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ความสัมพันธข์องคะแนนวางแผนกระท าการเคลื่อนไหว (Praxis) กับระดับความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวัน ของ
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 

พิมพ์ชนก เลิศสุวรรณ วท.บ.กิจกรรมบ ำบัด¹, สำยฝน ทศภำทินรัตน ์วท.บ.กิจกรรมบ ำบัด¹, ช่อผกำ หลงละเลิง วท.บ.
กิจกรรมบ ำบัด¹,ชลธิชำ ทองค ำ วท.บ.กิจกรรมบ ำบัด¹  ¹นักกิจกรรมบ ำบัด กลุม่งำนเวชศำสตร์ฟื้นฟู โรงพยำบำลประสำท
เชียงใหม ่

บทคัดย่อ 

ความเป็นมา : จำกข้อมูลสถิติของงำนกิจกรรมบ ำบัด โรงพยำบำลประสำทเชียงใหม่ พบว่ำผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มี
ควำมยำกล ำบำกในกำรท ำกิจวัตรประจ ำวัน มักจะมีควำมบกพร่องดำ้นกำรรับรู้ควำมเข้ำใจร่วมด้วย โดยเฉพำะในดำ้นกำรวำง
แผนกำรเคลื่อนไหว จึงน ำเครื่องมอืประเมินกำรรับรู้และควำมรู้ควำมเข้ำใจส ำหรับคนไทย (Thai Cognitive-Perceptual 
Test) ซึ่งเป็นเครื่องมือท่ีเป็นมำตรฐำน มีควำมเที่ยงตรง และพัฒนำขึ้นให้เหมำะสมกับคนไทย มำใช้ประเมิน เพื่อศึกษำถึง
ควำมสัมพันธ์ของคะแนนกำรท ำกจิวัตรประจ ำวันและกำรวำงแผนกำรเคลื่อนไหว (Praxis) เพื่อน ำผลของกำรศึกษำมำพัฒนำ
โปรแกรมกำรรักษำทำงกิจกรรมบ ำบัดต่อไป 

วัตถุประสงค:์ เพื่อทรำบควำมสมัพันธ์ของคะแนนวำงแผนกระท ำกำรเคลื่อนไหว (Praxis) กับระดับควำมสำมำรถในกำรท ำ
กิจวัตรประจ ำวัน ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยำบำลประสำทเชียงใหม ่

รูปแบบการศึกษา: Prospective Study   

สถานที:่ โรงพยำบำลประสำทเชียงใหม่ 

วิธีการศึกษา ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ผู้ป่วยที่มีกำรวินิจฉัยว่ำเป็นโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งเข้ำรับบริกำรทำง
กิจกรรมบ ำบัดของโรงพยำบำลประสำทเชียงใหม่ ทั้งประเภท Infarction และ Hemorrhage ที่อยู่ในเกณฑ์คัดเข้ำและยินยอม
เข้ำร่วมงำนวิจัย ท ำกำรประเมินวำงแผนกระท ำกำรเคลื่อนไหว (Praxis) โดยใช้เครื่องมือประเมินกำรรับรู้และควำมรู้ควำม
เข้ำใจส ำหรับคนไทย (Thai Cognitive-Perceptual Test) หัวข้อกำรวำงแผนกระท ำกำรเคลื่อนไหว(Praxis) ซึ่งมีหัวข้อย่อย 4 
หัวข้อ ประกอบด้วย 1.กำรเคลื่อนไหวตำมค ำสั่ง 2.กำรเลียนแบบท่ำทำง 3.กำรใช้วัตถุในชีวิตประจ ำวัน 4.กำรประกอบ
โครงสร้ำง และประเมินควำมสำมำรถในกำรท ำกิจวัตรประจ ำวัน น ำข้อมูลมำหำควำมสัมพันธ์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนำ 
(Descriptive Statistic) อธิบำยลักษณะข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ำงที่ศึกษำ สถิติที่ใช้ได้แก่ ควำมถี่ ร้อยละ ค่ำต่ ำสุด 
ค่ำสูงสุด ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และใช้สถิติเชิงอนุมำน (Inferential statistic) ในกำรทดสอบสมมติฐำน ใช้
สถิติ Kruskal-Wallis H test หำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคะแนนกำรวำงแผนกำรกระท ำกำรเคลื่อนไหว (Praxis) กับข้อมูลทั่วไป
ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และใช้สถิติ Spearman rank correlation coefficient หำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคะแนนกำร
วำงแผนกำรกระท ำกำรเคลื่อนไหว (Praxis) กับควำมสำมำรถในกำรท ำกิจวัตรประจ ำวัน น ำมำสรุปเป็นตำรำงและน ำเสนอใน
รูปแบบควำมเรียง  

