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บทนำ�
โรคหลอดเลื อ ดแดงส่ ว นปลายอุ ด ตั น
(peripheral arterial disease) เป็นโรคเรือ้ รังทีม่ ี
สาเหตุทส่ี �ำ คัญมาจากการเกิดภาวะหลอดเลือดแดง
แข็ง (atherosclerosis) จากการสะสมของแผ่นไข
มันบนผนังชัน้ ในของหลอดเลือดแดง ทำ�ให้ผนังชัน้
ในของหลอดเลือดแดงตีบแคบลงอย่างช้าๆ การตีบ
แคบทีเ่ พิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ จะทำ�ให้ระบบการไหลเวียน
เลือดไปเลีย้ งบริเวณอวัยวะส่วนปลายลดลง ส่งผล
ให้ผู้ป่วยเริ่มมีอาการของโรคในระยะเริ่มต้น คือ
มี อ าการปวดขาในขณะเดิ น (Intermittent
Claudication: IC) ต่อมาเมือ่ มีการอุดตันของหลอด
เลือดแดงเพิม่ ขึน้ จะส่งผลให้อวัยวะส่วนปลายของ
ผูป้ ว่ ยเกิดการขาดเลือดขัน้ วิกฤติ (Critical Limb
Ischemia: CLI) จึงส่งผลให้ผปู้ ว่ ยมีอาการปวดขา
ในขณะพัก (rest pain) อาจเกิดแผลขาดเลือด
(ischemic ulcer) หรือเกิดเนื้อเยื่อส่วนปลาย
เน่าตาย (gangrene) ได้ในทีส่ ดุ 1-3 อาการปวดขาใน
ขณะเดิน (IC) สามารถส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
ความสามารถในการเดินของผูป้ ว่ ย เช่น ผูป้ ว่ ยอาจ
มีความยากลำ�บากในการเดิน เดินได้ในระยะทางที่
ลดลง รวมทั้งใช้ความเร็วในการเดินได้ลดลงด้วย
และหากผูป้ ว่ ยมีอาการทีร่ นุ แรงขึน้ จนอยูใ่ นระยะ
ขาขาดเลือดขัน้ วิกฤต (CLI) อาจทำ�ให้ผปู้ ว่ ยต้องสูญ
เสียอวัยวะส่วนปลายหรือถูกตัดขาได้ ซึง่ อาจส่งผล
ให้ผ้ปู ่วยไม่สามารถเดินและไม่สามารถประกอบ
กิจวัตรประจำ�วันของตนเองได้ตามปกติ ต้องพึง่ พา
ผู้ดูแลเพิ่มขึ้น รวมทั้งยังสามารถส่งผลกระทบต่อ
ภาวะสุขภาพของผูป้ ว่ ยในด้านจิตใจ เช่น ทำ�ให้ผู้
ป่วยมีภาวะซึมเศร้า4 เกิดความกลัว5 จนส่งผลทำ�ให้
ผูป้ ว่ ยมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีล่ ดลงได้6 ดังนัน้ เพือ่ ช่วยลด
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับทั้งตัวผู้ป่วยและญาติ
ผูด้ แู ล บุคลากรทางสุขภาพจึงควรให้ความสำ�คัญ
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กับการประเมินความสามารถในการเดินของผูป้ ว่ ย
ตัง้ แต่เริม่ มีอาการในระยะเริม่ ต้น รวมทัง้ ควรติดตาม
ประเมินความสามารถในการเดินของผู้ป่วยอย่าง
ต่อเนือ่ งภายหลังจากได้รบั การรักษาแล้ว
การประเมินความสามารถในการเดินของผูป้ ว่ ย
โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน
การประเมินความสามารถในการเดินของ
ผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน เป็นการ
ประเมินทางด้านร่างกายทีม่ คี วามสำ�คัญและจำ�เป็น
อย่างยิง่ ในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพของผูป้ ว่ ย
โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน ตั้งแต่เริ่มมี
อาการปวดขาในขณะเดินจนกระทัง่ การฟืน้ ฟูความ
สามารถในการเดินหลังจากได้รบั การรักษาด้วยการ
ผ่ า ตั ด เพื่อ แก้ ไขพยาธิ ส ภาพของโรค จากการ
ทบทวนวรรณกรรมในต่างประเทศพบว่า มีเครือ่ ง
มือหลายชนิดที่นิยมนำ�มาใช้เพื่อประเมินความ
สามารถในการเดินของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดแดง
ส่วนปลายอุดตันทัง้ ในระยะก่อนและภายหลังผ่าตัด
เช่น
1. การทดสอบการเดินบนลู่ว่งิ (treadmill
testing) วิธนี น้ี ยิ มนำ�มาใช้ทดสอบความสามารถใน
การเดินของผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุด
ตันทีม่ อี าการในระยะเริม่ ต้น คือ มีอาการปวดใน
ขณะเดิน โดยสามารถประเมินระดับความรุนแรง
ของความลำ�บากในการเดินได้จากระยะทางที่
ผูป้ ว่ ยสามารถเดินได้จนถึงมีอาการปวดขาและต้อง
หยุดเดิน เจนนูเซกและคณะ7 พบว่า ผู้ป่วยที่มี
อาการปวดขาในขณะเดินเมือ่ ได้เข้าร่วมโปรแกรม
