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2. นายแพทยจ์รนิทร ์โรจน์บวรวทิยา    อนุกรรมการ 
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1. ศาสตราจารยแ์พทยห์ญงิลนีา องอาจยุทธ    ประธานอนุกรรมการ 
2. ศาสตราจารยน์ายแพทยด์ุสติ ล ้าเลศิกุล    อนุกรรมการ 
3. ศาสตราจารยน์ายแพทยว์สนัต์ สุเมธกุล    อนุกรรมการ 
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6. นาวาอากาศเอกนายแพทยอ์นุตตร จติตนินัทน์   อนุกรรมการ 
7. นายแพทยป์ระเสรฐิ ธนกจิจารุ     อนุกรรมการ 
8. พนัเอกพเิศษนายแพทยถ์นอม สุภาพร     อนุกรรมการ 
9. รองศาสตราจารยพ์นัเอกพเิศษหญงิแพทยห์ญงิประไพพมิพ์ ธรีคุปต์ อนุกรรมการ 
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11. พนัเอกนายแพทยอุ์ปถมัภ์ ศุภสนิธุ ์     อนุกรรมการ 
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ระบบอวยัวะสืบพนัธุช์าย 
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3. รองศาสตราจารยน์ายแพทยส์ุภร จนัทจ์ารณุี  อนุกรรมการ 
4. ศาสตราจารยน์ายแพทยส์ุรพล อสิรไกรศลี   อนุกรรมการ 
5. ผูช้่วยศาสตราจารยน์ายแพทยส์นัน่ วสิุทธศิกัดิช์ยั  อนุกรรมการ 
6. รองศาสตราจารยพ์นัเอกนายแพทยอ์ภชิยั ลลีะสริ ิ  อนุกรรมการ 
7. รองศาสตราจารยน์ายแพทยพ์ลภทัร โรจน์นครนิทร ์  อนุกรรมการ  
8. ศาสตราจารยน์ายแพทยธ์านินทร ์อนิทรก าธรชยั  อนุกรรมการและเลขานุการ 
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ระบบต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม 

1. รองศาสตราจารยน์ายแพทยว์ทิยา ศรดีามา   ประธานอนุกรรมการ 
2. ศาสตราจารยน์ายแพทยบ์ุญส่ง องคพ์พิฒัน์กุล   อนุกรรมการ 
3. พนัโทนายแพทยส์มชาย พฒันอางกุล     อนุกรรมการและเลขานุการ 
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2. นายแพทยพ์นมทวน ชแูสงทอง    อนุกรรมการ 
3. นายแพทยไ์พฑรูย ์สมทุรสนิธุ ์    อนุกรรมการและเลขานุการ 
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4. นายแพทยส์ทิธชิยั พุทธปิระเสรฐิ    อนุกรรมการ  
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7. นายแพทยจ์รนิทร ์โรจน์บวรวทิยา    อนุกรรมการ 
8.  นายแพทยบ์รรเทงิ พงศส์รอ้ยเพชร     อนุกรรมการ 
9. นายแพทยอุ์ดม ภู่วโรดม      อนุกรรมการ 

10. รองศาสตราจารยน์ายแพทยพ์งศศ์กัดิ ์ยกุตะนนัทน์  อนุกรรมการ 
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13. ศาสตราจารยน์ายแพทยช์ยัรตัน์ ฉายากุล    อนุกรรมการ 
14. รองศาสตราจารยน์ายแพทยอ์รรถพล ใจชื่น   อนุกรรมการ 
15. ผูช้่วยศาสตราจารยแ์พทยห์ญงิระววีรรณ เลศิวฒันารกัษ์  อนุกรรมการ 
16. รองศาสตราจารยน์ายแพทยช์ุณหเกษม โชตนิยัวตัรกุล  อนุกรรมการ 
17. ผูอ้ านวยการส านกังานกองทุนเงนิทดแทน    อนุกรรมการและเลขานุการ 
18. ผูอ้ านวยการกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการการแพทย ์ อนุกรรมการและ

ผูช้่วยเลขานุการ   
 
ผูมี้ส่วนร่วมในการเรียบเรียง 
1.  นางกรณฎัฐ ์ศริคิ ารณ 
2.  นางสาวจารวีลัย ์ชยัอนิชะ 
3.  นางสาวจริาภรณ์ สุรยิะโยธนิ 
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บทท่ี 1 
การพฒันาแนวทางการประเมิน 

การสญูเสียสมรรถภาพทางกายและจิต 
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1.2    แนวคิดในการประเมินการสญูเสียสมรรถภาพของร่างกายแบบสากล  
1.3 การสญูเสียสมรรถภาพของร่างกาย  
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1.7 แนวทางการประเมินการสญูเสียสมรรถภาพของอวยัวะหรือของทัง้ร่างกาย  
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แนวทางการประเมินการสญูเสียสมรรถภาพทางกายและจิต 
 
1.1  ประวติั 
 นับตัง้แต่แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัที่ 1 เป็นต้นมา รฐัให้ความส าคญักบัการพฒันา                
ดา้นอุตสาหกรรมซึง่แต่เดมิเป็นกจิการทีไ่ม่ใหญ่โตมากนัก  ลูกจา้งมจี านวนไม่มากและอยู่กบันายจา้งแบบคนในครอบครวั
เช่นลูกหลาน  เมื่อลูกจ้างได้รบับาดเจบ็หรอืเจบ็ป่วยเน่ืองจากการท างาน  นายจ้างจะเป็นธุระดูแลใหก้ารรกัษาจนกระทัง่
หายกลบัไปท างานได ้ ถา้ท างานไม่ไดก้จ็ะเลีย้งดูต่อไป  ลูกจา้งจงึไม่ไดร้บัความเดอืดรอ้น ต่อมาเมื่อสงัคมไดพ้ฒันามากขึน้  
จ านวนนายจา้ง  ลกูจา้งเพิม่มากขึน้  มกีารสัง่เครื่องจกัรเขา้มาด าเนินการ และยา้ยแรงงานจากภาคเกษตรกรรมเขา้มาท างาน
ในภาคอุตสาหกรรม  โดยทีไ่ม่ไดเ้ตรยีมการไว้ใหพ้ร้อมก่อน  แรงงานส่วนใหญ่ซึง่เดมิมปีระสบการณ์การท างานในภาค
เกษตรกรรม  เคยชนิกบัการท างานในทีโ่ล่งแจง้  มอีสิระเสร ีจะไปท างานเมื่อไรกไ็ด้  ไม่มใีครบงัคบั  แต่เมื่อต้องมาท างาน
ในภาคอุตสาหกรรม ในสถานที่จ ากดั เป็นกะ เป็นเวลา  ซึง่ไม่เคยชนิ  ไม่มคีวามรู้  ไม่คุน้เคยกบัเครื่องจกัร  ประกอบกบั
เครื่องจกัรทีส่ ัง่เขา้มา  ส่วนใหญ่เป็นเครื่องจกัรทีเ่ก่า  ใชแ้ลว้  ไม่ทนัสมยั  ประสทิธภิาพไม่ด ี ไม่มหีรอืมเีครื่องป้องกนัการ
บาดเจบ็ทีไ่ม่มคีุณภาพ  ท าใหล้กูจา้งเกดิการบาดเจบ็จากการท างานมากขึน้  นายจา้งส่วนใหญ่มุ่งหวงัแต่ผลก าไร  ความเหน็อก
เหน็ใจลกูจา้งลดลง  เป็นเหตุใหล้กูจา้งทีไ่ดร้บับาดเจบ็หรอืเจบ็ปว่ย เน่ืองจากการท างานไดร้บัความเดอืดรอ้นขาดทีพ่ึง่  รฐัได้
ตระหนกัถงึความส าคญันี้อยู่ก่อนแลว้  ไดป้ระกาศใชก้ฎหมายแรงงานในปี  พ.ศ.  2499  เพื่อใหค้วามคุม้ครองแก่ลูกจา้งและ
ต่อมาในปี พ.ศ. 2515 ไดจ้ดัตัง้กองทุนเงนิทดแทนขึน้ตามนานาอารยประเทศ ซึง่แต่เดมิมแีนวคดิว่า  เมื่อลูกจา้งสมคัรใจเขา้
ท างาน ลกูจา้งตอ้งพรอ้มทุกอย่างทีจ่ะท างานใหน้ายจา้ง ตลอดจนตอ้งพรอ้มทีจ่ะเสีย่งภยัในการท างาน เมื่อประสบอนัตรายจะ
เรียกร้องอะไรไม่ได้ ต่อมาเมื่อสงัคมมีการพฒันาขึ้นได้มีแนวคิดเกิดขึ้นใหม่ว่าลูกจ้างเป็นปจัจยัที่ส าคญัอย่างหน่ึงใน
กระบวนการผลติเช่นเดยีวกบัเครื่องจกัร  เมื่อเครื่องจกัรเสยีนายจา้งจ าเป็นทีต่้องแกไ้ขซ่อมแซมเครื่องจกัรนัน้ใหใ้ช้งานได้ 
ลูกจา้งกเ็ช่นเดยีวกนั  เมื่อไดร้บัการบาดเจบ็หรอืเจบ็ป่วยเน่ืองจากการท างาน นายจา้งต้องใหก้ารรกัษา ซึง่แนวคดิใหม่
ดงักล่าวนี้ประเทศสหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมนัเป็นประเทศแรกทีใ่หค้วามคุม้ครองลูกจา้งตัง้แต่ปี พ.ศ. 2427 (ค.ศ. 1884)  
และต่อมาในปี พ.ศ. 2440 ค.ศ. 1897) ประเทศองักฤษไดท้ าตามบา้ง สว่นประเทศสหรฐัอเมรกิาในระยะแรกไม่ได ้ประกาศใช้
ทัง้ประเทศ มเีพยีงกจิการรถไฟของรฐัไดน้ าแนวคดิน้ีมาใชแ้ละไดป้ระกาศใชท้ัง้ประเทศในปี  พ.ศ. 2451 (ค.ศ. 1908) 
 กองทุนเงนิทดแทนซึง่ไดจ้ดัตัง้ขึน้ตามประกาศของคณะปฏวิตัฉิบบัที่ 103  ลงวนัที ่16 มนีาคม พ.ศ. 2515  
สงักัดกรมแรงงาน  กระทรวงมหาดไทย  มีวตัถุประสงค์ที่จะให้ความคุ้มครองลูกจ้างที่ได้รบัการบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย
เนื่องจากการท างาน  ให้ได้รบัการรกัษา  การฟ้ืนฟูสมรรถภาพในการท างานตามความเหมาะสมและตามความจ าเป็น  
ตลอดจนเป็นหลกัประกนัแก่ลูกจา้งว่า  จะไดร้บัเงนิทดแทนดว้ยความรวดเรว็และเต็มตามสทิธิ กองทุนเงินทดแทนเร่ิม
ท างานตัง้แต่ปี พ.ศ. 2517 เป็นต้นมา ได้มีการปรบัปรุงแก้ไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏวิตัฯิ  อกี 2 ครัง้  ครัง้แรก
ในปี พ.ศ. 2533 ครัง้หลงัสุดเมื่อ พ.ศ. 2537 โดยตราเป็นพระราชบญัญตัขิึน้เรยีกว่า ‚พระราชบญัญตัเิงนิทดแทน พ.ศ. 
2537‛ ซึง่มทีัง้หมด 9 หมวด 70 มาตรา ในมาตรา 18 ว่าดว้ย การจ่ายค่าทดแทนใหลู้กจา้งทีไ่ดร้บับาดเจบ็ หรอืเจบ็ป่วย
เน่ืองจากการท างานนัน้ ไดก้ าหนดหลกัเกณฑ ์การจ่ายค่าทดแทนตามประเภทของอวยัวะท่ีสูญเสียไป โดยแต่ละอวยัวะ
จ่ายไม่เท่ากนั ซ่ึงขึน้อยู่กบัความส าคญัของการ ท าหน้าท่ีของอวยัวะนัน้ ๆ โดยมหีลกัเกณฑก์ารจ่าย ดงันี้ 
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 1. ก าหนดประเภทของการสูญเสียอวัยวะ เป็นการให้ค าจ ากัดความของอวัยวะที่ขาดไป เช่น มือขาด           
หมายความว่า ขาดตัง้แต่ขอ้มอืขึน้มา แขนขาด หมายความว่า ขาดตัง้แต่ขอ้ศอกขึน้มา นอกจากนัน้ยงัก าหนดว่าการสญูเสยี
อวยัวะส่วนใดหรอืการที่อวยัวะส่วนใดสูญเสยีสมรรถภาพในการท างานโดยสิน้เชงิ  ไม่สามารถจะรกัษาให้หายเป็นปกติได้       
ใหถ้อืว่าอวยัวะสว่นนัน้ขาดดว้ย 
 2. ก าหนดใหม้รีะยะเวลาการจ่ายค่าทดแทนตามประเภทของการสญูเสยีอวยัวะนัน้ ๆ  เช่น  มอืขาดขา้งหนึ่งใหม้ี
ระยะเวลาการจ่ายค่าทดแทนเกา้ปี  แขนขาดขา้งหนึ่งใหม้รีะยะเวลาการจ่ายค่าทดแทนสบิปี เป็นตน้ 
 3. กรณีทีม่กีารสญูเสยีอวยัวะหรอืสญูเสยีสมรรถภาพของอวยัวะในหลายส่วนของร่างกายใหค้ านวณก าหนดเวลา
การจ่ายค่าทดแทนรวมกนัแต่ไม่เกนิระยะเวลาทีก่ าหนด  เช่น  สบิปี  
 4. ถา้มกีารสูญเสยีอวยัวะทีส่ าคญั ๆ หลายอวยัวะร่วมกนัหรอืประสบอนัตรายรุนแรงถึงขัน้ทุพพลภาพ หรอื
คณะกรรมการการแพทยว์นิิจฉยัว่าทุพพลภาพ ใหม้รีะยะเวลาการจ่ายค่าทดแทนตามก าหนด  เช่น  สบิหา้ปี 
 5.  จ่ายค่าทดแทนรอ้ยละหกสบิของค่าจา้งรายเดอืน ตามระยะเวลาทีก่ฎหมายก าหนด 
 การจ่ายค่าทดแทนตามประเภทอวัยวะที่ขาดสูญเสยีไป  เป็นวิธีการที่ปฏิบตัิง่าย ไม่ยุ่งยากในการพิจารณา   
เหมาะสมกบัยุคสมยั  แต่ในปจัจุบนัวทิยาการทางการแพทยไ์ดพ้ฒันาไปมาก  ศลัยแพทยส์ามารถต่ออวยัวะทีข่าดไปแลว้ได้  
ท าใหล้กูจา้งยงัคงมอีวยัวะอยู่ แต่อวยัวะนัน้ ๆ ไม่สามารถใชง้านไดเ้ช่นเดมิ เป็นการยุ่งยากในการพจิารณาสัง่จ่ายค่าทดแทน
ใหลู้กจา้ง  อกีทัง้พบว่าการสัง่จ่ายค่าทดแทนตามอวยัวะทีข่าดสญูเสยีไป   ยงัมคีวามแตกต่างไม่สอดคลอ้งกนัอยู่มาก ตาม
หลกัการทีว่่า ผูท้ีส่ญูเสยีอวยัวะหรอืสญูเสยีสมรรถภาพของอวยัวะมาก ควรไดร้บัค่าทดแทนสงูกว่าผูท้ีส่ญูเสยีสมรรถภาพของ
อวยัวะน้อยกว่า ดงันัน้ กองทุนเงนิทดแทน ส านักงานประกนัสงัคม จงึได้ปรบัปรุงหลกัเกณฑ์การสัง่จ่ายค่าทดแทนให้
เหมาะสมและเป็นธรรมยิง่ขึน้ตามหลกัสากล  ตามประกาศกระทรวงแรงงานเรื่อง  ก าหนดระยะเวลาการจ่าย ค่าทดแทนฯ              
ลงวนัที ่25 พฤศจกิายน พ.ศ. 2547 ประกาศในราชกจิจานุเบกษา  ฉบบัประกาศทัว่ไป  เล่ม 121 ตอนที ่113 ง วนัที ่  23  
ธนัวาคม 2547 มผีลบงัคบัใช ้วนัที ่24 ธนัวาคม 2547  
 
1.2  แนวคิดในการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของรา่งกายแบบสากล 
 การประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของร่างกายทีเ่ป็นสากล  นิยมใชก้นัอยู่ทัว่ไปในประเทศอุตสาหกรรมและประเทศ
ทีพ่ฒันาแลว้  เป็นการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของทัง้รา่งกาย (Whole Person Impairment) โดยประเมนิว่าอวยัวะส่วน
ทีส่ญูเสยีสมรรถภาพนัน้  จะท าใหท้ัง้ร่างกายสญูเสยีสมรรถภาพเป็นอตัรารอ้ยละเท่าไร  ซึง่ไดม้าจากแนวคดิทีว่่า 
 1. คนปกติที่มรี่างกายสมบูรณ์ครบถ้วน สามารถท ากจิวตัรประจ าวนัตัง้แต่ตื่นนอน เช่น ล้างหน้า ท าความ
สะอาดร่างกาย  เตรยีมอาหาร  ติดต่อสื่อสาร  เดนิทางไปท างานจนกระทัง่กลบับ้าน ท างานบ้านและเขา้นอนไดต้ามปกต ิ 
ถอืว่าคน ๆ  นัน้มสีมรรถภาพในการท างานเป็นรอ้ยละ 100   
 2.  ร่างกายคนประกอบดว้ยอวยัวะส่วนต่าง ๆ  มากมายหลายส่วน  อวยัวะเหล่านี้ท างานร่วมกนั  สมัพนัธก์นั  เมื่อมี
การสญูเสยีอวยัวะหรอืสญูเสยีสมรรถภาพของอวยัวะสว่นใดสว่นหนึ่ง  จะมผีลกระทบต่ออวยัวะส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกนัดว้ย  จาก
การศกึษาคน้ควา้ของผูท้รงคุณวุฒแิต่ละสาขาวชิาเกีย่วกบัการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของอวยัวะ  ไดแ้บ่งอวยัวะและ
หน้าทีข่องอวยัวะของร่ายกายออกเป็นระบบต่าง ๆ 14  ระบบ ไดแ้ก่  
 2.1  ระบบกลา้มเน้ือ  กระดกูและขอ้  ประกอบดว้ย 
   2.1.1  อวยัวะสว่นแขนและมอื 
   2.1.2  อวยัวะสว่นขาและเทา้ 
   2.1.3  สนัหลงั 
 2.2  ระบบจกัษุ 
 2.3  ระบบโสต  ศอ  นาสกิ 
 2.4  ระบบไตและทางเดนิปสัสาวะ 
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 2.5  ระบบอวยัวะสบืพนัธุช์าย 
 2.6  ระบบอวยัวะสบืพนัธุห์ญงิ 
 2.7  ระบบผวิหนงั 
 2.8  ระบบทางเดนิหายใจ 
 2.9  ระบบหวัใจและหลอดเลอืด 
                 2.10  ระบบโลหติ 
                 2.11  ระบบต่อมไรท้่อและเมตะบอลสิม 
                 2.12  ระบบทางเดนิอาหาร 
  2.13  ระบบประสาท  ประกอบดว้ย     
   2.13.1 สมองสว่นกลาง 
   2.13.2 ไขสนัหลงั 
   2.13.3 เสน้ประสาท 
 2.14 ระบบทางจติและพฤตกิรรม 
     นอกจากนี้ยงัก าหนดว่า อวยัวะทีม่คีวามส าคญัและมผีลต่ออวยัวะอื่นน้อยทีสุ่ดของร่างกาย ไดแ้ก่ นิ้วเทา้                
การสญูเสยีนิ้วเทา้หนึ่งนิ้ว หรอืนิ้วเทา้ถูกตดัขาดระดบัขอ้โคนนิ้ว (Metatarso-Phalangeal Joint Disarticulation) นิ้วเทา้นัน้จะ
สญูเสยีสมรรถภาพในการท างานคดิเป็นรอ้ยละ 100 ของนิ้วเทา้ ซึง่เมื่อเทยีบเป็นการสญูเสยีสมรรถภาพของคนแลว้คนนัน้จะ
สญูเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกายคดิเป็นรอ้ยละ 1 ในกรณีทีเ่กดิการบาดเจบ็ไม่ถงึต้องตดัขาด  แต่มกีารสญูเสยีสมรรถภาพ
ของนิ้วเทา้  ตอ้งประเมนิว่านิ้วเทา้นัน้สญูเสยีสมรรถภาพคดิเป็นรอ้ยละเท่าไร   
     อวยัวะส่วนอื่นทีม่คีวามส าคญัมากกว่านิ้วเทา้ เมื่อมกีารสญูเสยีอวยัวะหรอือวยัวะนัน้ถูกตดัขาด อวยัวะ
ดงักล่าวจะสญูเสยีสมรรถภาพคดิเป็นรอ้ยละ 100 ของอวยัวะนัน้  ซึง่เมื่อเทยีบเป็นการสญูเสยีสมรรถภาพของคนแลว้ คนนัน้
จะสญูเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกายคดิเป็นรอ้ยละตามความส าคญัของแต่ละอวยัวะ เช่น 
    การสูญเสียนิ้วก้อยหนึ่งนิ้ว หรือนิ้วก้อยถูกตัดขาดระดับข้อโคนนิ้ว (Metacarpo-Phalangeal Joint 
Disarticulation)  นิ้วกอ้ยนัน้จะสญูเสยีสมรรถภาพในการท างานคดิเป็นรอ้ยละ 100 ของนิ้วกอ้ย ซึง่เมื่อเทยีบเป็นการสญูเสยี
สมรรถภาพของคนแลว้  คนนัน้จะสญูเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกายคดิเป็นรอ้ยละ  3  
   การสญูเสยีมอืขา้งหนึ่ง (Hand Amputation at Wrist) มอืขา้งนัน้จะสญูเสยีสมรรถภาพคดิเป็นรอ้ยละ 100  
ของมอื ซึง่เมื่อเทยีบเป็นการสญูเสยีสมรรถภาพของคนแลว้ คนนัน้จะสญูเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกายคดิเป็นรอ้ยละ 54   
   การสูญเสยีแขนข้างหนึ่งหรอืแขนถูกตดัขาดระดบัขอ้ไหล่ (Shoulder Joint Disarticulation) แขนขา้ง
นัน้ จะสญูเสยีสมรรถภาพคดิเป็นรอ้ยละ 100 ของแขน ซึง่เมื่อเทยีบเป็นการสญูเสยีสมรรถภาพของคนแลว้ คนนัน้จะสญูเสยี
สมรรถภาพของทัง้ร่างกายคดิเป็นรอ้ยละ 60   
   การสญูเสยีเทา้ขา้งหนึ่ง (Foot Amputation at Ankle) เทา้ขา้งนัน้ จะสญูเสยีสมรรถภาพคดิเป็นรอ้ยละ 100 
ของเทา้ ซึง่เมื่อเทยีบเป็นการสญูเสยีสมรรถภาพของคนแลว้ คนนัน้จะสญูเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกายคดิเป็นรอ้ยละ 25   
   การสญูเสยีขาขา้งหนึ่ง (Hip Joint Disarticulation) ขาขา้งนัน้ จะสญูเสยีสมรรถภาพคดิเป็นรอ้ยละ 100 
ของขา ซึง่เมื่อเทยีบเป็นการสญูเสยีสมรรถภาพของคนแลว้ คนนัน้จะสญูเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกายคดิเป็นรอ้ยละ 40   
   ตาบอดมองไม่เหน็ทัง้สองขา้ง หมายถงึ การสญูเสยีสมรรถภาพของสายตาคดิเป็นรอ้ยละ 100 ของตา            
ทัง้สองขา้ง ซึง่เมื่อเทยีบเป็นการสญูเสยีสมรรถภาพของคนแลว้  คนนัน้จะสญูเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกายคดิเป็นรอ้ยละ  85   
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 3. ในกรณีที่มกีารสูญเสียอวยัวะหรือหน้าท่ีของอวยัวะของร่างกายหลายส่วนร่วมกนั ให้ประเมนิก่อนว่า   
การสูญเสยีอวยัวะแต่ละส่วนนัน้จะท าให้ร่างกายสูญเสยีสมรรถภาพคิดเป็นร้อยละเท่าไร ต่อไปน าค่าการสูญเสยีฯของ
ร่างกายทีป่ระเมนิไดจ้ากการสญูเสยีสมรรถภาพของอวยัวะแต่ละส่วนรวมกนัไม่ใช่บวกกนัเป็นการสญูเสยีสมรรถภาพ
ของทัง้ร่างกาย  ซึง่ค่านี้จะไม่มากกว่ารอ้ยละ 100 ของทัง้ร่างกาย โดยอาศยัหลกัการทีว่่า อวยัวะส่วนต่าง ๆ ของ
ร่างกายท างานร่วมกนั  สมัพนัธ์กนั  การสูญเสียอวยัวะหรือหน้าท่ีของอวยัวะหน่ึงจะมีผลกระทบต่อการท างาน
ของอวยัวะอ่ืนท่ีเก่ียวข้องด้วย  ถ้ามีการสูญเสียอวยัวะหลายส่วนจะมีผลกระทบต่อการท างานของอวยัวะอื่นท่ี
เก่ียวข้องซ า้ ๆ กนั  ดงันัน้  ถ้าน าค่าการสูญเสียสมรรถภาพของร่างกายท่ีเกิดจาก  การสูญเสียอวยัวะหลายส่วน
มาบวกกนั จะท าให้ได้ตวัเลขท่ีสูงเกินความเป็นจริง เพราะเป็นการน าการสูญเสียสมรรถภาพของอวยัวะท่ี
เก่ียวข้องมาคิด ซ า้อีก 
 การรวมค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของร่างกายทีเ่กดิจากการสญูเสยีอวยัวะ  หรอืสญูเสยีสมรรถภาพของอวยัวะ
หลายสว่นท าไดโ้ดยใชส้ตูร 
 ก % รวมกบั ข % = ก % + ข % (100% – ก %) 
 ตวัอยา่งท่ี 1 
 ลกูจา้งสญูเสยีแขนขา้งหนึ่งกบัขาอกีขา้งหนึ่ง  ลกูจา้งคนนี้จะสญูเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกาย ดงันี้ 
 สญูเสยีแขนขา้งหนึ่งจะสญูเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกาย คดิเป็นรอ้ยละ 60 
 สญูเสยีขาขา้งหนึ่งจะสญูเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกาย คดิเป็นรอ้ยละ 40 
 จากสูตร 
 ค่ารวมของ   ก %  กบั ข %  =  ก % + ข %  (100% – ก%)   
      =  60 % + 40 % (100% – 60%) 
      =  60%  + 16% 
      =  76%   
 ดงันัน้  ลกูจา้งทีส่ญูเสยีแขนหนึ่งขา้งกบัขาหนึ่งขา้งจะสญูเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกาย  คดิเป็นรอ้ยละ 76 
    
 ในกรณีทีต่อ้งการรวมค่ารอ้ยละการสญูเสยีฯ  ของอวยัวะหรอืของทัง้ร่างกายมากกว่า 2 หน่วย ท าไดโ้ดยใชส้ตูร
ขา้งต้นรวมกนัคราวละ 2 หน่วยเรื่อยไป  และเพื่อความสะดวกรวดเรว็ในการรวม  สามารถหาค่ารวมไดจ้ากตารางค่ารวม    
ในบทที ่ 16 ซึง่ปฏบิตัไิดง้่ายโดยก าหนดให้ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพที่มตีวัเลขมากอยู่ในแนวตัง้และตวัเลขน้อยอยู่ใน
แนวนอน ค่าตัวเลขที่แถวตามแนวทัง้สองตดักนัจะเป็นค่ารวมของการสูญเสียสมรรถภาพของอวยัวะที่ต้องการรวม
ตวัอย่างเช่น  ต้องการรวมค่าการสญูเสยีสมรรถภาพฯ รอ้ยละ 30, รอ้ยละ 20  และรอ้ยละ 10 วธิกีารรวมท าไดโ้ดยดูจาก
ตารางค่ารวม รอ้ยละ 20 รวมกบัรอ้ยละ 10 จะไดร้อ้ยละ 28 น าค่ารอ้ยละ 28 ทีไ่ดร้วมกบัรอ้ยละ 30 จะไดค้่ารวมเป็นรอ้ยละ 
50 ดงันัน้ ค่ารวมของรอ้ยละ 30, รอ้ยละ 20 และรอ้ยละ 10 เท่ากบัรอ้ยละ 50 
 4. อวยัวะทีเ่ป็นโรคหรอืไดร้บัการบาดเจบ็ทีจ่ะท าการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพ  ต้องไดร้บัการรกัษาและ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพจนดทีีสุ่ดทีเ่รยีกว่า Maximal Medical Improvement (MMI) ซึง่พยาธสิภาพของอวยัวะนัน้คงทีไ่ม่มกีาร
เปลีย่นแปลงอกีแลว้ หรอืการสญูเสยีสมรรถภาพจะไม่เปลีย่นแปลงอย่างมนียัส าคญัไม่ว่าจะใหก้ารรกัษาหรอืไม่รกัษากต็าม 
เป็นการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพอย่างถาวร (Permanent Impairment) ของอวยัวะหรอืของทัง้ร่างกายของคนนัน้  
  อน่ึงค าว่า ‚การสญูเสยีสมรรถภาพ‛ในคู่มอืน้ี หมายถงึการสญูเสยีสมรรถภาพอย่างถาวร 
 5. ค่าร้อยละการสูญเสยีสมรรถภาพของอวยัวะหรอืของทัง้ร่างกายที่ประเมนิได้ จะใช้เป็นขอ้มูลในการ
ค านวณค่าทดแทนใหก้บัลกูจา้ง 
        อนึ่งค าว่า ‚ค่าการสญูเสยีฯ‛ในคู่มอืนี้ หมายถงึค่าการสญูเสยีสมรรถภาพอย่างถาวรคดิเป็นร้อยละของทัง้
ร่างกาย 
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ข้อเปรียบเทียบการประเมินตามอวยัวะท่ีขาดสญูเสียไป กบัการประเมินการสญูเสียสมรรถภาพท่ีคิดเป็นรอ้ยละของ
ทัง้รา่งกาย 

 อวยัวะท่ีขาด / สญูเสียไป อตัรารอ้ยละการสูญเสีย 

ระ
ยะ
เว
ลา

 :  รวดเรว็   
:  ไม่ตอ้งเสยีเวลารอใหส้ิน้สดุการรกัษา 

:  ตอ้งรอใหส้ิน้สดุการรกัษา 
:  ตอ้งการอุปกรณ์ในการตรวจ  เสยีเวลาบา้ง                   

คว
าม

ถกู
ตอ้

ง :  ขาดความถูกตอ้ง เช่น  ตอนิ้วทีเ่หลอือยู่                
พอใชง้านได ้แต่ถูกตดัสนิว่า  สญูเสยีทัง้นิ้ว 

:  ถูกตอ้ง  ประเมนิไดทุ้กพยาธสิภาพของอวยัวะ       
ทีเ่หลอือยู ่

คว
าม

แม
่นย

 า :  ขาดความแม่นย า เช่น  กรณีมอืขาดไดร้บั                
ค่าทดแทน 9 ปี  แต่ถา้ค านวณค่าทดแทนแต่ละนิ้ว
ทัง้หา้นิ้วมาบวกกนัจะไดค้่าทดแทน 9 ปี 2 เดอืน 

:  ผลการประเมนิ  จะเป็นรอ้ยละการสญูเสยี
สมรรถภาพของทัง้ร่างกาย ซึง่ค านวณค่าทดแทน
ไดถู้กตอ้งแม่นย า 

คว
าม

เป็
นธ

รร
ม 

:  ขาดความเป็นธรรม  ลกูจา้งทีส่ญูเสยีมาก ควร
ไดร้บัค่าทดแทนมาก  ลกูจา้งทีส่ญูเสยีน้อยควร
ไดร้บัค่าทดแทนน้อย  แต่ในกรณี  ทุพพลภาพ 
ก าหนดใหล้กูจา้งไดร้บัค่าทดแทน 15 ปี             
เท่ากนัหมด  

:  ค านวณค่าทดแทนตามรอ้ยละการสญูเสยี
สมรรถภาพของทัง้ร่างกาย  ก่อใหเ้กดิความเป็นธรรม 

 
1.3  การสญูเสียสมรรถภาพของร่างกาย  (Impairment) 
 การสูญเสียสมรรถภาพ (Impairment) หมายถึง การสูญเสียอวัยวะ การสูญเสียหน้าที่ของอวัยวะ หรือ                  
การผดิปกตขิองอวยัวะ (Derangement) ส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายในการท ากจิวตัรประจ าวนั การสญูเสยีสมรรถภาพนี้         
มสีาเหตุของการเจบ็ป่วยหรอือบุติัเหตกุไ็ด ้  
 แพทย์ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมการประเมินการสูญเสยีสมรรถภาพของร่างกายจะเป็นผู้ประเมินฯ โดยค านึงถึง           
การใชอ้วยัวะนัน้ ๆ  ในการประกอบกจิวตัรประจ าวนัของคนทัว่ไปในสงัคมเป็นหลกั เช่น การท าความสะอาดร่างกาย นัง่ 
ยนื เดินขึน้ลงบนัได การเดนิทาง การติดต่อสื่อสาร การใช้มอืในกจิวตัรประจ าวนั (ตารางที่ 1) โดยไม่ค านึงถึง                 
ข้อแตกต่างของอายุ เพศ อาชีพ ต าแหน่งหน้าที่ เจ้าของกิจการหรือลูกจ้างถ้าสูญเสยีข้อปลายนิ้ว  หวัแม่มือระดบั
เดยีวกนั  ผลการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้วหวัแม่มอืหรอืของทัง้ร่างกายจะต้องเท่ากนั  และการประเมนิ            
การสญูเสยีสมรรถภาพของร่างกายจะตอ้งประเมนิเป็นรอ้ยละของร่างกายทีส่ญูเสยีอวยัวะหรอืหน้าทีข่องอวยัวะ 
ตารางท่ี 1-1  การประกอบกิจวตัรประจ าวนัของบุคคล (Activities of Daily Living or ADL) 

กิจกรรม ตวัอยา่ง 
การดแูลสขุอนามยัสว่นตวั การขบัถ่ายอจุจาระ,  ปสัสาวะ,  แปรงฟนั,  อาบน ้า,  แต่งตวั,  กนิอาหาร 
การตดิต่อสือ่สารกบับุคคลอื่น การเขยีนหนงัสอื, ใชเ้ครื่องพมิพ,์  มองเหน็, ไดย้นิ, พดูคุย 
การเคลื่อนไหวร่างกาย การยนื, นัง่, เอนหลงัหรอืพงิพนกั, เดนิ, ขึน้ลงบนัได 
การรบัความรูส้กึ การไดย้นิ, มองเหน็, รบัความรูส้กึจากการสมัผสั, รบัรูร้สและกลิน่ 
การใชม้อืท างาน การหยบิจบัสิง่ของ, ยกน ้าหนกั, การแยกแยะวตัถุโดยการสมัผสัดว้ยมอื 
การเดนิทาง การขบัรถยนต,์ ขีจ่กัรยาน, พายเรอื, ขบัเรอื, โดยสารรถหรอืเครื่องบนิ 
การประกอบกามกจิ การแขง็ตวัขององคชาต, ถงึจุดสดุยอดทางเพศ, หลัง่น ้าอสจุ ิ
การนอนหลบั การนอนหลบัสนิท 
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1.4  การสญูเสียความสามารถในการท างานอย่างถาวร (Permanent Disability) 
 หมายถงึ  การสญูเสยีสมรรถภาพของอวยัวะหรอืของทัง้ร่างกาย ท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงของความสามารถ
ของแต่ละบุคคลทีจ่ะปฏบิตักิจิวตัรต่าง ๆ ไดต้ามทีผู่อ้ ื่นในสงัคมตามอาชพีงาน หรอืตามกฎเกณฑท์ีต่ัง้ไว ้คาดหวงัไว ้ซึง่
แน่นอนว่าบุคคลผูส้ญูเสยีความสามารถในการปฏบิตัหิน้าทีเ่ฉพาะกจิกรรมหนึ่ง อาจจะไม่มกีารสญูเสยีความสามารถใน
บทบาทอื่นต่อสงัคม เช่น ศลัยแพทยท์ี่สญูเสยีขอ้ปลายนิ้วหวัแม่มอืจะสญูเสยีความสามารถในการท าการผ่าตดัมากกว่า              
การสญูเสยีขอ้ปลายนิ้วหวัแม่มอืของนายแพทย ์ผูอ้ านวยการ ซึง่ท าหน้าทีบ่รหิารงานในโรงพยาบาล แต่ทัง้ศลัยแพทย ์และ
นายแพทย์ผูอ้ านวยการ จะสูญเสยีสมรรถภาพ ของนิ้วหวัแม่มอืเท่ากนั หรอืนักเล่นไวโอลนิที่สูญเสยีปลายนิ้วจะสูญเสยี
ความสามารถในการประกอบอาชพีมากกว่ากรรมกรแบกหามที่สูญเสยีปลายนิ้วเดียวกนั แต่ทัง้นักไวโอลนิ และกรรมกร         
แบกหามจะสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้วเท่ากนั 
 ดงันัน้จะเหน็ไดว้่าการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของอวยัวะและของทัง้ร่างกายและการสญูเสยีความสามารถ
จะแตกต่างกนั โดยทีก่ารประเมนิการสญูเสยีความสามารถจะเป็นการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพร่วมกบัสถานภาพทาง
สงัคม หรอือกีนยัหนึ่งถา้บุคคลนัน้ ๆ สามารถปรบัตวัเขา้กบัสิง่แวดลอ้มได้  การสญูเสยีความสามารถอาจจะกลบัมาเป็นปกต ิ
 
1.5  ขัน้ตอนการประเมินการสญูเสียสมรรถภาพของร่างกาย 
 การประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของร่างกาย เป็นขัน้ตอนส าคญัขัน้ตอนหนึ่งทีจ่ะค านวณค่าทดแทนใหลู้กจา้ง  
เมื่อลกูจา้งประสบอนัตรายไดร้บัการบาดเจบ็หรอืเจบ็ป่วยเน่ืองจากการท างาน ลูกจา้งหรอืนายจา้งจะต้องแจง้ใหส้ านักงาน
ประกนัสงัคมเขตพืน้ทีใ่นกรุงเทพมหานคร หรอืส านกังานประกนัสงัคมจงัหวดัในกรณีทีอ่ยู่ต่างจงัหวดัทราบ พรอ้มทัง้กรอก
แบบแจง้การประสบอนัตราย (กท.16) และใบส่งตวัลูกจา้งเขา้รบัการรกัษาพยาบาล (กท.44) กรณีทีส่ถานพยาบาลนัน้เป็น
สถานพยาบาลในความตกลงของกองทุนเงนิทดแทน  และต้องน าส่งลูกจา้งเขา้ท าการรกัษาโดยด่วน  หลงัการรกัษาทาง
การแพทย ์   ลูกจา้งบางรายอาจจะมกีารสญูเสยีอวยัวะหรอืหน้าทีข่องอวยัวะตามพยาธสิภาพทีเ่กดิขึน้ บางรายมคีวาม
จ าเป็นตอ้งไดร้บัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพของอวยัวะทีไ่ดร้บัการบาดเจบ็เพื่อใหอ้วยัวะนัน้กลบัคนืสู่สภาพเดมิมากทีสุ่ดและเรว็
ทีส่ดุ บางรายต้องไดร้บัการผ่าตดัแกไ้ข ซ่อมแซมเพื่อใหอ้วยัวะนัน้ใชง้านได ้ในกรณีเช่นนี้อาจใชร้ะยะเวลานานมากเป็นปี       
กไ็ด ้ หลงัการผ่าตดัแกไ้ข และท ากายภาพบ าบดัเพื่อฟ้ืนฟูพยาธสิภาพของอวยัวะ  จนกระทัง่พยาธสิภาพคงทีไ่ม่มกีาร
เปลีย่นแปลงต่อไปอกีจงึจะท าการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของอวยัวะ  ตามขัน้ตอนต่อไปนี้ 
 1. รวบรวมประวตัิการเจ็บป่วยทัง้อดตีและปจัจุบนั  รวมทัง้ประวตัิการประสบอนัตรายสภาพการท างาน  ท่าทาง              
การท างาน  ตลอดจนมกีารสวมเครื่องป้องกนัการบาดเจบ็ดว้ยหรอืไม่ 
 2. การตรวจร่างกายทัว่ไปและตรวจอวยัวะที่บาดเจบ็   รวมทัง้การตรวจทางห้องปฏบิตัิการและการตรวจ
พเิศษเฉพาะโรค 
 3. น าขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการตรวจร่างกาย และจากหอ้งปฏบิตักิารตลอดจนการตรวจพเิศษเฉพาะโรคมาประมวลเพื่อ
เทยีบกบัเกณฑเ์ป็นรอ้ยละของการสญูเสยีสมรรถภาพของอวยัวะนัน้ 
 4. เปลีย่นค่าการสญูเสยีฯของอวยัวะทีป่ระเมนิได ้ เป็นค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของอวยัวะหน่วยทีใ่หญ่ขึน้หรอื
ของทัง้ร่างกาย  เช่น  ประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้วมอื  เมื่อไดค้่ารอ้ยละการสญูเสยีฯ ของนิ้วมอืแลว้แปลงค่ารอ้ยละ
การสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้วมอืเป็นค่ารอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพของมอื ของแขน  และของทัง้ร่างกายตามล าดบั  
  5. ในกรณีที่มีการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยหลายอวัยวะหรือมากกว่าหนึ่งระบบ การประเมินการสูญเสีย       
สมรรถภาพของร่างกายท าไดโ้ดยวธิกีาร  ดงันี้ 
 5.1 ประเมินการสูญเสยีสมรรถภาพของอวยัวะแต่ละส่วนก่อน เริ่มตัง้แต่อวยัวะส่วนที่เลก็สุดโดยไม่ข้าม
ขัน้ตอน 
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 5.2 แปลงค่ารอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพของอวยัวะทีไ่ด้  เป็นค่าร้อยละการสญูเสยีสมรรถภาพของอวยัวะ
หน่วยทีใ่หญ่ขึน้หรอืของทัง้ร่างกาย  แล้วแต่กรณี  น าค่ารอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพทีไ่ดแ้ต่ละขัน้ตอนมารวมกนั เช่น  
ลูกจา้งไดร้บัการบาดเจบ็ทีบ่รเิวณมอืขวา  ขอ้ศอกขวาและขาซา้ย  เมื่อสิน้สุดการรกัษาแลว้  ลูกจา้งจะสญูเสยีสมรรถภาพ
ของร่างกายตามวธิปีระเมนิดงันี้ 

5.2.1   ประเมนิว่ามอืขวาสญูเสยีสมรรถภาพเป็นรอ้ยละเท่าใดของมอื 
5.2.2   แปลงค่าการสูญเสยีสมรรถภาพของมอืขวาเป็นค่าการสูญเสยีสมรรถภาพของแขนขวา  (ในกรณี         

ทีไ่ม่มกีารสญูเสยีสมรรถภาพของแขนจากการบาดเจบ็อื่น แปลงค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนขวาเป็นของทัง้
ร่างกาย) 

5.2.3 ประเมนิว่าการบาดเจบ็ทีข่อ้ศอกขวา ท าใหแ้ขนขวาสญูเสยีสมรรถภาพคดิเป็นรอ้ยละเท่าใด 
5.2.4 น าค่ารอ้ยละการสูญเสยีสมรรถภาพของแขนขวาที่เกดิจากการบาดเจบ็ที่มอืขวาและขอ้ศอกขวา

รวมกนั  จะไดค้่ารอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนขวาทีเ่กดิจากการบาดเจบ็ทีม่อืขวาและขอ้ศอกขวา 
5.2.5   แปลงค่าการสญูเสยีฯของแขนขวาทีไ่ดเ้ป็นค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกาย 
5.2.6   ประเมนิว่าการบาดเจบ็ทีข่าซา้ย  ท าใหข้านัน้สญูเสยีสมรรถภาพคดิเป็นรอ้ยละเท่าไร 
5.2.7   แปลงค่าการสูญเสียฯของขาที่ได้เป็นค่าการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ร่างกาย 
5.2.8   น าค่าการสญูเสยีฯทีเ่กดิจากการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนขวาและการสญูเสยีสมรรถภาพของ

ขาซา้ยทีป่ระเมนิไดร้วมกนั  จะเป็นค่าการสญูเสยีฯทัง้หมดทีเ่กดิจากการบาดเจบ็ทีบ่รเิวณมอืขวา  ขอ้ศอกขวา  และขาซา้ย 

 
1.6  แนวทางการประเมินการสญูเสียสมรรถภาพทางจิตในปัจจบุนั 
   ในปจัจุบนั การประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพทางจติ จะประเมนิค่าการสญูเสยีฯเป็นรอ้ยละของทัง้ร่างกาย โดย
ถอืว่าระบบทางจติและพฤตกิรรมเป็นระบบหนึ่งของร่างกาย ดงันัน้เมื่อกล่าวถึงค าว่า “ร่างกาย” จะมีความหมาย
ครอบคลุมถึงระบบทางจิตและพฤติกรรมด้วย  และแนวทางในการประเมนิการสูญเสยีสมรรถภาพทางจติมหีลกัการ
เหมอืนกบัระบบอื่น ๆ  ซึ่งรายละเอยีดของการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพทางจติจะอยู่ในบทระบบจติและพฤตกิรรม  
(บทที1่8) 
 
1.7  แนวทางการประเมินการสญูเสียสมรรถภาพของอวยัวะและของทัง้ร่างกาย 
 โดยทัว่ไป แพทยจ์ะเป็นผูป้ระเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของร่างกายตามระบบอวยัวะ โดยอาศยัหลกัฐานและ
ขอ้มูลทีต่รวจได้ แล้วให้ค่าการสูญเสยีฯเป็นร้อยละของทัง้ร่างกาย ถ้ามกีารสญูเสยีสมรรถภาพหลายอวยัวะ ให้ประเมนิ       
การสญูเสยีสมรรถภาพของแต่ละระบบอวยัวะก่อน จากนัน้น าผลค่าการสญูเสยีฯทีป่ระเมนิไดม้ารวมกนั โดยใชต้าราง             
ค่ารวม (Combined Value Chart) ในบทที ่ 19 ถ้าผูร้บัการประเมนิไม่ใหค้วามร่วมมอืในการตรวจ แพทยจ์ะต้องบนัทกึ
สาเหตุทีไ่ม่สามารถประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพไวด้ว้ย การสูญเสียสมรรถภาพของทัง้รา่งกายร้อยละ 95-100 ถือว่า
เป็นการสูญเสียสมรรถภาพโดยส้ินเชิงหรอืใกล้ตาย  (Total Impairment, A State That Is Approaching Death) 
 ค่าการสญูเสยีฯของอวยัวะแต่ละระบบทีก่ าหนดไว้ในรูปและตารางต่าง  ๆ นัน้ ได้ด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ข             
ใหถู้กต้องเหมาะสมแลว้ ผลของการประเมนิสองครัง้โดยผูป้ระเมนิคนเดียวกนั ตามแนวทางทีก่ าหนดไวใ้นคู่มอืเล่มนี้  
ไม่ควรต่างกนัเกนิรอ้ยละ 10 และผลของการประเมนิของแพทยแ์ต่ละท่านทีไ่ดผ้่านการฝึกอบรมการประเมนิฯ ควรจะไดค้่า 
ทีใ่กลเ้คยีงกนัดว้ย  อย่างไรกต็ามการประเมนิซ ้าหลาย ๆ ครัง้  จะท าใหไ้ดข้อ้มูลทีถู่กต้องและเชื่อถอืไดม้ากขึน้  
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1.8  การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของอวยัวะท่ีใช้เคร่ืองช่วยหรือกายอปุกรณ์เสริม 
 การประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของผูท้ีใ่ชเ้ครื่องช่วยหรอืกายอุปกรณ์เสรมิ   ถ้าสามารถเอาเครื่องช่วยออก 
ได้ง่าย เช่น ผู้ที่ใช้เครื่องช่วยฟงั  ให้ประเมินการสูญเสยีของการได้ยินโดยไม่ใช้เครื่องช่วยฟงั  แต่ถ้าเครื่องช่วยนัน้   
เอาออกไม่ได้  เช่น ใส่เลนส์ตาเทียม ข้อเข่าเทียม ให้ประเมินการสูญเสยีสมรรถภาพของอวยัวะนัน้พรอ้มกบัเครื่องช่วย 
ส าหรบัผูท้ีส่วมแว่นตาหรอื  Contact Lens  ใหป้ระเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของสายตาโดยไม่ต้องเอาแว่นตาหรอื Contact 
Lens  ออก 
 ในกรณีทีก่ารใชย้าหรอืผลของการรกัษาก่อใหเ้กดิการสญูเสยีสมรรถภาพของร่างกาย ต้องประเมนิการสญูเสยี
สมรรถภาพทีเ่กดิจากผลขา้งเคยีงนัน้ควบคู่กนัไปดว้ย และน าผลทีไ่ดไ้ปรวมกบัการสญูเสยีสมรรถภาพทีเ่กดิจากการบาดเจบ็
หรอืเจบ็ปว่ยจากโรค สว่นผูร้บัการประเมนิทีป่ฏเิสธการรกัษา ทัง้ทีท่ราบว่า ถา้ไดร้บัการรกัษาแลว้ สมรรถภาพของร่างกาย
จะดขีึน้ ถอืว่าเป็นสทิธโิดยชอบธรรมของผู้รบัการประเมนิ  ผู้ประเมนิต้องประเมนิการสูญเสยีสมรรถภาพตามสภาพที่
เป็นอยู่จรงิในขณะนัน้  พรอ้มกบัลงความเหน็เกีย่วกบัการรกัษาทีค่วรได้รบัเพิ่มเติม ตลอดจนเหตุผลทีผู่ร้บัการประเมนิ
ปฏเิสธการรกัษา 
 
1.9  ข้อคิดเหน็ทัว่ไปในการประเมินการสญูเสียสมรรถภาพ 
 การประเมนิการสูญเสยีสมรรถภาพของร่างกาย  ต้องพยายามใหค้รอบคลุมทุกดา้นและค านึงถงึผลกระทบ 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ผลกระทบต่อกจิวตัรประจ าวนัของบุคคลนัน้  ก่อนท าการประเมนิต้องแน่ใจว่าระบบอวยัวะทีไ่ดร้บัการ
บาดเจบ็และเป็นโรค  ได้รบัการรกัษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพอย่างดทีี่สุด และพยาธิสภาพคงที่ไม่มกีารเปลี่ยนแปลงแล้ว 
(Maximal Medical Improvement : MMI)  
 เนื่องจากพยาธสิภาพอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา  ผูร้บัการประเมนิทีม่อีาการเลวลงหรอืดขีึน้  ควรได้รบั
การประเมนิการสูญเสยีสมรรถภาพซ ้า ในรายที่ไม่ได้รบัการประเมนิมาก่อน  ควรใชข้อ้มูลปจัจุบนัทีร่วบรวมไดเ้ป็นขอ้มูล
พืน้ฐานในการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพ ส่วนในรายทีเ่คยไดร้บัการประเมนิแลว้  แต่ต้องการใหท้ าการประเมนิใหม่  
ถา้ผูป้ระเมนิพบว่าไม่มขีอ้มลูทีแ่ตกต่างไปจากเดมิ ในกรณีนี้ไม่จ าเป็นตอ้งท าการประเมนิซ ้า เพยีงแต่ใหเ้หตุผลไวก้พ็อแลว้ 
 กรณีทีต่้องการใหม้กีารแจกแจงโดยละเอยีด จ าเป็นต้องวเิคราะหถ์งึการเปลีย่นแปลงตามธรรมชาตขิองอวยัวะ
นัน้ สาเหตุและผลของการบาดเจบ็หรอืเจบ็ป่วยทีท่ าใหเ้กดิการสญูเสยีสมรรถภาพพรอ้มทัง้ค าอธบิาย ความเห็นและ
ข้อสรุปของผู้ท าการประเมินด้วย ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนคือ การสูญเสยีสมรรถภาพของสนัหลงัต้องแยกว่าการสูญเสีย
สมรรถภาพของสนัหลงัเนื่องจากการท างานคดิเป็นรอ้ยละเท่าใด ลูกจา้งมพียาธสิภาพของสนัหลงัเดมิอะไรบา้ง คดิเป็น  
การสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละเท่าใด 
 
1.10  การเตรียมข้อมูลเพ่ือบนัทึกการรายงาน 
 การประเมินการสูญเสยีสมรรถภาพของอวยัวะจะถูกต้องแม่นย า  ต้องอาศยัข้อมูลที่สมบูรณ์ถูกต้องชดัเจน
ประกอบการพจิารณา ขอ้มลูทีส่ าคญัประกอบดว้ย 
 1.  ขอ้มลูทางการแพทย ์ ไดแ้ก่ 
 1.1   ประวตักิารเจบ็ปว่ยตัง้แต่เริม่เป็น  อาการ  อาการแสดงและสิง่ทีต่รวจพบครัง้ก่อน (ถ้ามี) การรักษา
และผลของการรักษาตลอดจนภาวะแทรกซ้อน  ประวัติการสมัผัสสิ่งคุกคาม  สารก่อใหเ้กดิโรค  ระยะเวลาและจ านวน
ทีส่มัผสัสารนัน้ การด าเนินของโรค และสิง่ทีต่รวจพบครัง้สดุทา้ย 
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 1.2   ผลการตรวจของผูป้ระเมนิทางคลนิิกครัง้สดุทา้ย  ประกอบดว้ย 

1.2.1 ผลการตรวจร่างกายทัว่ไป 
1.2.2 ผลการตรวจเฉพาะสว่นทีบ่าดเจบ็ 
1.2.3 ผลการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร 
1.2.4 ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหวัใจ 
1.2.5 ผลการตรวจทางรงัส ี
1.2.6 ผลการตรวจทางจติ รวมทัง้ Intellectual Functioning, Characteristic Traits 
1.2.7 ผลการตรวจอื่น ๆ 

1.3 การวเิคราะหอ์าการทางคลนิิกครัง้สุดทา้ย  ก าหนดแผนการรกัษา  การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  ตลอดจนการ
ตดิตามผลและการตรวจเพิม่เตมิ 

1.4 การวนิิจฉยัและความคดิเหน็เพิม่เตมิ 
1.5   วนัเวลาทีค่าดว่าจะหายหรอือาการดขีึน้ 

 2.  การวเิคราะหผ์ลทีผู่ป้ระเมนิตรวจพบโดย 
 2.1   ชีแ้จงว่าอาการ อาการแสดงนัน้มผีลกระทบต่อการด าเนินชวีติอะไรบา้ง อย่างไร 
 2.2   อธบิายดว้ยว่าพยาธสิภาพทีเ่กดิขึน้นัน้คงทีห่รอืยงั 
 2.3   อธบิายทางการแพทยว์่า  พยาธสิภาพทีเ่กดิขึน้น้ีจะท าใหเ้กดิการสญูเสยีสมรรถภาพทนัทหีรอืค่อยเป็น
ค่อยไปหรอืท าใหอ้วยัวะอื่นสญูเสยีสมรรถภาพร่วมดว้ย 
 2.4   อธบิายสรุปว่าการบาดเจบ็/เจบ็ปว่ยนัน้เป็นอุปสรรคต่อการท างานและกจิวตัรประจ าวนัอย่างไรมากน้อย
เท่าใด 
 2.5 อธบิายทางการแพทย์ว่าพยาธสิภาพที่เกดิขึน้นี้  จะท าให้เกดิการบาดเจบ็ เป็นอนัตรายในขณะที่
ท างานหรอืประกอบกจิวตัรประจ าวนัหรอืไม่  ซึง่อาจท าใหม้กีารสญูเสยีสมรรถภาพเพิม่ขึน้  
 3. จากขอ้มูลขอ้ 1 และ 2 ดงักล่าวขา้งต้นสามารถประเมนิหาค่าร้อยละการสูญเสยีสมรรถภาพของอวยัวะได ้
โดย 
 3.1 บนัทกึสิง่ทีต่รวจพบทีท่ าใหเ้กดิการสญูเสยีสมรรถภาพของอวยัวะแต่ละส่วนในรายงาน  เพื่อเทยีบเป็น
ค่ารอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพของอวยัวะและหรอืของทัง้ร่างกายตามแนวทางการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพทางกาย
และจติ 
 3.2  ควรมคี าอธบิายพรอ้มหลกัฐานอา้งองิถงึค่ารอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพของอวยัวะทีป่ระเมนิไดน้ัน้  
 3.3  สรุปผลการประเมนิเป็นค่ารอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกาย 
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1.11  แบบรายงานการประเมินการสญูเสียสมรรถภาพของอวยัวะหรือของทัง้ร่างกาย 
แบบรายงานการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของอวยัวะหรอืของทัง้รา่งกาย 
ชื่อ…………………………….นามสกุล…………..……อายุ………ปี         เพศ        ชาย           หญงิ  
เลขที…่..…………. 
ชื่อสถานประกอบการ…………………..……….………………………………………………………………………... 
ตัง้อยู่เลขที…่..……………………………….……………………………………………………………………………. 
อวยัวะทีบ่าดเจบ็/เจบ็ปว่ย……………………………………..…….วนัทีเ่กดิการบาดเจบ็/เจบ็ปว่ย……………………… 

 ข้อมูลเอกสารเก่ียวกบัผูป่้วย 
 การตรวจสอบเอกสาร การแนบเอกสาร 
 ตรวจแล้ว ไม่ได้ตรวจ แนบมา ไม่ได้แนบ

มา 
1.  ประวติัการเจบ็ป่วย      
    1.1  ส าเนาเวชระเบยีนจากสถานพยาบาล                    
    1.2  จากผูป้ว่ย     
    1.3  จากแหล่งอื่น  (ระบ)ุ……………………………….. 
     ……………………………………………………….…. 

    

2.  รายงานการตรวจทางคลินิก         
     2.1  การตรวจร่างกายทัว่ไป และการตรวจเฉพาะที ่     
     2.2  การตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร     
     2.3  การตรวจพเิศษอื่น     
     2.4  ความเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ     
3.  ผลการตรวจของผูป้ระเมิน (ถ้ามี) …………………...……………………………………………………………… 
    …………………………………………………………….……………………………………………………………. 
    …………………………………………………………….……………………………………………………………. 
4.  การวินิจฉัยโรค (ตาม ICD 10) ………………………...……………………………………………………………. 
รหสั ICD 10……………….…………………………………….…………………………………………………….. 
5.  พยาธิสภาพของการบาดเจบ็/เจบ็ป่วย ใช่ ไม่ใช่ 
     5.1  สิน้สดุการรกัษา   
            5.1.1  ไม่สามารถรกัษาใหด้กีว่านี้ไดโ้ดยผ่าตดัหรอืทางยา   
            5.1.2  ผูป้ว่ยไม่ยอมรกัษาต่อ    
            5.1.3  สิน้สดุการรกัษาตามกฎหมายก าหนด   
     5.2  พยาธสิภาพของอวยัวะและ/หรอืร่างกายคงที ่   
     5.3  พยาธสิภาพทีเ่หลอือยูท่ าใหเ้กดิอนัตรายต่อร่างกายทนัท ี                     

หรอืค่อย ๆ เป็น 
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9.  มีการสูญเสียสมรรถภาพเท่ากบัรอ้ยละ .................. ของทัง้รา่งกาย  
 
 
ลงชื่อ                                 ผูป้ระเมนิ     
วนัที…่…………………………………….…… 
        (…………………………………………..) 
 
สถานทีต่ดิต่อ…………………………………….…………………………. 
โทรศพัท…์………………………………………………………….……… 
 
 
 
 
 
 
 

6.   ความเหน็ของผูป้ระเมิน 
      6.1  ระบุกจิวตัรประจ าวนัทีเ่ปลีย่นแปลง เน่ืองจากการสญูเสยีสมรรถภาพ(อาบน ้า/ท าอาหาร/ดแูลตวัเอง/การ

ตดิต่อสือ่สาร/การเคลื่อนไหว/ความรูส้กึ/การใชม้อื/การเดนิทาง/การนอนหลบั/การร่วมเพศ/การเขา้สงัคม อื่น ๆ  
…………………………………………………………………………………………………..……………)  

      6.2  กจิวตัรประจ าวนั จะท าใหเ้กดิการบาดเจบ็/เป็นอนัตรายหรอืท าใหก้ารสญูเสยีสมรรถภาพเพิม่ขึน้หรอืไม ่   
อย่างไร 

              ……….………………………………………………………………………………………..….………….… 
      6.3  ระบุขอ้ปฏบิตัแิละขอ้ควรระวงัในการใชเ้ครื่องช่วยในการท ากจิวตัรประจ าวนั 
              …………………………………………………………………………………………………………………. 
      6.4  อื่น ๆ  
              ..……………………………………………………………………………………………………………….. 

7.             ขา้พเจา้เป็นแพทยผ์ูร้กัษาผูป้ว่ยรายน้ี ตัง้แต่วนัที…่……………………………..ถงึ………...……………….. 
                ขา้พเจา้เป็นแพทยผ์ูป้ระเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของผูป้ว่ยรายน้ี  เมื่อวนัที…่……………...…………….. 
8.  การสญูเสียสมรรถภาพ 

อวยัวะท่ีมีการสญูเสียสมรรถภาพ 
รอ้ยละ 

ของอวยัวะ 
รอ้ยละ 

ของทัง้รา่งกาย 
8.1   
8.2   
8.3   
8.4   
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บทท่ี 2 
การประเมินการสญูเสียสมรรถภาพของแขนและมือ 

(THE UPPER EXTREMITIES) 
 

2.1 หลกัเกณฑก์ารประเมินการสญูเสียสมรรถภาพ (Principles of Assessment) 
2.1.1  หลกัการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพ (Principles of Impairment Evaluation) 
2.1.2 วธิเีขยีนรายงานและการบนัทกึการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพ (Impairment Evaluation :  
 Documentation and Recording) 
2.1.3 หลกัการรวมค่าการสญูเสยีสมรรถภาพในการประเมนิ (Combining Impairment Ratings) 
2.1.4 หลกัการน าค่าการสญูเสยีสมรรถภาพมาบวกกนั (Principles for Adding Impairment Value) 

 

2.2 การประเมินการสญูเสียสมรรถภาพของแขนและมือท่ีถกูตดัขาด (Amputation)  
2.2.1 หลกัการประเมนิ (General Principles) 
2.2.2 การสญูเสยีสมรรถภาพจากการถูกตดัขาดทีร่ะดบัสงูกว่านิ้วมอื (Amputation Impairment : Levels Proximal 

to Digits) 
2.2.3 การสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้วมอืทีถู่กตดัขาด (Amputation Impairments : Digital Levels) 
2.2.4 การประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้วมอืทีถู่กตดัขาด (Impairment Rating For Digital Amputation) 
2.2.5 การประเมนิการสูญเสยีสมรรถภาพของนิ้วมอืทีเ่กดิจากภาวะอื่น ๆ ร่วมกบันิ้วมอืถูกตดัขาด (Conditions 

Associated with Amputation) 
 

2.3 การสญูเสียสมรรถภาพจากการสญูเสียความรูสึ้กท่ีผิวหนังจากรอยโรคท่ีเส้นประสาท           
น้ิวมือ (Sensory Impairment Due to Digital  Nerve Lesions) 
2.3.1 การตรวจประเมนิทางคลนิิก (Clinical Evaluation) 
2.3.2 หลกัการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้วมอืจากการสญูเสยีความรูส้กึทีผ่วิหนงั  

(Digital Nerve Sensory Impairment Evaluation ; Principle) 
2.3.3 แนวทางการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้วมอืจาก digital neuromas  
 (Rating Impairment Due To Digital Neuromas) 
2.3.4 วธิกีารประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้วมอืจากการสญูเสยีความรูส้กึทีผ่วิหนงั  

 (Digital Nerve Sensory Impairment Determination Method) 
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2.4 การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแขนและมือจากข้อเคล่ือนไหวผิดปกติ 
(Evaluating Abnormal Motion) 
2.4.1 การวดัพสิยัการเคลื่อนไหวของขอ้  (Clinical Measurements of Motion) 
2.4.2 หลกัการค านวณการสญูเสยีสมรรถภาพจากขอ้สญูเสยีพสิยัการเคลื่อนไหวตามสตูร A = E + F  

(Principle for Motion Impairment Calculation : A = E + F) 
2.4.3 วธิกีารค านวณการสญูเสยีสมรรถภาพจากการสญูเสยีพสิยัการเคลื่อนไหวของขอ้    
  (Method for Motion Impairment Calculation) 
2.4.4 แนวทางการประเมินการสูญเสยีสมรรถภาพของนิ้วหวัแม่มือจากข้อนิ้วหวัแม่มือสูญเสยีการเคลื่อนไหว 

(Thumb Ray Motion Impairment) 
2.4.5 แนวทางการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้วมอืจากขอ้นิ้วมอืสญูเสยีการเคลื่อนไหว (Finger Motion 

Impairment) 
2.4.6 แนวทางการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้วมอืหลายนิ้ว  
 (Multiple Digit Impairments) 
2.4.7 แนวทางการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากข้อมือสูญเสยีการเคลื่อนไหว (Wrist Motion 

Impairment) 
2.4.8 แนวทางการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนจากขอ้ศอกสูญเสยีการเคลื่อนไหว (Elbow Motion 

Impairment) 
2.4.9 แนวทางการประเมนิการสูญเสยีสมรรถภาพของแขนจากขอ้ไหล่สูญเสยีการเคลื่อนไหว (Shoulder Motion 

Impairments) 
 

2.5 การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแขนและมือจากความผิดปกติของเส้นประสาท 
(Impairment  of  the Upper Extremities Due to Peripheral Nerve Disorders) 
2.5.1 หลกัการประเมินการสูญเสยีสมรรถภาพของแขนจากการบาดเจ็บของระบบเสน้ประสาท  (Impairment 

Evaluation Principles) 
2.5.2 วธิกีารประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนจากการบาดเจบ็ของเสน้ประสาท (Impairment Evaluation 

Methods) 
2.5.3 แนวทางการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนจากการบาดเจบ็ของเสน้ประสาทแต่ละส่วน (Regional 

Impairment Determination) 
2.5.4 แนวทางการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนจากเสน้ประสาทถูกกดทบั (Entrapment/ Compression 

Neuropathy) 
2.5.5 แนวทางการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากกลุ่มอาการเจ็บปวดเฉพาะที่ที่สลับซับซ้อน           

ชนิดทีห่นึ่งและสอง (Complex Regional Pain Syndromes CRPS, Reflex Sympathetic Dystrophy:CRPS 
, Causalgia :CRPS ) 
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2.6 การประเมินการสญูเสียสมรรรถภาพของแขนและมือจากความผิดปกติของหลอดเลือด 
(Impairment of the Upper Extremities Due to Vascular Disorders) 

 
2.7 การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแขนและมือจากความผิดปกติ อ่ืน ๆ 

(Impairment of the Upper Extremities Due to Other Disorders) 
2.7.1   แนวทางการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนและมอืจากการผดิรปูร่างของกระดกูและขอ้ (Bone and 

Joint Deformities)    
2.7.2   แนวทางการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนจากการผ่าตดัตกแต่งขอ้ (Arthroplasty)  
2.7.3   แนวทางการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนและมอืจากความผดิปกตขิองกลา้มเน้ือและเสน้เอน็  

(Musculotendinous Impairments) 
 

2.8 การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแขนและมือจากก าลังกล้ามเน้ืออ่อนแรง 
(Strength Evaluation) 
2.8.1   หลกัการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนและมอื  (Principles) 
2.8.2   การประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนและมอืโดยการวดัก าลงัของการก ามอืและก าลงัของการบบี      

นิ้วมอื (Grip and Pinch Strength)  
2.8.3  การประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนจากกลา้มเน้ืออ่อนแรงโดยผูป้ระเมนิตรวจวดัก าลงักลา้มเนื้อเอง  

(Manual Muscle Testing) 
 

2.9 สรปุขัน้ตอนการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแขนและมือ (Summary of Steps 
for Evaluating Impairments of the Upper Extremities) 

 
2.10 ตวัอย่างการประเมินการสญูเสียสมรรภาพของแขนและมือ จากการบาดเจบ็หลายอย่าง 

(Clinical Examples) 
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หลกัการ เกณฑ์ และวธิกีารประเมนิการสูญเสยีสมรรถภาพของแขนและมอืทีเ่กดิจากการสญูเสยีทางกาย
วภิาคทีไ่ดป้รบัปรุงใหท้นัสมยัขึน้ประกอบดว้ย การประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนและมอืทีเ่กดิจากการถูกตดัขาด 
(Amputation) การสญูเสยีความรูส้กึทีผ่วิหนงั การเคลื่อนไหวทีผ่ดิปกตขิองขอ้หรอืขอ้ตดิแขง็ (Ankylosis) โดยอาศยัผลงาน
ของนายแพทย์ Swanson และคู่มอืแนวทางการประเมนิการสูญเสยีสมรรถภาพฉบบัพมิพค์รัง้ที่ 2 ซึ่งน ามาปรบัปรุงให้
ทนัสมยั พรอ้มกบัเพิม่เตมิผลงานใหม่ๆ จากชมรมแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญทีเ่กีย่วขอ้ง  

การปรบัปรุงประกอบดว้ย 
1. หลกัเกณฑข์ัน้พืน้ฐานการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพไดข้ยายเน้ือหาใหช้ดัเจนขึน้ 
2. ปรบัปรุงขอ้มลูทางวทิยาศาสตรล่์าสดุในการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนและมอืใหท้นัสมยั 
3. อธบิายวธิกีารวดัพสิยัการเคลื่อนไหวของขอ้นิ้วมอืใหช้ดัเจนขึน้กว่าเดมิ และเพิม่วธิกีารตรวจหาขอ้นิ้ว

มอืทีเ่คลื่อนไหวไม่ไดเ้ตม็ทีเ่น่ืองจากการจ ากดัการเคลื่อนทีข่องเสน้เอน็ 
4. เพิ่มรายละเอียดการประเมินการสูญเสยีสมรรถภาพของแขนจากกลุ่มอาการเส้นประสาทถูกกดรัด 

(Nerve Entrapment Syndrome )  
5. เกณฑก์ารวนิิจฉัยโรคและการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพจากกลุ่มอาการเจบ็ปวดเรือ้รงัเฉพาะที่ที่

สลบัซบัซอ้น (Complex Regional Pain Syndrome) ซึง่ไดข้ยายเนื้อหาและจดัท าใหเ้หมอืนกนัหมดใน
คู่มอืทัง้เล่ม 

6. เกณฑก์ารวนิิจฉยัโรคและการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของกระดกูขอ้มอืสญูเสยีความความมัน่คง 
(Carpal Instability) ซึง่ไดข้ยายเน้ือความใหช้ดัเจน 

7. เกณฑ์การวนิิจฉัยโรคและการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพจากอาการกลา้มเนื้ออ่อนแรงที่ยงัไม่ได้
ประเมนิโดยวธิอีื่น ๆ กน็ ามาขยายเนื้อความใหช้ดัเจน 

 

2.1   หลกัเกณฑก์ารประเมินการสญูเสียสมรรถภาพ (Principle of Assessment) แบ่งได้ดงัน้ี 
           2.1.1 หลกัการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพ (Principles of Impairment Evaluation) 
 ก่อนทีจ่ะท าการศกึษารายละเอยีดของบทนี้ แพทยผ์ูป้ระเมนิควรทบทวนและท าความคุน้เคยกบับทที ่1 และ2 
ก่อน  พรอ้มกบัค าศพัท ์ เน้ือหาของบทที ่1 และ 2 ของคู่มอืน้ีไดบ้รรยายถงึวตัถุประสงคข์องคู่มอื การประยุกตใ์ช้ วธิเีตรยีม
และเขยีนรายงานการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพ ค าศพัทจ์ะช่วยท าให้เขา้ใจนิยามของค าต่าง ๆ ทีน่ิยมใช้กนัในหมู่
แพทยผ์ูป้ระเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพ   

วธิกีารประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนและมอื แบ่งเป็น 3 ลกัษณะ คอื                   
1. การประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพจากการสญูเสยีทางกายวภิาค (Anatomic  Impairment) เป็นการ

ประเมนิลกัษณะทางกายภาพทีต่อ้งอาศยัการซกัประวตั ิและการตรวจร่างกายทัว่ไป และการตรวจบรเิวณแขนและมอืของ
ผูร้บัการประเมนิอย่างละเอยีด 

2. การประเมนิการสูญเสยีสมรรถภาพจากความสวยงาม (Cosmetic Evaluation)  ไดแ้ก่ การประเมนิ
ปฎกิริยิาทีแ่สดงออกของผูร้บัการประเมนิและของสงัคมทีม่ต่ีอพยาธสิภาพทีเ่หลอือยู่ของผูร้บัการประเมนิ 

3. การประเมนิการสูญเสยีสมรรถภาพจากการท าหน้าที ่(Functional Evaluation) ได้แก่การประเมนิว่า           
ผูเ้ขา้รบัการประเมนิสามารถใชอ้วยัวะทีเ่หลอือยู่เคลื่อนไหว ประกอบกจิวตัรประจ าวนั หรอืท างานเฉพาะกจิทีม่อบหมายให้
ไดภ้ายในเวลาทีก่ าหนดหรอืไม่ การศกึษาเกีย่วกบัการท าหน้าทีข่องอวยัวะในการประเมนิยงัมคีวามยุ่งยากซบัซอ้นอยู่มาก   
แต่สามารถน ามาช่วยสนบัสนุนในขบวนการประเมนิได ้  
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ดงันัน้การประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพจากการสญูเสยีทางกายวภิาค ยงัคงใชเ้ป็นพืน้ฐานในการประเมนิ
การสญูเสยีสมรรถภาพของแขนและมอื การประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพตัง้แต่เริม่ต้นคดิคน้ขึน้มาและทีย่งัคงใชใ้นบทนี้
ไดร้บัการพฒันาขึน้มาเพื่อบอกถงึระดบัของการสญูเสยีสมรรถภาพ และผลกระทบต่อความสามารถในการประกอบกจิวัตร
ประจ าวนัของผูร้บัการประเมนิ 

การประเมินการสูญเสยีสมรรถภาพของนิ้วมือที่ปฏิบัติได้ง่ายและน ามาใช้ประโยชน์ได้ดีที่สุด   คือการ
เปรยีบเทยีบการสญูเสยีการท าหน้าที่ของนิ้วมอืทีย่งัเหลอือยู่จากการบาดเจบ็กบัการสญูเสยีการท าหน้าที่ทีเ่กดิจากการที่                
นิ้วมอืนัน้ถูกตดัขาด  นิ้วมอืทีเ่คลื่อนไหวไม่ไดเ้สยีความรูส้กึทัง้หมดหรอืขอ้น้ิวมอืตดิแขง็ (Ankylosis) ผดิรูปร่างในต าแหน่ง
ทีผ่ดิปกตใิชท้ างานไม่ไดเ้ลย เทยีบไดเ้ท่ากบันิ้วนัน้ถูกตดัขาดในระดบัเดยีวกนั ขอ้น้ิวมอืทีต่ดิแขง็ (Ankylosis) ในต าแหน่งที่
ใชง้านไดด้ใีหถ้อืว่าเป็นต าแหน่งทีก่ารเคลื่อนไหวของขอ้นัน้มคี่าการสญูเสยีสมรรถภาพน้อยทีส่ดุ 

การสูญเสยีสมรรถภาพของนิ้วมอืทีเ่กดิจากการสญูเสยีความรูส้กึทีผ่วิหนังทัง้หมดตามขวาง (Transverse) 
ทัง้ 2 ดา้นเทยีบไดเ้ท่ากบัรอ้ยละ 50 หรอืครึง่หนึ่งของการสญูเสยีสมรรถภาพทีเ่กดิจากการถูกตัดขาดทีค่วามยาวเท่ากนั
หรอืทีร่ะดบัเดยีวกนั รปูที ่2-6 และรปูที ่2-7    

ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้วมอืทีเ่กดิจากการถูกตดัขาด  การสญูเสยีพสิยัการเคลื่อนไหวของขอ้หรอื  
ขอ้ตดิแขง็และจากการสูญเสยีความรู้สกึทีผ่วิหนัง ใหน้ ามารวมกนัไดโ้ดยใชต้ารางค่ารวมเป็นการสญูเ สยีสมรรถภาพของ         
นิ้วมอืนัน้ 

 
   2.1.2   วิธีเขียนรายงานและบนัทึกการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพ (Impairment Evaluation : 
Documentation and Recording) 

 การประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพทางการแพทย์  อาศยัพื้นฐานการตรวจหาการสูญเสยีทางกายวภิาค
ของแขนและมอื  ผลการตรวจตอ้งถูกตอ้งเป็นรปูธรรม และบนัทกึไวใ้นรายงานอย่างด ีและเหมาะสม ดงันัน้แพทยผ์ูป้ระเมนิ
การสญูเสยีสมรรถภาพบรเิวณแขนและมอื  ควรมคีวามรูเ้กีย่วกบัสรรีะวทิยาและกายวภิาคปกตขิองอวยัวะสว่นนี้เป็นอย่างดี 
นอกจากนัน้ยงัต้องตรวจสภาพทัว่ไปทัง้ร่างกายของผู้รบัการประเมนิตัง้แต่การประกอบกจิวตัรประจ าวนั และการสงัเกต
อย่างละเอยีดในการตรวจร่างกายทัว่ ๆ ไป การตรวจเฉพาะที ่ภาพถ่ายรงัส ีผลการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารและควรถ่ายรูป
ไวด้ว้ย 

 การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพต้องใช้ข้อมูลที่แพทย์ตรวจพบจริง การประสบอันตรายหรือ                      
การเจบ็ป่วยในอดตีใหน้ ามาพจิารณาในขณะท าการประเมนิเกีย่วกบัสาเหตุและการแบ่งสนัปนัส่วนกนัตามรายละเอยีดใน
บทที ่1 และ 2 การประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพในบทนี้ไม่พจิารณาค่าการสญูเสยีสมรรถภาพระหว่างมอืขา้งถนัดและ            
ไม่ถนดั 

 การตรวจร่างกายของแขนและมอืที่ละเอยีดสมบูรณ์เป็นสิง่จ าเป็นในการประเมนิการสูญเสยีสมรรถภาพ           
ทีถู่กตอ้ง การบนัทกึผลการตรวจร่างกายอย่างเป็นระบบ ตามแบบการบนัทกึการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพจากรูปที ่
2-1ก และ 2-1ข  นิยมน ามาใชใ้นการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนและมอื แบบบนัทกึส่วนแรกของการประเมนิ 
(รูปที ่2-1ก) ประกอบดว้ยการบนัทกึการตรวจบรเิวณมอื และลงรายละเอยีดการสญูเสยีสมรรถภาพที่เกดิจากขอ้นิ้วมอืที่
เคลื่อนไหวผดิปกตหิรอืขอ้ตดิแขง็ จากน้ิวมอืถูกตดัขาด จากการสญูเสยีความรูส้กึทีผ่วิหนงัจากรอยโรคทีเ่สน้ประสาทนิ้วมอื 
(Digital Nerve) และจากความผดิปกตอิื่น ๆ 
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แบบบนัทกึสว่นที ่2 (รปูที ่2-1ข) ประกอบดว้ยการบนัทกึการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพบรเิวณขอ้มอื ขอ้ศอก 
และขอ้ไหล่ ที่เกดิจากการเคลื่อนไหวที่ผดิปกติหรอืขอ้ติดแขง็ การถูกตดัขาดและจากความผดิปกติอื่น ๆ ที่กดิจาก
เสน้ประสาทและหลอดเลอืด และความผดิปกตอิื่น ๆ ทีไ่ม่ปรากฏในหวัขอ้ดงักล่าว  เช่น จากการสญูเสยีก าลงัการก ามอื 
(Grip Strength) ตารางที ่2-1 แสดงการแปลงค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้วมอืเป็นมอื ตารางที ่2-2 แสดงการแปลงค่า
การสญูเสยีสมรรถภาพจากมอืเป็นแขน  

การสญูเสยีสมรรถภาพของแขนทีเ่กดิจากมอื ขอ้มอื ขอ้ศอก และขอ้ไหล่ผดิปกต ิใหน้ ามารวมกนัโดยใชต้ารางค่า
รวมจะเป็นค่าการสูญเสยีสมรรถภาพของแขนที่เกดิจากมอื ขอ้มอื ขอ้ศอก และขอ้ไหล่ผดิปกติ การแปลงค่าการสูญเสยี
สมรรถภาพของแขน เป็นของทัง้ร่างกายใหใ้ชต้ารางที ่2-3  

ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพค่าใดทีต่้องน ามาบวกกนั หรอืค่าใดทีต่้องน ามารวมกนัโดยใชต้ารางค่ารวม ไดอ้ธบิาย
ไวแ้ลว้ในหวัขอ้ 2.1.3 และ 2.1.4 กบัเครื่องหมายดอกจนัทน์ในรปูที ่2-1ก และ 2-1ข  

แบบการบนัทึกการประเมนิการสูญเสยีสมรรถภาพนี้ใช้กบัการสูญเสยีสมรรรถภาพของแขนและมอืแต่ละขา้ง              
ในกรณีทีม่กีารสญูเสยีสมรรถภาพของแขนและมอืทัง้สองขา้ง  กใ็หบ้นัทกึค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนและมอืแต่ละ
ขา้งแยกกนัก่อน  แล้วจงึน าค่าการสูญเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกายจากแขนและมอืแต่ละข้างมารวมกนัโดยใช้ตาราง              
ค่ารวม กจ็ะไดค้่าการสญูเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกายทัง้หมด แต่เมื่อพจิารณาแลว้  ถ้าพบว่าค่าการสญูเสยีสมรรถภาพ
ทัง้หมดของทัง้ร่างกายไม่เหมาะสมและไม่ตรงกับความเป็นจริงกบัการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการประกอบกิจวัตร
ประจ าวนัของผูร้บัการประเมนิ กใ็หเ้ขยีนขอ้สงัเกตเหล่านี้ไวใ้นรายงานดว้ย 
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รปูท่ี 2-1ก  ตวัอย่างแบบการบนัทึกการประเมินการสญูเสียสมรรถภาพของแขนส่วนท่ี 1 (เฉพาะมือ) [Upper Extremity Impairment Evaluation Record – Part 4 (Hand)] 
ชื่อ ..................................................... อาย ุ.….... ปี  เพศ  ........... มอืขา้งทีบ่าดเจบ็ ................... มอืขา้งถนดั   ................   วนัที ่........................................................... 
อาชพี ...............................................................................   การวนิิจฉยัโรค ....................................................................................................................................... 

การเคล่ือนไหวท่ีผิดปกติ 
การถกูตดัขาด การสญูเสียความรู้สึก ความผิดปกติอ่ืน ๆ 

ค่าร้อยละการสญูเสีย 
สมรรถภาพของมือ 

บนัทึกมมุท่ีเคล่ือนไหวได้หรือมมุท่ีข้อติดแขง็ 
และค่าร้อยละการสญูเสียสมรรถภาพของน้ิว 

ท าเครื่องหมายระดบั  
และค่าร้อยละการ
สญูเสียสมรรถภาพ 

ก าหนดชนิด  ระดบั  และ 
ค่าร้อยละการสญูเสีย

สมรรถภาพ 

ก าหนดชนิด   และ  
ค่าร้อยละการ         

สญูเสียสมรรถภาพ 

*  รวมค่าร้อยละการสญูเสีย
สมรรถภาพของน้ิวหวัแม่มือ 
**  แปลงเป็นค่าร้อยละการสญูเสีย
สมรรถภาพของมือ 

 การงอขอ้ การเหยยีดขอ้ ขอ้ตดิแขง็ การสญูเสยี % 

 

 

  

นิ้ว
หวั

แม
่มอื

 

ขอ้ ปล
า

ยน
ิ้ว IP
 มุม O    

 
สญูเสยี %    

ขอ้ โค
น นิ้ว
 

MP
 มุม O    

 
สญูเสยี %    

   ขอ้เคลื่อนไหวได ้ ขอ้ตดิแขง็ การสญูเสยี % 

ขอ้
ฐา
นน

ิ้ว 
CM

C 

การกางขอ้ 
มุม O   

 
การเคลื่อนไหวทีผ่ดิปกต ิ[1]  

สญูเสยี %   การถูกตดัขาด             [2]  

การหุบขอ้ 
เซนตเิมตร   

 
การสญูเสยีความรูส้กึ     [3]  

สญูเสยี %   ความผดิปกตอิื่น ๆ       [4]  

การสบนิ้ว 

เซนตเิมตร   

 

* รวม 1,2,3,4, ค่ารอ้ยละการ
สญูเสยีฯ ของนิ้วหวัแม่มอื  

สญูเสยี %   

[1] 
บวกค่ารอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้วหวัแม่มอื  (CMC + MP + IP)     =     26 

**** การสญูเสยี
สมรรถภาพ ของนิ้ว %  
=   

การสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้ว 
%  =                   [3] 

การสญูเสยีสมรรถภาพ
ของนิ้ว %  =         [4] 

**  แปลงเป็นค่าการสญูเสยี
สมรรถภาพของมอื %  

 

 การงอขอ้ การเหยยีดขอ้ ขอ้ตดิแขง็ การสญูเสยี %     

นิ้ว
ชี ้

ขอ้ ปล
าย นิ้ว
 

IP
 มุม O    

 

  

 การเคลื่อนไหวทีผ่ดิปกต ิ[1]  

สญูเสยี %    การถูกตดัขาด            [2]  

ขอ้ กล
า

งน
ิ้ว 

PI
P มุม O    

 
การสญูเสยีความรูส้กึ    [3]  

สญูเสยี %    ความผดิปกตอิื่น ๆ       [4]  

ขอ้
โค
นน

ิ้ว 
MP

 

มุม O    

 

* รวม 1,2,3,4, ค่ารอ้ยละการ
สญูเสยีฯ ของนิ้วมอื 

 
สญูเสยี %    

[1] 
*  รวมค่ารอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้วมอื  (MP , PIP , IP)     =     56 

การสญูเสยีสมรรถภาพ
ของนิ้ว %  =          . 

การสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้ว 
%  =               [3] 

การสญูเสยีสมรรถภาพ
ของนิ้ว %  =          [4] 

**  เแปลงเป็นคา่การสญูเสยี
สมรรถภาพของมอื%  

 

 การงอขอ้ การเหยยีดขอ้ ขอ้ตดิแขง็ การสญูเสยี %     

นิ้ว
กล

าง
 

ขอ้ ปล
า

ยน
ิ้ว IP
 มุม O    

 

  

 การเคลื่อนไหวทีผ่ดิปกต ิ[1]  

สญูเสยี %    การถูกตดัขาด             [2]  

ขอ้ กล
า

งน
ิ้ว 

PI
P มุม O    

 
การสญูเสยีความรูส้กึ     [3]  

สญูเสยี %    ความผดิปกตอิื่น ๆ       [4]  

ขอ้
โค
นน

ิ้ว 
MP

 

มุม O     

* รวม 1,2,3,4, ค่ารอ้ยละการ
สญูเสยีฯ ของนิ้วมอื 

 

  สญูเสยี %          
  

*  รวมค่ารอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้วมอื  (MP , PIP , IP)     =     56                   [1] 
การสญูเสยีสมรรถภาพ
ของนิ้ว %  =          . 

การสญูเสยีสมรรถภาพของ
นิ้ว %  =                 [3] 

การสญูเสยีสมรรถภาพ
ของนิ้ว %  =          [4] 

**  แปลงเป็นค่าการสญูเสยี
สมรรถภาพของมอื %  

 

[2] 

[2] 

[2] 

[2] [3] [4] 

[3] [4] 

[3] [4] 

[5] 
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*   รวมค่าการสญูเสยีสมรรถภาพโดยใชต้ารางค่ารวม     
**   ใชต้ารางที ่2-1  (แปลงค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้วมอืไปเป็นของมอื)       
***  ใชต้ารางที ่2-2 (แปลงค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของมอืไปเป็นของแขน)     
****  ใชต้ารางที ่2-3 (แปลงค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนเป็นของทัง้ร่างกาย) 

 
 
 
 
 

การเคล่ือนไหวท่ีผิดปกติ 
การถกูตดัขาด การสญูเสียความรู้สึก ความผิดปกติอ่ืน ๆ 

ค่าร้อยละการสญูเสีย 
สมรรถภาพของมือ 

บนัทึกมมุท่ีเคล่ือนไหวได้หรือมมุท่ีข้อติดแขง็ 
และค่าร้อยละการสญูเสียสมรรถภาพของน้ิว 

ท าเครื่องหมาย
ระดบั  และค่าร้อย
ละการสญูเสีย
สมรรถภาพ 

ก าหนดชนิด  ระดบั  และ 
ค่าร้อยละการสญูเสีย

สมรรถภาพ 

ก าหนดชนิด   และ          
ค่าร้อยละการ         

สญูเสียสมรรถภาพ 

*  รวมค่าร้อยละการสญูเสีย
สมรรถภาพของน้ิวมือ 
**  แปลงเป็นค่าร้อยละการ
สญูเสียสมรรถภาพของมือ 

 
การงอขอ้ 

การเหยยีด
ขอ้ 

ขอ้ตดิ
แขง็ 

การสญูเสยี % 
    

นิ้ว
นา

ง 

ขอ้
ปล

าย
นิ้ว

 
IP

 

มุม O 
   

 

  

 การเคลื่อนไหวทีผ่ดิปกต ิ
[1] 

 

สญูเสยี 
% 

   
การถูกตดัขาด             
[2] 

 

ขอ้
กล

าง
นิ้ว

 
PI

P 

มุม O 
   

 

การสญูเสยีความรูส้กึ     
[3] 

 

สญูเสยี 
% 

   
ความผดิปกตอิื่น ๆ       
[4] 

 

ขอ้
โค
นน

ิ้ว 
MP

 

มุม O    
 

* รวม 1,2,3,4, ค่ารอ้ยละ
การสญูเสยีฯ ของนิ้วมอื  สญูเสยี 

% 
   

[1] 
*  รวมค่ารอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้วมอื  (MP , PIP , IP)     =     32 

การสญูเสยี
สมรรถภาพของนิ้ว %  

=           .    

การสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้ว 
%  =                     [3] 

การสญูเสยี
สมรรถภาพของนิ้ว 

%  =       [4] 

**  แปลงเป็นค่าการ
สญูเสยีสมรรถภาพของ

มอื %  
 

 
การงอขอ้ 

การเหยยีด
ขอ้ 

ขอ้ตดิ
แขง็ 

การสญูเสยี % 
    

นิ้ว
กอ้

ย 

ขอ้
ปล

าย
นิ้ว

 
IP

 

มุม O 
   

 

  

 การเคลื่อนไหวทีผ่ดิปกต ิ
[1] 

 

สญูเสยี 
% 

   
การถูกตดัขาด             
[2] 

 

ขอ้
กล

าง
นิ้ว

 
PI

P 

มุม O 
   

 

การสญูเสยีความรูส้กึ     
[3] 

 

สญูเสยี 
% 

   
ความผดิปกตอิื่น ๆ       
[4] 

 

ขอ้
โค
นน

ิ้ว 
MP

 

มุม O    
 

* รวม 1,2,3,4, ค่ารอ้ยละ
การสญูเสยีฯ ของนิ้วมอื  สญูเสยี 

% 
   

[1] 
*  รวมค่ารอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้วมอื  (MP , PIP , IP)     =     56 

การสญูเสยี
สมรรถภาพของนิ้ว %  

=        [2] 

การสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้ว 
%  =                       [3] 

การสญูเสยี
สมรรถภาพของนิ้ว 

%  =         [4] 

**  แปลงเป็นค่าการ
สญูเสยีสมรรถภาพของ

มอื %  
 

 

บวกการสญูเสยีสมรรถภาพทัง้หมดของมอื : บวกค่าสญูเสยี % ของนิ้วหวัแม่มอื + ของนิ้วชี ้+ ของนิ้วกลาง + ของนิ้วนาง + ของนิ้วกอ้ย                   +9 =        …………..0% 
***  แปลงค่าการสญูเสยีสมรรถภาพทัง้หมดของมอืเป็นของแขน (ถ้ากระดกูฝา่มอืของนิ้วหวัแม่มอืปกต ิกใ็หใ้ชแ้บบบนัทกึส่วนที ่2 แถว 2 )                    =        …………..0% 
‡  บวกค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนจากการตดันิ้วหวัแม่มอื [5]  ........% +  การสญูเสยีสมรรถภาพของแขนทีเ่กดิจากมอื ............ %                    =        …………..0% 
ถ้ามกีารสญูเสยีสมรรถภาพเฉพาะบรเิวณมอืกใ็หแ้ปลงคา่การสูญเสยีสมรรถภาพของแขนเป็นของทัง้ร่างกาย****                                                    =        …………..0% 

[2] [3] [4] 

[2] [3] [4] 
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รปูท่ี 2-1ข  ตวัอย่างแบบการบนัทึกการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแขนส่วนท่ี 2 (ข้อมือ ข้อศอก และข้อไหล่) [Upper Extremity Impairment Evaluation 
Record – Part 2 (Wrist, Elbow, and Shoulder)]  
ชือ่ .......................……….............................. อายุ .…... ปี  เพศ  ..................     มอืขา้งทีบ่าดเจบ็ .............. มอืขา้งถนดั   .............     วนัที ่.................... 
อาชพี ......................................................................................   การวนิิจฉยัโรค ........................................................................................ 

 
* ใชต้ารางค่ารวม  
ถ้ามกีารสญูเสยีสมรรถภาพของแขนทัง้สองขา้ง   ใหป้ระเมนิค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกายเนื่องจากแขนแต่ละขา้งก่อนจากนัน้จงึน าค่าทีไ่ดม้ารวมกนัโดยใชต้ารางค่ารวม 
 
 
 

การเคล่ือนไหวท่ีผิดปกติ 
ความผิดปกติอ่ืน ๆ  

การสญูเสียสมรรถภาพ 
เฉพาะส่วน % 

การถกูตดัขาด 

บนัทึกมมุท่ีเคล่ือนไหวได้หรือมมุท่ีข้อติดแขง็ 
และค่าร้อยละการสญูเสียสมรรถภาพของแขน 

ก าหนดชนิด  และ 
การสญูเสีย

สมรรถภาพ % 

* รวม [1] , [2] ท าเครื่องหมายระดบั  และค่าการสญูเสีย
สมรรถภาพของแขน% 

 การงอขอ้ การเหยยีดขอ้ ขอ้ตดิแขง็ การสญูเสยี %  

17 

 

ขอ้
มอื

 

มุม O    
 

 

สญูเสยี %    

 การเบนไปทาง 
ดา้นนิ้วหวัแม่มอื 

การเบนไปทาง 
ดา้นนิ้วกอ้ย 

ขอ้ตดิแขง็ การสญูเสยี % 

มุม O    
 

สญูเสยี %    

[1] 
บวกค่าการสญูเสยีสมรรถภาพ % การงอ / เหยยีด + การเบนไปทางดา้นนิ้วหวัแม่มอื / นิ้วกอ้ย =   

17 

[2] 
สญูเสยี %      = 

 การงอขอ้ การเหยยีดขอ้ ขอ้ตดิแขง็ การสญูเสยี %  

4 

ขอ้
ศอ

ก 

มุม O    
 

 
สญูเสยี %    

 คว ่ามอื หงายมอื ขอ้ตดิแขง็ การสญูเสยี % 
มุม O    

4 
สญูเสยี %    

[1] 
บวกค่าการสญูเสยีสมรรถภาพ % การงอ / เหยยีด + การคว ่ามอื / การหงายมอื  =   4 

[2] 
สญูเสยี %      = 

 การงอขอ้ การเหยยีดขอ้ ขอ้ตดิแขง็ การสญูเสยี %   
 

ขอ้
ไห

ล ่

มุม O    
 

 
สญูเสยี %    

 การหุบแขน การกางแขน ขอ้ตดิแขง็ การสญูเสยี %  

มุม O    
 

สญูเสยี %    

 
การหมุนเขา้ใน 

การหมุนออก
นอก 

ขอ้ตดิแขง็ การสญูเสยี % 
 

มุม O    
 

สญูเสยี %    
 [1] 

บวกค่าการสญูเสยีสมรรถภาพ % การงอ / เหยยีด + การหุบแขน / การกางแขน + 
 การหมุนเขา้ใน /การหมุนออกนอก  =    

[2] 
สญูเสยี %      = 

 
สญูเสยี% 

1.  ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพจากการถูกตดัขาด (ไม่นบันิ้วมอืขาด)                                             =                                           %                                         
2.  ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนเฉพาะส่วน           
     *  (รวม   มอื...............%  ,   ขอ้มอื...............%    ,   ขอ้ศอก...............%  ,  ขอ้ไหล่...............%)  =                                 74      % 
3.  ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพจากความผดิปกตขิองระบบเสน้ประสาท                                          =                                          %                                         
4.  ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพจากความผดิปกตขิองหลอดเลอืด                                                  =                                          %                                         
5.  ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพจากความผดิปกตอิื่น ๆ (ทีไ่ม่ไดร้วมอยูใ่นค่าการสญูเสยีสมรรถภาพเฉพาะส่วน)   =                                %                                   
ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพทัง้หมดของแขน (* รวมขอ้ 1,2,3,4,5)                                                 =                                  74    % 
ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกาย (แปลงค่าการสญูเสยีสมรรถภาพจากแขนเป็นของทัง้ร่างกาย โดยใชต้ารางที ่2-3)  =                                  44   % 
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ตารางท่ี  2-1 การแปลงค่าการสูญเสียสมรรถภาพของน้ิวมือเป็นค่าการสูญเสียสมรรถภาพของมือ*  
 (Conversion of Impairment of the Digits to Impairment of the Hand*) 
 

ร้อยละการสญูเสียสมรรถภาพ ร้อยละการสญูเสียสมรรถภาพ ร้อยละการสญูเสียสมรรถภาพ 

น้ิวหวัแม่มือ มือ น้ิวช้ีหรือน้ิวกลาง มือ น้ิวนางหรือน้ิวก้อย มือ 

0 – 1 = 0 0 – 2 = 0 0 – 4 = 0 
2 – 3 = 1 3 – 7 = 1 5 – 14 = 1 
4 – 6 = 2 8 – 12 = 2 15 – 24 = 2 
7 – 8 = 3 13 – 17 = 3 25 – 34 = 3 
9 – 11 = 4 18 – 22 = 4 35 – 44 = 4 
12 – 13 = 5 23 – 27 = 5 45 – 54 = 5 
14 – 16 = 6 28 – 32 = 6 55 – 64 = 6 
17 – 18 = 7 33 – 37 = 7 65 – 74 = 7 
19 – 21 = 8 38 – 42 = 8 75 – 84 = 8 
22 – 23 = 9 43 – 47 = 9 85 – 94 = 9 
24 – 26 = 10 48 – 52 = 10 95 – 100 = 10 
27 – 28 = 11 53 – 57 = 11    
29 – 31 = 12 58 – 62 = 12    
32 – 33 = 13 63 – 67 = 13    
34 – 36 = 14 68 – 72 = 14    
37 – 38 = 15 73 – 77 = 15    
39 – 41 = 16 78 – 82 = 16    
42 – 43 = 17 83 – 87 = 17    
44 – 46 = 18 88 – 92 = 18    
47 – 48 = 19 93 – 97 = 19    
49 – 51 = 20 98 – 100 = 20    
52 – 53 = 21       
54 – 56 = 22       
57 – 58 = 23       
59 – 61 = 24       
62 – 63 = 25       
64 – 66 = 26       
67 – 68 = 27       
69 – 71 = 28       
72 – 73 = 29       
74 – 76 = 30       
77 – 78 = 31       
79 – 81 = 32       
82 - 83 = 33       
84 – 86 = 34       
87 – 88 = 35       
89 – 91 = 36       
92 – 93 = 37       
94 – 96 = 38       
97 – 98 = 39       
99 – 100 = 40       

*  ดูตารางที ่2 – 2 เพื่อท าการแปลงค่าการสูญเสยีสมรรถภาพของมอืเป็นค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของแขน 
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     2.1.3 หลกัการรวมค่าการสูญเสียสมรรถภาพในการประเมิน  (Combining Impairment Ratings) 
การน าค่าการสูญเสยีสมรรถภาพจากหลายส่วน (อย่าง) ของอวยัวะหนึ่งใดมารวมกนัไม่ใช่บวกกนัอาศยั

หลกัการที่ว่าหลงัจากที่หกัการสูญเสยีสมรรถภาพจากส่วนแรกของอวยัวะนัน้ไปแล้ว ค่าร้อยละการสูญเสยีสมรรถภาพ            
สว่นทีส่องทีส่าม ไม่ใช่ค่ารอ้ยละการสญูเสยีของอวยัวะนัน้ทัง้หมด (เช่น ของนิ้วมอืทัง้นิ้ว) แต่เป็นการสญูเสยีเพยีงส่วนหนึ่ง
ของสว่นทีเ่หลอืเท่านัน้  เช่น ตอ้งท าการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้วมอืภายหลงัการตดัผ่านขอ้กลางนิ้วมอืเหลอื
เพยีง  โคนน้ิวมอื และขอ้โคนนิ้วมอืงอไม่ไดเ้ตม็ที ่กรณีเช่นนี้ ขอ้โคนนิ้วมอืไม่ไดง้อนิ้วทัง้นิ้ว เพยีงแต่งอส่วนทีเ่หลอืของนิ้ว
เท่านัน้  การประเมนิการสูญเสยีฯของนิ้ว จงึต้องน าการสูญเสยีฯ ของนิ้วจากการถูกตัดผ่านขอ้กลางนิ้วรวมกบัค่าการ
สญูเสยีฯ ของนิ้วจากการทีข่อ้โคนนิ้วงอไม่ไดเ้ตม็ที่ 
 เมื่อน้ิวมอืหรอืมอืหรอืแขนมกีารสญูเสยีสมรรถภาพหลายชนิด เช่น การสญูเสยีสมรรถภาพจากการเคลื่อนไหว
ขอ้ทีผ่ดิปกตขิองนิ้วมอื  การสญูเสยีความรูส้กึทีผ่วิหนงัและจากการทีน่ิ้วมอืบางส่วนถูกตดัขาด  ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพ
ต่าง ๆ เหล่าน้ี ตอ้งน ามารวมกนัจงึจะเป็นค่าการสญูเสยีสมรรถภาพทัง้หมดของนิ้วมอื เมื่อไดค้่าการสญูเสยีสมรรถภาพของ
นิ้วมอืแลว้ต่อไปจงึท าการแปลงค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้วมอืไปเป็นหน่วยที่ใหญ่ขึน้ คอื มอื ในท านองเดยีวกนัการ
สญูเสยีสมรรถภาพจากหลายส่วน เช่น จากมอื ขอ้มอื ขอ้ศอก และขอ้ไหล่ ต้องแปลงค่าการสูญเสยีของแต่ละส่วนใหเ้ป็น          
ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนก่อน แลว้จงึน าค่าการสญูเสยีสมรรถภาพทีไ่ดน้ัน้มารวมกนั (มใิช่บวกกนั) เป็นค่าการ
สญูเสยีสมรรถภาพทัง้หมดจากของแขน จากนัน้จงึจะแปลงเป็นค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกายตามตารางที ่2-3   
 การน าค่าร้อยละการสูญเสยีสมรรถภาพของสองค่ามารวมกนัศกึษาไดจ้ากตารางค่ารวมท้ายเล่ม ซึง่ใช้สตูรทาง
คณิตศาสตร ์คอื ค่ารวมของ ก% กบั ข% = ก% + ข% (100%-ก%) ค่ารอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพทีจ่ะน ามารวมกนั
จะต้องเป็นหน่วยเดียวกนั เช่น ของนิ้วมอื แขน หรอืของทัง้ร่างกาย  ถ้าต้องการน าค่าสญูเสยีสมรรถภาพตัง้แต่ 3 ค่า            
ขึน้ไปมารวมกนั ตอ้งน าค่าการสญูเสยีสมรรถภาพทีน้่อยทีสุ่ด 2 ค่า มารวมกนัก่อน แลว้จงึน าค่ารวมทีไ่ดม้ารวมกบัค่าการ
สญูเสยีสมรรถภาพที ่3 จะไดค้่าการสญูเสยีสมรรถภาพรวมทัง้หมด วธิกีารรวมแบบนี้สามารถท าซ ้าต่อ ๆ ไปไดโ้ดยไม่มี              
ทีส่ ิน้สดุ ค่าทีไ่ดจ้ะเป็นค่ารวมการสญูเสยีสมรรถภาพทัง้หมดของผูร้บัการประเมนิแต่ละราย 
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ตารางท่ี  2-2  การแปลงค่าการสญูเสียสมรรถภาพของมือเป็นค่าการสญูเสียสมรรถภาพของแขน*  
 (Conversion of Impairment of the Hand to Impairment of the Upper Extremity*)  
 

รอ้ยละ 
การสูญเสีย
สมรรถภาพ 

รอ้ยละ 
การสูญเสีย
สมรรถภาพ 

รอ้ยละ 
การสูญเสีย
สมรรถภาพ 

รอ้ยละ 
การสูญเสีย
สมรรถภาพ 

รอ้ยละ 
การสูญเสีย
สมรรถภาพ 

รอ้ยละ 
การสูญเสีย
สมรรถภาพ 

มือ แขน มือ แขน มือ แขน มือ แขน มือ แขน มือ แขน 
0 = 0 18 = 16 36 = 32 54 = 49 72 = 65 90 = 81 
1 = 1 19 = 17 37 = 33    73 = 66 91 = 82 
2 = 2 20 = 18 38 = 34 55 = 50 74 = 67 92 = 83 
3 = 3    39 = 35 56 = 50    93 = 84 
4 = 4 21 = 19    57 = 51 75 = 68 94 = 85 
   22 = 20 40 = 36 58 = 52 76 = 68    
5 = 5 23 = 21 41 = 37 59 = 53 77 = 69 95 = 86 
6 = 5 24 = 22 42 = 38    78 = 70 96 = 86 
7 = 6    43 = 39 60 = 54 79 = 71 97 = 87 
8 = 7 25 = 23 44 = 40 61 = 55    98 = 88 
9 = 8 26 = 23    62 = 56 80 = 72 99 = 89 
   27 = 24 45 = 41 63 = 57 81 = 73 100 = 90 

10 = 9 28 = 25 46 = 41 64 = 58 82 = 74    
11 = 10 29 = 26 47 = 42    83 = 75    
12 = 11    48 = 43 65 = 59 84 = 76    
13 = 12 30 = 27 49 = 44 66 = 59       
14 = 13 31 = 28    67 = 60 85 = 77    
   32 = 29 50 = 45 68 = 61 86 = 77    

15 = 14 33 = 30 51 = 46 69 = 62 87 = 78    
16 = 14 34 = 31 52 = 47    88 = 79    
17 = 15    53 = 48 70 = 63 89 = 80    
   35 = 32    71 = 64       

 
* ดตูารางที ่2-3 เพื่อท าการแปลงค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนเป็นค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกาย 
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ตารางท่ี  2-3  การแปลงค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแขนเป็นค่าการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้รา่งกาย   
  (Conversion of Impairment of the Upper Extremity to Impairment of the Whole Person) 
 

ร้อยละการสูญเสีย
สมรรถภาพ 

ร้อยละการสูญเสีย
สมรรถภาพ 

ร้อยละการสูญเสีย
สมรรถภาพ 

ร้อยละการสูญเสีย
สมรรถภาพ 

ร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพ 

แขน ทัง้ร่างกาย แขน ทัง้ร่างกาย แขน ทัง้ร่างกาย แขน ทัง้ร่างกาย แขน ทัง้ร่างกาย 
0 = 0 20 = 12 40 = 24 60 = 36 80 = 48 
1 = 1 21 = 13 41 = 25 61 = 37 81 = 49 
2 = 1 22 = 13 42 = 25 62 = 37 82 = 49 
3 = 2 23 = 14 43 = 26 63 = 38 83 = 50 
4 = 2 24 = 14 44 = 26 64 = 38 84 = 50 

               

5 = 3 25 = 15 45 = 27 65 = 39 85 = 51 
6 = 4 26 = 16 46 = 28 66 = 40 86 = 52 
7 = 4 27 = 16 47 = 2/8 57 = 40 87 = 52 
8 = 5 28 = 17 48 = 29 68 = 41 88 = 53 
9 = 5 29 = 17 49 = 29 69 = 41 89 = 53 

               

10 = 6 30 = 18 50 = 30 70 = 42 90 = 54 
11 = 7 31 = 19 51 = 31 71 = 43 91 = 55 
12 = 7 32 = 19 52 = 31 72 = 43 92 = 55 
13 = 8 33 = 20 53 = 32 73 = 44 93 = 56 
14 = 8 34 = 20 54 = 32 74 = 44 94 = 56 

               

15 = 9 35 = 21 55 = 33 75 = 45 95 = 57 
16 = 10 36 = 22 56 = 34 76 = 46 96 = 58 
17 = 10 37 = 22 57 = 34 77 = 46 97 = 58 
18 = 11 38 = 23 58 = 35 78 = 47 98 = 59 
19 = 11 39 = 23 59 = 35 79 = 47 99 = 59 

               

            100 = 60 
 
ตวัอย่างท่ี 2.1 
การตรวจร่างกาย   น้ิวชี้ขวาของผูร้บัการประเมนิถูกตดัขาดที่ข้อปลายน้ิว มคี่าการสูญเสยีสมรรถภาพของน้ิว   รอ้ยละ 

45 ตามตารางที่ 2-4 และขอ้กลางน้ิวตดิแขง็ในท่างอ 90 องศา มคี่าการสูญเสยีสมรรถภาพของน้ิว
รอ้ยละ 75 ตามรปูที ่2-23 

ผลการประเมิน      น้ิวชีส้ญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 17 ของมอื 
ค าอธิบาย  1.  น าคา่การสญูเสยีสมรรถภาพจากทัง้ 2 สว่นของน้ิวชีม้ารวมกนัโดยใช้ตารางค่ารวม คอื 45% รวม

กบั 75% ไดค้า่ 86% ของน้ิว (ตารางคา่รวม) 
  หรอืใชส้ตูรคา่รวมของ  ก%   และ ข%    =     ก% + ข% (100-ก%) 
   =  45% + 75% (100-45%) 
   =   86% 
  2.  เน่ืองจากน้ิวชีห้น่ึงน้ิวมคีา่สดัสว่นสมัพทัธ ์= 20% ของมอื (ตารางที ่2-1) 
  ดงันัน้ ผูร้บัการประเมนิรายน้ีสญูเสยีสมรรถภาพของมอื เท่ากบั 20% X  86% 

        ( 20     x     86  )   =  17%        
         100          100     
  *  หรอืเทยีบแปลงค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้วชีร้อ้ยละ 86 เป็นค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของมอืรอ้ยละ 17 (ตารางที ่2-1)  

  และเท่ากบัรอ้ยละ 15 ของแขน (ตารางที ่2-2)  หรอื เท่ากบัรอ้ยละ 9 ของทัง้ร่างกาย (ตารางที ่2-3) 
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2.1.4 หลกัการน าค่าการสูญเสียสมรรถภาพมาบวกกนั (Principles for Adding Impairment Value) 
เมื่ออวยัวะหนึ่งใดมหีลายองค์ประกอบ แต่ละองค์ประกอบมคี่าสดัส่วนสมัพทัธ์ที่ชดัเจน เมื่อบวกกนัทัง้หมดได้

เท่ากบั 100% ในกรณีเช่นนี้การประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของอวยัวะนัน้ใหน้ าค่ารอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพจาก       
แต่ละองคป์ระกอบเหล่านัน้มาบวกกนั (Add) ไม่ใช่รวมกนั (Combine) การประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของมอืในกรณี
ต่อไปนี้ ใหน้ าค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของมอืทีเ่กดิจากสว่นต่าง ๆ มาบวกกนัได ้

1. การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของมือจากการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วมือ ให้น าค่าการสูญเสีย
สมรรถภาพของมอืทีเ่กดิจากการสญูเสยีสมรรถภาพของแต่ละนิ้วทีม่หีน่วยเป็นมอืบวกกนั  เพราะสมรรถภาพของมอืหนึ่ง
ขา้ง (100%) เท่ากบัผลบวกของสมรรถภาพของนิ้วมอืทัง้หา้ คอืนิ้วหวัแม่มอืเท่ากบัรอ้ยละ 40 ของมอื  นิ้วชีแ้ละนิ้วกลาง
แต่ละนิ้วเท่ากบัรอ้ยละ 20 ของมอื นิ้วนางและนิ้วกอ้ย แต่ละนิ้วเท่ากบัรอ้ยละ 10 ของมอื (ตารางที ่2-1 และ 2-4) 

2. นิ้วหวัแม่มอืทีถู่กตดัขาดเหนือกว่าขอ้โคนนิ้วให้ใชห้น่วยการสูญเสยีสมรรถภาพเป็นของแขน (ตารางที ่2-4) 
และมคี่าการสญูเสยีสมรรถภาพของแขน (37% ถงึ 38% ค่าการสญูเสยีฯ จะมากหรอืน้อยขึน้อยู่กบัระดบัทีถู่กตัด) สงูกว่า
ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพทีเ่กดิจากการตดัผ่านระดบัขอ้โคนนิ้วหวัแม่มอื (36%) ตามตารางที ่2-4 ในกรณีทีม่กีารสญูเสยี
สมรรถภาพอย่างอื่นของมอืร่วมดว้ยใหท้ าการแปลงค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของมอืทัง้หมดเป็นของแขนก่อนแลว้จงึน าค่า
การสูญเสยีสมรรถภภาพอย่างถาวรของแขนที่เกดิจากการที่นิ้วหวัแม่มอืถูกตดัขาดเหนือกว่าขอ้โคนนิ้ว (Amputation of 
Thumb kay) มาบวกกนั 

3. ค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากการสูญเสียพิสัยการเคลื่อนไหวของนิ้วหัวแม่มือ (Thumb Ray Motion  
Impairment) ค านวณได้โดยให้น าค่าการสูญเสยีสมรรถภาพจากการสูญเสยีพิสยัการเคลื่ อนไหวของขอ้แต่ละขอ้ของ
นิ้วหวัแม่มอืมาบวกกนั หน้าทีข่องนิ้วหวัแม่มอืหนึ่งนิ้วมคี่า 100% เกดิจากผลบวกของขอ้ฐานหวัแม่มอื (Carpometacarpal 
Joint) 75% ขอ้โคนนิ้วหวัแม่มอื (Metacarpophalangeal Joint) 10% และ ขอ้ปลายนิ้วหวัแม่มอื (Interphalangeal Joint) 
15%  
 นิ้วมอือื่นๆ แต่ละนิ้วนอกจากนิ้วหวัแม่มอื ไดก้ าหนดหน้าทีข่องขอ้โคนนิ้วเท่ากบั 100% ของนิ้ว ขอ้กลางนิ้ว
เท่ากบั 80% ของนิ้ว และขอ้ปลายนิ้วเท่ากบั 45% ของนิ้ว ซึง่ไม่ใช่การก าหนดใหห้น้าทีข่องนิ้วมอื 100% มาจากผลบวก
ของขอ้โคนนิ้ว ขอ้กลางนิ้ว และขอ้ปลายนิ้ว ดงันัน้ การประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้วมอืจากการสญูเสยีพสิยัการ
เคลื่อนไหวของขอ้แต่ละขอ้ใหน้ าค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้วมอืทีเ่กดิจากแต่ละขอ้มารวมกนัโดยใชต้ารางค่ารวม 

4. หน่วยการเคลื่อนไหวแต่ละทศิทางทีท่ าให้เกดิการสูญเสยีพสิยัการเคลื่อนไหวของขอ้เดยีวกนั ใหน้ าค่า การ
สญูเสยีสมรรถภาพจากแต่ละทศิทางนัน้มาบวกกนัตามสตูรการค านวณ A% = E% + F%  เช่น ขอ้กลางนิ้วสญูเสยีพสิยัการ
งอและการเหยียดข้อก็ให้น ามาบวกกนั ในท านองเดียวกนั ข้ออื่น ๆ ก็ใช้วิธีการประเมินการสูญเสยีสมรรถภาพแบบ
เดยีวกนั ตวัอย่างเช่น ขอ้ศอกกใ็หน้ าค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนจากการเคลื่อนไหวทีผ่ดิปกตขิองขอ้ศอกทัง้หมดมา
บวกกนั คอืการสญูเสยีสมรรถภาพจากการงอขอ้ศอก บวกกบั การเหยยีดขอ้ศอก (IF% + IE%) และน ามาบวกกบัค่าการ
สูญเสยีสมรรถภาพจากการคว ่าฝ่ามือ (Pronation) และการหงายฝ่ามือ (Supination) (IP%+IS%) หรือค่าการสูญเสยี
สมรรถภาพทัง้หมดของขอ้ศอก = (IF% + IE%) + (IP% + IS%)  

5. ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนและมอืทีเ่กดิจากความผดิปกตอิื่น ๆ ตามหวัขอ้ 2.7 นัน้ไดก้ าหนดใหแ้ต่ละ
ขอ้มคี่าสดัส่วนสมัพทัธ ์100 % ของนิ้วมอื โดยนิ้วหวัแม่มอืก าหนดให้ ขอ้ฐานหวัแม่มอื (Carpormetacarpal-CMC) มคี่า 
60% ขอ้โคนนิ้วหวัแม่มอืมคี่า 15 % ขอ้ปลายนิ้วหวัแม่มอืมคี่า 25% ส่วนนิ้วอื่นก าหนดค่าสดัส่วนสมัพทัธใ์หข้อ้โคนนิ้ว 
(MP) มคี่า 50% ขอ้กลางนิ้ว (PIP) มคี่า 30% และขอ้ปลายนิ้ว (DIP)  มคี่า 20% (ตารางที ่2-18) 
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ค่าสดัส่วนสมัพทัธใ์นตารางที่ 2-18 ไม่ตรงกบัค่าการสูญเสยีสมรรถภาพของแขนและมอืที่ถูกตดัขาด ตาม

ตารางที ่2-4 และตารางทีเ่กีย่วกบัการสญูเสยีพสิยัการเคลื่อนไหวของขอ้ ดงันัน้ในกรณีทีไ่ม่มกีารตดัแขนหรอืมอื หรอืขอ้ 
และแต่ละขอ้ของนิ้วมอืตอ้งมพีสิยัการเคลื่อนไหวปกต ิ ในกรณีเช่นนี้ถ้านิ้วใดนิ้วหนึ่งมโีรคหรอืความผดิปกตเิกดิขึน้กบัขอ้
มากกว่าหนึ่งขอ้ขึน้ไป  ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของแต่ละขอ้ทีป่ระเมนิไดจ้ากความผดิปกตใินนิ้วนัน้ใหน้ ามาบวกกนัได ้ 
แต่ถา้มกีารตดัแขน หรอืมอื  หรอืขอ้  ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพทีป่ระเมนิไดจ้ากการสญูเสยีพสิยัการเคลื่อนไหวหรอือย่าง
อื่นจะตอ้งน ามารวมกนัโดยใชต้ารางค่ารวม สว่นการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพอื่น ๆ บรเิวณแขนตอ้งน าค่าการสญูเสยี
สมรรถภาพของแขนมารวมกนัโดยใชต้ารางค่ารวม    

 
2.2 การประเมินการสญูเสียสมรรถภาพของแขนและมือท่ีถกูตดัขาด ( Amputation) 

2.2.1 หลกัการประเมิน (General Principles)  
ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีต้องพิจารณาในการประเมินการสญูเสียสมรรถภาพของแขนและมือท่ีถกูตดัขาดได้แก่ 

1. ระดบัทีถู่กตดัขาด 
2. ปัญหาของตอแขนหรอืมอืทีเ่หลอือยู่ (Stump) ตามขอ้ 2.2.4 
3. กลุ่มอาการเจ็บปวดที่เกิดเฉพาะที่ หรือ กลุ่มอาการเจ็บปวดจากประสาทส่วนกลาง (Central Pain 

Syndrome) 
4.  ขอ้ทีอ่ยู่ถดัขึน้มาเคลื่อนไหวไม่ได ้หรอืเคลื่อนไหวไดล้ดลง ตามหวัขอ้ 2.4  (Proximal Joint)  
แขนและมอื (Upper Limb) ถอืเป็นหนึ่งหน่วยของทัง้ร่างกาย แบ่งออกเป็น ขอ้ไหล่ ขอ้ศอก ขอ้มอื และ            

มือ มือยังแบ่งออกเป็นนิ้วมือ และส่วนต่าง ๆ ของนิ้วมือ แต่ละส่วนทางกายวิภ าคจากส่วนปลายมาหาส่วนโคน                       
ถูกก าหนดใหม้คี่าสดัสว่นสมัพทัธก์บัสว่นทีอ่ยู่ถดัขึน้มาซึง่เป็นสว่นทีใ่หญ่ขึน้ จนสุดทา้ยจะเป็นส่วนของทัง้ร่างกาย (Whole 
Person) ดงันัน้ เมื่อน าค่าสดัสว่นสมัพทัธด์งักล่าวคูณกบัค่ารอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพทีป่ระเมินไดจ้ะสามารถแปลงค่า
การสญูเสยีสมรรถภาพของหน่วยเลก็เป็นหน่วยทีใ่หญ่ขึน้ไดต้ามล าดบั จากน้ิวมอืเป็นมอื จากมอืเป็นแขน และจากแขนเป็น
ของทัง้ร่างกายตามตารางที ่2–1 , 2–2 , 2–3 และ 2–4 และรปูที ่2–2 , 2–3  

ข้อสงัเกต การสญูเสยีสมรรถภาพของแขนเนื่องจากการท างาน ความส าคญัของการท าหน้าทีข่องขอ้ไหล่           
คดิเป็น 60% ของแขน , ขอ้ศอก 70% ของแขน , ขอ้มอื 60% ของแขน และของขอ้ต่าง ๆ ของนิ้วมอืมคี่าทีแ่ตกต่างไปจาก
ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนจากการตดัผ่านขอ้ทีร่ะดบัเดยีวกนั ตามตารางที ่2 – 4 , ตารางที ่2 – 18 และในหวัขอ้ 2.4   

2.2.2  การสูญเสียสมรรถภาพจากการถกูตดัขาดท่ีระดบัสูงกว่าน้ิวมือ (Amputation Impairment : Levels 
Proximal to Digits) 

แขนและมอืจะสญูเสยีสมรรถภาพมากขึน้ ถ้าระดบัที่ถูกตดัสูงขึน้ จนกระทัง่สูญเสยีสมรรถภาพร้อยละ 70 
ของทัง้ร่างกาย ถา้ถูกตดัผ่านขอ้ scapulothoracic หรอื forequarter amputation (รปูที ่2 – 2 และตารางที ่2 – 4) 

กระดูกต้นแขน (Humerus) ถูกตดัขาดเหนือทีเ่กาะของกลา้มเนื้อ deltoid  (Deltoid tubercle) คอืประมาณ
ระดบัรกัแร ้จะสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 100 ของแขน หรอืเท่ากบั รอ้ยละ 60 ของทัง้ร่างกาย ถ้าถูกตดัทีร่ะดบัระหว่าง 
deltoid tubercle  ซึง่เป็นทีเ่กาะของกลา้มเนื้อ deltoid และ bicipital tuberosity ซึง่เป็นทีเ่กาะของเอน็กลา้มเนื้อ biceps 
brachii จะสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 95 ของแขน หรอื รอ้ยละ 57 ของทัง้ร่างกาย    
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ปลายแขนถูกตดัขาดระหว่าง bicipital tuberosity กบัขอ้โคนนิ้ว (Metacarpophalangeal Joint) ของทุกนิ้ว

จะสญูเสยีสมรรถภาพตัง้แต่รอ้ยละ 94 ถงึ รอ้ยละ 90 ของแขนหรอื รอ้ยละ 56 ถงึ รอ้ยละ 54 ของทัง้ร่างกาย  ขึน้อยู่กบั
ความยากง่ายที่จะใช้อวยัวะที่เหลืออยู่ท างาน โดยการใช้แขนเทียมที่ใส่หรือการผ่าตัดแก้ไข เช่นการผ่าตัดแบบของ 
Krukenberg หรอืเพยีงแต่คงความยาวของอวยัวะสว่นทีเ่หลอืใหม้ากพอกด็แีลว้ ดงันัน้ แพทยผ์ูป้ระเมนิตอ้งใชป้ระสบการณ์
ทางคลนิกิช่วยพจิารณาประเมนิหาค่าการสญูเสยีสมรรถภาพทีเ่หมาะสม 
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ตารางท่ี  2-4  ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแขนและมือท่ีถกูตดัขาดท่ีระดบัต่าง ๆ   
 (Impairment Estimates for Upper Limb Amputation at Various Levels) 

 

ระดบัท่ีถกูตดัขาด 
รอ้ยละการสูญเสียสมรรถภาพ 

น้ิว มือ แขน ทัง้รา่งกาย 
Scapulothoracic 
(forequarter) 

- - - 70 

Shoulder disarticulation - - 100 60 
Arm: deltoid insertion and proximally - - 100 60 
Arm/Forearm:from distal to deltoid 
insertion to bicipital insertion 

- - 95 57 

Forearm/hand:from distal to bicipital 
insertion to transmetacarpophalangeal 
loss of all digits 

- - 94-90 56-54 

Hand: all digits at MP joints - 100 90 54 
Hand: all fingers at  
MP joints except thumb 

 
- 

 
60 

 
54 

 
32 

Thumb ray* (1st metacarpal bone) 
at/or near:  

CMC joint  
Distal third of 1st metacarpal 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

38 

 
 

23 
- - 37 22 

Thumb at :  
MP joint 

 
100 

 
40 

 
36 

 
22 

IP joint 50 20 18 11 
Index or middle finger at: 

MP joint 
 

100 
 

20 
 

18 
 

11 
PIP joint 80 16 14 8 
DIP joint 45 9 8 5 

Ring or little finger at:  
MP joint 

 
100 

 
10 

 
9 

 
5 

PIP joint 80 8 7 4 
DIP joint 45 5 5 3 

 
*  Thum ray  หมายถงึ  นิ้วหวัแม่มอืตัง้แต่ปลายนิ้วจนกระทัง่ถงึขอ้โคนนิ้ว (CMC joint) 
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2.2.3 การสูญเสียสมรรถภาพของน้ิวมือท่ีถกูตดัขาด (Amputation Impairments : Digital Levels) 
หลกัการ นิ้วมอืทุกนิ้ว (นิ้วหวัแม่มือ และนิ้วอื่น ๆ) ถูกตดัขาดที่ระดบัข้อโคนนิ้วจดัว่าเป็นการสูญเสยี

สมรรถภาพของสว่นทีส่ าคญัทีส่ดุของมอืทัง้หมด จะสญูเสยีสมรรถภาพของมอืรอ้ยละ 100 หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 90 ของแขน 
แต่เนื่องจากการสูญเสยีแขนทัง้หมดมีค่าเท่ากบัการสูญเสยีสมรรถภาพร้อยละ 60 ของทัง้ร่างกาย ดงันัน้ การสูญเสยี
สมรรถภาพจากการตดัผ่านขอ้โคนนิ้วทุกนิ้วมคี่าเท่ากบั 90% x 60% หรอื รอ้ยละ 54 ของทัง้ร่างกาย (รูปที ่2 - 2 และ             
2 - 3  และตารางที ่2 - 1 , 2 - 2 , 2 - 3  , 2 - 4) 

น้ิวมือท่ีถกูตดัผา่นระดบัข้อของแต่ละน้ิว ท าให้น้ิวมือสูญเสียสมรรถภาพดงัน้ี 
นิ้วมอืแต่ละนิ้วทีถู่กตดัผ่านขอ้ปลายนิ้ว (DIP) จะสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้วมอืนัน้รอ้ยละ 45 ถ้าถูกตดัผ่าน

ขอ้กลางนิ้ว (PIP) จะสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้วมอืนัน้รอ้ยละ 80  ถา้ตดัผ่านขอ้โคนนิ้ว (MP) จะสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้ว
มอืนัน้ร้อยละ 100 (รูปที่ 2-3 , ตารางที ่2-4) ค่าการสูญเสยีสมรรถภาพของนิ้วมอืที่ถูกตดัขาดที่ระดบัต่าง ๆ แสดงไวใ้น             
รปูที ่2-5  

นิ้วหวัแม่มอืทีถู่กตดัผ่านขอ้ปลายนิ้ว (IP) จะสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้วหวัแม่มอืรอ้ยละ 50 ถา้ถูกตดัผ่านขอ้
โคนน้ิว (MP) จะสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้วหวัแม่มอืรอ้ยละ 100 (รปูที ่2-3) หรอืเท่ากบัสญูเสยีสมรรถภาพของแขนรอ้ยละ 
36 (ตารางที ่2-4) ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้วหวัแม่มอืทีถู่กต้องขาดทีร่ะดบัต่าง ๆ แสดงไวใ้นรูปที ่2-4 ถ้าถูกตดัที่
ระดบัสงูกว่าขอ้โคนนิ้ว จะสญูเสยีสมรรถภาพของมอืและแขนสงูกว่าทีถู่กตดัผ่านขอ้โคนนิ้ว 

นิ้วหวัแม่มอืทีถู่กตดัทีร่ะดบัหนึ่งในสามของส่วนปลายของกระดูก metacarpal bone อนัทีห่นึ่ง จะสญูเสยี
สมรรถภาพของแขนร้อยละ 37 และถ้าตดัผ่านหรอืใกล้ขอ้ฐานนิ้วหวัแม่มอื (First carpometacarpal joint) จะสูญเสยี
สมรรถภาพของแขนรอ้ยละ 38 (ตารางที ่2-4)  

การบนัทกึการรายงานควรใชช้ื่อขอ้ ไม่ควรเขยีนเป็นตวัเลข 
นิ้วมอืทัง้ 5 นิ้ว ท างานร่วมกนั สมัพนัธก์นั แต่ความส าคญัและการท าหน้าทีไ่ม่เท่ากนั  แต่ละนิ้วมคี่าสดัส่วน

สมัพทัธข์องมอื ดงันี้ นิ้วหวัแม่มอืมคี่ารอ้ยละ 40 ของมอื นิ้วชีแ้ละนิ้วกลางแต่ละนิ้วมคี่า รอ้ยละ 20 ของมอื นิ้วนางและ
นิ้วกอ้ยแต่ละนิ้วมคี่ารอ้ยละ 10 ของมอื (รูปที ่2 – 3  ตารางที ่2 – 1 และ 2 – 4)  เพื่อป้องกนัความสบัสนควรใชช้ื่อนิ้วมอื
มากกว่าใชต้วัเลข 

เมื่อประเมินได้ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วมือแล้วจึงแปลงค่าการสูญเสยีสมรรถภาพของนิ้วมือ                 
เป็นค่าการสญูเสยีสมรรถภาพทีม่หีน่วยใหญ่ขึน้ ๆ คอื ของมอื ของแขน และสดุทา้ยคอืของทัง้ร่างกาย จากตารางที ่2 – 1 , 
2 – 2 , 2 – 3 , 2 – 4 หรอืโดยการคณูดว้ยค่ารอ้ยละสดัสว่นสมัพทัธท์ีเ่หมาะสม 
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รปูท่ี  2-2  ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแขนท่ีถกูตดัขาดท่ีระดบัต่าง ๆ   
 (Impairment Estimates for Upper Extremity Amputation at Various Levels) 

 
รปูท่ี 2-3  ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของน้ิวมือ (ค่าท่ีอยู่นอกรูปน้ิวมือ) และของมือ (ค่าท่ีอยู่ในรูปน้ิวมือ)          

ท่ีถกูตดัน้ิวมือท่ีระดบัต่าง ๆ  [Impairment of the Digits (values outside digits) and the Hand 
(values inside digits) for Amputations at Various Levels] 
นิ้วมอืทีถู่กตดัผ่านขอ้โคนนิ้วของแต่ละนิ้วมคี่าการสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 100 ของนิ้วนัน้ 

 

 

การสูญเสีย
สมรรถภาพของแขน 

 

การสูญเสีย 
สมรรถภาพทัง้ร่างกาย 
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รปูท่ี 2-4   ค่าการสญูเสียสมรรถภาพ ของน้ิวหวัแม่มอืท่ีเกิด        

จากการถกูตดัท่ีระดบัต่าง ๆ  
รปูที ่2-5   ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้วมอืทีเ่กดิ

จากการถูกตดัทีร่ะดบัต่าง ๆ  
 

 
 

 
รอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้วมอื 

จากการตดัขาด 

 
 
ตวัอย่างท่ี 2.2 
การตรวจรา่งกาย นิ้วชีถู้กตดัขาดทีร่ะดบัขอ้กลางนิ้ว (PIP)  
ผลการประเมิน ผูร้บัการประเมนิจะสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 8 ของทัง้ร่างกาย 
ค าอธิบาย นิ้วชีข้าดทีร่ะดบัขอ้กลางนิ้ว (PIP) จะสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 80 ของนิ้ว  (รปูที ่2-3) นิ้วชี้

มคี่าสดัส่วนสมัพทัธใ์นการท างานเท่ากบัรอ้ยละ 20 ของมอื คดิเป็นการสญูเสยีสมรรถภาพ
ของมอื เท่ากบั 80% x 20%  หรอืรอ้ยละ 16 ของมอื (ตารางที ่2 – 1) ค่าสดัส่วนสมัพทัธ์
ของมอืเท่ากบัรอ้ยละ 90 ของแขน ผูร้บัการประเมนิจะสญูเสยีสมรรถภาพของแขนเท่ากบั             
90% x 16% หรอื รอ้ยละ 14 ของแขน (ตารางที ่2 – 2) ค่าสดัส่วนสมัพทัธข์องแขนในการ
ท างานมคี่าเท่ากบัรอ้ยละ 60 ของทัง้ร่างกาย  ดงันัน้ ผูร้บัการประเมนิจะสญูเสยีสมรรถภาพ
ของทัง้ร่างกายเท่ากบั  60% x 14%  หรอืรอ้ยละ 8 ของทัง้ร่างกาย (ตารางที ่2-3) 

 
2.2.4  การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของน้ิวมือท่ีถกูตดัขาด (Impairment Rating for Digital 

Amputation)  
1. วดัความยาวของนิ้วมอืทีย่งัเหลอือยู่หลงัถูกตดัขาด ประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้วหวัแม่มอื โดย

อาศยัรปูที ่2 – 4  และของนิ้วมอือกี 4 นิ้วโดยอาศยัรปูที ่2 – 5  นิ้วมอืทีถู่กตดัขาดผ่านขอ้โคนนิ้วจะสญูเสยีสมรรถภาพของ
นิ้วมอื รอ้ยละ 100  น้ิวหวัแม่มอืทีถู่กตดัผ่านกระดกูฝา่มอืชิน้ทีห่น่ึงจะสญูเสยีสมรรถภาพเพิม่ขึน้ตามขอ้ 4 ทีอ่ยู่ขา้งล่าง 

2.  นิ้วมอืน้ิวเดยีวทีม่กีารสญูเสยีสมรรถภาพจากสาเหตุหลายชนิด เช่น สญูเสยีความรูส้กึทีผ่วิหนัง สญูเสยี
พิสยัการเคลื่อนไหว นิ้วถูกตัดขาด ประเมินค่าการสูญเสยีสมรรถภาพทัง้หมดของนิ้วนัน้ได้จากการน าค่าการสูญเสีย
สมรรถภาพจากการสญูเสยีชนิดต่าง ๆ ของนิ้วมารวมกนัโดยใชต้ารางค่ารวม จากนัน้จงึแปลงค่าการสญูเสยีสมรรถภาพ
ทัง้หมดของนิ้วเป็นค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของมอื ตามตารางที ่2-1 
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3. ถา้มกีารสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้วหลายนิ้ว ใหแ้ปลงค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของแต่ละนิ้วเป็นค่าการ

สญูเสยีสมรรถภาพของมอืก่อน  แลว้จงึน าค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของมอืทีเ่กดิจากการสญูเสยีสมรรถภาพของแต่ละนิ้ว
มาบวกกนั  จะไดค้่าการสญูเสยีสมรรถภาพของมอืนัน้  ต่อไปแปลงค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของมอืเป็นของแขนโดยการ
คณูดว้ย 90% (ค่าสดัสว่นสมัพทัธข์องมอืเท่ากบัรอ้ยละ 90 ของแขน)  (ตารางที ่2-2) แลว้น าค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของ
แขนทีไ่ดค้ณูดว้ย 60% (ค่าสดัสว่นสมัพทัธข์องแขนเท่ากบัรอ้ยละ 60 ของทัง้ร่างกาย) จะไดค้่าการสญูเสยีสมรรถภาพของ
ทัง้ร่างกาย (ตารางที ่2-3)  

4. นิ้วหวัแม่มอืทีถู่กตดัขาดขาดสงูกว่าขอ้โคนนิ้วจะมหีน่วยการสญูเสยีสมรรถภาพเป็นของแขน ซึง่มคี่า
ตัง้แต่รอ้ยละ 37-38 ของแขน (ตารางที ่2-4) ขึน้อยู่กบัระดบัทีถู่กตดั  ค่านี้จะสงูกว่าค่าการสญูเสยีสมรรถภาพทีน่ิ้วหวัแม่มอื
ถูกตดัขาดผ่านขอ้โคนนิ้วซึง่มคี่าเพยีงรอ้ยละ 36 ของแขน ถ้ามกีารสญูเสยีสมรรถภาพอื่นของมอืเดยีวกนั กใ็หแ้ปลงค่า  
การสูญเสยีสมรรถภาพของมอืที่ประเมนิไดท้ัง้หมดเป็นค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนก่อน  แล้วจงึน าค่าการสูญเสยี
สมรรถภาพของน้ิวหวัแม่มอืทีถู่กตดัขาดทีร่ะดบักระดูกฝ่ามอืชิน้ทีห่น่ึง (Amputation of the Thumb Ray) ซึง่มหีน่วยเป็น
การสญูเสยีสมรรถภาพของแขนมาบวกกนั  

5. แปลงคา่การสญูเสยีสมรรถภาพของมอืเป็นของแขน และของทัง้รา่งกายได ้ตามตารางที ่2-2 และ  2-3   
 
ตวัอย่างท่ี 2.3 
การตรวจรา่งกาย นิ้วหวัแม่มอืถูกตดัผ่านกระดกูโคนนิ้ว (Proximal Phalanx) ใกลก้บัขอ้โคนนิ้วหวัแม่มอื 
ผลการประเมิน  นิ้วหวัแม่มอืสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 19 ของทัง้ร่างกาย  
ค าอธิบาย  

1. กระดูกโคนนิ้วหวัแม่มอื (Proximal Phalanx) ถูกตดัขาดใกลข้อ้โคนนิ้วหวัแม่มอื (MP)    
ท าใหส้ญูเสยีสมรรถภาพของนิ้วหวัแม่มอืรอ้ยละ 90 (รปูที ่2 – 4)  ค่าสดัสว่นสมัพทัธข์อง
นิ้วหวัแม่มอืเท่ากบัรอ้ยละ 40 ของมอื (รูปที ่2-3  และตารางที ่2-1) แปลงค่าการสญูเสยี
สมรรถภาพของนิ้วหวัแม่มอืเป็นของมอืเท่ากบั (90% x 40% = 36%) รอ้ยละ 36 ของมอื 
(ตารางที ่2-1) ต่อไปแปลงค่าการสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 36 ของมอื เป็นของแขนจะ
ไดเ้ท่ากบั (36% x 90% = 32%) รอ้ยละ 32  (ตารางที ่2-2) 

2. แปลงค่าการสูญเสยีสมรรถภาพของแขนร้อยละ 32 เป็นของทัง้ร่างกาย จะได้ค่าการ
สญูเสยีสมรรถภาพ (36% x 60% = 19%) รอ้ยละ 19 ของทัง้ร่างกาย  (ตารางที ่2-3) 

 
ตวัอย่างท่ี 2.4 
การตรวจรา่งกาย นิ้วหวัแม่มอืถูกตดัขาดบรเิวณขอ้โคนนิ้ว และนิ้วชีถู้กตดัขาดผ่านขอ้ปลายนิ้ว 
ผลการประเมิน  ผูร้บัการประเมนิสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 26 ของทัง้ร่างกาย  
ค าอธิบาย 

1. นิ้วหวัแม่มอืถูกตดัขาดผ่านขอ้โคนนิ้ว สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 40 ของมอื (100% x 
40% = 40% หรอืตารางที่ 2-1) นิ้วชี้ถูกตดัขาดผ่านขอ้ปลายนิ้วจะสญูเสยีสมรรถภาพ    
รอ้ยละ 9 ของมอื (45% x 20% = 9% หรอืตารางที ่2-1) น าค่าการสญูเสยีสมรรถภาพ
ของมอืจากการทีน่ิ้วทัง้ 2 ถูกตดัขาดมาบวกกนั จะไดค้่าการสญูเสยีสมรรถภาพ (40% + 
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9% = 49%) รอ้ยละ 49 ของมอื แปลงค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของมอืเป็นของแขนจะได ้         
ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพ (49% x 90% = 44%) รอ้ยละ 44 ของแขน (ตารางที ่2-2)  

2. แปลงค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนรอ้ยละ 44 เป็นของทัง้ร่างกาย  ไดค้่าการสญูเสยี
สมรรถภาพ (44% x 60% = 26%) รอ้ยละ 26 ของทัง้ร่างกาย (ตารางที ่2-3)      

 
ตวัอย่างท่ี 2.5  
การตรวจรา่งกาย นิ้วหวัแม่มอืถูกตดัขาดบรเิวณขอ้ฐานมอื (CMC Joint) และนิ้วชีถู้กตดัขาดบรเิวณขอ้โคนนิ้ว 
ผลการประเมิน ผูร้บัการประเมนิสญูเสยีสมรรถภาพของรอ้ยละ 34 ของทัง้ร่างกาย  
ค าอธิบาย 
 1.  นิ้วหวัแม่มอืถูกตดัขาดบรเิวณขอ้ฐานมอื ท าให้สูญเสยีสมรรถภาพร้อยละ 38 ของแขน 

(ตารางที่ 2-4) นิ้วชี้ถูกตัดขาดบริเวณขอ้โคนนิ้วท าให้สูญเสยีสมรรถภาพร้อยละ 20             
ของมอื (ตารางที ่2-4 และ รูปที ่2-3) หรอื เท่ากบั รอ้ยละ 18 ของแขน (ตารางที ่2-2)            
น าค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนทีป่ระเมนิไดจ้ากการทีน่ิ้วทัง้สองถูกตดัขาดบวกกนั             
(38% + 18% = 56%)  จะไดร้อ้ยละ 56 ของแขน   

 2.  แปลงค่าการสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 56 ของแขน เป็นของทัง้ร่างกาย จะไดร้อ้ยละ 34 
ของทัง้ร่างกาย (ตารางที ่2-3) 

 
 2.2.5  การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของน้ิวมือท่ีเกิดจากภาวะอ่ืน ๆ ร่วมกบัน้ิวมือถกูตดัขาด 
(Conditions Associated with Amputation)  
 ภาวะอื่นทีเ่กดิร่วมกบัสว่นปลายของนิ้วทีถู่กตดัขาด (Stump) ไดแ้ก่ผวิหนงัและเน้ือเยื่อทีค่ลุมปลายนิ้วทีข่าด  
ปลายเสน้ประสาท หลอดเลอืด และความยาวของปลายกระดกูทีเ่หลอือยู่  

ถ้าพบว่า ผิวหนังที่คลุมไม่เรียบร้อย ไม่แขง็แรงพอ หรือมีรอยแผลเป็นที่เจ็บปวด ให้ใช้วิธีประเมินการ
สญูเสยีสมรรถภาพของผวิหนงัตามบทที ่8  

ส่วนปญัหาของปลายเสน้ประสาททีเ่กดิอาการเจบ็ปวดจาก neuromas  และกลุ่มอาการเจบ็ปวดเฉพาะทีท่ี่
สลบัซบัซอ้น (Complex Regional Pain Syndrome) ใหใ้ช้วธิปีระเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพตามหวัขอ้ 2.5 เรื่องการ
ประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนและมอืทีเ่กดิจากความผดิปกตขิองเสน้ประสาท หรอืบทที ่5 ระบบประสาท ส่วน
อาการเจบ็ปวด Phantom pain เป็นอาการทางระบบประสาทหรอือาการทางสมอง  

การสูญเสยีสมรรถภาพที่เกิดจากความผิดปกติของหลอดเลอืดส่วนปลายให้ท าการประเมินการสูญเสยี
สมรรถภาพตามหวัขอ้ 2.6 บทที ่10 ระบบหวัใจและหลอดเลอืดในหวัขอ้ Systemic and Pulmonary Arteries  

ปลายกระดกูทีถู่กตดัขาดเกดิงอกออกมาอกีซึง่พบไดน้้อยมากนอกจากจะเป็นกระดูกในวยัเดก็ทีอ่ยู่ระหว่าง
การเจรญิเตบิโต ในกรณีเช่นนี้ตอ้งไดร้บัการพจิารณาเป็นพเิศษ  

ถา้ขอ้ทีอ่ยู่เหนือปลายกระดกูทีถู่กตดัขาดขึน้ไปมพีสิยัการเคลื่อนไหวลดลง  กใ็หท้ าการประเมนิการสญูเสยี
สมรรถภาพตามหวัขอ้ 2.4 เรื่อง การประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพจากการเคลื่อนไหวทีผ่ดิปกต ิ 
 การสูญเสยีสมรรถภาพที่เกิดจากภาวะที่ผิดปกติดงักล่าวอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างให้แยกการ
ประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพออกมาก่อน โดยใชห้น่วยการประเมนิเป็นของแขน แลว้จงึจะน าค่าทีไ่ด้มารวมกบัค่าการ
สญูเสยีสมรรถภาพของแขนทีเ่กดิจากนิ้วมอืทีถู่กตดัขาดโดยใชต้ารางค่ารวม  
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ตวัอย่างท่ี 2.6  
การตรวจรา่งกาย ปลายแขนถูกตดัขาดทีร่ะดบัต ่าจาก bicipital tubercle ของกระดกู radius  
อาการปัจจบุนั ไม่สามารถใส่แขนเทยีมบรเิวณขอ้ศอกเนื่ องจากขอ้ศอกเคลื่อนไหวไม่ได้เลย และผู้รบัการ

ประเมนิปฏเิสธการผ่าตดัเพื่อตดัขอ้ศอกใหส้ัน้ลง 
ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 58  ของทัง้ร่างกาย 
ค าอธิบาย 

1. ปลายแขนทีถู่กตดัต ่าจาก bicipital tubercle มคี่าการสญูเสยีสมรรถภาพของแขน รอ้ยละ 
94 (ตารางที ่2-4 และรูปที ่2-2) ขอ้ศอกสญูเสยีพสิยัการเคลื่อนไหวทัง้หมดท าใหส้ญูเสยี
สมรรถภาพรอ้ยละ 50 ของแขน 

2. น าค่าการสูญเสยีสมรรถภาพของแขนที่เกดิจากการถูกตดัขาด และขอ้ศอกเคลื่อนไหว
ไม่ไดท้ัง้ 2 ค่ามารวมกนัโดยใชต้ารางค่ารวม คอื รอ้ยละ 94 รวมกบัรอ้ยละ 50 จะไดค้่า
รอ้ยละ 97 ของแขน แลว้เปลีย่นค่าทีไ่ดเ้ป็นค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกายจะ
ไดก้ารสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 58 ของทัง้ร่างกาย (ตารางที ่2-3) 

 
2.3  การสูญเสียสมรรถภาพจากการสูญเสียความรู้สึกท่ีผิวหนังจากรอยโรคเส้นประสาทน้ิวมือ (Sensory 
Impairment Due to Digital Nerve Lesions)  
 มกีารกล่าวกนัว่า ‚มมีอืทีไ่ม่มคีวามรูส้กึกเ็ปรยีบเหมอืนคนตาบอด‛  ในการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพ
ของนิ้วมือจากการสูญเสียความรู้สึกต้องแยกค าสองค า  ระหว่าง ค าว่า ‚ความรู้สึกสัมผัส‛ (Sensation)‛ และค าว่า 
‚ความสามารถในการรบัรูค้วามรูส้กึ‛ (Sensibility)‛ ในพ.ศ. 2517 นายแพทยจ์อรจ์ โอเมอร ์(George Omer) ไดใ้หค้ าจ ากดั
ความของค า ทัง้ 2 ดงันี้ ค าว่า ‚ความรูส้กึสมัผสั‛ คอื การตอบรบัและส่งต่อกระแสประสาทในเสน้ประสาททีร่บัความรูส้กึ 
(Afferent Nerve Fiber) สว่น ‚ความสามารถในการรบัรูค้วามรูส้กึ‛ เป็นการใชส้ตสิมัปชญัญะในการแยกแยะใหท้ราบว่าสิง่
ที่มากระตุ้นให้เกิดความรู้สึกนัน้คืออะไร เช่น เย็น หรือร้อน , ทู่หรือแหลม การสูญเสียสมรรถภาพจากการสูญเสีย
ความสามารถในการรบัรูค้วามรูส้กึ (Sensibility Impairment) บรเิวณฝา่มอืทีเ่กดิร่วมกบัรอยโรคทีส่งูกว่าเสน้ประสาทน้ิวมอื 
เช่น อาการเจบ็ปวดจาก neuroma ของเสน้ประสาท และกลุ่มอาการเจบ็ปวดรุนแรงเฉพาะทีท่ี่สลบัซบัซ้อนศกึษาไดจ้าก
หวัขอ้ 2.5 และบทที ่5 ระบบประสาท 
 ผวิหนงัดา้นฝา่มอืของน้ิวมอืมคีวามสามารถในการรบัรูค้วามรูส้กึเป็นพเิศษ  มขีดีความสามารถทีจ่ะแปลผล
ความรูส้กึไดอ้ย่างแม่นย า เพราะว่ามปุีม่ของอวยัวะทีร่บัความรูส้กึชนิดพเิศษและปลายประสาท (Free Nerve Ending) อยู่
เป็นจ านวนมาก ดงันัน้การประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพจากการสญูเสยีความรูส้กึทีผ่วิหนังบรเิวณฝ่ามอืจงึต้องรอบคอบ
มาก ๆ  
  2.3.1  การตรวจประเมินทางคลินิก(Clinical Evaluation)  
 การตรวจเพื่อประเมนิการรบัรูค้วามรูส้กึของผวิหนงับรเิวณฝา่มอื ควรพจิารณาถงึวธิกีารตรวจความสามารถ
ในการรบัรู้ความรู้สกึทุกชนิด ได้แก่ การรบัรู้ความรู้สกึเจบ็ปวด ร้อน เยน็ และความรู้สกึสมัผสัทัง้เบาและหนัก   รวมทัง้
ความสัน่สะเทอืน (Vibration) ดว้ย   

พ.ศ. 2497 คณะกรรมการสภาวจิยัทางการแพทยข์องประเทศองักฤษ ไดแ้บ่งระดบัการฟ้ืนตวัของการรบัรู้
ความรูส้กึทีผ่วิหนงัทีเ่กดิจากการบาดเจบ็ของเสน้ประสาทออกเป็น 6 ระดบั ซึง่ยงัคงนิยมใชก้นัอยู่จนถงึปจัจุบนั ดงัน้ี 
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 S0 ไม่มคีวามรูส้กึทีผ่วิหนงัเลย  
 S1 มกีารฟ้ืนตวัของความรูส้กึเจบ็ปวดในผวิหนังชัน้ลกึ และความรูส้กึจากแรงกด  แต่ขาดความรูส้กึในทาง
ป้องกนัตนเอง 
 S2 มกีารฟ้ืนตวัของความรู้สกึเจ็บปวด ความรู้สกึสมัผสัในผิวหนังชัน้ตื้น และความรู้สกึร้อน เย็นเพยีง
บางสว่น ความรูส้กึในเชงิป้องกนัตนเองฟ้ืนขึน้เลก็น้อย  
 S3 มคีวามรูส้กึเจบ็ปวดและความรูส้กึสมัผสัในผวิหนงัชัน้ตืน้ ความรูส้กึสมัผสัชนิดแผ่วเบาฟ้ืนขึน้บา้ง 
 S4 มคีวามรูส้กึสมัผสัแผ่วเบาชนิด two – point discrimination ฟ้ืนตวัเพยีงบางสว่น  
 S5 มคีวามรูส้กึทีผ่วิหนงัฟ้ืนกลบัคนืมาเท่าเดมิ 
 โดยทัว่ไปถา้ผูร้บัการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพมคีวามรูส้กึสมัผสัชนิดแผ่วเบาทีผ่วิหนังเกดิขึน้  ถอืได้
ว่ามคีวามรูส้กึทีผ่วิหนงัชนิดอื่นเกดิขึน้แลว้เช่นกนั 
 วธิตีรวจทางคลินิกทัง้หมดทีใ่ชท้ าการตรวจระดบัการสญูเสยีความสามารถในการรบัรูค้วามรูส้กึยงัคงใชว้ธิี
ตรวจการรบัรูค้วามรูส้กึสมัผสัและแรงกดทีผ่วิหนังชัน้ตื้น  ในปจัจุบนัยงันิยมใชว้ธิตีรวจชนิด two – point discrimination 
และตามดว้ยการตรวจวดัโดยวธิ ีmonofilament touch – pressure threshold test การตรวจโดยวธิใีชป้ลายเขม็แทงเบา ๆ 
(Pin Prick Test) ยงัคงมปีระโยชน์ และใชไ้ดผ้ลดใีนการตรวจการป้องกนัความรูส้กึเจบ็ปวดว่ายงัคงมอียู่หรอืไม่  และยงั
ช่วยตรวจคน้เพื่อยนืยนัระหว่างอาการแสดงทางผวิหนังทีต่รวจพบกบัอาการทีป่รากฎอยู่ในรายงานว่ามคีวามคลาดเคลื่อน
หรอืไม่  การตรวจประเมนิโดยใชว้ธิสีุม่ตรวจดว้ยปลายแหลมและปลายทู่ของเขม็จะท าใหผ้ลการตรวจแม่นย าขึน้  การตรวจ
ความสัน่สะเทอืนอาจจะช่วยในการตรวจความสามารถในการรบัรูค้วามรูส้กึของเสน้ประสาท  
 วธิกีารตรวจหาบรเิวณทีม่เีหงื่อออกดว้ยสารเคม ีninhydrin (Ninhydrin Sweat Test) หรอืการใชส้ารไอโอดนี 
และแป้ง (Iodine – Starch Sweat Test) ตลอดจนการตรวจดูการเหีย่วย่นของผวิหนัง (Wrinkle Test) อาจมปีระโยชน์ใน
การบนัทกึเพื่อยนืยนัว่าเสน้ประสาทนิ้วมอืถูกตดัขาดหรอืไม่ โดยเฉพาะในรายทีเ่กดิปญัหาไม่สมัพนัธก์นัของอาการทีบ่อก
กบัการแสดงที่ตรวจพบทางประสาท ถึงอย่างไรกต็ามวิธกีารตรวจดงักล่าวยงัมีขอ้จ ากดัในการประเมนิการฟ้ืนตวัหรือ             
การกดรดัเสน้ประสาท เพราะว่าวธิตีรวจเหล่านัน้ไม่มคีวามสมัพนัธ์ระหว่างการเกดิมหีรอืไม่มคีวามสามารถในการรบัรู้
ความรู้สึกจากการงอกของเส้นประสาท วิธี ตรวจด้วยเครื่ อง  Semmes – Weinstein Monofilament Pressure 
Aesthesiometer ทีใ่ชต้รวจวดัการสมัผสัที่แผ่วเบาและแรงกดในผวิหนังชัน้ลกึ (Deep Pressure Threshold) ใหผ้ลการ
ตรวจที่แม่นย าและละเอยีดเพยีงพอในการบอกการฟ้ืนตวัของการรบัรู้ความรู้สกึก่อนที่การตรวจวดัด้วยวิธ ีtwo – point 
discrimination จะไดผ้ล  การตรวจ two – point discrimination แบบเคลื่อนที ่(Moving Two – Point Discrimination) อาจ
ได้ประโยชน์ในการประเมนิการฟ้ืนตวัของเสน้ประสาท  เพราะว่าการตอบสนองต่อการกระตุ้นแบบนี้จะเกดิขึน้ก่อนการ
กระตุ้นแบบ two – point discrimination ชนิดอยู่นิ่ง (Static Two – Point Discrimination) การใชน้ิ้วมอืท าหน้าทีเ่พยีง 
อย่างเดยีว เช่น การทดสอบโดยการปิดตาหยบิของ กส็ามารถบอกไดว้่านิ้วมอืนิ้วใดบ้างที่ยงัมคีวามสามารถในการรบัรู้
ความรูส้กึ และยงัคงใชป้ระโยชน์ได ้  
 รูปแบบของการสูญเสียและการ ฟ้ืนตัวของเส้นประสาทที่เกิดจากความผิดปกติของเส้นประสาท 
(Neuropathy) หรอืการอกัเสบของเสน้ประสาททีเ่กดิจากโรคหรอืเสน้ประสาทถูกกดรดั มลีกัษณะทางคลนิิกทีแ่ตกต่างไป
จากอาการที่เกิดจากเส้นประสาทฉีกขาด ขณะนี้ยงัไม่มเีครื่องมอืที่ทนัสมยัพอ แม้ว่าการตรวจด้วยวธิี two – point 
discrimination ในผู้ที่เกิดอนัตรายต่อเสน้ประสาท หรือการอกัเสบของเส้นประสาทที่เกดิจากโรคโดยตรง หรือจากการ
ทดลอง จะให้ผลการตรวจ เป็นปกติ ในขณะเดียวกันถ้าตรวจด้วยเครื่องวัดแรงกดแบบ  Semmes - Weinstein 
Monofilament Pressure Aesthesiometer และการตรวจการชกัน าของกระแสประสาทดว้ย electromyography จะใหผ้ล
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ผิดปกติทัง้คู ่จะอย่างไรกต็ามการตรวจโดยวธิ ีtwo – point discrimination ยงันิยมใชก้นัอย่างกวา้งขวางในการประเมนิผู้
ทีม่เีสน้ประสาทฉีกขาด ถา้ตรวจพบ two – point discrimination ใหผ้ลบวกกแ็สดงว่าเสน้ประสาทเสน้นัน้ฟ้ืนตวั 
 วธิกีารตรวจทีเ่ป็นบรรทดัฐานดัง้เดมิทีเ่รยีกว่า Weber Static Two- Point Discrimination Test ยงัมคีุณค่า
มากทีสุ่ด นายแพทย์ Moberg เป็นคนแรกทีค่ดิวธิกีารตรวจนี้โดยใชค้ลปิหนีบกระดาษดดัแปลงเป็นเครื่องมอืในการตรวจ
โดยดดัให้โค้งเป็นรูป Caliper เครื่องมอืที่ประดษิฐ์ขึน้มาใหม่ ๆ เพื่อน ามาใชต้รวจไดแ้ก่ Disk - Criminator, DeMayo                  
2 – Point Discrimination Device และ Boley Gauge เป็นต้น การตรวจใหเ้ริม่ต้นตรวจจากส่วนปลายนิ้วเขา้หาส่วนโคน  
โดยเริม่ต้นจากการจดัปลายทัง้ 2 ของเครื่องตรวจใหห้่างกนั 5 มลิลเิมตร ใหผู้ร้บัการประเมนิหลบัตาขณะทีใ่ชป้ลายทัง้ 2 
ของเครื่องตรวจสมัผสัเบา ๆ ทีผ่วิหนังบรเิวณปลายนิ้ว (Pulp) แลว้เลื่อนขึน้ไปตามความยาวของนิ้วทัง้สองดา้น เนื่องจาก
เป็นการตรวจการสมัผสัทีแ่ผ่วเบา (Light- Touch Discrimination) ดงันัน้ การใชแ้รงกดจะตอ้งแผ่วเบามาก ไม่ท าใหเ้กดิจุด
ขาว หรอืรอยบนผวิหนงั ระยะเวลาระหว่างการตรวจแต่ละจุดควรห่างกนัไม่น้อยกว่า 3-5 วนิาท ีการตรวจควรทดสอบการ
สมัผสั 1 หรอื 2 จุด ก่อน โดยใหผู้ร้บัการประเมนิบอกความรูส้กึว่าเป็นการสมัผสั 1 หรอื 2 จุด ตรงกบัทีแ่พทยผ์ูต้รวจท า
การตรวจหรอืไม่ แลว้ค่อย ๆ เพิม่ระยะห่างระหว่างปลายทัง้ 2 ของเครื่องมอืทีส่มัผสัขึน้เรื่อย ๆ จนผูร้บัการประเมนิบอกได้
ว่ามกีารสมัผสั 2 จุด ถ้าผูร้บัการประเมนิบอกไดถู้กต้อง 2 ครัง้จากการตรวจ 3 ครัง้กแ็สดงว่าการตรวจแม่นย าถูกต้อง จงึ
บนัทกึระยะห่างระหว่างปลายทัง้ 2 ของเครื่องตรวจลงในแบบตรวจ 
 การประเมินความสามารถในการรบัรู้ความรู้สึก เป็นการตรวจที่ยุ่งยากที่สุดในการประเมินการสูญเสีย
สมรรถภาพ  ขณะท าการทดสอบ บรรยากาศภายในหอ้งควรเงยีบสงบปราศจากเสยีงรบกวนจากภายนอกทีจ่ะมารบกวน
สมาธขิองผูร้บัการประเมนิและของแพทยผ์ูต้รวจ ตวัแปรทีส่ าคญัทีม่ผีลต่อการตรวจการรบัรูค้วามรูส้กึประกอบดว้ย 
 ผู้รับการประเมิน ได้แก่ ทัศนคติของผู้ร ับการประเมิน  สมาธิ ความวิตกกังวล ผิวหนังที่ผิดปกติ เช่น             
รอยผวิหนงัดา้น (Callus) ซึง่มผีลต่อการตรวจดว้ย 
 เครื่องตรวจ ได้แก่ คุณภาพของเครื่องตรวจทีผ่ลติจากโรงงาน การตรวจวดัและปรบัแกค้วามคลาดเคลื่อน
ของเครื่องมอืตามทีก่ าหนดไวใ้นคู่มอื และน ้าหนกัของเครื่องตรวจ  
 วธิทีดสอบทีส่ าคญั ไดแ้ก่ อตัราและระยะเวลาของการสมัผสั ขนาดของแรงกดบนผวิหนัง การสมัผสัอยู่นิ่ง
หรอืเคลื่อนไหว เนื่องจากยงัไม่มเีครื่องมอืทีอ่อกแบบใหค้วบคุมแรงที่สมัผสัและความเรว็ของการตรวจ two-point หรอื 
monofilament ดงันัน้ความช านาญของแพทยผ์ูต้รวจ ความสนใจรายละเอยีดและความเอาใจใส่ในวธิกีารตรวจจะสามารถ
ช่วยลดความคลาดเคลื่อนทีเ่กดิจากตวัแปรเหล่านัน้ลงได ้
 
 2.3.2 หลกัการประเมินการสญูเสียสมรรถภาพของน้ิวมือจากการสญูเสียความรูสึ้กท่ีผิวหนัง (Digital 
Nerve Sensory Impairment Evaluation ; Principle) 
 หลกัการ (Principle) 
 การสญูเสยีความรูส้กึทีผ่วิหนังอย่างถาวรและชดัเจน (Unequivocal) เท่านัน้ ทีจ่ะน ามาประเมนิการสญูเสยี
สมรรถภาพได ้ตวัแปรทีส่ าคญัในการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพจากการสญูเสยีความรูส้กึทีผ่วิหนังไดแ้ก่ การสญูเสยี
ความรูส้กึทีผ่วิหนงัในเชงิคุณภาพและบรเิวณของผวิหนงัทีส่ญูเสยีความรูส้กึ 
 ประเมนิการสญูเสยีความรู้สกึทีผ่วิหนังในเชงิคุณภาพ ไดจ้ากการตรวจ two – point discrimination               
ทีผ่วิหนังบรเิวณฝ่ามอืของน้ิวมอื หรอืบนปลายสุดของนิ้วที่ยงัเหลอือยู่ในกรณีที่นิ้วมอืขาดบางส่วน การสูญเสยีการรบัรู้
ความรูส้กึทีด่า้นหลงันิ้วมอืไม่ถอืว่ามกีารสญูเสยีสมรรถภาพ 
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 การสญูเสยีความรูส้กึทีผ่วิหนังในเชงิคุณภาพ แบ่งเป็น 3 ประเภทตามตารางที ่2 – 5 ไดแ้ก่ การสญูเสยี
ความรูส้กึทัง้หมดของผวิหนัง (Two Point Discrimination มากกว่า 15 มลิลเิมตร) จะสญูเสยีความรูส้กึจากการสมัผสั           
การกด หรอืการแทงเบา ๆ ดว้ยปลายเขม็ (Pinprick) และความสัน่สะเทอืนทัง้หมด ส่วนการสญูเสยีความรูส้กึบางส่วนของ
ผวิหนัง (two - point discrimination ระหว่าง 7 – 15 มลิลเิมตร) จะมคีวามรูส้กึบา้งแต่บอกต าแหน่งทีส่มัผสัไดไ้ม่ชดัเจน 
และมกีารตอบสนองทีผ่ดิปกตต่ิอการสมัผสั 
ตารางท่ี 2-5  การแบ่งระดบัการสญูเสียสมรรถภาพจากการสูญเสียความรูสึ้กท่ีผิวหนัง ในเชิงคณุภาพ (Sensory 

Quality Impairment Classification) 

 
 การประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพจากการสญูเสยีความรูส้กึทีผ่วิหนงัในเชงิคุณภาพตามตารางที ่2-5 ใชไ้ด้
เฉพาะการสูญเสยีสมรรถภาพที่เกดิจากรอยโรคบริเวณเส้นประสาทน้ิวมือเท่านัน้ ห้ามน ามาใช้ในการพจิารณาเลอืก
ระดบัความรุนแรงของการสญูเสยีความรูส้กึทีผ่วิหนงัหรอือาการเจบ็ปวดทีเ่กดิจากความผดิปกตขิองเสน้ประสาทตามตาราง
ที่ 2-10 ค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากตารางที่ 2-5 ห้ามน ามาใช้เป็นตัวคูณกับระดับความรุนแรงของการสูญเสีย
สมรรถภาพจากการบาดเจ็บของเส้นประสาท spinal nerve (ตารางที่ 2-13) ข่ายประสาทแขน (ตารางที่ 2-14) หรือ            
การบาดเจ็บของเส้นประสาทที่ส าคัญ (ตารางที่ 2-15) ในการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพจากการบาดเจ็บของ
เสน้ประสาท 
 บรเิวณผวิหนังของนิ้วทีสู่ญเสยีความรูส้กึประเมนิได้จากการตรวจหาระดบัที่ผวิหนังสูญเสยีความรูส้กึตาม
ความยาวของนิ้วโดยคดิเป็นรอ้ยละของความยาวของนิ้วมอื ซึง่แบ่งเป็น 
 การสญูเสยีความรูส้กึทีเ่กดิจากเสน้ประสาทนิ้วมอืเสน้เดยีว (ดา้นเดยีว) เป็นการสญูเสยีความรูส้กึตามความ
ยาวของนิ้วดา้นใดดา้นหนึ่ง คอืเฉพาะดา้นน้ิวหวัแม่มอื หรอื เฉพาะดา้นน้ิวกอ้ย  
 หรอื สญูเสยีความรูส้กึทัง้สองเสน้ (สองดา้น) ทัง้ดา้นนิ้วหวัแม่มอืและดา้นนิ้วกอ้ยพรอ้มกนั เป็นการสญูเสยี
ทัง้ตามยาว และตามขวางของนิ้ว 
 ถ้าสญูเสยีความรูส้กึเพยีงดา้นเดยีว คอื ด้านนิ้วหวัแม่มอื หรอืดา้นนิ้วกอ้ย เรยีกว่า ‛สญูเสยีความรูส้กึ
ตามยาว‛ (Longitudinal Sensory Loss)  
 ถ้าสญูเสยีความรูส้กึทัง้สองด้าน คอืทัง้ดา้นนิ้วหวัแม่มอื และด้านนิ้วก้อย เรยีกว่า ‛สูญเสยีความรู้สกึ          
ตามขวาง‛ (Transverse Sensory Loss)  
 ค่ารอ้ยละของความยาวของนิ้วมอืทีส่ญูเสยีความรูส้กึ ศกึษาไดจ้ากรูปที ่2 - 6 ซึง่เป็นของนิ้วหวัแม่มอืและ   
รปูที ่2 - 7 ซึง่เป็นของนิ้วอื่นๆ 
 การสูญเสียสมรรถภาพจากการสูญเสียความรู้สึกทัง้หมดตามขวางตลอดทัง้สองด้าน  (Total 
Transverse Sensory Loss) เป็นการสญูเสยีความรูส้กึทัง้หมดของนิ้วมอื (> 15 มลิลเิมตร) เกดิจากความผดิปกตขิอง
เสน้ประสาทนิ้วมอืทัง้ 2 เสน้ (สองดา้น) มคี่าการสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้วเท่ากบัรอ้ยละ 50 ของค่าการสญูเสยีสมรรถภาพ
ทีเ่กดิจากนิ้วมอืน้ิวนัน้ถูกตดัขาดทีร่ะดบัเดยีวกนัศกึษาไดจ้ากรปูที ่2 - 6 , 16 - 7 และ ตารางที ่2 - 6 และ 2 - 7 

Two-Point 
Discrimination 

การสูญเสียความรูสึ้กท่ีผิวหนัง 
รอ้ยละการสูญเสียสมรรถภาพจากการ
สูญเสียความรูสึ้กท่ีผิวหนังเชิงคณุภาพ 

  6 มลิลเิมตร ไม่ม ี 0% 

7-15  มลิลเิมตร บางสว่น 50% 
>  15 มลิลเิมตร ทัง้หมด 100% 
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รปูท่ี 2-6   ค่าการสญูเสียสมรรถภาพของน้ิวหวัแมม่ือท่ีเกิดจากการถกูตดัขาดท่ีระดบัต่าง ๆ (มาตราส่วนแถว
บน) หรอื จากการสูญเสียความรูสึ้กทัง้หมดตามขวาง (ทัง้สองด้าน) (มาตราส่วนแถวลา่ง)  

 [Digit Impairment Due to Thumb Amputation at Various Lengths (top scale) or Total 
Transverse Sensory Loss (bottom scale)]   
การสูญเสียความรู้สึกทัง้หมดตามขวางของน้ิวหวัแม่มือท าให้สูญเสียสมรรถภาพเท่ากบัร้อยละ 50  
ของการสูญเสียสมรรถภาพท่ีเกิดจากน้ิวหวัแม่มือนัน้ถกูตดัขาดในระดบัเดียวกนั 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ารอ้ยละการสญูเสียสมรรถภาพของน้ิวหวัแมม่ือจากการถกูตดัขาด 

ค่ารอ้ยละการสญูเสียสมรรถภาพของน้ิวหวัแมม่ือจากการสูญเสียความรูสึ้กทัง้หมดตามขวาง 



40 
 
รปูท่ี 2-7  ค่าการสญูเสียสมรรถภาพของน้ิวมือท่ีเกิดจากการถกูตดัขาดท่ีระดบัต่าง ๆ  (มาตราส่วนแถวบน) 