ผลการศึกษา: กลุ่มตัวอย่ำงทั้งหมดมี 45 รำย เป็นเพศชำย จ ำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 51.1 เพศหญิง จ ำนวน 22 คน คิด
เป็นร้อยละ 48.9 ส่วนใหญ่อำยุมำกกว่ำ 60 ปี จ ำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 62.2 วันท่ีเกิดอำกำรไม่เกิน 1 เดือน จ ำนวน 36 
คน คิดเป็นร้อยละ 80 กำรวินิจฉัยเป็น Cerebral Infarction จ ำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 77.8 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล
ควำมสัมพันธ์ของคะแนนกำรวำงแผนกระท ำกำรเคลื่อนไหว (Praxis) กับควำมสำมำรถในกำรท ำกิจวัตรประจ ำวัน ของผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมอง โรงพยำบำลประสำทเชียงใหม่ พบว่ำคะแนนกำรวำงแผนกำรเคลื่อนไหวในหัวข้อ กำรเคลื่อนไหวตำม
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ค ำสั่ง กำรเลียนแบบท่ำทำง วำงก้อนลูกบำศก์สีเดียว วำงก้อนลูกบำศก์คละสี วำงก้อนลูกบำศก์และไม้ไอศกรีมแบบที่ 1 และ
วำงก้อนลูกบำศก์และไม้ไอศกรีมแบบที่ 2 มีควำมสัมพันธ์ทำงบวกกับควำมสำมำรถในกำรท ำกิจวัตรประจ ำวัน แต่ 
ควำมสัมพันธ์ของคะแนนกำรวำงแผนกำรเคลื่อนไหวกับกำรใช้วัตถุในชีวิตประจ ำวันไม่มีควำมสัมพันธ์กัน 

ข้อเสนอแนะ: ควำมสัมพันธ์ของคะแนนกำรวำงแผนกำรกระท ำกำรเคลื่อนไหวกับระดับควำมสำมำรถในกำรท ำกิจวัตร
ประจ ำวัน พบว่ำกำรเคลื่อนไหวตำมค ำสั่ง กำรเลียนแบบท่ำทำงและกำรประกอบโครงสร้ำง มีควำมสัมพันธ์กับระดับ
ควำมสำมำรถในกำรท ำกิจวัตรประจ ำวัน  แต่หัวข้อกำรใช้วัตถุในชีวิตประจ ำวันไม่สัมพันธ์กับคะแนนควำมสำมำรถในกำรท ำ
กิจวัตรประจ ำวัน  อำจเนื่องจำกกำรใช้วัตถุในชีวิตประจ ำวันเป็นสิ่งที่ผู้ป่วยทุกคนคุ้นเคยอยู่แล้ว ผู้ป่วยส่วนใหญ่จึงสำมำรถท ำ
ได้ 

ค าส าคัญ: ควำมสำมำรถในกำรท ำกิจวัตรประจ ำวัน กำรวำงแผนกำรกระท ำกำรเคลื่อนไหว ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 