ฝึกการเดินบนลู่ว่ิงโดยมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิดเป็น
ระยะเวลา 12 สัปดาห์ จะมีความสามารถในการ
เดินได้ในระยะทางทีเ่ พิม่ ขึน้ รวมทัง้ มีคา่ ดัชนีความ
ดันของข้อเท้าเมือ่ เทียบกับแขน (ankle-brachial
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index, ABI) สูง ขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญ ทางสถิติ
(p < .05) อย่างไรก็ตาม การทดสอบการเดินบนลู่
วิง่ มีขอ้ จำ�กัดทีห่ ลากหลายในการนำ�มาใช้ทดสอบ
กับผู้ป่วย เช่น ตำ�แหน่งพยาธิสภาพของโรคและ
ความสามารถทางด้ า นกายภาพของผู้ ป่ ว ย 8
นอกจากนี้ การทดสอบการเดินบนลู่ว่งิ ยังต้องใช้
เวลานาน มีคา่ ใช้จา่ ยสูง มีความไม่คล่องตัวและไม่
สามารถใช้ประเมินได้ทว่ั ไป เพราะผูป้ ว่ ยต้องได้รบั
การดูแลอย่างใกล้ชิดจากแพทย์ขณะที่ทำ�การ
ประเมิน ดังนัน้ ผูป้ ว่ ยจึงต้องทำ�การทดสอบในโรง
พยาบาลหรือคลินกิ เท่านัน้ 9
2. การทดสอบด้วยการเดิน 6 นาที (six
minute walk test) เป็นอีกวิธหี นึง่ ทีน่ ยิ มนำ�มาใช้
เพื่อประเมินความสามารถในการเดินของผู้ป่วย
ภายหลังผ่าตัด ทัง้ ในผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ
และผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน ซึง่
หวางและคณะ10 ได้ศกึ ษาในผูป้ ว่ ยโรคหลอดแดง
ส่วนปลายอุดตันทีม่ โี รคเบาหวานร่วมด้วยจำ�นวน
59 รายพบว่า การทดสอบด้วยการเดิน 6 นาที
มีคา่ ความเชือ่ มัน่ ในระดับสูง (r = .94) อย่างไรก็ตาม
การทดสอบด้วยการเดิน 6 นาทีนน้ั มีขอ้ ห้ามใน
ผู้ป่วยที่มีภาวะเจ็บเค้นอกไม่คงที่ (unstable
angina) หรือในผูป้ ว่ ยทีเ่ กิดภาวะกล้ามเนือ้ หัวใจ
ตาย (myocardial infarction) ในระยะ 1 เดือน
ทีผ่ า่ นมา รวมถึงผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็นโรคความดันโลหิตสูง
ซึง่ มีระดับความดันซิสโตลิคมากกว่า 180 mmHg
และระดับความดันไดแอสโตลิกมากกว่า 100
mmHg11 ดังนัน้ การทดสอบด้วยการเดิน 6 นาทีจงึ
อาจไม่สามารถใช้ได้กับผู้ป่วยทุกราย โดยเฉพาะ
ผู้ป่วยที่เป็นโรคของระบบหัวใจและหลอดเลือด
ด้วยเหตุน้ี การทดสอบความสามารถในการเดิน
ด้วยการเดินบนลูว่ ง่ิ และการทดสอบการเดิน 6 นาที
จึงอาจไม่เหมาะสมในการนำ�มาใช้ประเมินความ

สามารถในการเดินของผูป้ ว่ ยทีม่ โี รคร่วมของระบบ
หัวใจและหลอดเลือด และผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่มแี พทย์ดแู ล
อย่างใกล้ชดิ ขณะเดิน นอกจากนี้ การทดสอบความ
สามารถในการเดินด้วยการเดินบนลู่ว่ิงและการ
ทดสอบการเดิน 6 นาที อาจไม่เหมาะสมกับผูป้ ว่ ย
โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตันที่มีแผลขาด
เลือดร่วมด้วย เนือ่ งจากผูป้ ว่ ยทีม่ แี ผลขาดเลือดที่
เท้าจะมีขอ้ จำ�กัดในการเดินไม่สามารถลงนํา้ หนักได้
เต็มที่ และอาจมีความเสีย่ งสูงต่อการเกิดอุบตั เิ หตุ
ในขณะประเมิ น เนื่อ งจากผู้ป่ว ยส่ ว นใหญ่ เ ป็ น
ผูส้ งู อายุ3
นอกจากมีการนำ�เครือ่ งมือหลายชนิดมาใช้เพือ่
ประเมินความสามารถในการเดินของผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตันแล้ว ปัจจุบนั ได้มี
การนำ�แบบสอบถามหรือแบบประเมินอืน่ ๆ มาใช้
เพือ่ ประเมินความสามารถในการเดินของผูป้ ว่ ยโรค
หลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตันด้วยเช่นกัน ซึ่ง
แบบสอบถามทีม่ กี ารนำ�มาใช้ มีดงั นี้
1. Medical Outcomes Study Short Form36 (MOS SF-36) และ The Short Form-36
(SF-36) แบบสอบถามทัง้ 2 ชนิดนี้ นิยมนำ�มาใช้
กันอย่างแพร่หลายเพือ่ ประเมินภาวะสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยทั่วไป ซึ่งครอบคลุมการ