หรอื จากการสูญเสียความรูสึ้กทัง้หมดตามขวาง (ทัง้สองด้าน) (มาตราส่วนแถวล่าง)  
 [Digit Impairment Due to Finger Amputation at Various Lengths (top scale) or Total 

Transverse Sensory Loss (bottom scale)]   
 การสูญเสียความรูสึ้กทัง้หมดตามขวางของน้ิวมือท าให้สูญเสียสมรรถภาพเท่ากบัรอ้ยละ 50 ของ

การสูญเสียสมรรถภาพท่ีเกิดจากการน้ิวมือนัน้ถกูตดัขาดในระดบัเดียวกนั 
 

 
 

 
 

ค่ารอ้ยละการสญูเสียสมรรถภาพของน้ิวมือจากการสญูเสียความรูสึ้กทัง้หมด ตามขวาง 
 
 การสูญเสียความรู้สึกบางส่วนตามขวาง ตลอดทัง้สองดา้น (Partial Transverse  Sensory Loss) เป็น
การสญูเสยีความรูส้กึร้อยละ 50 (7-15 ม.ม.) ทีเ่กดิจากเสน้ประสาทนิ้วมอืทัง้สองเสน้ (สองดา้น) และมคี่าการสญูเสยี
สมรรถภาพของนิ้วเท่ากบัรอ้ยละ 25 ของค่าการสญูเสยีสมรรถภาพทีเ่กดิจากนิ้วมอืน้ิวนัน้ถูกตดัขาดทีร่ะดบัเดยีวกนั ศกึษา
ไดจ้ากตารางที ่2-6  และ 2-7  

ค่ารอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้วมอืจากการถูกตดัขาด 
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ตารางที ่2-6  ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของนิว้หัวแม่มือและนิว้ก้อย จากการสูญเสียความรู้สึกตามยาวและตาม
ขวาง โดยอาศัยฐานค่าร้อยละของความยาวของนิว้ทีสู่ญเสียความรู้สึก  
(Digit Impairment for Transverse and Longitudinal Sensory Losses in Thumb and Little 
Finger Based on the Percentage of Digit Length Involved) 

 

รอ้ยละของ
ความยาว 
น้ิวมือ 

รอ้ยละการสูญเสียสมรรถภาพของน้ิวหวัแมม่ือ และน้ิวก้อย 

การสญูเสียความรู้สึกตามขวาง การสูญเสียความรูสึ้กตามยาว 

เส้นประสาทน้ิวมอืทัง้ 2 ด้าน 
เส้นประสาทน้ิวมอืทางด้าน 

น้ิวก้อย 
เส้นประสาทน้ิวมอืทางด้าน 

น้ิวหวัแมม่ือ 

ทัง้หมด บางส่วน ทัง้หมด บางส่วน ทัง้หมด บางส่วน 

100 50 25 30 15 20 10 
90 45 23 27 14 18 9 
       
80 40 20 24 12 16 8 
70 35 18 21 11 14 7 
       
60 30 15 18 9 12 6 
50 25 13 15 8 10 5 
       
40 20 10 12 6 8 4 
30 15 8 9 5 6 3 
       
20 10 5 6 3 4 2 
10 5 3 3 2 2 1 
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ตารางท่ี 2-7  ค่าการสญูเสียสมรรถภาพของน้ิวช้ี น้ิวกลาง และน้ิวนาง จากการสญูเสียความรูสึ้กตามยาวและ 

ตามขวาง โดยอาศยัฐานค่ารอ้ยละของความยาวของน้ิวท่ีสูญเสียความรูสึ้ก  
 (Digit Impairment for Transverse and Longitudinal Sensory Losses in Index , Middle , and 

Ring Fingers Based on the Percentage of Digit Length Involved) 
 

รอ้ยละของ
ความยาว 
น้ิวมือ 

รอ้ยละการสูญเสียสมรรถภาพของน้ิวช้ี น้ิวกลาง และน้ิวนาง 

การสญูเสียความรู้สึกตามขวาง การสูญเสียความรูสึ้กตามยาว 

เส้นประสาทน้ิวมอืทัง้ 2 ด้าน 
เส้นประสาทน้ิวมอืทางด้าน 

น้ิวก้อย 
เส้นประสาทน้ิวมอืทางด้าน 

น้ิวหวัแมม่ือ 

ทัง้หมด บางส่วน ทัง้หมด บางส่วน ทัง้หมด บางส่วน 

100 50 25 20 10 30 15 
90 45 23 18 9 27 14 
       
80 40 20 16 8 24 12 
70 35 18 14 7 21 11 
       
60 30 15 12 6 18 9 
50 25 13 10 5 15 8 
       
40 20 10 8 4 12 6 
30 15 8 6 3 9 5 
       
20 10 5 4 2 6 3 
10 5 3 2 1 3 2 
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ตวัอยา่งท่ี 2.7 
ประวติั   ผูร้บัการประเมนิประสบอนัตรายจากเครื่องป ัม้โลหะกระแทกบรเิวณน้ิวหวัแม่มอืซา้ย                  

มบีาดแผลฉีกขาด และกระดกูแตก ไดร้บัการรกัษาโดยการตกแต่งและเยบ็บาดแผล เมื่อแผล
หายสนิท พบว่านิ้วหวัแมม่อืมอีาการชา 

การตรวจรา่งกาย   นิ้วหวัแม่มอืมกีารสญูเสยีความรูส้กึทัง้หมดตามขวางจากปลายนิ้วจนถงึขอ้ปลายนิ้ว  ซึง่คดิ
เป็นความยาวรอ้ยละ 50 ของนิ้วหวัแม่มอื 

ผลการประเมิน     นิ้วหวัแมม่อืสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 10 ของมอื 
ค าอธิบาย 
 1. นิ้วหวัแม่มอืสูญเสยีความรู้สึกทัง้หมดตามขวาง (จะสูญเสยีสมรรถภาพของนิ้วหวัแม่มือ 

50%) เป็นระยะทางร้อยละ 50 ของความยาวของ นิ้วหวัแม่มอื ดงันัน้ นิ้วหวัแม่มอื
สญูเสยีสมรรถภาพ (จะสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้วหวัแม่มอื 50%) 

  =  50% (การสญูเสยีความรูส้กึทัง้หมดตามขวาง) X 50% (ความยาวของหวัแมม่อืทีส่ญูเสยีฯ) 
  =  25% ของนิ้วหวัแม่มอื (รปูที ่2 - 6 และตารางที ่2 - 6) 
  =  10% ของมอื (ตารางที ่2 - 2) 

 2. ผูร้บัการประเมนิสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 10 ของมอื ซึง่เท่ากบัรอ้ยละ 9 ของแขน  
  (ตารางที2่-2) หรอื เท่ากบัรอ้ยละ 5 ของทัง้ร่างกาย (ตารางที2่-3) 

 
 
ตวัอยา่งท่ี 2. 8 
ประวติั   ผูร้บัการประเมนิ อาย ุ25 ปี ถูกกระจกบาดบรเิวณน้ิวชีข้ณะท างาน ไดร้บัการรกัษาโดยการ

ลา้งตกแต่งบาดแผล และเยบ็แผลปิด 6 เดอืนหลงัจากแผลหายสนิท บางสว่นของปลายนิ้วชีย้งั
มอีาการชา 

การตรวจรา่งกาย   นิ้วชีส้ญูเสยีความรูส้กึตามขวางเป็นบางสว่นจากระดบัขอ้กลางนิ้วไปจนถงึปลายนิ้ว เป็น
ความยาวรอ้ยละ 80 ของนิ้วชี ้

ผลการประเมิน   นิ้วชีส้ญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 4 ของมอื 
ค าอธิบาย 
 1.  นิ้วชี้สูญเสียความรู้สกึตามขวางเป็นบางส่วน (จะสูญเสยีสมรรถภาพของนิ้วชี้ 25%)           

เป็นความยาว 80% ของนิ้วชี ้ ดงันัน้ นิ้วชีส้ญูเสยีสมรรถภาพ  
  =  25% (การสญูเสยีความรูส้กึ) X 80% (ความยาวของนิ้วทีส่ญูเสยีฯ) 
  =  20% ของนิ้วชี ้(รปู 2-7 และตารางที ่2-7) 
  =  4% ของมอื (ตารางที ่2-2) 

2.  ผูร้บัการประเมนิสญูเสยีสมรรถภาพของมอืรอ้ยละ 4 ซึง่เท่ากบัรอ้ยละ 4 ของแขน  
 (ตารางที ่2-2) หรอื เท่ากบัรอ้ยละ 2 ของทัง้ร่างกาย (ตารางที ่2-3) 
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การสูญเสียสมรรถภาพจากการสูญเสียความรู้สึกของน้ิวตามยาว (Longitudinal  Sensory Loss Impairment) เป็น
การสูญเสยีความรู้สกึเพียงด้านหนึ่งด้านใดของนิ้ว ซึ่งมีความส าคญัต่างกัน ด้านที่ใช้สมัผสัในการหยิบมีความ ส าคัญ
มากกว่า              คดิเป็นรอ้ยละ 60 สว่นอกีดา้นหนึ่งคดิเป็นรอ้ยละ 40 ดงันี้  

1. นิ้วหวัแม่มือและนิ้วก้อย ความส าคัญของการรับความรู้สกึด้านนิ้วหัวแม่มือ มีค่าสมัพัทธ์ร้อยละ 40      
สว่นทางดา้นน้ิวกอ้ยมคี่าสมัพทัธร์อ้ยละ 60 
 2.  นิ้วชี ้นิ้วกลาง และนิ้วนาง มคี่าสมัพทัธท์างดา้นนิ้วหวัแม่มอื รอ้ยละ 60 ส่วนดา้นนิ้วกอ้ยมคี่าสมัพทัธ ์ 
รอ้ยละ 40 
 ในขณะที่ใช้นิ้วมือหยบิจบัสิง่ของ ผิวหนังของนิ้วด้านที่สมัผสักนัมีความส าคญัมากกว่าด้านตรงกนัข้าม 
ส าหรบัผวิหนังด้านนิ้วก้อยของนิ้วรมิสุด (นิ้วก้อย) มคีวามส าคญัมากในการประกอบกจิวตัรประจ าวนั ในกรณีทีน่ิ้วก้อย          
ถูกตดัไป นิ้วนางจะเป็นนิ้วรมิสุดแทน ด้านนิ้วกอ้ยของนิ้วนางจะมคี่าสดัส่วนสมัพทัธร์อ้ยละ 60 ทางดา้นนิ้วหวัแม่มอืมคี่า 
รอ้ยละ 40 
 เพื่อความสะดวกในการประเมนิหาค่าการสูญเสยีสมรรถภาพของนิ้วมือที่เกดิจากการสูญเสยีความรู้ สกึ
ทัง้หมดตามขวาง และตามยาว หรอืสญูเสยีความรูส้กึบางส่วนตามขวาง หรอืตามยาว ค่ารอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพ
ของนิ้วมอืจากการสูญเสยีความรู้สกึดงักล่าวได้ค านวณไว้แล้วในตารางที่เกี่ยวขอ้ง  ถ้าเป็นนิ้วหวัแม่มอื และนิ้วก้อย               
ใชต้ารางที ่2 - 6 สว่นนิ้วชี ้นิ้วกลาง และนิ้วนาง ใชต้ารางที ่2 - 7 การแปลงค่าการสญูเสยีสมรรถภาพจากน้ิวมอืไปเป็นมอื 
ใชต้ารางที ่2 - 1 สว่นรปูที ่2 - 8 แสดงค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของมอืจากการสญูเสยีความรูส้กึทัง้หมด ตลอดความยาว
ของนิ้ว  
 
รปูท่ี 2-8  ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของมือจากการสูญเสียความรู้สึกทัง้หมดของน้ิวมือตามขวาง (ตวัเลขท่ี   

ปลายน้ิว) และสูญเสียความรู้สึกทัง้หมดตามยาว ทางด้านน้ิวหวัแม่มือ และน้ิวก้อย (ตวัเลขท่ีอยู่        
แต่ละข้างของน้ิว) โดยมีการสูญเสียความรูสึ้กตลอดความยาวของน้ิวมือ  

 (Hand Impairment Values for Total Transverse Sensory Loss (numbers at tips of digits) and 
Total Longitudinal Sensory Loss on Radial and Ulnar Sides (numbers at sides of digits) 
Involving 100% of  the Digit Length) 
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  การสูญเสียสมรรถภาพของมือที่เกิดจากการสูญเสยีความรู้สกึที่บริเวณอื่นที่ไม่ใช่ผิวหนังบริเวณฝ่ามือ 
(Palmar Surface) ของนิ้วมอื จะมคี่าการสูญเสยีสมรรถภาพของมอืน้อย  การสญูเสยีสมรรถภาพของมอืที่เกดิจากการ
สญูเสยีการรบัรูค้วามรูส้กึของเสน้ประสาท palmar หรอื dorsal ulnar cutaneous และ median palmar cutaneous nerve 
หรอื superficial radial nerve (รูปที ่2 - 48) อาจจะมคี่าการสญูเสยีสมรรถภาพของมอืสงูถงึรอ้ยละ 5 ได ้ (เท่ากบัสญูเสยี
สมรรถภาพของแขนรอ้ยละ 5 ตามตารางที ่2 - 2) 
 
 2.3.3 แนวทางการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของน้ิวมือจาก digital neuromas (Rating 
Impairment Due To Digital Neuromas) 
 ปจัจยัส าคญัในการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของน้ิวมอืทีเ่กดิ neuroma ของเสน้ประสาทนิ้วมอื ไดแ้ก่ 
ระดบัความรุนแรงของความเจบ็ปวด และนิ้วมอืท างานไดล้ดลง  การสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้วมอืจาก neuroma ประเมนิ
ไดจ้ากผลคณูของค่ารอ้ยละตามระดบัความรุนแรงของความเจบ็ปวด ตามตารางที ่2 - 10  ก. กบัค่าการสญูเสยีสมรรถภาพ
สงูสดุของเสน้ประสาทนิ้วมอืเสน้นัน้ (ตารางที ่2-6 , 2-7)  
 วธิกีารตรวจหาระดบัความรุนแรงของความเจบ็ปวดศกึษาจากตารางที ่2-10 ส่วนค่าการสูญเสยีสมรรถภาพ 
สงูสดุของเสน้ประสาทนิ้วมอืแต่ละเสน้นัน้ ถา้เป็นของนิ้วหวัแม่มอืและน้ิวกอ้ยใหศ้กึษาจากตารางที ่2 – 6  ถ้าเป็นของนิ้วชี้
นิ้วกลาง และนิ้วนางใหศ้กึษาจากตารางที ่2 - 7 (ในช่องหวัขอ้สญูเสยีทัง้หมดตามยาวทางดา้นนิ้วหวัแม่มอื หรอืทางดา้น
นิ้วกอ้ยตลอดความยาวของนิ้วมอื) ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของมอืทีเ่กดิจาการสญูเสยีความรูส้กึทัง้หมดตลอดความยาว
ของนิ้วมอืทัง้สองดา้น (100%) ทีป่ระเมนิตามรปูที ่2 - 8 มคี่าตรงกนักบัค่าทีม่าจากตารางที ่2 -1 
 ถา้เสน้ประสาทนิ้วมอืทัง้สองดา้นของนิ้วเดยีวกนัประสบอนัตราย ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้วทีเ่กดิจาก
การสญูเสยีความรู้สกึจากเสน้ประสาททางดา้นนิ้วกอ้ยและดา้นนิ้วหวัแม่มอืใหน้ ามาบวกกนั ในท านองเดยีวกนัค่ารอ้ยละ
ของการสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้วมอืทีเ่กดิจาก neuroma ของเสน้ประสาทนิ้วมอืดา้นใดดา้นหนึ่งใหน้ ามาบวกกบัค่าการ
สญูเสยีสมรรถภาพทีเ่กดิจากการสญูเสยีความรูส้กึจากเสน้ประสาทนิ้วมอืด้านตรงขา้ม แต่ถ้ามคี่าการสญูเสยีสมรรถภาพ
จากสาเหตุอื่น ๆ ของนิ้วเดยีวกนั เช่น นิ้วถูกตดัขาด พสิยัการเคลื่อนไหวลดลง หรอืความผดิปกตอิื่นๆ  ต้องเอาค่ารอ้ยละ
การสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้วจากสาเหตุอื่นทีป่ระเมนิไดเ้หล่านัน้มารวมกบัค่ารอ้ยละทีเ่กดิจากการสญูเสยีความรูส้กึ โดย
ใชต้ารางค่ารวม 
 2.3.4 วิธีประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของน้ิวมือจากการสูญเสียความรู้สึกท่ีผิวหนัง (Digital 
Nerve Sensory Impairment  Determination Method) 

1. ตรวจหาระดบัการสูญเสยีความรู้สกึที่ผวิหนังหรอืชนิดของการสูญเสยีความรู้สกึ ว่าสูญเสยีความรู้สกึ
ทัง้หมด (มากกว่า 15 มลิลเิมตร) หรอืสญูเสยีเพยีงบางส่วน (7 - 15 มลิลเิมตร) ดว้ยวธิกีารตรวจ two - point discrimination 
(ตารางที ่2 - 5) 

2. ตรวจหาบรเิวณที่สูญเสยีความรู้สกึของผวิหนังของนิ้วมอืว่า สูญเสยีความรู้สกึตามยาว (Longitudinal 
Sensory Loss) หรอืสญูเสยีความรูส้กึตามขวาง (Transverse Sensory Loss)    

3. ตรวจหาความยาวทีส่ญูเสยีความรูส้กึ หรอืค่ารอ้ยละของความยาวของนิ้วมอืทีส่ญูเสยีความรูส้กึ ส าหรบั
นิ้วหวัแม่มอืใหใ้ชค้่าตวัเลขแถวบนของรปูที ่2-6 สว่นนิ้วมอืน้ิวอื่นๆ ใหใ้ชค้่าตวัเลขแถวบนของรปูที ่2 - 7 
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4. หาค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้วมอืทีต่รวจพบว่ามกีารสญูเสยีความรูส้กึทัง้หมด หรอืสญูเสยีบางสว่น  
และสญูเสยีความรูส้กึตามขวาง  หรอืตลอดตามยาว (ดา้นน้ิวกอ้ยหรอืดา้นน้ิวหวัแม่มอื) หรอืรอ้ยละของความยาวของนิ้วมอื
ทีส่ญูเสยี จากตารางที ่2-6 ส าหรบันิ้วหวัแม่มอืและน้ิวกอ้ย และตารางที ่2-7 ส าหรบันิ้วชี ้ นิ้วกลาง และนิ้วนาง   

5. ถ้ามีการสูญเสียความรู้สึกทัง้สองด้านของนิ้วเดียวกัน น าค่าการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วจาก                 
การสญูเสยีความรูส้กึทางดา้นน้ิวหวัแม่มอื และนิ้วกอ้ยทีป่ระเมนิไดม้าบวกกนัเป็นค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้วนัน้ 

6. แปลงค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้วมอื เป็นของมอื  ของแขน และของทัง้ร่างกาย ตามล าดบั (ตาราง
ที ่ 16 – 1, 16 – 2  และ 16 – 3)   

7. ในกรณีที่นิ้วมือหนึ่งนิ้วมอืใดมสีาเหตุของการสูญเสยีสมรรถภาพมากกว่าหนึ่งอย่างน าค่าการสูญเสยี
สมรรถภาพของนิ้วจากแต่ละอย่างทีป่ระเมนิไดม้ารวมกนั (ตารางค่ารวม) เป็นค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้ว จากนัน้            
จงึท าการแปลงค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้วมอืเป็นของมอื ของแขน  และของทัง้ร่างกาย ตามล าดบั 
 
ตวัอย่างท่ี 2.9  
ประวติั ผูร้บัการประเมนิอายุ  22  ปี  ถูกมดีบาดบรเิวณน้ิวชี ้ ไดร้บัการรกัษาโดยการท าความสะอาด

บาดแผล  และเยบ็แผลปิด 6 เดอืนหลงัจากบาดแผลหายสนิท นิ้วยงัคงมอีาการชา 
การตรวจรา่งกาย   ผลการทดสอบดว้ย two – point discrimination มคี่ามากกว่า 15 ม.ม. บรเิวณดา้นขา้งของ

นิ้วชีท้ ัง้สองดา้น  จากระดบัขอ้กลางนิ้ว (PIP) ไปจนถงึปลายนิ้ว (รอ้ยละ80 ของความยาว     
นิ้วมอื) 

ผลการประเมิน   ผูร้บัการประเมนิมกีารสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ  8  ของมอื   
ค าอธิบาย     จากรปูที ่2 - 7 และตารางที ่ 2 - 7 นิ้วชีส้ญูเสยีความรูส้กึทัง้หมดตามความยาวทัง้สองดา้นท า

ใหส้ญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 40 ของนิ้ว เท่ากบัรอ้ยละ 8 ของมอื (ตารางที ่2 – 1) และ
เท่ากบัรอ้ยละ 7 ของแขน (ตารางที ่2-2) หรอื เท่ากบัรอ้ยละ 4 ของทัง้ร่างกาย (ตารางที ่2-3) 

 
ตวัอย่างท่ี 2.10 
ประวติั   ผูร้บัการประเมนิ อายุ 25 ปี  ถูกกระจกบาดบรเิวณโคนนิ้วหวัแม่มอืซา้ย ไดร้บัการรกัษาโดย

ท าความสะอาดบาดแผลและเยบ็แผลปิด 8 เดอืนหลงัจากแผลหายสนิท ยงัมอีาการชาบรเิวณ
นิ้วหวัแม่มอื 

การตรวจรา่งกาย   ผลการตรวจ two – point discrimination มคี่า 10 มลิลเิมตร  ทัง้สองดา้นของนิ้วหวัแม่มอื  
ตลอดความยาวตัง้แต่ขอ้โคนนิ้วจนถงึปลายนิ้ว  

ผลการประเมิน     ผูร้บัการประเมนิสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 10 ของมอื  
ค าอธิบาย    นิ้วหวัแมม่อืสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 25 ของนิ้วรปูที ่2 - 6 และ ตารางที ่2 - 6 ซึง่เท่ากบั           

รอ้ยละ 10 ของมอื (ตารางที ่2 - 1) และเท่ากบัรอ้ยละ 9 ของแขน (ตารางที ่2-2) หรอื เท่ากบั
รอ้ยละ 5 ของทัง้ร่างกาย (ตารางที ่2-3) 
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ตวัอย่างท่ี 2.11  
ประวติั ผูร้บัการประเมนิอายุ 30 ปี ถูกแกว้บาดบรเิวณนิ้วหวัแม่มอืขวา ได้รบัการรกัษาโดยการ            

ลา้งแผล  และเยบ็ผวิหนัง 8 เดอืนหลงัจากแผลหายสนิท ปรากฏว่า ยงัมอีาการชาบรเิวณ
นิ้วหวัแม่มอืขวา 

การตรวจรา่งกาย   ผลการตรวจ two – point discrimination มคี่ามากกว่า 15 มลิลเิมตร ของนิ้วหวัแม่มอื
ทางดา้นน้ิวกอ้ยดา้นเดยีว จากระดบัขอ้ปลายนิ้ว (IP) ไปจนถงึปลายนิ้วหวัแม่มอื (รอ้ยละ 50 
ของความยาวนิ้วหวัแม่มอื) 

ผลการประเมิน    สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 6 ของมอื 
ค าอธิบาย    นิ้วหวัแมม่อืสญูเสยีความรูส้กึทัง้หมดตามยาวดา้นน้ิวกอ้ยเป็นระยะทางรอ้ยละ 50 ของนิ้ว  

(รปูที ่2 - 6 และตารางที ่2 - 6) มกีารสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 15 ของนิ้วหวัแม่มอื               
ซึง่เท่ากบัรอ้ยละ 6 ของมอื (ตารางที ่2 - 1)และเท่ากบัรอ้ยละ 5 ของแขน (ตารางที2่-2) หรอื 
เท่ากบัรอ้ยละ 3 ของทัง้ร่างกาย (ตารางที2่-3) 

 
ตวัอย่างท่ี 2.12 
ประวติั ผูร้บัการประเมนิ  อายุ  28 ปี ถูกสงักะสบีาดบรเิวณโคนนิ้วชี ้ไดร้บัการรกัษาโดยการลา้งแผล

และเยบ็ผวิหนงั 6 เดอืนหลงัแผลหายสนิทแลว้ปรากฏว่า ยงัมอีาการชาบรเิวณน้ิวชี ้
การตรวจรา่งกาย   ผลการตรวจ two – point discrimination มค่ีา 9 มลิลเิมตร ดา้นน้ิวหวัแม่มอื  เพยีงดา้นเดยีว  

จากระดบัขอ้โคนนิ้ว (MP) ตลอดถงึปลายนิ้ว 
ผลการประเมิน  สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 3 ของมอื 
ค าอธิบาย   นิ้วชี้สญูเสยีความรูส้กึบางส่วนตลอดความยาวด้านนิ้วหวัแม่มอื ท าใหสู้ญเสยีสมรรถภาพ  

รอ้ยละ 15 ของนิ้ว (รปูที ่2 -7 และ ตารางที ่2 -7)ซึง่เท่ากบัรอ้ยละ 3 ของมอื (ตารางที ่2 -1) 
   และเท่ากบัรอ้ยละ 3 ของแขน (ตารางที ่2-2) หรอื เท่ากบัรอ้ยละ 2 ของทัง้ร่างกาย(ตารางที่

2-3) 
2.4  การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพจากข้อเคลื่อนไหวผิดปกติของข้อ  (Evaluating Abnormal Motion) 
 2.4.1   การวดัพิสยัการเคลื่อนไหวของข้อ  (Clinical Measurements of Motion) 
  การวดัพสิยัการเคลื่อนไหวของขอ้ (ROM)  รูปที ่2 - 9 โดยก าหนดการวดัมุมใหเ้ริม่ทีต่ าแหน่งกลางคอื 
0°  (ต าแหน่งทางกายวภิาคทีข่อ้เหยยีดตรง  คอื 0°ไม่ใช่ 180°) ค่ามุมหรอืพสิยัทีข่อ้เคลื่อนไปจะเพิม่ขึน้ตามทศิทางทีข่อ้
เคลื่อนไปโดยมจีุดเริม่ตน้เป็น 0°   
นิยาม 
 การงอข้อ หมายถงึ การเคลื่อนไหวของขอ้จากต าแหน่งเริม่ตน้ไปจนงอขอ้เตม็ที่ 
 การเหยียดข้อ  (Extension) หมายถงึ การเคลื่อนไหวในทศิทางทีต่รงกนัขา้มกบัการงอขอ้  (Flexion) 

 การเหยียดข้อไม่สุด  (Extension Lag)  หมายถงึขอ้เหยยีดไดไ้ม่เตม็ทีจ่ากต าแหน่งงอขอ้คอืเหยยีดไป 
 ไม่ถงึจุดเริม่ตน้ 0° ใชแ้ทนดว้ยเครื่องหมาย –  (ลบ)  

 การเหยียดข้อเกิน  (Hyperextension)  หมายถงึขอ้ทีเ่หยยีดไดเ้กนิกว่าจุดเริม่ตน้ 0° ซึง่พบไดเ้ป็นปกตทิี่
ขอ้โคนนิ้ว (Metacarpophalangeal Joint) ทีข่อ้ศอก ทีข่อ้เขา่ ใชแ้ทนดว้ยเครื่องหมาย + (บวก) เช่น ถ้าขอ้เคลื่อนไหวเกนิ 
15°และงอได ้45° กใ็หเ้ขยีนบนัทกึ + 15° ถงึ 45° (รปูที ่2 - 9 )   
 ข้อติดแขง็ (Ankylosis)  หมายถงึขอ้ทีไ่ม่มกีารเคลื่อนไหวเลย 
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 ข้อยึดในท่างอ  (Flexion Contracture) หมายถงึ ขอ้ทีย่งัมกีารเคลื่อนไหวไดบ้า้งแต่ไม่ถงึต าแหน่งกลาง  
เช่น  ถา้ขอ้น้ิวมอืตดิในท่างอ 15° และสามารถงอไปถงึ 45° กใ็หเ้ขยีนลงบนัทกึว่า –15 ° ถงึ 45° 
 มุมท่ีข้อเคลื่อนไหว คอื จ านวนองศาทีอ่ยู่ระหว่างต าแหน่งเริม่ต้นและต าแหน่งสุดทา้ยของการเคลื่อนไหว
ของขอ้ในระนาบนัน้ ๆ  เช่นมุมการเคลื่อนไหวของขอ้กลางนิ้ว (PIP) จากต าแหน่งงอเตม็ที ่จนถงึเหยยีดเตม็ที ่ถ้าขอ้มกีาร
เคลื่อนไหวมากกว่าหนึ่งระนาบ การเคลื่อนไหวในแต่ละระนาบหรอืแต่ละชนิดให้ เรยีกว่าหน่วยการเคลื่อนไหว (Unit of 
Motion)  ตวัอย่างเช่น ข้อมอืมหีน่วยการเคลื่อนไหว 2 หน่วย คือ งอ/เหยียด ในระนาบหน้าหลงั และเบนไปทาง
นิ้วหวัแม่มอื / นิ้วกอ้ยในระนาบดา้นขา้ง เป็นตน้ 
 ต าแหน่งท่ีข้อใช้งานได้ดี (Functional Position of a Joint) หมายถงึต าแหน่งทีข่อ้ตดิแขง็หรอืหลงัการ
ผ่าตดัเชื่อมขอ้แลว้ท าใหข้อ้นัน้มกีารสญูเสยีสมรรถภาพการท างานน้อยทีส่ดุ   
 ถา้ขอ้มหีน่วยการเคลื่อนไหวมากกว่าหนึ่งหน่วยขึน้ไป แต่ละหน่วยการเคลื่อนไหวกจ็ะมตี าแหน่งทีข่อ้ใชง้าน
ไดด้ ีตวัอย่างเช่น ต าแหน่งทีข่อ้ศอกใชง้านไดด้ ีคอื งอ 80° และคว ่าฝา่มอื 20°  

 
รปูท่ี   2-9  การวดัพิสยัการเคลื่อนไหวของข้อโคนน้ิว (MP) ในต าแหน่งงอข้อ เหยียดข้อไม่สุด เหยียดข้อเตม็ท่ี 

และเหยียดข้อเกิน   
 (Measurements of MP Joint Position in Flexion, Extension Lag, Full Extension, and 

Hyperextension) 
 

ข้อเหยียดเตม็ท่ี หรอืต าแหน่งกลาง (จดุตัง้ต้น) มีค่าเป็น 0° 
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 ในการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพจากการสญูเสยีพสิยัการเคลื่อนไหวของขอ้  สิง่แรกทีค่วรท าคอื สงัเกต
ว่าผูร้บัการประเมนิสามารถท าการเคลื่อนไหวขอ้ไดเ้องหรอืไม่  โดยบอกใหผู้ร้บัการประเมนิเคลื่อนไหวขอ้ต่างๆ ของแขน
และมอื  เริม่ตน้จากขอ้ไหล่ ขอ้ศอก ขอ้มอืและขอ้น้ิวมอื ใหผู้ร้บัการประเมนิเคลื่อนไหวเตม็พสิยัการเคลื่อนไหวของขอ้นัน้ๆ
เพื่อเปรยีบเทยีบการเคลื่อนไหวของขอ้ต่าง ๆ ของแขนและมอืกบัดา้นตรงขา้ม  จากนัน้จงึท าการประเมนิการเคลื่อนไหว
ของแต่ละขอ้แยกจากกนั ในท านองเดยีวกนัเริม่ต้นประเมนิการเคลื่อนไหวของขอ้นิ้วมอืแต่ละนิ้วโดยใหผู้ร้บัการประเมนิ   
ก านิ้วมอืทุกน้ิวใหเ้ตม็ทีแ่ลว้ใหเ้หยยีดนิ้วมอืใหสุ้ด ท าซ ้า ๆ กนัหลายครัง้  การวดัพสิยัการเคลื่อนไหวของแต่ละขอ้ แพทย์        
ผูป้ระเมนิตอ้งท าการตรวจการเคลื่อนไหวของขอ้  ทัง้ 2 แบบ คอื  

1. การเคลื่อนไหวขอ้ทีผู่ร้บัการประเมนิท าเอง  (Active Motion)  
2. การเคลื่อนไหวขอ้ทีผู่ต้รวจท าให ้(Passive Motion)   
การเคลื่อนไหวข้อท่ีผูร้บัการประเมินท าเอง (Active Motion) 
เมื่อเริม่ต้นการประเมนิควรใหผู้ร้บัการประเมนิเคลื่อนไหวขอ้เองซึง่เป็นการกระท าทีเ่กดิจากการสัง่การให้

กล้ามเนื้อหดตวั  ถ้าผู้รบัการประเมนิท าการเคลื่อนไหวขอ้ได้เองจนเต็มพกิดัการเคลื่อนไหวของขอ้กไ็ม่จ าเป็นที่แพทย์                 
ผู้ประเมินต้องไปช่วยท าให้ข้อนัน้เคลื่อนไหวอกี แต่ถ้าผู้รบัการประเมินท าการเคลื่อนไหวขอ้เองได้ไม่เต็มพิกดัแพทย์                  
ผู้ประเมินต้องช่วยท า โดยร่วมกันท าทัง้ผู้ร ับการประเมินและแพทย์หรือแพทย์ช่วยท าอย่างเดียว เพื่อประเมินพิสัย                    
การเคลื่อนไหวของขอ้ 
 การตรวจการเคลื่อนไหวข้อท่ีผูต้รวจท าให้ (Passive Motion) คอืการทีผู่ต้รวจใชแ้รงกดหรอืดงึเพื่อใหข้อ้
เคลื่อนไหว  เป็นการตรวจหาพสิยัและความคล่องตวัของการเคลื่อนไหวของขอ้เมื่อกลา้มเนื้อทัง้หมดคลายตวั เช่น วธิกีาร
ทดสอบโดย Bunnell (Bunnell’Test) ซึง่เป็นการทดสอบการตงึทีผ่ดิปกตขิองกลา้มเน้ือมดัเลก็ในมอื (Intrinsic Tightness) 
 การตรวจการเคลื่อนไหวข้อท่ีผู้รบัการประเมินและผู้ตรวจช่วยกนัท า (Assisted Active Motion) คอื 
การใหผู้ร้บัการประเมนิบงัคบัใหก้ลา้มเนื้อหดตวัพรอ้มกบัผูต้รวจออกแรงกดบรเิวณขอ้ เพื่อช่วยตรงึขอ้เป็นการเพิม่ความ
ไดเ้ปรยีบเชงิกลของกลา้มเน้ือทีท่ าหน้าทีเ่คลื่อนไหวขอ้     
 การตรวจทัง้ 2 กรณีนี้ ใชแ้รงช่วยประมาณ 0.5 กโิลกรมั  โดยทีต่อ้งจบัแขนหนึ่งของขอ้ใหอ้ยู่กบัที ่
 มุมทีผู่ร้บัการประเมนิเคลื่อนไหวข้อไดเ้อง มคีวามส าคญัทีสุ่ดใชใ้นการประเมนิการสญูเสยี อ่านและบนัทกึ
ตวัเลขบนเครื่องวดัมุมทีไ่ด ้
 มปีจัจยัหลายอย่างทีท่ าใหพ้สิยัการเคลื่อนไหวของขอ้บรเิวณแขนและมอืลดลง คอื 
 การเคลื่อนไหวข้อท่ีผูร้บัการประเมินท าเองลดลง เกดิจาก เสน้ประสาท  กลา้มเน้ือ  และเสน้เอน็ที่ท าให้
ขอ้เคลื่อนไหวไม่ท างาน หรอืท างานไดไ้ม่เตม็ที ่ 
 ส่วนการเคลื่อนไหวข้อท่ีผู้ตรวจช่วยท าลดลง  เกดิจากตวัขอ้ไดร้บัความเสยีหายเอง ขอ้ตดิจากเนื้อเยื่อ
รอบขอ้หดตวั (Contracture) หรอืกลา้มเน้ือออกแรงต้าน หรอืเสน้เอน็หดสัน้ เหนี่ยวรัง้ ดงันัน้ การทีจ่ะประเมนิการสญูเสยี
สมรรรถภาพไดอ้ย่างถูกตอ้งและเหมาะสมจ าเป็นตอ้งมคีวามรูท้างคลนิิกทีด่แีละเขา้ใจวธิกีารวดัมุม 
 ก่อนการวดัมุมของขอ้น้ิวมอืควรจดัใหข้อ้มอือยู่ในต าแหน่งกลาง (Neutral Position) และปลายแขนอยู่ในท่า
คว ่าฝา่มอื สว่นการวดัมุมของขอ้แต่ละขอ้ ตอ้งยดึตรงึขอ้ทีอ่ยู่เหนือกว่าใหอ้ยู่ในท่าเหยยีด และท าการวดัมุมของขอ้ทีจ่ะวดั
ในท่างอ  
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 ขอ้สงัเกตในการวดัมุม  ถ้าขอ้ทัง้สามขอ้งอพรอ้มกนัเช่นการก ามอื ขอ้โคนนิ้วจะงอไดน้้อยลง และบางครัง้
อาจพบว่านิ้วมอืเคลื่อนไหวลดลงเนื่องจากเสน้เอน็กลา้มเนื้อมชี่วงการเคลื่อนไหว  (Excursion) ลดลง หรอืจากถูกแรงต้าน  
แต่ถา้วดัพสิยัการเคลื่อนไหวของขอ้ทลีะขอ้ยงัไดค้่ามุมปกตหิรอืเกอืบปกต ิ  ในกรณีเช่นนี้การวดัมุมงอขอ้ควรวดัมุมงอของ
แต่ละขอ้ขณะทีข่อ้ทัง้ 3 ของนิ้ว อยู่ในต าแหน่งงอขอ้เองเตม็ที ่เช่นเดยีวกบัการวดัมุมเหยยีดขอ้ ขอ้น้ิวมอืทัง้ 3 ขอ้ของแต่ละ
นิ้วกค็วรอยู่ในท่าขอ้เหยยีดเองเตม็ที ่
 วธิกีารประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้วจากการสญูเสยีพสิยัการเคลื่อนไหวของขอ้น้ิวมอืโดยวธิวีดัการ
เคลื่อนไหวของขอ้นิ้วทลีะขอ้ แตกต่างจากวธิวีดัโดยใช้ผลรวมของพิสยัการเคลื่อนไหวของขอ้ทุกข้อในนิ้วมอื ตามที่ได้
อธบิายไวใ้นหวัขอ้ 2.4.5.4 ‚การรวมการเคลื่อนไหวทีผ่ดิปกตขิองขอ้นิ้วมอืทีม่ากกว่า หนึ่งขอ้‛ ดงันัน้ ควรเลอืกวธิวีดัพสิยั
การเคลื่อนไหวของขอ้ทีใ่หผ้ลการวดัทีต่รงหรอืสะทอ้นถงึการสญูเสยีสมรรถภาพอย่างแทจ้รงิของขอ้นัน้ใหม้ากทีส่ดุ 
 
 2.4.2  หลกัการค านวณการสูญเสียสมรรถภาพจากข้อสูญเสียพิสยัการเคล่ือนไหวของ
ข้อตามสตูร A = E + F (Principle for Motion Impairment Calculation : A = E + F)  
 พิสยัการเคลื่อนไหวของข้อ คอื ค่ามุมเป็นองศาของการเคลื่อนทีว่ดัได้  ระหว่างมุมสองมุมทีข่อ้นัน้งอเขา้
และกางออกมากทีสุ่ดในระนาบเดยีวกนั เช่น จากมุมทีก่ารเหยยีดขอ้เตม็ที่ ไปจนถงึมุมที่ขอ้งอเตม็ที่  ถ้าขอ้สูญเสยีการ
เคลื่อนไหวทัง้หมดหรอืขอ้ตดิแขง็ (Ankylosis) จ านวนองศาทัง้หมดทีข่อ้สญูเสยีการเคลื่อนไหว (A) จะเท่ากบัผลบวกของ
มุมทีส่ญูเสยีจากการเหยยีดขอ้ (E) กบัมุมทีส่ญูเสยีจากการงอขอ้ (F) หรอื  A = E + F  ค่าของ A จะเท่ากบัพสิยัการ
เคลื่อนไหวของขอ้เสมอ 
 สญัลกัษณ์    V         แทน ค่ามุมทีว่ดัได ้
              V ext      คอืค่ามุมทีว่ดัไดใ้นท่าเหยยีดขอ้ 
              V flex     คอืค่ามุมทีว่ดัไดใ้นท่างอขอ้ 
 สมมุตวิ่า ขอ้ ๆ หนึ่ง ปกตมิพีสิยัการเคลื่อนไหวคอืเหยยีดขอ้ได ้0O งอขอ้ได ้90 O 

 ดงันัน้ขอ้นัน้จะมคี่า V ext = 0O และ V flex  =  90O  ซึง่ขอ้ไม่มกีารสญูเสยีพสิยัการเคลื่อนไหว 
 ถา้ขอ้นัน้งอไดน้้อยลงคอื สญูเสยีองศาของการงอขอ้  ค่ามุมทีส่ญูเสยีการงอขอ้ซึง่แทนค่าดว้ย  F จะเท่ากบั 

ค่าปกตสิงูสดุของ V flex  ลบดว้ย  V flex ทีว่ดัไดจ้รงิ  
 ตวัอยา่ง ขอ้ ๆ หนึ่ง จากปกตงิอขอ้ไดเ้ตม็ที ่90O แต่เมื่อวดัจรงิได ้V flex = 60                                        

ดงันัน้ F = 90O- 60O = 30O  คอืสญูเสยีการงอขอ้ 30O  
 ถา้ขอ้เหยยีดไดน้้อยลง คอื  สญูเสยีองศาการเหยยีดขอ้ ค่ามุมทีส่ญูเสยีการเหยยีดขอ้ซึง่แทนค่าดว้ย E จะมี
ค่าเท่ากบัค่า Vext ทีว่ดัได ้ ลบดว้ย Vext ทีน้่อยทีส่ดุ (ค่าปกต)ิ 
 
 ตวัอย่าง ข้อ ๆ หนึ่งค่ามุมเหยียดข้อปกติควรวดัได้ 0O แต่เมื่อวดัจริงได้ค่ามุมเหยียดข้อลดลงเป็น                   
Vext = 20O 
 ดงันัน้ E  =  20O- 0O  (=  20O)   คอืการสญูเสยีการเหยยีดขอ้ 20O 

 ขอ้งอได้น้อยลง ค่า Vflex กจ็ะลดลงและมุมจากการสูญเสยีการเหยยีดขอ้แทนค่าดว้ย Vext จะเพิม่ขึน้            
ถา้การสญูเสยีการเคลื่อนไหวของขอ้เนื่องจากการสญูเสยีพสิยัการเคลื่อนไหวด าเนินต่อไป  ในทีสุ่ดค่าเหล่านี้จะไปพบกนั   
ณ จุด ๆ หนึ่ง ในระนาบของการเคลื่อนไหว หรอื (มคี่าเท่ากนั) Vflex จะเท่ากบั Vext เมื่อ Vflex = Vext แสดงว่า ขอ้นัน้ตดิแขง็ 
หรอืมกีารสญูเสยีพสิยัการเคลื่อนไหวทัง้หมดของขอ้ (A) 
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 ตวัอย่างเช่น ขอ้ๆ หนึ่ง ปกตคิวรจะเหยยีดได ้0O และงอได้  90O แต่ปรากฏว่าขอ้นัน้ตดิแขง็ที ่40O 
 ดงันัน้  Vext       =  Vflex           = 40O 
  E      =   40O- 0O    = 40O 

               F     =   90O- 40O  =  50O 
          A   =   E+F 
           =   40O + 50O 
                                     =   90O 

 แสดงว่าขอ้นัน้สญูเสยีพสิยัการเคลื่อนไหวทัง้หมด 
 การสูญเสยีสมรรถภาพจากการสูญเสยีพสิยัการเคลื่อนไหวของนิ้วมอื อาจเกดิจากการสญูเสยีการเหยยีด           
ขอ้ (E) พรอ้มกบัมหีรอืไม่มกีารสญูเสยีการงอขอ้ (F) หรอืจากขอ้ตดิแขง็ (A) ซึง่แทน ค่ารอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพจาก
ขอ้สญูเสยีพสิยัการเคลื่อนไหวดว้ยอกัษร IE% , IF% , และ IA% =  ตามล าดบัและแทนพสิยัการเคลื่อนไหวของขอ้ทีว่ดัได ้ 
ดว้ย V  
                      IE%  =    0%  เมื่อ Vext  มคี่าน้อยทีส่ดุในทางทฤษฎ ี(ค่าปกต)ิ เมื่อเหยยีดไดเ้ตม็ที ่
  IF%   =  0%  เมื่อ Vflex มคี่ามากทีส่ดุในทางทฤษฎ ี(ค่าปกต)ิ  เมื่องอไดเ้ตม็ที ่
  IA% =   =   IE% + IF%   เมื่อ Vext = Vflex 

  จากสตูร  A% =    E% + F%   หรอื E% = A% - F% 
 ดงันัน้ ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพทีเ่กดิจากขอ้เหยยีดไม่ได ้(IE%) สามารถหาไดจ้ากการวดัมุมเหยยีดขอ้ได้
แลว้ใช ้ สตูร  IE%  =  IA% = - IF%    
 เมื่อได้ทัง้ค่า IE%  และ IF% แล้วท าใหเ้ราสามารถประเมนิค่าการสูญเสยีสมรรถภาพไดเ้ป็นค่ารอ้ยละ ซึ่ง
นอกจากจะสมัพนัธ์กบัมุมที่ขอ้สูญเสยีการเคลื่อนไหวแล้วและที่ส าคญัที่สุด คอื ยงัก าหนดต าแหน่งของการสูญเสยีพสิยัการ
เคลือ่นไหวไดอ้กีดว้ย 
 เสน้กราฟที่แสดงค่าการสูญเสยีสมรรถภาพที่เกิดจากขอ้สูญเสยีพสิยัการเคลื่อนไหวที่ได้มาจากสูตร A% =   
E%+ F% โดยการก าหนดมาตราส่วนของหน่วยการเคลื่อนไหวของขอ้แต่ละขอ้บรเิวณแขนและมอื ให้มคี่า 100% และให้
ความส าคญักบัต าแหน่งทีข่อ้ต่าง ๆ ใชง้านไดด้ทีีก่ าหนดไวใ้นต าราเพือ่ใชเ้ป็นต าแหน่งอา้งองิในการผ่าตดัเชื่อมขอ้ (เช่น รูปที ่
16 – 11) ค่า A% ทีส่งูสุด หรอื 100% จะอยู่ที่สองต าแหน่งของพสิยัการเคลื่อนไหวของขอ้ และค่าร้อยละของการสูญเสยี
สมรรถภาพจะคอ่ย ๆ ลดลง  จะต ่าสดุเมือ่มุมขอ้ตดิแขง็เท่ากบัมุมทีข่อ้ใชง้านไดด้ ี เสน้กราฟทีแ่สดงคา่การสญูเสยีสมรรถภาพที่
ก าหนดจุดโดยอาศยัมาตราส่วนหน่วยการเคลื่อนไหวเท่ากบั 100% ถูกเปลีย่นไปเป็นแผนภูมริูป (Pie Chart) ทีแ่สดงค่าการ
สญูเสยีสมรรถภาพจากขอ้สูญเสยีการเคลื่อนไหวของขอ้ต่าง ๆ เช่น ขอ้บรเิวณน้ิวหวัแม่มอื  น้ิวมอื แขน โดยการประยุกต์ใช้
หน่วยสมัพทัธก์ารเคลือ่นไหวของขอ้แต่ละขอ้ทีบ่รเิวณนัน้เป็นองคป์ระกอบในการเปลีย่นคา่ เช่น ตามรปูที ่ 2-12 
 ตวัอย่าง   ขอ้มอื มคีา่หน่วยท างาน (Functional  Unit) เท่ากบัรอ้ยละ 60 ของแขน แต่หน่วยการงอและกระดก
ขอ้มอื มคีา่เท่ากบัรอ้ยละ 70 ของหน่วยท างานของขอ้มอื หรอื รอ้ยละ 42 ของแขน (70% x 60% = 42%) การเบนขอ้มอืไปทาง
น้ิวหวัแม่มอื และทางน้ิวกอ้ยเท่ากบัรอ้ยละ 30 ของหน่วยท างานขอ้มอื หรอื รอ้ยละ 18 ของแขน (30% x 60 %  = 18 %)  
เสน้กราฟทีแ่สดงค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนจากการสญูเสยีการงอและการกระดกขอ้มอืตามรูปที ่2 – 27 เมื่อคณูดว้ย 
ตวัคณู 42% กจ็ะไดแ้ผนภมูริปูทีแ่สดงการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนจากการสญูเสยีพสิยัการงอ / กระดกขอ้มอื (รูป 2 - 28)   
และเมือ่น าคา่จากเสน้กราฟการสญูเสยีสมรรถภาพของแขน จากการสญูเสยีการเบนขอ้มอืไปทางน้ิวหวัแม่มอื / น้ิวกอ้ย (รูปที ่         
2 - 30) มาคณูดว้ย 18% กจ็ะไดแ้ผนภมูริปูทีแ่สดงการสญูเสยีของแขนจากการสญูเสยีพสิยัการเบนขอ้มอื (รปูที ่2 - 31) 
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 2.4.3   วิธีการค านวณการสญูเสียสมรรถภาพจากข้อสญูเสียพิสยัการเคล่ือนไหว 
 (Method for Motion Impairment Calculation)  
 การค านวณหาค่าการสูญเสยีสมรรถภาพจากขอ้สูญเสยีพสิยัการเคลื่อนไหวให้น าค่าของมุมทีว่ดัไดใ้นการ
เคลื่อนไหวขอ้ในทศิทางต่าง ๆ ไปหาค่าการสญูเสยีสมรรถภาพจากแผนภูมริปูทีแ่สดงค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของขอ้นัน้ ๆ 
ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพจากการเคลื่อนไหวแต่ละทศิทางของขอ้เดยีวกนัค่าทีไ่ดจ้ากแผนภูมริปูของขอ้นัน้ใหน้ ามาบวกกนั
โดยตรง จะเป็นค่าการสญูเสยีสมรรถภาพทัง้หมดของขอ้ทีเ่กดิจากการสญูเสยีพสิยัการเคลื่อนไหว เพราะค่าสดัสว่นสมัพทัธ์
ที่ใช้กบัแต่ละหน่วยการเคลื่อนไหวและองค์ประกอบการเคลื่อนไหวของข้อใช้ค่าเดียวกนั  ถ้าข้อมีองค์ประกอบการ
เคลื่อนไหวเพยีง 2 ทศิทาง (เช่น งอ และเหยยีด) ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพทัง้หมดของขอ้นัน้ได้จากการน าค่าการสญูเสยี
สมรรถภาพจากการงอ/เหยยีดขอ้มาบวกกนัคอื IF% + IE% ถ้าขอ้มหีน่วยการเคลื่อนไหวมากกว่าหนึ่งหน่วย เช่น ขอ้ศอก   
มกีารงอ/เหยยีดขอ้และการคว ่าฝ่ามอื/หงายฝ่ามอื  กต็้องน าค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของแต่ละหน่วยการเคลื่อนไหวมา
บวกกนั ในท านองเดยีวกนั ถา้ขอ้ทีม่หีน่วยการเคลื่อนไหวเพยีงหนึ่งหน่วย เกดิขอ้ตดิแขง็ เช่นขอ้โคนนิ้ว (MP) ค่าการ
สญูเสยีสมรรถภาพจากการสญูเสยีการเคลื่อนไหวซึง่แทนดว้ยอกัษร IA% กจ็ะเป็นการสญูเสยีสมรรถภาพรวมทัง้หมดของขอ้
นัน้    ถา้ขอ้ทีม่หีน่วยการเคลื่อนไหวมากกว่าหนึ่งหน่วย เกดิขอ้ตดิแข็ง เช่นขอ้ศอก ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพจากขอ้ตดิ
แขง็   (IA%) จะได้จากการน าค่าการสูญเสยีสมรรถภาพของแต่ละหน่วยการเคลื่อนไหวมาบวกกนัเป็นค่าการสูญเสยี
สมรรถภาพทัง้หมดจากขอ้ตดิแขง็ของขอ้นัน้ 
 
ตวัอย่างท่ี 2.13 
การตรวจรา่งกาย    ขอ้มอืงอได ้10O กระดกขึน้ได ้10O เบนไปทางนิ้วหวัแม่มอื ได ้0O เบนไปทางนิ้วกอ้ยได ้10O  

ผลการประเมิน   ขอ้มอืสญูเสยีรอ้ยละ 24 ของแขน       
ค าอธิบาย  น าค่ามุมของขอ้ทีเ่คลื่อนไหวไดเ้ทยีบกบัแผนภูมริปูที ่2-28 จะได ้ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพ

ของแขนจากการสญูเสยีการเคลื่อนไหว  ดงันี้ 
  IF%  ทีง่อขอ้มอืได ้10 O           (10OVFlex) สญูเสยีฯ     =   8%   ของแขน (รปูที ่2-28) 
  IE%  ทีก่ระดกขอ้มอืได ้ 10 O         (10O VExt) สญูเสยีฯ        =   8%   ของแขน (รปูที ่2-28) 
  IRD% ทีเ่บนขอ้มอืไปทางนิ้วหวัแม่มอืได ้0 O (0O VRD) สญูเสยีฯ  =   4%   ของแขน (รปูที ่2-31) 
  IUD% ทีเ่บนขอ้มอืไปทางนิ้วกอ้ยได ้10 O  (10O  VUD) สญูเสยีฯ  =   4%   ของแขน (รปูที ่2-31) 
  ดงันัน้  ขอ้มอืสญูเสยีสมรรถภาพจากการสญูเสยีพสิยัการเคลื่อนไหว 
   = (IF% + IE%) + (IRD% + IUD%) 
   = (8% + 8%) + (4% + 4%) 
   = รอ้ยละ  24  ของแขน 
   = รอ้ยละ 14 ของทัง้ร่างกาย (ตารางที ่2-3) 
ตวัอยา่งท่ี 2.14 
การตรวจรา่งกาย ขอ้มอืตดิแขง็ในท่ากระดกขึน้ 0O และเบนไปทางดา้นขา้ง 0O  
ผลการประเมิน    ขอ้มอืสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 30 ของแขน  
ค าอธิบาย        จากแผนภูมริปูที ่2 - 28 ขอ้มอืตดิแขง็ท าใหส้ญูเสยีสมรรถภาพของแขน 
  IA%   ทีข่อ้มอืงอ/กระดกขึน้   0O   VFlex  /  VExt          =   21% ของแขน (รปูที ่2 - 28) 
  IA%   ทีข่อ้มอืเบน 0

O                  IRD  /  IUD           =   9%   ของแขน (รปูที ่2 - 31) 
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  น าค่าการสญูเสยีสมรรถภาพจากขอ้มอืตดิแขง็ทัง้สองหน่วยการเคลื่อนไหวมาบวกกนั เป็นค่า
การสญูเสยีสมรรถภาพของแขน 

  ดงันัน้  ขอ้มอืมกีารสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 30 ของแขน หรอื 
  เท่ากบัรอ้ยละ 18 ของทัง้ร่างกาย (ตารางที ่2-3) (21% + 9% = 30%) 
  ในทางปฏบิตัใิหบ้นัทกึพสิยัการเคลื่อนไหวทีว่ดัไดจ้รงิแลว้จงึน าค่ามุมทีว่ดัไดม้าค านวณหาคา่

การสญูเสยีสมรรถภาพจากแผนภูมริปู (Pie Chart)  
  ถ้าค่าการสญูเสยีสมรรถภาพจากมุมทีว่ดัไดอ้ยู่ระหว่างค่ามุมทีอ่่านไดจ้ากแผนภูมริูปจะต้อง

ท าการปรบัค่าการสญูเสยีสมรรถภาพใหม่ตามสดัสว่นทีเ่หมาะสม 
 
ตวัอย่างท่ี 2.15 
การตรวจรา่งกาย    วดัมุมขอ้โคนนิ้วของนิ้วชี ้(MP) โดยใหผู้ร้บัการประเมนิเหยยีดขอ้เองได ้–25O  (เหยยีดขอ้

ขาดไป 25O) และงอขอ้ไดเ้อง  65O (รปู 2-25) 
ผลการประเมิน ผูร้บัการประเมนิมกีารสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 25 ของนิ้วมอื หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 18 ของทัง้

ร่างกาย(ตารางที ่2-3) 
ค าอธิบาย    จากแผนภูมริูปที ่2-25 ท าการหาค่าการสูญเสยีสมรรถภาพของนิ้วมอืโดยการปรบัค่าใหม่                    

ตามสดัสว่นทีเ่หมาะสมดงันี้ 
  IE% ที ่ -30 O VExt            =   12% ของนิ้วมอื 
  IE% ที ่ -20 O VExt                =   10% ของนิ้วมอื 
  ช่วงค่าการสญูเสยีสมรรถภาพระหว่าง 12%  และ 10% คอื 2%   
  ท าการปรบัค่าการสญูเสยีสมรรถภาพทีอ่ยู่ตรงกลางระหว่างมุม – 20 O  และ- 30 O  คอื – 25 O  
  ดงันัน้  ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพ  IE%  ที ่ - 25 O   VExt

  = 10%  +  1%  =  11%  
  IF% ที ่ 70 O VFlex            =   11% ของนิ้วมอื 
  IF% ที ่ 60 O VFlex                =   17% ของนิ้วมอื 
  ช่วงค่าการสญูเสยีสมรรถภาพระหว่าง 11% และ 17%  คอื 6%   
  ท าการปรบัค่าการสญูเสยีสมรรถภาพทีอ่ยู่ตรงกลางระหว่างมุม 60 O และ 70 O  คอืมุม 65 O                 

ดงันัน้  ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพ  IF% ที ่ 65 O VFlex  = 14% ของนิ้วมอื (11%+3%) 
  น าค่าการสญูเสยีสมรรถภาพ  IF% บวกกบั IE% คอื 11% (IE% )+ 14% (IF%) = 25% ของนิ้วมอื 
  ดงันัน้ ผูร้บัการประเมนิมกีารสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้วมอืรอ้ยละ 25 จากขอ้โคนนิ้วของนิ้วชี้

เคลื่อนไหวผดิปกต ิ   ซึง่เท่ากบัรอ้ยละ  10  ของมอื  (ตารางที ่2-1) และ  เท่ากบัรอ้ยละ 9 
ของแขน (ตารางที ่2-2) หรอื เทา่กบัรอ้ยละ 5 ของทัง้ร่างกาย (ตารางที ่2-3) 

   ค่ามุมทีป่รากฏอยูใ่นตารางการสญูเสยีสมรรถภาพและแผนภมูริปูหมายถงึ พสิยัการ
เคลื่อนไหวเฉลีย่ของขอ้ปกตแิต่ละขอ้ทีเ่คลื่อนไหวเอง ถงึอย่างไรกต็ามบางคนมขีอ้ทีง่อหรอื
เหยยีดไดม้ากน้อยต่างกนั ดงันัน้ สิง่ทีส่ าคญักค็อืตอ้งพยายามเปรยีบเทยีบค่ามมุการ
เคลื่อนไหวของขอ้น้ิวมอืทัง้ 2 ขา้ง 

   ถา้ขอ้น้ิวมอืดา้นตรงขา้ม (ปกต)ิ เคลื่อนไหวไดน้้อยกว่าค่าเฉลีย่ กใ็หน้ าค่าการสญูเสยี
สมรรถภาพของขอ้นิ้วมอืขา้งปกตดิ้านตรงขา้มมาเป็นค่าพื้นฐานทีต่้องน าไปลบออกจากค่า
การสูญเสยีสมรรถภาพของขอ้นิ้วมอืขา้งที่สูญเสยี (ผดิปกติ) ถ้ามเีหตุการณ์เช่นนี้เกดิขึน้            
กค็วรตอ้งอธบิายไวใ้นรายงานดว้ย  
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ตวัอย่างท่ี 2.16 
การตรวจรา่งกาย   ผูร้บัการประเมนิกระดกขอ้มอืขา้งที่ผดิปกติขึน้ได้ 30O และกระดกขอ้มอืดา้นทีป่กตขิึน้ได ้

50O (จากรปูที ่2-28) 
ผลการประเมิน  ผูร้บัการประเมนิสญูเสยีสมรรถภาพของขอ้มอืหลงัจากปรบัค่าแลว้คอืรอ้ยละ  3  ของแขน 
ค าอธิบาย      จากรปูที ่2-28   ขอ้มอืขา้งทีผ่ดิปกต ิ  IE%  ที ่30 OVEXT       =   5%    ของแขน 
              ขอ้มอืขา้งปกต ิ        IE%  ที ่50 OVEXT      =   2%    ของแขน 
  ดงันัน้ข้อมือข้างที่ผิดปกติสูญเสยีสมรรถภาพหลังจากท าการปรับค่าการสูญเสียแล้วคือ      

5% - 2% =  3% ของแขน 
  ถ้าพบว่าข้อที่ผิดปกติมีค่าพิสยัการเคลื่อนไหวเท่ากบัค่าปกติในตารางของคู่มือนี้แต่เมื่อ                 

เทยีบกบัขอ้ดา้นตรงขา้มทีป่กตแิลว้พบว่ามคี่าพสิยัการเคลื่อนไหวมากกว่าค่าปกตใินตาราง
ของคู่มอืนี้  แสดงว่าขอ้ทีผ่ดิปกตมิกีารสญูเสยีพสิยัการเคลื่อนไหว  แต่การเคลื่อนไหวที่
ผดิปกตินัน้ยงัอยู่ในช่วงค่าปกติตามตารางของคู่มอืนี้ ดงันัน้จงึไม่มกีารสญูเสยีสมรรถภาพ
ของขอ้ อย่างไรกต็าม ยงัมีข้อยกเวน้ส าหรบักจิกรรมพเิศษบางอย่าง เช่น นักยมินาสตกิ 
หรอืนักแสดงนาฎศลิป์ทางซีกโลกตะวนัออก (ผู้แสดงจะต้องมนีิ้วมอืและข้อมอืที่อ่อนและ
เหยยีดไดม้ากกว่าปกติ)ในกรณีทีข่อ้มกีารเคลื่อนไหวมากกว่าปกต ิ(Hyperlaxity) จนท าให้
เกดิขอ้เคลื่อน (Subluxation) หรอืขอ้หลุด (Dislocation) กต็้องท าการประเมนิการสญูเสยี
สมรรถภาพตามตารางที ่2-22 หรอื 2-26 ทีว่่าดว้ยเรื่องขอ้เคลื่อนหรอืขอ้หลุด  มน้ีอยครัง้           
ในบางรายแพทยผ์ูป้ระเมนิตอ้งอาศยัอาการและอาการแสดงทางคลนิิก ประกอบการตดัสนิใจ
การประเมนิดว้ย  อย่างไรกต็ามค่ารอ้ยละการสูญเสยีสมรรถภาพกไ็ม่ควรเกนิกว่ารอ้ยละ 2 
ของค่าการสญูเสยีสมรรถภาพสงูสุดของขอ้นัน้ ถ้ามกีรณีเช่นนี้เกดิขึน้ต้องอธบิายถงึเหตุผล
การตดัสนิใจและลงบนัทกึในรายงานดว้ย  

 
ตวัอย่างท่ี 2.17  
การตรวจรา่งกาย   ผูร้บัการประเมนิกระดกขอ้มอืขา้งทีผ่ดิปกต ิขึน้ได ้60O เท่ากบัค่าปกตใินคู่มอืนี้ส่วนขอ้มอื        

ขา้งปกตดิา้นตรงขา้มกระดกขึน้ได ้80 O   
ผลการประเมิน ขอ้มอืสญูเสยีสมรรถภาพของแขน รอ้ยละ 1 
อธิบาย    ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพสงูสดุของขอ้มอื = 42%  ของแขน 
 ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพไม่ควรเกนิกว่ารอ้ยละ 2 ของค่าการสญูเสยีสมรรถภาพสูงสุดของ

ขอ้นัน้ (ในกรณีประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของขอ้ทีม่กีารเคลื่อนไหวมากกว่าปกต)ิ 
 ดงันัน้   ผูเ้ขา้รบัการประเมนิจะสญูเสยีสมรรถภาพของแขน 
  =   42%   x   2%    
  =   0.84%   
  =   รอ้ยละ 1 ของแขน 
   =   รอ้ยละ 1 ของทัง้ร่างกาย (ตารางที ่2-3 )  
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รายละเอียดวิธีประเมินการสูญเสียสมรรถภาพจากการสูญเสียพิสยัการเคลื่อนไหวของแต่ละข้อของแขนและมือ
ประกอบด้วย 

1. ขอ้บรเิวณน้ิวหวัแม่มอื (Thumb Ray)  
2. ขอ้น้ิวมอื 
3. การรวมค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้วมอืที่ถูกตดัขาดกบัค่าการสญูเสยีความรูส้กึทีผ่วิหนังและ

การเคลื่อนไหวทีผ่ดิปกต ิ
4. การประเมินการสูญเสยีสมรรถภาพของมอืจากนิ้วมอืตัง้แต่สองนิ้วขึน้ไป (Determining Hand 

Impairment from Two or More Digits) 
5. ขอ้มอื 
6. ขอ้ศอก 
7. ขอ้ไหล่  

2.4.4  แนวทางการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพจากข้อน้ิวหวัแม่มือสูญเสียการเคลื่อนไหว (Thumb Ray 
Motion Impairment) 
 ขอ้ของนิ้วหวัแม่มอื ประกอบดว้ย ขอ้ปลายนิ้ว (Interphalangeal Joint - IP) ขอ้โคนนิ้ว (Metacarpophalangeal 
Joint - MP) และขอ้ฐานนิ้วหวัแม่มอื (Carpometacarpal Joint - CMC) ขอ้บรเิวณนิ้วหวัแม่มอื ท าหน้าทีไ่ด ้5 อย่าง                
มคี่าสดัสว่นสมัพทัธข์องนิ้วหวัแม่มอืเท่ากบัรอ้ยละ 100 แบ่งตามการท าหน้าทีเ่ป็น 
 1.  ขอ้ปลายนิ้วหวัแม่มอืท าหน้าทีง่อและเหยยีดคดิเป็น รอ้ยละ15 ของนิ้วหวัแม่มอื 

2. ขอ้โคนนิ้วหวัแม่มอืท าหน้าทีง่อและเหยยีด คดิเป็นรอ้ยละ 10 ของนิ้วหวัแม่มอื 
3. ขอ้ฐานน้ิวหวัแม่มอืท าหน้าที ่คดิเป็นรอ้ยละ 75 ของนิ้วหวัแม่มอื ซึง่แบ่งออกเป็น 

3.1   การหุบนิ้วหวัแม่มอื   (Adduction)      เท่ากบั  รอ้ยละ 20 
3.2   การกางนิ้วหวัแม่มอืไปทางดา้นขา้ง (Abduction)     เท่ากบั  รอ้ยละ 10  
3.3. การสบนิ้วหวัแม่มอืกบันิ้วอื่น (Opposition)   เท่ากบั  รอ้ยละ 45 

 เสน้กราฟในรปูที ่2-11,2-14,2-18, และ 2-19  แสดงค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของหน่วยการเคลื่อนไหวทีใ่ช้
มาตราส่วนของหน่วยการเคลื่อนไหว 100% สามารถเปลีย่นไปเป็นแผนภูมริูป (Pie Chart) หรอื ตารางค่าการสญูเสยี
สมรรถภาพของนิ้วหวัแม่มอืโดยใช้ค่าสดัส่วนสมัพทัธ์ของแต่ละหน่วยการเคลื่อนไหวมาเป็นองคป์ระกอบในการแปลงค่า 
(Conversion Factor) ใหศ้กึษาจากรปูที ่2-12 และ 2-15 และตารางที ่2-8 ก , 2-8 ข และ 2-9 การค านวณหาค่าการสญูเสยี
สมรรถภาพจากการสูญเสียพิสัยการเคลื่อนไหวของข้อบริเวณนิ้วหัวแม่มือ ให้ใช้แผนภูมิรูปและตารางการสูญเสีย
สมรรถภาพของนิ้วหวัแม่มอื ค่ารอ้ยละของการสญูเสยีสมรรถภาพทีค่ านวณไดข้องแต่ละขอ้ของนิ้วหวัแม่มอื ใหน้ ามา บวก 
กนั เพราะว่าค่าเหล่านัน้ไดม้าจากค่าสดัสว่นสมัพทัธต์วัเดยีวกนั   
 
 2.4.4.1  ข้อปลายน้ิวหวัแม่มือ: การงอและการเหยียดข้อ (Thumb IP Joint :Flexion and Extension)  
 ขอ้ปลายนิ้วหวัแม่มอืมคี่าพสิยัการเคลื่อนไหวตัง้แต่เหยยีดขอ้ไดเ้กนิ (Hyper extension) + 30O ไปจนถึงงอ
ข้อ 80O ต าแหน่งข้อติดแขง็ท่ีใช้งานได้ดี (Functional Position) คืองอข้อ 20O ค่าสดัส่วนสมัพทัธ์ของหน่วยการ
เคลื่อนไหวน้ีเท่ากบัรอ้ยละ 15 ของน้ิวหวัแม่มือ  
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 วธิกีารประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพ 

1. วดัมุมที่ผู้รบัการประเมนิสามารถงอและเหยยีดขอ้ได้เองสูงสุดโดยใช้เครื่องวดัมุมแล้วจดบนัทกึค่ามุม           
ทีว่ดัได ้(V) จรงิ (รปูที ่2-10) 

2. ใช ้รูปที ่2-12 เทยีบค่ามุมงอและเหยยีดขอ้ทีว่ดัได ้(V) แลว้อ่านค่าการสญูเสยีสมรรถภาพทีส่อดคลอ้ง
กบัค่ามุมงอ (แถว IF%) และค่ามุมเหยยีดขอ้  (แถว IE%) ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของมุมทีเ่หยยีดขอ้เกนิใหอ้่านค่ามุมที่
อยู่เหนือต าแหน่ง 0 องศา ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพทีไ่ดจ้ากค่ามุมทีอ่ยู่ระหว่างตวัเลขทีแ่สดงในแผนภูมริูป (Pie Chart)           
(รปูที ่2-12)  ตอ้งน ามาปรบัเปลีย่นใหม่ตามสดัสว่นทีเ่หมาะสม 

3. น าค่าการสูญเสยีสมรรถภาพของนิ้วหวัแม่มือที่เกดิจากการสูญเสยีพิสยัการเคลื่อนไหว มาบวกกนั      
คอื  IF% + IE% จะเป็นค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้วหวัแม่มอืทัง้หมด 

4. ถ้าขอ้ปลายนิ้วหวัแม่มอืตดิแขง็ (Ankylosis) ใหเ้ทยีบค่ามุมทีว่ดัได ้(V) กบัค่าการสญูเสยีสมรรถภาพ   
จากขอ้ตดิแขง็ (แถว IA %) (รปูที ่2-12) ในกรณีทีค่่ามุมขอ้ตดิแขง็อยู่ระหว่างหรอืไม่ตรงกบัตวัเลขทีก่ าหนดไวใ้นแผนภูมริปู 
(รปูที ่2-12) ใหท้ าการปรบัค่าการสญูเสยีสมรรถภาพใหม่ตามสดัส่วนทีเ่หมาะสม  ขอ้ปลายนิ้วตดิแขง็ในต าแหน่งทีใ่ชง้าน 
ไดด้คีอืขอ้งอ 20O  มคี่าการสญูเสยีสมรรถภาพน้อยทีส่ดุ เท่ากบัรอ้ยละ 7 ของนิ้วหวัแม่มอื 
 
 
รปูท่ี 2-10   ต าแหน่งท่าปกติของข้อ (รปูบน)  และการงอข้อปลายน้ิวหวัแม่มือ (รปูล่าง)  
 (Neutral Position (top) and Flexion (bottom) of Thumb IP joint) 
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รปูท่ี  2-11   เส้นกราฟแสดงค่าการสูญเสียสมรรถภาพของข้อปลายน้ิวหวัแม่มือจากข้อติดแขง็ (IA %) สูญเสีย
การงอข้อ (IF%) และสูญเสียการเหยียดข้อ (IE%)  

 (Motion Unit Impairment Curves for Ankylosis (IA %), Loss of Flexion (IF%), and Loss of 
Extension (IE%) of IP Joint of Thumb) 

 ข้อติดแขง็ในต าแหน่งท่ีใช้งานได้ดีคือ ข้องอ 20O มีค่าการสูญเสียสมรรถภาพน้อยท่ีสุดเท่ากับ        
รอ้ยละ 70 ของน้ิวหวัแม่มือ  

 

 
 
ตวัอย่างท่ี 2.18  
การตรวจรา่งกาย    ขอ้ปลายนิ้วหวัแม่มอืเหยยีดเองไดไ้ม่สดุขาดไป –10O และงอเองได ้50O 
ผลการประเมิน นิ้วหวัแม่มอืสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 2 ของมอื  
ค าอธิบายการประเมิน   จากรปูที ่2-12 
 IE% ขอ้ปลายนิ้วเหยยีดได ้– 10O จะสญูเสยีสมรรถภาพ   2%  ของนิ้วหวัแม่มอื 
 IF%  ขอ้ปลายนิ้วงอได ้50O        จะสญูเสยีสมรรถภาพ   2%  ของนิ้วหวัแม่มอื 
 ดงันัน้  นิ้วหวัแม่มอืสญูเสยีสมรรถภาพ  (IE%  + IF%)  
  =  รอ้ยละ (2+2) 
  = รอ้ยละ 4  ของนิ้วหวัแม่มอื  

  =  รอ้ยละ 2 ของมอื (ตารางที ่2 - 1) 

  =  รอ้ยละ 2 ของแขน (ตารางที ่2-2) 

  =  รอ้ยละ 1ของทัง้ร่างกาย(ตารางที2่-3) 
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ตวัอย่างท่ี 2.19  
การตรวจรา่งกาย   ขอ้ปลายนิ้วหวัแม่มอืตดิแขง็ในท่างอ 65O  
ผลการประเมิน นิ้วหวัแม่มอืสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 5 ของมอื  
ค าอธิบาย   จากรปูที ่2-12 
 IA%   ขอ้ปลายนิ้วหวัแม่มอืตดิแขง็ในท่างอ 70O จะสญูเสยีสมรรถภาพ 14% ของนิ้ว 
 IA%   ขอ้ปลายนิ้วหวัแม่มอืตดิแขง็ในท่างอ 60O จะสญูเสยีสมรรถภาพ 12% ของนิ้ว  
 ท าการปรบัค่า IA% ใหม่ขอ้ปลายนิ้วหวัแม่มอืตดิแขง็ในท่างอ 65O ซึง่อยู่ระหว่างค่า IA%             

ที ่60O และ 70O     
 ดงันัน้ IA%   ขอ้ปลายนิ้วหวัแม่มอืตดิแขง็ในท่างอ 65O เท่ากบัรอ้ยละ 13 ของนิ้วหวัแม่มอื         

ซึง่เท่ากบัรอ้ยละ 5 ของมอื (ตารางที ่2-1) และเท่ากบัรอ้ยละ 5 ของแขน (ตารางที ่2-2 ) หรอื
เท่ากบัรอ้ยละ 3 ของทัง้ร่างกาย (ตารางที ่2-3 ) 

 
รปูท่ี 2-12  แผนภมิูแสดงค่าการสูญเสียสมรรถภาพของน้ิวหวัแม่มือท่ีเกิดจากข้อปลายน้ิวเคลื่อนไหวผิดปกติ  
 (Pie Chart of Thumb Impairments Due to Abnormal Motion at the IP Joint)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.4.2 ขอ้โคนนิ้วหวัแม่มอื : การงอและการเหยยีดขอ้ (Thumb MP Joint  :  Flexion and Extension) 
  

 

 
 ค่าสดัสว่นสมัพทัธข์องการเคลื่อนไหวขอ้ปลายนิ้วเท่ากบัรอ้ยละ 15 ของการเคลื่อนไหวทัง้หมด             
ของนิ้วหวัแมม่อื 
 IA %  =   ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพจากขอ้ตดิแขง็ 
 IE%    =   ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพจากการสญูเสยีพสิยัการเหยยีดขอ้ 
 IF%    =    ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพจากการสญูเสยีพสิยัการงอขอ้ 
 V  =   ค่ามุมการเคลื่อนไหวทีว่ดัได ้
 *   =    ต าแหน่งขอ้ตดิแขง็ทีใ่ชง้านไดด้ ี
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 ขอ้โคนนิ้วหวัแม่มอืมคี่าพสิยัการเคลื่อนไหวตัง้แต่เหยยีดขอ้ไดเ้กนิ +40O ไปจนถงึงอขอ้ได ้60O ต าแหน่ง   
ขอ้ตดิแขง็ทีใ่ชง้านไดด้คีอืงอขอ้ 20O ค่าสดัสว่นสมัพทัธข์องหน่วยการเคลื่อนไหวนี้เท่ากบัรอ้ยละ 10 ของนิ้วหวัแม่มอื  
วธิกีารประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพ 

1. วดัและบนัทกึมุมทีผู่ร้บัการประเมนิสามารถงอและเหยยีดขอ้โคนนิ้วไดเ้องสงูสดุ (V) โดยใชเ้ครื่องวดัมุม 
(รปูที ่2 - 13) 

 
รปูท่ี 2-13    รปูบนแสดงต าแหน่งกลาง  และรปูล่างแสดงการงอข้อโคนน้ิวหวัแม่มือ   

 [Neutral Position (Top) and Flexion (Bottom) of Thumb MP Joint] 

 
2.  ใชร้ปูที ่2-15 เทยีบค่ามุมงอและเหยยีดขอ้ทีว่ดัได ้(V) แลว้อ่านค่าการสญูเสยีสมรรถภาพทีส่อดคลอ้งกบั

ค่ามุมงอ (แถว IF%) และค่ามุมเหยยีดขอ้ (แถว IE%) ค่ารอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพของมุมทีเ่หยยีดขอ้เกนิใหอ้่านค่ามุม
ทีอ่ยู่เหนือต าแหน่ง 0 องศา ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพจากค่ามุมทีอ่ยู่ระหว่างตวัเลขทีก่ าหนดไวใ้นแผนภูมริูปที ่2 - 15    
ใหท้ าการปรบัค่าการสญูเสยีสมรรถภาพใหม่ตามสดัสว่นทีเ่หมาะสม 

3.  น าค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้วหวัแม่มอืทีเ่กดิจากการสญูเสยีพสิยัการเคลื่อนไหวของขอ้โคนนิ้วมา
บวกกนั (IF% + IE%) จะเป็นค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้วหวัแม่มอืทัง้หมด  

4.  ถ้าขอ้โคนนิ้วหวัแม่มอืติดแขง็ ใหเ้ทยีบค่ามุมทีว่ดัได้ (V) กบัค่าการสูญเสยีสมรรถภาพจากขอ้ติดแขง็ 
(แถว IA %)  (รูปที2่-15) ในกรณีทีค่่ามุมตดิแขง็อยู่ระหว่างหรอืไม่ตรงกบัตวัเลขทีก่ าหนดไวใ้นรูป  ใหท้ าการปรบัค่าการ
สญูเสยีสมรรถภาพตามสดัส่วนทีเ่หมาะสม ขอ้โคนนิ้วหวัแม่มอืตดิแขง็ในต าแหน่งทีใ่ชง้านไดด้ี คอืขอ้งอ 20O จะมคี่าการ
สญูเสยีสมรรถภาพน้อยทีส่ดุเท่ากบัรอ้ยละ 5 ของนิ้วหวัแม่มอื 
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รปูท่ี 2-14   เส้นกราฟแสดงค่าการสูญเสียสมรรถภาพของข้อโคนน้ิวหวัแม่มือจากข้อติดแขง็ (IA %) สูญเสีย                

การงอข้อ (IF%) และ สูญเสียการเหยียดข้อ (IE%) (Motion Unit Impairment for Ankylosis , Loss of 
Fexion (IF%) and   Loss of Extension (IE%)  of Thumb MP Joint)  

 ข้อติดแข็งในต าแหน่งท่ีใช้งานได้ดี คือข้องอ 20Oมีค่าการสูญเสียสมรรถภาพน้อยท่ีสุดเท่ากับ          
รอ้ยละ 5 ของน้ิวหวัแม่มือ 
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รปูท่ี 2-15    แผนภูมิแสดงค่าการสูญเสียสมรรถภาพของน้ิวหัวแม่มือจากข้อโคนน้ิวเคลื่อนไหวผิดปกติ                    
(Pie Chart of Thumb Impairments Due to Abnormal Motion at the MP Joint) 

 
  
 

 
 
 
 
 
 ค่าสดัสว่นสมัพทัธข์องการเคลื่อนไหวขอ้โคนนิ้วเท่ากบัรอ้ยละ 10 ของการเคลื่อนไหวทัง้หมดของ
นิ้วหวัแมม่อื 
  IA %  =   ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพจากขอ้ตดิแขง็ 
  IE%   =   ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพจากการสญูเสยีพสิยัการเหยยีดขอ้ 
  IF%   =   ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพจากการสญูเสยีพสิยัการงอขอ้ 
 V       =   ค่ามุมการเคลื่อนไหวทีว่ดัได ้
  *       =   ต าแหน่งขอ้ตดิแขง็ทีใ่ชง้านไดด้ ี
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ตวัอย่างท่ี 2.20   
การตรวจรา่งกาย ขอ้โคนนิ้วหวัแม่มอืเหยยีดไดม้ากกว่าปกต ิ10O และงอได ้40O 
ผลการประเมิน  นิ้วหวัแม่มอืสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 1 ของมอื 
ค าอธิบาย      จากรปูที ่2-15 
  IE% ขอ้โคนนิ้วเหยยีดไดม้ากกว่าปกต ิ10O จะสญูเสยีสมรรถภาพ 0% ของนิ้วหวัแม่มอื  
  IF% ขอ้โคนนิ้วงอได ้40O จะสญูเสยีสมรรถภาพ 2% ของนิ้วหวัแม่มอื  
 ดงันัน้ หวัแม่มอืสญูเสยีสมรรถภาพ (IE% + IF%) เท่ากบั (0% + 2%) รอ้ยละ 2 ของ

นิ้วหวัแม่มอื ซึง่เท่ากบัรอ้ยละ 1 ของมอื (ตารางที ่2-1) และเท่ากบัรอ้ยละ 1 ของแขน (ตาราง
ที ่2-2) หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 1 ของทัง้ร่างกาย (ตารางที ่2-3) 

 
ตวัอย่างท่ี 2.21   
การตรวจรา่งกาย ขอ้โคนนิ้วหวัแม่มอื เหยยีดได ้- 25 O และงอได ้60O  
ผลการประเมิน  นิ้วหวัแม่มอืสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 2 ของนิ้วหวัแม่มอื หรอืรอ้ยละ 1 ของมอื (ตารางที ่2-1) 
ค าอธิบาย  จากรปูที ่2-15   
  IE % ขอ้โคนนิ้วเหยยีดได ้- 25 O จะสญูเสยีสมรรถภาพ 2% ของนิ้วหวัแม่มอื   
  (ท าการปรบัค่าการสญูเสยีสมรรถภาพทีอ่ยู่ระหว่าง 20 O และ 30O คอื 1% และ 3%) 
  IF % ขอ้โคนนิ้วงอได ้60 O จะสญูเสยีสมรรถภาพ  0 % ของนิ้วหวัแม่มอื  
 ดงันัน้  นิ้วหวัแม่มอืสญูเสยีสมรรถภาพ (IE% + IF%) เท่ากบั  (2% + 0%) รอ้ยละ 2 ของ

นิ้วหวัแม่มือ ซึ่งเท่ากบัร้อยละ 1 ของมือ (ตารางที่ 2-1) และเท่ากบัร้อยละ 1 ของแขน  
(ตารางที ่2-2) หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 1 ของทัง้ร่างกาย (ตารางที ่2-3) 

 
 
ตวัอย่างท่ี 2.22   
การตรวจรา่งกาย ขอ้โคนนิ้วหวัแม่มอืตดิแขง็ในท่างอ 60 O 

ผลการประเมิน นิ้วหวัแม่มอืสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 4 ของมอื  
ค าอธิบาย  จากรปูที ่2-15   
 IA% ขอ้โคนนิ้วตดิแขง็ในท่างอ 60O จะสญูเสยีสมรรถภาพร้อยละ 10 ของนิ้วหวัแม่มอื             

ซึง่เท่ากบัรอ้ยละ 4 ของมอื (ตารางที ่2 - 1) และเท่ากบัรอ้ยละ 4 ของแขน (ตารางที ่2-2) 
หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 2 ของทัง้ร่างกาย (ตารางที ่2-3) 

 
 
2.4.4.3 การกางน้ิวหวัแม่มือออก (Thumb Radial Abduction) 
 มุมกางน้ิวหวัแม่มือออก คอืมุมทีเ่กดิจากการกางกระดูกฝ่ามอืชิน้ที ่1 แยกออกจากกระดูฝ่ามอืชิ้นที ่2    
ใหก้วา้งทีสุ่ดในระนาบ coronal plane (รูปที ่2-16) การวดัมุมใชว้ธิวีางทาบแขนขา้งทีอ่ยู่กบัทีข่องเครื่องวดั  บนกระดูก           
ฝ่ามอืชิน้ที่ 2 ส่วนแขนที่เคลื่อนที่ไดว้างพาดไปบนกระดูกฝ่ามอืชิ้นที่ 1 ค่ามุมกางนิ้วหวัแม่มอื ปกตปิระมาณ 50 O              
ใหส้งัเกตว่ามุมหุบหวัแม่มอื มคี่าน้อยทีสุ่ดคอื 15 O (เป็นไปตามโครงสรา้งทางกายวภิาค) ค่าสดัส่วนสมัพทัธข์องมุมกาง
นิ้วหวัแม่มอืมคี่ารอ้ยละ 10 ของหวัแม่มอื  



