29 (32.6)
57.9 (8.3)
22.3 (4.0)
7.0 (5.4)
3.3 (0.8)

82 (92.1)
7 (7.9)

หมายเหตุ: DAS28: Disease Activity Score-28

ผลการวัดแรงกามือของอาสาสมัครแสดงไว้ใน
ตารางที่ 2 พบว่ามีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของการวัดครัง้ ที่ 1 และ 2 เท่ากับ 176.29±56.07 และ
174.43±57.53 มิลลิเมตรปรอท ตามลาดับ สาหรับมือ
ข้ า ง ที่ ถ นั ด แ ล ะ เท่ า กั บ 1 6 9 .7 1 ±5 8 .7 1 แ ล ะ
170.52±57.86 มิลลิเมตรปรอท ตามลาดับ สาหรับมือ
ข้างที่ไม่ถนัด การทดสอบความเที่ยงภายในผูว้ ดั พบว่ามี

ค่า ICC3,1 เท่ากับ 0.95 (95% CI อยู่ระหว่าง 0.93 ถึ ง
0.97, p<0.001) สาหรับมือข้างที่ถนัด และเท่ากับ 0.99
(95% CI อยู่ระหว่าง 0.98 ถึง 0.99, p<0.001) สาหรับ
มือข้างที่ไม่ถนัด โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
ของการวัด (standard error of measurement, SEM)
เท่ากับ 12.26 และ 5.40 ตามลาดับ
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ตาราง 2 ผลการวัดแรงกามือของอาสาสมัคร (N=89)
แรงกามือ (มิลลิเมตรปรอท)
การวัด
[ค่าเฉลี่ย (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)]
(ค่าต่าสุด, ค่าสูงสุด)
มือข้างที่ถนัด
ครัง้ ที่ 1
176.29 (56.07)
(52, 280)
ครัง้ ที่ 2
174.43 (57.53)
(40, 286)
มือข้างที่ไม่ถนัด
ครัง้ ที่ 1
169.71 (58.71)
(32, 288)
ครัง้ ที่ 2
170.52 (57.86)
(36, 278)

ICC3,1 (95% CI)

SEM

0.95 (0.93-0.97)*

12.26

0.99 (0.98-0.99)*

5.40

หมายเหตุ: CI: confidence interval, SEM: standard error of measurement, * p<0.001

บทวิจารณ์
ความเที่ยง (reliability) เป็ นคุณสมบัติประการ
หนึ่งที่เครื่องมือวัดหนึ่ง ๆ พึงมี10 ซึ่งหมายถึงเมื่อทาการ
วัดหลาย ๆ ครัง้ ภายใต้สภาพการณ์เดียวกันแล้วให้ค่า
ตรงกันทุกครัง้ ที่วดั โดยทั่วไปความเที่ยงของการวัดอาจ
แบ่งได้เป็ น 1) ความเที่ยงของผูว้ ดั (rater reliability) ซึ่ง
แบ่ ง ย่ อ ยเป็ นความเที่ ย งระหว่ า งผู้ วั ด (inter-rater
reliability) และความเที่ ย งภายในผู้ วั ด (intra-rater
reliability) และ 2) ความเที่ ย งของการวั ด ซ ้า (testretest reliability) ความเที่ ย งระหว่ า งผู้ วั ด คื อ ความ
ตรงกันของผลการวัดที่ได้จากผูว้ ดั อย่างน้อย 2 รายที่ทา
การวัด ผู้ถูก วัด หรือ สิ่งของเดี ย วกัน ด้ว ยเครื่อ งมื อ และ
วิ ธี ก ารเดี ย วกั น 10,11 ส่ว นความเที่ ย งภายในผู้วัด และ
ความเที่ ย งของการวัด ซ ้า นั้น มี ค วามคล้า ยคลึ ง กั น
กล่าวคือเป็ นความตรงกันของผลการวัดที่ได้จากผูว้ ัด
รายหนึ่งหรือเครื่องมือวัดอย่างหนึ่งที่ทาการวัดในผูถ้ ูก
วัดหรือสิ่งของเดิมด้วยวิธีการเดิม ณ เวลาที่ต่างกัน 10,11
อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างที่สาคัญระหว่างความเที่ยง
ทัง้ สองนีอ้ ยู่ที่ ระยะห่างของช่วงเวลาในการทดสอบซา้
นัน้ โดยถ้าเป็ นความเที่ยงภายในผูว้ ดั การทดสอบซา้ จะ
ดาเนินการในช่วงเวลาที่มีระยะห่างกันไม่มากนัก (short
intervals) แต่ ถ้ า เป็ นความเที่ ย งของการวั ด ซ ้ า จะ