ประเมิน 8 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการทำ�หน้าทีข่ อง
ร่างกาย 2) ด้านบทบาททีถ่ กู จำ�กัดเนือ่ งจากปัญหา
ด้านร่างกาย 3) ด้านอารมณ์ 4) ด้านการทำ�หน้าที่
ทางสังคม 5) ด้านการรับรู้เกี่ยวกับอาการปวด
6) ภาวะสุขภาพจิต 7) ความมีชีวิตชีวา และ
8) การรับรู้ภาวะสุขภาพโดยทั่วไป ในผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน ราสมูสเซนและ
คณะ12 ได้น�ำ แบบประเมิน MOSSF-36 ไปใช้ในการ
ประเมินผลของการผ่าตัดเพือ่ เพิม่ เลือดในผูป้ ว่ ยโรค
หลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน 39 คน พบว่า
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ผูป้ ว่ ยมีคะแนนในด้านการทำ�งานของร่างกายภาย
หลังผ่าตัดดีขน้ึ อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (p < .05)
นอกจากนี้ คิ ลิ วิ ช 13 ยั ง ได้ นำ � แบบประเมิ น
MOSSF-36 ไปใช้ในการประเมินการฟืน้ ตัวด้านการ
ทำ�หน้าทีข่ องร่างกายและคุณภาพชีวติ ในผูป้ ว่ ยสูง
อายุโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตันภายหลัง
ผ่าตัด ซึ่งผลการศึกษาพบว่า หลังผ่าตัดผู้ป่วยมี
คะแนนด้านการทำ�หน้าทีข่ องร่างกายเพิม่ ขึน้ อย่าง
มีนยั สำ�คัญทางสถิติ (p < .05) อย่างไรก็ตาม แบบ
ประเมิน MOS SF-36 และ SF-36 มีความจำ�เพาะ
เจาะจงกับผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุด
ตันค่อนข้างน้อย เนื่องจากสามารถใช้ประเมินได้
เฉพาะมิ ติ ด้ า นการทำ � หน้ า ที่ข องร่ า งกายและ
บทบาททีถ่ กู จำ�กัด เนือ่ งจากปัญหาด้านร่างกาย12,13
เท่านัน้
2. Walking Impairment Questionnaire
(WIQ) เป็นแบบสอบถามความสามารถในการเดิน
ของผูป้ ว่ ยซึง่ เหมาะสมกับผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดแดง
ส่วนปลายอุดตัน แบบสอบถามดังกล่าวนีน้ ยิ มนำ�
มาใช้กันมากขึ้นในการประเมินผลของการรักษา
ผู้ป่วยโรคหลอดแดงส่วนปลายอุดตัน โดยเฉพาะ
ในกลุ่ ม ผู้ ป่ ว ยที่ มี อ าการปวดขาในขณะเดิ น
(Intermittent Claudication)9,14,15 รีเจนสเตนเนอร์
และคณะ16 ได้พฒ
ั นา WIQ ขึน้ เพือ่ สอบถามความ
สามารถในการเดินของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดแดง
ส่วนปลายอุดตัน โดยมีขอ้ คำ�ถามทัง้ หมด 21 ข้อ
แบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ความลำ�บากในการเดิน
(walking impairment) จำ�นวน 7 ข้อ ระยะทางใน
การเดิน (walking distance) จำ�นวน 7 ข้อ
ความเร็วในการเดิน (walking speed) จำ�นวน 4
ข้อ และความสามารถในการเดินขึน้ บันได (stairs
climbing) จำ�นวน 3 ข้อ WIQ มีความสะดวกใน
การใช้เพราะประหยัดเวลา เนื่องจากใช้เวลาใน
8
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การตอบแบบสอบถามเพียง 5-10 นาที12 และ
ผู้ป่วยสามารถตอบแบบสอบถามนี้ได้ด้วยตนเอง
โดยไม่ ต้ อ งใช้ พ้ื น ที่ ห รื อ อุ ป กรณ์ อ่ื น ใดช่ ว ยใน
การประเมินเพิ่มเติม รวมทั้งยังสามารถประเมิน
ความเสี่ ย งต่ อ ภาวะหั ว ใจและหลอดเลื อ ด
(cardiovascular risk) ในผูป้ ว่ ยโรคหลอดแดงส่วน
ปลายอุดตันได้อกี ด้วย14 ทัง้ นี้ รีเจนสเตนเนอร์และ
คณะ16,17 ได้ทดสอบคุณภาพของ WIQ โดยพบว่า
ระยะทางในการเดิน (walking distance) และ
ความเร็วในการเดิน (walking speed) ของ WIQ
มีความสัมพันธ์กับระยะทางและความเร็วในการ
เดินบนลู่ว่งิ อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p < .05)
นอกจากนี้ มีรายงานการศึกษาอืน่ ๆ ทีไ่ ด้น�ำ แบบ
ประเมิน WIQ ไปทดลองใช้เพื่อประเมินความ
สามารถในการเดินในผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดแดงส่วน
ปลายอุดตันทีเ่ ข้าร่วมโปรแกรมการออกกำ�ลังกาย
พบว่า WIQ สามารถประเมินระยะทางในการเดิน