63 
 

วิธีประเมินการสูญเสียสมรรถภาพ 
1. วดัและบันทึกมุมที่ผู้รบัการประเมินกางนิ้วหวัแม่มือออกได้เองเต็มที่ ให้วัดมุมทัง้ขณะกางและหุบ

นิ้วหวัแม่มอื หรอืวดัมุมทีข่อ้ตดิแขง็ในกรณีทีข่อ้ไม่มกีารเคลื่อนไหว 
2. ใชต้ารางที ่2-8 ก  เทยีบค่ามุมกางนิ้วหวัแม่มอืทีว่ดัไดเ้พื่อหาค่าการสญูเสยีสมรรถภาพจากการสญูเสยี

การกางนิ้วหวัแม่มอื 
3. ถา้ขอ้ฐานนิ้วหวัแม่มอืตดิแขง็ กใ็หใ้ชค้่ามุมขอ้ตดิแขง็ไปเทยีบหาค่าการสญูเสยีสมรรถภาพจากขอ้ตดิ

แขง็ในตารางที ่2-8 ก จะไดค้่าการสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้วหวัแม่มอืจากขอ้ฐานน้ิวหวัแม่มอืตดิแขง็ 
4. ท าการแปลงค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้วหวัแม่มอืเป็นของมอืโดยใชต้ารางที ่2-1 

 
รปูท่ี 2-16  การวดัมุมการกางน้ิวหวัแม่มือออก โดยการวดัมุมท่ีอยู่ระหว่างกระดูกฝ่ามือช้ินท่ี 1 และ ช้ินท่ี 2     

ในระนาบ coronal   
 (Thumb Radial Abduction Measures in Degrees the Angle of Separation Formed Between the 

First and Second Metacarpal in the Coronal Plane) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตวัอยา่งท่ี 2.23 
การตรวจรา่งกาย   ผูร้บัการประเมนิหุบนิ้วหวัแม่มอืไดป้กตแิต่กางนิ้วหวัแม่มอืออก ได ้25O 

ผลการประเมิน  นิ้วหวัแม่มอืมกีารสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 7 ของนิ้วหวัแม่มอื 
ค าอธิบาย นิ้วหวัแม่มอืกางออก ได ้25 O จะสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้วหวัแม่มอืรอ้ยละ 8 (ตารางที ่ 2-8ก) 
 เท่ากบัรอ้ยละ 3 ของมอื (ตารางที ่2-1) และเท่ากบัรอ้ยละ 3 ของแขน (ตารางที ่2-2) หรอื

เท่ากบัรอ้ยละ 2 ของทัง้ร่างกาย (ตารางที ่2-3) 
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ตารางท่ี  2 – 8 ก     ค่าการสูญเสียสมรรถภาพท่ีเกิดจากการสูญเสียการกางน้ิวหัวแม่มือออก และเน่ืองจาก     
 ข้อติดแขง็  
 (Thumb Impairment Values Due to Lack of  Radial Abduction and to Ankylosis) 

 

มุมกางน้ิวหวัแม่มอื 
ท่ีวดัได้ (O) 

รอ้ยละการสูญเสียสมรรถภาพของน้ิวหวัแมม่ือท่ีเกิดจาก 

การสูญเสียการกางน้ิว การสูญเสียการหบุน้ิว ข้อติดแขง็ 

15 10 0 10 
20 9 1 10 
25 7 1 8 
30 5 1 6 
35 3 3 6 
40 2 5 7 
45 0 8 8 
50 0 9 9 

 
ค่าสดัส่วนสมัพทัธข์องการกางนิ้วหวัแม่มอืออก เท่ากบัรอ้ยละ 10 ของการเคลื่อนไหวทัง้หมดของนิ้วหวัแม่มอื พสิยัการ
เคลื่อนไหวนบัจากการหุบนิ้วหวัแม่มอืเตม็ที ่(15O) ไปจนถงึกางนิ้วหวัแม่มอืเตม็ที ่(50O) 

 
2.4.4.4 การหบุน้ิวหวัแม่มือ (Thumb Adduction)  

 การหุบนิ้วหวัแม่มอื ใชว้ธิวีดัระยะห่างเป็นเซนตเิมตร จากรอยย่นทีอ่ยู่ตรงระดบัขอ้ปลายนิ้วของนิ้วหวัแม่มอื 
(Flexion Crease of Thumb IP Joint) ไปจนถงึรอยย่นบนฝ่ามอื (Distal Palmar Crease) ทีอ่ยู่ตรงระดบัขอ้โคนนิ้วกอ้ย    
(รูปที ่2 - 17 และ 2 - 18) ในระนาบเดยีวกนั ค่าปกตกิารหุบนิ้วหวัแม่มือคดิจากระยะ 8 เซนตเิมตร ถงึ 0 เซนตเิมตร 
ระยะห่างยิง่น้อย การหุบนิ้วหวัแม่มอืยงัด ีการสูญเสยีสมรรถภาพของนิ้วหวัแม่มอืจะน้อย ค่าสดัส่วนสมัพทัธ์ของการหุบ
นิ้วหวัแม่มอืเท่ากบัรอ้ยละ 20 ของนิ้วหวัแม่มอื 
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รปูท่ี 2 - 17   การวดัการหุบน้ิวหัวแม่มือโดยวดัจากระยะห่างเป็นเซนติเมตรระหว่างรอยย่นท่ีอยู่ตรงระดบั               
ข้อปลายน้ิวหวัแม่มือ (*) ถึงรอยย่นบนฝ่ามือท่ีอยู่ตรงระดบัข้อโคนน้ิวก้อย  

 (Adduction of Thumb Measured in Centimeters From the Flexion Crease of the Thumb IP Joint 
to the Distal Palmar Crease Over the Level of the MP Joint of the Little Finger) 
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รปูท่ี  2 - 18  เส้นกราฟแสดงการหุบน้ิวหวัแม่มือใช้หน่วยเป็นเซนติเมตรท่ีเรียงกนัตามต าแหน่งต่าง ๆ และ             

ค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากการสูญเสียการหบุน้ิวหวัแม่มือ   
 (Linear Measurements of Thumb Adduction in Centimeters at Various Positions and Motion 

Unit Impairment Curve for Lack of Adduction) 
 

 
 
 
 
วิธีประเมินการสูญเสียสมรรถภาพ  
1. ใหผู้ร้บัการประเมนิท าการหุบนิ้วหวัแม่มอืเองเตม็ทีจ่นสดุ แลว้จงึวดัระยะห่างระหว่างรอยย่นทีข่อ้ปลาย

นิ้วหวัแม่มอืกบัรอยย่นบนฝา่มอืตรงขอ้โคนน้ิวกอ้ยเป็นเซนตเิมตร และลงบนัทกึไว ้
2. น าค่าทีว่ดัไดไ้ปเทยีบหาค่าการสญูเสยีสมรรถภาพทีเ่กดิจากการสญูเสยีการหุบนิ้วหวัแม่มอืหรอืจากขอ้

ตดิแขง็ของนิ้วหวัแม่มอื  จากตารางที ่2 – 8 ข  ถา้ระยะห่างทีว่ดัไดอ้ยู่ระหว่างตวัเลขทีก่ าหนดไวใ้นตารางที ่2 – 8 ข กใ็ห้
ท าการปรบัค่าการสญูเสยีสมรรถภาพตามสดัสว่นทีเ่หมาะสม 
 
 
 

ระยะห่างท่ีน้ิวหวัแมม่ือสูญเสียการหบุน้ิว 
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ตารางท่ี 2 – 8 ข   ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของน้ิวหัวแม่มือท่ีเกิดจากการสูญเสียการหุบน้ิวหัวแม่มือและ           
จากข้อติดแขง็  

 (Thumb Impairment Values Due to Lack of Radial Adduction and to Ankylosis) 
 

ระยะห่างการสูญเสียการหบุ
น้ิวหวัแมม่ือ (ซ.ม) 

รอ้ยละการสูญเสียสมรรถภาพของน้ิวหวัแมม่ือท่ีเกิดจาก 
การหบุน้ิวท่ีผิดปกติ ข้อติดแขง็ 

8 20 20 
7 13 19 
6 8 17 
5 6 15 
4 4 10 
3 3 15 
2 1 17 
1 0 19 
0 0 20 

 
ค่าสดัส่วนสมัพทัธ์ของการหุบนิ้วหวัแม่มือเท่ากบัร้อยละ 20 ของการเคลื่อนไหวทัง้หมดของนิ้วหวัแม่มือ พิสยัการ
เคลื่อนไหวการหุบนิ้วหวัแม่มอืคดิเป็นระยะทาง 8 เซนตเิมตร ถงึ 0 เซนตเิมตร 

 
ตวัอยา่งท่ี 2.24 
การตรวจรา่งกาย ผูร้บัการประเมนิสามารถหุบนิ้วหวัแม่มอืได ้3 เซนตเิมตร 
ผลการประเมิน   นิ้วหวัแม่มอืมกีารสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 3 ของหวัแม่มอื (ตารางที ่2 - 8ข) 
ค าอธิบาย ผูร้บัการประเมนิหุบนิ้วหวัแม่มอืไดเ้ป็นระยะ 3เซนตเิมตร จะสญูเสยีการหุบนิ้ว  
 (8 - 3) = 5 เซนตเิมตร  เท่ากบั การสญูเสยีสมรรถภาพจากการหุบนิ้วทีผ่ดิปกต ิ รอ้ยละ 6 

ของนิ้วหวัแม่มอื (ตารางที ่2 – 8 ข) เท่ากบัรอ้ยละ 2 ของมอื (ตารางที ่2-1) และ 
 เท่ากบัรอ้ยละ 2 ของแขน (ตารางที ่2-2) หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 1 ของทัง้ร่างกาย (ตารางที ่2-3) 
 

2.4.4.5  การสบน้ิวหวัแม่มือกบัน้ิวอ่ืน (Thumb Opposition)  
การวดัการสบนิ้วหวัแม่มอืกบันิ้วอื่น (Thumb Opposition) ใช้วดัระยะเป็นเซนติเมตร โดยให้ผู้รบั               

การประเมนิเคลื่อนนิ้วหวัแม่มอืไปอยู่เหนือขอ้โคนนิ้วของนิ้วกลาง (Thumb Opposition) แลว้วดัระยะห่างระหว่างรอยย่น
ของขอ้ปลายน้ิวของน้ิวหวัแม่มอืกบัรอยย่นทีฝ่า่มอืเหนือขอ้โคนน้ิวกลาง (รูปที ่2 - 19) ระยะยิง่ห่างมากการสบของนิ้วยิง่ด ี
การสูญเสยีสมรรถภาพของนิ้วหวัแม่มอืจะน้อย (ตารางที่ 2-9) ค่าสดัส่วนสมัพทัธ์ของการเคลื่อนไหวนี้เท่ากบัร้อยละ 45 
ของนิ้วหวัแม่มอื ระยะสงูสุดของการสบนิ้วหวัแม่มอืเท่ากบั 8 เซนตเิมตร อย่างไรกต็ามถ้ามอืมขีนาดเลก็ลง ค่าระยะปกติ
ของการสบนิ้วหวัแม่มือกบันิ้วอื่นก็อาจมีค่าน้อยลงเล็กน้อย จึงต้องวดัการสบนิ้วหัวแม่มือทัง้สองข้างเปรียบเทียบกัน                   
ถ้านิ้วหวัแม่มอืขา้งตรงขา้มที่ปกตมิคี่าการสบนิ้วหวัแม่มอืกบันิ้วอื่น ๆน้อยกว่าค่าเฉลี่ยกใ็ห้น าค่าการสบนิ้วหวัแม่มอืของ
ดา้นตรงขา้มทีป่กตมิาเป็นฐานการค านวณค่าการสญูเสยีสมรรถภาพ โดยน าไปลบออกจากค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของ
ขา้งทีผ่ดิปกต ิถา้มกีารปรบัค่าการสญูเสยีสมรรถภาพโดยวธินีี้จะตอ้งระบุลงไปในรายงานดว้ย 
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รปูท่ี 2-19  การวดัการสบน้ิวหวัแม่มือกบัน้ิวอ่ืนและเส้นกราฟแสดงค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากการสูญเสีย

การสบน้ิวหวัแม่มือกบัน้ิวอ่ืน ในต าแหน่งต่าง ๆ ใช้หน่วยเป็นเซนติเมตร  
 (Linear Measurements of Thumb Opposition (cm) at Various Positions and Motion Unit 

Impairment Curve for Lack of Opposition )  
 

 

 
 
 
วิธีประเมินการสูญเสียสมรรถภาพ 
1. ให้ผู้รบัการประเมินท าการสบนิ้วหวัแม่มือกบันิ้วอื่นเองเต็มที่ตามวิธีที่กล่าวข้างต้น วดัและบันทึก      

ระยะห่างเป็นเซนตเิมตร 
2. เทยีบหาค่ารอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้วหวัแม่มอืทีเ่กดิจากการสญูเสยีการสบนิ้วหวัแม่มอืกบั  

นิ้วอื่น หรอืขอ้ตดิแขง็จากตารางที ่2 - 9 การประเมนิหาค่าการสญูเสยีสมรรถภาพในกรณีทีร่ะยะห่างทีว่ดัไดอ้ยู่ระหว่าง   
ตวัเลขทีก่ าหนดไวใ้นตารางที ่2 - 9  ใหท้ าการปรบัค่าการสญูเสยีสมรรถภาพใหม่ตามสดัสว่นทีเ่หมาะสม 
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ตารางท่ี 2-9  ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของน้ิวหวัแม่มือท่ีเกิดจากการสูญเสียการสบน้ิวหวัแม่มือกบัน้ิวอ่ืน  และ 
จากข้อติดแขง็  

 (Thumb Impairments Values Due to Lack of Opposition and to Ankylosis) 
 

ระยะห่างการสบน้ิวหวัแมม่ือ 
กบัน้ิวอ่ืน  (เซนติเมตร) 

รอ้ยละการสูญเสียของน้ิวหวัแม่มือท่ีเกิดจาก 
การสบน้ิวหวัแมม่ือผิดปกติ ข้อติดแขง็ 

0 45 45 
1 31 40 
2 22 36 
3 13 31 
4 9 27 
5 5 22 
6 3 24 
7 1 27 
8 0 29 

 
ค่าสดัส่วนสมัพทัธ์ของการสบนิ้วหวัแม่มอืกบันิ้วอื่นเท่ากบัร้อยละ 45 ของการเคลื่อนไหวทัง้หมดของ

นิ้วหวัแม่มอื พสิยัการสบนิ้วหวัแม่มอืกบันิ้วอื่นมรีะยะตัง้แต่ 0 ถงึ 8 เซนตเิมตร 
 
2.4.4.6 การบวกค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากการเคลื่อนไหวท่ีผิดปกติของน้ิวหวัแม่มือตัง้แต่ 2 

ทิศทางขึน้ไป (Adding Two or More Abnormal Thumb Motions)  
1. ท าการวัด และบันทึกค่าการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วหัวแม่มือที่เกิดจากการงอและ                

การเหยยีดขอ้ปลายนิ้ว ขอ้โคนนิ้ว (รูปที ่2 - 12 และ 2 - 15)  การกางขอ้ออกทางนิ้วหวัแม่มอื (ตารางที ่2-8 ก) และ          
การหุบขอ้ (ตารางที ่2-8 ข) การสบนิ้วหวัแม่มอื (ตารางที ่2-9) ตามวธิดีงักล่าว 

2. น าค่าการสูญเสยีสมรรถภาพของนิ้วหวัแม่มอืที่เกดิจากการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติของแต่ละ
ทศิทางมาบวกกนักจ็ะได้ค่าการสูญเสยีสมรรถภาพของนิ้วหวัแม่มอืทัง้หมดที่เกดิจากการเคลื่อนไหวที่ผดิปกติในแต่ละ
ทศิทาง 

ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้วหวัแม่มอืที่เกดิจากการเคลื่อนไหวที่ผดิปกตใินแต่ละทศิทางให้
น ามาบวกกันเป็นค่าการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วหัวแม่มือ เพราะว่าค่าสดัส่วนสมัพัทธ์ของการเคลื่อนไหวของ
นิ้วหวัแม่มอืแต่ละหน่วยประกอบกนัขึน้เป็นการเคลื่อนไหวของนิ้วหวัแม่มอืทัง้หมดเท่ากบั 100% และก าหนดไวใ้นแผนภูมิ
รูปตารางค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้วหวัแม่มอื ดงันัน้  ถ้าการเคลื่อนไหวแต่ละขอ้ของนิ้วหวัแม่มอืมคี่าการสญูเสยี
สมรรถภาพสงูสดุ  ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพรวมทัง้หมดของนิ้วหวัแม่มอืทีน่ ามาบวกกนักจ็ะตอ้งเท่ากบัรอ้ยละ 100    

  ข้อควรสงัเกต  ในกรณีทีข่อ้น้ิวมอืของนิ้วอื่น ๆ นอกจากนิ้วหวัแม่มอื  มกีารสญูเสยีมากกว่าหนึ่ง
ขอ้ใน นิ้วมอืน้ิวเดยีวกนั ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของแต่ละขอ้ตอ้งน ามา รวมกนั โดยใชต้ารางค่ารวม เพราะว่าค่าสดัสว่น
สมัพทัธข์องนิ้วมอื (ขอ้ปลายนิ้ว ขอ้กลางนิ้ว และขอ้โคนนิ้ว) แต่ละนิ้วไม่ไดก้ าหนดใหม้คี่ารวมกนั  เท่ากบั รอ้ยละ 100 ของ
นิ้วมอืนัน้  
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ตวัอย่างท่ี 2.25 
การตรวจรา่งกาย ขอ้ปลายนิ้วหวัแม่มอืสญูเสยีสมรรถภาพจากการสูญเสยีการงอรอ้ยละ  4 และการเหยยีด    

รอ้ยละ 4 จากการสญูเสยีการหุบและการกางขอ้ออกทางนิ้วหวัแม่มอืร้อยละ 0 จากการ
สญูเสยี การท าการสบนิ้วหวัแม่มอืกบันิ้วอื่น ๆ  รอ้ยละ 10  

ผลการประเมิน นิ้วหวัแม่มอืสญูเสยีสมรรถภาพเท่ากบัรอ้ยละ 18 ของนิ้วหวัแม่มอื    
ค าอธิบาย การสูญเสยีสมรรถภาพจากการเคลื่อนไหวผดิปกตขิองนิ้วหวัแม่มอืแต่ละทศิทางให้

น ามาบวกกนั (4% + 4% + 0% + 10% = 18%) ไดเ้ท่ากบัรอ้ยละ 18 ของนิ้วหวัแม่มอืเท่ากบั
รอ้ยละ 7 ของมอื (ตารางที ่2-1) และเท่ากบัรอ้ยละ 6 ของแขน (ตารางที ่2-2) หรอืเท่ากบั
รอ้ยละ 4 ของทัง้ร่างกาย (ตารางที ่2-3) 

 
 

2.4.5  แนวทางการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพจากการสูญเสียการเคล่ือนไหวของ
ข้อน้ิวมือ (Finger Motion Impairment) 

นิ้วมอืแต่ละนิ้วประกอบดว้ยหน่วยการเคลื่อนไหว 3 หน่วย โดยแต่ละหน่วยของนิ้วจะมคี่าสดัส่วนสมัพทัธ์
เท่ากบัค่าการสญูเสยีสมรรถภาพทีเ่กดิจากขอ้น้ิวมอืถูกตดัขาด กล่าวคอื ขอ้ปลายนิ้วมคี่า 45% ขอ้กลางนิ้วมคี่า 80% และ
ขอ้โคนนิ้วมคี่า 100% (ตารางที ่2 - 4)  

ขอ้น้ิวมอืแต่ละขอ้มคี่าการสญูเสยีสมรรถภาพของหน่วยการเคลื่อนไหวเป็นกราฟเสน้โคง้เริม่ทีจุ่ดศูนยต์าม
สมการพืน้ฐาน A = E + F และสามารถเปลีย่นไปเป็นแผนภูมริูป (Pie Charts)  ของการสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้วโดยใช้
ค่าสดัสว่นสมัพทัธก์ารท างานของแต่ละหน่วยเป็นองคป์ระกอบในการเปลีย่นค่า (รปูที ่2 - 21 , 2 – 23 และ 2 - 25) 

มอืทัว่ไปปกติขอ้โคนนิ้วสามารถเหยยีดได้เกนิ (Hyperextension) + 20O ค่าร้อยละของการสูญเสยี
สมรรถภาพจากการสญูเสยีการเหยยีดขอ้เกนิมคี่าเพยีงเลก็น้อย การเหยยีดขอ้ถงึต าแหน่งปกตทิี่ศูนยอ์งศา (รูปที ่2-25) มี
ค่า IE% = 5%   

 ส่วนขอ้กลางนิ้ว และขอ้ปลายนิ้วปกติเหยยีดได้ถึงศูนย์องศา ซึ่งมคี่า IE% = 0% การเหยยีดขอ้เกนิ    
ระหว่างมุมเหยยีดขอ้ทีศ่นูยอ์งศา และมุมเหยยีดขอ้เกนิ +30O ถอืว่าไม่มคี่าการสญูเสยีสมรรถภาพ แต่มกีารก าหนดค่าการ
สญูเสยีสมรรถภาพเฉพาะทีส่ญูเสยีการงอขอ้และขอ้ตดิแขง็เท่านัน้ เช่น ขอ้กลางนิ้วตดิแขง็ในต าแหน่งท่าเหยยีดเกนิ 30O   
มคี่าการสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้วมอืรอ้ยละ 80  (รปูที ่2 - 23)  

ข้อสงัเกต ขอ้น้ิวมอืแต่ละขอ้มค่ีาการสญูเสยีสมรรถภาพจากขอ้ตดิแขง็น้อยทีส่ดุในต าแหน่ง ทีข่อ้นัน้ใชง้านไดด้ ี
ลงบนัทกึค่าพสิยัการเคลื่อนไหวของขอ้ตามทีว่ดัไดจ้รงิและน ามาค านวณหาค่าการสญูเสยีสมรรถภาพชนิด

ต่าง ๆ จากแผนภูมริปู (Pie Chart) 
ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพทีเ่กดิจากค่ามุมทีอ่ยู่ระหว่างตวัเลขทีก่ าหนดไว้ในแผนภูมริูปใหน้ ามาปรบัค่าการ

สญูเสยีสมรรถภาพใหม่ตามสดัสว่นทีเ่หมาะสม 
เทคนิคการวดัการเคลื่อนไหวของขอ้น้ิวมอืไดอ้ธบิายไวแ้ลว้ในหวัขอ้ 2.4.1 ส าหรบัการวดัมุมการเคลื่อนไหว

ของขอ้ม ี2 วธิ ีไดแ้ก่ 
1. วดัมุมของขอ้แต่ละขอ้โดยตรงึขอ้ทีอ่ยู่สงูกว่าใหอ้ยู่ในท่าเหยยีด 
2. วดัพสิยัการเคลื่อนไหวทัง้หมดของขอ้น้ิวมอืโดยใหผู้ร้บัการประเมนิงอขอ้เองพรอ้มๆ กนัทัง้ 3 ขอ้ 
สว่นจะเลอืกวธิไีหนนัน้ควรเลอืกวธิทีีไ่ดค้่าการสญูเสยีสมรรถภาพตรงกบัการสญูเสยีทีเ่ป็นจรงิทีส่ดุ 
2.4.5.1  ข้อปลายน้ิว : การงอและการเหยียดข้อปลายน้ิว (DIP Joint : Flexion and Extension)  

ขอ้ปลายนิ้วมคี่าพสิยัการเคลื่อนไหวตัง้แต่เหยยีดขอ้ได ้0 องศา จนถงึงอขอ้ได ้70 องศา ต าแหน่งขอ้ตดิแขง็ทีใ่ชง้านไดด้คีอื
งอขอ้ 20 องศา ค่าสดัสว่นสมัพทัธข์องการเคลื่อนไหวขอ้ปลายนิ้วเท่ากบัรอ้ยละ 45 ของนิ้วมอื  
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รปูท่ี 2-20     รปูบนแสดงต าแหน่งท่าปกติของข้อปลายน้ิว (Neutral Position)   
 รปูล่างแสดงวิธีวดัการงอข้อปลายน้ิว (Flexion of Finger DIP Joint) 
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รปูท่ี 2-21   ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของน้ิวมือจากข้อปลายน้ิวมือเคลื่อนไหวท่ีผิดปกติ  
 (Finger Impairments Due to Abnormal Motion at the DIP Joint) 
 

 

 
 

 
ค่าสดัสว่นสมัพทัธข์องขอ้ปลายนิ้วมคี่ารอ้ยละ 45 ของนิ้วมอื  

ขอ้ปลายนิ้วตดิแขง็ในต าแหน่งทีใ่ชง้านไดด้ ีคอื งอ 20 O มคี่าการสญูเสยีสมรรถภาพน้อยทีส่ดุเท่ากบัรอ้ยละ 
30 ของนิ้ว 
 IA%  =   ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพจากขอ้ตดิแขง็ 
 IE%  =  ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพจากการสญูเสยีการเหยยีดขอ้ 
 IF%  =  ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพจากการสญูเสยีการงอขอ้ 
 V   =   ค่ามุมการเคลื่อนไหวทีว่ดัได ้
 *  =  ต าแหน่งทีข่อ้ตดิแขง็ทีใ่ชง้านไดด้ ี

 
วธิกีารประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพ 
1. ให้ผู้รบัการประเมนิงอและเหยียดข้อปลายนิ้วเองเต็มที่วดัและบนัทึกมุมที่อ่านได้ (V) จากเครื่องวดั                   

(รปูที ่2 - 20) 
2. ใช้รูปที่ 2-21 เทยีบค่ามุมที่วดัได้ (V) จากการงอและเหยยีดขอ้ปลายนิ้วให้ตรงกบัค่าการสญูเสยี

สมรรถภาพจากการงอขอ้ (แถว IF%) และการเหยยีดขอ้ (แถว IE%) ค่ารอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพของมุมทีเ่หยยีดขอ้
เกนิใหอ้่านค่าทีอ่ยู่เหนือต าแหน่งค่า 0 องศา ถา้ค่ามุมทีว่ดัไดอ้ยู่ระหว่างตวัเลขทีก่ าหนดไวใ้นรูปที ่2 - 21 กใ็หท้ าการปรบั
ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพใหม่ ตามสดัสว่นทีเ่หมาะสม 
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3. น าค่า IF% และ IE% มาบวกกนั จะได้ค่าการสูญเสยีสมรรถภาพของนิ้วมือที่เกิดจากการสูญเสยี              
การเคลื่อนไหวของขอ้ปลายนิ้ว 

4. ถ้าขอ้ปลายนิ้วมอืติดแขง็ใหเ้ทยีบค่ามุมที่วดัได้ (V) กบัแถวค่าการสญูเสยีสมรรถภาพจากขอ้ติดแขง็   
(แถว IA%) ในรูปที ่2 - 21 ถ้าค่ามุมทีต่ดิแขง็อยู่ระหว่างตวัเลขที่ก าหนดไวใ้นรูปที่ 2-21 กใ็หท้ าการปรบัค่าการสญูเสีย
สมรรถภาพใหม่ตามสดัส่วนทีเ่หมาะสม ขอ้ปลายนิ้วติดแขง็ในต าแหน่งที่ใช้งานได้ดี คอืงอขอ้ 20O มคี่าการสูญเสยี
สมรรถภาพน้อยทีส่ดุเท่ากบัรอ้ยละ 30 ของนิ้ว 
 
ตวัอยา่งท่ี 2.26 
การตรวจรา่งกาย ขอ้ปลายนิ้วของนิ้วกลางเหยยีดไดไ้ม่สดุ –10O งอได ้ 50 O 

ผลการประเมิน  นิ้วกลางสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 2 ของมอื 
ค าอธิบาย  จากรปูที ่2-21 
 IE% จากขอ้ปลายนิ้วเหยยีดได ้-10 O  =  2  %  ของนิ้ว 
 IF% จากงอได ้ 50 O  =    10 %  ของนิ้ว 
 ดงันัน้  นิ้วกลางสญูเสยีสมรรถภาพ (IE% + IF%)  =    2% + 10%     

  =  12% ของนิ้วกลาง หรอืเท่ากบั   
รอ้ยละ 2 ของมอื (ตารางที ่2-1 ) เท่ากบัรอ้ยละ 2 ของแขน (ตารางที ่2-2) หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 
1 ของทัง้ร่างกาย (ตารางที ่2-3) 

 
  
ตวัอย่างท่ี 2.27 
การตรวจรา่งกาย ขอ้ปลายนิ้วของนิ้วนางเหยยีดไดเ้กนิ +30 O และงอได ้0 O 

ผลการประเมิน  นิ้วนางสญูเสยีสมรรถภาพ รอ้ยละ 36 ของนิ้ว 
ค าอธิบาย จากรปูที ่2-21 
 IE% = 0%   IF% = 36% 
 นิ้วนางสญูเสยีสมรรถภาพ (IE% + IF%) = 0% + 36% เท่ากบัรอ้ยละ 36 ของนิ้ว   
 เท่ากบัรอ้ยละ 4 ของมอื (ตารางที ่2-1) และเท่ากบัรอ้ยละ 4 ของแขน (ตารางที ่2-2) หรอื

เท่ากบัรอ้ยละ 2 ของทัง้ร่างกาย (ตารางที ่2-3) 
 
ตวัอย่างท่ี 2.28 
การตรวจรา่งกาย ขอ้ปลายนิ้วของนิ้วกอ้ยตดิแขง็ในท่างอ 35 O 
ผลการประเมิน นิ้วกอ้ยสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 34 ของนิ้ว 
ค าอธิบาย      จากรปูท่ี 2-21 
 IA% =  ที ่30 O = 33 % 
 IA% =  ที ่40 O = 35 % 
 ท าการปรบัค่าการสญูเสยีสมรรถภาพใหม่ตามสดัสว่นทีเ่หมาะสมระหว่างมุม 30O และ 40O 
 ดงันัน้ IA% ที ่35 O เท่ากบัรอ้ยละ 34 ของนิ้วกอ้ยเท่ากบัรอ้ยละ 3 ของมอื (ตารางที ่2-1) และ

เท่ากบัรอ้ยละ 3 ของแขน (ตารางที ่2-2) หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 2 ของทัง้ร่างกาย (ตารางที ่2-3) 
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2.4.5.2  ข้อกลางน้ิว  : การงอและการเหยียดข้อกลางน้ิว  (PIP Joint : Flexion and Extension) 
ขอ้กลางนิ้วมคี่าพสิยัการเคลื่อนไหวตัง้แต่เหยยีดได ้0 O จนถงึงอได ้100 O ต าแหน่งขอ้ตดิแขง็ทีใ่ชง้านไดด้ี

คอืงอ 40 O  ค่าสดัสว่นสมัพทัธข์องการเคลื่อนไหวขอ้กลางนิ้วเท่ากบัรอ้ยละ 80  ของนิ้วมอื 
วธิกีารประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพ 
1. ให้ผู้รบัการประเมนิงอ และเหยยีดขอ้กลางนิ้วเองอย่างเต็มที่ วดับนัทกึมุมที่ได้ (V) จากเครื่องวดั                 

(รปูที ่2-22) 
2. ใช้รูปที่ 2-23 เทียบค่ามุมที่วดัได้ (V) จากการงอและเหยียดขอ้กลางนิ้วให้ตรงกบัค่าการสูญเสยี

สมรรถภาพจากการงอขอ้ (แถว IF%) และการเหยยีดขอ้ (แถว IE%)  ค่ารอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพทีเ่กดิจากการเหยยีด
ขอ้เกนิ  ใหอ้่านจากค่ามุมทีอ่ยู่เหนือต าแหน่ง 0 องศา  ถ้าค่าการสญูเสยีสมรรถภาพทีเ่กดิจากค่ามุมทีอ่ยู่ระหว่างตวัเลขที่
ก าหนดไวใ้นรปูที ่2-23 ใหท้ าการปรบัค่าการสญูเสยีสมรรถภาพใหม่ตามสดัสว่นทีเ่หมาะสม 
 
รปูท่ี 2-22  รูปบนแสดงต าแหน่งท่าปกติของข้อกลางน้ิว และรูปล่างแสดงการงอข้อกลางน้ิวและวิธีวดัมุม   

Neutral Position (top) and Flexion (bottom) of Finger PIP Joint 
  
 

 
 

3. น าค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้วมอืทีเ่กดิจากการสญูเสยีการเคลื่อนไหวขอ้กลางนิ้วบวกกันเป็นค่า
การสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้ว  (IF% + IE%) 

4. ถ้าขอ้กลางนิ้วตดิแขง็ใหเ้ทยีบค่ามุมทีข่อ้ตดิแขง็ (V) ทีต่รงกบัการสญูเสยีสมรรถภาพจากขอ้ตดิแขง็ 
(แถว IA%) ในรูปที ่2-23 ถ้าค่ามุมที่ตดิแขง็อยู่ระหว่างตวัเลขที่ก าหนดไว้ในรูปที่ 2-23 กใ็หท้ าการปรบัค่าการสูญเสยี
สมรรถภาพใหม่ ตามสดัสว่นทีเ่หมาะสม ขอ้กลางนิ้วตดิแขง็ในต าแหน่งทีใ่ชง้านไดด้คีอื งอ 40O มคี่าการสญูเสยีสมรรถภาพ
น้อยทีส่ดุเท่ากบัรอ้ยละ 50 ของนิ้ว 
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ตวัอย่างท่ี 2.29 
การตรวจรา่งกาย   ขอ้กลางนิ้วของนิ้วกลาง เหยยีดไม่สดุขาดไป – 15 O งอได ้60O 
ผลการประเมิน  นิ้วกลางสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 6 ของมอื   
ค าอธิบาย     จากรปูที ่2-23  ท าการปรบัค่าการสญูเสยีสมรรถภาพใหม่ตามสดัสว่นทีเ่หมาะสมระหว่าง            

ค่ามุมเหยยีดขอ้ -10O และค่ามมุเหยยีดขอ้ –20O 
      ค่ามุมเหยยีดขอ้ -20O จะสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 7 ของนิ้ว  
      ค่ามุมเหยยีดขอ้ -10O จะสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 3 ของนิ้ว   
 ดงันัน้  ค่ามุมต่างกนั 10O จะมคี่าการสญูเสยีสมรรถภาพเท่ากบั 7% - 3% = 4%   
            ค่ามุมต่างกนั  5O จะมคี่าการสญูเสยีสมรรถภาพ 4% x 5   = 2% 
                  10 
 ดงันัน้  IE% ที ่–15O มคี่าการสญูเสยีสมรรถภาพเท่ากบั 3% + 2% = 5%  
            IF% ที ่60O = 24% (รปูที ่2-23) 
 ดงันัน้ นิ้วกลางสญูเสยีสมรรถภาพ = 5% + 24%  เท่ากบัรอ้ยละ 29 ของนิ้ว  
 หรอืเท่ากบั รอ้ยละ 6 ของมอื (ตารางที ่2-1) และเท่ากบัรอ้ยละ 5 ของแขน         
 (ตารางที ่2-2) หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 3 ของทัง้ร่างกาย (ตารางที2่-3) 
 
รปูท่ี 2-23   ค่าการสญูเสียสมรรถภาพของน้ิวมือจากการเคล่ือนไหวท่ีผิดปกติของข้อกลางน้ิว  
 (Finger Impairments Due to Abnormal Motion at PIP Joint) 

 
ค่าสดัสว่นสมัพทัธข์องขอ้กลางนิ้วมคี่ารอ้ยละ 80 ของนิ้ว ขอ้กลางนิ้วตดิแขง็ในต าแหน่งทีใ่ชง้านไดด้ ีคอื 
งอ 40 O มคี่าการสญูเสยีสมรรถภาพน้อยทีส่ดุเท่ากบัรอ้ยละ 50 ของนิ้ว 

  IA%   = ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพจากขอ้กลางนิ้วตดิแขง็ 
  IE%   = ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพจากการสญูเสยีการเหยยีดขอ้กลางนิ้ว 
  IF%   = ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพจากการสญูเสยีการงอขอ้กลางนิ้ว 
  V      = ค่ามุมการเคลื่อนไหวทีว่ดัได ้
  *       = ต าแหน่งขอ้ตดิแขง็ทีใ่ชง้านไดด้ ี
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ตวัอย่างท่ี 2. 30 
การตรวจรา่งกาย ขอ้กลางนิ้วของนิ้วชีต้ดิแขง็ในท่างอ 40 O 

ผลการประเมิน   นิ้วมอืสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 50 ของนิ้วมอื  
ค าอธิบาย  ขอ้ตดิแขง็ในท่างอ 40 O จะสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 50 ของนิ้ว (รปูที ่2-23) 

ซึง่เท่ากบัรอ้ยละ 10 ของมอื (ตาราง 2-1) และเท่ากบัรอ้ยละ 9 ของแขน (ตาราง 2-2)  
หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 5 ของทัง้ร่างกาย (ตาราง 2-3) 

 
2.4.5.3  การงอและการเหยียดข้อโคนน้ิว (MP Joint : Flexion and Extension) 
ขอ้โคนนิ้วมคี่าพสิยัการเคลื่อนไหวตัง้แต่เหยยีดข้อเกิน +20O ไปจนถึงงอขอ้ 90O ต าแหน่งที่ขอ้โคนนิ้ว         

ตดิแขง็ใชง้านไดด้คีอื ท่างอขอ้ 30O ค่าสดัสว่นสมัพทัธข์องการเคลื่อนไหวของขอ้โคนนิ้วเท่ากบัรอ้ยละ 100 ของนิ้ว 
วธิกีารประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพ 
1. ให้ผู้รบัการประเมินงอและเหยยีดข้อโคนนิ้วเองอย่างเต็มที่ วดัและบนัทกึมุม  (V) ที่อ่านจากเครื่องวดั                 

(รปูที ่2-24) 
2. จากรูปที่ 2-25 เทียบค่ามุมที่วดัได้ (V) จากการงอและเหยียดข้อโคนนิ้วให้ตรงกบัค่าการสูญเสีย

สมรรถภาพจากการงอขอ้ (แถว IF%) และการเหยยีดขอ้ (แถว IE%) ค่าร้อยละการสูญเสยีสมรรถภาพจากการเหยยีด             
ขอ้เกนิใหอ้่านค่าทีอ่ยู่เหนือต าแหน่งค่าปกต ิ0 องศา ถ้าค่ามุมทีว่ดัไดอ้ยู่ระหว่างตวัเลขทีก่ าหนดไวใ้นรูปที ่2-25  กใ็หท้ า
การปรบัค่าการสญูเสยีสมรรถภาพใหม่ตามสดัสว่นทีเ่หมาะสม 
 
รปูท่ี 2-24   รปูบนแสดงต าแหน่งท่าปกติของข้อโคนน้ิว (0O) และรปูล่างแสดงการงอข้อโคนน้ิว และ

วิธีวดัมมุ Neural Position (top) and Flexion (bottom) of Finger MP Joint 
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รปูท่ี 2-25   ค่าการสญูเสียสมรรถภาพของน้ิวมือจากการเคล่ือนไหวท่ีผิดปกติของข้อโคนน้ิว                      
 (Finger Impairments Due to Abnormal Motion at the MP Joint) 

 
 
 

 ค่าสดัส่วนสมัพทัธ์ของขอ้โคนนิ้วมีค่าร้อยละ 100 ของนิ้ว ข้อโคนนิ้วติดแขง็ในต าแหน่ง                  
ทีใ่ชง้านไดด้คีอืท่างอ 30O  มคี่าการสญูเสยีสมรรถภาพน้อยทีส่ดุเท่ากบัรอ้ยละ 45 ของนิ้ว 
  IA%  =   ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพจากขอ้โคนนิ้วตดิแขง็ 
  IE%  =   ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพจากการสญูเสยีการเหยยีดขอ้โคนนิ้ว 
  IF%  =   ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพจากการสญูเสยีการงอขอ้โคนนิ้ว 

 V     =   ค่ามุมการเคลื่อนไหวทีว่ดัได ้
 *      =   ต าแหน่งขอ้ตดิแขง็ทีใ่ชง้านไดด้ ี
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3. น าค่าการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วมือที่เกิดจากการสูญเสียการเคลื่อนไหวข้อโคนนิ้วบวกกัน          
(IF%  + IE%) เป็นค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้ว  

4. ถ้าขอ้โคนนิ้วมอืตดิแขง็ ใหเ้ทยีบค่ามุมทีข่อ้ตดิแขง็ (V) กบัค่าการสญูเสยีสมรรถภาพจากขอ้ตดิแขง็ 
(แถว IA%) ในรูปที่ 2-25 ถ้าค่ามุมที่ติดแขง็อยู่ระหว่างตวัเลขที่ก าหนดไว้ในรูปที่ 2-25 ให้ท าการปรบัค่าการสูญเสยี
สมรรถภาพใหม่ตามสดัส่วนทีเ่หมาะสม ขอ้โคนนิ้วติดแขง็ในต าแหน่งที่ใช้งานได้ดคีอืท่างอขอ้ 30O มคี่าการสญูเสยี
สมรรถภาพน้อยทีส่ดุเท่ากบัรอ้ยละ 45 ของนิ้ว 

 
ตวัอย่างท่ี 2.31 
การตรวจรา่งกาย ขอ้โคนนิ้วของนิ้วกลางเหยยีดได ้0 องศา และงอได ้50O 
ผลการประเมิน  นิ้วกลางสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 27 ของนิ้ว หรอืรอ้ยละ 5 ของมอื 
ค าอธิบาย  จากรปูที ่2 -25 
  ขอ้กลางนิ้วเหยยีดได ้0 O , IE% = 5% 
                                           งอได ้50O ,IF% = 22% 
  นิ้วกลางสญูเสยีสมรรถภาพ        (IE% + IF%)  = 5% + 22% 
      = รอ้ยละ 27 ของนิ้ว 
      = รอ้ยละ 5 ของมอื (ตารางที ่2 - 1 ) 
   = รอ้ยละ 5 ของ ของแขน (ตารางที ่2-2) 
   = รอ้ยละ 3 ของทัง้ร่างกาย (ตารางที ่2-3) 
 
ตวัอย่างท่ี 2.32 
การตรวจรา่งกาย  ขอ้โคนน้ิวของนิ้วนางตดิแขง็ในท่างอ 55O  
ผลการประเมิน  สญูเสยีสมรรถภาพของนิ้วนางรอ้ยละ 68  
ค าอธิบาย  ขอ้โคนนิ้วตดิแขง็ในท่างอ 55O ตอ้งค านวณค่าการสญูเสยีสมรรถภาพทีข่อ้โคนนิ้วตดิแขง็ระหว่าง

ท่างอ 50 O และท่างอ 60O โดยการปรบัค่าการสญูเสยีสมรรถภาพใหม่ตามสดัส่วนทีเ่หมาะสม 
ระหว่างมุม 50O และ 60O  ดงันี้  

  จากรปูที ่2 - 25 
  ค่ามุมตดิแขง็ 60O มคี่า IA%   = 73%  
  ค่ามุมตดิแขง็ 50O มคี่า IA%   = 63%   
  ค่ามุมตดิแขง็ต่างกนั 10O (60O –  50O)   มคี่า IA%   ต่างกนั 10% (73% – 63%) 
  หรอืค่ามุมตดิแขง็ต่างกนั  5O   มคี่า IA%   ต่างกนั 5%   
  ดงันัน้ ขอ้โคนนิ้วตดิแขง็ในท่างอ 50O + 5O  มคี่า IA%   = 63% + 5%    
         ขอ้โคนนิ้วตดิแขง็ในท่างอ 55O   มคี่า IA%   = 68%  
 ดงันัน้ นิ้วนางสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 68 ของนิ้วนาง เท่ากบัรอ้ยละ 7 ของมอื (ตารางที ่2-1)

เท่ากบัรอ้ยละ 6 ของแขน (ตารางที ่2-2) หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 4 ของทัง้ร่างกาย (ตารางที ่2-3) 
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2.4.5.4 การรวมการเคลื่อนไหวท่ีผิดปกติของข้อน้ิวมือท่ีมากกว่าหน่ึงข้อขึ้นไป (Combining 
Abnormal Motion at More Than One Finger Joint) 

วิธีการหาค่าการสูญเสียสมรรถภาพของน้ิวมือจากการวดัพิสยัการเคลื่อนไหวท่ีผู้รบัการประเมินงอ
ข้อน้ิวมือเองทีละข้อ 

1. หาค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้วมอืจากการเคลื่อนไหวทีผ่ดิปกตขิองแต่ละขอ้ของนิ้วมอื ตามทีไ่ด้
บรรยายมาแลว้ 

2. รวมค่าการสูญเสยีสมรรถภาพของนิ้วมอืที่หาไดจ้ากการเคลื่อนไหวที่ผดิปกตขิองแต่ละขอ้นิ้ว โดยใช้
ตารางค่ารวม   ถา้มขีอ้ทีส่ญูเสยีสมรรถภาพ 3 ขอ้ กใ็หท้ าการรวมค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของ 2 ขอ้แรกก่อน แลว้จงึจะ
เอาผลลพัทท์ีไ่ดไ้ปรวมกบัค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของขอ้ที ่3 โดยใชต้ารางค่ารวม 

แปลงค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้วมอืเป็นของมอื ของแขน และของทัง้ร่างกาย ตามล าดบั (ตารางที ่2 -1 
ถงึ 2 - 3) 

 
ตวัอย่างท่ี  2.33 
การตรวจรา่งกาย   นิ้วกลางมขีอ้ปลายนิ้ว (DIP) สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 12 ของนิ้ว ขอ้กลางนิ้ว (PIP) สญูเสยี

สมรรถภาพ รอ้ยละ 31 ของนิ้ว และขอ้โคนนิ้ว (MP) สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 27 ของนิ้ว 
ผลการประเมิน   สญูเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกายรอ้ยละ 6  
ค าอธิบาย  รวมค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของขอ้กลางนิ้วรอ้ยละ 31 ของนิ้ว  และขอ้โคนนิ้วรอ้ยละ 27 

ของนิ้ว โดยใชต้ารางค่ารวม จะไดค้่ารวม เท่ากบั รอ้ยละ 50 ของนิ้ว 
  น าค่ารวมรอ้ยละ 50 ของนิ้ว ไปรวมกบัการสญูเสยีสมรรถภาพของขอ้ปลายนิ้ว รอ้ยละ 12 

ของนิ้วโดยใชต้ารางค่ารวมจะไดค้่าการสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 56 ของนิ้วกลาง 
  เทียบแปลงค่าการสูญเสยีสมรรถภาพของนิ้วกลางเป็นของมือเท่ากบัร้อยละ 11 (ตารางที ่        

2 - 1) เป็นของแขนเท่ากบัรอ้ยละ 10 (ตารางที ่2 - 2) และไปเป็นของทัง้ร่างกายเท่ากบั   
รอ้ยละ 6 (ตารางที ่2 - 3)  
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2.4.6  แนวทางการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพน้ิวมือหลายน้ิว (Multiple Digit 
Impairments) 

  2.4.6.1 รวมค่าการสูญเสียสมรรถภาพของมือท่ีเกิดจากน้ิวมือถกูตัดขาด การสูญเสีย
ความรูสึ้กท่ีผิวหนัง และการเคลื่อนไหวท่ีผิดปกติบริเวณมือ (Combining Digit Amputation, Sensory Loss , And 
Abnormal Motion Impairments of the Hand) 

1. หาค่าการสูญเสยีสมรรถภาพของนิ้วมือจากการถูกตัดขาด การสูญเสยีความรู้สึกที่
ผวิหนงัและการเคลื่อนไหวทีผ่ดิปกตขิองขอ้ 

2. น าค่าการสญูเสยีสมรรถภาพทัง้หมดของนิ้วมอืจากขอ้ 1 มารวมกนัโดยใชต้ารางค่ารวม 
จะไดค้่าการสญูเสยีสมรรถภาพทัง้หมดของนิ้วมอืนัน้ 

3. เทยีบแปลงค่าการสูญเสยีสมรรถภาพของนิ้วมอืที่ได้จากขอ้ 2 เป็นของมอื ของแขน  
และของทัง้ร่างกายตามล าดบั (ตารางที ่2 - 1 ถงึ 2 - 3)  

   ถา้มกีารสญูเสยีสมรรถภาพมากกว่าหนึ่งนิ้ว กใ็หน้ าค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของมอืทีเ่กดิ
จากการสญูเสยีสมรรถภาพจากแต่ละนิ้วบวกกนัก่อนจะไดเ้ป็นค่าการสญูเสยีสมรรถภาพทัง้หมดของมอื จากนัน้จงึท าการ
แปลงค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของมอืเป็นของแขนและของทัง้ร่างกายตามล าดบั (ตารางที ่2 - 2 , 2 - 3) 

 
ตวัอย่างท่ี 2. 34 
การตรวจรา่งกาย นิ้วกลางถูกตัดขาดมกีารสูญเสยีสมรรถภาพร้อยละ 20 และสูญเสยีสมรรถภาพจากการ

สูญเสยีความรู้สกึที่ผิวหนังร้อยละ 10 มกีารเคลื่อนไหวที่ผิดปกติของข้อ ท าให้สูญเสีย
สมรรถภาพอกีรอ้ยละ 10  

ผลการประเมิน ผูร้บัการประเมนิสญูเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกายรอ้ยละ 4  
ค าอธิบาย   นิ้วกลางสญูเสยีสมรรถภาพจากการถูกตดัขาดรอ้ยละ 20 
  การสญูเสยีความรูส้กึทีผ่วิหนงัท าใหส้ญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 10 
  การสญูเสยีสมรรถภาพจากการเคลื่อนไหวทีผ่ดิปกต ิรอ้ยละ 10 
  ท าการรวมค่ารอ้ยละ 20 กบัรอ้ยละ 10 โดยใชต้ารางค่ารวมจะไดค้่ารอ้ยละ 28 
  น าค่ารอ้ยละ 28 มารวมกบัรอ้ยละ 10 โดยใชต้ารางค่ารวมจะไดค้่ารอ้ยละ 35 
  นิ้วกลางสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 35 ของนิ้วเทยีบเท่ากบัรอ้ยละ 7 ของมอื (ตารางที ่2-1)    

เทยีบเท่ากบัรอ้ยละ 6 ของแขน (ตารางที ่2 - 2) และเทยีบเท่ากบัรอ้ยละ 4 ของทัง้ร่างกาย 
(ตารางที ่2-3)  

  ดงันัน้น้ิวกลางสญูเสยีสมรรถภาพเท่ากบัรอ้ยละ 4 ของทัง้ร่างกาย 
 
ตวัอย่างท่ี 2. 35 
การตรวจรา่งกาย นิ้วหัวแม่มือถูกตัดขาดท าให้สูญเสยีสมรรถภาพร้อยละ  30 และสูญเสยีความรู้สกึที่             

ผวิหนังท าใหส้ญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 10 มกีารเคลื่อนไหวทีผ่ดิปกตขิองขอ้ท าใหส้ญูเสยี
สมรรถภาพ รอ้ยละ 10 

ผลการประเมิน ผูร้บัการประเมนิสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 9 ของทัง้ร่างกาย 
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ค าอธิบาย  นิ้วหวัแม่มอืถูกตดัขาดท าใหส้ญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 30   
  การสญูเสยีความรูส้กึทีผ่วิหนงัท าใหส้ญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 10 
  มกีารเคลื่อนไหวทีผ่ดิปกตขิองขอ้ท าใหส้ญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 10 

  น าค่าการสญูเสยีรอ้ยละ 30 รวมกบัรอ้ยละ 10 โดยใชต้ารางค่ารวมจะไดค้่าเท่ากบัรอ้ยละ 37  
   น าค่ารอ้ยละ 37 รวมกบัรอ้ยละ 10 โดยใชต้ารางค่ารวมจะไดค้่าเท่ากบัรอ้ยละ 43  
  นิ้วหวัแม่มอืสูญเสยีสมรรถภาพร้อยละ 43 ของนิ้ว ซึ่งเทยีบเท่ากบัรอ้ยละ 17 ของมอื     

(ตารางที ่2-1) 
  หรอื เทยีบเท่ากบัรอ้ยละ 15 ของแขน        (ตารางที ่2-2)  
  หรอื เทยีบเท่ากบัรอ้ยละ 9 ของทัง้ร่างกาย  (ตารางที ่2-3)  
  ดงันัน้   นิ้วหวัแม่มอืสญูเสยีสมรรถภาพเท่ากบัรอ้ยละ 9 ของทัง้ร่างกาย 
 
 2.4.6.2   แนวทางการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของมือจากการสูญเสียสมรรถภาพของ             
น้ิวมือตัง้แต่สองน้ิวขึน้ไป (Determining Hand Impairment From Two or More Digits)  

1. ถ้ามีการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วมือตัง้แต่สองนิ้วขึ้นไป ให้ท าการหาค่าการสูญเสยีสมรรถภาพ
ทัง้หมดของแต่ละนิ้วแยกกนัก่อน 

2. เทยีบแปลงค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้วมอืไปเป็นของมอื (ตารางที ่2-1) 
3. น าค่าการสูญเสยีสมรรถภาพของมอืที่ได้ตามขอ้ 2 มาบวกกนัจะได้เป็นค่าการสูญเสยีสมรรถภาพ

ทัง้หมดของมอื 
4. ในกรณีทีม่อืมกีารสญูเสยีสมรรถภาพจากนิ้วหวัแม่มอืขาดทีร่ะดบัเหนือขอ้โคนนิ้วขึน้ไปซึง่มหีน่วยการ

สญูเสยีสมรรถภาพเป็นรอ้ยละของแขน พรอ้มกบัมกีารสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้วมอือื่นๆ ทีม่หีน่วยการสญูเสยีสมรรถภาพ
เป็นรอ้ยละของมอืดว้ย ตอ้งท าการเปลีย่นหน่วยการสญูเสยีสมรรถภาพของมอืจากการสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้วมอือื่น ๆ 
เป็นของแขน (ตารางที ่2-2) ก่อน แลว้จงึจะน าค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนทีไ่ดม้าบวกกบัค่าการสญูเสยีสมรรถภาพ
ของแขนจากการทีน่ิ้วหวัแม่มอืถูกตดัขาด (ตารางที ่2-4)  

5. ใช้ตารางที่ 2-2 และ 2-3 ท าการแปลงค่าการสูญเสยีสมรรถภาพของมอืไปเป็นของแขน และของ                
ทัง้ร่างกายตามล าดบั 
 
ตวัอย่างท่ี 2.36 
การตรวจรา่งกาย นิ้วหวัแม่มอืสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 10 นิ้วชีส้ญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 20 นิ้วกลางสญูเสยี

สมรรถภาพรอ้ยละ 30 นิ้วนางสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 40 และนิ้วกอ้ยสญูเสยีสมรรถภาพ
รอ้ยละ 50 

ผลการประเมิน  สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 13 ของทัง้ร่างกาย    
ค าอธิบาย ใชต้ารางที ่2 - 2 ท าการแปลงค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้วมอืแต่ละนิ้วไปเป็นค่าการ

สญูเสยีสมรรถภาพของมอืก่อน  แลว้จงึเอาค่าเหล่าน้ีมาบวกกนั 
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ค่ารอ้ยละการสญูเสียสมรรถภาพ 
ของน้ิวมอื 

ค่ารอ้ยละการสญูเสียสมรรถภาพ 
ของมอื 

นิ้วหวัแมม่อืรอ้ยละ 10 4 
                  นิ้วชีร้อ้ยละ 20 4 
                  นิ้วกลางรอ้ยละ 30 6 
                  นิ้วนางรอ้ยละ 40 4 
                  นิ้วกอ้ยรอ้ยละ 50 5 

รวมค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของมอื 23 
 จากตารางที ่2 - 2 และ 2 - 3 ท าการแปลงค่าการสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 23 ของมอื เป็นของแขนได้
เท่ากบั รอ้ยละ 21 ของแขน  และเท่ากบัรอ้ยละ 13 ของทัง้ร่างกาย 
 ดงันัน้ จะสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 13 ของทัง้ร่างกาย 
 
 2.4.7 แนวทางการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากข้อมือสูญเสียการเคลื่อนไหว  
(Wrist Motion Impairment)  
 ขอ้มอืมคี่าสดัส่วนสมัพทัธก์ารท างานเท่ากบัรอ้ยละ 60 ของแขน ขอ้มอืมหีน่วยการเคลื่อนไหว 2 หน่วย   
(รูปที่ 2 - 26 และ รูปที่ 2 - 29) แต่ละหน่วยท าหน้าที่สมัพนัธ์กนัแต่มีค่าสดัส่วนสมัพทัธ์ของการท าหน้าที่ต่างกนั                 
การเปลี่ยนค่าการสูญเสยีสมรรถภาพของแต่ละหน่วยการเคลื่อนไหวเป็นค่าการสูญเสยีสมรรถภาพของแขนให้คูณด้วย               
60 % ดงันี้ 
 1.  การงอข้อมือลงและการกระดกข้อมือขึ้นมีค่าสดัส่วนการท าหน้าที่เท่ากับร้อยละ 70 ของข้อมือ ซึ่ง  
เท่ากบัรอ้ยละ 42 ของแขน  (70% x 60% = 42%)  

2.  การเบนขอ้มอืไปทางนิ้วหวัแม่มอืและทางนิ้วกอ้ยมคี่าสดัส่วนการท าหน้าทีเ่ท่ากบัรอ้ยละ 30 ของขอ้มอื  
ซึง่เท่ากบั  รอ้ยละ 18 ของแขน  (30% x 60% = 18%) 

 การท าหน้าที่ของแต่ละหน่วยการเคลื่อนไหวของขอ้มอื มคี่าการสูญเสยีสมรรถภาพซึ่งสามารถแสดงเป็น
กราฟเสน้โคง้ทีค่ านวณจากสตูร A = E + F ไดโ้ดยใชม้าตราส่วนหน่วยการเคลื่อนไหว เท่ากบัรอ้ยละ 100 (รูปที ่2 - 27 
และ 2 – 30) ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพทีเ่ป็นกราฟเสน้โคง้สามารถปลีย่นไปเป็นแผนภูมริปูของการสญูเสยีสมรรถภาพของ
แขน (Pie Charts Of Upper Extremity Impairment) โดยใชค้่าสดัสว่นสมัพทัธข์องการท าหน้าทีข่องแขนเป็นองคป์ระกอบ
ของการเปลีย่นค่า (รปูที ่2-28 และ รปูที ่2-31) 
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รปูท่ี 2 – 26  รปูบน แสดงการงอข้อมือลง  รปูล่างแสดงการกระดกข้อมือขี้น     
 (Wrist Flexion (above) and Extension (below) 

 
 

 
 

ค่าการสูญเสยีสมรรถภาพของแขนที่เกิดจากข้อมือเคลื่อนไหวผิดปกติ   ประเมินได้จากแผนภูมิรูปการ
สญูเสยีสมรรถภาพของแขนและน าค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของแต่ละหน่วยเคลื่อนไหวทีม่หีน่วยเป็นแขนมาบวกกนั 
 ท าการวดัพสิยัการเคลื่อนไหวของขอ้มอืทีผู่ร้บัการประเมนิท าเองทุกทศิทาง แลว้ลงบนัทกึค่ามุมทีว่ดัได้ (V) 
จากนัน้จงึน าค่ามุมทีว่ดัได ้(V) ไปเทยีบหาค่าการสญูเสยีสมรรถภาพจากแผนภูมริูปที ่2 - 28 และรูปที ่2 - 31 ถ้าค่าการ
สญูเสยีสมรรถภาพทีเ่กดิจากค่ามุมทีว่ดัไดอ้ยู่ระหว่างตวัเลขในแผนภูมริปู  จะตอ้งน ามาปรบัค่าการสญูเสยีสมรรถภาพใหม่
ตามสดัสว่นทีเ่หมาะสม 
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รปูท่ี 2 – 27  เส้นกราฟแสดงค่าการสูญเสียสมรรถภาพของข้อมือจากการเคลื่อนไหวท่ีผิดปกติในต าแหน่งข้อมือ

ติดแขง็ (IA%)  , การสูญเสียการงอข้อ (IF%) และการสูญเสียการกระดกข้อมือ (IE%)  
 (Motion Unit Impairment Curves of Ankylosis (IA%), Loss of Flexion (IF%) , and Loss of  

Extension (IE%), of Wrist Joint) 
 ข้อมือท่ีติดแขง็ในต าแหน่งใช้งานได้ดีคือกระดกข้อมือขึน้ 10Oถึงงอข้อมือลง 10O จะมีค่าการสูญเสีย

สมรรถภาพน้อยท่ีสุดเท่ากบัรอ้ยละ 50 ของข้อมือ 
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รปูท่ี 2 – 28  ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากการสูญเสียการงอลงและการกระดกข้อมือขึน้  
 (Pie Chat of Upper Extremity Motion Impairments Due to Lack of Flexion and Extension fo 

Wrist Joint) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าสดัสว่นสมัพทัธข์องการงอและกระดกขอ้มอืมคี่าเท่ากบัการสญูเสยีสมรรถภาพของแขน          
รอ้ยละ 42   

IA%  =   ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพจากขอ้มอืตดิแขง็ 
IE%  =   ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพจากการสญูเสยีการกระดกขอ้มอืขอ้ขึน้ 
IF%  =   ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพจากการสญูเสยีการงอขอ้มอืลง 

V    =   ค่ามุมการเคลื่อนไหวทีว่ดัได ้
*     =   ต าแหน่งขอ้มอืตดิแขง็ทีใ่ชง้านไดด้ ี
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 2.4.7.1  แนวทางการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากการสูญเสียการงอข้อมือลง และ
กระดกข้อมือขึน้ (Flexion And Extension) 
 ค่าพสิยัการเคลื่อนไหวปกตขิองการงอขอ้มอืคอื กระดกขอ้มอืขึน้ 60O ถงึงอขอ้มอืลง 60O ต าแหน่งขอ้มอื            
ตดิแขง็ทีใ่ช้งานได้ดอียู่ในช่วงกระดกขอ้มอืขึน้ 10O ไปจนถึงงอขอ้มอืลง 10O ค่าสดัส่วนสมัพทัธ์ของการเคลื่อนไหว                 
ของหน่วยการเคลื่อนไหว (กระดกขอ้มอืขึน้ และงอขอ้มอืลง) นี้มคี่ารอ้ยละ 42 ของแขน  
 วธิกีารประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพ 

1. วดัค่ามุมที่ผู้รบัการประเมินงอและกระดกขอ้มอืขึน้เองเต็มที่โดยใช้เครื่องวดัมุมแล้วลงบนัทกึ (รูปที ่             
2-26) ค่ามุมทีว่ดัได ้(V) 

2. จากรูปที่ 2-28 เทยีบค่ามุมที่วดัได้ (V) จากการงอและการกระดกขอ้มอืให้ตรงกบัค่าการสูญเสยี
สมรรถภาพจากการงอขอ้มอื (แถว IF%) และการกระดกขอ้มอืขึน้ (แถว IE%) ถา้ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพทีเ่กดิจากค่ามุม
ทีอ่ยู่ระหว่างตวัเลขทีก่ าหนดไวใ้นรปูที ่2 - 28 ใหท้ าการปรบัค่าการสญูเสยีสมรรถภาพใหม่ตามสดัสว่นทีเ่หมาะสม 

3. น าค่าการสญูเสยีสมรรถภาพ IF% และ IE% มาบวกกนั กจ็ะไดค้่ารอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพของ
แขนทีเ่กดิจากการสญูเสยีการงอและการกระดกขอ้มอืขึน้ 

4. ถ้าขอ้มอืติดแขง็ให้เทยีบค่ามุมที่ขอ้ติดแขง็ (V) กบัแถวค่าการสญูเสยีสมรรถภาพจากขอ้มอืติดแขง็ 
(แถว IA% = ) ในรูปที ่2 - 28 ถ้าค่ามุมจากขอ้ตดิแขง็อยู่ระหว่างตวัเลขทีก่ าหนดไวใ้นรูป 2 – 28 กใ็หท้ าการปรบัค่าการ
สญูเสยีสมรรถภาพใหม่ตามสดัสว่นทีเ่หมาะสม  

ขอ้มอืตดิแขง็ในต าแหน่งทีใ่ช้งานได้ด ีคอืกระดกขึน้ 10 องศา ไปจนถงึงอ 10 องศา มคี่าการสญูเสยี
สมรรถภาพน้อยทีส่ดุเท่ากบั 50% ของหน่วยการเคลื่อนไหวนี้ (รปูที ่2-27) ซึง่เท่ากบั รอ้ยละ 21 ของแขน (รปูที ่2-28)  
ขอ้มอืทีต่ดิแขง็ในท่างอ 60 องศา หรอืกระดกขึน้ 60 องศา จะสญูเสยีหน้าทีใ่นการกระดกขึน้หรอืงอขอ้มอืลงรอ้ยละ 100  
(รูปที ่2-27) ซึง่เท่ากบัค่าการสูญเสยีสมรรถภาพการท างานของขอ้มอืร้อยละ 70 ซึง่เท่ากบัสญูเสยีสมรรถภาพของแขน        
รอ้ยละ 42 (70% x 60%  = 42%) จากการสญูเสยีการกระดกขอ้มอืขึน้และงอขอ้มอืลง (รปูที ่2-28)  

 
ตวัอย่าง  2.37 
การตรวจรา่งกาย   ขอ้มอืกระดกขึน้ได ้30O และงอลงได ้10O 
การสูญเสียสมรรถภาพ   ขอ้มอืสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 16 ของแขน 
ค าอธิบาย รปูที ่2-28   ขอ้มอืกระดกขึน้ได ้10O ,  IE%   =   8% ของแขน 
                 ขอ้มอืงอลงได ้10O  ,  IF%   =   8% ของแขน 
 น าค่าการสญูเสยีสมรรถภาพทัง้สองสว่นมาบวกกนั คอื IE%+IF% =   8%  +  8%  
  =   16% ของแขน 
 ดงันัน้  ขอ้มอืมกีารสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 16 ของแขน  
  หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 10 ของทัง้ร่างกาย (ตารางที ่2-3) 
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2.4.7.2 แนวทางการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากการสูญเสียการเบนข้อมือไปทา และน้ิวก้อย 
(Radial and Ulnar Deviation)  

 ค่าพสิยัปกตกิารเบนขอ้มอืไปทางนิ้วหวัแม่มอื คอื 20 O และไปทางนิ้วกอ้ย คอื 30 O ต าแหน่งขอ้มอืตดิแขง็          
ทีใ่ชง้านไดด้อียู่ในช่วงระหว่างท่าปกต ิ0O จนถงึเบนไปทางนิ้วกอ้ย 10O ค่าสดัสว่นสมัพทัธก์ารเบนขอ้มอื เท่ากบัรอ้ยละ 18 
ของแขน 
 วธิกีารประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพ 
 1. วดัค่ามุมทีผู่ร้บัการประเมนิเบนขอ้มอืเองเตม็ทีไ่ปทางนิ้วหวัแม่มอื และน้ิวกอ้ย โดยใชเ้ครื่องวดัมุมและลง
บนัทกึ (รปูที ่2-29) ค่ามุมทีว่ดัได ้(V) 
 2. จากรูปที ่2-31 เทยีบค่ามุมทีว่ดัได ้(V) จากการเบนขอ้มอืไปทางนิ้วหวัแม่มอื และนิ้วกอ้ยใหต้รงกบัค่า
การสญูเสยีสมรรถภาพจากการเบนขอ้มอืไปทางนิ้วหวัแม่มอื (แถว IRD%) และ เบนไปทางนิ้วกอ้ย (แถว IUD%) ถ้าค่าการ 
สญูเสยีสมรรถภาพเกดิจากค่ามุมทีอ่ยู่ระหว่างตวัเลขทีก่ าหนดไวใ้นรปูที ่2-31 ใหท้ าการปรบัค่าการสญูเสยีสมรรถภาพใหม่
ตามสดัสว่นทีเ่หมาะสม 
 3. น าค่าการสญูเสยีสมรรถภาพ IRD% และ IUD% มาบวกกนั จะไดค้่ารอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพของแขน
ทีเ่กดิจากการสญูเสยีการเบนขอ้มอืไปทางนิ้วหวัแม่มอืและน้ิวกอ้ย 
 4. ถ้าขอ้มอืติดแขง็ให้เทยีบค่ามุมทีข่อ้มอืตดิแขง็ (V) กบัแถวค่าการสญูเสยีสมรรถภาพจากขอ้มอืตดิแขง็
(แถว IA% = ) ในรปูที ่2-31 ถา้ค่ามุมจากขอ้ตดิแขง็อยู่ระหว่างตวัเลขทีก่ าหนดไวใ้นรปูที ่2-31 กใ็หท้ าการปรบัค่าการสญูเสยี
สมรรถภาพใหม่ตามสดัสว่นทีเ่หมาะสม 
 ขอ้มอืตดิแขง็ในต าแหน่งที่ใช้งานไดด้ ีคอืขอ้มอืเบนไปทางนิ้วกอ้ย 0O –10O มคี่าการสูญเสยีสมรรถภาพ   
น้อยทีสุ่ดเท่ากบั 50% ของหน่วยการเคลื่อนไหว (รูปที ่2-30) ซึง่เท่ากบั 9% ของแขน (รูปที ่2-31) ขอ้มอืทีต่ดิแขง็ในท่า          
เบนขอ้มอืไปทางนิ้วกอ้ย 30 O หรอืเบนไปทางนิ้วหวัแม่มอื 20 O จะสญูเสยีหน้าทีใ่นการเบนขอ้มอืรอ้ยละ 100 (รูปที ่2-30) 
เท่ากบัมคี่าการสญูเสยีสมรรถภาพการท างานของขอ้มอืรอ้ยละ 30  ซึง่เท่ากบัสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 18 ของแขน (30% 
x 60% = 18%) ดงัรปูที ่2-31 
 

รปูท่ี 2-29   รปูซ้ายแสดงการเบนข้อมือไปทางน้ิวหวัแม่มือ และรปูขวาแสดงการเบนข้อมือไปทาง
น้ิวก้อย 
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รปูท่ี 2-30   เส้นกราฟแสดงค่าการสูญเสียสมรรถภาพของข้อมือจากการเคลื่อนไหวผิดปกติในต าแหน่งข้อมือ 

ติดแขง็ (IA%) การสูญเสียการเบนข้อมือไปทางน้ิวหวัแม่มือและน้ิวก้อย (IRD% , IUD%)  
 (Motion unit Impairment Curves of Ankylosis, Loss of Radial Deviaton (IRD%) , and Loss of 

Ulnar Deviation (IUD%) of Wrist Joint) 
ข้อมือติดแขง็ในต าแหน่งใช้งานได้ดี คือ เบนไปทางน้ิวก้อย 0O   ถึง  10O   มีค่าการสูญเสีย
สมรรถภาพน้อยท่ีสุดเท่ากบัรอ้ยละ  50 ของข้อมือ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

เบนไปทางน้ิวหวัแม่มอื เบนไปทางน้ิวก้อย 
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รปู  2-31  ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากการสูญเสียการเบนข้อมือไปทาง น้ิวหัวแม่มือและทาง
น้ิวก้อย   
 (Pie Chart of Upper Extremity Motion Impairments Due to Abnormal Radial and Ulnar 

Deviations of Wrist Joint) 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
    
 
 
 
 
 

ค่าสดัสว่นสมัพทัธข์องการเบนขอ้มอืไปทางนิ้วหวัแม่มอืและทางนิ้วกอ้ย มคี่าเท่ากบัการสญูเสยี
สมรรถภาพของแขน รอ้ยละ 18   
IA%  =   ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพจากขอ้มอืตดิแขง็ 
IRD% =   ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพจากการสญูเสยีการเบนขอ้มอืไปทางนิ้วหวัแมม่อื  
IUD% =   ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพจากการสญูเสยีการเบนขอ้มอืไปทางนิ้วกอ้ยอลันา 
V      =   ค่ามุมการเคลื่อนไหวทีว่ดัได ้
*      =   ต าแหน่งขอ้มอืทีต่ดิแขง็ทีใ่ชง้านไดด้ ี
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ตวัอย่างท่ี 2.39 
การตรวจรา่งกาย  ขอ้มอืเบนไปทางนิ้วกอ้ยได ้0O  และเบนไปทางนิ้วหวัแม่มอืได ้10O (รปูที ่2-31) 
ผลการประเมิน  สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 27 ของแขน       
ค าอธิบาย    จากรปูที ่2-31 ขอ้มอืเบนไปทางนิ้วกอ้ย         0O,   IUD% = 5% ของแขน  
             ขอ้มอืเบนไปทางนิ้วหวัแม่มอื 10O,   IRD% = 2%  ของแขน 
            น าค่าทัง้ 2  มาบวกกนั (IUD% + IRD%) = 5%+2%   = 7% ของแขน 

 ดงันัน้ ขอ้มอืสญูเสยีสมรรถภาพจากการเบนขอ้มอืรอ้ยละ 7 ของแขน  
  หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 4 ของทัง้ร่างกาย (ตารางที ่2-3) 

ตวัอย่างท่ี 2.40  
การตรวจรา่งกาย   ขอ้มอืตดิแขง็ในต าแหน่งเบนขอ้มอืไปทางนิ้วหวัแม่มอื 15O  
ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพ รอ้ยละ 16 ของแขน หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 10 ของทัง้ร่างกาย (ตารางที ่2-3) 
ค าอธิบาย     จากรูปที ่2-31 ขอ้มอืตดิแขง็ในต าแหน่งเบนขอ้ไปทางนิ้วหวัแม่มอื 15O , IA%  = 16% ของ

แขน  
 
 2.4.7.3  แนวทางการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากข้อมือเคลื่อนไหวผิดปกติ 
(Determining Impairment Due to Abnormal Wrist Motion) 
 1.  ใชร้ปูที ่2-28 และ 2-31 ค านวณหาค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนทีเ่กดิจากขอ้มอืเคลื่อนไหวผดิปกติ            
ในแต่ละทศิทาง คอื จากการงอขอ้มอืลงและการกระดกขอ้มอืขึน้  จากการเบนขอ้มอืไปทางนิ้วหวัแม่มอื และ นิ้วกอ้ย 

2. ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนทีเ่กดิจากการเคลื่อนไหวทีผ่ดิปกตขิองแต่ละหน่วย  ใหน้ ามาบวกกนั
เป็นค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนทีเ่กดิจากขอ้มอืเคลื่อนไหวทีผ่ดิปกติ คอื(IF%+IE%) + (IRD%+ IUD%) เพราะว่าค่า
สดัส่วนสมัพทัธ์บรเิวณแขนของแต่ละหน่วยการเคลื่อนไหวของขอ้มอืคดิมาจากค่าการสูญเสยีสมรรถภาพในแผนภูมริูป
(Impairment Pie Chart)  

3. ถ้าขอ้มอืติดแขง็ ต้องน าค่าการสูญเสยีสมรรถภาพจากขอ้มือติดแขง็จากแต่ละหน่วยการเคลื่อนไหว                  
มาบวกกนัจงึจะเป็นค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนทีเ่กดิจากหรอืขอ้มอืตดิแขง็ 

4. ใชต้ารางที ่2-3 แปลงค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนไปเป็นของทัง้ร่างกาย 
 
ตวัอย่างท่ี 2.41  
การตรวจรา่งกาย    ขอ้มอืสญูเสยีสมรรถภาพของแขนรอ้ยละ 16 จากการสญูเสยีการงอและการกระดกขอ้มอืขึน้  

และสญูเสยีสมรรถภาพของแขนรอ้ยละ 7 จากการสญูเสยีการเบนขอ้มอืไปทางนิ้วหวัแม่มอื
และนิ้วกอ้ย 

ผลการประเมิน ขอ้มอืสญูเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกายรอ้ยละ 14 
ค าอธิบาย  จากรปูที ่2-31 ขอ้มอืสญูเสยีสมรรถภาพจากการงอและการกระดกขอ้มอืขึน้ รอ้ยละ 16 ของ

แขนบวกกับการสูญเสียสมรรถภาพจากการเบนข้อมือไปทางนิ้วหัวแม่มือ และ นิ้วก้อย      
รอ้ยละ 7 ของแขนได ้เท่ากบัรอ้ยละ 23 ของแขน หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 14 ของทัง้ร่างกาย 
(ตารางที ่2-3) 
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ตวัอย่างท่ี 2.42  
การตรวจรา่งกาย     ขอ้มอืตดิแขง็ในท่างอ 0O และเบนไปทางดา้นขา้ง 0O (ต าแหน่งทีใ่ชง้านไดด้)ี   
ผลการประเมิน  สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 18 ของทัง้ร่างกาย 
ค าอธิบาย  จากรูปที ่2-28 และ 2-31 ขอ้มอืสญูเสยีสมรรถภาพจากขอ้ตดิแขง็ในท่างอที ่0O , IA% =  = 

21% ของแขน และตดิแขง็ในท่าเบนดา้นขา้ง 0O ,  IA% =  = 9% ของแขน น าค่าการสญูเสยี
สมรรถภาพของทัง้สองส่วนมาบวกกนั คอื 21% + 9% เท่ากบัรอ้ยละ 30 ของแขน หรอื
เท่ากบัรอ้ยละ 18 ของทัง้ร่างกาย (ตารางที ่2 - 3) 

 
 2.4.8  แนวทางการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากข้อศอกสูญเสียการเคลื่อนไหว 
(Elbow Motion Impairment) 
 ขอ้ศอกมคี่าสดัส่วนสมัพทัธก์ารท างานเท่ากบัรอ้ยละ 70 ของแขน ขอ้ศอกมหีน่วยการเคลื่อนไหว 2 หน่วย 
(รูปที่ 2-32 และรูปที่ 2-35) แต่ละหน่วยท าหน้าทีส่มัพนัธ์กนัแต่มคี่าสดัส่วนสมัพทัธ์ของการท าหน้าที่ต่างกนั  การแปลง          
ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของแต่ละหน่วยการเคลื่อนไหวเป็นค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของแขน ใหค้ณูดว้ย 70% ดงันี้ 

1. การงอและการเหยียดข้อศอก มีสัดส่วนการท าหน้าที่ เท่ากับ 60% ของข้อศอก ซึ่ง เท่ากับ                          
60% x 70% = 42% ของการท าหน้าทีข่องแขน 

2. การคว ่าและการหงายฝ่ามอื (Pronation and Supination) มสีดัส่วนการท าหน้าทีเ่ท่ากบั 40% ของ
ขอ้ศอก  ซึง่เท่ากบั 40% x 70% = 28 %  ของการท าหน้าทีข่องแขน 
 การท าหน้าที่ของแต่ละหน่วยการเคลื่อนไหวของขอ้ศอกมคี่าการสูญเสยีสมรรถภาพซึ่งสามารถแสดงเป็น
กราฟเสน้โคง้ทีค่ านวณมาจากสตูร A = E + F ไดโ้ดยใชม้าตราส่วนการเคลื่อนไหวเท่ากบั 100% (รูปที ่2-33 และ 2-36)      
ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพทีเ่ป็นกราฟเสน้โคง้สามารถเปลีย่นไปเป็นแผนภูมริปู (Pie Chart) ของการสญูเสยีสมรรถภาพของ
แขนโดยการใชค้่าสดัสว่นสมัพทัธข์องการท าหน้าทีข่องแขนเป็นองคป์ระกอบของการเปลีย่นค่า (รปูที ่2-34  และ 2-37) 
 ค่าการสูญเสยีสมรรถภาพของแขนที่เกดิจากขอ้ศอกเคลื่อนไหวผดิปกติ ประเมินได้จากแผนภูมิของการ
สญูเสยีสมรรถภาพของแขน และน าค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของแต่ละหน่วยการเคลื่อนไหวทีม่หีน่วยเป็นแขนมาบวกกนั 
 ท าการวดัพสิยัการเคลื่อนไหวของขอ้ศอกทีผู่้รบัการประเมนิท าเองทุกทศิทาง  แลว้ลงบนัทกึค่ามุมทีว่ดัได ้
(V)จากนัน้จงึน าค่ามุมทีว่ดัได ้(V) ไปเทยีบหาค่าการสญูเสยีสมรรถภาพจากแผนภูมริปูที ่2-34 และ 2-37  ถา้ค่าการสญูเสยี
สมรรถภาพทีเ่กดิจากค่ามุมที่วดัไดอ้ยู่ระหว่างตวัเลขในแผนภูมริูป  จะต้องน ามาปรบัค่าการสญูเสยีสมรรถภาพใหม่ตาม
สดัสว่นทีเ่หมาะสม 
 
  2.4.8.1  แนวทางการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากการสูญเสียการงอและ
การเหยียดข้อศอก (Flexion and Extension)  
  ค่าพสิยัการเคลื่อนไหวปกตขิองการงอ และเหยยีดขอ้ศอกคอืงอขอ้ศอก 140O ถงึเหยยีด
ขอ้ศอก 0O ต าแหน่งขอ้ศอกตดิแขง็ทีใ่ช้งานไดด้คีอืงอ 80O ค่าสดัส่วนสมัพทัธข์องการเคลื่อนไหวขอ้ศอกในระนาบนี้                  
มคี่า 42% ของแขน 
  วธิกีารประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพ 
  1.  วดัค่ามุมทีผู่ร้บัการประเมนิงอและเหยยีดขอ้ศอกเองเตม็ที ่โดยใชเ้ครื่องวดัมุมแล้ว           
ลงบนัทกึ (รปูที ่2-32) ค่ามุมทีว่ดัได ้(V) 
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 2. จากรูปที่ 2-34 เทยีบค่ามุมที่วดัได้จากการงอและการเหยยีดขอ้ศอก (V) ให้ตรงกบัค่าการสญูเสยี
สมรรถภาพจากการงอขอ้ศอก (แถว IF%) และการเหยยีดขอ้ศอก (แถว IE%) ถ้าค่าการสญูเสยีสมรรถภาพทีเ่กดิจากค่ามุม 
ทีอ่ยู่ระหว่างตวัเลขทีก่ าหนดไวใ้นรปูที ่2-34 ใหท้ าการปรบัค่าการสญูเสยีสมรรถภาพใหม่ตามสดัสว่นทีเ่หมาะสม  
 3.  น าค่าการสญูเสยีสมรรถภาพ IF% และ IE% มาบวกกนั (IF% +IE%) จะไดค้่าการสญูเสยีสมรรถภาพ      
ของแขนทีเ่กดิจากการสญูเสยีการงอและการเหยยีดขอ้ศอก 
 4.  ถา้ขอ้ศอกตดิแขง็ ใหเ้ทยีบค่ามุมทีข่อ้ตดิแขง็ (V) กบัแถวค่าการสญูเสยีสมรรถภาพจากขอ้ศอกตดิแขง็ 
(แถว IA%) ในรูปที ่2-34 ถ้าค่ามุมจากขอ้ตดิแขง็อยู่ระหว่างตวัเลขทีก่ าหนดไวใ้นรูปที ่2-34 ใหท้ าการปรบัค่าการสญูเสยี
สมรรถภาพใหม่ตามสดัสว่นทีเ่หมาะสม 
 ขอ้ศอกตดิแขง็ในต าแหน่งทีใ่ชง้านไดด้คีอืขอ้ศอกงอ 80O มคี่าการสญูเสยีสมรรถภาพน้อยทีสุ่ดเท่ากบั 50% 
ของค่าหน่วยการเคลื่อนไหวนี้ (รปูที ่2-33) ซึง่เท่ากบั 21% ของแขน (รปูที ่2-34)     
 ขอ้ศอกตดิแขง็ในท่าเหยยีด 0O หรอืท่างอ 140O จะสูญเสยีหน้าทีก่ารงอและการเหยยีดขอ้ศอก 100%      
(รูปที ่2-33) ซึง่เท่ากบัค่าการสูญเสยีสมรรถภาพของขอ้ศอก 60% หรอืเท่ากบัสญูเสยีสมรรถภาพ รอ้ยละ 42 ของแขน    
(60% x 70% = 42%) จากการสญูเสยีการเหยยีดและการงอขอ้ศอก (รปูที ่2-34)  
 
รปูท่ี 2-32  แสดงการงอและเหยียดข้อศอก (Flexion and Extension of Elbow) 
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รปูท่ี 2-33 เส้นกราฟแสดงค่าการสูญเสียสมรรถภาพของข้อศอกจากการเคลื่อนไหวผิดปกติในต าแหน่ง
ข้อศอกติดแขง็ (IA%) การสูญเสียการงอข้อศอก  (IF%)  และการสูญเสียการเหยียดข้อศอก (IE%) 
(Motion Unit Impairment Curves of Ankylosis (IA%), Loss of Flexion  (IF%), and Loss of 
Extension  (IE%) Elbow Joint  
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รปูท่ี 2-34  ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากการสูญเสียการงอและการเหยียดข้อศอก                     

(Pie Chart of Upper Extremity Motion Impairments Due to Lack of Flexion and Extension of 
Elbow Joint) 
 

   
 

 ค่าสดัสว่นสมัพทัธข์องการงอและเหยยีดขอ้ศอกมคี่าเท่ากบัการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนรอ้ยละ 42 
 IA%    =    ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพจากขอ้ศอกตดิแขง็ 
 IE%   =    ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพจากการสญูเสยีการเหยยีดขอ้ศอก 
 IF%    =     ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพจากการสญูเสยีการงอขอ้ศอก 
 V       =    ค่ามุมการเคลื่อนไหวทีว่ดัได ้
                   *       =    ต าแหน่งขอ้ตดิแขง็ทีใ่ชง้านไดด้ ี
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ตวัอย่างท่ี 2. 43 
การตรวจรา่งกาย   ขอ้ศอกเหยยีดไดไ้ม่สดุขาดไป -40O และงอได ้65O  
ผลการปรเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 21 ของแขน    
ค าอธิบาย  จากรปูที ่2-34  ขอ้ศอกเหยยีดไดไ้ม่สดุขาดไป -40O , IE% = 4% ของแขน  
 ขอ้ศอกงอได้ 65O ให้ท าการปรบัค่าการสูญเสยีสมรรถภาพใหม่ตามสดัส่วนที่เหมาะสม