บทน า  

โรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคทำงระบบประสำทท่ีพบได้มำกในประเทศไทย  ซึ่งเป็นสำเหตุหนึ่งของกำรเสียชีวิต ของ
คนไทย¹ มำกกว่ำร้อยละ 80 ของผู้ป่วยยังคงต้องได้รับกำรฟื้นฟูอย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้สำมำรถกลับไปใช้ชีวิตประจ ำวันได้
ตำมปกติ²  ผู้ป่วยไม่เพียงแต่สูญเสียควำมสำมำรถด้ำนร่ำงกำยเท่ำนั้น ยังมีอีกหลำยด้ำนที่ส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินชีวิต 
ประเด็นหนึ่งคือกำรที่ผู้ป่วยมีควำมบกพร่องด้ำนกำรรับรู้และควำมเข้ำใจ³ โดยเฉพำะด้ำนกำรวำงแผนกระท ำกำรเคลื่อนไหว
(praxis) ซึ่งเป็นควำมสำมำรถของบุคคลในกำรวำงแผนกำรเคลื่อนไหวส่วนต่ำงๆของร่ำงกำยอย่ำงมีควำมหมำย  

ผู้ป่วยที่มีควำมบกพร่องในด้ำนกำรวำงแผนกำรเคลื่อนไหว(praxis)  มักมีควำมยำกล ำบำกในกำรท ำ                   
กิจกรรมต่ำงๆ เช่น ไม่สำมำรถเลียนแบบท่ำทำงหรือกำรเคลื่อนไหวตำมค ำสั่งได้ ไม่สำมำรถท ำกิจกรรมตำมขั้นตอนได้ รวมทั้ง 
ใช้วัตถุอุปกรณ์ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมำะสม⁴ เป็นต้น ส่งผลให้ควำมสำมำรถในกำรท ำกิจวัตรประจ ำวันลดลง⁵และไม่สำมำรถท ำ

กิจกรรมตำมบทบำทได้⁶ ท ำให้สูญเสียค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรรักษำในโรงพยำบำล⁷ รวมทั้งเป็นภำระ แก่ญำติและผู้ดูแลที่ต้องดูแล
ในระยะยำวต่อไป⁸ 

นักกิจกรรมบ ำบัดเป็นวิชำชีพหนึ่งที่มีบทบำทส ำคัญในด้ำนกำรประเมิน ฟื้นฟูรักษำ  ดูแลด้ำนกำรท ำกิจวัตร
ประจ ำวัน⁹ รวมถึงกำรรับรู้และควำมเข้ำใจในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง¹ᴼ  ซึ่งจำกข้อมูลสถิติของงำนกิจกรรมบ ำบัด 
โรงพยำบำลประสำทเชียงใหม่ พบว่ำผู้ป่วยที่มีควำมยำกล ำบำกในกำรท ำกิจวัตรประจ ำวัน มักจะมีควำมบกพร่องด้ำน          
กำรรับรู้ควำมเข้ำใจร่วมด้วย โดยเฉพำะในด้ำนกำรวำงแผนกำรเคลื่อนไหว ที่ผ่ำนมำนักกิจกรรมบ ำบัดได้ท ำกำรประเมินกำร
รับรู้ควำมเข้ำใจโดยรวม ซึ่งไม่สำมำรถบอกปัญหำด้ำนกำรรับรู้ควำมเข้ำใจได้อย่ำงชัดเจน ท ำให้กำรบ ำบัดรักษำไม่เกิด
ประสิทธิภำพเท่ำที่ควร จึงน ำเครื่องมือประเมินกำรรับรู้และควำมรู้ควำมเข้ำใจส ำหรับคนไทย (Thai Cognitive-Perceptual 
Test) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่เป็นมำตรฐำน มีควำมเที่ยงตรง และพัฒนำขึ้นให้เหมำะสมกับคนไทย¹¹ มำใช้ประเมิน เพื่อศึกษำถึง
ควำมสัมพันธ์ของคะแนนกำรท ำกิจวัตรประจ ำวันและกำรวำงแผนกำรเคลื่อนไหว(praxis) เพื่อน ำผลของกำรศึกษำมำพัฒนำ
โปรแกรมกำรรักษำทำงกิจกรรมบ ำบัดต่อไป 