และความเร็วในการเดินของผูป้ ว่ ยได้ตรงกับความ
สามารถในการเดิน เมื่อทดสอบด้วยการเดินบน
ลูว่ ง่ิ ได้อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (p < .05)18-20
ในปัจจุบนั ได้มกี ารนำ� WIQ ไปใช้ในการศึกษา
วิจัยอย่างกว้างขวาง เช่น ทีมนักวิจัยของศูนย์
วิทยาศาสตร์และสุขภาพ มหาวิทยาลัยโคโลราโด21
ได้น� 
ำ WIQ ไปวัดประสิทธิภาพของการรักษาผูป้ ว่ ย
โรคหลอดเลื อ ดแดงส่ ว นปลายอุ ด ตั น โดยวั ด
ความสามารถในการเดินของผูป้ ว่ ยจำ�นวน 60 คน
ผลการศึกษา พบว่า WIQ นีม้ คี วามเทีย่ งโดยมีคา่
สัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาคเท่ากับ .73
เวอร์สปาเกต และคณะ22 นำ� WIQ ไปใช้กบั ผูป้ ว่ ย
โรคหลอดเลือดแดงส่ว นปลายอุดตันที่มีค วาม
รุนแรงของโรคระดับ 2 (fontaine stage II) และ
ไม่มีโรคร่วมหรือไม่มีข้อจำ�กัดในการเดินจำ�นวน
130 คน ผลการศึกษาพบว่า WIQ มีความเทีย่ งสูง
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ได้คา่ สัมประสิทธิแ์ อลฟ่าของครอนบาคเท่ากับ .92
WIQ เป็นแบบสอบถามทีม่ ขี อ้ คำ�ถามทีส่ น้ั เข้าใจง่าย
ในปัจจุบันจึงได้มีการนำ�แบบสอบถามนี้ไปใช้และ
แปลเป็นภาษาต่างๆ อย่างกว้างขวาง เช่น ภาษา
บราซิ ล 15 ภาษาดั ช 22 ภาษาจี น 23 เป็ น ต้ น ใน
ประเทศไทยยังไม่พบรายงานการศึกษาทีป่ ระเมิน
ความสามารถในการเดินของผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือด
แดงส่วนปลายอุดตัน ทัง้ ในระยะก่อนและหลังผ่าตัด
รวมทัง้ ยังไม่มรี ายงานการศึกษาใดทีก่ ล่าวถึงการนำ�
เครือ่ งมือ แบบประเมิน หรือแบบสอบถามใดมาใช้
เพื่อประเมินความสามารถในการเดินของผู้ป่วย
กลุ่มนี้ ผู้เขียนจึงได้นำ�แบบสอบถาม Walking
Impairment Questionnaire (WIQ) ต้นฉบับมา
ใช้ในการประเมินความสามารถในการเดินของ
ผู้ป่ว ยโรคหลอดเลื อ ดแดงส่ ว นปลายอุ ด ตั น ใน
ประเทศไทย โดยได้ท�ำ การแปลแบบสอบถามเป็น
ภาษาไทยด้วยวิธกี ารแปลแบบไปข้างหน้าและแปล
ย้อนกลับ (forward-and-backward translation)
ของบริสลิน24 ซึง่ มีขน้ั ตอนในการแปล 5 ขัน้ ตอน
และผูเ้ ขียนได้ด�ำ เนินการตามขัน้ ตอนต่างๆ ดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 การแปลแบบสอบถามชุดต้นฉบับ
(forward translation) จากภาษาดัง้ เดิม (source
language) เป็นภาษาเป้าหมาย (target language)
ขั้นตอนนี้ผู้เขียนได้ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึง
เจ้าของแบบสอบถามต้นฉบับเพื่อขออนุญาตใน
การแปลและใช้แบบสอบถาม ภายหลังจากได้รับ
การอนุญาตแล้ว ผูเ้ ขียนได้แปลแบบสอบถามนีด้ ว้ ย
ตนเอง โดยใช้ วิ ธี ก ารแปลแบบสมมาตร
(symmetrical translation approach) คือ ทำ�การ
แปลโดยยึดความเท่าเทียมกันระหว่าง 2 ภาษา คือ
คำ�นึงถึงความหมายทีถ่ กู ต้องและเป็นภาษาทีน่ ยิ ม
ใช้ กั น ทั่ ว ไป หรื อ ใช้ ใ นชี วิ ต ประจำ � วั น ของทั้ ง
แบบสอบถามชุ ด ต้ น ฉบั บ ภาษาอั ง กฤษและ

แบบสอบถามทีแ่ ปลเป็นภาษาไทย โดยเน้นคำ�ทีม่ ี
ความหมายสอดคล้องกับบริบทของคนไทย จึงได้
แบบสอบถามฉบับภาษาไทยฉบับที่ 1
ขัน้ ตอนที่ 2 การตรวจสอบแบบสอบถามฉบับ
แปลโดยผูท้ รงคุณวุฒิ (review of the translated
version by reviewer) เพือ่ เป็นการตรวจสอบ
ความถูกต้องและความเหมาะสมของภาษาทีใ่ ช้ใน
การแปล ผูเ้ ขียนได้สง่ แบบสอบถามฉบับภาษาไทย
ฉบับที่ 1 ไปให้ผ้เู ชี่ยวชาญด้านภาษาตรวจสอบ
ความหมายและความเหมาะสมของภาษา โดย
ผูเ้ ขียนได้มกี ารอภิปรายกับผูท้ รงคุณวุฒิ และปรับ
แก้ ไขตามคำ � แนะนำ � และตามข้ อ สรุ ป จากการ
อภิปราย จึงได้แบบสอบถามฉบับภาษาไทยฉบับที่
2 และได้ด�ำ เนินการต่อในขัน้ ตอนที่ 3
ขัน้ ตอนที่ 3 การแปลย้อนกลับ (backward
translation) จากภาษาไทยมาเป็นภาษาอังกฤษ