ระหว่างค่ามุม 60O และ 70O (จะไดค้่า IF% ที ่65O = 17% ของแขน) 
 วิธีท า   IF% ของค่ามุม 70O - 60O      = 19% - 15%   =  4% 
       IF% ที ่   10O         =   4% 
        IF% ที ่    5O         =   2% 
 เพราะฉะนัน้ IF% 65O  = 15% +2% = 17% ของแขน 
 น าค่า IE% มาบวกกบัค่า IF%,  (  IE% + IF%)  ได ้ 4% + 17% ของแขน  = 21% ของแขน 
 ดงันัน้  ขอ้ศอกสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 21 ของแขน หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 13 ของทัง้ร่างกาย

(ตารางที ่2-3) 
 
ตวัอย่างท่ี 2.44 
การตรวจรา่งกาย   ขอ้ศอกตดิแขง็ในท่างอ 80O  
ผลการประเมิน  ขอ้ศอกสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 21  ของแขน    
ค าอธิบาย   ขอ้ศอกตดิแขง็ในท่างอ 80O ,  IA% =  = 21% ของแขน  
 ดงันัน้  รูปที ่2-34  ขอ้ศอกสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 21  ของแขน หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 13 

ของทัง้ร่างกาย(ตารางที ่2-3) 
 
 

2.4.8.2   แนวทางการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากขอ้ศอกสูญเสียการคว า่และหงายฝ่ามือ 
              (Pronation and Supination)  

  ค่าพสิยัการเคลื่อนไหวปกตขิองการคว ่าและหงายฝ่ามอืของขอ้ศอกคอื หงายฝ่ามอื 80O คว ่าฝ่ามอื 80O  
ต าแหน่งขอ้ศอกตดิแขง็ทีใ่ชง้านไดด้คีอืคว ่าฝ่ามอื 20O ค่าสดัส่วนสมัพทัธข์องการเคลื่อนไหวในระนาบนี้ของขอ้ศอก มคี่า
รอ้ยละ 28 ของการท าหน้าทีข่องแขน 
  การสูญเสยีสมรรถภาพจากการคว ่าและหงายฝ่ามอืก าหนดให้เป็นการสูญเสยีสมรรถภาพของขอ้ศอก 
เพราะว่ากลา้มเน้ือมดัใหญ่ทีท่ าหน้าทีน่ี้มทีีเ่กาะรอบๆ ขอ้ศอก  การสญูเสยีการเคลื่อนไหวชนิดนี้ก็ยงัน ามาประยุกตใ์ช้ได้
ในกรณีทีป่ลายแขนสญูเสยีการหมุนอนัเนื่องมาจากการประสบอนัตรายบรเิวณขอ้มอืโดยทีข่อ้ศอกยงัปกติ 
  วธิกีารประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพ 

1. วดัค่ามุมที่ผูร้บัการประเมนิคว ่าและหงายฝ่ามอืเองเตม็ที่บรเิวณขอ้ศอกโดยใช้เครื่องวดัมุมแล้วลง
บนัทกึ  (รปูที ่2-35)  ค่ามุมทีว่ดัได ้(V) 

2. จากรูปที่ 2-37 เทยีบค่ามุมที่วดัไดจ้ากการคว ่าและหงายฝ่ามอื (V) ให้ตรงกบัค่าการสูญเสยี
สมรรถภาพจากการคว ่าฝา่มอื  (แถว IP%)  และการหงายฝา่มอื  (แถว IS%)  ถา้ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพทีเ่กดิจากค่ามุม
ทีอ่ยู่ระหว่างตวัเลขทีก่ าหนดไวใ้นรปูที ่ 2-37  ใหท้ าการปรบัค่าการสญูเสยีสมรรถภาพใหม่ตามสดัสว่นทีเ่หมาะสม 
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  3. น าค่าการสญูเสยีสมรรถภาพ IP% และ IS% มาบวกกนักจ็ะไดค้่าการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนที่
เกดิจากการสญูเสยีการคว ่าและการหงายฝา่มอื (การหมุนปลายแขน) 
 4. ถ้าข้อศอกติดแขง็ ให้เทียบค่ามุมที่ข้อติดแขง็ (V) กบัแถวค่าการสูญเสยีสมรรถภาพจากข้อศอก            
ตดิแขง็ (แถว IA%) ในรปูที ่2-37 ถา้ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพจากขอ้ตดิแขง็อยู่ระหว่างตวัเลขทีก่ าหนดไวใ้นรปูที ่2-37 กใ็ห้
ท าการปรบัค่าการสญูเสยีสมรรถภาพใหม่ตามสดัสว่นทีเ่หมาะสม 
 ขอ้ศอกตดิแขง็ในต าแหน่งทีใ่ช้งานไดด้ ีคอื ในท่าคว ่าฝ่ามอื 20O มคี่าการสญูเสยีสมรรถภาพน้อยทีสุ่ด 
เท่ากบัรอ้ยละ 30 ของค่าหน่วยการเคลื่อนไหวนี้ (รูปที ่2-36) ซึง่เท่ากบัการสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 8 ของแขน (รูปที ่         
2-37)  ขอ้ศอกทีต่ดิแขง็ในท่าคว ่าฝ่ามอื 80O หรอืหงายฝ่ามอื 80O จะสญูเสยีหน้าทีใ่นการคว ่าและหงายฝ่ามอืรอ้ยละ 100                   
(รูปที ่2-36) ซึง่เท่ากบัค่าการสญูเสยีการท างานของขอ้ศอก 40% และเท่ากบัการสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 28 ของแขน  
(40% x 70% = 28%) ทีเ่กดิจากการสูญเสยีการคว ่า และหงายฝ่ามอื หรอืการหมุนปลายแขน (Forearm Rotation)             
(รปูที ่2-37) 
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รปูท่ี 2-35  แสดงการคว า่และหงายฝ่ามือ (Pronation and Supination of Forearm) 
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รปูท่ี 2-36  เส้นกราฟแสดงค่าการสูญเสียสมรรถภาพของข้อศอกจากการเคลื่อนไหวผิดปกติในต าแหน่ง

ข้อศอกติดแขง็ (IA%) การสูญเสียการคว า่ (IP%) และการหงายฝ่ามือ( IS%) ของปลายแขน (ข้อศอก) 
(Pronation and Supination of Forearm) 

           ข้อศอกติดแขง็ในต าแหน่งท่ีใช้งานได้ดีคือท่าคว า่มือ 20O มีค่าการสูญเสียสมรรถภาพน้อยท่ีสุด
เท่ากบัรอ้ยละ 30 ของข้อศอก 

 

 
 

 
ตวัอย่างท่ี 2.45 
การตรวจรา่งกาย ผูร้บัการประเมนิสามารถคว ่าฝา่มอืได ้30O และหงายฝา่มอื 10O  
ผลการประเมิน  ขอ้ศอกมกีารสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 6   ของแขน   
ค าอธิบาย   จากรปูที ่2-37 
 คว ่าฝา่มอืได ้30O  ,     IP%  =  3% ของแขน  
 หงายฝา่มอืได ้10O  ,    IS%  =  4% ของแขน 
 น าค่าการสญูเสยีสมรรถภาพ IP% มาบวกกบั IS% (IP% +  IS%) = 3% +4% = 7% ของแขน 
 ดงันัน้  ขอ้ศอกสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 7 ของแขน หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 4 ของทัง้ร่างกาย

(ตารางที ่2-3) 
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รปูท่ี 2-37  ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากข้อศอกสูญเสียการคว า่และการหงายฝ่ามือ  
 (Pie Chart of Upper Extremity Motion Impairments Due to Lack of Pronation and Supination) 
 

 
  

  ค่าสดัสว่นสมัพทัธข์องการคว ่า และหงายฝา่มอืมค่ีาเท่ากบัการสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 28  ของแขน 
  IA%    =   ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพจากขอ้ศอกตดิแขง็ 
  Ip%    =   ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพจากการสญูเสยีการคว ่าฝา่มอื 
   Is%    =  ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพจากการสญูเสยีการหงายฝา่มอื 
  V      =    ค่ามุมการเคลื่อนไหวทีว่ดัได ้

*       =    ต าแหน่งขอ้ติดแขง็ท่ีใชง้านไดดี้ 
 
ตวัอย่างท่ี 2.46 
การตรวจรา่งกาย    ขอ้ศอกตดิแขง็ในต าแหน่งหงายฝา่มอื 30O  
ผลการประเมิน  สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 23 ของแขน หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 14 ของทัง้ร่างกาย (ตารางที ่2-3) 
ค าอธิบาย    จากรปูที ่2-37 ขอ้ศอกตดิแขง็ในต าแหน่งหงายฝา่มอื 30O , IA% =  = รอ้ยละ 23  ของแขน 
 

การหงายฝา่มอื  

การคว ่าฝา่มอื 
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 2.4.8.3 แนวทางการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากข้อศอกเคลื่อนไหวผิดปกติ   
(Determining Impairment Due to Abnormal Elbow Motion)  
 

1. ใช้รูปที ่ 2-34 และ 2-37 เทยีบหาค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนจากขอ้มอืสญูเสยีหน่วยการ
เคลื่อนไหวจากการงอและการเหยยีดขอ้ศอก การคว ่าและการหงายฝา่มอื 

2. ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนทีป่ระเมินไดจ้ากการเคลื่อนไหวทีผ่ดิปกตขิองแต่ละหน่วยใหน้ ามา
บวกกนัเป็นค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนทีเ่กดิจากขอ้ศอกเคลื่อนไหวผดิปกตคิอื (IF%+ IE%)+( Ip% + Is%) เพราะค่า
สดัส่วนสมัพทัธ์ของแต่ละหน่วยการเคลื่อนไหวของข้อศอกคดิมาจากค่าการสูญเสยีสมรรถภาพของแขนในแผนภูมิรูป 
(Impairment Pie Chart) 

3. ถ้าขอ้ศอกติดแขง็ต้องน าค่าการสูญเสยีสมรรถภาพจากขอ้ศอกติดแขง็ในแต่ละหน่วยการเคลื่อนไหว        
มาบวกกนั จงึจะเป็นค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนทีเ่กดิจากขอ้ศอกตดิแขง็ 

4. ใชต้ารางที ่2-3 แปลงค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนไปเป็นของทัง้ร่างกาย 
 
ตวัอย่าง  2.47  
การตรวจรา่งกาย   ขอ้ศอกงอได ้60O  และเหยยีด  0O  คว ่าฝา่มอืได ้ 10O หงายฝา่มอืได ้10O   
ผลการประเมิน  สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 18 ของทัง้ร่างกาย 
ค าอธิบาย   จากรปูที ่2-34 และ 2-37  
 ขอ้ศอกงอ      60O  ,     IF%    =  19% ของแขน 
   เหยยีดขอ้ศอก  0O   , IE%    =    0%  ของแขน 
   คว ่าฝา่มอื      10O   , Ip%     =    8%  ของแขน 
   หงายฝา่มอื    10O    ,     Is%     =    3%  ของแขน 
  ข้อศอกสูญเสยีสมรรถภาพจากการงอและการเหยียด (IE% +IF%)=19%+0% ของแขน = 

19%ของแขน 
    ขอ้ศอกสญูเสยีสมรรถภาพจากการคว ่าและการหงายฝา่มอื (Ip%+ Is%) =8%+3% ของแขน = 

11% ของแขน 
  น าค่าการสญูเสยีสมรรถภาพจากการเคลื่อนไหวทีผ่ดิปกติของหน่วยการเคลื่อนไหวทัง้สอง  

มาบวกกนั คอื 19%+11% = 30% ของแขน  
  จากตารางที่ 2-3 แปลงค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแขนเป็นของทัง้ร่างกายจะได้ค่า             

รอ้ยละ 18 
  ดงันัน้  ขอ้ศอกมกีารสญูเสยีสมรรถภาพ รอ้ยละ 18 ของทัง้ร่างกาย 
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ตวัอย่างท่ี 2.48 
การตรวจรา่งกาย     ขอ้ศอกตดิแขง็ในท่างอ 80O และหงายฝา่มอื 30O  
ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 16  ของทัง้ร่างกาย 
ค าอธิบาย  จากรปูที ่2-34 และ 2-37  
  ขอ้ศอกตดิแขง็ในท่างอขอ้ 80O                IA%          =    21%   ของแขน 
  ขอ้ศอกตดิแขง็ในท่าหงายฝา่มอื 30O         IA%          =    23%   ของแขน 
  น าค่าการสญูเสยีสมรรถภาพทัง้สองมาบวกกนัคอื 21%+ 23% = 44% ของแขน  
  จากตารางที ่2-3 แปลงค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนเป็นของทัง้ร่างกายจะไดร้อ้ยละ 26 

ของทัง้ร่างกาย 
  ดงันัน้  ขอ้ศอกมกีารสญูเสยีสมรรถภาพ รอ้ยละ 26 ของทัง้ร่างกาย 
 
 2.4.9 แนวทางการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากข้อไหล่สูญเสียการเคลื่อนไหว
(Shoulder Motion Impairments)  
 ขอ้ไหล่มคี่าสดัส่วนสมัพนัทธ์การท างานเท่ากบัร้อยละ 60 ของแขน ขอ้ไหล่มีหน่วยการเคลื่อนไหว              
3 ระนาบ หรอื 3 หน่วย (รูปที ่2-38, 2-41 และ 2-44) แต่ละหน่วยการเคลื่อนไหว ท าหน้าทีส่มัพนัธก์นัแต่มคี่าสดัส่วน
สมัพทัธ์ของการท าหน้าที่ต่างกนั การแปลงค่าการสูญเสยีของแต่ละหน่วยการเคลื่อนไหวของขอ้ไหล่เป็นค่าการสญูเสยี
สมรรถภาพของแขนใหค้ณูดว้ย  60% ดงันี้ 

1. การงอขอ้ไหล่มสีดัสว่นการท าหน้าทีเ่ท่ากบัรอ้ยละ 40 ของขอ้ไหล่  
   การเหยยีดขอ้ไหล่มสีดัสว่นการท าหน้าทีเ่ท่ากบัรอ้ยละ 10 ของขอ้ไหล่ 
   ฉะนัน้ การงอและการเหยยีดขอ้ไหล่มสีดัสว่นการท าหน้าทีเ่ท่ากบัรอ้ยละ 50 ของขอ้ไหล่  
   หรอื เท่ากบัรอ้ยละ 30 ของแขน (50% x 60% = 30%)  

2. การกางขอ้ไหล่มสีดัสว่นการท าหน้าทีเ่ท่ากบัรอ้ยละ 20 ของขอ้ไหล่  
การหุบขอ้ไหล่มสีดัสว่นการท าหน้าทีเ่ท่ากบัรอ้ยละ 10 ของขอ้ไหล่ 
ฉะนัน้ การกางและการหุบขอ้ไหล่มสีดัสว่นการท าหน้าทีเ่ท่ากบัรอ้ยละ 30 ของขอ้ไหล่ 

       หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 18  ของแขน (30% x 60%= 18%)  
3. การหมุนขอ้ไหล่เขา้ในมสีดัสว่นการท าหน้าทีเ่ท่ากบัรอ้ยละ 10 ของขอ้ไหล่ 
      การหมุนขอ้ไหล่ออกนอกมสีดัสว่นการท าหน้าทีเ่ท่ากบั รอ้ยละ 10 ของขอ้ไหล่ 
  ฉะนัน้ การหมุนขอ้ไหล่เขา้ในและออกนอกมสีดัสว่นการท าหน้าทีเ่ท่ากบัรอ้ยละ 20 ของขอ้ไหล่ 

       หรอื เท่ากบัรอ้ยละ 12  ของแขน (20% X 60%= 12%)  
 การท าหน้าทีข่องแต่ละระนาบหรอืของแต่ละหน่วยการเคลื่อนไหวของขอ้ไหล่  มคี่าการสญูเสยีสมรรถภาพ
ซึง่สามารถแสดงเป็นกราฟเสน้โคง้ ทีค่ านวณมาจากสตูร A = E + F ไดโ้ดยใชม้าตราส่วนการเคลื่อนไหวเท่ากบัรอ้ยละ  
100 (รูปที ่2-39 , 2-42 และ 2-45) ค่าการสูญเสยีสมรรถภาพทีเ่ป็นกราฟเสน้โคง้สามารถเเปลีย่นไปเป็นแผนภูมริูป 
(Pie Chart) ของการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนโดยใชค้่าสดัส่วนสมัพทัธข์องการท าหน้าทีข่องแขนเป็นองคป์ระกอบของ
การเปลีย่นค่า (รปูที ่2-40 , 2-43 และ 2-46) 
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 ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนเนื่องจากขอ้ไหล่เคลื่อนไหวผดิปกติ  ประเมนิไดจ้ากแผนภูมริูปของการ
สญูเสยีสมรรถภาพค่าของแขน และน าค่าการสูญเสยีสมรรถภาพของแต่ละหน่วยการเคลื่อนไหวที่มหีน่วยเป็นแขนที่ได้           
มาบวกกนั 
 ท าการวดัพสิยัการเคลื่อนไหวของขอ้ไหล่ทัง้ 3 ระนาบ โดยใหผู้ร้บัการประเมนิเคลื่อนไหวขอ้ไหล่เองเตม็ที่
แล้วลงบนัทึกค่ามุมที่วดัได้ (V) จากนัน้จงึน าค่ามุมที่วดัได้ (V) ไปเทียบหาค่าการสูญเสยีสมรรถภาพจากแผนภูมริูปที ่          
2-40, 2-43, 2-46 ถา้ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพทีเ่กดิจากค่ามุมทีว่ดัไดอ้ยู่ระหว่างตวัเลขในแผนภูมริูปจะต้องน ามาปรบัค่า
ใหม่ตามสดัสว่นทีเ่หมาะสม 
 
 2.4.9.1  แนวทางการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากข้อไหล่สูญเสียการงอและ              
การเหยียดข้อ (Flexion and Extension) 
 ค่าพสิยัการเคลื่อนไหวปกตขิองการงอและการเหยยีดขอ้ไหล่คอืจากท่างอไปขา้งหน้า 180O ถงึเหยยีดไป 
ทางด้านหลัง 50O ต าแหน่งข้อไหล่ติดแข็งที่ใช้งานได้ดีอยู่ระหว่างท่างอข้อ  20O ถึง 40O ค่าสัดส่วนสัมพัทธ์ของ                
การเคลื่อนไหวขอ้ไหล่ของหน่วยนี้มคี่ารอ้ยละ 30 ของการท าหน้าทีข่องแขน 
 วธิกีารประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพ 
 1. วดัค่ามุมทีผู่ร้บัการประเมนิงอและเหยยีดขอ้ไหล่เองเตม็ที ่โดยใช้เครื่องวดัมุมแลว้บนัทกึค่ามุม (v) ทีว่ดั
ได ้ (รปูที ่2-38) 
                   2. จากรูปที่ 2-40 เทียบค่ามุมที่วดัได้จากการงอและการเหยยีดขอ้ไหล่ (V) ให้ตรงกบัค่าการสูญเสีย
สมรรถภาพจากการงอขอ้ไหล่ (แถว IF%) และการเหยยีดขอ้ไหล่ (แถว IE%) ถา้ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพทีเ่กดิจากค่ามุมที่
อยู่ระหว่างตวัเลขทีก่ าหนดไวใ้นรปูที ่2-40 ใหท้ าการปรบัค่าการสญูเสยีสมรรถภาพใหม่ตามสดัสว่นทีเ่หมาะสม 
                   3.  น าค่าการสญูเสยีสมรรถภาพ IF% และ IE% บวกกนั (IF% + IE%) จะไดค้่าการสญูเสยีสมรรถภาพของ
แขนทีเ่กดิจากการสญูเสยีการงอและการเหยยีดขอ้ไหล่ 
                   4. ถ้าขอ้ไหล่ตดิแขง็ ใหเ้ทยีบค่ามุมทีข่อ้ตดิแขง็ (V) กบัแถวค่าการสญูเสยีสมรรถภาพจากขอ้ไหล่ตดิแขง็

(แถว IA% = ) รูปที ่2-40 ถ้าค่ามุมจากขอ้ตดิแขง็อยู่ระหว่างตวัเลขทีก่ าหนดไวใ้นรูปที ่2-40 ใหท้ าการ
ปรบัค่าการสญูเสยีสมรรถภาพใหม่ตามสดัสว่นทีเ่หมาะสม 

ขอ้ไหล่ตดิแขง็ในต าแหน่งทีใ่ชง้านไดด้ ีคอื งอขอ้  20O ถงึ 40O มคี่าการสญูเสยีสมรรถภาพน้อยทีสุ่ดเท่ากบั
รอ้ยละ 50 ของระนาบการเคลื่อนไหวนี้ (รูปที ่2-39) ซึง่มคี่าเท่ากบัการสญูเสยีสมรรถภาพ รอ้ยละ 15 ของแขน (รูปที ่2-
40) ขอ้ไหล่ทีต่ดิแขง็ในท่าเหยยีดขอ้ 50 O หรอืท่างอขอ้ 180O จะสญูเสยีหน้าทีก่ารงอและการเหยยีดขอ้ไหล่ รอ้ยละ 100         
(รปูที ่2-39) ซึง่เท่ากบัค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของขอ้ไหล่รอ้ยละ 50 หรอืเท่ากบัสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 30 ของแขน 
(50%  x  60% = 30%) ดงัรปูที ่2-40 
 
 
 
 
 
 
 



103 
 

รปูท่ี 2-38  แสดงการงอและการเหยียดข้อไหล่   (Shoulder Flexion and Extension) 
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รปูท่ี 2-39  เส้นกราฟแสดงค่าการสูญเสียสมรรถภาพของข้อไหล่จากการเคลื่อนไหวผิดปกติในต าแหน่ง         

ข้อไหล่ติดแขง็  (IA%)   ข้อไหล่สูญเสียการงอข้อ(IF%) และสูญเสียการเหยียดข้อ (IE%)  
 [Motion Unit Impairment Curves for Ankylosis (IA%) , Loss of Flexion (IF%), and Loss of 

Extension (IE%) of Shoulder] 
ข้อไหล่ติดแขง็ในต าแหน่งท่ีใช้งานได้ดีคืองอข้อ 20O ถึง  40O มีค่าการสูญเสียสมรรถภาพน้อยท่ีสุด
เท่ากบัรอ้ยละ  50 ของข้อไหล ่

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



105 
 

รปูท่ี  2-40  ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากการสูญเสียการงอและการเหยียดข้อไหล่             
 (Pie Chart of Upper Extremity Motion Impairments Due to Lack of Flexion and Extension of 

Shoulder) 

 
 
 
 

ค่าสดัสว่นสมัพทัธข์องการงอและเหยยีดขอ้ไหลม่คี่าเท่ากบัการสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 30 ของแขน 
 IA%  =  ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพจากขอ้ไหล่ตดิแขง็ 
 IE%  =  ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพจากขอ้ไหล่สญูเสยีการเหยยีดขอ้ 
  IF%  =  ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพจากขอ้ไหล่สญูเสยีการงอขอ้ 
 V     =  ค่ามมุการเคลื่อนไหวทีว่ดัได ้

*      =  ต าแหน่งขอ้ไหล่ตดิแขง็ทีใ่ชง้านไดด้ ี
 
 
 
 
 

IE% 
IF% 
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ตวัอย่างท่ี 2.49  
การตรวจรา่งกาย   ขอ้ไหล่งอได ้90O และเหยยีดได ้0O (รปูที ่2-38,2-39) 
ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 9 ของแขน   
ค าอธิบาย  จากรปูที ่2-40  
 ขอ้ไหล่งอ      90O ,      IF%    =   6%  ของแขน    
 ขอ้ไหล่เหยยีด  0O ,      IE%    =   3%  ของแขน 
  IF%  + IE%   = 6% + 3%      =   รอ้ยละ 9  ของแขน 
  ดงันัน้    ข้อไหล่มีสูญเสยีสมรรถภาพร้อยละ 9 ของแขน  หรอืเท่ากบัร้อยละ 5 ของทัง้

ร่างกาย (ตารางที ่2-3) 
ตวัอย่างท่ี 2.50 
การตรวจรา่งกาย   ขอ้ไหล่ตดิแขง็ในต าแหน่งขอ้งอ 30O (รปูที ่2-38 , 2-39) 
ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 15 ของแขน  
ค าอธิบาย  จากรปูที ่2-40 
 ขอ้ไหล่ตดิแขง็ในต าแหน่งขอ้งอ 30O,  IA%  =   รอ้ยละ 15 ของแขน 
 ดงันัน้  ขอ้ไหล่สญูเสยีสมรรถภาพของแขนรอ้ยละ 15 หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 9 ของทัง้ร่างกาย

(ตารางที2่-3) 
 
   2.4.9.2 แนวทางการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากขอ้ไหล่สญูเสียการกางและการหบุข้อ 
                    (Abduction and Adduction) 
   ค่าพสิยัการเคลื่อนไหวปกตขิองการกางและการหุบขอ้ไหล่คอืจากท่ากางขอ้ 180O ถึงท่าหุบขอ้ 50O 
ต าแหน่งขอ้ไหล่ตดิแขง็ทีใ่ชง้านไดด้อียู่ระหว่างกางขอ้ 20O ถงึ 50O ค่าสดัสว่นสมัพทัธข์องการเคลื่อนไหวขอ้ไหล่ในระนาบ
นี้มคี่า รอ้ยละ 18 ของการท าหน้าทีข่องแขน 
   วธิกีารประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพ 

1. วดัค่ามุมทีผู่ร้บัการประเมนิกางและหุบขอ้ไหล่เองเตม็ทีโ่ดยใชเ้ครื่องวดัมุมแลว้บนัทกึค่ามุม (V) ทีว่ดั
ได ้(รปูที ่2-41) 

2.  จากรูปที ่2-43 เทยีบค่ามุมที่วดัได้จากการกางและการหุบขอ้ไหล่ (V) ใหต้รงกบัค่าการสูญเสยี
สมรรถภาพจากการกางขอ้ไหล่ (แถว IABD%) และการหุบขอ้ไหล่ (แถว IADD%) ถ้าค่าการสญูเสยีสมรรถภาพเกดิจากค่ามุม
ทีอ่ยู่ระหว่างตวัเลขทีก่ าหนดไวใ้นรปูที ่2-43 ใหท้ าการปรบัค่าการสญูเสยีสมรรถภาพใหม่ตามสดัสว่นทีเ่หมาะสม 

3. น าค่าการสญูเสยีสมรรถภาพ IABD% และ IADD% บวกกนั (IABD% + IADD%) จะไดค้่าการสญูเสยี
สมรรถภาพของแขนทีเ่กดิจากการสญูเสยีการกางและการหุบขอ้ไหล่     

4.  ถ้าขอ้ไหล่ตดิแขง็ให้เทยีบค่ามุมทีต่ิดแขง็ (V) กบัแถวค่าการสญูเสยีสมรรถภาพจากขอ้ไหล่ตดิแขง็            
(แถว IA%) รูปที ่2-43 ถ้าค่ามุมจากขอ้ตดิแขง็อยู่ระหว่างตวัเลขที่ก าหนดไวใ้นรูปที ่2-43 ใหท้ าการปรบัค่าการสญูเสยี
สมรรถภาพใหม่ตามสดัสว่นทีเ่หมาะสม 
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  ขอ้ไหล่ตดิแขง็ในต าแหน่งทีใ่ชง้านไดด้ ีคอื กางขอ้ 20O ถงึ 50O มคี่าการสูญเสยีสมรรถภาพน้อยทีสุ่ด
เท่ากบัรอ้ยละ 50 ของการเคลื่อนไหวในระนาบนี้ (รูปที ่2-42) ซึง่มคี่าเท่ากบัรอ้ยละ 9 ของแขน (รูปที ่2-43) ขอ้ไหล่ทีต่ดิ
แขง็ใน ท่าหุบขอ้ 50O หรอืกางขอ้ 180O จะสญูเสยีหน้าทีก่ารหุบและการกางขอ้ไหล่ รอ้ยละ 100 (รูปที ่2-42) ซึง่เท่ากบัค่า               
การสญูเสยีสมรรถภาพการท างานของขอ้ไหล่รอ้ยละ 30 หรอืเท่ากบัการสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 18 ของแขน (30% x 
60% = 18%) จากการสญูเสยีการเคลื่อนไหวของขอ้ไหล่ในระนาบนี้ (รปูที ่2-43) 

 
รปูท่ี 2- 41  แสดงการกางและการหบุข้อไหล่ (Shoulder Abduction and Adduction) 
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รปูท่ี 2- 42  เส้นกราฟแสดงค่าการสูญเสียสมรรถภาพของข้อไหล่จากการเคลื่อนไหวผิดปกติในต าแหน่ง               

ข้อไหล่ติดแขง็ (IA%) ข้อไหลสู่ญเสียการกาง (IABD%)  และการหบุ( IADD%) ข้อ 
ข้อไหล่ติดแขง็ในต าแหน่งท่ีใช้งานได้ดีคือกางข้อ 20O ถึง  50O มีค่าการสูญเสียสมรรถภาพน้อยท่ีสุด
เท่ากบัรอ้ยละ 50 ของข้อไหล ่หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 9 ของแขน 
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รปูท่ี 2- 43  ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากข้อไหล่สูญเสียการกางและการหบุข้อ  
 (Pie Chart of Upper Extremity Motion Impairment  Due to Lack of Abduction and Adduction         

of Shoulder) 
 

 
 
 
 
 
 
  ค่าสดัสว่นสมัพทัธข์องการกางขอ้ไหล่ออกและหุบเขา้มคีา่เท่ากบัการสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ                 
18 ของแขน 
 IA%     =   ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพจากขอ้ไหล่ตดิแขง็ 
 IABD%  =   ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพจากขอ้ไหล่สญูเสยีการกางขอ้ 
  IADD%  =   ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพจากขอ้ไหลส่ญูเสยีการหุบขอ้ 
 V      =   ค่ามุมการเคลื่อนไหวทีว่ดัได ้ 

 *        =   ต าแหน่งขอ้ตดิแขง็ทีใ่ชง้านไดด้ ี
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ตวัอย่างท่ี  2.51 
การตรวจรา่งกาย   ขอ้ไหล่กางได ้100 O และหุบได ้0O (รปูที ่2-41, 2-42) 
ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 6 ของแขน    
ค าอธิบาย                จากรปูที ่2-43 
                                   ขอ้ไหล่กางได ้100O , IABD% = 4%  ของแขน 
 ขอ้ไหล่หุบได ้  0O , IADD% = 2%  ของแขน 
 น าค่า IABD% บวกกบัค่า IADD%  (IABD% + IADD%)  =  4%  +2% = รอ้ยละ 6 ของแขน  
 ดงันัน้  ขอ้ไหล่สญูเสยีสมรรถภาพร้อยละ 6 ของแขน หรอืเท่ากบัร้อยละ 4 ของทัง้ร่างกาย

(ตารางที ่2-3) 
 
ตวัอย่างท่ี  2.52 
การตรวจรา่งกาย   ขอ้ไหล่ตดิแขง็ในต าแหน่งกางขอ้ 40O  
ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 9 ของแขน   
ค าอธิบาย  จากรปูที ่2-43 
 ขอ้ไหล่ตดิแขง็ในท่ากางขอ้ 40O ,  IA% =  รอ้ยละ 9 ของแขน 
 ดงันัน้  ขอ้ไหล่สญูเสยีสมรรถภาพร้อยละ 9 ของแขน หรอืเท่ากบัร้อยละ 5 ของทัง้ร่างกาย

(ตารางที ่2-3) 
 

2.4.9.3  แนวทางการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากข้อไหล่สูญเสียการหมุนเข้าในและหมุน
ออกนอก (Internal and External Rotation)  
 ค่าพสิยัการเคลื่อนไหวปกตขิองการหมุนขอ้ไหล่เขา้ในและออกนอกคอื  จากท่าหมุนเขา้ใน 90O ไปจนถงึท่าหมุน
ออกนอก 90O ต าแหน่งขอ้ไหล่ตดิแขง็ทีใ่ชง้านไดด้อียู่ระหว่างท่าหมุนออกนอก 30O ถงึ 50O ค่าสดัส่วนสมัพทัธข์องการ
เคลื่อนไหวขอ้ไหล่ในระนาบนี้มคี่ารอ้ยละ 12 ของการท าหน้าทีข่องแขน 
 วธิกีารประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพ 
 1.  วดัค่ามุมทีผู่ร้บัการประเมนิหมุนขอ้ไหล่เขา้ในและหมุนออกนอกเองเต็มทีโ่ดยใชเ้ครื่องวดัมุมแลว้บนัทกึ ค่ามุม 
(V) ทีว่ดัได ้ (รปูที ่2-44) 
 2.  จากรูปที ่2-46 เทยีบค่ามุมทีว่ดัไดจ้ากการหมุนขอ้ไหล่เขา้ในและหมุนออกนอก (V) ใหต้รงกบัค่าการสญูเสยี
สมรรถภาพจากการหมุนขอ้ไหล่เขา้ใน (แถว IIR%) และการหมุนขอ้ไหล่ออกนอก (แถว IER%) ถา้ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพ
ที่เกิดจากค่ามุมที่อยู่ระหว่างตวัเลขที่ก าหนดไว้ในรูปที่ 2-46 ให้ท าการปรบัค่าการสูญเสยีสมรรถภาพใหม่ตามสดัส่วน          
ทีเ่หมาะสม 
 3.  น าค่าการสญูเสยีสมรรถภาพ IIR% และ IER% บวกกนั (IIR% + IER%) จะไดค้่าการสญูเสยีสมรรถภาพของแขน
ทีเ่กดิจากการสญูเสยีการหมุนขอ้ไหล่เขา้ในและหมุนออกนอก 
 4. ถ้าขอ้ไหล่ตดิแขง็ใหเ้ทยีบค่ามุมทีข่อ้ตดิแขง็ (V) ทีต่รงกบัแถวค่าการสญูเสยีสมรรถภาพจากขอ้ไหล่ ตดิแขง็
(แถว IA%) ในรูปที ่2-46 ถ้าค่ามุมการสญูเสยีสมรรถภาพจากขอ้ไหล่ตดิแขง็อยู่ระหว่างตวัเลขทีก่ าหนดไว้  ในรูปที ่2-46           
กใ็หท้ าการปรบัค่าการสญูเสยีสมรรถภาพใหม่ตามสดัสว่นทีเ่หมาะสม 
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 ขอ้ไหล่ทีต่ดิแขง็ในต าแหน่งทีใ่ชง้านไดด้ ีคอื ขอ้หมุนออกนอก 30O - 50O มคี่าการสญูเสยีสมรรถภาพน้อยทีสุ่ด 
เท่ากบัรอ้ยละ 50 ของหน่วยการเคลื่อนไหวนี้ (รปูที ่2-45) ซึง่มคี่าเท่ากบั  รอ้ยละ 6 ของแขน(รูปที ่2-46) ขอ้ไหล่ทีต่ดิแขง็
ในต าแหน่งหมุนขอ้เขา้ใน 90O หรอืหมุนออกนอก 90O จะสญูเสยีหน้าทีก่ารหมุนขอ้ไหล่รอ้ยละ 100 (รูปที ่2-45) ซึง่มคี่า
เท่ากบัการสญูเสยีสมรรถภาพการท างานของขอ้ไหล่รอ้ยละ 20 หรอืเท่ากบั รอ้ยละ12 ของแขน (20% x 60% = 12%)ที่
เกดิจากการสญูเสยีการเคลื่อนไหวหน่วยนี้ของขอ้ไหล่  (รปูที ่2-46) 
 
รปูท่ี 2 - 44 แสดงการหมุนข้อไหล่เข้าในและหมุนออกนอก   (Shoulder Internal and External Rotation) 
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รปูท่ี 2-45   เส้นกราฟแสดงค่าการสูญเสียสมรรถภาพของข้อไหล่จากการเคลื่อนไหวผิดปกติในต าแหน่งข้อไหล่

ติดแขง็ (IA%) ข้อไหล่สูญเสียการหมุนข้อเข้าใน (IIR%)  และออกนอก(IER%)   
[Motion Unit Impairment Curves  for Ankylosis (IA%) , Loss of Internal Rotation (IIR%), and 

Loss of External Rotation (IER%) of Shoulder] 
 

 
 
 
ขอ้ไหล่ตดิแขง็ในต าแหน่งทีใ่ชง้านไดด้ ีคอื หมุนขอ้ออกนอก 30O - 50O มคี่าการสญูเสยีสมรรถภาพน้อยทีสุ่ด เท่ากบัรอ้ย
ละ 50 ของขอ้ไหล่ หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 6 ของแขน 
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รปูท่ี 2-46  ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากการสูญเสียการหมุนข้อไหล่เข้าในและหมุนออกนอก          
(Pie Chart of Upper Extremity Motion Impairment Due to Lack of Internal and External Rotation 
of Shoulder) 

 

 
 
 
  ค่าสดัสว่นสมัพทัธข์องการหมุนขอ้ไหล่เขา้ในและออกนอกมคี่าเท่ากบัการสญูเสยีสมรรถภาพของแขน
รอ้ยละ 12 
 IA%     =   ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพจากขอ้ไหล่ตดิแขง็ 
 IIR%  =   ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพจากขอ้ไหลส่ญูเสยีการหมุนขอ้ไหล่เขา้ใน 

  IER%   =   ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพจากขอ้ไหลส่ญูเสยีการหมุนขอ้ไหล่ออก 
 V        =   ค่ามุมการเคลื่อนไหวทีว่ดัได ้
  *       = ต าแหน่งขอ้ตดิแขง็ทีใ่ชง้านไดด้ ี
 
 
   

การหมุนออกนอก 

การหมุนเขา้ใน 
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ตวัอย่างท่ี 2.53 
การตรวจรา่งกาย   ขอ้ไหล่หมุนเขา้ในได ้40Oและหมุนออกนอกได ้50O  
ผลการประเมนิ สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 12 ของแขน    
ค าอธบิาย   จากรปูที ่2-46 
 ขอ้ไหล่หมุนเขา้ใน  40O,  IIR%   = 8 %  ของแขน 
 ขอ้ไหล่หมุนออกนอก   50O,  IER%   = 4 %  ของแขน 
 น าค่า การสญูเสยีสมรรถภาพทัง้ 2 บวกกนั (IIR% + IER% )= 8%+ 4% = รอ้ยละ 12 ของแขน 
 ดงันัน้  ข้อไหล่สูญเสยีสมรรถภาพร้อยละ 12 ของแขน หรอืเท่ากบัร้อยละ 7 ของทัง้ร่างกาย

(ตารางที ่2-3) 
 
ตวัอย่างท่ี 2.54 
การตรวจรา่งกาย ขอ้ไหล่ตดิแขง็ในต าแหน่งหมุนออกนอก 10O 
ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 7 ของแขน    
ค าอธิบาย    จากรปูที ่2-46 
 ขอ้ไหล่ตดิแขง็ในต าแหน่งหมุนออกนอก 10O ,  IA%  = รอ้ยละ 7 ของแขน 
 ดงันัน้ ขอ้ไหล่สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 7 ของแขน หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 4 ของทัง้ร่างกาย 
 (ตารางที2่-3) 
       
  2.4.9.3 แนวทางการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพจากข้อไหล่เคลื่อนไหวผิดปกติ  (Determining  
Impairment Due to Abnormal Shoulder Motion) 
 
 1.  ใชรู้ปที ่2-40, 2-43 และ 2-46 เทยีบหาค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนทีเ่กดิจากขอ้ไหล่สญูเสยี     
หน่วยการเคลื่อนไหว จากการงอและการเหยียดข้อไหล่  การกางและการหุบขอ้ไหล่  และจากการหมุนขอ้ไหล่เขา้ใน       
และหมุนออกนอก  
 2.  ค่าการสูญเสยีสมรรถาพของแขนที่ประเมนิได้จากการเคลื่อนไหวที่ผดิปกติของแต่ละหน่วยใหน้ ามา   
บวกกนั เป็นค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนทีเ่กดิจากขอ้ไหล่เคลื่อนไหวผดิปกต ิคอื(IF% + IE%) + (IABD% + IADD%) + 
(IIR% + IER%) เพราะค่าสดัสว่นสมัพทัธข์องแต่ละหน่วยการเคลื่อนไหวของขอ้ไหล่ คดิมาจากค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของ
แขนในแผนภูมริปู (Impairment Pie Chart) 
 3.   ถา้ขอ้ไหล่ตดิแขง็ตอ้งน าค่าการสญูเสยีสมรรถภาพจากขอ้ไหล่ตดิแขง็ในแต่ละหน่วยการเคลื่อนไหวมา
บวกกนัจงึจะเป็นค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนทีเ่กดิจากขอ้ไหล่ตดิแขง็ 
 4.   ใชต้ารางที ่2-3  แปลงค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนไปเป็นของทัง้ร่างกาย 
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ตวัอย่างท่ี 2.55 
การตรวจรา่งกาย   ขอ้ไหล่สูญเสยีสมรรถภาพจากการสูญเสยีการงอและการเหยยีดข้อร้อยละ  9 ของแขน 

สญูเสยีการกางและการหุบขอ้รอ้ยละ 5 ของแขน สญูเสยีการหมุนขอ้เขา้ในและหมุนออกนอก
รอ้ยละ 2 ของแขน 

ผลการประเมิน  สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 10 ของทัง้ร่างกาย 
ค าอธิบาย  จากรปูที ่2 - 40 , 2 - 43 , 2 - 46 
 น าค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของทัง้ 3 หน่วยการเคลื่อนไหวมา บวก กนั คอื 9% + 5% + 

2% = 16% ของแขน หรอืเท่ากบั 10% ของทัง้ร่างกาย (ตารางที ่2-3)  
 ดงันัน้  ขอ้ไหล่มกีารสญูเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกายรอ้ยละ 10   
  
ตวัอย่างท่ี 2.56 
การตรวจรา่งกาย   ขอ้ไหล่ตดิแขง็ในท่าเหยยีด 0O, หุบขอ้ 0O และหมุนขอ้ 0O  
ผลการประเมิน  สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 27 ของทัง้ร่างกาย 
ค าอธิบาย   จากรปูที ่2 - 40 , 2 - 43 , 2 - 46 
 ขอ้ไหล่ตดิแขง็ในท่าเหยยีดขอ้ 0O,  IA%    = 24%  ของแขน 
  ขอ้ไหล่ตดิแขง็ในท่าหุบขอ้ 0O ,     IA%    = 14%  ของแขน 
  ขอ้ไหล่ตดิแขง็ในท่าหมุนขอ้ 0O,     I,A%   =   7%  ของแขน 
  น าค่า IA% ทัง้ 3 ค่ามาบวกกนั จะได ้24% + 14% + 7% = 45%  ของแขน หรอืเท่ากบั           

รอ้ยละ 27  ของทัง้ร่างกาย  (ตารางที ่2-3) 
  ดงันัน้ ขอ้ไหล่สญูเสยีสมรรถภาพ รอ้ยละ 27 ของทัง้ร่างกาย 
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2.5 การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแขนและมือจากความผิดปกติของเส้นประสาท 
(Impairment of the Upper Extremities Due to Peripheral Nerve Disorders) 
 
 ระบบเสน้ประสาท เป็นระบบสื่อน าที่ซบัซ้อน  ท าหน้าที่รบัส่งแรงกระตุ้นระหว่างเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายกบั        
ไขสนัหลงั  เพื่อควบคุมใหก้ารท างานทีส่ าคญัหลายอย่างของร่างกายเป็นไปดว้ยด ี ถูกตอ้ง  สม ่าเสมอ   
 เสน้ประสาททีค่วบคุมแขนและมอืเป็นแขนงทีอ่อกจากรากประสาทสนัหลงั 5 คู่ คอื รากประสาทสนัหลงัส่วนคอ
เสน้ที ่5 ถงึเสน้ที ่8 และรากประสาทสนัหลงัส่วนอกเสน้ที ่1 ในบางรายอาจมรีากประสาทสนัหลงัส่วนอกเสน้ที่ 2 ร่วมดว้ย 
(Spinal Nerve Root C5-C8 และ T1

 ,T2) โดยแขนงทีอ่อกจากรากประสาททัง้ 5 รวมกนัเป็นข่ายประสาทแขน (Brachial 
Plexus)  ก่อนทีจ่ะแยกออกเป็นเสน้ประสาท ไปควบคุมกลา้มเน้ือและรบัความรูส้กึบรเิวณแขนและมอื (รปูที ่2-50)  
 เสน้ประสาทประกอบดว้ยใยประสาท 3 ชนิด  ท าหน้าทีแ่ตกต่างกนั  ไดแ้ก่  
 1. ใยประสาทรบัความรูสึ้ก (Sensory or Afferent Fibers) จะรบัความรูส้กึจากผวิหนงั กลา้มเน้ือ เอน็กลา้มเนื้อ  
เอน็ยดึขอ้  ขอ้  กระดกู และสง่เขา้มายงัระบบประสาทสว่นกลาง 
 2. ใยประสาทสัง่การ (Motor or Efferent Fibers) ไดแ้ก่  ใยประสาทสัง่การอลัฟ่าทีม่ขีนาดใหญ่ (Large Alpha 
Motor Neuron Fiber) และใยประสาทสัง่การแกมม่าทีม่ขีนาดเลก็จะน าค าสัง่จากประสาทไขสนัหลงัไปยงักลา้มเนื้อเพื่อ
บงัคบัและควบคุมใหก้ลา้มเน้ือท างานอย่างถูกตอ้งสม ่าเสมอ 
 3. ใยประสาทอตัโนมติั (Autonomic Fibers) จะน าค าสัง่ไปยงักลา้มเนื้อเรยีบของร่างกาย ไดแ้ก่  หลอดเลอืด  
อวยัวะภายใน และไปยงัต่อมต่างๆ ของร่างกาย  
 ตน้ก าเนิดและหน้าทีข่องเสน้ประสาทของแขนแต่ละเสน้ทีแ่ตกแขนงออกมาจากข่ายประสาทแขนไดร้วบรวมไวใ้น
ตารางที ่2-12 ก , ข แผนผงัขา่ยประสาทแขน (รปูที ่2-50) สว่นจ าเพาะบรเิวณผวิหนงัของแขนและมอืทีร่บัและสง่ความรูส้กึ
ไปยงัเสน้ประสาทและรากประสาทต่างๆได้รวบรวมไว้ในรูปที่ 2-48 , 2-49 แผนผงัข่ายประสาทแขนและกล้ามเนื้อ                 
ทีเ่สน้ประสาทควบคุมแสดงอยู่ในรปูที ่2-47 
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รปูท่ี 2-47   แผนภมิูแสดงเส้นประสาทท่ีควบคมุกล้ามเน้ือมดัต่าง ๆ ของแขนและมือ 
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รปูท่ี 2-48   แสดงต าแหน่งต่าง ๆ ของผิวหนังบริเวณแขนและมือท่ีรบัความรู้สึกจากเส้นประสาทและราก
ประสาทต่าง ๆ 

                      (Cutaneous Innervation of the Upper Extremity and Related Peripheral Nerves and Root) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Intecostobrachial 
(T1-T2) and 
Medial brachial 
Cutaneous (T1) 
 



119 
 

รปูท่ี 2-49    แสดงต าแหน่งต่าง ๆ ของผิวหนังบริเวณแขนและมือท่ีรบัความรูสึ้กจ าเพาะของรากประสาท  
 (Dermatomes of the Upper Limb) 
 

 
 
 
 



120 
 

รปูท่ี 2-50   แสดงข่ายประสาทแขน  (The Brachial Plexus) 
 

 
 
 2.5.1 หลกัการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากการบาดเจบ็ของเส้นประสาท (Impairment 
Evaluation Principles) 

การประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนจากการบาดเจบ็ของเสน้ประสาท  มหีลกัการดงันี้ 
1. เสน้ประสาทและอวยัวะทีเ่กีย่วขอ้งตอ้งไดร้บัการรกัษาและฟ้ืนฟูอย่างเตม็ทีจ่นพยาธสิภาพของอวยัวะนัน้คงที่

ไม่มกีารเปลีย่นแปลง  จงึจะท าการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพ 
2. ประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพแขนจากการบาดเจบ็ของเสน้ประสาทจาก  

2.1 การสญูเสยีหรอืมคีวามผดิปกตเิกีย่วกบัการรบัรูค้วามรูส้กึ การเจบ็ปวด หรอืเกดิความรูส้กึไม่สบาย 
2.2 การสญูเสยีก าลงักลา้มเน้ือ  กลา้มเน้ือลบี  ขอ้เคลื่อนไหวไดน้้อยลง 

น าค่า  การสูญเสียสมรรถภาพของแขนที่เกิดจากการสูญเสียความรู้สึกเกิดการเจ็บปวดและ จาก                
การสูญเสยีก าลังกล้ามเนื้อ รวมกัน โดยใช้ตารางค่ารวม เป็นการสูญเสยีสมรรถภาพของแขนจาก             
การบาดเจบ็ของเสน้ประสาท 

3. ถ้ามกีารสญูเสยีอื่นของแขนที่ไม่เกีย่วกบัการบาดเจบ็ของเสน้ประสาท เช่น การเคลื่อนไหวผดิปกติของขอ้ที่
เกดิจากการบาดเจบ็ของกระดูกและขอ้โดยตรง ต้องประเมนิการสูญเสยีสมรรถภาพของแขนจากความผดิปกติของการ
เคลื่อนไหวนัน้ น าผลทีไ่ดม้ารวมกบัการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนจากการสญูเสยีของเสน้ประสาท  
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4. การสูญเสยีหน้าทีข่องเสน้ประสาททีท่ าให้ขอ้เคลื่อนไหวไม่ไดด้งัเดมิ  ในการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพ
ของเสน้ประสาทสว่นปลายไดร้วมการสญูเสยีดงักล่าวไวแ้ลว้  ไม่ตอ้งประเมนิซ ้าอกี  เพราะจะท าใหไ้ดค้่าการประเมนิสงูกว่า
ความเป็นจรงิ  ยกเวน้ในกรณีทีก่ารเคลื่อนไหวขอ้ทีจ่ ากดัไม่ไดเ้ป็นผลโดยตรงจากการบาดเจบ็ของเสน้ประสาทอย่างชดัเจน 
เช่น ทีพ่บในกลุ่มอาการเจบ็ปวดเฉพาะทีท่ีส่ลบัซบัซอ้นชนิดแรก (Complex Regional Pain Syndromes I (CRPSI)/Reflex 
Sympathetic Dystrophy) ซึง่ใหท้ าการประเมนิการสญูเสยีตามหวัขอ้ 2.4  แลว้น าค่าการสญูเสยีสมรรถภาพทีไ่ดม้ารวมกนั 
โดยใชต้ารางค่ารวม 
 
 2.5.2  วิธีประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากการบาดเจบ็ของเส้นประสาท  (Impairment 
Evaluation Methods) 
 
 2.5.2.1   วิธีการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากการสูญเสียความรู้สึกและเกิดความ
เจบ็ปวด 

  การบาดเจบ็ของเสน้ประสาทท าใหเ้กดิความรูส้กึชา (Anesthesia, Hypesthesia) ความรูส้กึที่
ผดิปกต ิ(Dysesthesia หรอื Paresthesia) ความรูส้กึไวเกนิ (Hyperesthesia), ความเจบ็ปวดจาก nonnoxious stimuli 
(Allodynia) ความเจบ็ปวดมากเกนิ (Hyperpathia) ความเจบ็แบบปวดแสบปวดรอ้น เช่น CRPS I (Reflex Sympathetic 
Dystrophy) และ CRPS II (Causalgia) และอื่นๆ  อาการดงักล่าวจะแตกต่างกนัไดม้ากในแต่ละบุคคลขึน้อยู่กบั อารมณ์ 
จติใจ และภูมหิลงัทัง้ในอดตีและปจัจุบนัของคนนัน้  การประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพจากการสญูเสยีความรูส้กึและเกดิ
ความเจบ็ปวดทีเ่กดิเนื่องจากการบาดเจบ็ของเสน้ประสาทตอ้งพจิารณาถงึ 

1. การสูญเสยีความรู้สกึหรอืเกดิความเจบ็ปวดนัน้ เป็นอุปสรรคต่อการประกอบกจิวตัรประจ าวนัมากน้อย
เพยีงใด เช่น ท าใหรู้ส้กึว่าถูกรบกวน แต่ขณะท างานกล็มืไป  หรอืในทางตรงกนัขา้มคอื ท างานไม่ไดเ้ลย  

2. การสูญเสยีความรู้สกึหรอืเกดิความเจบ็ปวดนัน้  เกดิขึน้ตรงกบัหรอืสมัพนัธก์บักายวภิาคของรากประสาท  
ขา่ยประสาทแขนหรอืเสน้ประสาทหรอืไม่  เพยีงใด  

3. การสูญเสยีความรู้สกึหรือเกดิความเจ็บปวดดงักล่าว  มสีาเหตุเกี่ยวขอ้งกบัการบาดเจบ็ของเส้นประสาท
หรอืไม่เพยีงใด  

4. การสญูเสยีความรูส้กึหรอืความเจบ็ปวดทีเ่กดิขึน้นัน้  สอดคลอ้งกบัความผดิปกตอิื่นๆ ทีเ่กดิจากเสน้ประสาท
หรอืรากประสาทนัน้เพยีงใด  
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ตารางท่ี 2-10    แนวทางการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแขนตามระดบัความรุนแรงจากการสูญเสีย
ความรูสึ้กท่ีผิวหนัง หรอืเกิดความเจบ็ปวดเน่ืองจากความผิดปกติของเส้นประสาท  

 (Determining Impairment of the Upper Extremity Due to Sensory Deficits or Pain Resulting 
From Peripheral Nerve Disorders) 

ก.  การแบ่งระดบัความรนุแรงของการเสียความรู้สึก 

ระดบั คณุลกัษณะของการสญูเสียความรู้สึกท่ีผิวหนังหรือเกิดความเจบ็ปวด ร้อยละการสญูเสียความรู้สึก 

5 ไมม่กีารสญูเสยีความรูส้กึ ไมเ่จบ็ปวด ไมม่คีวามรูส้กึผดิปกติ 0 

4 มคีวามรูส้กึสมัผสัทีผ่วิหนงัชัน้ตืน้เปลีย่นไป (ความรูส้กึสมัผสัทีแ่ผว่เบาลดลง) อาจมี
หรือไม่มีความรู้สึกผิดปกติหรือความรู้สึกเจ็บปวดเพียงเล็กน้อย ซึ่งไม่รบกวน
ความรูส้กึหรอือาจลมืไประหวา่งการประกอบกจิวตัรประจ าวนั 

1 – 25 

3 มคีวามรู้สกึสมัผสัที่ผวิหนังชัน้ตื้นเปลี่ยนไป (ความรูส้กึสมัผสัที่แผ่วเบา และ two-
point discrimination ลดลง) และมอีาการเจบ็ปวดเลก็น้อยหรอืมคีวามรูส้กึผดิปกติ
ถงึขัน้รบกวนต่อการประกอบกจิวตัรประจ าวนับางอยา่ง 

26 – 60 

2 มคีวามรู้สกึสมัผสัที่ผิวหนังชัน้ตื้นและความรู้สกึเจ็บปวดที่ใต้ผิวหนังชัน้ตื้นลดลง
(ความรู้สึกสมัผสัที่แผ่วเบาลดลง ) พร้อมกบัมีอาการเจ็บปวดปานกลางหรือมี
ความรูส้กึผดิปกต ิจนอาจท ากจิวตัรประจ าวนับางสว่นไมไ่ด ้

61 – 80 

1 ไม่มีความรู้สึกสมัผสัและเจ็บปวดที่ผิวหนังชัน้ตื้น (ไม่มีความรู้สึกในการป้องกนั
ตนเอง) แต่มอีาการเจบ็ปวดลกึ ๆ ใต้ผวิหนัง พรอ้มกับมคีวามรูส้กึผดิปกต ิหรอืมี
อาการเจบ็ปวดอยา่งรนุแรงจนไมส่ามารถประกอบกจิวตัรประจ าวนัไดส้ว่นใหญ่ได ้

81 – 99 

0 ไม่มคีวามรู้สกึสมัผสัที่ผวิหนัง แต่มคีวามรู้สกึที่ผดิปกติหรอืมอีาการเจบ็ปวดอย่าง
รนุแรงจนไมส่ามารถประกอบกจิวตัรประจ าวนัทุกอยา่งได ้

100 

ข.  ขัน้ตอนการประเมินการสญูเสียสมรรถภาพ 

1. ตรวจหาบรเิวณผวิหนงัทีส่ญูเสยีความรูส้กึจากแผนภูมทิีเ่สน้ประสาทรบัความรูส้กึทีผ่วิหนงั 
(รปูที ่2-48) หรอืบรเิวณจ าเพาะทีผ่วิหนงั Dermatome (รปูที ่2-49 ) 

2. ตรวจหาเส้นประสาทที่รบัความรู้สกึบรเิวณผวิหนังที่สูญเสยีความรู้สกึนั ้นจากตารางที่ 2-12 และรูปที่ 2-48, รูปที ่             
2-49,รปูที ่2-50 

3. จดัระดบัความรุนแรงของการสูญเสยีความรูส้กึหรอืเกดิความเจบ็ปวด  พรอ้มค่ารอ้ยละการสูญเสยีความรูส้กึตามข้อ 
ก. ขา้งตน้ ใชก้ารตดัสนิใจทางคลนิิก เพื่อเลอืกคา่รอ้ยละทีเ่หมาะสมจากช่วงตวัเลขตามระดบัความรนุแรง 

4. หาค่าการสูญเสยีสมรรถภาพสูงสุดของแขนที่เกดิจากการสูญเสยีความรูส้กึหรอื เกดิความเจบ็ปวดของเส้นประสาท  
แต่ละเส้น ส าหรบัรากประสาท (Spinal Nerve) จากตารางที่ 2-13 ข่ายประสาทแขน จากตารางที่ 2-14  และ
เสน้ประสาททีส่ าคญั จากตารางที ่2-15 

5. น าค่ารอ้ยละตามระดบัความรุนแรงของการสูญเสยีความรู้สกึตามขอ้ 3 คูณกบัค่าการสูญเสยีสมรรถภาพสูงสุดของ
แขนทีไ่ดจ้ากการสูญเสยีความรูส้กึของเสน้ประสาทแต่ละเสน้ตามขอ้ 4 จะไดค้่าการสูญเสยีสมรรถภาพของแขนจาก
เสน้ประสาททีผ่ดิปกตสิญูเสยีความรูส้กึหรอืเกดิ ความเจบ็ปวด 
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ตารางท่ี 2-11   แนวทางการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแขนตามระดบัความรนุแรงการสูญเสียก าลงั
กล้ามเน้ือเน่ืองจากความผิดปกติของเส้นประสาทโดยการตรวจประเมินก าลงักล้ามเน้ือแต่ละ
มดั (Determining Impairment of the Upper Extremity Due to Motor and Loss of Power 
Deficits Resulting From Peripheral Nerve Disorders Based on Individual Muscle Rating) 

 
ก.  การแบ่งระดบัความรนุแรงของการสูญเสียก าลงักล้ามเน้ือ 
ระดบั คณุลกัษณะการท างานของกล้ามเน้ือ รอ้ยละการสูญเสียก าลงักล้ามเน้ือ 

5 เคลื่อนไหวขอ้ตา้นแรงโน้มถ่วงไดต้ามปกต ิและสูแ้รงต้านไดเ้ตม็ที ่ 0 

4 เคลื่อนไหวขอ้ตา้นแรงโน้มถ่วงได ้และสูแ้รงตา้นไดบ้า้ง 1 - 25 

3 เคลื่อนไหวขอ้ตา้นแรงโน้มถ่วงไดอ้ย่างเดยีวแต่สูแ้รงตา้นไม่ไดเ้ลย 26 - 50 

2 เคลื่อนไหวขอ้ต้านแรงโน้มถ่วงไม่ได้แต่สามารถเคลื่อนไหวขอ้โดย
ไม่ตอ้งตา้นแรงโน้มถ่วงได ้

51 - 75 

1 เคลื่อนไหวขอ้ไม่ได ้แต่ตรวจพบการหดตวัของกลา้มเน้ือบา้ง  76 - 99 

0 ตรวจไม่พบการหดตวัของกลา้มเน้ือเลย 100 

ข.  ขัน้ตอนการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพ 
1 ตรวจหาขอ้ทีเ่คลื่อนไหวผดิปกต ิเช่น จากการงอหรอืการเหยยีดขอ้ ทีเ่กดิจากกลา้มเน้ืออ่อนแรง  

2 ตรวจหากลา้มเน้ือทีอ่่อนแรงและเป็นสาเหตุใหข้อ้เคลื่อนไหวผดิปกต ิพรอ้มชื่อเสน้ประสาททีไ่ดร้บัอนัตราย
ในขอ้ 1  

3 จดัระดบัความรุนแรงของการสูญเสยีก าลังกล้ามเนื้อ พร้อมค่าร้อยละของการสูญเสยีก าลังกล้ามเนื้อ      
จากตารางขอ้ ก. ขา้งบน 

4 หาค่าการสญูเสยีสมรรถภาพสงูสุดของแขนทีเ่กดิจากกลา้มเนื้ออ่อนแรงจากเสน้ประสาทแต่ละเสน้ทีไ่ดร้บั
อนัตราย ส าหรบัรากประสาท (Spinal Nerve) จากตารางที ่2-13 ขา่ยประสาทแขน จากตารางที ่2-14 และ
เสน้ประสาททีส่ าคญัจากตารางที ่2-15 

5 น าค่าร้อยละตามระดบัความรุนแรงของการสูญเสยีก าลงักล้ามเนื้อตามขอ้ 3 คูณกบัค่าของการสูญเสยี
สมรรถภาพสูงสุดของแขนจากเสน้ประสาทแต่ละเสน้ตามขอ้ 4 จะไดค้่าการสญูเสยีสมรรถภาพของแขน
จากเสน้ประสาทผดิปกตสิญูเสยีก าลงักลา้มเน้ือ 
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ตารางท่ี 2-12 ก       ต้นก าเนิดและหน้าท่ีของเส้นประสาทของแขนท่ีแตกแขนงมาจากข่ายประสาทแขน  
  (Origins and Functions of the Peripheral Nerves of the Upper Extremity Emanating From the Brachial Plexus) 
 

เส้นประสาท แขนงแรก แขนงรอง หน้าท่ี 
Muscular branches 
Dorsal scapular (C5) 
Long thoracic (C5, C6, C7) 
Suprascapular (C5, C6) 
Lateral pectoral (C5, C6, C7) 
Medial pectoral (C8, T1) 
Upper subscapular (C5, C6) 
Lower subscapular (C5, C6) 
Thoracodorsal (C6, C7, C8) 

ไม่มชีื่อ - สัง่การไปยงักลา้มเน้ือ longus colli, scalenes, and subclavius  
- สัง่การไปยงักลา้มเน้ือ rhomboideus major and minor, levator scapulae 
- สัง่การไปยงักลา้มเน้ือ serratus anterior  
- สัง่การไปยงักลา้มเน้ือ supraspinatus and infraspinatus  
- สัง่การไปยงักลา้มเน้ือ pectoralis major 
- สัง่การไปยงักลา้มเน้ือ pectoralis major and minor 
- สัง่การไปยงักลา้มเน้ือ subscapularis 
- สัง่การไปยงักลา้มเน้ือ teres major and subscapularis 
- สัง่การไปยงักลา้มเน้ือ latissimus dorsi  

Medial brachial cutaneous (T1)  - รบัความรูส้กึจากดา้น anteromedial surface of arm (with intercostobrachial)  
Intercostobrachial (T2)  - รบัความรูส้กึจาก posteromedial surface of arm (with medial brachial cutaneous)  
Medial antebrachial cutaneous (C8, T1)  - รบัความรูส้กึจากดา้น anteromedial surface of arm, anteromedial half of forearm 

, and posteromedial third of elbow, forearm, and wrist  

Musculocutaneous (C5, C6, C7) ไม่มชีื่อ - สัง่การไปยงักลา้มเน้ือ coracobrachialis, biceps brachii, brachialis  
 Lateral  antebrachial cutaneous  - รบัความรูส้กึจากดา้น anterolateral half and posterolateral third of forearm  
 
Axillary (C5, C6) 

Teres minor branch  - สัง่การไปยงักลา้มเน้ือ teres minor  
- สัง่การไปยงักลา้มเน้ือ deltoid (สว่นกลางและสว่นหน้า) 
- สัง่การไปยงักลา้มเน้ือ deltoid (สว่นหลงั)  
- รบัรูค้วามรูส้กึจากผวิหนงั บรเิวณครึง่ล่างของกลา้มเน้ือ deltoid  

Anterior  
Posterior  Muscular branches  
 Upper lateral brachial cutaneous  
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ตารางท่ี 2-12 ก ต้นก าเนิดและหน้าท่ีของเส้นประสาทของแขนท่ีแตกแขนงมาจากข่ายประสาทแขน  
 (Origins and Functions of the Peripheral Nerves of the Upper Extremity Emanating From the Brachial Plexus)  (ต่อ) 
 

เส้นประสาท แขนงแรก แขนงรอง หน้าท่ี 
Radial (C5, C6, C7, C8, + T1) 
 

ไม่มชีื่อ - สัง่การไปยงักลา้มเนื้อ triceps brachii, anconeous, brachio radialis, extensor 
carpi radialis longus, brachialis (lateral part) 

 Ulnar collateral  - สัง่การไปยงักลา้มเน้ือ medial head of triceps brachii 
Posterior brachial cutaneous  - รบัความรูส้กึจากดา้น distal posterocentral surface of arm as far as olecranon  
Inferior lateral brachial cutaneous  - รบัความรูส้กึจากดา้น distal posterolateral surface of arm and elbow  
Posterior antebrachial cutaneous  - รบัความรูส้กึจากดา้น posterocentral surface of forearm 
 
Superficial terminal  

Dorsal Branches  - รบัความรูส้กึจากดา้น posterolateral half of wrist and hand  
Dorsal Digitals  
(5 Branches) 

- รบัความรูส้กึจาก dorsum of thumb, index, middle, and ring (radial half) fingers 
up to middle phalanx  

  ไม่มชีื่อ - สัง่การไปยงักลา้มเน้ือ extensor carpi radialis brevis, supinator  
  

Deep terminal  
Superficial Branch  - สัง่การไปยงักลา้มเนื้อ extensor digitorum communis, extensor digiti minimi, 

extensor carpi ulnaris  
  Deep Branch  - สัง่การไปยงักลา้มเน้ือ extensor pollicis longus, extensor pollicis brevis, abductor 

pollicis longus, extensor indicis proprius  
- รบัความรูส้กึจาก wrist joint capsule  
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ตารางท่ี 2-12 ข ต้นก าเนิดและหน้าท่ีของเส้นประสาทของแขนท่ีแตกแขนงมาจากข่ายประสาทแขน   
 (Origins and Functions of the Peripheral Nerves of the Upper Extremity Emanating From the Brachial Plexus) 
 

เส้นประสาท แขนงแรก แขนงรอง หน้าท่ี 
Median ( + C5, C6, C7, C8, T1 )  ไม่มชีื่อ  Cubital fossa and 

forearm branches  
- สัง่การไปยงักลา้มเนื้อ pronator teres, flexor carpi radialis, palmaris longus, 
flexor digitorum superficialis  

 Anterior interosseus   - สัง่การไปยงักลา้มเนื้อ radial half of flexor digitorum profundus of the index and 
middle fingers, flexor pollicis longus, pronator quadratus  

 Palmar cutaneous   - รบัรูค้วามรูส้กึจากดา้น raidal surface ของฝา่มอื  
 Thenar muscular   - สัง่การไปยงักลา้มเนื้อ abductor  pollicis brevis, flexor pollicis brevis (superficial 

head) and opponens pollicis 
- รบัความรูส้กึจาก first web space, palmar and distal dorsal surfaces of thumb, 
index (radial side)   

 Common palmar radial 
digital  

1st lumbrical branch  - สัง่การไปยงักลา้มเน้ือ 1st lumbrical  

  Proper palmar digitals 
(3 branches)  

- รบัความรูส้กึจาก 1st web space (palmar), palmar, and distal dorsal surfaces of 
thumb (both sides) and index (radial side)  

 Common palmar central 
digital  

2nd lumbrical branch  - สัง่การไปยงักลา้มเน้ือ 2nd lumbrical  

  Proper palmar digital 
(2 branches)  

- รบัความรูส้กึจาก 2nd web space (palmar), palmar and distal dorsal surfaces of 
contiguous sides of index and middle fingers   

 Common palmar ulnar 
digital  

Proper palmar digital 
(2 branches)  

- รบัความรูส้กึจาก 3rd web space (palmar), palmar and distal dorsal surfaces of 
contiguous sides of middle and ring fingers 
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ตารางท่ี 2-12 ข ต้นก าเนิดและหน้าท่ีของเส้นประสาทของแขนท่ีแตกแขนงมาจากข่ายประสาทแขน 
 (Origins and Functions of the Peripheral Nerves of the Upper Extremity Emanating From the Brachial Plexus) (ต่อ) 
 

เส้นประสาท แขนงแรก แขนงรอง หน้าท่ี 
Ulnar ( + C7, C8, T1) ไม่มชีื่อ  Forearm branches  - สัง่การไปยงักล้ามเนื้อ flexor carpi ulnaris, ulnar half of flexor digitorum 

profundus  (ring and little fingers)  
Palmar cutaneous   - รบัความรูส้กึจากดา้นน้ิวกอ้ย surface of palm and wrist  
Dorsal cutaneous  Dorsal branches  - รบัความรูส้กึจากดา้นน้ิวกอ้ย dorsum of wrist and hand  
 Dorsal digitals  

(3 branches) 
- รบัความรูส้กึจากดา้น dorsum of ring finger (ulnar proximal half), little finger (up 
to nail root) and 4th web space  

Superficial palmar  Palmaris brevis br.  สัง่การไปยงักลา้มเน้ือ palmaris brevis  
 Proper palmar digitals  

(3 branches)  
- รบัความรูส้กึจากดา้น palmar and distal dorsal surface of ring (ulnar half) and  
little finger (both sides)  

Deep palmar   - สัง่การไปยงักลา้มเนื้อ adductor pollicis, flexor pollicis brevis (deep head), 
abductor digiti minimi, flexor digiti minimi brevis, opponens digiti minimi, 3rd and 
4th lumbricals, all interossei  
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ตารางท่ี 2-13    ค่าการสูญเสียสมรรถภาพสูงสุดของแขนเน่ืองจากการบาดเจบ็ของรากประสาท ท่ีท าให้เกิด
การสูญเสียความรูสึ้ก หรอืการสูญเสียก าลงักล้ามเน้ือของเส้นประสาทแต่ละข้าง   

  (Maximum Upper Extremity Impairment Due to Unilateral Sensory or Motor Deficits of 
Individual Spinal Nerves or to Combined 100% Deficits) หรอืสูญเสียทัง้สองอย่างรวมกนั 

 
รากประสาท ค่ารอ้ยละการสูญเสียสมรรถภาพสูงสุดของแขนท่ีเกิดจาก 

การสูญเสีย 
ความรูสึ้กหรอื 
เกิดความเจบ็ปวด * 

การสูญเสีย 
ก าลงักล้ามเน้ือ ** 

การสูญเสีย 
ความรูสึ้กและก าลงั 
กล้ามเน้ือรวมกนั 

รากประสาทคอท่ี 5 (C5) 
รากประสาทคอท่ี 6 (C6) 
รากประสาทคอท่ี 7 (C7) 
รากประสาทคอท่ี 8 (C8) 
รากประสาทอกท่ี 1 (T1) 

5 
6 
5 
5 
5 

30 
35 
35 
45 
20 

34 
40 
38 
48 
24 

 
 
*  ดตูารางท่ี 2-10 ก  การแบ่งระดบัความรนุแรงการสูญเสียความรู้สึกท่ีผิวหนังหรือเกิดความเจบ็ปวด  
**  ดตูารางท่ี 2-11 ก  การแบ่งระดบัความรนุแรงการสูญเสียก าลงักล้ามเน้ือ 
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ตารางท่ี 2-14  ค่าการสูญเสียสมรรถภาพสูงสุดของแขนเน่ืองจากการบาดเจบ็ของข่ายประสาทแขนแต่ละข้าง

ท่ีท าให้เกิดการสูญเสียความรูสึ้ก หรอืสูญเสียก าลงักล้ามเน้ือ หรือสูญเสียทัง้สองอย่างรวมกนั 
(Maximum Upper Extremity Impairments Due to Unilateral Sensory or Motor Deficits of 
Brachial Plexus or to Combined 100% Deficits) 

 
 

ข่ายประสาทแขนและล าประสาท 
ค่ารอ้ยละการสญูเสียสมรรถภาพสูงสุดของแขนท่ีเกิดจาก 
การสูญเสีย 

ความรูสึ้กหรอื 
เกิดความเจบ็ปวด * 

การสูญเสีย 
ก าลงักล้ามเน้ือ ** 

การสูญเสีย 
ความรูสึ้กและ
ก าลงักล้ามเน้ือ

รวมกนั 
-  ขา่ยประสาทแขนทัง้หมด (C5–C8, T1) 
-  ล าประสาทบน (Upper trunk, C5, C6 
    Erb-Duchenne) 
-  ล าประสาทกลาง (Middle trunk, C7) 
-  ล าประสาทล่าง (Lower trunk, C8-T1,  
   Dejerine-Klumpke)  

100 
25 
 
5 
20 

100 
75 
 

35 
70 

100 
81 
 

38 
76 

 
 
*  ดตูารางท่ี 2-10 ก  การแบ่งระดบัความรุนแรงการสูญเสียความรู้สึกท่ีผิวหนังหรือเกิดความเจบ็ปวด  
**  ดตูารางท่ี 2-11 ก  การแบ่งระดบัความรนุแรงการสูญเสียก าลงักล้ามเน้ือ 
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ตารางท่ี 2-15   ค่าการสูญเสียสมรรถภาพสูงสุดของแขนและมือจากการบาดเจบ็ของเส้นประสาทท่ีส าคญั               
แต่ละข้าง ท่ีท าให้เกิดการสูญเสียความรู้สึก หรือการสูญเสียก าลงักล้ามเน้ือหรือการสูญเสีย            
ทัง้สองอย่างรวมกนั  

 (Maximum Upper Extremity Impairment Due to Unilateral Sensory or Motor Deficits or to 
Combined 100% Deficits of the Major Peripheral Nerves) 

 

ช่ือเส้นประสาท 
ค่ารอ้ยละการสญูเสียสมรรถภาพสูงสุดของแขนท่ีเกิดจาก 

การสูญเสีย     
ความรูสึ้ก หรอืเกิด
ความเจบ็ปวด * 

การสูญเสีย         
ก าลงักล้ามเน้ือ ** 

การสูญเสีย
ความรูสึ้กและ
ก าลงักล้ามเน้ือ

รวมกนั 
Pectorals (medial and lateral) 
Axillary  
Dorsal scapular  
Long throacic  
Medial antebrachial cutaneous  
Medial brachial cutaneous 
Median (above midforearm) 
Median (anterior interosseous branch) 
Median (below midforearm) 
    Radial palmar digital of thumb 
    Ulnar palmar digital  of thumb 
    Radial palmar digital of index finger 
    Ulnar palmar digital of index finger  
    Radial palmar digital of middle finger  
    Ulnar palmar digital of middle finger  
    Radial palmar digital of ring finger  
Musculocutaneous  
Radial (upper  arm with loss of triceps) 
Radial (elbow with sparing of triceps) 
Subscapulars (upper  and lower) 
Suprascapular  
Thoracodorsal 
Ulnar (above midforearm) 
Ulnar (below midforearm) 
    Ulnar palmar digital of ring finger 
    Radial palmar digital of little finger  
    Ulnar palmar digital of little finger  

0 
5 
0 
0 
5 
5 
39 
0 
39 
7 
11 
5 
4 
5 
4 
3 
5 
5 
5 
0 
5 
0 
7 
7 
2 
2 
3 

5 
35 
5 
15 
0 
0 
44 
15 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
25 
42 
35 
5 
16 
10 
46 
35 
0 
0 
0 

5 
38 
5 
15 
5 
5 
66 
15 
45 
7 
11 
5 
4 
5 
4 
3 
29 
45 
38 
5 
20 
10 
50 
40 
2 
2 
3 

 
*  ดตูารางท่ี 2-10 ก  การแบ่งระดบัความรนุแรงการสูญเสียความรู้สึกท่ีผิวหนังหรือเกิดความเจบ็ปวด  
**  ดตูารางท่ี 2-11 ก  การแบ่งระดบัความรนุแรงการสูญเสียก าลงักล้ามเน้ือ 
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การสูญเสยีสมรรถภาพเนื่องจากการสูญเสยีความรู้สกึในระดบั 4 จะม ี two-point discrimination ระหว่าง          
6-10 มม. ที่ระดบั 3 ความสามารถรบัรูค้วามรู้สกึในทางป้องกนั (Protective Sensibility) ยงัปกติ แต่ทีร่ะดบั 2 
ความสามารถรบัรูค้วามรูส้กึในทางป้องกนัลดลง  พรอ้มทัง้มอีาการเจบ็ปวดแบบต่างๆ ที่ระดบั 1 แมจ้ะไม่มคีวามรูส้กึ
ในทางป้องกนั แต่ยงัมคีวามรู้สกึเจบ็ปวดที่ผวิหนังชัน้ลกึ (Deep cutaneous pain) อาการเจบ็ปวดและความรู้สกึ                
ทีผ่ดิปกตแิบบต่างๆ จะเป็นแบบรุนแรง  สว่นทีร่ะดบั 0 จะไม่มคีวามรูส้กึใดๆ เหลอือยู่ 

ความรู้สึกเจ็บปวดที่ผิดปกติซึ่งมีหลักฐานทางการแพทย์สอดคล้องกับการบาดเจ็บของเส้นประสาท            
ดงักล่าวที่ชัดเจน และได้รบัการรกัษามาระยะหนึ่งแล้ว อาการเจ็บปวด และบริเวณที่สูญเสียความรู้สกึยงัคงอยู่ไม่
เปลีย่นแปลง  สมควรไดร้บัการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพจากการเจบ็ปวด (ตารางที ่2-10) 

ถา้เป็นการบาดเจบ็ของเสน้ประสาทนิ้วมอื เพยีงอย่างเดยีว ตอ้งท าการประเมนิตามทีก่ าหนดในหวัขอ้ 2.3 
วิธีประเมิน 
1. ตรวจหาบริเวณผิวหนังของแขนท่ีสูญเสียความรู้สึก เกิดความเจบ็ปวดและระดบัความรุนแรง      

ของความเจบ็ปวดของแขนจากการบาดเจบ็ของเส้นประสาท ซึ่งแบ่งเป็น 6 ระดบั พร้อมค่าร้อยละ              
การสญูเสยีความรูส้กึ (ตารางที ่2-10)  

2. หาชื่อเสน้ประสาท  ขา่ยประสาทแขน  หรอืรากประสาททีม่าเลีย้งบรเิวณผวิหนงัดงักล่าว ตามขอ้ 1. จากรปู
ที ่2-48, 2-49 

3. หาค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพสูงสุดของแขน จากการบาดเจ็บหรือผิดปกติของเส้นประสาท               
(ขา่ยประสาทแขนหรอืรากประสาท) ทีห่าไดต้ามขอ้ 2 จากตารางท่ี 2-13 การบาดเจบ็ของรากประสาท 
จากตารางที่ 2-14 การบาดเจ็บของข่ายประสาทแขน  จากตารางที่ 2-15 การบาดเจบ็ของเสน้ประสาท        
สว่นปลาย  

4. ประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแขนเนื่องจากการสูญเสียความรู้สึก ได้จากผลคูณของค่าร้อยละ                      
การสูญเสยีสมรรถภาพสงูสุดของแขนเนื่องจากการบาดเจบ็ของเสน้ประสาททีไ่ด้ตามขอ้ 3. กบัค่าร้อยละ
การสญูเสยีความรูส้กึตามระดบัความรุนแรงทีไ่ดต้ามขอ้ 1. 