วิธีการศึกษา 

1.คัดเลือกผู้ป่วยโดยใช้เกณฑ์กำรคัดเข้ำ-คัดออก                                                                                                                           
2.สอบถำมควำมสมัครใจในกำรเขำ้ร่วมงำนวิจัย                                                                                                                                
3.ประเมินกำรวำงแผนกระท ำกำรเคลื่อนไหว โดยใช้เครื่องมือประเมนิกำรรับรู้และควำมรู้ควำมเข้ำใจส ำหรับคนไทย            
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(Thai Cognitive-Perceptual Test) หัวข้อท่ี3 กำรวำงแผนกระท ำกำรเคลื่อนไหว(Praxis) และบันทึกผลคะแนนในใบบันทึก
คะแนน                                                                                                                                                                                                         
4.ประเมินควำมสำมำรถในกำรท ำกิจวัตรประจ ำวัน ตำมแบบประเมนิควำมสำมำรถในกำรท ำกิจวตัรประจ ำวัน งำน
กิจกรรมบ ำบัด โรงพยำบำลประสำทเชียงใหม่ และบันทึกผลคะแนนในใบบันทึกคะแนน                                                                                                                                                                                                                                  
5.น ำคะแนนของกำรวำงแผนกำรเคลื่อนไหว (praxis) และกำรท ำกิจวัตรประจ ำวัน มำวิเครำะห์ควำมสมัพันธ์ของคะแนนด้วย 
สถิติ Pearson Correlation                                                                                                                                                                        
6.สรุปผลงำนวิจัย และเผยแพรผ่ลงำนเพื่อเป็นประโยชน์แก่กำรพัฒนำงำน และส่วนรวม  

ผลการศึกษา:  

ข้อมูลทั่วไป 

กลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวน 45 คน เป็นเพศชำย จ ำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 51.1 เพศหญิง จ ำนวน 22 คน คิดเป็นร้อย
ละ 48.9 ส่วนใหญ่อำยุมำกกว่ำ 60 ปี จ ำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 62.2 วันที่เกิดอำกำรไม่เกิน 1 เดือน จ ำนวน 36 คน คิด
เป็นร้อยละ 80 กำรวินิจฉัยเป็น Infarct จ ำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 77.8 กำรตื่นตัวหรือกำรตอบสนองต่อกำรกระตุ้นเป็น
ปกติ จ ำนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 93.3 กำรท ำตำมค ำสั่ง ท ำได้ 1 หรือ 2 ข้ันตอน จ ำนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 91.1 ช่วง
ควำมสนใจ มีควำมสนใจ จ ำนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 97.8  และกำรให้ควำมร่วมมือ จ ำนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 97.8 
(ตำรำงที่ 1) 

 

 

 

ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนการวางแผนการเคลื่อนไหว (Praxis) กับข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 

 คะแนนกำรเคลื่อนไหวตำมค ำสั่งสัมพันธ์กับกำรวินิจฉัย และกำรท ำตำมค ำสั่ง คะแนนกำรเลียนแบบท่ำทำงสัมพันธ์
กับกำรวินิจฉัย กำรตื่นตัวหรือกำรตอบสนองต่อกำรกระตุ้น กำรท ำตำมค ำสั่ง และกำรให้ควำมร่วมมือ และคะแนนกำรใช้วัตถุ
ในชีวิตประจ ำวันสัมพันธ์กับกำรตื่นตัวหรือกำรตอบสนองต่อกำรกระตุ้น และกำรท ำตำมค ำสั่ง อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (p < 
0.05) (ตำรำงที่ 2) 
 
สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนการวางแผนการกระท าการเคลื่อนไหว (Praxis) กับความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวัน 