ดาเนินการในช่วงเวลาที่มีระยะห่างกันพอสมควร (two
separate occasions)11 ส า ห รั บ ก า ร วิ จั ย นี ้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อประเมินความเที่ยงภายในผูว้ ดั ในการ
วัด แรงก ามื อ ของผู้ป่ วยข้อ อัก เสบรู ม าตอยด์โดยใช้
เครื่ อ งวั ด ความดั น โลหิ ต ด้ ว ยมื อ ซึ่ ง มี ร ายงานการ
ทดสอบคุณ สมบัติของเครื่องมือนี ใ้ นการวัดแรงกามื อ
ของผู้ป่ วยข้ออักเสบรู ม าตอยด์ในบางด้านแล้ว ได้แ ก่
ด้านความตรงเชิงสภาพ4,8 และด้านความเที่ยงของการ
วัดซา้ 4 แต่ยังไม่มี ขอ้ มูลเกี่ ย วกับ คุณ สมบัติด ้านความ
เที่ ย งภายในผู้ วั ด ซึ่ ง เป็ นคุ ณ สมบั ติ ที่ ส าคั ญ และ
จาเป็ นต้องได้รบั การทดสอบก่อนที่ ผวู้ ัดจะสามารถนา
เครื่องมือนี ไ้ ปประเมิน การเปลี่ย นแปลงของแรงกามื อ
จากผลการรักษาใด ๆ ที่ผปู้ ่ วยได้รบั ผูว้ ิจัยจึงมุ่งที่การ
ทดสอบคุ ณ สมบั ติ ข องเครื่ อ งมื อ ในด้ า นนี ้ เพื่ อ เป็ น
ประโยชน์แก่ผทู้ ี่สนใจจะนาการวัดแรงกามือด้วยวิธีการ
นี ไ้ ปประยุก ต์ใช้ในผู้ป่ วยข้อ อัก เสบรู ม าตอยด์ของตน
ต่อไป ผลการวิจัยพบว่าการวัดแรงกามื อของผูป้ ่ วยข้อ
อักเสบรู มาตอยด์ดว้ ยเครื่องวัดความดันโลหิต ด้วยมือมี
ความเที่ยงภายในผูว้ ดั ในเกณฑ์สูงมาก (คือ ICC มีค่า
มากกว่า 0.90)17 อีกทัง้ การวัดแรงกามือด้วยเครื่องมือนี ้
ยังใช้เวลาในการวัด ทั้งมื อ ข้างที่ ถ นัด และไม่ถ นัด รวม
ทัง้ สิน้ เพียงประมาณ 5 นาที และเป็ นวิธีก ารที่ประหยัด
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อี ก ด้ว ย เนื่ อ งจากอุป กรณ์ห ลัก คื อ เครื่อ งวัด ความดัน
โลหิ ตด้วยมื อ เป็ น อุป กรณ์ที่มี อยู่ท่ ัวไปในโรงพยาบาล
ชุม ชน ค่า ใช้จ่ ายที่ จะมี เพิ่ ม เติ ม ขึน้ น่าจะเกี่ ย วกับ การ
จัดท าถุงผ้าสาหรับ บรรจุส่ว นที่ ใช้พันรอบต้น แขนของ
เครื่องวัดความดันโลหิตเพื่อเป็ นอุปกรณ์สาหรับให้ผถู้ ูก
ทดสอบใช้มื อ ก าซึ่ง มี ราคาประมาณ 50 บาทเท่ า นั้น
นอกจากนี ้ เครื่องมือนีย้ งั สามารถวัดแรงกามือของผูถ้ ูก
ทดสอบได้สงู ถึง 300 มิลลิเมตรปรอท ในขณะที่คา่ เฉลีย่
แรงกามือของผูท้ ี่มีสขุ ภาพดีชาวไทย (อายุเฉลี่ย 36 ปี )
มีค่าประมาณ 227 มิลลิเมตรปรอท8 และมีค่าน้อยกว่า
นั้น ในผู้ที่ มี ปั ญ หาของมื อ ดัง เช่ น ผู้ป่ วยข้อ อัก เสบรู ม า
ตอยด์ในการวิจัยนี ้ (คือประมาณ 170-176 มิลลิเมตร
ปรอท) ดังนัน้ เครื่องวัดความดันโลหิตด้วยมือนีจ้ ึงน่าจะ