 
ตวัอย่างท่ี 2.57 
ประวติั  ผูร้บัการประเมนิไดร้บับาดเจบ็บรเิวณเหนือขอ้มอืมา 1 ปี ไม่มบีาดแผล  แต่รูส้กึชาบรเิวณ

ด้านหวัแม่มือของหลงัมือและปวดจนรู้สกึหงุดหงิด  แต่ไม่มีปญัหาการประกอบกิจวตัร
ประจ าวนั 

การตรวจรา่งกาย    พบว่า บรเิวณทีช่าตรงกบัแขนงเสน้ประสาท superficial dorsal จากเสน้ประสาท radial 
และการตรวจดว้ยการเคาะเบา ๆ บรเิวณนัน้ใหผ้ลบวก   

ผลการประเมิน   ลกูจา้งสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 1 ของทัง้ร่างกาย 
ค าอธิบาย 

  1.  เสน้ประสาททีบ่าดเจบ็คอื แขนง superficial dorsal ของเสน้ประสาทradial (ตารางที ่ 
2-12  และ รปูที ่2-48) 

  2.  ระดบัความรุนแรงของการสูญเสยีความรู้สกึที่ผวิหนังจดัอยู่ในระดบั 4 ซึ่งมพีสิยัการ
สญูเสยีความรูส้กึรอ้ยละ 1-25 (ตารางที ่2-10 ก) จากการตรวจทางคลนิิกพจิารณาว่ามี
ความรุนแรงของการสญูเสยีความรูส้กึรอ้ยละ 20 
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  3.  ค่าการสูญเสยีสมรรถภาพสูงสุดของแขนจากการสูญเสียความรู้สึกหรือเกิดอาการ
เจบ็ปวด จากเสน้ประสาทนิ้วหวัแม่มอืคอืรอ้ยละ 5 (ตารางที ่2-15) 

  4.  น าค่าร้อยละการสูญเสยีสมรรถภาพจากขอ้ 2. มาคูณกบัขอ้ 3. ได้ 20% x 5%                    
= 1% ของแขน 

  5.  ดงันัน้ ผู้รบัการประเมนิสูญเสยีสมรรถภาพของแขนเนื่องจากการสูญเสยีความรู้สกึ            
คดิเป็นรอ้ยละ 1 ของแขน หรอืรอ้ยละ 1 ของทัง้ร่างกาย (ตารางที ่2-3) 

 
  2.5.2.2  วิธีการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากกล้ามเน้ืออ่อนแรง (Motor Deficit 
Calculation) 

การบาดเจบ็ของเสน้ประสาทหรอืรากประสาท  นอกจากจะท าให้เกดิการสูญเสยีความรู้สกึที่ผวิหนังแล้ว               
ยงัท าใหก้ลา้มเน้ือทีส่ ัง่การโดยเสน้ประสาทนัน้ลบี  อ่อนแรงลงหรอืเป็นอมัพาตได ้ ในกรณีทีก่ลา้มเนื้ออ่อนแรง ผูร้บัการ
ประเมนิจะพยายามใชก้ลา้มเน้ือมดัปกตทิีอ่ยู่ขา้งเคยีงท าหน้าทีแ่ทน ดงันัน้ผูท้ีจ่ะท าการประเมนิต้องเขา้ใจถงึการท างาน
ของกลา้มเนื้อแต่ละมดัในการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายเป็นอย่างด ี จงึจะท าการตรวจและประเมนิการสูญเสยี
สมรรถภาพไดถู้กตอ้ง 

การตรวจกลา้มเน้ือตอ้งตรวจทัง้ก าลงักลา้มเน้ือ ระยะเวลาและจ านวนครัง้ทีก่ลา้มเนื้อสามารถหดตวัตลอดจน
การใช้งานของกล้ามเนื้อนัน้ โดยดูความสามารถของกล้ามเนื้อในการงอหรอืเหยียดข้อที่กล้ามเนื้อนัน้ยึดอยู่  แล้ว
เปรยีบเทยีบ ดวู่าสามารถตา้นแรงโน้มถ่วงของโลก และ/หรอืแรงตา้นอื่นๆ ไดห้รอืไม่ มากน้อยเพยีงใด 

ในการประเมินต้องตรวจดูให้แน่ว่า การอ่อนแรงต้องเป็นผลจากการบาดเจ็บของเสน้ประสาท  มิใช่จาก   
สาเหตุอื่น เช่น ความเจบ็ปวดในขณะขยบั  ถ้าหากไม่แน่ใจควรตรวจกลา้มเน้ือดว้ยไฟฟ้า (EMG) ก่อน  ส่วนการทีพ่บ
กลา้มเน้ืออ่อนแรงลงเน่ืองจากสาเหตุอื่นทีไ่ม่ใช่การบาดเจบ็ของเสน้ประสาท  ควรท าการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพ
ของแขนตามหวัขอ้ 2.8  อย่าท าการประเมนิทัง้ 2 แบบซ ้าในกรณีเดยีวกนั  

วิธีประเมิน 
1. ตรวจหาขอ้ทีเ่คลื่อนไหวผดิปกต ิจากกลา้มเนื้ออ่อนแรง เช่น ไม่มแีรงเหยยีดหรอืงอขอ้ศอก และประเมนิ    

หาระดบัความรุนแรงของการสญูเสยีก าลงักลา้มเนื้อ  ซึง่แบ่งเป็น 6 ระดบัพรอ้มค่ารอ้ยละการสญูเสยีก าลงั
กลา้มเน้ือ (ตารางที ่2-11)  

2. หาชื่อกล้ามเนื้อที่อ่อนแรง พรอ้มทัง้ชื่อเสน้ประสาท (หรอืข่ายประสาทแขนหรอืรากประสาท) ทีส่ ัง่การ
กลา้มเน้ือมดันัน้ (ตารางที ่2-12 ก, ข  และ รปูที ่2-47) 

3. หาค่ารอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพสงูสดุของแขนเนื่องจากความผดิปกตขิองเสน้ประสาท  
(ข่ายประสาทแขนหรอืรากประสาท) ทีต่รวจพบตามขอ้ 2. จากตารางที ่2-13, 2-14, 2-15 (รากประสาท,   
ขา่ยประสาทแขน , เสน้ประสาทสว่นปลาย ตามล าดบั) 

4. ประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนเนื่องจากการสญูเสยีก าลงักลา้มเนื้อได ้ จากผลคูณของค่ารอ้ยละ   
การสญูเสยีสมรรถภาพสงูสุดของแขนเนื่องจากการบาดเจบ็ของเสน้ประสาททีไ่ดต้ามขอ้ 3. กบัค่ารอ้ยละ   
การสญูเสยีก าลงักลา้มเน้ือตามระดบัความรุนแรงทีไ่ดจ้ากขอ้ 1. 
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ตวัอย่างท่ี 2.58 
ประวติั  ผูร้บัการประเมนิได้รบับาดเจบ็ไหล่ขวาหลุด แพทย์ได้จดัดงึขอ้ไหล่ให้เขา้ที่  หลงัจากท า

กายภาพบ าบดัเตม็ทีแ่ลว้ยงัใชแ้ขนขวาไม่ถนดั   
การตรวจรา่งกาย      ขณะยนืสามารถกางแขนเองไดเ้ตม็ทีแ่ละทานแรงตา้นไดบ้า้ง นอกจากนัน้ยงัพบว่ามอีาการ

ชาทีผ่วิหนงับรเิวณดา้นล่างของหวัไหล่ขวา แต่ยงัสามารถท างานเดมิได ้ 
ผลการประเมิน  ผูร้บัการประเมนิมกีารสญูเสยีสมรรถภาพของแขนรอ้ยละ 10 หรอืรอ้ยละ 6 ของทัง้ร่างกาย 
ค าอธิบาย       การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากกล้ามเนื้ออ่อนแรงและการสูญเสีย

ความรูส้กึทีผ่วิหนงั 
  1.  การประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนจากการสญูเสยีก าลงักลา้มเน้ือ  

1.1 กล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกบัการกางแขน คอื กล้ามเนื้อ deltoid ซึ่งควบคุมโดย
เสน้ประสาท axillary (ตารางที ่2-12 ก และรปูที ่2- 47) 

1.2 ผูร้บัการประเมนิสามารถกางแขนไดเ้ตม็ทีแ่ละทานแรงต้านไดบ้้าง จากตารางที ่ 
2-11 ก ความรุนแรงของการสูญเสยีก าลงัของกล้ามเนื้อ deltoid อยู่ที่ระดบั 4                    
(มคี่าการสญูเสยีก าลงักลา้มเนื้อ 1-25 % ตารางที่ 2-11ก.) จากการตรวจทาง
คลนิิกพจิารณาว่ามกีารสญูเสยีก าลงักลา้มเน้ือรอ้ยละ 25 

1.3 ค่าร้อยละการสูญเสยีสมรรถภาพสูงสุดของแขนจากการสูญเสยีก าลงักล้ามเนื้อ
เน่ืองจากเสน้ประสาท axillary เท่ากบัรอ้ยละ 35 (ตารางที ่2-15) 

1.4 ดงันัน้ แขนสญูเสยีสมรรถภาพเนื่องจากการสญูเสยีก าลงักลา้มเนื้อ deltoid จาก
การบาดเจบ็ของเสน้ประสาท axillary เท่ากบั 25% x 35% = 8.75% หรอื           
รอ้ยละ 9 ของแขน 

2. การประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนจากการสูญเสียความรูสึ้กท่ีผิวหนัง 
2.1 เสน้ประสาททีร่บัความรูส้กึบรเิวณผวิหนงัดา้นล่างของหวัไหล่  ไดแ้ก่ เสน้ประสาท 

axillary (รปูที ่2-48 และตารางที ่2-12) 
2.2 ค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพสูงสุดของแขนจากการสูญเสยีความรู้สกึของ

เสน้ประสาท axillary เท่ากบัรอ้ยละ 5 (ตารางที ่2-15) 
2.3 ความรุนแรงของการสญูเสยีความรูส้กึอยู่ทีร่ะดบั 4 (มคี่า 1-25 % จากตารางที ่          

2-10ก) จากการตรวจทางคลนิิกพจิารณาว่ามกีารสญูเสยีความรูส้กึรอ้ยละ 25 
2.4 ดังนั ้น  แขนสูญเสียสมรรถภาพ เนื่ องจากการสูญเสียความรู้สึกเท่ากับ                

5% x 25% =1.25% หรอื รอ้ยละ 1 ของแขน 
3. น าค่ารอ้ยละการสูญเสยีสมรรถภาพของแขนเนื่องจากการสูญเสยีก าลงักลา้มเนื้อ และ

จากการสูญเสยีความรู้สกึมารวมกนั จะได้ค่าร้อยละการสูญเสยีสมรรถภาพของแขน
เนื่องจากเสน้ประสาท axillary สญูเสยีการท าหน้าทีซ่ึ่งเท่ากบั 9% รวมกบั 1% ได ้           
รอ้ยละ 10 ของแขน (ตารางค่ารวม) 

 ดงันัน้  ผูร้บัการประเมนิมกีารสญูเสยีสมรรถภาพของแขนขวารอ้ยละ 10 ซึง่เท่ากบัรอ้ยละ 
6 ของทัง้ร่างกาย  (ตารางที ่2-3) 
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 2.5.3   แนวทางการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากการบาดเจบ็ของเส้นประสาทแต่ละ
ส่วน (Regional Impairment Determination) 
 การบาดเจบ็ของเสน้ประสาทสว่นปลายแบ่งเป็น  

1. รากประสาทคอที ่5 ถงึรากประสาทสว่นอกที ่1 (Spinal Nerve C5-T1)  
2. ขา่ยประสาทแขน (Brachial Plexus) 
3. เสน้ประสาททีส่ าคญั (Major Peripheral Nerves) 

 2.5.3.1   แนวทางการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากการบาดเจ็บของราก
ประสาท  (Spinal Nerve Injury) 
 แนวทางการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนเนื่องจากการบาดเจบ็หรอืจากสาเหตุอื่นของรากประสาท  
ประเมนิไดจ้ากการสญูเสยีหน้าทีม่ากหรอืน้อยในการสัง่การของเสน้ประสาททีไ่ดร้บัแขนงจากรากประสาทที่บาดเจบ็นัน้ 
เสน้ประสาทแต่ละเสน้ไดร้บัแขนงจากรากประสาทหลายรากไม่เท่ากนั  เสน้ประสาททีไ่ดร้บัแขนงจากรากประสาทหลาย
รากซึ่งเกิดการบาดเจ็บพร้อมกนัจะท าให้เสน้ประสาทนัน้สูญเสยีหน้าที่มากกว่ารากประสาทบาดเจ็บเพียงรากเดียว   
ดงันัน้ ในกรณีที่มรีากประสาทบาดเจบ็หลายรากกค็วรประเมนิการสูญเสยีสมรรถภาพของแขนจากข่ายประสาทแขน 
(ตารางที ่2-14)  หรอืจากเสน้ประสาท จะดกีว่าการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนจากการบาดเจบ็รากประสาท
แต่ละเสน้  แลว้น าค่าทีไ่ดม้ารวมกนั  ซึง่จะไดค้่าการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนลดลง ไม่ตรงกบัความรุนแรงของการ
บาดเจบ็ ตวัอย่างเช่น การสญูเสยีสมรรถภาพของแขนจากการสญูเสยีความรูส้กึและกลา้มเนื้อลบีอ่อนแรง เนื่องจากการ
บาดเจบ็ของล าประสาทบน (Upper trunk) คอืรากประสาทคอที ่5 และที ่6 จากตารางที ่2-14 มคี่าของการสญูเสยี
สมรรถภาพสงูสดุของแขนเท่ากบัรอ้ยละ 81 แต่ถ้าประเมนิการสูญเสยีสมรรถภาพของแขนจากการบาดเจบ็รากประสาท
คอที ่5 และที ่6 แต่ละเสน้ก่อน  ซึง่จะไดค้่าการสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 34 และ 40 ตามล าดบั (ตารางที ่2-13) เมื่อรวม
ค่ารอ้ยละ 34 กบั 40 โดยใชต้ารางค่ารวมกจ็ะไดค้่ารอ้ยละ 60 ซึง่น้อยกว่ารอ้ยละ 81 มาก และไม่สะทอ้นถงึความรุนแรง
ของการสญูเสยีการท าหน้าทีข่องแขน 
 ค่ารอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพสงูสุดของแขนจากการสญูเสยีรากประสาทขา้งเดยีว ไดก้ าหนดไวใ้น ตารางที ่      
2-13 วธิกีารประเมนิใหด้ าเนินตามขอ้ 2.5.2  ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพเฉพาะเสน้ประสาททีไ่ม่ไดก้ล่าวไวใ้นขอ้นี้ควรท า
การประเมนิจากใยประสาทของรากประสาททีป่ระกอบอยู่ในเสน้ประสาทเสน้นัน้ ถา้มกีารบาดเจบ็ของรากประสาททัง้สอง
ขา้งพรอ้มกนั  ใหท้ าการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนแต่ละขา้งก่อน ต่อไปแปลงค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของ
แขนเป็นการสญูเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกาย (ตารางที ่2-3) แลว้จงึน าค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกายจากการ
บาดเจบ็ของรากประสาททัง้สองขา้งที่ได้มารวมกนัโดยใช้ตารางค่ารวม  เป็นค่าร้อยละการสูญเสยีสมรรถภาพของทัง้
ร่างกาย 
เกณฑแ์ละวิธีประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากการบาดเจบ็ของรากประสาท (Spinal Nerves) 

1. ก. หาค่ารอ้ยละการสญูเสยีความรูส้กึหรอืความเจบ็ปวด ตามระดบัความรุนแรงจากตารางที ่2-10    
 ข. หาค่ารอ้ยละการสญูเสยีก าลงักลา้มเน้ือ ตามระดบัความรุนแรงจากตารางที ่2-11  
2. หาค่าร้อยละการสูญเสยีสมรรถภาพสูงสุดของแขนจากการสูญเสยีความรู้สกึ และจากการสูญเสยีก าลงั

กลา้มเน้ือจากรากประสาททีบ่าดเจบ็ (ตารางที ่2-13,2-14) 
3. ประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนจากการสญูเสยีความรูส้กึ ค านวณไดจ้ากผลคณูของค่ารอ้ยละ  การ

สญูเสยีความรูส้กึตามระดบัความรุนแรง (ขอ้ 1 ก.) กบัค่ารอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพสงูสุดของแขนจาก
การสญูเสยีความรูส้กึ (ขอ้ 2)  

4. ประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากการสูญเสยีก าลงักล้ามเนื้อ ค านวณได้จากผลคูณของค่า    
รอ้ยละการสญูเสยีก าลงักลา้มเนื้อตามระดบัความรุนแรง (ขอ้ 1 ข.)  กบัค่ารอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพ
สงูสดุของแขนจากการสญูเสยีก าลงักลา้มเน้ือ (ขอ้ 2) 
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5.  รวมค่ารอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนจากการสญูเสยีความรูส้กึ (ขอ้ 3) กบัค่ารอ้ยละการสญูเสยี
สมรรถภาพของแขนจากการสญูเสยีก าลงักลา้มเน้ือ (ขอ้ 4) จะไดค้่ารอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพของแขน
จากการบาดเจบ็ของรากประสาท 

6.  แปลงค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนทีไ่ดเ้ป็นของทัง้ร่างกาย ใชต้ารางที ่2-3 
 
ตวัอย่างท่ี 2.59 
ประวติั ผูร้บัการประเมนิอายุ 42 ปี  ตกจากทีส่งูขณะท างาน  ท าใหส้นัหลงัส่วนบนกระแทกพืน้จนรูส้กึ

เจบ็บรเิวณตน้คอ  ปวดรา้วไปทีแ่ขนขวา ไม่พบกระดูกสนัหลงัหกั  ไดร้บัการรกัษาโดยการท า
กายภาพบ าบดัตลอด18 เดอืนจนอาการคงที ่ 

การตรวจรา่งกาย    มกีารสญูเสยีความรูส้กึจากรากประสาทคอที ่5 รอ้ยละ 20 สญูเสยีก าลงักลา้มเนื้อทีส่ ัง่การโดย
รากประสาทคอที ่5 รอ้ยละ 50 ผูร้บัการประเมนิรายนี้สญูเสยีสมรรถภาพของแขนเท่าไร  

ผลการประเมิน ผูร้บัการประเมนิสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 10  ของทัง้ร่างกาย  
ค าอธบิาย 

1. ระดบัความรุนแรงของการสญูเสียความรู้สกึเท่ากบัร้อยละ 20 ระดบัความรุนแรงของการ
สญูเสยีก าลงักลา้มเน้ือเท่ากบัรอ้ยละ 50 

2. จากตารางที ่2-13 ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพสงูสดุ ของแขน จากการสญูเสยีความรูส้กึของ
รากประสาทคอที ่5 เท่ากบัรอ้ยละ 5 ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนสงูสุด  จากการ
สญูเสยีก าลงักลา้มเน้ือของรากประสาทคอที ่5 เท่ากบัรอ้ยละ 30 

3. ค่ารอ้ยละการสูญเสยีสมรรถภาพของแขนจากการสูญเสยีความรู้สกึเท่ากบั 20% x 5%  
หรอืรอ้ยละ 1 และค่ารอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนจากการสญูเสยีก าลงักลา้มเนื้อ 
เท่ากบั 50% x 30% หรอืรอ้ยละ 15 

4. ดงันัน้ค่าร้อยละการสูญเสยีสมรรถภาพ  ของแขนจากการสูญเสยีความรู้สกึและสูญเสยี
ก าลงักลา้มเนื้อเท่ากบั 1% รวมกบั 15% =16% (ตารางค่ารวม) หรอืรอ้ยละ 16 ของแขน 
หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 10 ของทัง้ร่างกาย (ตารางที ่2-3) 

 
 2.5.3.2 แนวทางการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากการบาดเจบ็ของข่ายประสาท
แขน (Brachial Plexus)  
 ขา่ยประสาทแขนควบคุมการท างานของกลา้มเนื้อบรเิวณไหล่และแขน  เกดิจากการรวมตวัของ
anterior division ของรากประสาทคอที ่5 ถงึ 8 และรากประสาทสว่นอกที ่1 anterior division ของรากประสาทเหล่านี้จะ
รวมกนัเป็นล าประสาท (Nerve Trunk) 3 ล า ไดแ้ก่ ล าประสาทบน (Upper Trunk - C5 , C6) ล าประสาทกลาง (Middle 
Trunk - C7) และล าประสาทล่าง (Lower Trunk - C8 และ T1) ตามรูปที ่2-50 การบาดเจบ็จ าเพาะของข่ายประสาทแขน
ท าใหเ้กดิอาการดงันี้  

1. ข่ายประสาทแขนบาดเจบ็ทัง้หมด (Total Brachial Plexus Paralysis) จะท าใหแ้ขนเป็น
อมัพาต ใชง้านไม่ได ้กลา้มเน้ือทุกมดัจะเป็นอมัพาต และแขนทัง้แขนจะสญูเสยีความรูส้กึทัง้หมด 

 2.   การบาดเจบ็เฉพาะล าประสาทบน (Upper Trunk Paralysis) เรยีกว่า Erb-Duchenne 
type มอีาการแสดงทางคลนิิก  คอืแขนหอ้ยอยู่ในต าแหน่งหมุนเขา้ในพรอ้มกบัขอ้ศอกเหยยีดและปลายแขนอยู่ในท่าคว ่า
ฝา่มอื ตรวจพบการอมัพาตของกลา้มเน้ือ deltoid, biceps, brachialis, supraspinatus และ infraspinatus และ rhomboid 
ส่วนกลา้มเนื้อ triceps, pectoralis major, extensor carpi radialis brevis, extensor carpi radialis longus มกีาร                
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อ่อนแรง  การเคลื่อนไหวของนิ้วมอืสว่นใหญ่ยงัคงปกต ิ ไม่ม ีbiceps reflex และมกีารสญูเสยีความรูส้กึของผวิหนงัทีเ่ลีย้ง
ดว้ยรากประสาทคอ ที ่5 และรากประสาทคอที ่6 (รปูที ่2-49) 
 3.  การบาดเจบ็เฉพาะล าประสาทล่าง (Dejerine-Klumpke type) จะเกดิการอมัพาตของกลา้มเน้ือ 
มดัเลก็ ๆ  (Intrinsic Muscle) ของมอืทัง้หมด มกีารอ่อนแรงของกลา้มเนื้อ flexor carpi ulnaris และ flexor digitorum 
profundus ของนิ้วกอ้ย  ถ้ารากประสาทส่วนอกที ่1 หลุดออกจากไขสนัหลงัทัง้เสน้ (Avulsion) จะตรวจพบกลุ่มอาการ
Horner syndrome (กลุ่มอาการทีป่ระกอบดว้ย ptosis, myosis และ enophthalmos) และมกีารสญูเสยีการรบัความรูส้กึที่
ผวิหนงัของรากประสาทคอที ่8 และ  รากประสาทสว่นอกที ่1 (รปูที ่2-49)  
 
เกณฑ์และวิธีประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแขนเน่ืองจากการบาดเจบ็ของข่ายประสาทแขน (Brachial 
Plexus) 
 วธิปีระเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนจากการบาดเจบ็ของขา่ยประสาทแขนใหใ้ชว้ธิกีาร 
เช่นเดยีวกบัการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนจากการบาดเจบ็ของรากประสาท ดงันี้ 

1. หาค่ารอ้ยละการสญูเสยีความรูส้กึตามระดบัความรุนแรงจากตารางที ่2-10  และค่ารอ้ยละ 
การสญูเสยีก าลงักลา้มเน้ือตามระดบัความรุนแรงจากตารางที ่2-11 

2. หาค่ารอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพสงูสุดของแขนจากการสญูเสยีความรูส้กึทีผ่วิหนัง และจากการสญูเสยี
ก าลงักลา้มเน้ือจากขา่ยประสาทแขนทีบ่าดเจบ็ (ตารางที ่2-14, 2-15)  

3. ประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนจากการสญูเสยีความรูส้กึไดจ้ากผลคูณของค่ารอ้ยละการสญูเสยี
ความรูส้กึตามระดบัความรุนแรงกบัค่ารอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพสงูสดุของแขนจากการสญูเสยีความรูส้กึ และประเมนิ
การสูญเสยีสมรรถภาพของแขนจากการสูญเสยีก าลงักล้ามเนื้อจากผลคูณของค่าร้อยละการสูญเสยีก าลงักล้ามเนื้อ
ตามล าดบัความรุนแรงกบัค่ารอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพสงูสดุของแขนจากการสญูเสยีก าลงักลา้มเน้ือ  ตามล าดบั 

4. รวม ค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากการสูญเสียความรู้สึกกับค่าร้อยละการสูญเสีย
สมรรถภาพของแขนจากการสญูเสยีก าลงักลา้มเน้ือ จะไดค้่ารอ้ยละของการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนจากการบาดเจบ็
ของขา่ยประสาทแขน (ค่าทีไ่ดเ้ป็นการสญูเสยีสมรรถภาพของขา่ยประสาทแขนเพยีงขา้งเดยีว) 

5. แปลงค่ารอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนทีไ่ดเ้ป็นของทัง้ร่างกาย (ตารางที ่2-3) 
 
ตวัอยา่งท่ี 2.60 
ประวติั ผูร้บัการประเมนิอายุ 22 ปี  ประสบอุบตัเิหตุขบัรถบรรทุกคว ่าขณะท างาน และไม่สามารถ

ขยับแขนซ้ายได้ หลังจากนัน้หลายเดือนต่อมามือและแขนซ้ายเริ่มท างานได้ แต่ราก
ประสาทคอที่ 5 และ 6 ยงัไม่ดขีึน้ ได้รบัการผ่าตดัต่อเสน้ประสาทด้วย nerve graft   
หลงัจากนัน้ 4 ปีผูร้บัการประเมนิใชแ้ขนซา้ยไดม้ากขึน้แต่ ไม่เหมอืนเดมิ   

การตรวจรา่งกาย    ระดบัก าลงักลา้มเนื้อทีร่ากประสาทคอที ่5 และ 6 ควบคุมพบว่ากลา้มเนื้อ supraspinatus 
มกี าลงัอยู่ในระดบั 4, กลา้มเนื้อ infraspinatus มกี าลงัอยู่ในระดบั 3, กลา้มเนื้อ deltoid มี
ก าลงัอยู่ในระดบั 3, กลา้มเนื้อ biceps-brachialis มกี าลงัอยู่ในระดบั 4, กลา้มเนื้อ brachio 
radialis มกี าลงัอยู่ในระดบั 3 และ กลา้มเนื้อ supinator มกี าลงัอยู่ในระดบั 3  

ผลการประเมิน แขนซา้ยของผูร้บัการประเมนิสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 22  ของทัง้ร่างกาย 
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ค าอธิบาย 

1. กลา้มเนื้อ supraspinatus และ infraspinatus ควบคุมโดยเสน้ประสาท suprascapular 
(รากประสาทคอที ่5 และ 6 จากตารางที ่2-12) มกี าลงักลา้มเน้ือยู่ในระดบั 4 จากตาราง
ที ่2-11ก จะสญูเสยีก าลงักลา้มเนื้อรอ้ยละ 25 และค่ารอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพ
สงูสุดของแขนจากการสญูเสยีก าลงักลา้มเนื้อจากเสน้ประสาท suprascapular เท่ากบั
รอ้ยละ 16 (ตารางที ่2-15)  
ดงันัน้ การสญูเสยีสมรรถภาพของแขนจากกลา้มเน้ือ  supraspinatus  และ  
infraspinatus   

  อ่อนแรงเท่ากบั 25% x 16%  =  4 % หรอืรอ้ยละ 4 ของแขน  
2. กล้ามเนื้อ deltoid ควบคุมโดยเสน้ประสาท axillary (รากประสาทคอที่ 5 และ 6            

จากตารางที ่2-12) ก าลงักลา้มเนื้ออยู่ในระดบั 3  จากตารางที ่2-11ก จะสญูเสยีก าลงั
กลา้มเน้ือรอ้ยละ 50 และค่ารอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพสงูสดุของแขนจากการสญูเสยี
ก าลงักลา้มเน้ือจากเสน้ประสาท axillary เท่ากบัรอ้ยละ 35 (ตารางที ่2-15) 

  ดงันัน้ การสญูเสยีสมรรถภาพของแขนจากกลา้มเนื้อ deltoid อ่อนแรงเท่ากบั 50%  x 
35% = 18 % หรอืรอ้ยละ 18 ของแขน 

3. กลา้มเน้ือ biceps-brachialis ควบคุมโดยเสน้ประสาท musculocutaneous                 
(รากประสาทคอที ่5 และ 6 จากตารางที ่2-12) ก าลงักลา้มเน้ืออยู่ในระดบั 4 จากตาราง
ที ่2-11 ก จะสญูเสยีก าลงักลา้มเนื้อรอ้ยละ 25 และค่ารอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพ
สูงสุดของแขน จากการสูญเสยีก าลงักล้ามเนื้อจากเสน้ประสาท musculocutaneous 
เท่ากบัรอ้ยละ 25 (ตารางที ่2-15)  

  ดงันัน้  การสูญเสยีสมรรถภาพของแขนจากกลา้มเนื้อ biceps - brachialis อ่อนแรง
เท่ากบั 25 % x 25 %  = 6 % หรอืรอ้ยละ 6 ของแขน 

4. กล้ามเนื้อ brachio radialis และ supinator ควบคุมโดยเสน้ประสาท radial                 
(รากประสาทคอที่ 5 และ 6 จากตารางที ่2-12) ก าลงักลา้มเนื้ออยู่ในระดบั 3 ตาม
ตารางที่ 2-11 ก จะสญูเสยีก าลงักล้ามเนื้อร้อยละ 40 และค่ารอ้ยละการสูญเสยี
สมรรถภาพสงูสุดของแขนจากการสญูเสยีก าลงักล้ามเนื้อบรเิวณต ่ากว่าขอ้ศอกลงมา
จากเสน้ประสาท radial เท่ากบัรอ้ยละ 35 (ตารางที ่2-15)  

 ดงันัน้  การสญูเสยีสมรรถภาพของแขนจากก าลงักลา้มเนื้อ brachioradialis อ่อนแรง
เท่ากบัรอ้ยละ 40 % x 35 %  = 14 % หรอืรอ้ยละ 14 ของแขน 

5.  การสญูเสยีสมรรถภาพของแขนจากข่ายประสาทแขนบาดเจบ็เท่ากบัผลรวมของการ
สูญเสยีสมรรถภาพของแขนจากการสูญเสยีก าลงักล้ามเนื้อทัง้หมด (ตารางค่ารวม) 
 4%     รวมกบั 18%   ได ้  21%  

  21%   รวมกบั   6%   ได ้  26% 
  26%   รวมกบั  14%   ได ้ 36% 

6. ดงันัน้ ผู้รบัการประเมนิสูญเสยีสมรรถภาพของแขนซ้ายร้อยละ 36 หรอืเท่ากบั           
รอ้ยละ 22 ของทัง้ร่างกาย (ตารางที ่2-3) 
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2.5.3.3  แนวทางการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากการบาดเจบ็ของเส้นประสาท
ท่ีส าคญั (Major Peripheral Nerve)  
  เสน้ประสาทที่ส ัง่การและรบัความรู้สกึบรเิวณแขนและมอื ศกึษาได้จากรูปที่ 2-47, 2-48,          
2-49, 2-50 และตารางที ่2-12 ซึง่ไดร้วบรวมผงับรเิวณจ าเพาะ (Dermatomes) แสดงส่วนของผวิหนังทีร่บัความรูส้กึจาก
รากประสาท  ตลอดจนกลา้มเนื้อของแขนและมอืทีเ่สน้ประสาทแต่ละเสน้ควบคุม  เสน้ประสาทของแขนและมอืทีไ่ดร้บั
บาดเจบ็ท าใหเ้กดิการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนและมอืทีพ่บบ่อยๆไดร้วบรวมไวใ้นตารางที ่2-15 พรอ้มกบัค่ารอ้ยละ
ของการสญูเสยีสมรรถภาพสงูสดุของแขนและมอื (ขา้งเดยีว) ในกรณีทีก่ารบาดเจบ็ท าใหเ้กดิการสญูเสยีสมรรถภาพของ
แขนทัง้สองขา้ง ตอ้งประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนแต่ละขา้งก่อน แลว้จงึแปลงค่ารอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพ
ของแขนไปเป็นของทัง้ร่างกาย แล้วจงึน าค่าการสูญเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกายทีไ่ดจ้ากแขนแต่ละขา้งรวมกนัเป็น            
ค่ารอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพทัง้หมดของร่างกาย  
 
เกณฑ์และวิธีประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแขนเน่ืองจากการบาดเจบ็ของเส้นประสาทท่ีส าคญัท่ีเป็น
ลกัษณะผสม (Mixed Nerve) ทัง้รบัความรูสึ้กและควบคมุกล้ามเน้ือ 
 การบาดเจบ็ของเสน้ประสาททีเ่ป็นลกัษณะผสม (Mixed Nerve) จะท าใหม้กีารสญูเสยีความรูส้กึและกลา้มเนื้อ
อ่อนแรงในขณะเดยีวกนั  การประเมนิการสูญเสยีสมรรถภาพของแขนจากการบาดเจบ็ของเสน้ประสาททีเ่ป็นลกัษณะ
ผสม (Mixed Nerve) มทีัง้หมด 7 ขัน้ตอน  ดงันี้  

1. ตรวจร่างกายเพื่อหาว่าเสน้ประสาทเสน้ใดได้รบับาดเจบ็ และการบาดเจ็บนัน้เกิดที่ใด (ที่ระดบัต้น หรือ
ปลายประสาท) ตลอดจนระดบัความรุนแรงของการสญูเสยีความรูส้กึ และ /หรอืการสญูเสยีก าลงักลา้มเนื้อ
จากตารางที ่2-12 และรปูที ่2-47 ถงึ 2-50 

2. เทยีบหาระดบัความรุนแรงของการสญูเสยีความรูส้กึจากตารางที ่2-10 และการสญูเสยีก าลงักลา้มเนื้อจาก
ตารางที ่2-11 จะไดค้่ารอ้ยละการสญูเสยีความรูส้กึและการสญูเสยีก าลงักลา้มเน้ือตามล าดบั 

3. หาค่าร้อยละการสูญเสยีสมรรถภาพสูงสุดของแขนจากการสูญเสยีความรู้สกึและจากการสูญเสยีก าลงั
กลา้มเน้ือเนื่องจากการบาดเจบ็ของเสน้ประสาทเสน้นัน้  (ตารางที ่2-15) 

4. น าค่าร้อยละการสูญเสยีความรูส้กึและการสญูเสยีก าลงักลา้มเนื้อทีห่าได้ตามขอ้ 2. คูณกบัค่ารอ้ยละการ
สญูเสยีสมรรถภาพสงูสุดของแขนจากการสญูเสยีความรูส้กึและการสญูเสยีก าลงักล้ามเนื้อทีห่าไดต้ามขอ้  
3. ตามล าดบั  จะไดค้่ารอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนจากการสญูเสยีความรูส้กึและจากการสญูเสยี
ก าลงักลา้มเน้ือเนื่องจากเสน้ประสาทเสน้นัน้บาดเจบ็ 

5. น าค่าร้อยละการสูญเสยีสมรรถภาพของแขนจากการสญูเสยีความรู้สกึและการสูญเสยีก าลงักล้ามเนื้อมา
รวมกนั จะไดค้่ารอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนจากการสญูเสยีทัง้ความรูส้กึและก าลงักลา้มเน้ือ 

6. ถ้าเส้นประสาทได้รับบาดเจ็บหลายเส้น  ให้ท าการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจาก                 
การ บาดเจบ็ของเสน้ประสาทแต่ละเสน้ตามขัน้ตอนขอ้ 1 ถงึ 5 แลว้น าค่ารอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพ
ของแขนจากการบาดเจบ็ของเสน้ประสาททัง้หมดรวมกนั จะไดค้่ารอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพของแขน
จากการบาดเจบ็ของเสน้ประสาททุกเสน้รวมกนั  

7. ท าการเปลี่ยนค่าร้อยละการสูญเสยีสมรรถภาพของแขนเป็นค่าร้อยละการสูญเสยีสมรรถภาพของทัง้  
ร่างกาย (ตารางที ่2-3) 

 ตวัอย่างและวธิกีารประเมนิศกึษาไดจ้ากตวัอย่างที ่2.58 ในเรื่องการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของแขน
จากการบาดเจบ็ของขา่ยประสาทแขน  
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2.5.4 แนวทางการประ เ มินการสูญเ สียสมรรถภาพของแขนจากเ ส้นประสาทถูกกดทับ 
(Entrapment/Compression Neuropathy)  
 เสน้ประสาทถูกกดทบัหรอืบบีรดั หมายถงึ เสน้ประสาทถูกกดทบัเนื่องจากขนาดของเสน้ประสาทและทางเดนิที่
เสน้ประสาททอดผ่านไปมสีดัส่วนทีไ่ม่สมัพนัธก์นั ซึง่มหีลายสาเหตุ แบ่งเป็น จากเสน้ประสาทเอง มขีนาดใหญ่ขึน้ เช่น 
พบในโรค myeloma, neurofibromatosis หรอืจากปจัจยัภายนอกเสน้ประสาท ได้แก่ กอ้นทูมภายในช่องทางเดนิของ
เสน้ประสาทโตขึน้กดทบัเสน้ประสาท หรอืตวัช่องทางเดนิเองแคบลง ซึง่มสีาเหตุหลายอย่าง เป็นต้นว่า ลกัษณะทางกาย
วภิาคของกระดกูและเนื้อเยื่อรอบๆ เกดิการเปลีย่นแปลงท าใหเ้กดิการกดรดั เช่น เสน้เอน็อกัเสบ , รอยแผลเป็น (Scar), 
กระดูกหกั การถูกกระแทกโดยตรงบ่อย ๆ หรอืมกีารแปรเปลีย่นทางกายวภิาคมาตัง้แต่ก าเนิด เช่น เสน้เลอืดพาดทบั
เสน้ประสาท หรอืม ีcervical rib กดทบัเสน้ประสาท  สาเหตุเหล่านี้จะต้องตรวจและแยกโรคออกจากอาการกดทบัที่
เกดิขึน้ระหว่างท างาน   

เส้นประสาทถูกกดทบัได้ตลอดตัง้แต่ระดบัต้นบริเวณคอจนถึงมือ และเส้นประสาทเส้นเดียวอาจถูกกดทับ
มากกว่า 1 แห่งได้ เช่นเดยีวกนั เสน้ประสาทหลายเสน้อาจถูกกดทบัและเกดิอาการพร้อมๆ กนัได้ โดยทัว่ไปแบ่ง            
การกดทบัเส้นประสาททางคลินิกออกเป็นการกดทับที่ระดับบน  หรือกดทบัที่ระดับล่างตามอาการและต าแหน่งที่
เสน้ประสาทถูกกดทบั  

ต าแหน่งที่เสน้ประสาทถูกกดทบัได้บ่อย ๆ คอื เสน้ประสาท median ถูกกดทบับรเิวณขอ้มอื ทีเ่รยีกว่ากลุ่ม
อาการโพรงขอ้มอื (Capal Tunnel Syndrome) รองลงมาคอื เสน้ประสาท ulnar ถูกกดทบับรเิวณขอ้ศอก ดงันัน้  จงึมี
ความจ าเป็นตอ้งมคีวามรูท้างกายวภิาคของเสน้ประสาทแต่ละเสน้อย่างดเีพื่อการวนิิจฉยัโรคทีถู่กต้องและบอกต าแหน่งที่
เสน้ประสาทถูกกดทบัไดแ้ม่นย า 

 
2.5.4.1   การวินิจฉัยเส้นประสาทถกูกดทบั วนิิจฉยัไดจ้าก 

(1) ประวตั ิ
(2) การตรวจร่างกาย 
(3) ยนืยนัดว้ยการตรวจกลา้มเน้ือและเสน้ประสาทดว้ยไฟฟ้า (Electroneuromyographic Studies : 

ENMG), 
ภาพรงัส ีและบางครัง้อาจใชก้ารตรวจดว้ยการถ่ายภาพรงัส ีอื่นๆ  

1. การซกัประวติั  ต้องครอบคลุมถงึชนิดงานทีท่ า  การประกอบกจิวตัรประจ าวนั ปจัจยัทีท่ าให้
อาการของโรคก าเรบิขึน้หรอืลดลง โรคประจ าตวัทีม่อียู่เดมิ และประวตักิารผ่าตดั หรอืการประสบอนัตรายในอดตี การ  
กดทบัของเสน้ประสาททีส่ าคญัเสน้ใดเสน้หนึ่ง หรอืแขนงหนึ่งใดของเสน้ประสาท มผีลกระทบท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง
การท าหน้าทีข่องประสาทสัง่การ  ประสาทรบัความรูส้กึหรอืประสาทอตัโนมตั ิ (Autonomic Function) อาการทีเ่กดิจาก
การเปลีย่นแปลงการท าหน้าทีเ่สน้ประสาท มตีัง้แต่อาการชาเพยีงเลก็น้อย กลา้มเนื้ออ่อนแรง หรอืสญูเสยีความสามารถ
ในการรบัรู้ความรูส้กึทัง้หมด กล้ามเนื้อเป็นอมัพาต หรอืสูญเสยีพร้อมกนัทัง้สองอย่าง ความรุนแรงของเสน้ประสาทที่
เสยีหาย และความรุนแรงของอาการ  ขึน้อยู่กบัระยะเวลา  ความรุนแรงของการกดทบั และชนิดของการกดทบัทีม่ต่ีอจุล
กายวภิาคของเสน้ประสาททีถู่กกดทบั 

2. การตรวจร่างกาย  ตรวจการเปลีย่นแปลงความสามารถในการรบัรู้ความรูส้กึ (Sensibility)  
ตรวจก าลงักลา้มเนื้อ, พสิยัการเคลื่อนไหวของขอ้, ก าลงัของการก ามอื (Grip Strength) และ reflexes ซึง่ผลทีไ่ดอ้าจ
แตกต่างไปจากกลุ่มทีไ่ด้รบับาดเจบ็ทีเ่สน้ประสาทโดยตรง  การตรวจดว้ยวธิกีารต่างๆ เช่น  Phalen’s test, Adson’s 
test, nerve percussion test จะช่วยไดม้าก 
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3. การตรวจกล้ามเน้ือและเส้นประสาทด้วยไฟฟ้า (Electroneuromyographic Studies : ENMG) 
ประกอบดว้ยการตรวจกลา้มเน้ือดว้ยไฟฟ้า (EMG) ซึง่เป็นการตรวจเพื่อประเมนิ motor unit potentials และ การตรวจ
การชกัน าของกระแสประสาทสัง่การและรบัความรูส้กึ (Motor and Sensory Nerve Conduction Studies) การตรวจ
เหล่าน้ีช่วยประเมนิเฉพาะใยประสาทชนิด myelinated ขนาดใหญ่เท่านัน้ ไม่สามารถประเมนิใยประสาทอื่นได ้ การตรวจ
ดงักล่าว (ไม่ไดเ้กีย่วเน่ืองกบัสาเหตุการสญูเสยีของเสน้ประสาท) บอกถงึ patho physiology ของเสน้ประสาทไดเ้พยีงสอง
แบบคอื 

3.1 การสญูเสยีใยประสาท (Axonotmetic Lesion) จากการตรวจจะพบว่าไม่มกีารน ากระแส
ประสาท (Conduction Failure)  

3.2 การสญูเสยี myelin sheath เป็นหย่อม ๆ (Focal Demyelination หรอื Neuropraxic 
Lesion) ซึง่จะพบว่ามกีารชกัน ากระแสประสาทชา้ลงหรอืถูกปิดกัน้  
ความรุนแรงของการชกัน ากระแสประสาทชา้ลง ไม่สมัพนัธก์บัความรุนแรงของอาการทาง
คลนิิก เช่น กล้ามเนื้ออ่อนแรงหรอืชา แต่ถ้าเกดิสมัพนัธ์กนัขึน้มาแสดงว่าการชกัน าของ
กระแสประสาททีถู่กปิดกัน้บางสว่นหรอืการสญูเสยี axon บางสว่น หรอืทัง้สองอย่างร่วมกนั
ไดเ้ริม่เกดิขึน้แลว้ 

 
2.5.4.2 การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากเส้นประสาทถกูกดทบั 

  ขอ้บ่งชีก้ารประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพ ดว้ยวธินีี้ 
 1. การวนิิจฉัยเสน้ประสาทถูกกดทบัต้องถูกต้องชดัเจน ประกอบด้วยอาการ อาการแสดงทางคลนิิก

พรอ้มทัง้มกีารสญูเสยีการท าหน้าทีข่องสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง ยนืยนัดว้ยผลการตรวจกลา้มเน้ือดว้ยไฟฟ้า 
(EMG) และการตรวจการชกัน าของกระแสประสาทสัง่การและรบัความรูส้กึ 

2. ถ้ามีการผ่าตัดและพบลกัษณะที่เส้นประสาทถูกกดทบัจะช่วยยืนยนัการวินิจโรค แต่ต้องรอ ให้
เส้นประสาทฟ้ืนตัวเต็มที่ก่อน (การรับความรู้สกึจะกลบัมาก่อนก าลังกล้ามเนื้อ) จึงจะท าการ
ประเมนิ ซึ่งขึน้อยู่กบัพยาธสิภาพของใยประสาทที่ถูกกดทบั ระยะเวลาและระดบัของการกดทบั 
และทีส่ าคญัคอืสถานภาพของกลา้มเนื้อ หรอือวยัวะทีเ่สน้ประสาทนัน้ไปเลีย้ง โดยทัว่ไปการกดรดั
บรเิวณขอ้มอืรอนานประมาณ 6-9 เดอืน ถา้ถูกกดรดัในระดบัทีส่งูกว่านี้ อาจตอ้งใชเ้วลารอ 1-2 ปี 

 
วิธีการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากเส้นประสาทถกูกดทบั 
 ประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนจากการสญูเสยีความรูส้กึเกดิความเจบ็ปวด และจากการสญูเสยี
ก าลังกล้ามเนื้อเช่นเดียวกบัการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแขน จากการสูญเสยีของเส้นประสาทที่ส าคัญ         
ตามหวัขอ้ 2.5.3.3 
 การสูญเสยีความรู้สกึของนิ้วมือที่เกิดจากการบาดเจ็บของเส้นประสาทนิ้วมอืต้องประเมินการสูญเสยี
สมรรถภาพ  ตามหวัขอ้ 2.3 
 ในกรณีทีก่ารกดรดัเสน้ประสาทอาจท าใหก้ าลงัการก ามอืลดลงได ้ไม่ตอ้งน ามาประเมนิ ถ้าไม่มกีลุ่มอาการ
ของการเจบ็ป่วยเรือ้รงัเฉพาะทีท่ีส่ลบัซบัซอ้น CRPS กไ็ม่ต้องน าเรื่องขอ้ยดึตดิมาประเมนิ แต่ถ้ามอีาการของ CRPS II 
(Causalgia) แมจ้ะมอีาการของเสน้ประสาทถูกกดทบักต็อ้งประเมนิตามวธิใีนเรื่อง CRPSII ตามหวัขอ้ 2.5.5 
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ตวัอย่างท่ี 2.61 
ประวติั ผูร้บัการประเมนิ อายุ 30 ปี เกดิอุบตัเิหตุดหกลม้ในป่า  มแีผลขนาดใหญ่ทางดา้นในของ

ขอ้ศอกซ้ายหลงัจากนัน้ 20 ชัว่โมงจงึได้ส่งมาถึงโรงพยาบาล  แพทย์พบว่าบาดแผลมี               
สิง่สกปรก และมองเหน็เสน้ประสาท ulnar แต่ไม่เหน็รอยฉีกขาด  ต่อมาแผลมกีารตดิเชือ้ 
ตอ้งท าแผลและท าผ่าตดัเยบ็แผลปิด ในระหว่างนัน้กเ็ริม่มอีาการชาจากเสน้ประสาท ulnar 
แต่ผูร้บัการประเมนิไม่ยอมรบัการรกัษาต่อ 

อาการปัจจบุนั   1 ปีต่อมา  ผูร้บัการประเมนิกลบัไปท างานและมอีาการปวดแสบปวดรอ้นร่วมกบัอาการชาขาด
ความรูส้กึทีน่ิ้วนาง  นิ้วกอ้ยซา้ยขึน้มาถงึแขนดา้นใน  จนท างานหนกัไม่ได ้ นอกจากนี้ยงัรูส้กึว่า
มอืมกี าลงัลดลง   

การตรวจรา่งกาย    พบว่ามแีผลเป็นขนาดใหญ่ทีด่า้นในของขอ้ศอกซา้ย  ขอ้ทุกขอ้เคลื่อนไหวได ้แต่นิ้วมอืหนีบ
และกางไม่ถนัด ต้องงอขอ้ปลายนิ้ว (IP Joint) ก่อนจงึจะงอขอ้โคนนิ้ว (MP Joint) ได ้ 
กลา้มเนื้อที ่hypothena และ interosseous  ลบีลง  บรเิวณนิ้วกอ้ยมผีวิหนังเรยีบมนั ไม่มี
ขน  มคี่า two-point discrimination มากกว่า 20 มลิลเิมตร  กลา้มเน้ือ flexor carpi ulnaris, 
flexor digitorum profundus (เฉพาะนิ้วกอ้ย), และ adductor pollicis ไม่ท างาน การตรวจ
ดว้ยวธิเีคาะทีเ่สน้ประสาท (Nerve Percussion Test) ทีเ่สน้ประสาท ulnar บรเิวณขอ้ศอก
ไดผ้ลบวก  

 การตรวจภาพถ่ายรงัสบีรเิวณขอ้ศอกไม่พบความผดิปกต ิ การตรวจกลา้มเน้ือดว้ยไฟฟ้า
พบว่าเส้นประสาทulnarสูญเสยีการรบัความรู้สกึและสูญเสยีก าลงักล้ามเนื้อที่อยู่ต ่ากว่า
ขอ้ศอกลงมาทัง้หมด  การวนิิจฉยัโรคเสน้ประสาท ulnar ถูกกดรดัทีข่อ้ศอก  

ผลการประเมิน ผูร้บัการประเมนิมกีารสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 30  ของทัง้ร่างกาย     
ค าอธิบาย     
 1.  ประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากการสูญเสียการรบัรูค้วามรูสึ้ก 
 1.1 การสญูเสยีความรูส้กึตามระดบัความรุนแรงอยู่ทีร่ะดบั 0 (100%)ตารางที ่2-10  ก 
 1.2   การสญูเสยีสมรรถภาพสงูสุดของแขนจากการสญูเสยีความรู้สกึของเสน้ประสาท  

ulnarเหนือระดบักึง่กลางของปลายแขน (Above Midforearm) เท่ากบัรอ้ยละ 7 
จากตารางที ่2-15 

       1.3   แขนสญูเสยีสมรรถภาพจากการสญูเสยีความรูส้กึ (100%  x  7%) เท่ากบัรอ้ยละ 
7 ของแขน   

  2.  ประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของการสูญเสียก าลงักล้ามเน้ือ 
   2.1  การสญูเสยีก าลงักลา้มเน้ือตามระดบัความรนุแรงอยูท่ีร่ะดบั 0 (100%) ตารางที ่2-11ก 
   2.2  การสูญเสียสมรรถภาพสูงสุดของแขน จากการสูญเสียก าลังกล้ามเนื้อของ

เสน้ประสาท ulnar เหนือระดบักึง่กลางของปลายแขน (Above Midforearm) 
เท่ากบัรอ้ยละ 46 จากตารางที ่2-15 

   2.3   แขนสญูเสยีสมรรถภาพจากการสญูเสยีก าลงักล้ามเนื้อ เท่ากบั (100% x 46%)    
รอ้ยละ 46 ของแขน 
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  3.  ประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากทัง้การสูญเสียก าลงักล้ามเน้ือและ
สูญเสียความรูสึ้ก   น าค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนจากการสญูเสยีก าลงักลา้มเน้ือ   
(ร้อยละ 46) มารวมกบัค่าการสูญเสยีสมรรถภาพของแขนจากการสูญเสยีความรู้สกึ           
รอ้ยละ 7 โดยใชต้ารางจะไดค้่าการสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 50 ของแขน (ซึง่จะสงัเกต
ไดว้่าตรงกบัค่าทางขวาสุดของตารางที ่2-15 ซึง่เป็นค่ารวมการสญูเสยีก าลงักลา้มเนื้อ
และสญูเสยีความรูส้กึของเสน้ประสาททัง้เสน้ในช่องเสน้ประสาท ulnar พอด)ี หรอืเท่ากบั
รอ้ยละ 30 ของทัง้ร่างกาย (ตารางที ่2-3) 

 
กลุ่มอาการเส้นประสาทถกูกดรดัในโพรงข้อมือ (Carpal Tunnel Syndrome หรอื CTS) 

กลุ่มอาการเสน้ประสาทถูกกดรดัในโพรงขอ้มอืเป็นการกดรดัเสน้ประสาททีพ่บไดบ้่อยทีสุ่ด   เสน้ประสาททีถู่ก
กดรดัคอืเสน้ประสาท median ด้านฝ่ามอืของขอ้มอื มอีาการปวดและชาเป็นเหน็บที่ฝ่ามอืในบรเิวณที่เสน้ประสาท 
median เลีย้ง อาจมอีาการตอนกลางคนืทีผู่ร้บัการประเมนิตอ้งตื่นขึน้มาสะบดัขอ้มอืจงึจะทุเลา  ในระยะต่อมาจงึมอีาการ
ชาที่นิ้วหวัแม่มือ  นิ้วชี้  นิ้วกลาง และครึ่งหนึ่งของนิ้วนางด้านนิ้วหวัแม่มอืมีกล้ามเนื้อ thenar อ่อนแรงหรือลีบลง  
Phalen’s sign ใหผ้ลบวก  การตรวจกลา้มเน้ือดว้ยไฟฟ้า (EMG) ทัง้ motor และ sensory ใหผ้ลตรวจผดิปกตหิรอืในบาง
รายอาจมอีาการรูส้กึไวต่อความเยน็ บางรายอาจมอีาการของ reflex sympathetic dystrophy (CRPS ) มรีายงานว่า
ประมาณ 5%  ของผูป้ว่ย CTS อาจมผีลการตรวจ  EMG ปกต ิ 
 หลงัการผ่าตดัคลายเสน้ประสาททีถู่กกดรดัแลว้ตอ้งรอใหเ้สน้ประสาท median ฟ้ืนตวัตามระยะเวลาทีเ่หมาะสม 
ก่อนถา้ยงัคงมอีาการปวด, ชา หรอืประกอบกจิวตัรประจ าวนับางอย่างไม่ได ้ใหเ้ลอืกด าเนินการได ้3 แนวทาง  ดงันี้ 

1. ถา้ยงัตรวจพบอาการของเสน้ประสาท median ถูกกดรดัร่วมกบัการชกัน ากระแสประสาทช้าลง ใหท้ าการ
ประเมนิการสูญเสยีสมรรถภาพจากการสูญเสยีความรู้สกึและก าลงักลา้มเนื้อที่ยงัคงเหลอือยู่ตามวธิกีาร
ประเมนิทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ 

2. ถ้าตรวจความสามารถในการรบัรู้ความรู้สกึ (Two-Point Discrimination และ Semmes-Weinstein 
Monofillament Test) และก าลงัการสบนิ้วหวัแม่มอื (Opposition Strength) ปกต ิ แต่การชกัน ากระแส
ประสาทสัง่การและรบัความรูส้กึชา้ลง หรอื EMG ของกลา้มเนื้อ thenar ผดิปกต ิ ใหพ้จิารณาประเมนิการ
สญูเสยีสมรรถภาพไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 5 ของแขน  

3. ถ้าตรวจความสามารถในการรับรู้ความรู้สึก (Two-Point Discrimination และ Semmes-Weinstein 
Monofillament Test) และก าลงัการสบนิ้วหวัแม่มอืกบันิ้วอื่น ๆ (Opposition Strength) เป็นปกต ิและ           
การชกัน ากระแสประสาทปกต ิ แสดงว่าไม่มกีารสญูเสยีสมรรถภาพไม่ตอ้งท าการประเมนิ    

 
2.5.5  แนวทางการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพจากกลุ่มอาการเจบ็ปวดเฉพาะท่ี ท่ีสลบัซบัซ้อนชนิดท่ี

หน่ึงและสอง (Complex Regional  Pain Syndromes CRPS, Reflex Sympathetic Dystrophy:CRPS , Causalgia 

:CRPS )  
 ลกัษณะส าคญัของกลุ่มอาการเหล่านี้คอื อาการปวดแสบร้อนโดยปราศจากการกระตุ้นหรอืการเคลื่อนไหวใน
บรเิวณทีไ่ม่ตรงกบัเสน้ประสาทเสน้ใดเสน้หนึ่งโดยเฉพาะ  และความรุนแรงของอาการไม่ขึน้กบัเหตุทีม่ากระตุ้น  ลกัษณะ
อาการเฉพาะที่ทีพ่บร่วมกบัอาการปวด คอื หลอดเลอืดและต่อมเหงื่อท างานผดิปกติ (Vasomotor and  Sudomotor 
Dysfunction) ซึง่ภายหลงัอาจตรวจพบว่ามกีารเปลีย่นแปลงทีผ่วิหนงัและกระดูก ดว้ย (ตารางที ่2-16) 
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 เดมิเชื่อว่า กลุ่มอาการนี้เกดิจากระบบประสาท sympathetic ท างานผดิปกติ (Sympathetic Nervous System 
Dysfunction) จงึเรยีกว่า reflex sympathetic dystrophy (RSD) ส่วนอาการปวดแสบรอ้นทีเ่รยีกว่า causalgia  
สนันิษฐานว่ามสีาเหตุเช่นเดยีวกัน  แต่ต่างกนัที่ causalgia จะเกดิตามหลงัการบาดเจบ็ของเสน้ประสาท ถ้าเกดิกบั
เสน้ประสาททีบ่รเิวณส่วนต้นของแขนทีม่ที ัง้ motor และ sensory (mixed nerve) เรยีกว่า major causalgia และถ้าเกดิ
กบัแขนงประสาททีร่บัความรูส้กึบรเิวณส่วนปลายแขนหรอืมอืเรยีกว่า minor causalgia  เมื่อเรว็ๆ นี้สมาคมทีศ่กึษา
เกีย่วกบัอาการเจบ็ปวดนานาชาติ (International Association for the Study of Pain) ไดเ้สนอใหเ้ปลีย่นชื่อเรยีกกลุ่ม
อาการน้ีใหม่ว่า กลุ่มอาการเจบ็ปวดเฉพาะทีท่ีส่ลบัซบัซอ้น(Complex Regional Pain Syndromes : CRPS) พรอ้มทัง้จดั
ให ้RSD เป็น CRPS  และ causalgia เป็น CRPS   โดยใหเ้หตุผลทีส่ าคญัว่าประสาท sympathetic ทีท่ างานผดิปกติ
ไม่ใช่สาเหตุของกลุ่มอาการน้ี   และประสาทsympatheticทีท่ างานผดิปกตอิาจพบในภาวะการเจบ็ปวดอื่นทีท่ ัง้ใช่และไม่ใช่ 
CRPS  และการใชย้าป้องกนัเฉพาะส่วนทีป่ระสาท sympathetic (Regional Sympathetic Blockade) ไม่มบีทบาทใน 
การวนิิจฉยักลุ่มอาการนี้อกีต่อไป 
 เนื่องจากอาการเจบ็ปวดเป็นอาการส าคญัทีผู่้รบัการประเมนิบอก  การตรวจพบอื่นๆ กเ็ป็นผลจากการทีผู่้รบั  
การประเมนิไม่ใชแ้ขนหรอืมอื  ดงันัน้  จงึต้องวนิิจฉัยแยกโรคจากอาการทางจติอื่นๆ เช่น somatoform pain disorder, 
factitious disorder, malingering, somatoform conversion disorder ฉะนัน้ การวนิิจฉยักลุ่มอาการนี้ตอ้งมขีอ้มลูทีย่นืยนั
ไดเ้ท่านัน้  ตารางที ่2-16 เป็นการรวบรวมการตรวจพบทีช่ดัเจนของกลุ่มอาการนี้และต้องตรวจพบอย่างน้อย 8 ขอ้จงึจะ
ใหก้ารวนิิจฉยัว่าเป็นกลุ่มอาการน้ีได ้ 
 
ตารางท่ี 2-16   เกณฑวิ์นิจฉัยกลุ่มอาการเจบ็ปวดเฉพาะท่ีท่ีสลบัซบัซ้อน  
 [Objective Diagnostic Criteria for CRPS (RSD และ Causalgia)] 
 การตรวจพบเฉพาะท่ี  (Local Clinical Signs) 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการหดและขยายตวัของหลอดเลือด (Vasomotor Changes) 

1. สขีองผวิหนงั : ช ้าเป็นจ ้าๆ หรอืเขยีวคล ้า 
2. อุณหภูมทิีผ่วิหนงั :  เยน็ 
3. บวม  

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากต่อมเหง่ือ  (Sudomotor Changes) 
4. ผวิหนงัแหง้ หรอืเปียกชืน้ 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากเส้นประสาทผิดปกติ (Trophic Changes) 
5. ลกัษณะผวิหนงั :  เรยีบลื่น  ไม่มคีวามยดืหยุ่น  
6. เน้ือเยื่อใตผ้วิหนงัลบีลงโดยเฉพาะทีป่ลายนิ้วมอื 
7. ขอ้เคลื่อนไหวไดจ้ ากดัหรอืตดิแขง็ 
8. เลบ็ : ขรุขระ, โคง้งอ 
9. ขน :  ร่วงหมดไป, ยาวออก, เสน้เลก็ละเอยีดขึน้ 

การตรวจพบทางรงัสี (Radiographic Signs) 
10. ภาพถ่ายรงัส ี:  กระดกูโปร่งบาง (Osteoporosis), trophic bone changes  
11. Bone Scan :  มกีารเปลีย่นแปลงทีเ่ขา้ไดก้บักลุ่มอาการ CRPS 

การแปรผล(Interpretation)  
 ถา้ตรวจพบ 8 ขอ้ หรอืมากกว่า  ควรวนิิจฉยัว่าเป็นกลุ่มอาการ CRPS  (Probable CRPS)  
 ถา้ตรวจพบน้อยกว่า 8 ขอ้ ถอืว่าไม่ใช่กลุ่มอาการ CRPS  
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2.5.5.1  แนวทางการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพจากกลุ่มอาการ CRPS I (RSD) 
 ส าหรบักลุ่มอาการนี้  ทัง้สาเหตุและอาการจะไม่เกีย่วขอ้งกบัเสน้ประสาทเสน้ใดเสน้หนึ่งหรอืบรเิวณใดบรเิวณ
หนึ่งโดยเฉพาะ   การประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพท าไดด้งันี้  

1. ประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพจากการสญูเสยีการเคลื่อนไหวของขอ้ต่างๆ ตามหวัขอ้ 2.4 
2. ประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนจากการสญูเสยีความรูส้กึเกดิความเจบ็ปวด ตามระดบัความรุนแรง

ในตารางที ่2-10 ก  และใช้การตดัสนิใจทางคลนิิกพจิารณาหาค่ารอ้ยละการสูญเสยีความรู้สกึเกดิความ
เจบ็ปวดทีเ่หมาะสมภายในแต่ระดบัความรุนแรง  ค่ารอ้ยละที่ไดจ้ะเป็นค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของแขน
โดยไม่ต้องน าไปคูณกับค่าร้อยละของการสูญเสียสมรรถภาพสูงสุดของแขนจากการสูญเสีย
เส้นประสาทก่อน  

3. น าค่ารอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพจากขอ้ 1 มารวมกบัขอ้ 2 โดยใชต้ารางค่ารวมกจ็ะไดค้่าการสญูเสยี
สมรรถภาพของแขนทีเ่กดิจาก CRPS I 

4. แปลงค่ารอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนเป็นของทัง้ร่างกาย  (ตารางที ่2-3) 
ข้อสงัเกต  1.   การประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของ CRPS I ทีแ่ตกต่างจาก CRPS II คอื วธิกีาร

ประเมนิค่าการสญูเสยีสมรรถภาพทีเ่กดิจากการสญูเสยีความรูส้กึเกดิความเจบ็ปวดและ
การสูญเสยีก าลงักล้ามเนื้อ ไม่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการประเมินการสูญเสีย
สมรรถภาพของแขนทีเ่กดิ CRPS I 

2. ไม่ต้องประเมินการสูญเสยีสมรรถภาพของแขนจากการสูญเสยีก าลงักล้ามเนื้อที่ใช้บีบ    
หรอืจบั  

3. ไม่ใชว้ธิกีารประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้วมอืทีส่ญูเสยีความรูส้กึจากการบาดเจบ็
ของเสน้ประสาทนิ้วมอืตามหวัขอ้ 2.3 ในกรณีของ  CRPS 

2.5.5.2   แนวทางการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพจากกลุ่มอาการ CRPS II (Causalgia) 
กลุ่มอาการ CRPS II  มกีารสญูเสยีเฉพาะเสน้ประสาทรบัความรูส้กึหรอืสญูเสยีทัง้ประสาทรบัความรูส้ ึก

และประสาทสัง่การรวมกนั การประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพใหใ้ชว้ธิดีงัต่อไปนี้  
1. ประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนจากการเคลื่อนไหวทีล่ดลงของขอ้ต่างๆ ตามหวัขอ้ 2.4  
2. ประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนจากความเจบ็ปวด และสญูเสยีความรูส้กึ ตามระดบัความ

รุนแรงที่เกดิจากเสน้ประสาทที่ได้รบับาดเจบ็โดยวธิตีามหวัขอ้ 2.5.2 และตารางที่ 2-10 ก โดย
พจิารณาเลอืกค่าการสูญเสยีความรู้สกึเกดิความเจบ็ปวดที่เหมาะสมตามระดบัความรุนแรง มาคูณ
กบัค่ารอ้ยละของการสูญเสยีสมรรถภาพสูงสุดของแขนจากการสูญเสยีเสน้ประสาทเสน้ทีท่ าให้เกดิ
ความเจบ็ปวด และสญูเสยีความรูส้กึนัน้ (ตารางที ่2-15) 

3. ประเมนิการสูญเสยีสมรรถภาพของแขนจากก าลงักล้ามเนื้ออ่อนแรงตามระดบัความรุนแรงโดยใช้ 
ตารางที ่2-11 ก  พจิารณาหาค่าการสญูเสยีก าลงักลา้มเนื้อทีเ่หมาะสม แลว้น ามาคูณกบัค่ารอ้ยละ
การสญูเสยีสมรรถภาพสงูสดุของเสน้ประสาทท าใหก้ าลงักลา้มเน้ือลดลง (ตารางที ่2 – 15)  

4. น าค่าการสญูเสยีสมรรถภาพจากขอ้ 1 ขอ้ 2 และขอ้ 3 มารวมกนัโดยใชต้ารางค่ารวม (บางครัง้อาจ
พบว่ามกีารสญูเสยีสมรรถภาพของแขนขา้งนัน้รอ้ยละ 100) 

5. แปลงค่ารอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนเป็นการสญูเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกาย  (ตารางที ่ 
2-3) 

ข้อสงัเกต  ไม่ต้องประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพจากการสญูเสยีก าลงัของการบบีนิ้วมอื หรอืก าลงัของการ                
ก ามอื (Pinch/Grip Strength) ทีล่ดลง และไม่ใชว้ธิกีารทีป่ระเมนิการสญูเสยีจากการสญูเสยีความรูส้กึของเสน้ประสาท                
นิ้วมอื (หวัขอ้ 2.3)  
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2.6  แนวทางการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแขนและมือเน่ืองจากความผิดปกติของ 
หลอดเลือด (Impairment of the Upper Extremities Due to Vascular Disorders)  

แนวทางการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนทีเ่กดิจาก Raynaud’s phenomenon หรอืโรคของหลอด
เลอืดด า หลอดเลอืดแดง และท่อน ้าเหลอืง  ศกึษาไดใ้นบทที ่11 หวัขอ้ 11.3  
 กลุ่มอาการของโรค Raynaud (Raynaud’s phenomenon)  เป็นกลุ่มอาการทีน่ิ้วมอืนิ้วเดยีว หรอืหลายนิ้วซดี
ขาว แลว้เปลีย่นเป็นสคีล ้า (Cyanosis) และสแีดง (Erythema) ในทีสุ่ด  อาการที่นิ้วมอืเมื่อถูกความเยน็แลว้ปวดหรอืซดี      
เพยีงอย่างเดยีวกย็งัไม่ใช่กลุ่มอาการน้ี  ในกรณีทีน่ิ้วมอืถูกตดัขาดจากโรคของหลอดเลอืดกใ็หท้ าการประเมนิการสญูเสยี
สมรรถภาพจากการถูกตดัขาดตามหวัขอ้ 2.2 และน าค่าการสญูเสยีสมรรถภาพทีไ่ดจ้ากการถูกตดัขาดมารวมกบัค่าการ
สญูเสยีสมรรถภาพทีเ่หมาะสมตามตารางที ่2-17 โดยใชต้ารางค่ารวม 

มคีวามจ าเป็นทีต่้องแยกอาการของ Raynaud’s phenomenon ออกจากโรคของหลอดเลอืดทีเ่กดิจากภาวะ
หลอดเลอืดหดตวั (Vasoreactivity) โดยอาศยัพืน้ฐานของสรรีะวทิยาของหลอดเลอืดอุดตนั (Obstructive physiology) 
เป็นตวัช่วยแยก กล่าวคอืผูป้ว่ยทีม่หีลอดเลอืดอุดตนัจะพบว่า 

1. จะเกดิอาการเจบ็ปวดบ่อยและรุนแรง และยงัตอ้งตรวจพบอาการแสดงของหลอดเลอืดอุดตนัอกีดว้ย  
2. การวดัความดนัเลอืดทีน่ิ้วมอืเทยีบกบัความดนัทีแ่ขน (Finger- Brachial Index) มอีตัราส่วนน้อยกว่า 0.8  

แสดงว่ามหีลอดเลอืดอุดตนั ถงึแมจ้ะไม่เกดิอาการ Raynaud’s phenomenon  กต็าม 
3. การตรวจดว้ย laser Doppler flowmetry ทีผ่วิหนังสามารถบอกถงึสรรีะวทิยาของหลอดเลอืดอุดตนัได ้     

การตรวจด้วยวธิีนี้เป็นวธิีประเมินที่น่าเชื่อถือ เนื่องจากเป็นการตรวจที่บอกถึงระบบไหลเวยีนในระดบั
จุลภาคและตรงกบัเวลาทีม่กีารเปลีย่นแปลงการไหลเวยีนของเลอืดในเสน้เลอืดทีผ่วิหนงัจรงิ 
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ตารางท่ี 2-17   ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแขนเน่ืองจากโรคของหลอดเลือด  
 (Impairment of the Upper Extremity Due to Peripheral Vascular Disease) 
 
อาการ 

ร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของแขน 
ระดบัท่ี 1 
ร้อยละ 0-9 

ระดบัท่ี 2 
ร้อยละ 10-39 

ระดบัท่ี 3 
ร้อยละ 40-69 

ระดบัท่ี 4 
ร้อยละ 70-89 

ระดบัท่ี 5 
ร้อยละ90-100 

อาการปวดกล้ามเนื้อ
ทีข่าดเลอืด 
(Claudication) 

ไม่มี 
 

มอีาการเมื่อท างาน
หนกั 

มอีาการเมื่อท างาน  
ปานกลาง 

มอีาการเมื่อท างาน 
เลก็ ๆ น้อยๆ 

เกิดขึ้นตลอดเวลา
และรนุแรง 

เจบ็ปวดขณะหยุดพกั ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี เป็นๆ หายๆ  เกิดขึ้นตลอดเวลา
และรนุแรง  

บวม 
 

เป็นๆ   หายๆ บวมตลอดเวลา  
แต่ไมม่าก 

บวมมาก บวมมาก บวมมาก 

อาการแสดงของ 
การขาดเลอืดหรอื 
หลอดเลอืด 
ถูกท าลาย 

- คล าชพีจรไมไ่ด ้
- ปลายนิ้วลบีเลก็น้อย 
- ภาพถ่ายรงัสพีบหนิปูนเกาะ
พอกทีห่ลอดเลอืดแดง 
(Arterial Calcifications) 
- หลอดเลอืดแดงหรอืหลอด
เลือดด าโป่งพอง โดยไม่มี
อาการและไม่ต้องท าการ
ผา่ตดัแกไ้ข 
- ไม่มีผลกระทบต่อกิจวตัร
ประจ าวนั 

- นิ้วมอืถูกตดั 1 นิ้ว
แผลหายดี   ไม่ มี
อาการเจบ็ปวดและ
ยังพบร่องรอยของ
โรคหลอดเลือดหรอื
แผลตืน้ๆ ของนิ้วมอื
อื่นทีห่ายแลว้ 

- นิ้วมอืถูกตดัไป 2 
นิ้วหรอืมากกว่าและ
ยังพบร่องรอยของ
โรคหลอดเลือดหรอื
แผลตืน้ๆ ของนิ้วอื่น 
ยงัปรากฏอยู่  

- แขนแต่ละขา้งถูก
ตดันิ้วมอืไป 2 นิ้ว
หรือมากกว่ าหรือ
แขนขา้งหนึ่งถูกตัด
ที่ข้อมือหรือสูงกว่า
และแขนอกีขา้งหนึ่ง
มีแผล เ รื้อ ร ังที่ ลึก
หรอืกวา้ง  

นิ้ ว มื อถู ก ตัด อ อก
ทัง้หมดหรอืตัดแขน
ที่ข้อมือ หรือเหนือ
ข้อมือทั ้ง สองข้า ง   
และยังคงมีอาการ
ของโรคหลอดเลือด
เหลอือยู่หรอืมแีผลที่
กว้างหรือลึกที่แขน
ทัง้สองขา้ง 

อ า ก า ร  Raynaud’s 
phenomenon  

มีอาการของโรค Raynaud’s 
phenomenon ร่ ว ม กับ ห รือ 
ไม่มีหลอดเลือดตีบตัน (เช่น 
finger-branchial index น้อย
กว่า 0.8 หรอือุณหภูมทิี่นิ้ว
ลดลงร่วมกับสัญญาน laser 
Doppler ลดลง และไม่กลับ
เป็นปกต ิแมน้ิ้วจะอุ่นขึน้) ซึ่ง
ตอบสนองดีต่ อการรักษา 
และ/หรอืเปลี่ยนแปลงวธิกีาร
ด าเนินชวีติประจ าวนั 

มีอ าก ารของ โ รค 
Raynaud’s 
phenomenon 
รว่มกบัมหีลอดเลอืด
ตีบตนั (เช่น finger-
brachial index น้อย
กว่า 0.8 หรอื 
อุณหภูมิที่นิ้วลดลง
ร่ ว ม กั บ สัญ ญ า น 
laser Doppler  
ลดลงและไม่กลับ
เป็นปกติแม้นิ้ วจะ
อุ่ น ขึ้ น )  ซึ่ ง ต อ บ 
สนองเพยีง 
บางส่วนต่อการ 
รกัษา และ/หรอืการ
เปลี่ยนแปลงวิธกีาร
ด าเนินชวีติ 
ประจ าวนั 

- - - 

ควบคุมอาการได ้ 
โดยการใชย้า  

ไดด้ ี ไดด้ ี ไดผ้ลบา้ง ไดผ้ลบา้ง ไมไ่ดผ้ล 
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 จากตารางที ่2-17 แสดงการแบ่งระดบัการสญูเสยีสมรรถภาพทีเ่กดิจากโรคของหลอดเลอืด การตรวจร่างกาย
ต้องพบอาการแสดงของหลอดเลือดที่เสยีหายจากโรคของหลอดเลือด เพื่อน ามาใช้ เป็นตัวจดัระดบั ของการสูญเสยี
สมรรถภาพของผูร้บัการประเมนิ การสญูเสยีสมรรถภาพ 0 - 9% คอืกลุ่มทีพ่บ Raynaud’s phenomenon จากการตบีตนั
ของหลอดเลอืด เช่น finger - brachial index น้อยกว่า 0.8 หรอือุณหภูมทิีผ่วิหนังของนิ้วมอืลดลงร่วมกบั laser Doppler 
ใหส้ญัญาณลดลงและไม่กลบัคนืปกติเมื่อท าให้นิ้วนัน้อุ่นขึน้ ซึง่อาการต่าง ๆ นัน้ ตอบสนองดต่ีอการเปลีย่นแปลงการ
ด าเนินชวีติประจ าวนั และ/หรอืการรกัษาดว้ยยา 
 การสญูเสยีสมรรถภาพ 10-39% คอืกลุ่มทีพ่บ Raynaud’s phenomenon จากการตบีตนัของหลอดเลอืด ซึง่มี
การตอบสนองเพยีงบางสว่นต่อการเปลีย่นแปลงการด าเนินชวีติประจ าวนั และ/หรอืการรกัษาดว้ยยา 

 
ตวัอย่างท่ี 2. 62 
ประวติั   ผู้รบัการประเมนิเป็นหญิงวยั 45 ปี ม ีRaynaud’s phenomenon เน่ืองจากโรค scleroderma 

มา 9 ปี  ผูร้บัการประเมนิมแีผลทีน่ิ้วมอืซึง่รกัษาดว้ยยา prazosin hydrochloride ปรากฏว่า
แผลหายเพยีงบางสว่น  

การตรวจรา่งกาย  มีแผลตื้นๆ ที่ปลายนิ้วชี้และนิ้วนางข้างขวา  ส่วนปลายนิ้ วชี้และนิ้ วนางซ้ายแห้ง                
หลุดไป (Autoamputation), มคี่า finger-brachial index 0.6 และสญัญาณ laser Doppler 
แสดงว่ามีการสูญเสียสมรรถภาพของระบบไหลเวียนระดับจุลภาค  (Microcirculatory 
Impairment)  

ผลการประเมิน ผูร้บัการประเมนิสญูเสยีสมรรถภาพ รอ้ยละ 45 ของทัง้ร่างกาย  
ค าอธิบาย 
 1.  แขนซา้ย : จากตารางที ่2 - 17 จดัอยู่ในระดบั 3 ขัน้ปานกลาง  จงึประเมนิการสญูเสยี

สมรรถภาพรอ้ยละ 55 ของแขน นิ้วทีข่าดไปท าใหม้กีารสญูเสยีสมรรถภาพของแขนอกีรอ้ย
ละ 7 (รปูที ่2-5) เมื่อน าค่าการสญูเสยีสมรรถภาพทัง้สองสว่นมารวมกนั (55% รวมกบั 7%) 
โดยใชต้ารางค่ารวมไดค้่าการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนซา้ยรอ้ยละ 58 หรอืรอ้ยละ 35  
ของทัง้ร่างกาย (ตารางที ่2-3) 

 2.  แขนขวา : จากตารางที ่2 - 17 จดัอยู่ในระดบั 2 ขัน้ปานกลาง จงึประเมนิการสญูเสยี
สมรรถภาพรอ้ยละ 25 ของแขนหรอืรอ้ยละ 15 ของทัง้ร่างกาย (ตารางที ่2-3)  

 รวมค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแขนทัง้สองข้าง โดยใช้ตารางค่ารวม (35% รวม
กบั 15%) ไดเ้ท่ากบั  รอ้ยละ 45 ของทัง้รา่งกาย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



148 
 

2.7  การประเมินการสญูเสียสมรรถภาพของแขนและมือจากความผิดปกติอ่ืนๆ (Impairment of 
the Upper Extremities Due to Other Disorders) 

ความผดิปกตอิื่น ทีท่ าใหเ้กดิการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนและมอื ไดแ้ก่ 
- ความผดิรปูร่างของกระดกูและขอ้ (Bone and Joint Deformities) (หวัขอ้ 2.7.1)   
- การผ่าตดัตกแต่งขอ้ (Resection/Implant Arthroplasty) (หวัขอ้ 2.7.2)   
- ความผดิปกตขิองกลา้มเน้ือและเอน็ (Musculotendinous Impairments) (หวัขอ้ 2.7.3)   
- การอกัเสบของเสน้เอน็และกลา้มเน้ือ (Tendinitis) (หวัขอ้ 2.7.4)   
- กลา้มเน้ืออ่อนแรง (Loss of Strength) (หวัขอ้ 2.8)   

การประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนเนื่องจากสาเหตุเหล่านี้ใหใ้ช ้ตารางที ่2-19 ถงึ 2-30 เพื่อประเมนิ
ระดบัความรุนแรงของการสญูเสยีสมรรถภาพ แลว้น าค่าทีไ่ดค้ณูกบัค่ารอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพสงูสุดของแต่ละส่วน
โดยเฉพาะ  (ตารางที่ 2-18) จากนัน้จึงน าค่าร้อยละการสูญเสยีสมรรถภาพของแต่ละอย่างที่ได้มารวมกนัโดยใช ้                
ตารางค่ารวม    

ส่วนความผดิปกติที่เกดิที่ผวิหนังบรเิวณแขนและมอื เช่น การสูญเสยีรูปลกัษณ์ รอยแผลเป็น และการปลูก
ผวิหนัง ให้ใช้เกณฑ์และวธิีการประเมินการสูญเสยี เรื่องผิวหนังในบทที่ 8 เป็นแนวทางในการประเมินการสูญเสยี
สมรรถภาพ 
 ก่อนใชว้ธิกีารประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนและมอืทีเ่กดิจากความผดิปกตอิื่นๆ ถ้าสามารถประเมนิ
การสญูเสยีสมรรถภาพโดยวธิกีารต่างๆทีก่ล่าวมาแลว้ไดก้ค็วรใชว้ธิกีารเหล่านัน้ก่อน บางกรณีการประเมนิการสญูเสยี
สมรรถภาพจากพสิยัการเคลื่อนไหวขอ้ลดลง มมีากกว่าหนึ่งอย่าง แต่ทัง้หมดเกดิจากสาเหตุเดยีวกนั ผูป้ระเมนิต้องมี
ความเขา้ใจกลไกการเกดิพยาธสิภาพของความพกิารและการสญูเสยีสมรรถภาพทีเ่กดิตามมา เพื่อจะไดไ้ม่ประเมนิ การ
สญูเสยีสมรรถภาพจากสาเหตุเดยีวกนัซ ้า 
 ตารางที่ 2-18 เป็นตารางค่าการสูญเสยีสมรรถภาพสูงสุด ของนิ้วมอื มอื ขอ้มอื ขอ้ศอก ขอ้ไหล่ ใช้ในการ
ประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพแต่ละกรณีในหวัขอ้ การสูญเสียสมรรถภาพของแขนและมือจากความผิดปกติอ่ืนๆ 
ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพนี้สามารถเทยีบเปลีย่นเป็นของอวยัวะทีใ่หญ่ขึน้ จนถงึของทัง้ร่างกายได้ 

ข้อสงัเกต ค่าสดัส่วนสมัพทัธข์องการสญูเสยีสมรรถภาพของขอ้ไหล่ ข้อศอก ขอ้มอื ทีเ่กดิจากการเคลื่อนไหว
ลดลง ในหวัขอ้ 2. 4 นัน้มคี่าเท่ากบัการสญูเสยีสมรรถภาพทีเ่กดิจากความผดิปกตอิื่น ๆ ตามตารางที ่ 2-18 แต่ค่าจะ
แตกต่างกนักบัการถูกตดัขาดทีร่ะดบัเดยีวกนัในตารางที ่2-4      

 ค่าหน่วยของขอ้แต่ละขอ้ของนิ้วหวัแม่มอืและน้ิวมอืทีอ่ยู่ในตารางที ่2-18 ก าหนดใหม้คี่าหน่วยเป็น 100% ของ
นิ้วซึง่แตกต่างไปจากค่าทีก่ าหนดไวใ้นเรื่องการตดัขาดตามตารางที ่2-4 และการเคลื่อนไหวผดิปกตติามหวัขอ้ 2.4  ส่วน
ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของมอื น้ิวมอื ก าหนดใหม้คี่าเหมอืนกนัตลอดการประเมนิในหวัขอ้น้ี 

ถา้นิ้วมอืน้ิวใดมกีารสญูเสยีสมรรถภาพทีเ่กดิจากความผดิปกตอิื่น ๆ มากกว่าหนึ่งขอ้ และถา้แต่ละขอ้มพีสิยัการ
เคลื่อนไหวเป็นปกต ิ ใหน้ าค่าการสญูเสยีสมรรถภาพทีป่ระเมนิไดต้ามหวัขอ้นี้แต่ละขอ้มาบวกกนัไดโ้ดยตรง แต่ถ้าขอ้
นัน้ๆมกีารสญูเสยีสมรรถภาพเนื่องจากสูญเสยีการเคลื่อนไหวของขอ้ด้วย จะต้องน าค่าการสญูเสยีสมรรถภาพจากการ
สญูเสยีการเคลื่อนไหวของขอ้ มารวมกบัค่าการสญูเสยีสมรรถภาพจากความผดิปกตอิื่น ๆ โดยใชต้ารางค่ารวม  
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ตารางท่ี 2-18   ค่าการสูญเสียสมรรถภาพสงูสดุของน้ิว มือ ข้อมือ ข้อศอก และข้อไหล่   จากความผิดปกติเฉพาะข้อ

ต่อหรือหน่วยย่อย ของแขนและมือ ท่ีมีหน่วยการสญูเสียฯเป็นของน้ิว มือ แขน และของทัง้ร่างกาย * 
(Maximum Impairment Values for the Digits; Hand, Wrist, Elbow, and Shoulder Due to Disorders 
of Specific Joints or Units*) 

*  ค่าแต่ละค่ามคีวามสมัพนัธก์บัหน่วยใหญ่ที่อยู่ถดัขึน้มาจนถงึหน่วยของทัง้ร่างกาย 
 
 
 
 
 

ข้อและหน่วยย่อยของแขนและมือ 
ร้อยละการสญูเสียสมรรถภาพสงุสุดของ 

น้ิว มือ แขน ทัง้ร่างกาย 
ข้อไหล่ 

    Glenohumeral  
    Acromioclavicular  
    Sternoclavicular  

ข้อศอก 
    ทัง้ขอ้ศอก 
    Ulnohumeral  
    Proximal radio ulnar   

ข้อมือ 
    ทัง้ขอ้มอื 
    Radiocarpal  
    Distal radio ulnar  
    กระดกูขอ้มอืแถวแรก 

ทัง้มือ 
น้ิวหวัแม่มือ 

    นิ้วหวัแมม่อืทัง้นิ้ว (ทุกขอ้)   
    ขอ้ฐานนิ้ว  (CMC) 
    ขอ้โคนนิ้ว (MP) 
    ขอ้ปลายนิ้ว  (IP) 

น้ิวช้ีและน้ิวกลาง 
    ทัง้นิ้ว 
    ขอ้โคนนิ้ว 
    ขอ้กลางนิ้ว 
    ขอ้ปลายนิ้ว 

น้ิวนาง หรือน้ิวก้อย 
    ทัง้นิ้ว 
    ขอ้โคนนิ้ว 
    ขอ้กลางนิ้ว 
    ขอ้ปลายนิ้ว 

 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
 

100 
60 
15 
25 
 

100 
50 
30 
20 
 

100 
50 
30 
20 

 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 

100 
 

40 
24 
6  
10 
 

20 
10 
6 
4 
 

10 
5 
3 
2 

 
60 
25 
5 
 

70 
50 
20 
 

60 
40 
20 
30 
90 
 

36 
22 
5 
9 
 

18 
9 
5 
4 
 
9 
5 
3 
2 

 
36 
15 
3 
 

42 
30 
12 
 

36 
24 
12 
18 
54 
 

22 
13 
3 
5 
 

11 
5 
3 
2 
 
5 
3 
2 
1 
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2.7.1 แนวทางการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแขนและมือจากการผิดรปูร่างของกระดกูและ
ข้อ (Bone and Joint Deformities)  
 ถา้ตรวจพบกระดกูหรอืขอ้มคีวามผดิปกตหิลายๆ อย่างของหน่วยเดยีวกนัวธิปีฏบิตัเิพื่อป้องกนัการประเมนิการ
สญูเสยีสมรรถภาพซ ้า  คอื 

1. ส าหรบัขอ้นิ้วมือ ขอ้มอื ขอ้ศอก ถ้าขอ้ใดมีการเลื่อนที่ (Translocation) อาจจะพบการเอียง (Lateral 
Deviation), การบดิหมุนของขอ้นิ้วมอื(Rotational Deformities) ร่วมกบัขอ้หลุดหรอืขอ้เคลื่อน(Dislocation 
or Subluxation)ได ้ การประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพทีเ่กดิจากความผดิปกตดิงักล่าวใหใ้ช้ค่าสูงสุดที่
ประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพไดเ้พยีงค่าเดยีว  หา้มน าค่าทีป่ระเมนิไดแ้ต่ละค่ามารวมกนั 

2. ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพจากการเคลื่อนไหวของขอ้ทีล่ดลง ใหท้ าการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพ ตาม
หวัขอ้2.4 อาจจะน ามารวมกบัค่าการสญูเสยีสมรรถภาพจากความผดิปกตใินหวัขอ้นี้ได ้แต่หา้ม น ามารวม
กบัความผดิปกตจิากขอ้บวมเน่ืองจากเยื่อบุขอ้หนาตวั (Synovial Hypertrophy), ขอ้หลุดหรอืขอ้เคลื่อนที ่ที่
เป็นอยู่ตลอดเวลา (Persistent Joint Subluxation or Dislocation) ตลอดจนความผดิปกตจิากกลา้มเนื้อ
และเสน้เอน็ (Musculotendinous Disorders ตามหวัขอ้ 2.7.3) 

3. การสญูเสยีสมรรถภาพจากการทีข่อ้ไม่มัน่คง (Joint Instability) อาจน ามารวมกบัค่าการสญูเสยีสมรรถภาพ
อื่น เช่น การเคลื่อนไหวที่ลดลง แต่ห้ามน ามารวมกบัการสูญเสยีสมรรถภาพจากการผ่าตดัตกแต่งข้อ 
(Arthroplasty)  

4. ถา้จะประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพจากขอ้บวมเพราะเยื่อบุขอ้หนาตวั (Synovial Hypertrophy) จะต้องไม่
พบว่ามคีวามผดิปกตอิื่นๆ ของขอ้นัน้อกี  

5. การมเีสยีงในขอ้ (Joint Crepitation) ไม่ต้องประเมนิการสูญเสยีสมรรถภาพเพราะประเมนิจากความ
ผดิปกตอิื่นๆ ของขอ้ไดค้่าถูกตอ้งกว่า  

 
2.7.1.1   แนวทางการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพจากข้อบวมเน่ืองจากเยื่อบุข้อหนาตวั (Synovial 

Hypertrophy)  
เยื่อบุข้อหนาตัวเป็นอาการแสดงของข้ออกัเสบและอาจท าให้ข้อเคลื่อนไหวได้น้อยลง ถ้าข้อบวม เกิดจาก     