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลควำมสัมพันธ์ของคะแนนกำรวำงแผนกระท ำกำรเคลื่อนไหว (Praxis) กับควำมสำมำรถในกำร
ท ำกิจวัตรประจ ำวัน ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยำบำลประสำทเชียงใหม่ พบว่ำคะแนนกำรวำงแผนกำรเคลื่อนไหว
ในหัวข้อ กำรเคลื่อนไหวตำมค ำสั่ง กำรเลียนแบบท่ำทำง วำงก้อนลูกบำศก์สีเดียว วำงก้อนลูกบำศก์คละสี วำงก้อนลูกบำศก์
และไม้ไอศกรีมแบบที่ 1 และวำงก้อนลูกบำศก์และไม้ไอศกรีมแบบที่ 2 มีควำมสัมพันธ์ทำงบวกกับควำมสำมำรถในกำรท ำ
กิจวัตรประจ ำวัน และ ควำมสัมพันธ์ของคะแนนกำรวำงแผนกำรเคลื่อนไหวกับกำรใช้วัตถุในชีวิตประจ ำวันไม่มีควำมสัมพันธ์
กัน (ตำรำงที่ 3-4) 

วิจารณ์ 
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จำกผลกำรศึกษำควำมสัมพันธ์ของคะแนนกำรวำงแผนกำรกระท ำกำรเคลื่อนไหวกับระดับควำมสำมำรถในกำรท ำ
กิจวัตรประจ ำวัน พบว่ำกำรเคลื่อนไหวตำมค ำสั่ง กำรเลียนแบบท่ำทำงและกำรประกอบโครงสร้ำง มีควำมสัมพันธ์กับระดับ
ควำมสำมำรถในกำรท ำกิจวัตรประจ ำวัน  แต่หัวข้อกำรใช้วัตถุในชีวิตประจ ำวันไม่สัมพันธ์กับคะแนนควำมสำมำรถในกำรท ำ
กิจวัตรประจ ำวัน  อำจเนื่องจำกกำรใช้วัตถุในชีวิตประจ ำวันเป็นสิ่งที่ผู้ป่วยคุ้นเคยอยู่แล้ว เช่น กำรแสดงวิธีกำรใช้หวี กุญแจ 
แว่นตำ กรรไกร และกรรไกรตัดเล็บ ผู้เข้ำร่วมกำรวิจัยร้อยละ 95 ได้คะแนนเต็ม   

ผู้เข้ำร่วมวิจัยส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอำยุ อำยุมำกกว่ำ 60 ปีขึ้นไป โดยมีอำยุมำกกว่ำ 70 ปี คิดเป็นร้อยละ 50 ซึ่งอำจมี
ปัญหำกำรรับรู้ทำงสำยตำ กำรรับรู้ควำมเข้ำใจด้ำนอื่นที่มีผลต่อกำรประเมิน และแบบประเมินกำรรับรู้ควำมเข้ำใจส ำหรับคน
ไทย (Thai Cognitive-Perceptual Test) ระบุว่ำเป็นเครื่องมือที่เหมำะสมกับผู้ป่วยอำยุ 18-70 ปี ส่งผลให้ในหัวข้อกำร
ประกอบโครงสร้ำงผู้เข้ำร่วมวิจัยที่เป็นผู้สูงอำยุไม่สำมำรถท ำได้และสีของลูกบำศก์สีขำวเหมือนกับสีของพื้นกระดำษใน
แบบทดสอบ และภำพก้อนลูกบำศก์ในสมุดทดสอบ (Stimulus book) เป็น 2 มิติ แต่เข้ำร่วมวิจัยต้องวำงก้อนลูกบำศก์เป็น 3 
มิติ ท ำให้ผู้เข้ำร่วมที่เป็นผู้สูงอำยุสับสน ประกอบกับไม่มีประสบกำรณ์ในกำรต่อลูกบำศก์มำก่อนจึงไม่สำมำรถต่อลูกบำศก์ตำม
แบบได้  โดยมีผู้เข้ำร่วมวิจัย 7 คนท่ีได้คะแนน 0 และ 8 คนท่ีได้คะแนนน้อย ในหัวข้อกำรประกอบโครงสร้ำงโดยไม่สัมพันธ์กับ
คะแนนระดับควำมสำมำรถในกำรท ำกิจวัตรประจ ำวันของผู้เข้ำร่วมวิจัยรำยนั้น ๆ  