เป็ นทางเลือกหนึง่ ของนักกายภาพบาบัดในการนาไปใช้
วัดแรงกามือของผูป้ ่ วยข้ออักเสบรู มาตอยด์ในชุมชนได้
อย่ า งไรก็ ต าม เนื่ อ งจากอาสาสมั ค รของการวิ จั ย นี ้
ครอบคลุม เฉพาะผูป้ ่ วยข้ออักเสบรู ม าตอยด์ที่มีความ
รุนแรงของอาการในระดับปานกลางเท่านัน้ (DAS28 
5.1 คะแนน)11,12 ผลการวิ จัย ที่ ได้นี จ้ ึ งอาจไม่ สามารถ
นาไปอนุมานกับผูป้ ่ วยข้ออักเสบรู มาตอยด์ที่มีอาการใน
ระดับ ที่ รุน แรงกว่านี ไ้ ด้ จึ งควรท าการวิ จัย เพิ่ ม เติ ม ใน
ผู้ป่ วยกลุ่ม ที่ มี ร ะดับ อาการรุ น แรงต่ อ ไป นอกจากนี ้
เนื่ องจากในการวัด แรงก ามื อของผู้ป่วยด้วยเครื่อ งวัด
ความดันโลหิตด้วยมือนี ้ ผูว้ ดั แต่ละรายจะต้องมีความ
เที่ยงในแต่ละขัน้ ตอนของการวัด โดยเฉพาะการตัง้ ค่า
แรงดันปรอทมาตรฐานก่อนการวัด การจัดผู้ป่วยให้อยู่
ในท่าทดสอบมาตรฐานก่อนการวัด และการบันทึกค่า
แรงดันปรอทสูงสุดและคงที่ที่เกิดขึน้ อย่างรวดเร็วขณะ
วัด การวิ จัย ในอนาคตจึ งควรทดสอบคุณ สมบัติ ข อง
เครื่ อ งมื อ นี ้เพิ่ ม เติ ม ในด้า นความเที่ ย งระหว่ า งผู้วัด
รวมทัง้ ควรประเมินคุณสมบัติอื่น ๆ ของเครือ่ งมืออีกด้วย
เช่ น ความ ต รงเชิ ง พ ยากรณ์ (predictive validity)
ค่าความแตกต่างที่นอ้ ยที่สดุ ที่สามารถแสดงนัยสาคัญ
ทางคลินิ ก (minimal clinically important difference)
เป็ นต้น
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การวัดแรงกามือด้วยเครื่องวัดความดันโลหิต
ด้วยมือในผูป้ ่ วยข้ออักเสบรูมาตอยด์ที่มคี วามรุนแรงของ
อาการในระดับ ปานกลางมีค วามเที่ ยงภายในผู้วัด ใน
เกณฑ์สงู มาก เครือ่ งมือนีจ้ ึงน่าจะเป็ นทางเลือกหนึง่ ของ
นักกายภาพบาบัดในการนาไปใช้วดั แรงกามือของผูป้ ่ วย
ข้อ อัก เสบรู ม าตอยด์ ในชุม ชนได้ อย่ า งไรก็ ต าม ควร
ทดสอบคุณ สมบัติของเครื่องมื อในด้านอื่น ๆ เพิ่มเติม
เพื่ อ สามารถน าเครื่ อ งมื อ นี ้ไปใช้ ป ระโยชน์ ได้อ ย่ า ง
กว้างขวางยิ่งขึน้ ต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณ คณะเทคนิ คการแพทย์ และ
บัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย มหาวิ ท ยาลัย ขอนแก่ น ที่ ส นับ สนุน
งบ ป ระม าณ ส าหรั บ ก ารวิ จั ย และขอบ พ ระคุ ณ
อาสาสมัค รทุก ท่ านที่ ให้ค วามร่ว มมื อ ในการรวบรวม
ข้อมูลจนทาให้งานวิจยั นีส้ าเร็จลุลว่ งไปด้วยดี
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