เยื่อบุขอ้หนาตวัเพยีงอย่างเดยีว ประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้วมอื ขอ้มอื ขอ้ศอก ขอ้ไหล่ ไดจ้ากผลคูณของค่า
รอ้ยละของการสญูเสยีสมรรถภาพของขอ้จากการบวม (ตารางที ่2-19) กบัค่ารอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพสงูสุดของ           
ข้อนัน้ (ตารางที่ 2-18) ห้ามน าค่าท่ีประเมินการสูญเสียสมรรถภาพจากข้อบวมไปรวมกับค่าการสูญเสีย
สมรรถภาพท่ีเกิดจากข้อเคลื่อนไหวลดลงหรอืความผิดปกติอ่ืนๆ ท่ีพบรว่มด้วย   

 
ตารางท่ี 2-19   ค่าการสูญเสียสมรรถภาพตามระดบัความรนุแรงของเยื่อบุข้อท่ีหนาตวั  
 (Joint Impairment From Synovial Hypertrophy) 
 

ระดบัความรนุแรง รอ้ยละการสูญเสียสมรรถภาพของขอ้ * 
เลก็น้อย    :  เหน็ไดด้ว้ยตา 
ปานกลาง :   ตรวจ คล าได ้ 
รุนแรง      :  ขอ้มขีนาดโตขึน้มากกว่ารอ้ยละ 10 

10 
20 
30 

*  การประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของขอ้ทีเ่ยื่อบุขอ้หนาตวัใหน้ าค่ารอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพตามระดบัความรุนแรงของขอ้บวมไปคณูกบัค่ารอ้ยละการสญูเสยี
สมรรถภาพสงูสุดของขอ้นัน้ ๆ ตามตารางที่ 2-18 
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2.7.1.2   แนวทางการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพจากน้ิวมือเอียงไปทางด้านข้าง (Digit Lateral 
Deviation)  

นิ้วมอืทีเ่อยีงไปขา้งใดขา้งหนึ่งไม่ว่าจะเกดิที่ขอ้ไหนของนิ้วกม็ผีลต่อการก ามอืทัง้สิน้  ดงันัน้จงึใชค้่ามุมของนิ้วที่
เอยีงนัน้ มาประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้วมอื ดว้ยการวดัการเอยีงของนิ้วมอืทีเ่อยีงไปจากแนวปกตใินท่าเหยยีด 
นิ้วมอืเต็มที่พร้อมค่าร้อยละการสูญเสยีสมรรถภาพของนิ้วตามความรุนแรง  (ตารางที่ 2-20) น าค่าร้อยละการสูญเสยี
สมรรถภาพของนิ้วมอืตามระดบัความรุนแรงทีไ่ดค้ณู กบัค่ารอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพสงูสุดจากความผดิปกตขิองนิ้ว
มอืนัน้ทัง้นิ้ว  

 ถ้าการเอยีงของนิ้วมอืเกดิร่วมกบัความผดิปกตอิื่นดว้ย เช่น การเคลื่อนไหวของขอ้ผดิปกต ิ ต้องประเมนิการ
สูญเสยีสมรรถภาพของนิ้วมือจากการเอียงและการเคลื่อนไหวผิดปกตินัน้ตามหวัข้อ 2.7.1 แล้วน าค่าการสูญเสีย
สมรรถภาพของทัง้สองสว่นมารวมกนัโดยใชต้ารางค่ารวม 

 
ตารางท่ี 2-20   ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของน้ิวท่ีเอียงไปทางด้านข้าง ตามระดบัความรนุแรงของ การเอียง 

(ด้านน้ิวหวัแม่มือ หรือด้านน้ิวก้อย) (Digit Impairment From Active Ulnar or  Radial 
Deviation) 

ระดบัความรนุแรงของการเอียง รอ้ยละการสูญเสียสมรรถภาพของน้ิว  * 
เลก็น้อย      :      น้อยกว่า  10 องศา 
ปานกลาง    :               10-30 องศา 
รุนแรง        :       มากกว่า  30 องศา   

10 
20 
30 

*  การประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้วทีเ่อยีงไปดา้นขา้งใหน้ าค่ารอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้วทีเ่อยีงไปทางดา้นขา้งตามระดบัความรุนแรงไปคณูกบัค่ารอ้ย
ละการสญูเสยีสมรรถภาพสงูสุดของขอ้นัน้ตามตารางที ่2-18 

ตวัอยา่งท่ี 2.63 
ประวติั ผูร้บัการประเมนิไดร้บัการบาดเจบ็ทีเ่สน้เอน็ของขอ้กลางนิ้วของนิ้วกอ้ยมอืซา้ย หลงัจาก

รกัษาหายดแีลว้นิ้วกอ้ยยงัเอยีงอยู่ 
การตรวจรา่งกาย     ขอ้กลางนิ้วของนิ้วก้อยเอยีงไปทางด้านนิ้วก้อย เป็นมุม 35 องศา ขอ้กลางนิ้วเหยยีด            

ไม่ตรงขาดไป 20 องศาและงอได ้30 องศา  
ผลการประเมิน ผูร้บัการประเมนิมกีารสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 6 ของมอืหรอื รอ้ยละ 5 ของทัง้ร่างกาย 
ค าอธิบาย   

1.   ขอ้กลางนิ้วเอยีง 35 องศา  จากตารางที ่2-20 ระดบัความรุนแรง มคี่าการสญูเสยี
สมรรถภาพของนิ้วรอ้ยละ 30  

2. การสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้วกอ้ยทัง้น้ิวคอืรอ้ยละ 100 น ามาคูณกบัค่าการสญูเสยี
สมรรถภาพจากขอ้กลางนิ้วเอยีงจะได้ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้วก้อยจากนิ้ว
เอยีงรอ้ยละ 30 ของนิ้ว   (30% x 100%   =  30%) 

3. ขอ้กลางนิ้วเหยยีดไม่ตรงขาดไป 20 องศา งอได ้30 องศาจะสญูเสยีสมรรถภาพของ
นิ้วกอ้ย ดงันี้ จากรปูที ่2-23 
นิ้วกอ้ยมกีารสญูเสยีสมรรถภาพจากการเหยยีด IE%, = 7% 
นิ้วกอ้ยมกีารสญูเสยีสมรรถภาพจากการงอ          IF%, = 42% 
น้ิวก้อยจะสูญเสยีสมรรถภาพจากการเคลื่อนไหวที่ผดิปกติเท่ากบั (7%+42%=49%) 
รอ้ยละ 49 ของนิ้ว 
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4. ดงันัน้ผูร้บัการประเมนิจะสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้วกอ้ย รอ้ยละ 64 (30% รวมกบั 
49% ได ้64%) ซึง่เท่ากบัรอ้ยละ 6 ของมอื (ตารางที ่2-2) และเท่ากบัรอ้ยละ 5 ของ
แขน หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 3 ของทัง้ร่างกาย (ตารางที ่2-3) 

 
2.7.1.3   แนวทางการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพจากการบิดหมุนของน้ิวมือ (Digit Rotational 

Deformity)  
 กระดกูฝา่มอืหรอืกระดกูน้ิวมอืทีห่กัและตดิในท่าผดิปกต ิ หรอืมโีรคต่างๆ ของขอ้ เช่น โรครูมาตอยด ์ท าใหเ้กดิ
การบดิหมุนของนิ้วมอืได ้ เช่น นิ้วชีพ้กิารบดิหมุนอยู่ในท่าคว ่า (Pronation Deformity) การบดิหมุนของนิ้วมอืเกดิขึน้ได้
ทุกระดบัตัง้แต่กระดูกนิ้วมอืท่อนปลาย ท่อนกลาง และท่อนโคน ซึง่สามารถวดัการบดิหมุนของนิ้วมอืได้ในท่าก ามอืเอง
เตม็ที ่นิ้วทีห่กัตดิผดิรปูจะไปทบันิ้วทีด่ที ัง้ในท่าคว ่าหรอืหงายนิ้วมอืท าใหเ้กดิการสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้วมอืนัน้ทัง้นิ้ว  
ดงันัน้ จงึตอ้งประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้วทีบ่ดิหมุนทัง้นิ้ว (ไม่ว่าจะเกดิทีข่อ้ใด) การประเมนิระดบัความรุนแรง
ของนิ้วทีบ่ดิ ใหว้ดัมุมขณะก ามอืเองเตม็ที ่ ค่ารอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพของมอืทีเ่กดิจากนิ้วมอืทีบ่ดิหมุนใหค้ านวณ
จากผลคูณของค่าร้อยละการสูญเสยีสมรรถภาพของนิ้วมอืทีบ่ดิหมุน ตามระดบัความรุนแรงจากตารางที ่2-21 กบัค่า     
รอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพสงูสดุของนิ้วมอืทัง้นิ้วนัน้ ตารางที ่2-18 
 ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้วมอืจากนิ้วบดิหมุนอาจรวมกบัค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้วนัน้จากสาเหตุ
อื่นๆ ของนิ้วนัน้ไดโ้ดยใชต้ารางค่ารวม เช่น การเคลื่อนไหวทีล่ดลง  แต่ห้ามรวมกบัการสูญเสียสมรรถภาพท่ีเกิดจาก
ข้อหลุด/ข้อเคลื่อนหรอืน้ิวเอียง  ให้เลือกใช้ค่าสูงสุดท่ีประเมินได้เพียงค่าเดียว 
 
ตารางท่ี 2-21   ค่าการสญูเสียสมรรถภาพของน้ิวมือท่ีบิดหมุนตามระดบัความรนุแรงของการบิดหมุน   
 (Digit Impairment From Rotational Deformity) 

ระดบัความรนุแรงของการบิดหมุน รอ้ยละการสูญเสียสมรรถภาพของน้ิว  * 
เลก็น้อย      :     น้อยกว่า 15 องศา 
ปานกลาง    :      15-30 องศา 
รุนแรง        :      มากกว่า 30 องศา   

20 
40 
60 

*  การประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของมอืทีเ่กดิจากนิ้วมอืทีบ่ดิหมุนใหน้ าค่ารอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้วมอืทีบ่ดิหมุนตามระดับความรุนแรงคณูกบัค่ารอ้ยละ
การสญูเสยีสมรรถภาพสงูสุดของน้ิวมือน้ิวนัน้ ตามตารางที่ 2-18   
 

ตวัอยา่งท่ี 2.64   
ประวติั  ผูร้บัการประเมนิไดร้บับาดเจบ็ตรวจพบกระดกูฝา่มอื (Metacarpal) ของนิ้วชีห้กั  หลงัจาก

รกัษาหายและกระดกูเชื่อมตดิกนัดแีลว้ 
การตรวจรา่งกาย   เวลาก ามอืเตม็ทีน่ิ้วชีบ้ดิคว ่าลง 20 องศา จากแนวเดมิ   

ผลการประเมิน ผูร้บัการประเมนิสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 7 ของแขน หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 4 ของทัง้ร่างกาย
(ตารางที ่2-3) 

ค าอธิบาย     จากตารางที่ 2-21 ความรุนแรงของนิ้วชี้บิดหมุนอยู่ระดับปานกลาง มีค่าการสูญเสีย         
สมรรถภาพรอ้ยละ 40 ของนิ้วชี ้จากตารางที ่2-18 ค่าสดัสว่นสมัพทัธข์องนิ้วชีม้คี่าเท่ากบั 
รอ้ยละ 20 ของมอื ดงันัน้ผูร้บัการประเมนิมกีารสญูเสยีสมรรถภาพของมอืรอ้ยละ 8 (40% 
x 20% = 8%) ซึง่เท่ากบัรอ้ยละ 7 ของแขน (ตารางที ่2-2)  
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2.7.1.4 แนวทางการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพจากข้อเคลื่อนหรือข้อหลุดอย่างถาวร (Persistent 
Joint Subluxation or Dislocation)  
 ขอ้เคลื่อนหรอืขอ้หลุดอย่างถาวรท าใหข้อ้นัน้เคลื่อนไหวไม่ได้เลย หรอืเคลื่อนไหวได้น้อยลง ห้ามน าค่าการ
สูญเสียสมรรถภาพท่ีประเมินได้ไปรวมกบัค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากการเคลื่อนไหวท่ีลดลง ความผิดปกติ
ของกล้ามเน้ือและเส้นเอ็น หรือข้อบวมจากเยื่อบุข้อหนาตัว  การสูญเสียสมรรถภาพของมือหรือแขนจาก                  
ขอ้เคลื่อนหรอืขอ้หลุดอย่างถาวรประเมนิไดจ้ากผลคูณของค่ารอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพของขอ้ทีเ่คลื่อนหรอืขอ้หลุด
อย่างถาวรตามระดบัความรุนแรง (ตารางที ่2-22) กบัค่ารอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพสงูสุดของแขนหรอืมอืจากขอ้นัน้ 
(ตารางที ่2-18) 
 
ตารางท่ี 2-22   ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของข้อจากข้อหลุดหรอืข้อเคลื่อนถาวร ตามระดบัความรนุแรง   
 (Joint Impairment From Persistent Subluxation or Dislocation) 

ระดบัความรุนแรงของขอ้หลุดหรอืขอ้เคลื่อน รอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพของขอ้ * 
เลก็น้อย      :     สามารถดงึขอ้ใหเ้ขา้ทีไ่ดโ้ดยง่าย 
ปานกลาง   :      สามารถดงึขอ้ใหเ้ขา้ทีไ่ดเ้พยีงบางสว่น 
รุนแรง        :     ไม่สามารถดงึขอ้ใหเ้ขา้ทีไ่ดเ้ลย  

20 
40 
60 

*  การประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของขอ้เคลื่อน หรอืขอ้หลุดถาวร ใหน้ าค่ารอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพตามระดบัความรุนแรงของขอ้นัน้มาคณูกบัค่ารอ้ยละการ
สญูเสยีสมรรถภาพสงูสุดของขอ้นัน้ ตามตารางที ่2-18   

 
2.7.1.5   แนวทางการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพจากข้อไม่มัน่คง (Joint Passive Mediolateral 

Instability)  
 ขอ้ทีไ่ม่มัน่คงมกัเกดิจากการบาดเจบ็ทีข่อ้มาก่อน  ท าใหข้อ้หลวมและถูกดนัไปดา้นขา้งไดม้ากกว่าปกตเิป็นเหตุ
ใหเ้กดิการสญูเสยีสมรรถภาพของขอ้  ระดบัความรุนแรงของขอ้ไม่มัน่คงทีเ่อยีงไปทางดา้นขา้ง  หาไดโ้ดยการวดัมุมทีข่อ้
เอยีงไปทางดา้นขา้ง (Mediolateral Angulation) ขณะทีผู่ร้บัการประเมนิท าการงอและเหยยีดขอ้เปรยีบเทยีบกบัขอ้ขา้งที่  
‚ปกต‛ิ พรอ้มค่ารอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพของขอ้ (ตารางที ่2-23) การสญูเสยีสมรรถภาพของแขนหรอืมอื ประเมนิได้
จากผลคูณของค่ารอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพของขอ้ทีไ่ม่มัน่คงตามระดบัความรุนแรง (ตารางที ่2-23) กบัค่ารอ้ยละ
การสญูเสยีสมรรถภาพสงูสุดของแขนหรอืมอืจากขอ้นัน้  (ตารางที ่2-18) ถ้ามคีวามผดิปกตอิื่น ๆ ของขอ้ร่วมดว้ย ต้อง
ประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากความผิดปกติอื่นๆ ของข้อแต่ละอย่างก่อน  แล้วจึงน าค่าการสูญเสีย
สมรรถภาพของแขนที่ได้ทัง้หมดมารวมกนัโดยใช้ตารางค่ารวม แต่ห้ามประเมินการสูญเสียสมรรถภาพจากการ
ผ่าตดัตกแต่งข้อ (Arthroplasty) ร่วมกบักรณีข้อไม่มัน่คง ส่วนขอ้มอืและขอ้ไหล่ไม่มัน่คงกใ็หป้ระเมนิตามหวัขอ้ 
2.7.7 และ 2.7.8  ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 2-23   ค่าการสญูเสียสมรรถภาพของข้อไมม่ัน่คงท่ีเอียงไปทางด้านข้าง ตามระดบัความรนุแรง  
 (Joint Impairment Due to Excessive Passive Mediolateral Instability) 
ระดบัความรนุแรงของขอ้ท่ีไม่มัน่คงโดยวดัมมุท่ีเอียง

ไปทางด้านข้างเปรียบเทียบกบัข้างปกติ 
รอ้ยละการสูญเสียสมรรถภาพของขอ้ * 

เลก็น้อย      :     น้อยกว่า 10 องศา 
ปานกลาง   :       10-20 องศา 
รุนแรง        :      มากกว่า 20 องศา   

20 
40 
60 

*  การประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของขอ้ไม่มัน่คงทีเ่อยีงไปทางดา้นขา้ง ค านวณไดจ้ากผลคณูของค่ารอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพของขอ้ทีไ่ม่มัน่คงทีเ่อยีงไป
ทางดา้นขา้ง ตามระดบัความรุนแรง กบัค่ารอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพสงูสุดของขอ้นัน้ ตามตารางที ่2-18   
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ตวัอยา่งท่ี  2.65 
ประวติั  ผูร้บัการประเมนิชาย อายุ 20 ปี ได้รบับาดเจบ็นิ้วที่หวัแม่มอืซ้ายขณะท างานได้รบัการ

รกัษาจนหายดแีลว้   
การตรวจรา่งกาย   ขอ้โคนนิ้วหวัแม่มอืไม่มัน่คงถูกดนัไปทางดา้นน้ิวหวัแม่มอืได ้60 องศา ขณะทีน่ิ้วหวัแม่มอื

ขา้งตรงขา้มดนัไปไดเ้พยีง 30 องศา สว่นการเคลื่อนไหวอื่นๆ ของขอ้เป็นปกต ิ 

ผลการประเมิน  ผู้รบัการประเมินสูญเสียสมรรถภาพจากข้อโคนน้ิวหวัแม่มือไม่มัน่คงร้อยละ 2                    
ของทัง้รา่งกาย 

ค าอธิบาย 
1. ขอ้โคนนิ้วหวัแม่มอืทีถู่กดนัไปดา้นนิ้วหวัแม่มอืได ้60 องศา ซึง่มากกว่าขา้งปกติ    

30 องศา มคีวามรุนแรงอยู่ในระดบัรุนแรงคดิเป็นการสูญเสยีสมรรถภาพของขอ้ 
รอ้ยละ 60 (ตารางที ่2-23) 

2. ค่าร้อยละการสูญเสยีสมรรถภาพสูงสุดของนิ้วหวัแม่มือจากข้อโคนนิ้วหวัแม่มือ
เท่ากบัรอ้ยละ 15 ของนิ้ว (ตารางที ่2-18) 

ดงันัน้  ผูร้บัการประเมนิจะสญูเสยีสมรรถภาพเท่ากบัรอ้ยละ 9 (60% x 15% = 9%)  
ของนิ้วหวัแม่มอืหรอืเท่ากบัรอ้ยละ 4 ของมอื (ตารางที ่2-1) หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 4 
ของแขน (ตารางที ่2-2) หรอืรอ้ยละ 2 ของทัง้ร่างกาย (ตารางที ่2-3) 

 
2.7.1.6 แนวทางการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพจากข้อมือ  ข้อศอก  เอียงไปทางน้ิวหวัแม่มือหรือ 

น้ิวก้อย ท่ีเกิดขึน้ได้เอง (Wrist, Elbow Joint Active Radial  and  Ulnar Deviations) 
 ระดบัการเอยีงไปดา้นน้ิวหวัแม่มอื หรอืน้ิวกอ้ย ของขอ้มอืหรอืขอ้ศอกทีเ่กดิขึน้ไดเ้อง  ใหว้ดัจากมุมทีข่อ้เอยีงไป
จากต าแหน่งปกติ (neutral) ในขณะทีข่อ้นัน้เหยยีดเต็มที ่ ความรุนแรงของขอ้ทีเ่อยีงไปวดัจากค่ามุมที่เอยีงไปโดย
เปรยีบเทยีบกบัขอ้ขา้งที ่‚ปกต‛ิ ดา้นตรงกนัขา้ม 
 ค่ารอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนทีเ่กดิจากขอ้มอื หรอืขอ้ศอกเอยีง ค านวณไดจ้ากผลคูณของค่ารอ้ยละ
การสญูเสยีสมรรถภาพของขอ้มอืหรอื ขอ้ศอกทีเ่อยีงผดิปกต ิ(ตารางที ่2-24) กบัค่ารอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพสงูสุด
ของแขนจากขอ้มอืหรอืขอ้ศอก (ตารางที ่2-18)   

ถ้ามคีวามผดิปกตอิื่น ของขอ้มอืหรอื ขอ้ศอกร่วมดว้ย ต้องประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนจากความ
ผดิปกตอิื่น ๆ ของขอ้ก่อน แลว้จงึน าค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนทีไ่ดม้ารวมกนัโดยใชต้ารางค่ารวม         
 
ตารางท่ี 2-24   ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของข้อมือหรอืข้อศอกท่ีเอียงโดยเกิดขึน้เอง ตามระดบัความรนุแรง   
 (Wrist and Elbow Joint Impairment From Excessive Active Mediolateral Deviation) 

ระดบัความรนุแรงของขอ้เอียงท่ีเกิดขึน้เอง รอ้ยละการสูญเสียสมรรถภาพของขอ้  * 
เลก็น้อย      :      น้อยกว่า 20 องศา 
ปานกลาง   :       20-30 องศา 
รุนแรง        :      มากกว่า 30 องศา   

10 
20 
30 

*  การประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของขอ้มอื ขอ้ศอกทีเ่อยีงไปทางดา้นนิ้วหวัแม่มอื หรอืนิ้วกอ้ย ใหน้ าค่าค่ารอ้ยละ การสญูเสยีสมรรถภาพของขอ้มอื หรอืขอ้ศอกที่
เอยีงไปเองตามระดบัความรุนแรงไปคณูกบัค่ารอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพสงูสุด ของแขนจากขอ้นัน้ ตามตารางที่ 2-18   
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ตวัอยา่งท่ี  2.66 
ประวติั   ผู้รบัการประเมนิเกิดการบาดเจบ็ที่ข้อศอก ได้รบัการวนิิจฉัยโรคว่าเป็น displaced 

supracondylar fracture ทีก่ระดูก humerus ไดร้บัการรกัษาโดยการจดักระดูกใหเ้ขา้ที่
และใสเ่ฝือกไวจ้นกระดกูตดิด ี

การตรวจรา่งกาย    หลงัการรกัษา 1 ปี 6 เดอืน แพทยต์รวจพบขอ้ศอกเอยีงเขา้ใน (Cubitus Varus) เป็นมุม 
10 องศาเมื่อเหยยีดเตม็ที่ แต่ขอ้ศอกขา้งตรงขา้มเอยีงออกดา้นนอก (Cubitus Valgus) 
15 องศา จากภาพถ่ายรงัสบีรเิวณขอ้ศอกพบว่ากระดกูตดิในท่าเอยีง 

ผลการประเมิน  ผูร้บัการประเมนิสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 8 ของทัง้ร่างกาย  
ค าอธิบาย   

1. ขอ้ศอกเอยีงเขา้ในเปรยีบเทยีบกบัดา้นตรงกนัขา้ม = 10o (Varus)+15o (Valgus)          
คดิเป็นค่ามุมผดิปกติ 25o มคีวามรุนแรงของขอ้เอยีงอยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าการ
สญูเสยีสมรรถภาพของขอ้ศอก รอ้ยละ 20 (ตารางที ่2-24)  

2. ค่าร้อยละของการสูญเสยีสมรรถภาพสูงสุดของขอ้ศอกเท่ากบัรอ้ยละ 70 ของแขน
หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 42 ของทัง้ร่างกาย (ตารางที ่2-18) 

ดงันัน้ ผูร้บัการประเมนิรายนี้มกีารสญูเสยีสมรรถภาพของแขนเนื่องจากขอ้ศอกเอยีงเขา้
ในรอ้ยละ 14 (20% x 70% = 14%) ของแขน หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 8 (20% x 42% = 
8.4%) ของทัง้ร่างกาย 

 
2.7.1.7 แนวทางการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพจากข้อมือไม่มัน่คง (Carpal Instability)  

 ขอ้มอืไม่มัน่คงแบ่งเป็น 3 ระดบั คอื เลก็น้อย ปานกลาง และรุนแรง ตามการตรวจพบทางภาพถ่ายรงัสทีี่
ก าหนดไวใ้นตารางที ่2-25 ขอ้มอืไม่มัน่คงในระดบัเลก็น้อยสามารถวนิิจฉยัไดโ้ดยการตรวจพบเอน็ยดึขอ้ฉีกขาดจากการ
ตรวจดว้ยกลอ้งสอ่งขอ้  ภาพถ่ายรงัสธีรรมดาจากการฉีดสารทบึแสงเขา้ขอ้หรอืการตรวจดว้ยคลื่นแม่เหลก็ไฟฟ้า (MRI) 
ทัง้ ๆ ทีภ่าพถ่ายรงัสพีบว่ากระดกูขอ้มอืเป็นปกต ิมผีูร้บัการประเมนิบางรายทีม่อีาการเจบ็ปวดขอ้มอืและ ขอ้มอืไม่มแีรง 
กระดูกขอ้มอืไม่มัน่คง ชนิด dynamic หรอื non dissociative ซึง่ไม่สามารถวดัการเปลีย่นแปลงค่ามุมต่าง ๆ จาก
ภาพถ่ายรงัสปีกติได ้อาการของขอ้มอืไม่มัน่คง ชนิด non dissociative จะมอีาการเจบ็ปวดและมเีสยีงดงัในขอ้ขณะ
ประกอบกจิวตัรประจ าวนั ขอ้มอืไม่มัน่คงส่วนใหญ่เกดิจากการบาดเจบ็ของกระดูกข้อมอืและเอน็ภายในขอ้มอืฉีกขาด 
ประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพจากขอ้มอืไม่มัน่คงได ้จากภาพถ่ายรงัสขีองขอ้มอื โดยสงัเกตความผดิปกตขิองกระดูก
ขอ้มอื จากการวดัมุมระหว่างกระดูก scaphoid กบักระดูก lunate (Scapholunate Angle) และมุมของปลายกระดูก 
radius กบักระดูก lunate (Radiolunate Angle) จากภาพถ่ายรงัสขีอ้มอืดา้นขา้ง (Lateral View) ในท่าก ามอืแน่นเตม็ที่
และขอ้มอือยู่ในท่าปกต ิคอืไม่งอลงหรอืกระดกขึน้ และไม่เอยีงไปทางซ้ายขวา (Neutral) จากภาพถ่ายรงัสใีห้ลากเสน้
ตรงเสน้แรกไปตามแนวยาวและขนานกบักระดูก radius, ลากเสน้ตรงเสน้ทีส่อง ไปตามแนวยาวของกระดูก scaphoid 
ทางดา้นฝ่ามอื (Palmar Surface) และลากเสน้ตรงเสน้สุดทา้ยตัง้ฉากกบัเสน้ทีเ่ชื่อมระหว่าง distal pole สองดา้นของ
กระดกู lunate (รปูที ่2-51) วดัมุมต่างๆ ทีเ่กดิจากเสน้ตรงทัง้สามเสน้ตดักนั 
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รปูท่ี 2-51   แสดงวิธีการวดัมมุระหวา่งกระดกู scaphoid และกระดกู lunate และมมุท่ีเกิดขึน้จากแกน 
 ทัง้สอง  จากภาพถ่ายรงัสีท่าด้านข้าง 

 

 
 
ตวัช้ีวดัในการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากข้อมือไม่มัน่คง 

1.  ค่าปกตขิองมุม radiolunate  จะน้อยกว่า 10๐ ไม่ว่ากระดูก lunate จะกระดกไปทางดา้นหลงัมอื (Dorsal) 
หรอืดา้นฝา่มอื (Volar) 

2. ค่าปกตขิองมุม scapholunate อยู่ระหว่าง 30๐  60๐  (เฉลีย่ 47๐)  
3. ค่า triquetrolunate step off โดยพจิารณาจากภาพรงัสขีองขอ้มอื แบบ PA view โดยขอ้มอือยู่ในท่าปกต ิ

(Neutral) วดัระยะทีก่ระดูก triquetrolunate เลื่อนออกจากกระดูก lunate ไปทาง proximal หรอืทาง นิ้วกอ้ยทีเ่รยีกว่า  
ค่า triquetrolunate step off (รปูที ่2-51)    

4. ระยะช่องของกระดูก scaphoid และกระดูก lunate  ทีเ่รยีกว่า scapholunate gap ซึง่สามารถวดัไดจ้าก
ภาพถ่ายรงัสขีองขอ้มอืในท่า PA ปกต ิโดยยกขอบฝา่มอืดา้นน้ิวกอ้ยสงูขึน้ 10๐ _ 15๐ จะช่วยใหด้ชู่อง scapholunate gap 
ง่ายขึน้ หรอือาจจะใชภ้าพถ่ายรงัสแีบบ AP ของขอ้มอืทีอ่ยู่ในท่าปกต ิ(Neutral) กไ็ด ้

    5. Ulnar translation  ของกระดกูขอ้มอืซึง่ประเมนิไดจ้าก ภาพรงัสขีองขอ้มอื แบบ PA view ในท่าก ามอืแน่น 
และขอ้มอือยู่ในท่าปกต ิ(Neutral) จะช่วยในการวดั ulnar translation ของกระดกูขอ้มอื (Carpal Bones) ไดด้ ี

โดยทัว่ไปกระดกูขอ้มอืทัง้หมดจะวางอยู่บนผวิขอ้กระดกู radius และมากกว่า 50% ของผวิขอ้กระดกู lunate จะ
สมัผสักบัดา้น ulnar ของผวิขอ้กระดูก radius (รูปที ่2-51) ถ้าม ีulnar translation มากขึน้ กระดูก lunate จะสมัผสักบั
กระดูก  radius น้อยลงเรื่อย ๆ  ถ้ามกีารเลื่อนมากจะท าใหเ้กดิการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนมาก แบ่งระดบัของการ
เลื่อนไดเ้ป็น 

-     เลื่อนเลก็น้อย (Mild)  ผวิขอ้สมัผสักนัน้อยกว่า 50% มกีารสญูเสยีสมรรถภาพของแขนรอ้ยละ 8 
- เลื่อนปานกลาง (Moderate) ผวิขอ้สมัผสักนัน้อยกว่า 25% มกีารสญูเสยีสมรรถภาพของแขนรอ้ยละ16 
- เลื่อนรุนแรง (Severe) กระดูก lunate ไม่สมัผสักบักระดูก radius เลย  มกีารสญูเสยีสมรรถภาพของแขน    

รอ้ยละ 24 (ตารางที ่2-35) 
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การประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพจากขอ้มอืไม่มัน่คงโดย พจิารณาจากการตรวจพบทางภาพรงัสใีนท่าต่างๆ   
แบ่งความผดิปกตขิองภาพถ่ายรงัสขีองขอ้มอืออกเป็น 3 ระดบัตามความรุนแรงพรอ้มค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของแขน 
คอื เลก็น้อย ปานกลาง และรุนแรง (ตารางที่ 2-35) ใช้ค่าการสูญเสยีสมรรถภาพสงูสุดเพยีงค่าเดยีวเป็นค่าการสญูเสยี
สมรรถภาพของแขนจากขอ้มอืไม่มัน่คง  
ตารางท่ี 2-25   ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแขนเน่ืองจากข้อมือไม่มัน่คงตามระดบัความรนุแรง   
 (Upper Extremity Impairment Due to Carpal Instability Patterns) 

ระดบัความรนุแรง 
โดยดจูากภาพถ่ายรงัสี * 

รอ้ยละการสูญเสียสมรรถภาพของแขน 
 เลก็น้อย (8%) ปานกลาง (16%) รนุแรง (24%) 

มุม radiolunate ** 
มุม scapholunate 
ระยะห่าง scapholunate gap  
triquetrolunate step off   
Ulnar translation  

11o-20o 
61o-70o 

> 3 มม.  

> 1 มม.  
เลก็น้อย 

21o-30o 
71o-80o 

> 5 มม.  

> 2 มม.  
ปานกลาง 

มากกว่า 30o 
มากกว่า 80o 

> 8 มม.  

> 3 มม 
รุนแรง 

*  ภาพถ่ายรงัสที่า PA ขอ้มอือยู่ในท่าปกต ิและก ามอื (Clenched Fist Neutral PA Views)  
**  ค่ามุมทีเ่ป็นลบแสดงถงึความผดิปกตแิบบ VISI (Volar  Intercalated  Segmental  Instability) 
     ค่ามุมทีเ่ป็นบวกแสดงถงึความผดิปกตแิบบ DISI (Dorsal  Intercalated  Segmental  Instability) 

 
วิธีการประเมินการสญูเสียสมรรถภาพของแขนจากข้อมือไม่มัน่คง 

1.   เนื่องจากกระดูกขอ้มอืแถวแรก (Radiocarpal joint) มคี่าการสญูเสยีสมรรถภาพสงูสุดของขอ้ (Maximum 
Impairment Value) เป็นรอ้ยละ 40 ของแขน (ตารางที ่2-18) ดงันัน้การสญูเสยีสมรรถภาพของขอ้มอืระดบัเลก็น้อยซึง่ 
คดิเป็นรอ้ยละ 20 ของขอ้มอื ระดบัปานกลางคดิเป็นรอ้ยละ 40 ของขอ้มอื และระดบัรุนแรงคดิเป็นรอ้ยละ 60 ของขอ้มอื 
ซึง่เทยีบเท่ากบัการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนรอ้ยละ 8, 16 และ 24 ตามล าดบั (ตารางที ่2-25) เมื่อน าค่ามุมและความ
ผดิปกติต่างๆที่ตรวจพบจากภาพถ่ายรงัสมีาค านวณหาค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนตามตารางที ่2-25 จะไดค้่า 
รอ้ยละการสูญเสยีสมรรถภาพของแขนหลายค่าต่างกนัตามความผดิปกตทิีพ่บ เลอืกใช้ค่าสูงสุดเพียงค่าเดียวเท่านัน้
เป็นค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนเนื่องจากขอ้มอืไม่มัน่คง  (ไม่ตอ้งน าแต่ละค่ามารวมกนั)  

2.  ถ้าข้อมือสูญเสียสมรรถภาพเน่ืองจากสาเหตอ่ืุน เช่น การเคลื่อนไหวขอ้ลดลง สามารถน าค่าการสญูเสยี
สมรรถภาพแต่ละอย่างมารวมกนัโดยใช้ตารางค่ารวมได ้ ยกเว้นข้อมือนัน้ได้รบัการผ่าตดัท า carpal bone resection 
หรอืท า arthroplasty หรอืมีอาการเจบ็ปวด หรอืก าลงัของข้อมือลดลง ในกรณีน้ีไม่ให้น าค่าการสูญเสียสมรรถภาพ
จากเหตเุหล่านัน้มารวมเข้าไปด้วยกบัค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากข้อมือ ไม่มัน่คง  
ตวัอย่างท่ี 2.67 
ประวติั ลกูจา้งไดร้บับาดเจบ็ทีข่อ้มอื  หลงัการรกัษาหายดแีลว้  จากภาพถ่ายรงัสขีองกระดกูขอ้มอื

พบว่ามุม scapholunate เท่ากบั 65 องศา  มุม radiolunate เท่ากบั 5 องศา และมชี่อง 
scapholunate gap ขนาด 6 มม. 

ผลการประเมิน ผูร้บัการประเมนิมกีารสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 16 ของแขน 
ค าอธิบาย   จากตารางที ่2-25 
 มุม scapholunate     =    65  องศา มคี่าสญูเสยีสมรรถภาพของแขนรอ้ยละ 8 
 มุม radiuolunate  =         5  องศา ไม่มกีารสญูเสยีสมรรถภาพของแขน 
 ช่อง scapholunate gap   =   6  มม.    มคี่าสญูเสยีสมรรถภาพของแขนรอ้ยละ 16  
 ดงันัน้ ผู้รบัการประเมนิสูญเสยีสมรรถภาพร้อยละ 16 ของแขน (พจิารณาจากค่าสงูสุด      

เพยีงค่าเดยีว) หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 10 ของทัง้ร่างกาย (ตารางที ่2-3) 
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2.7.1.8  แนวทางการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพจากข้อไหล่ไม่มัน่คง (Shoulder Instability)  
 ขอ้ไหล่ไม่มัน่คง รวมทัง้ขอ้เคลื่อนหรอืขอ้หลุดซ ้า  (Recurrent Shoulder Subluxation, or Dislocation) เกดิจาก
สาเหตุหลายอย่างและมคีวามรุนแรงต่างกนัจากการฉีกขาดของ glenoid labrum และ/หรอื เยื่อหุม้ขอ้และเอน็ยดึขอ้ 
(Capsularligament) และเอน็กลา้มเน้ือ(Musculotendinous Structures) ไดร้บัอนัตรายจากการบาดเจบ็บรเิวณขอ้ไหล่ท า
ให้ข้อไหล่หลุดเฉียบพลันครัง้เดียวหรือหลายครัง้ หรือ จากการบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆ แต่เกิดซ ้าซาก (Repetitive 
Microtrauma) หรอืจากขอ้อกัเสบ  ปจัจยัเสีย่งทีท่ าใหข้อ้ไม่มัน่คงไดแ้ก่ รปูร่างแมแ้ต่แนวขอ้ผดิปกตติัง้แต่ก าเนิดหรอืเกดิ
หลงัการประสบอนัตราย  เอน็ยดึขอ้หย่อนยานแต่ก าเนิด เช่น โรค Ehlers-Danlos syndrome หรอืเอน็ยดึขอ้เสยีสมดุลย ์
(Musculotendinous Imbalances)  
 ขอ้ไหล่ไม่มัน่คงแบ่งไดด้งันี้ 

1. แบ่งตามทิศทางที่ข้อไหล่ไม่มัน่คง เช่น ข้อไหล่หลุดซ ้ามาทางด้านหน้า (Anterior) ไปทางด้านหลัง 
(Posterior) หรอืหลุดลงมาทางดา้นล่าง (Inferior)  

2. แบ่งตามสาเหตุ เช่น จากภยนัตราย (Traumatic) หรอืหลุดโดยไม่เกดิจากภยนัตราย (Atraumatic) 
3. แบ่งตามการควบคุมข้อไหล่ให้หลุด เช่น การควบคุมให้ข้อไหล่หลุดหรือไม่หลุดก็ได้ (Voluntary)                        

กบัขอ้ไหล่หลุดทีเ่กดิขึน้เอง (Involuntary) 
ก่อนจะท าการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพจากขอ้ไหล่ไม่มัน่คงต้องแน่ใจว่าการวนิิจฉัยถูกต้อง และต้องมขีอ้มูล

ทีส่ าคญัเพยีงพอ เช่น การซกัประวตั ิการตรวจร่างกาย การถ่ายภาพรงัส ีและหรอื การตรวจดว้ยคลื่นสนามแม่เหลก็ (MRI) 
การส่องกล้องดูภายในขอ้ และการตรวจร่างกายขณะวางยาสลบ ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบที่ส าคญัของการประเมิน ผู้รบั             
การประเมนิทีม่อีาการเพยีงคลา้ยขอ้ก าลงัจะหลุดหรอืกลวัว่าขอ้จะหลุดเมื่อมเีสยีงขณะเคลื่อนไหวขอ้ แต่ตรวจไม่พบอาการ
ส าคญัอื่นๆ ถอืว่าขอ้มลูยงัไม่เพยีงพอทีจ่ะท าการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพจากขอ้ไหล่ไม่มัน่คง 
 ขอ้ไหล่ไม่มัน่คงต้องแยกจากขอ้ไหล่หลวม (Hyperlaxity) ในกรณีทีข่อ้ไหล่หลวม หวักระดูก humerus  (Humeral 
Head) ยงัคงเคลื่อนอยู่ในเบา้ (Socket) ไดเ้ป็นปกต ิแต่กรณีทีข่อ้ไหล่ไม่มัน่คงจะไม่สามารถบงัคบัใหห้วักระดูก humerus 
อยู่ในเบา้ไดต้ามปกตแิละจะเกดิอาการเจบ็ปวด  กลา้มเน้ือหดเกรง็เพื่อป้องกนัไม่ใหข้อ้เคลื่อนไหวไปในทศิทางทีข่อ้ไม่
มัน่คง การตรวจโดยการกระตุน้ใหข้อ้ไหล่หลุด (Provocative Test) ถ้าพบว่าหวักระดูกhumerusเคลื่อนไดม้ากกว่าปกติ
แต่ไม่มอีาการใดๆ ควรใหก้ารวนิิจฉยัว่าเป็นขอ้ไหล่หลวม ซึง่ไม่ต้องประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพ นอกจากนี้ ยงัต้อง
ตรวจแยกอาการเจ็บปวดขอ้ไหล่ที่เกดิจาก impingement ของข้อไหล่จากอาการปวดต้นคอหรือปวดร้าวจากที่อื่น 
(Radiating Pain) ส่วนกลุ่มอาการ ‚dead arm syndrome‛ ซึง่ขอ้ไหล่ขยบัไม่ไดช้ัว่ครู่ มกัเกดิจากการเหวีย่งแขนอย่าง
แรงขณะเล่นกีฬา เช่น การขว้างลูกบอลในกฬีาเบสบอล จะท าให้ข่ายประสาทแขน (Brachial Plexus) ถูกยดืและ        
หวักระดูก humerus เคลื่อนออกจากแอ่ง glenoid (Humeral Head Subluxation) กลุ่มอาการดงักล่าวไม่ควรให้           
การวนิิจฉยัว่าเป็นขอ้ไหล่ไม่มัน่คง 
 การตรวจร่างกาย ประกอบดว้ยการวดัพสิยัการเคลื่อนไหวขอ้ไหล่ การตรวจดูขอ้ไหล่หลวม และการตรวจโดย
การกระตุ้นให้ข้อไหล่หลุด การตรวจต่าง ๆ จะแปลผลการตรวจได้ยาก ถ้ากล้ามเนื้อไม่คลายเต็มที่ เพราะกล้ามเนื้อ           
ที่หดเกรง็จะช่วยยึดตรึงขอ้ไหล่ที่ไม่มัน่คงไว้ชัว่คราว การมีข้อไหล่หลวมยงัถือว่าปกติ ผู้ตรวจต้องวเิคราะห์ให้ได้ว่า          
ผลการตรวจทีไ่ดเ้กดิจากความผดิปกตทิีม่อียู่จรงิ การเปรยีบเทยีบกบัการตรวจขอ้ไหล่ดา้นตรงกนัขา้มจะช่วยไดบ้า้ง 
การตรวจเพื่อการวนิิจฉยัขอ้ไหล่ไม่มัน่คง 
 1.  การตรวจ sulcus sign โดยวิธีดึงแขนลงมาตรงๆ ตามแนวดิ่ง  เป็นการทดสอบเพื่อดูว่าหัวกระดูก 
humerus เคลื่อนลงมาใต้แอ่ง glenoid ไดม้ากน้อยเพยีงใด การตรวจทีท่ าใหห้วักระดูก humerus เคลื่อนลงมาใต้แอ่งได้
โดยไม่เจบ็ปวดเป็น เพยีงแต่บอกว่าขอ้ไหล่หลวม ไม่ควรใหค้วามส าคญัมากนัก แต่ถ้าผูร้บัการประเมนิมอีาการเจบ็ปวด
หรอือาการคลา้ยขอ้จะเคลื่อนหลุดจากกนั (Sense of Instability) ขณะทีท่ าการตรวจ ผลของการตรวจจงึจะชีว้่ามขีอ้ไหล่
ไม่มัน่คง 



159 
 
 2.  การตรวจ loading posterior/anterior drawer test โดยใหผู้ร้บัการประเมนินอนหงาย  ขอ้ไหล่อยู่ใน ท่า
หมุนปกต ิ(Neutral Rotation) กางแขน 60o พรอ้มทัง้ยกแขนขึน้ (Flexion) 30o ผูต้รวจใชม้อืหนึ่งพยุงแขนและไหล่ไวแ้ลว้
ใชอ้กีมอืหนึ่งดนัขอ้ไหล่ไปทางดา้นหลงั (Posterior) เพื่อใหข้อ้เคลื่อนหลุดไปทางดา้นหลงั จากนัน้ท าซ ้า โดย ดงึขอ้ไหล่
กลบัมาทางดา้นหน้า (Anterior) ท าใหผู้ต้รวจสามารถประเมนิความรุนแรงของขอ้ไหล่ ไม่มัน่คงไดจ้ากการวดัการเลื่อนที่
ของหวักระดกู humerus จากเบา้ glenoid ทีเ่รยีกว่า posterior/anterior glenohumeral translation โดยไม่ตอ้งท าใหเ้กดิ
ขอ้เคลื่อนหลุดจรงิ  

แบ่งระดบัการเลื่อนท่ีของหวักระดกู humerus  จากเบ้า glenoid ตามความรนุแรง 4 ระดบั  ดงัน้ี  
 เลก็น้อย (Trace)  คอื   มกีารขยบัทีห่วักระดกูhumerusเพยีงเลก็น้อย   
 ระดบั 1 คอื   หวักระดกูhumerusเคลื่อนมาเกยทีข่อบ glenoid แต่ไม่เลยขอบ 
 ระดบั 2 คอื   หวักระดกูhumerusเคลื่อนออกไปจากขอบ glenoid แต่สามารถกลบัเขา้ทีไ่ดเ้องเมื่อ

ปล่อยมอื 
 ระดบั 3 คอื  หวักระดกูhumerusเคลื่อนหลุดจากขอบ glenoid และไม่กลบัเขา้ทีเ่มื่อปล่อยมอื  

3.  การตรวจ anterior apprehension test ท าการตรวจโดยให้ผูร้บัการประเมนินอนหงาย กางแขน 90o   
ผูต้รวจพยายามหมุนขอ้ไหล่ออกนอก (External Rotation) การตรวจจะไดผ้ลบวกกต่็อเมื่อผูร้บัการประเมนิรูส้กึปวด
เหมอืนหวักระดูกhumerusก าลงัจะหลุดร่วมกบัการเกรง็ตวัของกล้ามเน้ือต้านไว้ด้วย (ไม่ใช่มีแต่อาการปวดเพียง           
อย่างเดยีว)   

4.  การตรวจ anterior relocation test (Jobe’s test) ท าการตรวจโดยใหผู้ร้บัการประเมนินอนหงายในขณะที่
ข้อไหล่ยังหมุนออกนอกและแขนกาง 90o เหมือนเดิม ผู้ตรวจออกแรงดันทางด้านหลังของ humerus (Posteriorly 
Directed Force) แรงดนัทางดา้นหลงัจะท าใหห้วักระดูกhumerusเคลื่อนกลบัเขา้ทีเ่ดมิ และผูร้บัการประเมนิจะหายจาก
อาการปวดทีเ่กดิขึน้จากการตรวจครัง้แรก แสดงว่าม ีanterior instability 
 การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพเน่ืองจากข้อไหล่ไม่มัน่คง ตามตารางที ่2-26 แบ่งความรุนแรงออกเป็น 
3 ระดบั พรอ้มค่ารอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพของแขน 

1. ขอ้ไหล่ไม่มัน่คงชนิดซ่อนเรน้ (Occult Shoulder Instability) จะสญูเสยีสมรรถภาพของขอ้ไหล่รอ้ยละ 10 
2. ขอ้ไหล่ไม่มัน่คงชนิดหวักระดูก humerusเคลื่อนที่ (Shoulder Instability with Subluxating Humeral 

Head) จะสญูเสยีสมรรถภาพของขอ้ไหล่รอ้ยละ 20 
3. ขอ้ไหล่ไม่มัน่คงชนิดหวักระดกูhumerusหลุด (Shoulder Instability  with Dislocating  Humeral Head) จะ

สญูเสยีสมรรถภาพของขอ้ไหล่รอ้ยละ 40   
เนื่องจากการสญูเสยีสมรรถภาพของขอ้ไหล่คดิเป็นรอ้ยละ 60  ของแขน (ตารางที่ 2-18) ดงันัน้การสญูเสยี

สมรรถภาพจากขอ้ไหล่ไม่มัน่คง ทัง้ 3 ระดบัความรุนแรงจงึเท่ากบั การสญูเสยีสมรรถภาพของแขนรอ้ยละ 6, 12 และ 24 
ตามล าดบั   

ถ้ามีการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของข้อไหล่เนื่ องจากการเคลื่อนไหวลดลงก็ให้น าค่าการ                 
สญูเสยีสมรรถภาพมารวมกนัโดยใช้ตารางค่ารวม  แต่ห้ามน าค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากอาการเจบ็ปวดและ
ก าลงักล้ามเน้ืออ่อนแรงมารวมเข้าไปด้วย  
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ตารางท่ี 2-26    การสูญเสียสมรรถภาพของแขนเน่ืองจากอาการขอ้ไหล่ไมม่ัน่คง  
 (Upper Extremity Impairment Due to Symptomatic Shoulder Instability Patterns) 

ข้อมูลท่ีตรวจพบทางคลินิก 

รอ้ยละการสูญเสียสมรรถภาพของแขน 
เน่ืองจากอาการขอ้ไหล่ไมม่ัน่คงชนิด 

ซ่อนเรน้ 
(6%) 

มีหวักระดกูhumerus
เคลื่อนท่ี 

(12%) 

มีหวักระดกูhumerusหลุด 
(24%) 

มปีระวตัไิดร้บัการบาดเจบ็ชนิด
เฉียบพลนัทีช่ดัเจน 
 
มคีวามสมัพนัธค์งทีเ่กดิขึน้ทุกครัง้
ของอาการขอ้ไม่มัน่คงกบัการท า
กจิกรรมเฉพาะ อย่าง  หรอืการ
เคลื่อนไหวขอ้เฉพาะชว่ง  
 
การตรวจความไมม่ัน่คงของขอ้ไหล่
จะท าใหเ้กดิอาการทางคลนิิกทุก
ครัง้ 
 
ระดบัความรุนแรงของ  
Glenohumeral translation * 
 
สามารถการแสดงใหเ้หน็ถงึเหตุ
ทางกายวภิาคทีท่ าใหเ้กดิอาการขอ้
ไหล่ไมม่ัน่คง 

ไม่ม ี
 
 
 
ม ี
 
 
 
 

ม/ีไมม่ ี
 
 
 

1 + 2 
 
 

ไม่ม ี 

ม ี
 
 
 
ม ี
 
 
 
 
ม ี
 
 
 
2 
 
 
ม ี

ม ี
 
 
 
ม ี
 
 
 
 
ม ี
 
 
 
3 
 
 
ม ี 

*  ดคู าอธบิายในคู่มอื 

 
ตวัอยา่งท่ี 2.68 
ประวติั   ผู้รบัการประเมินเป็นนักเทนนิสมอือาชีพชาย อายุ 30 เกดิเหตุขอ้ไหล่ขวาเคลื่อนมา

ทางดา้นหน้าเป็นครัง้ทีส่ามขณะทีต่ลีูกเสรฟิเหนือศรีษะในระหว่างการแข่งขนั ก่อนหน้านี้
เคยมปีระวตัขิอ้ไหล่เคลื่อนไปทางดา้นหน้า (Anterior Shoulder Subluxation) ขณะเล่น
เทนนิสมาสองครัง้  เมื่ออายุ 18 และ 25 ปี ในช่วงระยะเวลาหนึ่งปีหลงัมอีาการเจบ็ปวดที่
ขอ้ไหล่ขวา ขณะทีก่างแขนและหมุนขอ้ไหล่ออกนอกจะมอีาการรู้สกึคลา้ยขอ้ไหล่จะหลุด
ออก   

การตรวจรา่งกาย   ผูร้บัการประเมนิสามารถกางแขนได้ 130o หุบแขนได้ 50o หมุนขอ้ไหล่ออกนอกและ    
เข้าในได้ 80o เท่ ากัน การงอและเหยียดข้อไหล่ท าได้ปกติ  การตรวจ anterior           
instability, anterior apprehension test และ anterior relocation test (Jobe’s test) ใหผ้ล 
บวกทัง้หมด การตรวจ axial load test พบ anterior glenohumeral translation ระดบั 2 
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ภาพถ่ายรงัสขีอ้ไหล่ปกต ิแต่ภาพ MRI พบการฉีกขาดของ anterior glenoid labrum ผูร้บั
การประเมนิผูน้ี้ปฏเิสธการรกัษาดว้ยการผ่าตดั  

ผลการประเมิน ผูร้บัการประเมนิสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 8 ของทัง้ร่างกาย  
ค าอธิบาย ผูร้บัการประเมนิมปีระวตักิารบาดเจบ็ทีช่ดัเจน มอีาการทีส่มัพนัธก์บัการใชง้านการตรวจ

ท าให้มอีาการเหมอืนที่เคยเป็น จงึจดัเป็นขอ้ไหล่ไม่มัน่คงชนิดมหีวักระดูก humerus
เคลื่อนที ่ (Shoulder Instability with Subluxating Humeral Head) และจดัอยู่ใน 
glenohumeral translation ระดบั 2 และ MRI พบลกัษณะฉีกขาดของ anterior glenoid 
labrum  (ตารางที ่2-26) มคี่าการสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 12 ของแขน  

 พิสยัการเคลื่อนไหวที่ลดลงของข้อไหล่ให้ประเมินการสูญเสยีสมรรถภาพตามข้อ 2.4           
ไดด้งันี้ 

 สญูเสยีสมรรถภาพจากการหุบแขน (IADD%)   รอ้ยละ 0 ของแขน (รปูที ่2-43) 
 สญูเสยีสมรรถภาพจากการกางแขน (IABD%)   รอ้ยละ 2 ของแขน (รปูที ่2-43) 
 สญูเสยีสมรรถภาพจากการหมุนแขนเขา้ใน (IIR%)  รอ้ยละ 0 ของแขน (รปูที ่2-43) 
 สญูเสยีสมรรถภาพจากการหมุนแขนออกนอก (IER%)  รอ้ยละ 0 ของแขน (รปูที ่2-43) 
 ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพจากพสิยัการเคลื่อนไหวของขอ้ไหล่ลดลงเท่ากบัรอ้ยละ 2 ของแขน 
 ดงันัน้ ผูร้บัการประเมนิสญูเสยีสมรรถภาพของแขน คดิเป็นรอ้ยละ 14 ของแขน (โดยรวม

การสญูเสยีสมรรถภาพจากขอ้ไหล่ไม่มัน่คงรอ้ยละ 12 กบัค่าการสญูเสยีสมรรถภาพจาก
พสิยัการเคลื่อนไหวลดลง รอ้ยละ 2 โดยใชต้ารางค่ารวม) หรอืสญูเสยีสมรรถภาพคดิเป็น
รอ้ยละ 8 ของทัง้ร่างกาย (ตารางที ่2-3)  

 
2.7.2 แนวทางการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากการผา่ตดัตกแต่งข้อ (Arthroplasty)    

 การผ่าตดัตกแต่งขอ้เพื่อช่วยใหข้อ้เคลื่อนไหวไดด้ขีึน้ ม ี2 วธิคีอื  
1. วธิตีดัปลายกระดกูออกอย่างเดยีว (Resection Arthroplasty)  
2. วธิตีดัปลายกระดกูออกและใสข่อ้เทยีมเขา้แทนที่ (Implant Replacement) 

ส่วนการผ่าตดัเชื่อมขอ้ (Arthrodesis) ต้องประเมนิการสูญเสยีสมรรถภาพตามมุมที่ขอ้นัน้ติดแขง็อยู่ใน       
หวัขอ้ 2.4  

 การสญูเสยีสมรรถภาพของแขนจากการผ่าตดัตกแต่งขอ้ต่างๆ ไดร้วบรวมไวใ้นตารางที ่2-27 ถา้การเคลื่อนไหว
ของขอ้ทีผ่่าตดัไม่เหมอืนเป็นปกต ิตอ้งประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของขอ้นัน้ตามวธิใีนหวัขอ้การเคลื่อนไหวทีผ่ดิปกต ิ 
(หวัขอ้ 2.4) แลว้จงึน าค่ารอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพของขอ้จากการผ่าตดัตกแต่งขอ้และจากการเคลื่อนไหวผดิปกติ  
มารวมกนัโดยใช้ตารางค่ารวมเป็นค่าร้อยละการสูญเสยีสมรรถภาพของข้อจากการผ่าตัด  ห้ามน าค่าการสูญเสีย
สมรรถภาพจากกรณีข้อเคลื่อนหรือข้อหลุด (2.7.1.4) หรือข้อไม่มัน่คง (2.7.1.5) มารวมกบัค่าการสูญเสีย
สมรรถภาพจากการผา่ตดัตกแต่งข้อ  
 ถ้าการผ่าตดัใส่ขอ้เทยีมไม่ได้ผล เช่น ขอ้เทยีมหลุดหรอืแตก ใหป้ระเมนิค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของขอ้นัน้
เป็นรอ้ยละ 100 (ตารางที ่2-18) 
 การสญูเสยีสมรรถภาพจากการตดักอ้นมะเรง็กระดกูใกลข้อ้ออกและท าการตกแต่งขอ้ขึน้มาใหม่ โดยใส่ขอ้เทยีม 
ควรพจิารณาการสญูเสยีสมรรถภาพเป็นรายๆ ไป 
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ตวัอย่างท่ี  2.69 
ประวติั ผู้รับการประเมินได้รับอุบัติเหตุที่ข้อมือ  ได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดใส่ข้อเทียม                 

(ขอ้ Radiocarpal และ Distal radioulnar)  
การตรวจรา่งกาย   ผู้รบัการประเมินสามารถงอข้อมอืได้ 30o กระดกขอ้มือขึน้ได้ 20o เบนขอ้มอืไปทาง     

นิ้วหวัแม่มอืได ้0o และเบนขอ้มอืไปทางนิ้วกอ้ยได ้30o  

ผลการประเมิน  ผูร้บัการประเมนิสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 36 ของแขน 
ค าอธิบาย 

1.   ขอ้มอืสญูเสยีสมรรถภาพจากการผ่าตดัใสข่อ้เทยีม  
- ขอ้มอืไดร้บัการใสข่อ้เทยีมจะสญูเสยีสมรรถภาพของแขนรอ้ยละ 24  (ตารางที ่2-27) 

2. ขอ้มอืสญูเสยีสมรรถภาพจากการเคลื่อนไหวทีล่ดลง  
- งอขอ้มอืได ้30o จะสญูเสยีสมรรถภาพของแขน (รปูที ่2-28) IF%  = 5 % 
- กระดกขอ้มอืได ้20o จะสญูเสยีสมรรถภาพของแขน (รปูที ่2-28) IE %= 7% 
- เบนข้อมือทางนิ้วหัวแม่มือได้ 0o จะสูญเสียสมรรถภาพของแขน (รูปที่ 2-31)     

IRD%= 4% 
- เบนขอ้มอืทางนิ้วกอ้ยได ้30o จะสญูเสยีสมรรถภาพของแขน (รปูที ่2-31)  

IUD%= 0% 
ดงันัน้  ขอ้มอืมกีารสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 16 ของแขน (5%+7%+4% = 16%)  

รวมค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากการใส่ข้อเทียมร้อยละ 24 กับ              
ค่าการสูญเสยีสมรรถภาพจากการเคลื่อนไหวลดลงร้อยละ 16 จะไดค้่ารอ้ยละ 36 
ของแขน  โดยใชต้ารางค่ารวม 

3. ผูร้บัการประเมนิสญูเสยีสมรรถภาพของแขนรอ้ยละ 36 (24% รวมกบั 16% ได ้36%      
โดยใชต้ารางค่ารวม)  
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ตารางท่ี 2-27   ค่าการสญูเสียสมรรถภาพของแขนจากการผา่ตดัตกแต่งข้อ  
 (Impairment of the Upper Extremity After Arthroplasty of Specific Bones or Joints) 

การผา่ตดัตกแต่งข้อท่ีระดบัต่าง ๆ  
รอ้ยละการสูญเสียสมรรถภาพของแขน 
การผา่ตดัตกแต่ง 
ชนิดใส่ข้อเทียม 

การผา่ตดัตกแต่ง 
ชนิดตดัข้อท้ิง 

ข้อไหล่ทัง้ขอ้ 

  เฉพาะสว่นปลายของกระดกูไหปลารา้ 

  เฉพาะสว่นตน้ของกระดกูไหปลารา้ 

ข้อศอกทัง้ข้อ 

  เฉพาะหวักระดกูradius      

ข้อมอืทัง้ขอ้ 

  ตดัเฉพาะสว่นปลายสดุกระดกูradius (Styloid) 

  ตดัเฉพาะสว่นปลายกระดกูulnar (Ulnar  Head) 

  เชื่อมเฉพาะขอ้ระหว่างกระดกูradiusกบักระดกูขอ้มอืแถวแรก 

  ตดักระดกูขอ้มอืแถวแรกออก(Proximal row carpectomy)     

  ตดักระดกูขอ้มอืออกแต่ละชิน้ 

น้ิวหวัแมม่ือ 

  ขอ้ฐานน้ิว 

  ขอ้โคนนิ้ว 

  ขอ้ปลายนิ้ว 

น้ิวช้ีหรอืน้ิวกลาง 

  ขอ้โคนนิ้ว 

  ขอ้กลางนิ้ว 

  ขอ้ปลายนิ้ว 

น้ิวนางหรอืน้ิวก้อย  

 ขอ้โคนนิ้ว 

 ขอ้กลางนิ้ว 

ขอ้ปลายนิ้ว 

24 

-   

- 

28 

8 

24 

0 

8 

16 

0 

8 

 

9 

2 

4 

 

4 

2 

1 

 

2 

1 

1 

30 

10 

3 

35 

10 

0 

5 

10 

0 

12 

10 

 

11 

3 

5 

 

5 

3 

2 

 

2 

1 

1 
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2.7.3  แนวทางการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแขนและมือจากความผิดปกติของกล้ามเน้ือและ 
เส้นเอน็  (Musculotendinous Impairments) 
 2.7.3.1  การตึงตวัของเอน็กลา้มเน้ือมดัเลก็ในมอื (Intrinsic Tightness)  

การหดตวัหรอืตงึตวัของกลา้มเน้ือมดัเลก็ในมอื (Intrinsic Muscle) จะดงึรัง้ขอ้โคนนิ้วใหง้อลงและเหยยีด
ขอ้กลางนิ้วของนิ้วมอืขึน้ การตรวจ intrinsic tightness ท าไดโ้ดยจบัขอ้โคนนิ้วใหอ้ยู่ในท่าเหยยีดเตม็ที ่(Hyperextension) 
ซึง่โดยปกตจิะสามารถกดขอ้กลางนิ้วใหง้อลงไดง้่าย แต่ถา้กดขอ้กลางนิ้วใหง้อลงไม่ไดห้รอืงอลงยาก  แสดงว่าม ี intrinsic 
tightness ของนิ้วนัน้ (Bunnell Test)  

ความรุนแรงของ intrinsic tightness แบ่งเป็น 3 ระดบัคอื เลก็น้อย ปานกลาง และรุนแรง  แต่ละระดบัมี
ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้วต่างกนัตามความรุนแรงของการตงึตวั ซึง่วดัจากความยากง่ายและมุมของขอ้กลางนิ้วที่
ถูกกดใหง้อลงขณะท า hyperextension ทีข่อ้โคนนิ้ว (ตารางที ่2-28) ถ้ามุมของขอ้กลางนิ้วถูกกดใหง้อลงไดง้่ายและงอ
ได้มา แสดงว่าตึงน้อยจะสูญเสยีสมรรถภาพของนิ้วน้อย แต่ถ้าถูกกดใหง้อลงไดน้้อยและท าไดย้าก แสดงว่าตึงมากค่า          
การสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้วกจ็ะมากขึน้ 

การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพ 
1. หาค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วจากระดับความรุนแรงของการตึงตัวของเอ็นกล้ามเนื้อ             

มดัเลก็ในมอืโดยการวดัมุมของขอ้กลางนิ้วทีถู่กกดใหง้อลง (ตารางที ่ 2-28) ขณะทีจ่บัขอ้โคนนิ้วใหอ้ยู่ใท่าเหยยีดเตม็ที ่
(Hyperextension)  

2. หาค่ารอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพของมอื จากการสญูเสยีนิ้วมอืนัน้ทัง้นิ้ว จากตารางที ่2-18  
3.  น าค่ารอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้วมอื (จากขอ้ 1) คูณกบัค่ารอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพของมอื

จากการสญูเสยีนิ้วมอืนัน้ทัง้นิ้ว (จากขอ้ 2) จะไดค้่ารอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพของมือทีเ่กดิจากเอน็กลา้มเนื้อมดัเลก็ใน
มอืตงึตวั 

ถา้มกีารสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้วนัน้จากสาเหตุอื่นตอ้งประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพจากสาเหตุนัน้ดว้ย แลว้  
น าค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้วจากสาเหตุต่างๆ มารวมกบัค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของมอืจากเอน็กลา้มเนื้อมดัเลก็
ในมอืตงึตวัโดยใชต้ารางค่ารวม  จะไดค้่าการสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้วมอืนัน้ ห้ามน าค่าการสูญเสียสมรรถภาพของน้ิว
จากการเคลื่อนไหวท่ีลดลงของข้อโคนน้ิวหรือข้อกลางน้ิว หรือการท่ีเส้นเอน็เหยียดน้ิวมือเคลื่อนหลุด ตาม 
ตารางท่ี 2-30 มารวมกบัค่าการสูญเสียสมรรถภาพในของน้ิวจากการตึงตวัของเอน็กล้ามเน้ือมดัเลก็ในมือ 

 
ตารางท่ี 2-28   ค่าการสญูเสียสมรรถภาพของน้ิวมือจากการตึงตวัของเอน็กล้ามเน้ือมดัเลก็ในมือ  
 (Digit Impairment Due to Intrinsic Tightness) 
 
ระดบัความรนุแรงของการตึงตวัของเอน็กลา้มเน้ือมดัเลก็ในมือ 
โดยการวดัมมุข้อกลางน้ิวท่ีถกูกดให้งอลงขณะข้อโคนน้ิวเหยียด

เตม็ท่ี 

รอ้ยละการสูญเสียสมรรถภาพของน้ิว* 

เลก็น้อย    :  ขอ้กลางนิ้วงอได ้80o-60o 

ปานกลาง  :  ขอ้กลางนิ้วงอได ้59o-20o 
รุนแรง       : ขอ้กลางนิ้วงอได ้20o หรอืน้อยกว่า  

20 
40 
60 

* น าค่ารอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้วมอืมาคณูกบัค่ารอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพสงูสุดของนิ้วมอื (ตารางที ่2-18) จะไดค้่าร้อยละการสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้ว
มอืจากการตงึตวัของเอน็กลา้มเนื้อมดัเลก็ในมอื 
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2.7.3.2 การบีบรดัของปลอกเส้นเอน็อกัเสบของมือ (Constrictive Tenosynovitis) 
เสน้เอน็ของมอืมกัถูกบบีรดัจากปลอกเยื่อหุม้เสน้เอน็อกัเสบแลว้เกดิการหดตวับบีรดัเสน้เอน็  ท าใหก้ารเหยยีด

และการก ามอืไม่สะดวก ทีพ่บบ่อยไดแ้ก่ โรค trigger finger หรอื trigger thumb ระดบัความรุนแรงของการบบีรดัจาก
ปลอกเสน้เอน็อกัเสบและค่ารอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้วมอืแบ่งเป็น 3 ระดบัคอื เลก็น้อย ปานกลาง และรุนแรง 
(ตารางที ่2-29) 
 ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้วมอื  ค านวณไดจ้ากผลคณูของค่ารอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้วมอืจาก
การบดีรดัของปลอกเสน้เอน็กบัค่ารอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพสงูสดุของนิ้วมอืนัน้ (ตารางที ่2-18)  
 ถา้มกีารสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้วนัน้จากสาเหตุอื่น ต้องประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้วมอืจากสาเหตุ
อื่นดว้ย  แลว้จงึน าค่ารอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้วมอืจากสาเหตุต่างๆ มารวมกนัโดยใชต้ารางค่ารวม  จะไดค้่า
การสูญเสยีสมรรถภาพของนิ้วนัน้  ห้ามน าค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากการเคลื่อนไหวท่ีลดลงมารวมกบัการ
สูญเสียสมรรถภาพกรณีน้ี   
 
ตารางท่ี  2-29   ค่าการสญูเสียสมรรถภาพของน้ิวมือจากการบีบรดัของปลอกเส้นเอน็อกัเสบ  
 (Digit Impairment Due to Constrictive Tenosynovitis) 
 

ระดบัความรนุแรงจากการบีบรดัของปลอกเส้นเอน็อกัเสบ รอ้ยละการสูญเสียสมรรถภาพของน้ิวมือ* 
เลก็น้อย    :   นิ้วมอืตดิเป็นบางครัง้ขณะงอและเหยยีดนิ้วมอืเอง 

ปานกลาง  :   นิ้วมอืตดิทุกครัง้ขณะงอและเหยยีดนิ้วมอืเอง 
รุนแรง       :  นิ้วมอืตดิทุกครัง้เมื่อจบันิ้วมอืใหเ้หยยีดและงอ     

20 
40 
60 

*  น าค่ารอ้ยละ การสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้วมอืตามระดบัความรุนแรงมาคณูกบัค่ารอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพสงูสุดของนิ้วนัน้ (ตารางที ่2-18) จะไดค้่ารอ้ยละการ
สญูเสยีสมรรถภาพของนิ้วมอืจากการบบีรดัของปลอกเสน้เอน็อกัเสบ 

 
2.7.3.3  เส้นเอน็เหยียดน้ิวมือบริเวณข้อโคนน้ิว เลื่อนจากท่ีเดิม (Extensor Tendon Subluxation at the 

MP Joint of the Fingers)  
เสน้เอน็เหยยีดนิ้วทีเ่ลื่อนไปทางดา้นขา้งตรงต าแหน่งขอ้โคนนิ้วจะท าให้เกดิการสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้วมอื

ตามความรุนแรงของการเลื่อนของเอน็เหยยีดนิ้วมอืนัน้  ระดบัความรุนแรงของเสน้เอน็เหยยีดนิ้วมอืทีเ่ลื่อนจากต าแหน่ง
และ ค่ารอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้วมอืแบ่งเป็น 3 ระดบั คอื เลก็น้อย ปานกลาง และรุนแรงตามลกัษณะการ
เลื่อนจากทีแ่ละการจดัใหเ้ขา้ทีข่องเสน้เอน็ (ตารางที ่2-30) 

การประเมนิการสูญเสยีสมรรถภาพของนิ้วมอืที่เสน้เอน็เหยยีดนิ้วเลื่อนจากที่เดมิ   ค านวณได้จากผลคูณของ            
ค่ารอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้วมอืตามระดบัความรุนแรงของการเลื่อนจากทีข่องเสน้เอน็กบัค่ารอ้ยละการสญูเสยี
สมรรถภาพสงูสดุของนิ้วนัน้ (ตารางที ่2-18) จะไดค้่ารอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้วนัน้   

ถา้มกีารสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้วมอืนัน้จากสาเหตุอื่น  ตอ้งประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้วจากสาเหตุ
อื่นด้วย แล้วน าค่าร้อยละการสูญเสยีสมรรถภาพของนิ้วจากสาเหตุต่างๆ มารวมกบัค่าการสูญเสยีสมรรถภาพจาก           
เส้นเอ็นเหยียดนิ้วมือเลื่อนที่บริเวณข้อโคนนิ้วโดยใช้ตารางค่ารวม  จะได้ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วนัน้               
ห้ามน าค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากเคลื่อนไหวท่ีลดลงของข้อนัน้มารวมกับค่าการสูญเสียสมรรถภาพ                 
ในกรณีน้ี 
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ตารางท่ี  2-30   ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของน้ิวมือจากเส้นเอน็เหยียดน้ิวมือบริเวณข้อโคนน้ิวเลื่อนจากท่ีเดิม  
 (Digit Impairment Due to Extensor Tendon Subluxation Over the MP Joint) 
ระดบัความรนุแรงของเส้นเอน็เหยียดน้ิวมือบริเวณข้อโคนน้ิวเลื่อน

จากท่ีเดิม 
รอ้ยละการสูญเสียสมรรถภาพของน้ิว* 

เลก็น้อย    :  เสน้เอน็เลื่อนเฉพาะเมื่องอขอ้โคนน้ิว 

ปานกลาง  :  เสน้เอน็เลื่อนทีส่ามารถจดัใหเ้ขา้ทีไ่ดเ้อง 
รุนแรง       : เสน้เอน็เลื่อนทีไ่ม่สามารถจดัใหเ้ขา้ทีเ่ดมิได ้

10 
20 
30 

*  น าค่ารอ้ยละ การสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้วมอืตามระดบัความรุนแรงมาคณูกบัค่ารอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพสงูสุดของนิ้วนัน้  (ตารางที ่2-18) จะไดค้่าการสญูเสยี
สมรรถภาพของนิ้วมอืจากเสน้เอน็เหยยีดนิ้วมอืเคลื่อนจากขอ้โคนนิ้ว 

 
2.7.4  เส้นเอน็อกัเสบ (Tendinitis)  
กลุ่มอาการต่าง ๆ ที่เกดิขึ้นบริเวณแขนและมือสามารถท าให้เกิดเส้นเอน็อกัเสบ (Tendinitis) พงัผืดอกัเสบ

(Fasciitis)  หรอืปุม่กระดกูอกัเสบ (Epicondylitis) ต าแหน่งทีเ่สน้เอน็อกัเสบทีพ่บไดบ้่อยๆ คอื บรเิวณทีเ่กาะส่วนเริม่ต้น
(Origin) ของกลา้มเน้ือทีง่อและกระดกขอ้มอืทีเ่ริม่จากขอ้ศอกดา้นใน และดา้นนอก  การรกัษาจะใชเ้วลานานแต่กไ็ม่ท าให้
เกดิการสญูเสยีสมรรถภาพ  เวน้แต่เมื่อมกีารผ่าตดัหรอืเสน้เอน็ขาด  ซึง่อาจท าใหก้ าลงัของการก ามอื  (Grip Strength) 
ลดลงได ้ในกรณีเช่นนี้กใ็หป้ระเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพไดต้ามวธิใีนหวัขอ้ 2.8.2 แต่ควรรอใหค้รบหนึ่งปีหลงัการผ่าตดั  
จงึจะท าการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพจากก าลงัการก ามอืลดลง  
 
2.8 การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแขนและมือจากก าลังกล้ามเน้ืออ่อนแรง           
(Strength Evaluation)  
 2.8.1  หลกัการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแขนและมือ (Principles) การวดัก าลงัของกลา้มเนื้อหา
ความเทีย่งตรงไดย้าก เพราะการวดัก าลงัของกลา้มเน้ือขึน้อยู่กบัการออกแรงของผูร้บัการประเมนิ  ตวัเลขทีไ่ดจ้งึมคีวาม
คลาดเคลื่อนได้มาก นอกจากนี้ก าลังของกล้ามเนื้อไม่ว่าจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็มีความสมัพันธ์กับการใช้งานและ                   
การประกอบกจิวตัรประจ าวนัน้อยมาก การเพิม่ก าลงักไ็ม่ไดห้มายความว่าจะช่วยท างานไดม้ากขึน้ 

แนวทางการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพในทีน่ี้มุ่งเน้นทีก่ารสญูเสยีสมรรถภาพ ซึง่สามารถตรวจสอบไดท้าง
กายวภิาคมากกว่าการตรวจวดัโดยทางออ้มดงัเช่นการวดัก าลงัของกลา้มเนื้อในหวัขอ้นี้ เพราะค่าทีว่ดัไดข้ึน้อยู่กับความ
ถนัด ความร่วมมือ ความเจ็บปวด อายุ และอื่นๆ  ดังนัน้นอกจากผู้ประเมินไม่มีวิธีการประเมินการสูญเสีย
สมรรถภาพวิธีอ่ืนท่ีให้ผลแน่นอนกว่าแล้วจึงควรพิจารณาใช้วิธีน้ี แต่ห้ามไม่ให้น าค่าการสูญเสียสมรรถภาพจาก
วิธีการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพวิธีน้ีไปรวมกบัค่าการสูญเสียสมรรถภาพอ่ืนๆ  นอกจากจะแน่ใจว่าไม่ได้
เก่ียวข้องต่อน่ืองมาจากสาเหตุเดียวกนัจริงๆ อกีประการหนึ่งวิธีการประเมินน้ีจะใช้ไม่ได้ถ้าส่วนท่ีเก่ียวข้องมี
การเคลื่อนไหวลดลงมีอาการเจบ็ปวด มีความพิการหรือบางส่วนขาดหายไปนอกจากนี้การประเมนิควรท าเป็น
ระยะ ๆ เพื่อดวู่าก าลงักลา้มเน้ือ ไม่เปลีย่นแปลงอกีแลว้ ซึง่ปกตมิกัใชเ้วลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีหลงัจากเกดิการบาดเจบ็หรอื
หลงัผ่าตดั 

วิธีการวดัก าลงักล้ามเน้ืออ่อนแรงบริเวณแขนและมือท าได ้2 วธิไีดแ้ก่  
1. การวดัก าลงัของการก ามอื (Grip Strength) และก าลงัของการบบีนิ้วมอื (Pinch Strength) การวดัวธินีี้ใช้

ประเมนิกลา้มเน้ืออ่อนแรงทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงสรา้งของมอื ขอ้มอื หรอืปลายแขน  
2. การวดัโดยการทดสอบก าลงักลา้มเน้ือดว้ยมอืของผูป้ระเมนิ (Manual Muscle Testing) เอง วธินีี้ใชท้ดสอบ

กลา้มเน้ือมดัใหญ่รอบ ขอ้ศอก ขอ้ไหล่  
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2.8.2  การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากกล้ามเน้ืออ่อนแรงโดยการวดัก าลงัของการ             
ก ามือและก าลงัของการบีบน้ิวมือ (Grip and Pinch Strength)  

การประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพเนื่องจากก าลงัของมอืลดลงต้องประเมนิเมื่อสิน้สุดการรกัษา  และก าลงัของ
มอืไดร้บัการฟ้ืนฟูใหก้ลบัคนืมาอยู่ในขัน้ทีด่ทีีส่ดุแลว้ มหีลายปจัจยัทีท่ าใหก้ารประเมนิก าลงัของมอืเกดิความผดิพลาดได ้
เช่น อายุ ความเจบ็ปวด เวลาทีท่ าการตรวจ การอ่อนลา้ของมอืขณะท าการตรวจ   ความสมบูรณ์และความร่วมมอืของ
ผูร้บัการประเมนิ เป็นตน้  การตรวจผูร้บัการประเมนิในแต่ละท่าตอ้งท าการวดัซ ้ากนั 3 ครัง้เพื่อใหไ้ดค้่าเฉลีย่ทีแ่น่นอน ใน
การวดัแต่ละครัง้ตอ้งมคี่าความคลาดเคลื่อนต่างกนัไม่เกนิรอ้ยละ 20  ถา้มากกว่ารอ้ยละ 20 ถอืว่าเชื่อถอืไม่ได ้ 

วิธีวดัก าลงัของการก ามือ (Grip Strength) ใหผู้ร้บัการประเมนินัง่พงิเกา้อีม้พีนัก  เทา้วางบนพืน้ราบแขน
ห้อยข้างตัวงอข้อศอกเป็นมุมฉาก ข้อมืออยู่ในต าแหน่งปกติไม่คว ่าและไม่หงายฝ่ามือ วัดด้วยเครื่องมือ Jamar 
dynamometer โดยใหผู้ร้บัการประเมนิออกแรงบบีเครื่องมอือย่างเตม็ทีแ่ลว้อ่านค่าทีไ่ด้ 

วิธีการทดสอบว่าผูร้บัการประเมินออกก าลงัเตม็ท่ีหรอืไม่   
วิธีแรกให้ผู้รบัการประเมินบีบ dynamometer ที่ปรบัขนาดความกว้างของมือจับไว้ต่างๆ กนั 5 ขนาด              

อย่างเต็มที่หลายๆ ครัง้ น าค่าที่ได้มาเขยีนกราฟจะได้กราฟที่แสดงการกระจายตวัรูประฆงัแบบปกติ (Normal Bell-
Shaped Curve) ถา้ผูร้บัการประเมนิไม่พยายามบบีมอือย่างเตม็ทีจ่ะไดก้ราฟแบบอื่นๆ เช่น เสน้ตรง    

วธิทีีส่องคอืใหผู้ร้บัการประเมนิ สลบัมอืกนัก าเครือ่งและออกแรงบบีอย่างรวดเรว็อย่างน้อย 5 ครัง้ของมอืแต่ละขา้ง  
ถา้ผูร้บัการประเมนิไม่พยายามก าเครื่องและออกแรงบบีอย่างเตม็ทีต่ ัง้แต่เริม่แรก เมื่อตรวจสอบจะพบว่าค่าก าลงัของการก า
มอืสงูขึน้กวา่เดมิ  แต่หากผูร้บัการประเมนิรูต้วั  คา่ก าลงัของการก ามอืกจ็ะลดลงทัง้สองมอือยา่งชดัเจน  
 วิธีวดัก าลงัของการบีบน้ิว (Pinch Strength) มกีารวดัหลายแบบ เช่น chuck หรอื three digit pinch, key 
pinch และ tip pinch วธิทีีใ่ชง้่ายๆ คอื key pinch ซึง่จะท าการวดั 3 ครัง้ดว้ยเครื่องมอื pinch gauge แลว้หาค่าเฉลีย่ 
 น าค่าเฉลีย่ทีว่ดัไดจ้ากก าลงัของการก ามอืและก าลงัของการบบีนิ้วมอืของขา้งทีบ่าดเจบ็มาเทยีบกบัมอือกีขา้ง
หนึ่งซึ่งถือว่าปกติ  ถ้าผู้ร ับการประเมินได้รับการบาดเจ็บทัง้สองมือ  ต้องน าค่าที่ว ัดได้ไปเทียบกับค่าปกติที่มี                   
ผูท้ าการศกึษาไว ้เช่น Swanson, Matev และ deGroot ซึง่ไดศ้กึษาทดลองมาแลว้ตามตารางที ่2-31 ถงึ 2-33 อย่างไรก็
ตามดงัไดก้ล่าวมาแลว้ว่าการวดัก าลงัของการก ามอืและก าลงัของการบบีนิ้วมอืนี้   จะใหค้่าทีแ่ตกต่างกนัมาก แมแ้ต่ ใน
งานอาชพีเดยีวกนั  ความแตกต่างระหว่างมอืขา้งทีถ่นัดกบัไม่ถนัดก็ยงัไม่ชดัเจนนัก  ดงันัน้ถ้าผูป้ระเมนิเชื่อมัน่ว่าก าลงั
ของมอืขา้งทีถ่นดัลดลงจนเป็นปญัหาในการประกอบกจิวตัรประจ าวนักอ็าจเขยีนบนัทกึเพิม่เตมิไวใ้นแบบประเมนิหวัขอ้ 
2.1.2 กไ็ด ้
 
ตารางท่ี 2-31  ค่าเฉล่ียก าลงัของการก ามือท่ีวดัขณะนัง่โดยไม่มีพนักพิง ตามลกัษณะงานของลูกจ้าง 100 คน  
 (Average Strength of Unsupported Grip by  Occupation in 100 Subjects) 
 

ลกัษณะงาน 
ก าลงัของการก ามือ (กิโลกรมั) 

ชาย หญิง 
มือขา้งถนัด มือขา้งไม่ถนัด มือขา้งถนัด มือขา้งไม่ถนัด 

แรงงานมฝีีมอื 47.0 45.4 26.8 24.4 
พนกังานนัง่ประจ าโต๊ะ 47.2 44.1 23.1 21.1 
ผูใ้ชแ้รงงาน 48.5 44.6 24.2 22.0 
ค่าเฉล่ีย 47.6 45.0 24.6 22.4 
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ตารางท่ี   2-32  ค่าเฉล่ียก าลงัของการก ามือตามอายจุากอาสาสมคัรจ านวน 100 คน  
 (Average Strength of Grip by  Age in 100 Subjects) 
 

กลุ่มอายุ (ปี) 
ก าลงัของการก ามือ (กิโลกรมั) 

ชาย หญิง 
มือขา้งถนัด มือขา้งไม่ถนัด มือขา้งถนัด มือขา้งไม่ถนัด 

น้อยกว่า 20 ปี 45.2 42.6 23.8 22.8 
20 – 29 48.5 46.2 24.6 22.7 
30 – 39 49.2 44.5 30.8 28.0 
40 – 49 49.0 47.3 23.4 21.5 
50 – 59 45.9 43.5 22.3 18.2 

 
ตารางท่ี 2-33  ค่าเฉล่ียก าลงัของการบีบน้ิวหวัแม่มือกบัด้านข้างของน้ิวช้ี ตามลกัษณะงานของลูกจ้าง 100 คน  
 (Average Strength of Lateral Pinch by  Occupation in 100 Subjects) 
 

ลกัษณะงาน 
ก าลงัของการบีบน้ิวหวัแมม่ือกบัด้านขา้งของน้ิวช้ี (กิโลกรมั) 

ชาย หญิง 
มือขา้งถนัด มือขา้งไม่ถนัด มือขา้งถนัด มือขา้งไม่ถนัด 

แรงงานมฝีีมอื 6.6 6.4 4.4 4.3 
พนกังานนัง่ประจ าโต๊ะ 6.3 6.1 4.1 3.9 
ผูใ้ชแ้รงงาน 8.5 7.7 6.0 5.5 
ค่าเฉล่ีย 7.5 7.1 4.9 4.7 
 
วิธีการประเมินการสญูเสียสมรรถภาพของแขนและมือโดยการวดัค่าก าลงัของการก ามือหรอืก าลงัของการบีบ         
น้ิวมือมีดงัน้ี  