 

ข้อยุติ 

กำรให้คะแนนระดับควำมสำมำรถในกำรท ำกิจวัตรประจ ำวันของนักกิจรรมบ ำบัดอำจมีกำรคลำดเลื่อนได้ เนื่องจำก
ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและประสบกำรณ์กำรท ำงำนของนักกิจกรรมบ ำบัดแต่ละท่ำน ในกำรศึกษำศึกษำครั้งต่อไปอำจมีกำรหำค่ำ
ควำมเช่ือมั่นระหว่ำงนักกิจกรรมบ ำบัด (Inter rater reliability) และควรเก็บข้อมูลปัจจัยด้ำนอื่นที่อำจส่งผลต่อระดับ
ควำมสำมำรถในกำรท ำกิจวัตรประจ ำวัน เช่น ควำมตึงตัวของกล้ำมเนื้อ ควำมแข็งแรงของกล้ำมเนื้อ ระดับกำรรับรู้และ
สติปัญญำ ควำมสำมำรถในกำรทรงท่ำขณะนั่งและยืน เป็นต้น และมีกำรปรับรวมระดับคะแนนกำรท ำ ADL จำก 6 ระดับ เป็น 
3 ระดับ (Dependent to Maximal assistance = 1, Moderate to Minimal assistance = 2, Supervision to 
Independent = 1 ) เพื่อกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติ ท ำให้ข้อมูลที่ได้จำกกำรวัดควำมสำมำรถในกำรท ำกิจวัตรประจ ำวันมี
ควำมคลำดเคลื่อนได้    
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ตารางที่ 1 จ ำนวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (n = 45) 

ข้อมูลทั่วไป  จ านวน (คน)  ร้อยละ 

เพศ   

     ชำย 23 51.1 

     หญิง 22 48.9 

อาย ุ     

     25 – 40 ปี 1 2.2 

     41 – 60 ปี 16 35.6 

     มำกกว่ำ 60 ปี  28 62.2 

วันที่เกิดอาการ     

     ไม่เกิน 1 เดือน 36 80 

     1 – 3  เดือน 3 6.7 

     มำกกว่ำ 3 เดือน 6 13.3 

การวินิจฉัย     

     Infarct 35 77.8 

     Infarct with motor aphasia 1 2.2 

     Hemorrhage 8 17.8 

     Hemorrhage with motor aphasia 1 2.2 

การต่ืนตัว/การตอบสนองต่อการกระตุ้น     

     ปกต ิ 42 93.3 



6 
 

 

ข้อมูลทั่วไป  จ านวน (คน)  ร้อยละ 

     ต่ ำกว่ำปกต ิ 3 6.7 

การท าตามค าสั่ง     

     ท ำได ้(1 หรือ 2 ขั้นตอน)     41 91.1 

     ต้องช่วยช้ีแนะ 4 8.9 

     ไม่สำมำรถท ำตำมค ำสั่งได ้ 0 0 

 
 

  

ช่วงความสนใจ     

     สนใจ 44 97.8 

     หันเหควำมสนใจง่ำย 1 2.2 

การให้ความร่วมมือ     

     ให้ควำมร่วมมือ 44 97.8 

     ไม่ให้ควำมร่วมมือ 1 2.2 

 
 
ตารางที่  2 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคะแนนกำรวำงแผนกำรเคลื่อนไหว (Praxis) กับข้อมูลทั่ วไปของผู้ป่วย 