อีกครัง้ เมือ่ ได้แบบสอบถามฉบับภาษาไทยมีความ
หมายถูกต้องและเหมาะสมจากการตรวจสอบของ
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านภาษาแล้ว เพือ่ ลดอคติในการแปล
ย้อนกลับ ผูเ้ ขียนได้สง่ แบบสอบถามฉบับภาษาไทย
ฉบับที่ 2 ไปยังผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความเชี่ยวชาญ
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งไม่เคยเห็น
แบบสอบถามชุดต้นฉบับมาก่อน จำ�นวน 2 คน
(ศัลยแพทย์หลอดเลือด 1 คนและอาจารย์พยาบาล
1 คน) โดยให้ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ท้ั ง 2 คนแปล
แบบสอบถามฉบับภาษาไทยฉบับที่ 2 กลับเป็น
ภาษาอั ง กฤษอี ก ครั้ ง ซึ่ ง ขั้ น ตอนนี้ ทำ � ให้ ไ ด้
แบบสอบถามฉบับภาษาอังกฤษแบบแปลย้อนกลับ
จำ�นวน 2 ฉบับ แล้วจึงดำ�เนินการต่อไปในขัน้ ตอน
ที่ 4
ขัน้ ตอนที่ 4 การเปรียบเทียบเครือ่ งมือวิจยั ชุด
ต้นฉบับกับชุดทีแ่ ปลย้อนกลับ (comparison of
the original version and the back-translated
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version) เมือ่ ได้รบั แบบสอบถามฉบับภาษาอังกฤษ
ฉบับแปลย้อนกลับฉบับที่ 1 และ 2 แล้ว ผูเ้ ขียนได้
นำ�แบบสอบถามฉบับภาษาอังกฤษชุดต้นฉบับกับ
ชุดทีแ่ ปลย้อนกลับทัง้ 2 ชุด มาเปรียบเทียบกัน เพือ่
พิจารณาความเหมาะสมทั้งภาษาและวัฒนธรรม
โดยเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างกัน
ของแบบสอบถามภาษาอังกฤษฉบับแปลย้อนกลับ
ทัง้ 2 ชุดพบว่า ผูท้ รงคุณวุฒทิ ง้ั 2 คนใช้ค�ำ ทีม่ คี วาม
หมายเหมือนกัน แต่มคี วามแตกต่างกันในการเขียน
รูปประโยคเพียงเล็กน้อย ผู้เขียนจึงได้ปรับรูป
ประโยคโดยเลือกใช้ค�ำ ทีเ่ หมาะสมกับบริบทของคน
ไทยมากทีส่ ดุ แล้วส่งกลับไปยังผูท้ รงคุณวุฒทิ ง้ั 2 คน
อี ก ครั้ง เมื่อ ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิท้ัง 2 คน เห็ น ด้ ว ย
กั บ แบบสอบถามแปลย้ อ นกลั บ ฉบั บ ล่ า สุ ด
(แบบสอบถามฉบับแปลย้อนกลับฉบับที่ 3) ผูเ้ ขียน
จึงได้สง่ แบบสอบถามฉบับแปลย้อนกลับฉบับที่ 3
ไปยังเจ้าของแบบสอบถามต้นฉบับอีกครัง้ อย่างไร
ก็ตาม ผู้เขียนไม่ได้รับการตอบกลับทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์จากเจ้าของแบบสอบถาม อย่างไร
ก็ตามเนือ่ งจากผูท้ รงคุณวุฒทิ ง้ั 2 คนเห็นด้วยกับ
แบบสอบถามฉบับแปลย้อนกลับฉบับที่ 3 แล้วดัง
กล่าวแล้ว ผู้เขียนจึงเห็นว่าแบบสอบถามฉบับ
ต้ น ฉบั บ และฉบั บ แปลย้ อ นกลั บ มี ค วามหมาย
เหมือนกัน จึงดำ�เนินการต่อในขัน้ ตอนที่ 5
ขั้ น ตอนที่ 5 การทดสอบเครื่ อ งมื อ วิ จั ย
(pretest procedures) ภายหลั ง จากได้
แบบสอบถามฉบับภาษาไทยแล้ว ผูเ้ ขียนได้ท�ำ การ
หาคุณภาพของแบบสอบถามความสามารถในการ
เดินสำ�หรับผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุด
ตันดังนี้ 1) ผูว้ จิ ยั นำ�แบบสอบถามฉบับนี้ ให้ผทู้ รง
คุณวิฒิจำ�นวน 5 คน ประกอบด้วย ศัลยแพทย์
หลอดเลือด 1 คน อาจารย์พยาบาลทีเ่ ชีย่ วชาญทาง
ระบบหลอดเลือด 1 คน พยาบาลผู้ปฏิบัติการ
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พยาบาลขัน้ สูงทีใ่ ห้การดูแลผูป้ ่วยโรคหลอดเลือด
2 คน และหัวหน้าหอผูป้ ว่ ยศัลยกรรมผูเ้ ชีย่ วชาญ
ในการดูแลผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือด 1 คน เพือ่ ตรวจ
สอบความครอบคลุมของเนือ้ หาและความเหมาะ
สมของภาษาทีใ่ ช้ ซึง่ แบบสอบถามฉบับนีม้ คี า่ ดัชนี
ความตรงตามเนือ้ หา (Content Validity Index:
CVI) เท่ากับ 1.00 และผูเ้ ขียนได้ท�ำ การทดสอบ
ความเชือ่ มัน่ (reliability) ของแบบสอบถามฉบับ
นีใ้ นผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตันภาย
หลังผ่าตัดทำ�ทางเบีย่ งหลอดเลือดแดง จำ�นวน 30
