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Abstract
Peripheral arterial disease is one of the major caused by atherosclerosis. Narrowing
of tunica intima of arteries leads to limb ischemia. Intermittent claudication and rest
pain are significant signs and symptoms, affecting decrease patients’ walking ability.
Walking ability assessment is an important process for patients both before and after
surgery. Treadmill test and the 6 minute-walk are the clinical walking ability tests.
However, severe pain and ischemic ulcer on feet are the limitation for these walking
ability tests. Thailand has no report about the tools for assessment the patients’ walking
ability. Therefore, this article was written to describe the translation and validation
process of the Walking Impairment Questionnaire (WIQ) from English version into Thai
version by using Forward-and-backward translation method of Brislin. WIQ in Thai
version has the Content Validity Index equal 1.00 and the Cronbach’s alpha coefficient
was .96
Keywords: peripheral arterial disease, walking impairment questionnaire

J Nurs Sci. 2015;33(3):4-17
Corresponding Author: Lecturer Kessiri Wongkongkam, Faculty of Nursing, Mahidol University, Bangkok 10700,
Thailand; e-mail: kessiri.won@mahidol.ac.th
1
Faculty of Nursing, Mahidol University, Bangkok, Thailand

4

Journal of Nursing Science

J Nurs Sci Vol 33 No3 July - September 2015

การแปลและการหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
ความสามารถในการเดินสำ�หรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดแดง
ส่วนปลายอุดตันฉบับภาษาไทย
เกศศิริ วงษ์คงคำ�, ปร.ด.1
บทคัดย่อ
โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตันมีสาเหตุทส่ี �ำ คัญมาจากการเกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง ทำ�ให้
ผนังชัน้ ในของหลอดเลือดแดงตีบแคบ ส่งผลให้เลือดไปเลีย้ งบริเวณอวัยวะส่วนปลายลดลง อาการปวด
ขาในขณะเดินและปวดขาในขณะพัก คือ อาการสำ�คัญทีส่ ง่ ผลให้ผปู้ ว่ ยมีความสามารถในการเดินลดลง
การประเมินความสามารถในการเดินทัง้ ก่อนและหลังผ่าตัดจึงมีความจำ�เป็นสำ�หรับผูป้ ว่ ยกลุม่ นี้ ในทาง
คลินกิ ผูป้ ว่ ยจะได้รบั การประเมินด้วยการเดินบนลูว่ ง่ิ หรือการเดิน 6 นาที อย่างไรก็ตาม ผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่
อาจมีขอ้ จำ�กัดในการเดินหรืออาจมีแผลขาดเลือดทีเ่ ท้าทำ�ให้ไม่สามารถประเมินความสามารถในการเดิน
ด้วยวิธที างคลินกิ ทัง้ 2 ได้ ในประเทศไทยไม่พบรายงานการศึกษาทีป่ ระเมินความสามารถในการเดินของ
ผูป้ ว่ ยกลุม่ นี้ รวมทัง้ ยังไม่มรี ายงานการศึกษาทีก่ ล่าวถึงการนำ�แบบประเมินใดมาใช้เพือ่ ประเมินความ
สามารถในการเดินของผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน ดังนัน้ บทความนีจ้ งึ ได้เขียนขึน้ เพือ่
อธิบายถึงกระบวนการแปลและการหาค่าความตรงและความเชื่อมั่นของแบบประเมิน Walking
Impairment Questionnaire (WIQ) จากต้นฉบับภาษาอังกฤษมาแปลเป็นภาษาไทย โดยใช้วธิ กี ารแปล
แบบไปข้างหน้าและแปลย้อนกลับของบริสลิน และแบบสอบถามชุดนีม้ คี า่ ดัชนีความตรงเท่ากับ 1.00
และมีคา่ สัมประสิทธิแ์ อลฟ่าของครอนบาค เท่ากับ .96
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