โรคหลอดเลือดสมอง 

คะแนนการวางแผนการเคลื่อนไหว ข้อมูลทั่วไป    d.f. p-value 

1. กำรเคลื่อนไหวตำมค ำสั่ง อำย ุ 1.397 2 0.497 

 
เพศ 0.749 1 0.387 

 
วันท่ีเกิดอำกำร 0.497 2 0.780 

 
กำรวินิจฉัย 8.344 3 0.039* 

 
กำรตื่นตัว/กำรตอบสนองต่อกำรกระตุ้น 1.337 1 0.248 

 
กำรท ำตำมค ำสั่ง 15.621 1 0.000* 

 
ช่วงควำมสนใจ 0.153 1 0.696 

  กำรให้ควำมร่วมมือ 0.153 1 0.696 

2. เลียนแบบท่ำทำง อำย ุ 0.846 2 0.655 

 
เพศ 0.085 1 0.771 

 
วันท่ีเกิดอำกำร 1.782 2 0.410 
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คะแนนการวางแผนการเคลื่อนไหว ข้อมูลทั่วไป    d.f. p-value 

 
กำรวินิจฉัย 9.638 3 0.022* 

 
กำรตื่นตัว/กำรตอบสนองต่อกำรกระตุ้น 10.316 1 0.001* 

 
กำรท ำตำมค ำสั่ง 17.678 1 0.000* 

 
ช่วงควำมสนใจ 0.125 1 0.724 

  กำรให้ควำมร่วมมือ 7.194 1 0.007* 

3. กำรใช้วัตถุในชีวิต อำย ุ 1.243 2 0.537 

    ประจ ำวัน เพศ 2.140 1 0.144 

 
วันท่ีเกิดอำกำร 2.430 2 0.297 

 
กำรวินิจฉัย 1.489 3 0.685 

 
กำรตื่นตัว/กำรตอบสนองต่อกำรกระตุ้น 6.176 1 0.013* 

 
กำรท ำตำมค ำสั่ง 4.271 1 0.039* 

 
ช่วงควำมสนใจ 0.047 1 0.829 

  กำรให้ควำมร่วมมือ 0.047 1 0.829 

     

4. กำรประกอบโครงสร้ำง 
    

     4.1 วำงก้อนลูกบำศก ์ อำย ุ 0.766 2 0.682 

           สีเดียว เพศ 2.163 1 0.141 

 
วันท่ีเกิดอำกำร 0.182 2 0.913 

 
กำรวินิจฉัย 2.047 3 0.563 

 
กำรตื่นตัว/กำรตอบสนองต่อกำรกระตุ้น 1.149 1 0.284 

 
กำรท ำตำมค ำสั่ง 0.318 1 0.573 

 
ช่วงควำมสนใจ 2.519 1 0.113 

  กำรให้ควำมร่วมมือ 0.907 1 0.341 

4. กำรประกอบโครงสร้ำง 
    

     4.2 วำงก้อนลูกบำศก ์ อำย ุ 1.206 2 0.547 

           คละสี เพศ 0.745 1 0.388 

 
วันท่ีเกิดอำกำร 0.198 2 0.906 
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คะแนนการวางแผนการเคลื่อนไหว ข้อมูลทั่วไป    d.f. p-value 