คน ในโครงการวิจยั เรือ่ ง “ปัจจัยทำ�นายการฟืน้ ตัว
ด้านการทำ�หน้าที่ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดแดง
ส่วนปลายอุดตันภายหลังการผ่าตัดทำ�ทางเบี่ยง
หลอดเลื อ ดแดง” ซึ่ง การวิ จัย ดั ง กล่ า วได้ ผ่า น
การรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ใน
คนของคณะแพทยศาสตร์ ศิ ริ ร าชพยาบาล
(Si 036/2014 รหัสโครงการ 774/2556 (EC4))
ซึง่ พบว่า แบบสอบถามนีม้ คี า่ สัมประสิทธิแ์ อลฟ่า
ของครอนบาค (Cronbach’s alpha) เท่ากับ .96
ข้อจำ�กัดในการทดสอบเครือ่ งมือในบริบทไทย
เนือ่ งจากในประเทศไทย ยังขาดกระบวนการ
ในการคัดกรองเพื่อค้นหาผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอด
เลือดแดงส่วนปลายอุดตันตั้งแต่ในระยะเริ่มต้น
ซึง่ จากรายงานการวิจยั ในประเทศไทยพบว่า ผูป้ ว่ ย
โรคหลอดเลื อ ดแดงส่ ว นปลายอุ ด ตั น จะมารั บ
การรักษาที่โรงพยาบาลเมื่อมีอาการในระยะที่
รุ น แรง คือ มีอาการขาขาดเลือดขั้นวิกฤต25-27
ดังนั้นผู้วิจัยจึงจำ�เป็นต้องทดสอบคุณภาพของ
แบบสอบถามฉบับนีใ้ นผูป้ ว่ ยภายหลังได้รบั การรักษา
ด้วยการผ่าตัดทำ�ทางเบีย่ งหลอดเลือดทีข่ าแล้ว
นอกจากนี้ ในกระบวนการแปลแบบสอบถาม
ฉบับนี้มีความยากลำ�บากในเรื่องของการอธิบาย
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ระยะทาง เพราะการกำ � หนดระยะทางใน
แบบสอบถามต้นฉบับผู้พัฒนาเครื่องมือ ใช้คำ�ว่า
“block” ซึ่งมีความแตกต่างกับบริบทของไทย
เพราะเมือ่ แปลแล้ว คำ�ว่า “block” แปลว่า “1
ช่วงตึก” ซึง่ ผูต้ อบแบบสอบถามอาจไม่สามารถบอก
ระยะทางทีแ่ ท้จริงทีส่ ามารถเดินได้ ดังนัน้ เพือ่ ให้
สอดคล้องกับบริบทของคนไทย ผูเ้ ขียนจึงได้อธิบาย
ความหมายของคำ�ว่า “ระยะทาง 1 ช่วงตึก” ว่ามี
ระยะทางโดยประมาณเท่ากับ 100 เมตร นอกจาก
นี้เพื่อช่วยให้ผู้ตอบแบบสอบถามเข้าใจง่ายขึ้น
ผูเ้ ขียนได้มกี ารกำ�หนดให้ระยะทาง 1 ก้าว มีความ
ยาวโดยประมาณเท่ากับ 30 เซนติเมตร หรือ 1 ฟุต
หรื อ 1 ไม้ บ รรทั ด และเพื่ อ ให้ เ ป็ น ชื่ อ ของ
แบบสอบถามสามารถสือ่ ความหมายในภาษาไทย
ได้อย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย จึงแปลชือ่ WIQ เป็นภาษา
ไทยว่า “แบบสอบถามความสามารถในการเดิน
สำ�หรับผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน”
		 อาการทีเ่ กิดขึน้ ขณะเดิน

แบบสอบถามความสามารถในการเดินสำ�หรับ
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตันฉบับ
ภาษาไทย ประกอบด้วยข้อคำ�ถามทัง้ หมด 21 ข้อ
แบ่งเป็น 4 ส่วน ส่วนที่ 1 ความลำ�บากในการเดิน
ส่วนที่ 2 ระยะทางในการเดิน ส่วนที่ 3 อัตราเร็วใน
การเดิน และส่วนที่ 4 ความสามารถในการเดินขึน้
บันได ซึง่ แต่ละส่วนมีขอ้ คำ�ถาม ดังนี้
ส่วนที่ 1 ความลำ�บากในการเดิน
คำ�ชีแ้ จง คำ�ถามส่วนนีต้ อ้ งการทราบถึงอาการ
ซึ่งเป็นสาเหตุท่ที ำ�ให้คุณเดินลำ�บาก โดยมีความ
ยากลำ�บากเพียงใดในการเดินจากสาเหตุของ
ปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้น ในช่วงเวลา 1 เดือนที่
ผ่านมา ให้ท�ำ เครือ่ งหมายถูก (/) ลงในช่องทีต่ รงกับ
ความเป็นจริงมากที่สุด โดยระดับของความยาก
ลำ�บาก หมายถึง คุณต้องใช้ความพยายามหรือ
มีความยากมากน้อยเพียงใดเพือ่ ทีจ่ ะเดินได้ เมือ่ เกิด
ปัญหาสุขภาพนัน้ ขึน้
ระดับความยากลำ�บาก

ไม่ยาก ยากเล็กน้อย ยากพอควร ยากมาก ยากทีส่ ดุ

1. มีอาการปวด เจ็บ หรือเป็นตะคริวที่
กล้ามเนือ้ น่อง/ก้น: บริเวณขาขวา/
ขาซ้าย/ขาทัง้ สองข้าง
2. มีอาการปวด เมือ่ ย หรือเจ็บทีข่ า
เท้า/ข้อเข่า หรือข้อสะโพก                                                              
3. ...........................................
4. ...........................................
5. ............................................
6. ............................................
7. ...............................................
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ส่วนที่ 2 ระยะทางในการเดิน
คำ�ชีแ้ จง คำ�ถามส่วนนีต้ อ้ งการทราบถึงความ
ยากลำ�บากทางกายภาพของคุณว่าเป็นเช่นไรใน
การเดินตามแนวพืน้ ราบโดยไม่ตอ้ งหยุดพักในระยะ
ทางทีแ่ ตกต่างกันให้ท�ำ เครือ่ งหมายถูก (/) ลงในช่อง

ทีต่ รงกับความเป็นจริงมากทีส่ ดุ
กำ � หนดให้ ร ะยะทาง 1 ก้ า ว มี ค วามยาวโดย
ประมาณเท่ากับ 30 เซนติเมตร หรือ 1 ฟุต
(1 ไม้บรรทัด)

ระดับความยากลำ�บาก
ระยะทางทีส่ ามารถเดินได้โดย
ไม่ยาก ยากเล็กน้อย ยากพอควร ยากมาก ยากทีส่ ดุ
ไม่ตอ้ งหยุดพัก
1. คุณสามารถเดินบ้านในบ้าน
หรือรอบๆบ้านได้
2. คุณสามารถเดินได้ในระยะทาง
50 ฟุต (50 ก้าว)
3. ..........................................................
4. ..........................................................
5. ..........................................................
6. ..........................................................
7. ..........................................................
ส่วนที่ 3 อัตราเร็วในการเดิน
คำ�ชี้แจง   คำ�ถามส่วนนี้ต้องการทราบถึง
ความเร็วทีค่ ณ
ุ สามารถเดินตามแนวพืน้ ราบได้โดย
ไม่ตอ้ งหยุดพักในระยะทาง 1 ช่วงตึก และมีความ
ยากลำ � บากทางกายเพี ย งใดในการเดิ น ด้ ว ย
ความเร็วในการเดินโดย
ไม่ตอ้ งหยุดพัก
1. คุณเดินได้อย่างช้าๆ / ค่อยๆเดิน
2. ....................................................
3. ....................................................
4. ...................................................
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ความเร็วนั้นในช่วงเวลา 1 เดือนที่ผ่านมาให้ทำ�
เครือ่ งหมายถูก (/) ลงในช่องทีต่ รงกับความเป็นจริง
มากทีส่ ดุ
กำ�หนดให้ระยะทาง 1 ช่วงตึก มีระยะทาง
โดยประมาณเท่ากับ 100 เมตร
ระดับความยากลำ�บาก

ไม่ยาก ยากเล็กน้อย ยากพอควร ยากมาก ยากทีส่ ดุ
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ส่วนที่ 4 ความสามารถในการเดินขึน้ บันได การเดินขึน้ บันไดในแต่ละชัน้ ให้ท�ำ เครือ่ งหมายถูก
คำ � ชี้แจง คำ � ถามส่ ว นนี้ต้อ งการทราบถึ ง (/) ลงในช่องทีต่ รงกับความเป็นจริงมากทีส่ ดุ
จำ�นวนชัน้ ทีค่ ณ
ุ สามารถเดินขึน้ บันไดได้ โดยไม่ตอ้ ง
กำ�หนดให้ 1 ชัน้ มีจ�ำ นวนขัน้ เท่ากับ 8 ขัน้
หยุดพักและมีความยากลำ�บากทางกายเพียงใดใน บันได
อัตราการเดินโดยไม่ตอ้ งหยุดพัก

ระดับความยากลำ�บาก
ไม่ยาก ยากเล็กน้อย ยากพอควร ยากมาก ยากทีส่ ดุ

1. คุณสามารถเดินขึน้ บันไดได้ 1 ชัน้   
2. ..................................................
3. ...................................................