 
กำรวินิจฉัย 3.330 3 0.344 

 
กำรตื่นตัว/กำรตอบสนองต่อกำรกระตุ้น 1.197 1 0.274 

 
กำรท ำตำมค ำสั่ง 0.644 1 0.422 

 
ช่วงควำมสนใจ 2.537 1 0.111 

  กำรให้ควำมร่วมมือ 1.158 1 0.282 

4. กำรประกอบโครงสร้ำง 
    

     4.3 วำงก้อนลูกบำศก ์ อำย ุ 2.105 2 0.349 

          และไม้ไอศกรีม เพศ 0.117 1 0.732 

          แบบท่ี 1 วันท่ีเกิดอำกำร 0.015 2 0.993 

 
กำรวินิจฉัย 2.117 3 0.548 

 
กำรตื่นตัว/กำรตอบสนองต่อกำรกระตุ้น 1.184 1 0.276 

 
กำรท ำตำมค ำสั่ง 0.440 1 0.507 

 
ช่วงควำมสนใจ 1.348 1 0.246 

  กำรให้ควำมร่วมมือ 1.348 1 0.246 

4. กำรประกอบโครงสร้ำง 
    

     4.4 วำงก้อนลูกบำศก ์ อำย ุ 2.037 2 0.361 

          และไม้ไอศกรีม เพศ 0.613 1 0.434 

          แบบท่ี 2 วันท่ีเกิดอำกำร 0.002 2 0.999 

 
กำรวินิจฉัย 4.758 3 0.190 

 
กำรตื่นตัว/กำรตอบสนองต่อกำรกระตุ้น 2.102 1 0.147 

 
กำรท ำตำมค ำสั่ง 0.959 1 0.328 

 
ช่วงควำมสนใจ 1.656 1 0.198 

  กำรให้ควำมร่วมมือ 1.656 1 0.198 
* มีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 
  
ตารางที่ 3 ค่ำสูงสุด ค่ำต่ ำสุด ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ของคะแนนระดับควำมสำมำรถในกำรท ำกิจวัตรประจ ำวัน 
และกำรวำงแผนกระท ำกำรเคลื่อนไหว  

คะแนนการท ากิจกรรม Min Max  ̅ S.D. 
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1. คะแนนความสามารถในการท ากิจวัตร 
    ประจ าวัน 

2 6 4.44 1.29 

2. คะแนนการวางแผนการเคลื่อนไหว     

     2.1 กำรเคลื่อนไหวตำมค ำสั่ง 5 10 9.73 0.89 

     2.2 เลียนแบบท่ำทำง 7 10 9.82 0.58 

     2.3 กำรใช้วัตถุในชีวิตประจ ำวัน 4 5 4.96 0.21 

     2.4 กำรประกอบโครงสร้ำง  
   

           - วำงก้อนลูกบำศก์สีเดียว 0 3 2.11 1.28 

           - วำงก้อนลูกบำศก์คละส ี 0 4 2.82 1.61 

           - วำงก้อนลูกบำศก์และไม้ไอศกรมี  แบบท่ี 1                0 4 1.91 1.68 

           - วำงก้อนลูกบำศก์และไม้ไอศกรมีแบบท่ี 2               0 5 2.89 2.17 

 
ตารางที่ 4 สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่ำงคะแนนกำรวำงแผนกำรกระท ำกำรเคลื่อนไหว (Praxis) กับควำมสำมำรถในกำรท ำ
กิจวัตรประจ ำวัน 

การวางแผนการเคลื่อนไหว 
ความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวัน 

สัมประสิทธิส์หสมัพันธ์สเปียร์แมน p - value 

1. กำรเคลื่อนไหวตำมค ำสั่ง 0.348 0.019* 

2. เลียนแบบท่ำทำง 0.335 0.025* 

3. กำรใช้วัตถุในชีวิตประจ ำวัน 0.241 0.111 

4. กำรประกอบโครงสร้ำง 
  

     4.1 วำงก้อนลูกบำศก์สเีดียว 0.425 0.004** 

     4.2 วำงก้อนลูกบำศก์คละส ี 0.415 0.005** 

     4.3 วำงก้อนลูกบำศก์และไม้ไอศกรีมแบบท่ี 1 0.408 0.005** 

     4.4 วำงก้อนลูกบำศก์และไม้ไอศกรีมแบบท่ี 2 0.388 0.009** 

* มีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 
** มีนัยส ำคัญทำงสถติิที่ระดับ 0.01 
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 คณะวิจัยขอขอบคณุ พญ.ศศิธร ศริิมหำรำช ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลประสำทเชียงใหม่ รศ.ดร.ร.อ.นพ.ชยันตร์ธร 
ปทุมำนนท์ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ และผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่เข้ำรับบริกำรทำงกิจกรรมบ ำบดั 
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ภำคผนวก 
 
1.ใบบันทึกคะแนนและหัวข้อกำรประเมินกำรวำงแผนกำรเคลื่อนไหว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.แบบประเมินควำมสำมำรถในกำรท ำกิจวัตรประจ ำวัน งำนกิจกรรมบ ำบัด โรงพยำบำลประสำทเชียงใหม่ 
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