การแปลผลคะแนน
แบบสอบถามความสามารถในการเดินสำ�หรับ
ผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน มีเกณฑ์
ในการให้คะแนนและการแปลผลคะแนน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ความลำ�บากในการเดิน (walking
impairment) มีค�ำ ถาม 7 ข้อ สอบถามเกีย่ วกับ
อาการหรือสาเหตุท่ที ำ�ให้ผ้ปู ่วยเดินลำ�บาก และ
ความยากลำ�บากในการเดินจากอาการหรือสาเหตุ
ของปัญหาสุขภาพทีเ่ กิดขึน้ ในช่วงเวลา 1 เดือนที่
ผ่านมา มีเกณฑ์ในการให้คะแนน ดังนี้
ไม่ยาก ให้
4 คะแนน
ยากเล็กน้อย ให้
3 คะแนน
ยากพอควร ให้
2 คะแนน
ยากมาก ให้
1 คะแนน
ยากทีส่ ดุ /ทำ�ไม่ได้ ให้ 0 คะแนน
ส่วนที่ 2 ระยะทางในการเดิน (walking
distance) มีค�ำ ถาม 7 ข้อ เกีย่ วกับความยากลำ�บาก
ทางกายในการเดินตามแนวพืน้ ราบโดยไม่ตอ้ งหยุด
พักในระยะทางทีแ่ ตกต่างกัน โดยกำ�หนดให้ระยะ
ทาง 1 ก้าว มีความยาวโดยประมาณเท่ากับ 30
เซนติเมตร หรือ 1 ฟุต หรือ 1 ไม้บรรทัด
ส่ วนที่ 3 อัตราเร็วในการเดิน (walking

speed) มีค�ำ ถาม 4 ข้อ เกีย่ วกับความยากลำ�บาก
ทางกายในการเดินตามแนวพืน้ ราบทีร่ ะยะทาง 1
ช่วงตึก โดยไม่ตอ้ งหยุดพัก ในอัตราเร็วทีแ่ ตกต่าง
กัน ในช่วงเวลา 1 เดือนทีผ่ า่ นมา โดยกำ�หนดให้
ระยะทาง 1 ช่วงตึก มีระยะทางโดยประมาณเท่ากับ
100 เมตร   
ส่วนที่ 4 ความสามารถในการเดินขึ้นบันได
(stair climbing) มีค�ำ ถาม 3 ข้อ เกีย่ วกับความยาก
ลำ�บากทางกายในการเดินขึน้ บันไดโดยไม่ตอ้ งหยุด
พัก ในจำ�นวนชัน้ ทีต่ า่ งกัน โดยกำ�หนดให้ 1 ชัน้ มี
จำ�นวนขัน้ บันไดเท่ากับ 8 ขัน้ 15 ซึง่ คำ�ถามในส่วนที่
2 ส่วนที่ 3 และส่วนที่ 4 มีเกณฑ์ให้คะแนน ดังนี้
ไม่ยาก ให้
4 คะแนน
ยากเล็กน้อย ให้ 3 คะแนน
ยากพอควร ให้
2 คะแนน
ยากมาก ให้
1 คะแนน
ทำ�ไม่ได้ ให้
0 คะแนน
แบบสอบถามความสามารถในการเดิน มี
คะแนนรวมอยูร่ ะหว่าง 0-84 คะแนน ซึง่ มีเกณฑ์
ในการแปลผลคะแนนโดยรวม โดยอาศัยหลักการ
แบ่งอันตรภาคชัน้ 28 ดังนี้
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ช่วงคะแนน  0-28 คะแนน หมายถึง ผูป้ ว่ ย
มีความลำ�บากในการเดินมาก
ช่วงคะแนน 29-56 คะแนน หมายถึง ผูป้ ว่ ย
มีความลำ�บากในการเดินปานกลาง
ช่วงคะแนน 57-84 คะแนน หมายถึง ผูป้ ว่ ย
มีความลำ�บากในการเดินน้อย
สรุป

มักจะใช้เกณฑ์ในการกำ�หนดระยะทางในการเดิน
เป็น “ก้าว” และ “เมตร” ดังนัน้ ในแบบสอบถาม
ความสามารถในเดินฉบับภาษาไทยจึงได้มีการ
กำ�หนดระยะทางทีช่ ดั เจนให้กบั ผูป้ ว่ ยคือ กำ�หนด
ให้ระยะทาง 1 ก้าว มีความยาวโดยประมาณเท่ากับ
30 เซนติเมตร หรือ 1 ฟุต หรือ 1 ไม้บรรทัด และ
กำ�หนดให้ “ระยะทาง 1 ช่วงตึก” มีระยะทางโดย
ประมาณเท่ากับ 100 เมตร ทัง้ นีผ้ เู้ ขียนได้ทดสอบ
คุณภาพของแบบสอบถามความสามารถในการเดิน
สำ�หรับผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน
ฉบับนีพ้ บว่า มีคา่ ดัชนีความตรงตามเนือ้ หาเท่ากับ
1.00 และมีคา่ สัมประสิทธิแ์ อลฟ่าของครอนบาค
เท่ากับ .96

การประเมินความสามารถในการเดินของ
ผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน เป็นการ
ประเมินทางด้านร่างกายทีม่ คี วามสำ�คัญและจำ�เป็น
อย่ า งยิ่ ง ในการดู แ ลและส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพของ
ผู้ป่วย แบบสอบถาม Walking Impairment
Questionnaire เป็นเครือ่ งมือหนึง่ ทีม่ กี ารนำ�มาใช้
เพื่อประเมินความสามารถในการเดินของผู้ป่วย เอกสารอ้างอิง (References)
กลุ่มนี้ แบบสอบถาม Walking Impairment 1. Barthlomew JR, Olin, JW. Pathophysiology
Questionnaire ได้รบั การแปลเป็นภาษาไทยโดย of peripheralarterial disease and risk
มีช่ือว่า แบบสอบถามความสามารถในการเดิน factors for its development. CleveClin
J Med. 2006;73 Suppl 4:S8-14.
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