1. วดัค่าก าลงัของการก ามอืหรอืก าลงัของการบบีนิ้วมอืของมอืขา้งทีส่ญูเสยีสมรรถภาพ 
2. วดัก าลงัของการก ามอืหรอืก าลงัของการบบีนิ้วมอืของมอืขา้งปกตหิรอืใชค้่าเฉลีย่ปกตติามตารางที่ 2-31        

ถงึ 2-33 
3. หาค่าดชันีรอ้ยละของก าลงัทีส่ญูเสยีหรอืลดลง (Srength Loss Index) ตามสตูร 

ก าลงัปกต ิ -  ก าลงัทีว่ดัได ้ x 100  =  ดชันีรอ้ยละของก าลงัทีส่ญูเสยี (Strength Loss Index %)  
          ก าลงัปกต ิ

4. น าค่าดชันีร้อยละของก าลงัที่สูญเสยีมาเทยีบหาค่าร้อยละของการสูญเสยีสมรรถภาพของขอ้บรเิวณแขน
จากตารางที ่2-34 

5. น าค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของขอ้ของแขนทีไ่ดต้ามขอ้ 4 คณูดว้ยค่าการสญูเสยีสมรรถภาพสงูสุดของขอ้
นัน้ทีม่หีน่วยเป็นแขน (ตารางที ่2-18) จะไดค้่ารอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนจากการสญูเสยีก าลงั
การก ามอื หรอืบบีนิ้วมอื   
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ตารางท่ี 2-34   ค่าการสญูเสียสมรรถภาพของข้อบริเวณแขนท่ีเกิดจากการสูญเสียก าลงัของการก ามอื หรอื

ก าลงัของการบีบน้ิวมือ   
 (Upper Extremity Joint Impairment Due to Loss of Grip or Pinch Strength) 
 

ดชันีรอ้ยละของก าลงัท่ีสญูเสีย รอ้ยละของการสญูเสียสมรรถภาพของข้อบริเวณแขน 
10 – 30 10 
31 – 60 20 
61 – 100  30 

 
ตวัอยา่งท่ี 2.70 
ประวติั  ผูร้บัการประเมนิอายุ 30 ปีไดร้บับาดเจบ็ทีน่ิ้วหวัแม่มอื  เกดิ Bennett’s fracture ทีข่อ้ฐาน

นิ้วหวัแม่มอื (CMC Joint) หลงัการรกัษาหายแลว้  วดัก าลงัของการบบีนิ้วมอื (Pinch 
Strength) ของมอืขา้งทีบ่าดเจบ็ได ้6 กโิลกรมั มอืดา้นตรงกนัขา้มได ้10 กโิลกรมั 

  จากภาพรงัสขีองขอ้มอืปรากฏว่าผิวของขอ้มอืขลุขละ มกีารเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการ
อกัเสบของขอ้ฐานน้ิวหวัแม่มอื  

ผลการประเมิน  ผู้รบัการประเมินสูญเสยีสมรรถภาพร้อยละ 4 ของแขน เนื่องจากขอ้ฐานนิ้วหวัแม่มือ
อกัเสบหลงัการบาดเจบ็ 

ค าอธิบาย 
1.  ดชันีรอ้ยละของก าลงัทีส่ญูเสยี   10 – 6  x 100 =   4  x 100 = 40% 
       10                  10 
2.  น าค่ารอ้ยละ 40 ทีห่าไดต้ามขอ้ 1 ไปเทยีบหาค่ารอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพของ       
ขอ้บรเิวณแขนขวาจากตารางที ่2-34 ไดค้่าการสญูเสยีของขอ้ฐานน้ิวหวัแม่มอืรอ้ยละ 20   
ค่าการสูญเสียสมรรถภาพสูงสุดของข้อฐานนิ้วหัวแม่มือที่มีหน่วยเป็นแขน (ตารางที ่         
2-18)  คอืรอ้ยละ 22 ของแขน 
ดงันัน้ ผูร้บัการประเมนิสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 4 ของแขน (20% x 22% = 4%)  

 
2.8.3  การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากกล้ามเน้ืออ่อนแรงโดยผู้ประเมินตรวจวดัก าลงั

กล้ามเน้ือเอง (Manual Muscle Testing)  
 วธิวีดัก าลงักล้ามเนื้อโดยผู้ประเมนิตรวจว่ากล้ามเนื้อนัน้สามารถเคลื่อนไหวขอ้ต้านแรงโน้มถ่วงโลก  หรือ          
ตา้นแรงตา้นของผูต้รวจไดห้รอืไม่ เท่าไหร่ การตรวจก าลงักลา้มเน้ือดว้ยวธินีี้ตอ้งอาศยัความร่วมมอืจากผูร้บัการประเมนิ  
ผลการตรวจขึ้นอยู่กบัปจัจยัต่างๆ เช่นความเจ็บปวด ความอ่อนล้า ความร่วมมือ ดังนัน้ ผลการตรวจจึงต้องได้ผล
ใกลเ้คยีงกนัแมจ้ะเป็นการตรวจต่างเวลาหรอืผูป้ระเมนิต่างคนกนัตัง้แต่  2 คนขึน้ไป 
 ในตารางที ่2-35 แสดงค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนจากการตรวจวดัก าลงักลา้มเนื้อทีข่อ้ไหล่และขอ้ศอก 
เป็นค่าการสูญเสยีสมรรถภาพที่ได้มาจากผลคูณของค่ารอ้ยละการสูญเสยีสมรรถภาพสงูสุดของค่าสดัส่วนสมัพทัธก์าร
เคลื่อนไหวของขอ้นัน้ กบัค่ารอ้ยละตามระดบัความรุนแรงของการสญูเสยีก าลงักลา้มเน้ือทีต่รวจได ้ค่าสดัสว่นสมัพทัธข์อง
หน่วยที่เคลื่อนไหวเป็นค่าเดยีวกนักบัในหวัขอ้ 2.4 ทีว่่าด้วยการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพจากการเคลื่อนไหวที่
ผดิปกตขิองขอ้ ระดบัความรุนแรงของการสญูเสยีก าลงักลา้มเนื้อใชว้ธิกีารแบ่งแบบเดยีวกนักบัการประเมนิการสญูเสยี
สมรรถภาพของเสน้ประสาท (ตารางที ่2-11) โดยแบ่งก าลงักลา้มเนื้อเป็น 6 ระดบั คอื ระดบั 5 ปกต ิระดบั 4 ด ีระดบั 3 
ปานกลาง ระดบั 2 น้อย ระดบั 1 น้อยมาก และระดบั 0 กลา้มเนื้อไม่มกีารหดตวั ถ้าไม่มเีสน้ประสาทเขา้มาเกีย่วขอ้ง 
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กลา้มเน้ือทีอ่่อนแรงจะอยู่ในระดบั 4 คอืสามารถต้านแรงต้านไดเ้พยีงบางส่วน มกีารบาดเจ็บเพยีงส่วนน้อยทีท่ าใหก้ าลงั
กลา้มเน้ืออ่อนแรงในระดบัปานกลาง เช่น ระดบั 3 คอืสามารถเคลื่อนไหวขอ้ตา้นแรงโน้มถ่วงไดอ้ย่างเดยีว แต่ไม่สามารถ
ตา้นแรงตา้นไดเ้ลย  กลา้มเน้ือทีอ่่อนแรงในระดบั3 หรอืต ่ากว่าควรตรวจพบกลา้มเน้ือลบีดว้ย เน่ืองจากค่าสดัสว่นสมัพทัธ์
ของการเคลื่อนไหวแต่ละขอ้ถูกก าหนดใหม้คี่า 100 %  ดงันัน้  การสญูเสยีสมรรถภาพของก าลงักลา้มเนื้ออ่อนแรงในแต่
ละสว่นทีป่ระเมนิดว้ยวธินีี้สามารถน ามาบวกกนัได ้โดยไม่ต้องใช้ตารางค่ารวม  
 
ตวัอยา่งท่ี  2.71 
ประวติั ผู้รับการประเมินอายุ  25 ปี ได้รับบาดเจ็บมีบาดแผลทางด้านนอกของข้อศอกและ

กลา้มเนื้อ extensor carpi radialis longus, extensor carpi radialis brevis และ pronator 
teres ฉีกขาดและมกีารสญูเสยีกระดกู lateral epicondyle ของกระดกู humerus   

การตรวจรา่งกาย     ไม่พบมเีสน้ประสาทไดร้บัอนัตราย ขอ้ศอกเคลื่อนไหวไดป้กติ สามารถเหยยีดขอ้ศอกและ
หงายฝา่มอืสูแ้รงตา้นไดเ้ตม็ที ่ แต่การงอขอ้ศอกและคว ่าฝ่ามอืสูแ้รงต้านไดเ้พยีงบางส่วน  
คอื ระดบั 4 (ตารางที ่2-11)  

ผลการประเมิน  ผูร้บัการประเมนิสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ9 ของแขน 
ค าอธิบาย    จากตารางที ่2-35   
 การงอขอ้ศอกสูแ้รงตา้นไดเ้พยีงบางสว่น มกีารสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 5 ของแขน 
 การคว ่าฝา่มอืสูแ้รงตา้นไดเ้พยีงบางสว่น มกีารสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 4 ของแขน 
 ดงันัน้ ผูร้บัการประเมนิมกีารสญูเสยีสมรรถภาพคดิเป็นรอ้ยละ 9 ของแขน(5 %+4 % =             

9 %)  
ตวัอย่าง  2.72 
ประวติั  ขอ้ไหล่ซา้ยของผูร้บัการประเมนิถูกกระชากอย่างแรงขณะคดัเลอืกไมซุ้ง และผลการตรวจ 

MRI พบการฉีกขาดของเอน็รอบขอ้ไหล่ (Full-Thickness Tear of The Rotator Cuff) 
หลงัจากไดร้บัการผ่าตดัเยบ็ซ่อมเสน้เอน็ และการรกัษาสิน้สุด จากผลการตรวจดว้ย MRI 
พบว่าเอน็รอบขอ้ไหล่เชื่อมตดิกนัดว้ยรอยแผลเป็น  

การตรวจรา่งกาย      ผูร้บัการประเมนิสามารถกางและงอขอ้ไหล่สูแ้รงต้านไดเ้พยีงบางส่วน (ระดบั 4 ตารางที ่      
2-11) นอกนัน้ท าไดป้กต ิ

ผลการประเมิน   ผูร้บัการประเมนิมกีารสญูเสยีสมรรถภาพ รอ้ยละ  9 ของแขน 
ค าอธิบาย  จากตารางที ่2-35 
 การกางขอ้ไหล่สูแ้รงตา้นไดบ้างสว่น  มกีารสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 3 ของแขน 
 การงอขอ้ไหล่สูแ้รงตา้นไดบ้างสว่น  มกีารสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 6 ของแขน 
 ดงันัน้ ผูร้บัการประเมนิสญูเสยีสมรรถภาพคดิเป็นรอ้ยละ 9 ของแขน (3 % + 6 % = 9 %)  
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ตารางท่ี 2-35   ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากการสูญเสียก าลงักล้ามเน้ือเน่ืองจากโรคของกล้ามเน้ือ  

โดยใช้วิธีการประเมินด้วยการตรวจวดัก าลงักล้ามเน้ือบริเวณข้อไหล่ และข้อศอก  
 (Impairment of the Upper Extremity Due to Strength Deficit From Musculoskeletal 

Disorders Based on Manual Muscle Testing of Individual Units of Motion of the Shoulder 
and Elbow) 

รอ้ยละการสูญเสียสมรรถภาพของแขน 

ค่าสดัส่วนสมัพทัธข์องขอ้ 
ค่าสดัส่วนสมัพทัธ ์
ของการเคลื่อนไหว 

การสูญเสียก าลงักลา้มเน้ือ * 
5% - 25%  ** 30% - 50%  *** 

ข้อไหล่ (60%)  
 การงอขอ้  (Flexion) 
 การเหยยีดขอ้ (Extension) 
 การกางขอ้ (Abduction) 
 การหุบขอ้ (Adduction) 
 การหมุนขอ้เขา้ใน (Internal rotation) 
 การหมุนขอ้ออกนอก (External rotation) 

 
24 
6 
12 
6 
6 
6 

 
1 - 6 
0 - 2 
1 - 3 
0 - 2 
0 - 2 
0 - 2 

 
7 - 12 
2 - 3 
4 - 6 
2 - 3 
2 - 3 
2 - 3 

ข้อศอก (70%)  
 การงอขอ้  (Flexion) 
 การเหยยีดขอ้  (Extension) 
 การคว ่าฝา่มอื  (Pronation) 
 การหงายฝา่มอื (Supination) 

 
21 
21 
14 
14 

 
1 - 5 
1 - 5 
1 - 4 
1 - 4 

 
6 - 11 
6 - 11 
4 - 7 
4 - 7 

*  ใชก้ารตดัสนิใจทางคลนิิก(พจิารณาจากอาการแสดงและการตรวจร่างกาย) เลอืกค่ารอ้ยละทีเ่หมาะสมจากค่าพสิยัทีแ่สดงไวต้ามระดบัความรุนแรง 
**  สามารถเคลื่อนไหวขอ้ตา้นแรงโน้มถ่วงได้ปกต ิแต่ทานแรงตา้นไดบ้้าง 
***  สามารถเคลื่อนไหวขอ้ตา้นแรงโน้มถ่วงไดป้กต ิแต่ทานแรงตา้นไม่ไดเ้ลย 

 
2.9  สรปุขัน้ตอนการประเมินการสญูเสียสมรรถภาพของแขนและมือ 
(Summary of Steps for Evaluating Impairments of The Upper Extremities) 
2.9. การประเมินการสญูเสียสมรรถภาพ  

ใชแ้บบบนัทกึการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนสว่นที ่1 (รปูที ่2-1 ก)  
 มือ  
 1. ประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแต่ละน้ิวจากการถกูตดัขาด (หวัข้อ 2.2.3  และ 2.2.4)  
 ข้อสงัเกต ุ   นิ้วหัวแม่มือที่ถูกตัดขาดเหนือข้อโคนนิ้ว  ประเมินเป็นการสูญเสียสมรรถภาพของแขน 
(ตารางที ่ 2-4)  และน าค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนทีไ่ดไ้ปบวกกบัค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนตามขอ้ 8 
ขา้งล่าง 

2. ประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแต่ละน้ิวท่ีสูญเสียความรู้สึกท่ีผิวหนังจากการบาดเจบ็ของ
เส้นประสาทน้ิวมือ (Digital  Nerve) (หวัข้อ 2.3 รปูท่ี 2-6  และ 2-7 ตารางท่ี 2-6  และ 2-7)  
 ข้อสงัเกต ุ   การสญูเสยีสมรรถภาพเนื่องจาก neuroma ของเสน้ประสาทนิ้วมอื ไดบ้รรยายไวแ้ลว้ในหวั             
ขอ้ 2.3.3 

3. ประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแต่ละน้ิวจากการสูญเสียพิสยัการเคลื่อนไหวของแต่ละข้อ                  
(หวัข้อ 2.4)  
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 ข้อสงัเกต ุ     ค่าการสูญเสยีสมรรถภาพของขอ้ปลายนิ้ว ข้อกลางนิ้ว และขอ้โคนนิ้วของแต่ละนิ้วมอืทัง้สี ่  
ต้องน ามารวมกนัโดยใชต้ารางค่ารวมเป็นค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้วนัน้ ส่วนข้อแต่ละข้อของน้ิวหวัแม่มือให้
บวกกนัโดยตรง  

4.   ประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแต่ละน้ิวจากความผิดปกติอ่ืนๆ (หวัข้อ 2.7) 
5.   รวม ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแต่ละน้ิว ท่ีได้จากข้อท่ี 1 ถึงข้อท่ี 4 เป็นการสูญเสียสมรรถภาพ

ทัง้หมดของน้ิวนัน้  
6.  แปลงค่าการสูญเสียสมรรถภาพทัง้หมดของแต่ละน้ิวเป็นค่าการสูญเสียสมรรถภาพของมือ                  

(ตารางท่ี 2-1) 
7.  น าค่าการสูญเสียสมรรถภาพของมือ ท่ีเกิดจากแต่ละน้ิวมือ  (จากข้อ 6)  บวก  กนัโดยตรงเป็นค่า

การสูญเสียสมรรถภาพของมือ ทัง้หมด (ยกเว้นการสูญเสียสมรรถภาพของแขนเน่ืองจากน้ิวหวัแม่มือขาดเหนือ
ข้อโคนน้ิว) 

8.  แปลงค่าการสูญเสียสมรรถภาพทัง้หมดของมือเป็นค่าการสูญเสียสมรรภาพของแขน (ตารางท่ี 2-2) 
9.  ถ้ามีการสูญเสียสมรรถภาพของแขนเน่ืองจากน้ิวหวัแม่มือขาดเหนือข้อโคนน้ิว (ตารางท่ี 2-4) จาก

ข้อ 1  ให้น าค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแขนท่ีได้นัน้ มาบวกกนัโดยตรงกบัค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแขน
ท่ีเกิดจากการบาดเจบ็ของมือตามข้อ 8   

10. ถ้ามีการสูญเสียสมรรถภาพของแขนเน่ืองจากก าลงักล้ามเน้ืออ่อนแรง ซ่ึงไม่มีวิธีการประเมินการ
สูญเสียฯด้วยวิธีอ่ืน (หวัข้อ 2.8) ให้น าค่าท่ีประเมินได้ รวมกบั ค่าท่ีได้จากข้อ 9 โดยใช้ตารางค่ารวม เป็นค่าการ
สูญเสียฯของแขนทัง้หมด 

11. ถ้าไม่มีการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากสาเหตุอ่ืนๆ อีก กใ็ห้เปล่ียนค่าการสูญเสียสมรรถภาพ
ของแขนท่ีได้เป็นค่าการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้รา่งกาย   (ตารางท่ี 2-3)  

12. ถ้ามีการสูญเสียสมรรถภาพอย่างอ่ืนของแขน  ก็ให้ประเมินการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพ              
ของแขนตามข้อ 2.9.2  และบนัทึกข้อมูลลงในแบบบนัทึกการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแขนและมือ   
ส่วนท่ี 2  
 

2.9.2  การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากพิสัยการเคลื่อนไหวท่ีลดลงเน่ืองจาก                     
การบาดเจบ็ท่ีข้อมือ ข้อศอก และข้อไหล่               

ใชแ้บบบนัทกึการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนและมอืสว่นที ่2 (รปูที ่2-1ข) 
1. ข้อมือ 

ประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนจากพสิยัการเคลื่อนไหวทีล่ดลง (หวัขอ้ 2.4.7)  และจากความผดิปกติ
อื่น ๆ (หวัขอ้ 2.7) น าค่าการสญูเสยีฯทีป่ระเมนิได้รวมกนัโดยใชต้ารางค่ารวม ค่าทีไ่ดจ้ะเป็นค่าการสญูเสยีสมรรถภาพ
ของแขนทีเ่กดิจากขอ้มอืผดิปกต ิ
2. ข้อศอก 

ประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนจากพสิยัการเคลื่อนไหวทีล่ดลง  (หวัขอ้ 2.4.8) และจากความผดิปกติ
อื่นๆ (หวัขอ้ 2.7) น าค่าการสญูเสยีฯทีป่ระเมนิได้รวมกนัโดยใชต้ารางค่ารวม ค่าทีไ่ดจ้ะเป็นค่าการสญูเสยีสมรรถภาพ
ของแขนทีเ่กดิจากขอ้ศอกผดิปกต ิ
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3. ข้อไหล ่

ประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนจากพสิยัการเคลื่อนไหวทีล่ดลง  (หวัขอ้ 2.4.9) และจากความผดิปกติ
อื่นๆ (หวัขอ้ 2.7) น าค่าการสญูเสยีฯทีป่ระเมนิได้รวมกนัโดยใชต้ารางค่ารวม ค่าทีไ่ดจ้ะเป็นค่าการสญูเสยีสมรรถภาพ
ของแขนทีเ่กดิจากขอ้ไหล่ผดิปกต ิ

2.9.3   การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากการถกูตดัขาดท่ีระดบัhumerusหรือปลายแขน   
(หวัข้อ2.2.2) ใชแ้บบบนัทกึการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนและมอื สว่นที ่2 (รปูที ่2-1ข.) 

2.9.4 การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากความผิดปกติของเส้นประสาท    
 (หวัข้อ2.5) ใชแ้บบบนัทกึการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนและมอื สว่นที ่2 (รปูที ่2-1ข.) 
  2.9.5 การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากความผิดปกติของหลอดเลือด 
 (หวัข้อ2.6)   ใชแ้บบบนัทกึการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนและมอื  สว่นที ่2 (รปูที ่2-1ข.) 

 การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากความผิดปกติอ่ืนๆ  ท่ีไม่ได้ประเมินไว้ในส่วน
ต่าง ๆ ของแขนและมือ  (หวัข้อ2.7) ใชแ้บบประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนและมอื สว่นที ่2 (รปูที ่2-1  
 2.9.7 รวมค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแขนและมือ  ทีไ่ดจ้ากขอ้ 2.9.2-2.9.6 โดยใชต้ารางค่ารวม เป็น
การสญูเสยีสมรรถภาพของแขนทัง้หมด  ใชแ้บบประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนและมอืสว่นที ่2  

2.9.8   แปลงค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแขนท่ีได้จากข้อ 2.9.7  เป็นค่าการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้
รา่งกายโดยใช้ตารางท่ี 2-3 

2.9.9 ถ้ามีการสูญเสียสมรรถภาพของแขนทัง้สองข้าง ให้ท าการประเมินและแปลงค่าการสูญเสีย
สมรรถภาพของแขนแต่ละข้างเป็นของทัง้ร่างกายก่อนแล้วจึงน าค่าการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ร่างกายท่ีได้
จากแขนแต่ละข้างรวมกนัโดยใช้ตารางค่ารวม เป็นค่าการสูญเสียสมรรถภาพของรา่งกายทัง้ส้ิน 

2.10   ตวัอย่างการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแขนและมือท่ีมีการบาดเจบ็หลายอย่าง 
 

ตวัอย่าง 2.73 
ประวติั ผูร้บัการประเมนิได้รบับาดเจบ็บรเิวณนิ้วชี้จากถูกใบเลื่อยตดัขาดระดบัขอ้ปลายนิ้ว และ                    

นิ้วหวัแม่มอืขาดระดบัขอ้ฐานนิ้ว ได้รบัการรกัษาจนแผลหายและท ากายภาพบ าบดัจน
สิน้สดุการรกัษา 

การตรวจรา่งกาย ขอ้ปลายนิ้วชี้ถูกตดัขาดและยงัมอีาการเจบ็ปวดจาก neuroma ของเสน้ประสาทนิ้วมอื 
(Digital Nerve) ทางดา้นน้ิวหวัแม่มอืจนไม่สามารถใชน้ิ้วชีป้ระกอบกจิวตัรประจ าวนัเกอืบ
ทัง้หมด  สว่นนิ้วหวัแม่มอืถูกตดัขาดทีร่ะดบัขอ้ฐานน้ิว 

ผลการประเมิน ผูร้บัการประเมนิสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 31  ของทัง้ร่างกาย 
ค าอธิบาย  

1.   นิ้วชี ้ขอ้ปลายนิ้วขาด มคี่าการสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 45 ของนิ้ว (ตารางที ่2-5) 
  หรอื เท่ากบั การสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 9 ของมอื (ตารางที ่2-1) 
  หรอื เท่ากบั การสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 8 ของแขน (ตารางที ่2-2)    
  เสน้ประสาทนิ้วมอืทางด้านนิ้วหวัแม่มอืเกดิ neuroma มกีารเจบ็ปวดหรอืสูญเสยี

ความรูส้กึอยู่ในระดบั 1 มกีารสญูเสยีรอ้ยละ 95 (ตารางที ่2-10 ก.) ของเสน้ประสาท 
และการบาดเจ็บที่เส้นประสาทนิ้วมือด้านนิ้วหัวแม่มือของนิ้วชี้มีค่าการสูญเสีย
สมรรถภาพสงูสดุของแขนรอ้ยละ 5 (ตารางที ่2-15) 

      ดงันัน้ ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนจาก neuroma ในรายนี้ (95 % x 5 %)  
เท่ากบั รอ้ยละ 5 (ปดัเศษ)  



174 
 
  น าค่าการสญูเสยีสมรรถภาพร้อยละ 8 ของแขน (จากขอ้ปลายนิ้วขาด) มารวมกบั          

รอ้ยละ 5 ของแขน จาก neuroma โดยใชต้ารางค่ารวมจะไดร้อ้ยละ 13 ของแขน  
2.   นิ้วหวัแม่มอื : ขอ้ฐานน้ิวขาดมคี่าการสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 38 ของแขน (ตารางที ่      
  2-4)  

 ดงันัน้  ผูร้บัการประเมนิมกีารสญูเสยีสมรรถภาพของแขนเท่ากบัรอ้ยละ 51 ของแขน                      
จากผลบวกของ 13 % (นิ้วชี)้ กบั 38 % (นิ้วหวัแม่มอื) หรอื มกีารสญูเสยีสมรรถภาพ       
คดิเป็นรอ้ยละ 31ของทัง้ร่างกาย  (ตารางที ่2-3)  

ตวัอย่างท่ี 2.74 
ประวติั  ผูร้บัการประเมนิชายอายุ 45 ปี ได้รบับาดเจบ็ที่มอืซ้ายจากถูกแรงกระแทก ได้รบัการ

รกัษาจนหายและสิน้สดุการรกัษาแลว้  
การตรวจรา่งกาย     นิ้วทุกนิ้วมีการเคลื่อนไหวลดลง นิ้วนางขาดที่ระดับข้อกลางนิ้ว  ปลายนิ้วนางส่วนที่

เหลอือยู่และนิ้วกอ้ยมอีาการชาทัง้สองดา้นของนิ้ว (รปูที ่2-52)  
ผลการประเมิน  (รปูที ่2-52) 
ค าอธิบาย    (รปูที ่2-52)   

1. ประเมนิการสูญเสยีสมรรถภาพของนิ้วนางจากขอ้กลางนิ้วขาด (รูปที่ 2-5 และ          
ตารางที ่2-4)  

2. ประเมินการสูญเสยีสมรรถภาพของนิ้วหวัแม่มอืจากพิสยัการเคลื่อนไหวของข้อที่
ลดลง (รปูที ่2-12, 2-15 และตารางที ่2-8 ก, 2-8 ข และ 2-9)  

3. ประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้วอื่นๆ จากพสิยัการเคลื่อนไหวของขอ้ทีล่ดลง 
 (รปูที ่2-21, 2-23, 2-25 )  
4. ประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้วนางและนิ้วกอ้ย จากการสญูเสยีความรูส้กึของ    

นิ้วมอื (รปูที ่2-6, 2-7) และ (ตารางที ่2-6, 2-7)  
5. แปลงค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของแต่ละนิ้วไปเป็นค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของมอื 

(ตารางที่ 2-1) แล้วน าค่าการสูญเสยีสมรรถภาพของมอืที่ได้แต่ละค่า มาบวกกนั
โดยตรง  

6. แปลงค่าการสูญเสียสมรรถภาพของมือเป็นค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแขน           
(ตารางที ่2-2)  

7. แปลงค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนเป็นค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกาย  
(ตารางที ่2-3) 

 
ตวัอย่างท่ี 2.75 
ประวติั ผู้รบัการประเมนิ อายุ 40 ปี ได้รบับาดเจบ็ที่ระดบัขอ้โคนนิ้วของนิ้วกลางมอืขวา                   

เป็นบาดแผลลกึแต่ไม่ถึงขอ้ ได้รบัการรกัษาโดยการเยบ็ซ่อมเสน้เอน็ flexor digitorum 
profundus, flexor digitorum sublimis ที่ขาด ตลอดจนเย็บต่อเส้นประสาทนิ้ วมือ                
ดา้นน้ิวหวัแม่มอืทีข่าดดว้ย 

อาการปัจจบุนั    หลงัการรกัษา 3 เดอืน  ผูร้บัการประเมนิยงัมอีาการชาทางดา้นนิ้วหวัแม่มอืของนิ้วกลาง        
มอีาการเจบ็ปวดเวลางอน้ิว  และมอืขวาอ่อนแรง 
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การตรวจรา่งกาย     นิ้วกลางมกีารสญูเสยีความรูส้กึตามยาวทางดา้นน้ิวหวัแม่มอื เป็นระยะความยาวประมาณ    
รอ้ยละ 80 ของความยาวนิ้ว  และตรวจ two-point discrimination ได ้9 มลิลเิมตร เมื่องอ
นิ้วกลางจะมอีาการปวด โดยงอขอ้ปลายนิ้วไดต้ัง้แต่ 0o ถงึ 50o, ขอ้กลางนิ้วงอไดต้ัง้แต่ -
20o ถงึ 60o (เหยยีดไดไ้ม่เตม็ทีข่าดไป 20o) และ งอขอ้โคนนิ้วได ้+20o (เหยยีดไดเ้กนิไป 
20o)  ถงึ 90o ผูร้บัการประเมนิยงัรูส้กึว่ามอืขวาอ่อนแรงลง  

ผลการประเมิน ผูร้บัการประเมนิสญูเสยีสมรรถภาพ รอ้ยละ 5 ของทัง้ร่างกาย 
ค าอธิบาย  
 1.  การประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพจากการสญูเสยีความรูส้กึทีผ่วิหนงั      

-  ค่า two-point discrimination 9 มม. จดัเป็นการสญูเสยีความรูส้กึทีผ่วิหนังบางส่วน 
( Partial Sensory Loss)  (ตารางที ่2-5)  

- ค่าการสญูเสยีความรูส้กึที่ผวิหนังบางส่วน ทางดา้นนิ้วหวัแม่มอื รอ้ยละ 80 ของ  
ความยาวนิ้ว(รูปที่ 2-7) คดิเป็นการสูญเสยีสมรรถภาพของนิ้วกลางร้อยละ 12 
(ตารางที ่2-7) 

2.   การประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพจากการสญูเสยีพสิยัการเคลื่อนไหวของนิ้วมอืค่า
การสญูเสยีสมรรถภาพละของนิ้วมอืเท่ากบั IE% + IF %    
– ขอ้ปลายนิ้วงอได ้0o ถงึ 50o สญูเสยีสมรรถภาพ (0 % + 10 %)  คดิเป็นรอ้ยละ 10  
ของนิ้วมอื (รปูที ่2-21) 

– ขอ้กลางนิ้วงอได ้-20o ถงึ 60o สญูเสยีสมรรถภาพ (7 % + 24 %) คดิเป็นรอ้ยละ 
31  ของนิ้วมอื (รปูที ่2-23) 

– ขอ้โคนนิ้วงอได ้+20o  ถงึ 90o สญูเสยีสมรรถภาพ (0 % + 0 %) คดิเป็นรอ้ยละ 0 
ของนิ้วมอื (รปูที ่2-25)  

 น าค่าการสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 10 รวมกบัรอ้ยละ 31 โดยใชต้ารางค่ารวมจะไดค้่า
การสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 38  ของนิ้วมอื (นิ้วกลาง) 
3. การสูญเสยีสมรรถภาพของนิ้วกลางทัง้หมดคือการรวมค่าการสูญเสยีสมรรถภาพ 

จากการสูญเสยีความรู้สกึ (ร้อยละ 12) กบัค่าการสูญเสยีสมรรถภาพจากพสิยั                  
การเคลื่อนไหวลดลง (รอ้ยละ 38) โดยใชต้ารางค่ารวมจะไดค้่าการสญูเสยีสมรรถภาพ
รอ้ยละ 45 ของนิ้วหรอืรอ้ยละ 9 ของมอื (ตารางที่ 2-1) หรอืร้อยละ 8 ของแขน 
(ตารางที ่2-2) หรอื รอ้ยละ 5 ของทัง้ร่างกาย (ตารางที ่2-3) 

 สว่นอาการปวดและมอืขวาอ่อนแรงไม่ตอ้งน ามาประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพซ ้าอกี 
 
ตวัอย่างท่ี 2.76 
ประวติั     ผูร้บัการประเมนิเป็นต ารวจดบัเพลงิ อายุ 40 ปี ไดร้บัการบาดเจบ็ทีม่อืซ้ายเนื่องจากถูก      

ไฟไหม ้ไดร้บัการรกัษาดว้ยการปลกูหนงัและผ่าตดัแกไ้ขขอ้น้ิวทีต่ดิแขง็   
การตรวจรา่งกาย   พบว่าขอ้นิ้วมอืและขอ้มอืมพีสิยัเคลื่อนไหวลดลง (รูปที ่2-53 ก และ รูปที่ 2-53ข) ค่า    

two-point discrimination อยู่ระหว่าง 7-12 มม. ของทุกนิ้ว 
ผลการประเมิน ผูร้บัการประเมนิสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 44 ของทัง้ร่างกาย 
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ค าอธิบาย   (รปูที ่2-53 ก  และ  รปูที ่2-53 ข) 
- ประเมินการสูญเสียสมรรถภาพจากพิสัยการเคลื่อนไหวของข้อที่ ลดลงของ
นิ้วหวัแม่มอื (รปูที ่2-12, 2-15 และ ตารางที ่2-8 ก, 2-8 ข  และ 2-9) 

- ประเมินการสูญเสียสมรรถภาพจากพิสัยการเคลื่อนไหวที่ลดลงของนิ้วอื่นๆ               
(รปูที ่2-21, 2-23 และ ตารางที ่2-25) 

- ประเมินการสูญเสยีสมรรถภาพจากพิสยัการเคลื่อนไหวที่ลดลงของขอ้มือ (รูปที ่          
2-28 และ 2-31) 

- ประเมินการสูญเสียสมรรถภาพจากพิสัยการเคลื่อนไหวที่ลดลงของข้อศอก               
(รปูที ่2-37) 

- ประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพจากอาการชาทีน่ิ้วหวัแม่มอืและนิ้วมอือื่นบางส่วน              
ตามขวาง (รปูที ่2-6, 2-7 และ ตารางที ่2-6, 2-7) 

- แปลงค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้วมอืไปเป็นค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของมอื 
(ตารางที ่2-1) แลว้น าค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของมอืจากแต่ละนิ้วทีไ่ดม้าบวกกนั
โดยตรง เป็นค่าการสญูเสยีของมอืทัง้หมด 

- แปลงค่าการสูญเสยีสมรรถภาพของมือเป็นค่าการสูญเสยีสมรรถภาพของแขน 
(ตารางที ่2-2)  

- แปลงค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแขนป็นค่าการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้
ร่างกาย (ตารางที ่2-3)  

ตวัอย่างท่ี 2.77 
ประวติั    ผูร้บัการประเมนิ อายุ 30 ปี ประสบอนัตรายถูกใบเลื่อยตดันิ้วมอืขวาไดร้บัการรกัษาโดย

การผ่าตดั ท ากายภาพบ าบดัจนสิน้สดุการรกัษา 
การตรวจรา่งกาย   นิ้วหวัแม่มอืขาดเหนือระดบัขอ้โคนนิ้วเลก็น้อย  นิ้วชี้ขาดระดบัขอ้กลางนิ้ว นิ้วกลางขาด

ระดบักึ่งกลางท่อนกระดูกกลางนิ้ว (Middle phalanx) นิ้วนางขาดระดบักึ่งกลางเล็บ             
ขอ้นิ้วมือ ทุกนิ้วมีการเคลื่อนไหวลดลง (รูปที่ 2-54) และไม่พบมีอาการเจบ็ปวดจาก 
neuroma  

ผลการประเมิน ผูร้บัการประเมนิสญูเสยีสมรรถภาพ รอ้ยละ 45 ของทัง้ร่างกาย 
ค าอธิบาย    (รปูที ่2-54)  

- ประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้วทีข่าดแต่ละนิ้ว (รปูที ่2-5, ตารางที ่2-4) 
- ประเมินการสูญเสยีสมรรถภาพของนิ้วจากพิสยัการเคลื่อนไหวที่ลดลงของข้อนิ้วมือ            
ทุกนิ้ว (รปูที ่2-21, 2-23, 2-25)  

- ประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนจากน้ิวหวัแมม่อืขาด (รปูที ่2-6, ตารางที ่2-4) 
- น าค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้วจากพสิยัการเคลื่อนไหวทีล่ดลงของขอ้นิ้วมอืแต่ละ
นิ้วมารวมกนัไดโ้ดยใชต้ารางค่ารวม  

- แปลงค่าการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วมือไปเป็นค่าการสูญเสยีสมรรถภาพของมือ  
(ตารางที ่2-1) และของแขน (ตารางที ่2-2)  

- น าค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนทีไ่ดม้าบวกกบัค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของแขน
จากน้ิวหวัแม่มอืขาดโดยตรง 

- แปลงค่าการสูญเสยีสมรรถภาพของแขนไปเป็นค่าสูญเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกาย 
(ตารางที ่2-3) 
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ตวัอย่างท่ี  2.78 

ประวติั  ผู้รบัการประเมนิหญิงอายุ 40 ปี หกล้มในลานจอดรถ ท าให้กระดูกข้อมอืขวาหกั      

(Colles’ Fracture)  เมื่อการรกัษาสิน้สดุลง 

การตรวจรา่งกาย    ขอ้มอืมลีกัษณะผดิรูปและพสิยัการเคลื่อนไหวลดลงโดยกระดกขอ้มอืขึน้ได ้30o งอขอ้มอื

ลงได ้40o  เบนขอ้มอืไปทางดา้นนิ้วหวัแม่มอืได ้20o  และทางดา้นนิ้วกอ้ยได ้10o คว ่าฝ่า

มอืได้ 40o และหงาย ฝ่ามอืได้ 30o  มอีาการปวดปานกลางเมื่อยกสิง่ของที่มนี ้าหนัก             

ข้อนิ้วมือเคลื่อนไหวได้ปกติ แต่ดัชนีค่าร้อยละการสูญเสียก าลังของการก ามือ (Grip 

Strength Loss Index) เท่ากบัรอ้ยละ 40 

ผลการประเมิน ผูร้บัการประเมนิสญูเสยีสมรรถภาพ รอ้ยละ 10 ของทัง้ร่างกาย 

ค าอธิบาย  สิง่ที่ต้องน ามาประเมนิการสูญเสยีสมรรถภาพคือพสิยัการเคลื่อนไหวที่ลดลงของขอ้มือ    

และแขน  ส่วนก าลงัของการก ามือที่ลดลงไม่ต้องน ามาประเมินด้วย เพราะเกิดมาจาก

สาเหตุเดยีวกนักบัพสิยัการเคลื่อนไหวที่ลดลง (หวัขอ้ 2.8) และไม่ต้องน าเอาอาการ

เจบ็ปวดมาประเมนิด้วยเช่นกนัเพราะไม่ใช่กรณีของกลุ่มอาการเจบ็ปวดเรื้อรงัเฉพาะที่              

ทีส่ลบัซบัซอ้น (CRPS) (หวัขอ้ 2.5.5) 

 ประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของร่างกายไดจ้ากผลการตรวจร่างกาย  ดงันี้  

 1.   การสญูเสยีสมรรถภาพของแขนจากการสญูเสยีพสิยัการเคลื่อนไหวของขอ้มอื  

- ขอ้มอืกระดกขึน้ได ้30o สญูเสยีสมรรถภาพของแขนรอ้ยละ 5 (รปูที ่2-28) 

- ขอ้มอืงอลงได ้40o สญูเสยีสมรรถภาพของแขนรอ้ยละ 3 (รปูที ่2-28) 

- ขอ้มือเบนทางนิ้วหวัแม่มอืได้ 20o สูญเสยีสมรรถภาพของแขนร้อยละ 0                 

(รปูที ่2-31)  

- ขอ้มอืเบนทางนิ้วกอ้ยได ้10o สญูเสยีสมรรถภาพของแขนรอ้ยละ 4 (รปูที ่2-31)  

- น าค่าการสูญเสยีสมรรถภาพของแขนจากการสูญเสยีพสิยัการเคลื่อนไหวของ

ขอ้มอื มาบวกกนั = (5 % + 3 % + 4 %= 12%) ไดเ้ท่ากบัรอ้ยละ 12 ของแขน 

2.   การสญูเสยีสมรรถภาพของแขนจากขอ้ศอกเคลื่อนไหวลดลง 

- คว ่าฝา่มอืได ้40o สญูเสยีสมรรถภาพของแขนรอ้ยละ 3 (รปูที ่2-36)  

- หงายฝา่มอืได ้30o สญูเสยีสมรรถภาพของแขนรอ้ยละ 2 (รปูที ่2-36) 

- น าค่าการสูญเสยีสมรรถภาพของแขนจากการสูญเสยีการคว ่าและหงายฝ่ามือ             

มาบวกกนั (3 % + 2 %=5%)ไดเ้ท่ากบัรอ้ยละ 5 ของแขน 

3.   การประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพทัง้หมด 

- น าค่าการสูญเสยีสมรรถภาพของแขนจากพิสยัการเคลื่อนไหวของข้อมือและ

ขอ้ศอกทีล่ดลงมารวมกนัโดยใชต้ารางค่ารวมคอื รอ้ยละ 12 รวมกบัรอ้ยละ 5 จะ

ไดร้้อยละ 16 ของแขน หรอืสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 10 ของทัง้ร่างกาย                    

(ตารางที ่2-3) 
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ตวัอย่างท่ี 2.79 
การตรวจรา่งกาย ในการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของชายผูห้นึ่งพบว่า มกีารสญูเสยีสมรรถภาพของ

นิ้วหวัแม่มอืรอ้ยละ 50, ของนิ้วชีร้อ้ยละ 10 มกีารสญูเสยีสมรรถภาพของแขนจากขอ้มอื
ผดิปกตริอ้ยละ 5 และจากขอ้ศอกผดิปกต ิรอ้ยละ 2  

ผลการประเมิน  ผูร้บัการประเมนิมกีารสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 16  ของทัง้ร่างกาย 
ค าอธิบาย 
 1.  มือ   

- การสูญเสยีสมรรถภาพของนิ้วหวัแม่มือร้อยละ 50 เทียบเป็นการสูญเสยี
สมรรถภาพ ของมอืเท่ากบัรอ้ยละ 20 (ตารางที ่2-1)  

- การสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้วชีร้อ้ยละ 10 เทยีบเป็นการสญูเสยีสมรรถภาพของ
มอืเท่ากบัรอ้ยละ 2 (ตารางที ่2-1) 

- น าค่ าการสูญเสียสมรรถภาพของมือจากนิ้ วทัง้สองมาบวกกันโดยตรง               
(20% + 2% = 22%) ไดร้้อยละ 22 ซึง่เทยีบเป็นการสูญเสยีสมรรถภาพ             
ของแขนไดร้อ้ยละ 20 (ตารางที ่2-2) 

2.  ข้อมือ 
- ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนจากขอ้มอืผดิปกต ิ รอ้ยละ 5 
3.  ข้อศอก 
- ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนจากขอ้ศอกผดิปกต ิ รอ้ยละ 2 
      รวมค่าการสูญเสยีสมรรถภาพของแขนจากมอืและขอ้มอื คอืร้อยละ  20 กบั      

รอ้ยละ 5 โดยใชต้ารางค่ารวม จะไดร้อ้ยละ 24  
      รวมค่าการสูญเสยีสมรรถภาพของแขนร้อยละ 24 (จากมอื และขอ้ศอก) กบั   

รอ้ยละ 2  (จากนิ้วชีแ้ละนิ้วหวัแม่มอื) ไดร้อ้ยละ 26 โดยใชต้ารางค่ารวม หรอื
เป็นการสญูเสยีสมรรถภาพของร่างกาย  รอ้ยละ 16 (ตารางที ่2-3) 
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รปูที ่2-52  แบบบนัทกึการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนและมอื ส่วนที ่1 (มอื) 

ชื่อ ....................... (ตวัอยา่งที ่2-74) .............................. อาย ุ...45.. ปี  เพศ  ..ชาย.... มอืขา้งทีบ่าดเจบ็ ....ขวา......... มอืขา้งถนดั   ....มอืซา้ย..   วนัที ่.................... 
อาชพี ............ท างานก่อสรา้ง............................................   การวนิิจฉยัโรค ..............การบาดเจบ็จากแรงกระแทก......................................................................... 

การเคล่ือนไหวท่ีผิดปกติ 
การถกูตดัขาด การสญูเสียความรู้สึก ความผิดปกติอ่ืน ๆ 

ค่าร้อยละการสญูเสีย 
สมรรถภาพของมือ 

บนัทึกมมุท่ีข้อเคล่ือนไหวได้หรือมมุท่ีข้อยึดติด 
และค่าร้อยละการสญูเสียสมรรถภาพของน้ิว 

ระบรุะดบั  และ 
ค่าร้อยละการสญูเสีย

สมรรถภาพ 

ระบชุนิด  ระดบั   และ 
ค่าร้อยละการสญูเสีย

สมรรถภาพ 

ระบชุนิด   และ     ค่า
ร้อยละการ         

สญูเสียสมรรถภาพ 

*  รวมค่าร้อยละการสญูเสีย
สมรรถภาพของน้ิวมือ 
**  แปลงเป็นค่าร้อยละการ
สญูเสียสมรรถภาพของมือ 

 การงอขอ้ การเหยยีดขอ้ ขอ้ยดึตดิ สญูเสยี %  

 

 

  

นิ้ว
หวั

แม
่มอื

 

ขอ้
ปล

าย
นิ้ว

 
IP

 

มุม O 
30 -10  

6 
สญูเสยี % 4 2  

ขอ้
โค
นน

ิ้ว 
MP

 

มุม O 
30 -15  

4 
สญูเสยี % 3 1  

   เคลื่อนไหวได ้ ขอ้ยดึตดิ สญูเสยี % 

ขอ้
ฐา
นน

ิ้ว 
CM

C 

การกางขอ้ 
มุม O 30  

3 

การเคลื่อนไหวทีผ่ดิปกต ิ[1] 26 

สญูเสยี % 3  การถูกตดัขาด             [2]  

การหุบขอ้ 
เซนตเิมตร 4  

4 
การสญูเสยีความรูส้กึ     [3]  

สญูเสยี % 4  ความผดิปกตอิื่น ๆ       [4]  

การสบนิ้ว 
เซนตเิมตร 4  

9 
รวมค่ารอ้ยละการสญูเสยี
สมรรถภาพของนิ้วมอื 

26 
สญูเสยี % 9  

[1] 
บวกค่ารอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้วมอื  (CMC + MP + IP)     =     26 

**** การสญูเสยี
สมรรถภาพของนิ้ว %  
=                    [2] 

การสญูเสยีสมรรถภาพ 
ของนิ้ว %  =                    [3] 

การสญูเสยีสมรรถภาพ
ของนิ้ว %  =        [4] 

**  แปลงเป็นค่าการสญูเสยี
สมรรถภาพของมอื %  

10 

 การงอขอ้ การเหยยีดขอ้ ขอ้ยดึตดิ สญูเสยี %     

นิ้ว
ชี ้

ขอ้
ปล

าย
นิ้ว

 
IP

 

มุม O 
30 -10  

23 

  

 การเคลื่อนไหวทีผ่ดิปกต ิ[1] 56 

สญูเสยี % 21 2  การถูกตดัขาด             [2]  

ขอ้
กล

าง
นิ้ว

 
PI

P 

มุม O 
70 -10  

21 

การสญูเสยีความรูส้กึ     [3]  

สญูเสยี % 18 3  ความผดิปกตอิื่น ๆ       [4]  

ขอ้
โค
นน

ิ้ว 
MP

 

มุม O 
50 -10  

29 

*  รวมค่ารอ้ยละการสญูเสยี
สมรรถภาพของนิ้วมอื 56 

สญูเสยี % 22 7  

[1] 
*  รวมค่ารอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้วมอื  (MP , PIP , IP)     =     56 

การสญูเสยีสมรรถภาพ
ของนิ้ว %  =         [2] 

การสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้ว 
%  =                  [3] 

การสญูเสยีสมรรถภาพ
ของนิ้ว %  =          [4] 

**  แปลงเป็นค่าการสญูเสยี
สมรรถภาพของมอื %  

11 

 การงอขอ้ การเหยยีดขอ้ ขอ้ยดึตดิ สญูเสยี %     

นิ้ว
กล

าง
 

ขอ้
ปล

าย
นิ้ว

 
IP

 

มุม O 
30 -10  

23 

  

 การเคลื่อนไหวทีผ่ดิปกต ิ[1] 56 

สญูเสยี % 21 2  การตดัขาด                 [2]  

ขอ้
กล

าง
นิ้ว

 
PI

P 

มุม O 
70 -10  

21 

การสญูเสยีความรูส้กึ     [3]  

สญูเสยี % 18 3  ความผดิปกตอิื่น ๆ       [4]  

ขอ้
โค
นน

ิ้ว 
MP

 

มุม O 
50 -10  

29 

*  รวมค่ารอ้ยละการสญูเสยี
สมรรถภาพของนิ้วมอื 56 

สญูเสยี % 22 7  

[1] 
*  รวมค่ารอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้วมอื  (MP , PIP , IP)     =     56 

การสญูเสยีสมรรถภาพ
ของนิ้ว %  =        [2] 

การสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้ว 
%  =                [3] 

การสญูเสยีสมรรถภาพ
ของนิ้ว %  =          [4] 

**  แปลงเป็นค่าการสญูเสยี
สมรรถภาพของมอื %  

11 

 
 
 
 
 
 
 
 

[2] 

‡  การสูญเสียสมรรถภาพ
ของแขน %  =  [5] 

[5] 

[3] [2] [4] 

[3] [2] [4] 

[3] [2] [4] 
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การเคล่ือนไหวท่ีผิดปกติ 
การถกูตดัขาด การสญูเสียความรู้สึก ความผิดปกติอ่ืน ๆ 

ค่าร้อยละการสญูเสีย 
สมรรถภาพของมือ 

บนัทึกมมุท่ีเคล่ือนไหวได้หรือมมุท่ีข้อยึดติด 
และค่าร้อยละการสญูเสียสมรรถภาพของน้ิว 

ระบรุะดบั  และ 
ค่าร้อยละการสญูเสีย

สมรรถภาพ 

ระบชุนิด  ระดบั   และ 
ค่าร้อยละการสญูเสีย

สมรรถภาพ 

ระบชุนิด   และ     ค่า
ร้อยละการ         

สญูเสียสมรรถภาพ 

*  รวมค่าร้อยละการสญูเสีย
สมรรถภาพของน้ิวมือ 
**  เปล่ียนเป็นค่าร้อยละการ
สญูเสียสมรรถภาพของมือ 

 การงอขอ้ การเหยยีดขอ้ ขอ้ยดึตดิ สญูเสยี %     

นิ้ว
นา

ง 

ขอ้
ปล

าย
นิ้ว

 
IP

 

มุม O 
   

 

  

 การเคลื่อนไหวทีผ่ดิปกต ิ[1] 32 

สญูเสยี %    การถกูตดัขาด             [2] 80 

ขอ้
กล

าง
นิ้ว

 
PI

P 

มุม O 
   

 

การสญูเสยีความรูส้กึ    [3] 40 

สญูเสยี %    ความผดิปกตอิื่น ๆ      [4]  

ขอ้
โค
นน

ิ้ว 
MP

 

มุม O 
50 -20  

32 

*  รวมค่ารอ้ยละการสญูเสยี
สมรรถภาพของนิ้วมอื 92 

สญูเสยี % 22 10  

[1] 
*  รวมค่ารอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้วมอื  (MP , PIP , IP)     =     32 

การสญูเสยีสมรรถภาพ
ของนิ้ว %  =    80  [2] 

การสญูเสยีสมรรถภาพ 
ของนิ้ว %  =    40       [3] 

การสญูเสยีสมรรถภาพ
ของนิ้ว %  =         [4] 

**  แปลงเป็นค่าการสญูเสยี
สมรรถภาพของมอื %  

9 

 การงอขอ้ การเหยยีดขอ้ ขอ้ยดึตดิ สญูเสยี %     

นิ้ว
กอ้

ย 

ขอ้
ปล

าย
นิ้ว

 
IP

 

มุม O 
  10 

33 

 
 

 การเคลื่อนไหวทีผ่ดิปกต ิ[1] 84 

สญูเสยี %   33 การถูกตดัขาด             [2]  

ขอ้
กล

าง
นิ้ว

 
PI

P 

มุม O 
  60 

60 

การสญูเสยีความรูส้กึ     [3] 25 

สญูเสยี %   60 ความผดิปกตอิื่น ๆ       [4]  

ขอ้
โค
นน

ิ้ว 
MP

 

มุม O 
50 -20  

32 

*  รวมค่ารอ้ยละการ        
สญูเสยีสมรรถภาพของ         
นิ้วมอื 

88 
สญูเสยี % 22 10  

[1] 
*  รวมค่ารอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้วมอื  (MP , PIP , IP)     =     84 

การสญูเสยีสมรรถภาพ
ของนิ้ว %  =         [2] 

การสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้ว 
%  = 25  [3] 

การสญูเสยีสมรรถภาพ
ของนิ้ว %  =         [4] 

**  แปลงเป็นค่าการสญูเสยี
สมรรถภาพของมอื %  

9 

 

บวกการสญูเสยีสมรรถภาพทัง้หมดของมอื : บวกค่าสญูเสยี % ของนิ้วหวัแม่มอื + ของนิ้วชี ้+ ของนิ้วกลาง + ของนิ้วนาง + ของนิ้วกอ้ย =  10+11+11+9+9 =                                                      50% 
***  แปลงค่าการสญูเสยีสมรรถภาพทัง้หมดของมอืเป็นของแขน (ถ้ากระดกูฝา่มอืของนิ้วหวัแม่มอืปกต ิกใ็หใ้ชแ้บบบนัทกึส่วนที ่2 แถว 2 ) =                                                                            45% 
‡  รวมค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนจากการตดันิ้วหวัแม่มอื [5]  ........% +  การสญูเสยีสมรรถภาพของแขนทีเ่กดิจากมอื ............ %=                                                                                 % 
ถ้ามกีารสญูเสยีสมรรถภาพเฉพาะบรเิวณมอืกใ็ห้แปลงคา่การสญูเสยีสมรรถภาพของแขนเป็นของทัง้ร่างกาย****    =                                                                                                         27% 

 
*   รวมค่าการสญูเสยีสมรรถภาพโดยใชต้ารางค่ารวม    **   ใชต้ารางที ่2-1  (เปลีย่นนิ้วมอืไปเป็นมอื)       
***  ใชต้ารางที ่2-2 (เปลีย่นมอืไปเป็นแขน)    ****  ใชต้ารางที ่2-3 (เปลีย่นแขนไปเป็นของทัง้ร่างกาย) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 มม. 10 มม. 

15% 10% 

ดา้น 
นิ้วกอ้ย 

ดา้น 
นิ้วหวัแม่มอื 

12 มม. > 15 มม. 

10% 30% 

[3] [2] [4] 

ดา้น 
นิ้วกอ้ย 

ดา้น 
นิ้วหวัแม่มอื 

[3] [2] [4] 
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รปูที ่2-53 ก.  แบบบนัทกึการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพแขนและมอื ส่วนที ่1 (มอื) 

ชือ่ ....................... (ตวัอย่างที่ 2-76) .............................. อายุ ...40.. ปี  เพศ  ..ชาย.... มอืขา้งทีบ่าดเจบ็ ....ซา้ย......... มอืขา้งถนดั   ....มอืขวา..     วนัที ่.................... 
อาชพี ............พนกังานดบัเพลงิ............................................   การวนิิจฉยัโรค ..............ไฟลวกทีม่อื......................................................................... 

การเคล่ือนไหวท่ีผิดปกติ 
การถกูตดัขาด การสญูเสียความรู้สึก 

ความผิดปกติ 
อ่ืน ๆ 

ค่าร้อยละการสญูเสีย 
สมรรถภาพของมือ 

บนัทึกมมุท่ีข้อเคล่ือนไหวได้หรือมมุท่ีข้อยึดติด 
และค่าร้อยละการสญูเสียสมรรถภาพของน้ิว 

ระบรุะดบั  และ 
ค่าร้อยละการสญูเสีย

สมรรถภาพ 

ระบชุนิด  ระดบั   และ 
ค่าร้อยละการสญูเสีย

สมรรถภาพ 

ระบชุนิด   และ     
ค่าร้อยละการ         

สญูเสีย
สมรรถภาพ 

*  รวมค่าร้อยละการสญูเสีย
สมรรถภาพของน้ิวมือ 
**  แปลงป็นค่าร้อยละการสญูเสีย
สมรรถภาพของมือ 

 การงอขอ้ การเหยยีดขอ้ ขอ้ยดึตดิ สญูเสยี %  

 

 
 

 

  

นิ้ว
หวั

แม
่มอื

 

ขอ้
ปล

าย
นิ้ว

 
IP

 

มุม O 
40 -20  

6 
สญูเสยี % 3 3  

ขอ้
โค
นน

ิ้ว 
MP

 

มุม O 
  10 

6 
สญูเสยี %   6 

   เคลื่อนไหวได ้ ขอ้ยดึตดิ สญูเสยี % 

ขอ้
ฐา
นน

ิ้ว 
CM

C 

การกางขอ้ 
มุม O 10  

9 
การเคลื่อนไหวทีผ่ดิปกต ิ[1] 42 

สญูเสยี % 9  
การถูกตดัขาด             [2]  

การหุบขอ้ 

เซนตเิมตร 6  
8 

การสญูเสยีความรูส้กึ    [3] 25 

สญูเสยี % 8  ความผดิปกตอิื่น ๆ       [4]  

การสบนิ้ว 

เซนตเิมตร 3  

13 

รวมค่ารอ้ยละการสญูเสยี
สมรรถภาพของนิ้วมอื 57 

สญูเสยี % 13  

[1] 
บวกค่ารอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้วมอื  (CMC + MP + IP)     =     42 

**** การสญูเสยี
สมรรถภาพ 
ของนิ้ว %  =           [2] 

การสญูเสยีสมรรถภาพ 
ของนิ้ว %  =  25             [3] 

การสญูเสยี
สมรรถภาพของนิ้ว 
%  =           [4] 

**  แปลงเป็นค่าการสญูเสยี
สมรรถภาพของมอื %  

23 

 การงอขอ้ การเหยยีดขอ้ ขอ้ยดึตดิ สญูเสยี %     

นิ้ว
ชี ้

ขอ้
ปล

าย
นิ้ว

 
IP

 

มุม O 
  10 

33 

 
 

 การเคลื่อนไหวทีผ่ดิปกต ิ[1] 81 

สญูเสยี %   33 การถูกตดัขาด             [2]  

ขอ้
กล

าง
นิ้ว

 
PI

P 

มุม O 
60 -40  

38 

การสญูเสยีความรูส้กึ    [3] 25 

สญูเสยี % 24 14  ความผดิปกตอิื่น         [4]  

ขอ้
โค
นน

ิ้ว 
MP

 

มุม O 
  0 

54 

*  รวมค่ารอ้ยละการ       
สญูเสยีสมรรถภาพของ 
นิ้วมอื 

86 
สญูเสยี %   54 

[1] 
*  รวมค่ารอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้วมอื  (MP , PIP , IP)     =     81 

การสญูเสยีสมรรถภาพ
ของนิ้ว %  =         [2] 

การสญูเสยีสมรรถภาพ 
  ของนิ้ว %  =  25  [3] 

การสญูเสยี
สมรรถภาพ 
ของนิ้ว %  =   

**  แปลงเป็นค่าการสญูเสยี
สมรรถภาพของมอื %  

17 

 การงอขอ้ การเหยยีดขอ้ ขอ้ยดึตดิ สญูเสยี %     

นิ้ว
กล

าง
 

ขอ้
ปล

าย
นิ้ว

 
IP

 

มุม O 
  

10 

33 

 
 

 การเคลื่อนไหวทีผ่ดิปกต ิ[1] 81 

สญูเสยี %   33 การถูกตดัขาด             [2]  

ขอ้
กล

าง
นิ้ว

 
PI

P 

มุม O 
60 -40 

 

38 

การสญูเสยีความรูส้กึ    [3] 25 

สญูเสยี % 24 14  ความผดิปกตอิื่น         [4]  

ขอ้
โค
นน

ิ้ว 
MP

 

มุม O 
  0 

54 

*  รวมค่ารอ้ยละการ 
สญูเสยีสมรรถภาพของ         
นิ้วมอื 

86 
สญูเสยี %   54 

[1] 
*  รวมค่ารอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้วมอื  (MP , PIP , IP)     =     81 

การสญูเสยีสมรรถภาพ
ของนิ้ว %  =           

การสญูเสยีสมรรถภาพ 
 ของนิ้ว %  =  25     [3] 

การสญูเสยี
สมรรถภาพ 
ของนิ้ว %  =           

**  แปลงเป็นค่าการสญูเสยี
สมรรถภาพของมอื %  

17 

[2] 

8 ม.ม. 

8 ม.ม. 

8 ม.ม. 

การสูญเสียสมรรถภาพ
ของแขน %  =      [5] 

[3] [2] [4] 

[3] [2] [4] 

[3] [2] [4] 

[5] 
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การเคล่ือนไหวท่ีผิดปกติ 
การถกูตดัขาด การสญูเสียความรู้สึก ความผิดปกติอ่ืน ๆ 

ค่าร้อยละการสญูเสีย 
สมรรถภาพของมือ 

บนัทึกมมุท่ีเคล่ือนไหวได้หรือมมุท่ีข้อยึดติด 
และค่าร้อยละการสญูเสียสมรรถภาพของน้ิว 

ระบรุะดบั  และ 
ค่าร้อยละการสญูเสีย

สมรรถภาพ 

ระบชุนิด  ระดบั   และ 
ค่าร้อยละการสญูเสีย

สมรรถภาพ 

ระบชุนิด   และ  
ค่าร้อยละการ         

สญูเสียสมรรถภาพ 
สญูเสียสมรรถภาพ 

*  รวมค่าร้อยละการสญูเสีย
สมรรถภาพของน้ิวมือ 
**  แปลงเป็นค่าร้อยละการ
สญูเสียสมรรถภาพของมือ 

 การงอขอ้ การเหยยีดขอ้ ขอ้ยดึตดิ สญูเสยี %     

นิ้ว
นา

ง 

ขอ้
ปล

าย
นิ้ว

 
IP

 

มุม O 
  

10 

33 

 
 

 การเคลื่อนไหวทีผ่ดิปกต ิ[1] 81 

สญูเสยี %   33 การถูกตดัขาด             [2]  

ขอ้
กล

าง
นิ้ว

 
PI

P 

มุม O 
60 -40 

 

38 

การสญูเสยีความรูส้กึ     [3] 25 

สญูเสยี % 24 14  ความผดิปกตอิื่น ๆ       [4]  

ขอ้
โค
นน

ิ้ว 
MP

 

มุม O 
  0 

54 

*  รวมค่ารอ้ยละการ        
สญูเสยีสมรรถภาพ 
ของ นิ้วมอื 

86 
สญูเสยี %   54 

[1] 
*  รวมค่ารอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้วมอื  (MP , PIP , IP)     =     81 

การสญูเสยีสมรรถภาพ
ของนิ้ว %  =       [2] 

การสญูเสยีสมรรถภาพ 
ของนิ้ว %  =  25    [3] 

การสญูเสยีสมรรถภาพ
ของนิ้ว %  =         [4] 

**  แปลงเป็นค่าการสญูเสยี
สมรรถภาพของมอื %  

9 

 การงอขอ้ การเหยยีดขอ้ ขอ้ยดึตดิ สญูเสยี %     

นิ้ว
กอ้

ย 

ขอ้
ปล

าย
นิ้ว

 
IP

 

มุม O 
  10 

33 

 
 

 การเคลื่อนไหวทีผ่ดิปกต ิ[1] 83 

สญูเสยี %   33 การถูกตดัขาด             [2]  

ขอ้
กล

าง
นิ้ว

 
PI

P 

มุม O 
70 -50  

43 

การสญูเสยีความรูส้กึ     [3] 25 

สญูเสยี % 18 25  ความผดิปกตอิื่น ๆ       [4]  

ขอ้
โค
นน

ิ้ว 
MP

 

มุม O 
  0 

54 

*  รวมค่ารอ้ยละการ        
สญูเสยีสมรรถภาพของ    
นิ้วมอื 

87 
สญูเสยี %   54 

[1] 
*  รวมค่ารอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้วมอื  (MP , PIP , IP)     =     83 

การสญูเสยีสมรรถภาพ
ของนิ้ว %  =         [2] 

การสญูเสยีสมรรถภาพ 
ของนิ้ว %  =  25    [3] 

การสญูเสยีสมรรถภาพ
ของนิ้ว %  =  [4] 

**  แปลงเป็นค่าการสญูเสยี
สมรรถภาพของมอื %  

9 

 

การสญูเสยีสมรรถภาพทัง้หมดของมอื : บวกค่าสญูเสยี % ของนิ้วหวัแม่มอื + ของนิ้วชี ้+ ของนิ้วกลาง + ของนิ้วนาง + ของนิ้วกอ้ย =     (23+17+17+9+9)                                                   75% 
***  แปลงค่าการสญูเสยีสมรรถภาพทัง้หมดของมอืเป็นของแขน (ถ้ากระดกูฝา่มอืของนิ้วหวัแม่มอืปกต ิกใ็หใ้ชแ้บบบนัทกึส่วนที ่2 แถว 2 ) =                                                                     68% 
****  บวกค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนจากการตดันิ้วหวัแม่มอื [5]  ........% +  การสญูเสยีสมรรถภาพของแขนทีเ่กดิจากมอื ............ %=                                                                      % 
ถ้ามกีารสญูเสยีสมรรถภาพเฉพาะบรเิวณมอืกใ็หแ้ปลงคา่การสญูเสยีสมรรถภาพของแขนไปเป็นของทัง้ร่างกาย =                                                                                                          % 

 
*   รวมค่าการสญูเสยีสมรรถภาพโดยใชต้ารางค่ารวม    **   ใชต้ารางที ่2-1  (แปลงค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้วมอืเป็นของมอื)       
***  ใชต้ารางที ่2-2 (แปลงค่าการสญูเสยีสมรรถภาพมอืปเป็นของแขน)    ****  ใชต้ารางที ่2-3 (แปลงค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนเป็นของทัง้
ร่างกาย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 ม.ม. 

8 ม.ม. 

[3] [2] [4] 

[3] [2] [4] 
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รปูท่ี 2-53 ข.  แบบบนัทึกการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพแขนและมือ ส่วนท่ี 2  (มือ) 
ช่ือ ....................... (ตวัอย่างที ่2-76) .............................. อายุ ...40.. ปี  เพศ  ..ชาย.... มอืขา้งทีบ่าดเจบ็ ....ซา้ย......... มอืขา้งถนดั   ....มอืขวา..     วนัที ่.................... 
อาชพี ............พนกังานดบัเพลงิ............................................   การวนิิจฉยัโรค ..............ไฟลวกทีม่อื......................................................................... 

การเคล่ือนไหวท่ีผิดปกติ 
ความผิดปกติอ่ืน ๆ  

การสญูเสียสมรรถภาพเฉพาะ
ส่วน % 

การถกูตดัขาด 

บนัทึกมมุท่ีเคล่ือนไหวได้หรือมมุท่ีข้อยึดติด 
และค่าร้อยละการสญูเสียสมรรถภาพของแขน 

ก าหนดชนิด  และ 
การสญูเสีย 
สมรรถภาพ% 

* รวม [1] , [2] ก าหนดระดบั  และการสญูเสียสมรรถภาพ-ของแขย% 

 การงอขอ้ การเหยยีดขอ้ ขอ้ยดึตดิ สญูเสยี %  

17 

 

ขอ้
มอื

 

มุม O 40 20  
10 

 

การสญูเสยี % 3 7  
 การเบนไปทางดา้น

นิ้วหวัแม่มอื 
การเบนไปทางดา้น

นิ้วกอ้ย 
ขอ้ยดึตดิ สญูเสยี % 

มุม O 5 10  
7 

การสญูเสยี % 3 4  

[1] 
บวกค่าการสญูเสยีสมรรถภาพ % การงอ / เหยยีด + การเบนไปทางดา้นนิ้วหวัแม่มอื / นิ้วกอ้ย  =   17 

[2] 
สญูเสยี %      = 

 การงอขอ้ การเหยยีดขอ้ ขอ้ยดึตดิ สญูเสยี %  

4 

ขอ้
ศอ

ก 

มุม O    
 

 

การสญูเสยี %    

 คว ่ามอื หงายมอื ขอ้ยดึตดิ สญูเสยี % 

มุม O 50 40  
4 

การสญูเสยี % 2 2  

[1] 
บวกค่าการสญูเสยีสมรรถภาพ % การงอ / เหยยีด + การคว ่ามอื / การหงายมอื  =   4 

[2] 
สญูเสยี %      = 

 การงอขอ้ การเหยยีดขอ้ ขอ้ยดึตดิ สญูเสยี %   
 

ขอ้
ไห

ล ่

มุม O    
 

 

การสญูเสยี %    

 การหุบแขน การกางแขน ขอ้ยดึตดิ สญูเสยี %  

มุม O    
 

การสญูเสยี %    

 การหมุนเขา้ใน การหมุนออกนอก ขอ้ยดึตดิ สญูเสยี %  

มุม O    
 

การสญูเสยี %    

 [1] 
บวกค่าการสญูเสยีสมรรถภาพ % การงอ / เหยยีด + การหุบแขน / การกางแขน + 

 การหมุนเขา้ใน /การหมุนออกนอก  =    

[2] 
การสญูเสยี %  = 

 
สญูเสยี% 

1.  ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพจากการถูกตดัขาด (ไม่นบันิ้วมอืขาด)                                      =                                           %                                         
2.  ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนเฉพาะส่วนแขนและมอื           
     *  (รวม   มอื   68%  ,   ขอ้มอื  17%    ,   ขอ้ศอก  4%  ,  ขอ้ไหล่    -  %)                     =                                  74  % 
3.  ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพจากความผดิปกตขิองเสน้ประสาท                                      =                                           %                                         
4.  ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพจากความผดิปกตขิองหลอดเลอืด                                        =                                          %                                         
5.  ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพจากความผดิปกตอิื่น ๆ (ทีม่อืไม่ไดร้วมอยูใ่นค่าการสญูเสยีสมรรถภาพเฉพาะส่วน)   =                   %                                       
ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพทัง้หมดของแขน (* รวมขอ้ 1,2,3,4,5)                                     =                                       74   % 
ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกาย (ตารางที ่2-3)                                                    =                                  44   % 

*  ใชต้ารางค่ารวม    ถา้มกีารสญูเสยีสมรรถภาพของแขนทัง้สองขา้ง   ใหค้ านวณค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกายเนื่องจากแขนแต่ละขา้งก่อนจากนัน้จงึน ามา
รวมกนัโดยใชต้ารางค่ารวม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



184 

 

รปูที ่2-54  แบบบนัทกึการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพแขนและมอื ส่วนที่ 1 (มอื) 
ชือ่ ....................... (ตวัอย่างที่ 2.77) .............................. อายุ ...30.. ปี  เพศ  ..หญงิ.... มอืขา้งทีบ่าดเจบ็ ....ขวา......... มอืขา้งถนดั   ....มอืขวา..   วนัที ่.................... 
อาชพี ............พนกังานเลื่อยไม้............................................   การวนิิจฉยัโรค ..............นิ้วถกูตดัขาดหลายนิ้ว......................................................................... 

การเคล่ือนไหวท่ีผิดปกติ 
การถดูตดัขาด การสญูเสียความรู้สึก ความผิดปกติอ่ืน ๆ 

ค่าร้อยละการสญูเสีย 
สมรรถภาพของมือ 

บนัทึกมมุท่ีเคล่ือนไหวได้หรือมมุท่ีข้อยึดติด 
และค่าร้อยละการสญูเสียสมรรถภาพของน้ิว 

ระบรุะดบั  และ 
ค่าร้อยละการสญูเสีย

สมรรถภาพ 

ระบชุนิด  ระดบั  และ 
ค่าร้อยละการสญูเสีย

สมรรถภาพ 

ระบชุนิด และ 
ค่าร้อยละการสญูเสีย

สมรรถภาพ 

*  รวมค่าร้อยละการสญูเสีย
สมรรถภาพของน้ิวมือ 
**  แปลงเป็นค่าร้อยละการ
สญูเสียสมรรถภาพของมือ 

 การงอขอ้ การเหยยีดขอ้ ขอ้ยดึตดิ สญูเสยี %  

 

 

  

นิ้ว
หวั

แม
่มอื

 

ขอ้
ปล

าย
นิ้ว

 
IP

 

มุม O 
   

 
สญูเสยี %    

ขอ้
โค
นน

ิ้ว 
MP

 

มุม O 
   

 
สญูเสยี %    

   เคลื่อนไหวได ้ ขอ้ยดึตดิ สญูเสยี % 

ขอ้
ฐา
นน

ิ้ว 
CM

C 

การกางขอ้ 
มุม O   

 
การเคลื่อนไหวทีผ่ดิปกต ิ[1]  

สญูเสยี %   การถูกตดัขาด             [2]  

การหุบขอ้ 
เซนตเิมตร    การสญูเสยีความรูส้กึ     [3]  
สญูเสยี %   ความผดิปกตอิื่น ๆ       [4]  

การสบนิ้ว 
เซนตเิมตร   

 
รวมค่ารอ้ยละการสญูเสยี
สมรรถภาพของนิ้วมอื 

 
สญูเสยี %   

[1] 
บวกค่ารอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้วมอื  (CMC + MP + IP)     =      

**** การสญูเสยี      
สมรรถภาพ 
ของนิ้ว %  =            

การสญูเสยีสมรรถภาพ        
ของนิ้ว %  =          

การสญูเสยีสมรรถภาพ
ของนิ้ว %  =          

**  แปลงเป็นค่าการสญูเสยี
สมรรถภาพของมอื   

 

 การงอขอ้ การเหยยีดขอ้ ขอ้ยดึตดิ สญูเสยี %     

นิ้ว
ชี ้

ขอ้
ปล

าย
นิ้ว

 
IP

 

มุม O 
   

 

 
 

 การเคลื่อนไหวทีผ่ดิปกต ิ[1] 17 

สญูเสยี %    การถูกตดัขาด             [2] 80 

ขอ้
กล

าง
นิ้ว

 
PI

P 

มุม O 
   

 

การสญูเสยีความรูส้กึ     [3]  

สญูเสยี %    ความผดิปกตอิื่น ๆ       [4]  

ขอ้
โค
นน

ิ้ว 
MP

 

มุม O 
60 -+20  

17 

*  รวมค่ารอ้ยละการ        
สญูเสยีสมรรถภาพของ         
นิ้วมอื 83 

สญูเสยี % 17 0  

[1] 
*  รวมค่ารอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้วมอื  (MP , PIP , IP)     =     17 

การสญูเสยีสมรรถภาพ
ของนิ้ว %  =  80   [2] 

การสญูเสยีสมรรถภาพ 
ของนิ้ว %  =         

การสญูเสยีสมรรถภาพ
ของนิ้ว %  =       [4] 

**  แปลงเป็นค่าการสญูเสยี
สมรรถภาพของมอื   

17 

 การงอขอ้ การเหยยีดขอ้ ขอ้ยดึตดิ สญูเสยี %     

นิ้ว
กล

าง
 

ขอ้
ปล

าย
นิ้ว

 
IP

 

มุม O 
   

 

 
 

 การเคลื่อนไหวทีผ่ดิปกต ิ[1] 48 

สญูเสยี %    การถูกตดัขาด             [2] 60 

ขอ้
กล

าง
นิ้ว

 
PI

P 

มุม O 
30 0  

42 

การสญูเสยีความรูส้กึ     [3]  

สญูเสยี % 42 0  ความผดิปกตอิื่น ๆ       [4]  

ขอ้
โค
นน

ิ้ว 
MP

 

มุม O 
70 +20  

11 

*  รวมค่ารอ้ยละการ        
สญูเสยีสมรรถภาพของ         
นิ้วมอื 79 

สญูเสยี % 11 0  

[1] 
*  รวมค่ารอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้วมอื  (MP , PIP , IP)     =     48 

การสญูเสยีสมรรถภาพ
ของนิ้ว %  =  60   [2] 

การสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้ว 
%  =            [3] 

การสญูเสยีสมรรถภาพ
ของนิ้ว %  =         [4] 

**  แปลงเป็นค่าการสญูเสยี
สมรรถภาพของมอื %  

16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

[2] 

[5] 
การสูญเสียสมรรถภาพ

ของแขน %  =  37 

[4] [3] 

[3] 

[2] 

[4] [2] 

[3] [4] [2] 
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การเคล่ือนไหวท่ีผิดปกติ 

การถกูตดัขาด การสญูเสียความรู้สึก ความผิดปกติอ่ืน ๆ 
ค่าร้อยละการสญูเสีย 
สมรรถภาพของมือ 

บนัทึกมมุท่ีข้อเคล่ือนไหวได้หรือมมุท่ีข้อยึดติด 
และค่าร้อยละการสญูเสียสมรรถภาพของน้ิว 

ระบรุะดบั  และ 
ค่าร้อยละการสญูเสีย

สมรรถภาพ 

ระบชุนิด  ระดบั  และ 
ค่าร้อยละการสญูเสีย

สมรรถภาพ 

ระบชุนิด   และ     
ค่าร้อยละการ         

สญูเสียสมรรถภาพ 

*  รวมค่าร้อยละการสญูเสีย
สมรรถภาพของน้ิวมือ 

**  แปลงเป็นค่าร้อยละการสญูเสีย
สมรรถภาพของมือ 

 การงอขอ้ การเหยยีดขอ้ ขอ้ยดึตดิ สญูเสยี %     

นิ้ว
นา

ง 

ขอ้
ปล

าย
นิ้ว

 
IP

 

มุม O 
30 -10  

23 

  

 การเคลื่อนไหวทีผ่ดิปกต ิ[1] 41 

สญูเสยี % 21 2  
การถูกตดัขาด                      
[2] 

25 

ขอ้
กล

าง
นิ้ว

 
PI

P 

มุม O 
70 0  

18 

การสญูเสยีความรูส้กึ      [3]  

สญูเสยี % 18 0  ความผดิปกตอิื่น ๆ          [4]  

ขอ้
โค
นน

ิ้ว 
MP

 

มุม O 
80 +20  

6 

*  รวมค่ารอ้ยละการ        
สญูเสยีสมรรถภาพของนิ้วมอื 56 

สญูเสยี % 6 0  

[1] 
*  รวมค่ารอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้วมอื  (MP , PIP , IP)     =     41 

การสญูเสยีสมรรถภาพ
ของนิ้ว %  =  25 [2] 

การสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้ว 
%  =         [3] 

การสญูเสยี
สมรรถภาพของนิ้ว 

%  =        [4] 

**  แปลงเป็นค่าการสญูเสยี
สมรรถภาพของมอื %  

6 

 การงอขอ้ การเหยยีดขอ้ ขอ้ยดึตดิ สญูเสยี %     
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IP
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30 0  

21 

 

 

 การเคลื่อนไหวทีผ่ดิปกต ิ[1] 26 

สญูเสยี % 21 0  การถูกตดัขาด             [2]  

ขอ้
กล

าง
นิ้ว

 
PI

P 

มุม O 
90 0  

6 

การสญูเสยีความรูส้กึ     [3]  

สญูเสยี % 6 0  ความผดิปกตอิื่น ๆ       [4]  

ขอ้
โค
นน

ิ้ว 
MP

 

มุม O 
90 +20  

0 

*  รวมค่ารอ้ยละการ        
สญูเสยีสมรรถภาพของ         
นิ้วมอื 

26 
สญูเสยี % 0 0  

[1] 
*  รวมค่ารอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้วมอื  (MP , PIP , IP)     =     26 

การสญูเสยีสมรรถภาพ
ของนิ้ว %  =      [2] 

การสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้ว 
%  =            [3] 

การสญูเสยี
สมรรถภาพของนิ้ว 
%  =           [4] 

**  แปลงเป็นค่าการสญูเสยี
สมรรถภาพของมอื %  

3 

 

บวกการสญูเสยีสมรรถภาพทัง้หมดของมอื : บวกค่าสญูเสยี % ของนิ้วหวัแม่มอื + ของนิ้วชี ้+ ของนิ้วกลาง + ของนิ้วนาง + ของนิ้วกอ้ย =  (17+16+6+3)                                                                 42% 
***  เปลีย่นค่าการสญูเสยีสมรรถภาพทัง้หมดของมอืไปเป็นของแขน (ถ้ากระดกูฝา่มอืของนิ้วหวัแม่มอืปกต ิกใ็หใ้ชแ้บบบนัทกึส่วนที ่2 แถว 2 ) =                                                                            38% 
****  รวมค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนจากการตดันิ้วหวัแม่มอื [5]  .37.% +  การสญูเสยีสมรรถภาพของแขนทีเ่กดิจากมอื 38 %=                                                                                        75% 
ถ้ามกีารสญูเสยีสมรรถภาพเฉพาะบรเิวณมอืกใ็หเ้ปลีย่นค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนไปเป็นของทัง้ร่างกาย =                                                                                                                 45% 

 
*   รวมค่าการสญูเสยีสมรรถภาพโดยใชต้ารางค่ารวม    **   ใชต้ารางที ่2-1  (เปลีย่นนิ้วมอืไปเป็นมอื)       
***  ใชต้ารางที ่2-2 (เปลีย่นมอืไปเป็นแขน)    ****  ใชต้ารางที ่2-3 (เปลีย่นแขนเป็นของทัง้ร่างกาย) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[2] 

[5] 

[2] 

[2] [3] 

[3] 

[4] 

[4] 
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บทท่ี 3 
การประเมินการสญูเสียสมรรถภาพของขาและเท้า 

(The Lower Extremity) 
 
3.1 หลกัเกณฑก์ารประเมินการสูญเสียสมรรถภาพ (Principles of Assessment) 

3.1.1  อาการและอาการแสดง (Interpretation of Symptoms and Signs) 
3.1.2  การตรวจทางคลนิิก (Description of Clinical Studies) 

3.2 วิธีประเมินการสูญเสียสมรรถภาพ (Methods of Assessment) 
3.2.1  การแปลงค่าการสูญเสยีสมรรถภาพของขาไปเป็นค่าการสูญเสยีสมรรถภาพ  ของทัง้

ร่างกาย (Converting From Lower Extremity to Whole Person Impairment) 
3.2.2  แนวทางประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพเนื่องจากความยาวขาทีต่่างกนั     
 (Limb Length Discrepancy) 
3.2.3  แนวทางการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพจากท่าทางการเดินที่ผิดปกติ (Rating 

Impairment Due to Gait Derangement) 
3.2.4  แนวทางการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพเนื่องจากกล้ามเนื้อลีบข้างเดียว (Rating 

Impairment Due to Muscle Atrophy Unilateral)  
3.2.5  แนวทางการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพจากการตรวจก าลังกล้ามเนื้อ  (Manual 

Muscle Testing) 
3.2.6   แนวทางการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพจากการวัดพิสัยการเคลื่อนไหวของข้อ 

(Range of Motion) 
3.2 7   แนวทางการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพจากขอ้ตดิแขง็ (Joint Ankylosis)  
3.2.8  แนวทางการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพเน่ืองจากขอ้อกัเสบ (Arthritis) 
3.2.9   แนวทางการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของขาและเทา้ทีถู่กตดัขาด  (Amputations) 
3.2.10 แนวทางการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพทีอ่าศยัฐานการวนิจิฉยัโรค  
 (Diagnosis Based Estimates) 
3.2.11 แนวทางการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพจากการสญูเสยีผวิหนงั (Skin Loss) 
3.2.12  แนวทางการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพจากการบาดเจบ็ของเสน้ประสาท (Peripheral 

Nerve Injuries)  
3.2.13   แนวทางการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพจากอาการปวดแสบรอ้นและกลุ่มอาการ

เจบ็ปวดเฉพาะทีท่ีส่ลบัซบัซอ้น  (Causalgia and Complex Regional Pain Syndrome)  
3.2.14  แนวทางการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพจากความผดิปกตขิองหลอดเลอืด (Vascular 

Disorders) 
3.3 บทสรปุและตวัอย่างแนวทางการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของขาและเท้า 
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 เนื้อหาสาระของบทนี้ ประกอบไปดว้ยเกณฑก์ารประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของขาและเทา้ รวมทัง้การ
จดัระดบัการสญูเสยีสมรรถภาพของผูร้บัการประเมนิทีม่ผีลกระทบต่อการประกอบกจิวตัรประจ าวนั (Activity of Daily 
Living - ADL) เพื่อใหเ้กดิความเหมาะสมของการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพ จงึแบ่งขาและเทา้ออกเป็น 7 สว่น 
 1. เทา้  (Foot) 
 2. สน้เทา้ (Hind Foot) 
 3. ขอ้เทา้ (Ankle) 
 4. ขา (Leg) 
 5. ขอ้เขา่(Knee) 
 6. ขอ้สะโพก(Hip) 
 7. เชงิกราน(Pelvis) 
 นอกจากกระดกูทีก่ล่าวถงึซึง่ประกอบขึน้เป็นโครงสรา้งของขาแลว้ การประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของขา
และเท้ายงัต้องประเมนิขอ้ต่อและเนื้อเยื่อรอบขอ้ ระบบหลอดเลอืดและระบบประสาทด้วย การประเมนิการสูญเสยี
สมรรถภาพของขาและเท้าอาศยัพื้นฐานการเปลีย่นแปลงทางกายวภิาค  การวนิิจฉัยโรค และการเปลี่ยนแปลงการ           
ท าหน้าทีท่างสรรีวทิยา  

ในการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพ ผูร้บัการประเมนิต้องสิน้สุดการรกัษา หรอืไดร้บัการรกัษาจนถงึทีสุ่ด 
และไม่สามารถรกัษาใหด้ขีึน้อกีในขณะนัน้ (Maximum Medical Improvement-MMI) ตามค าจ ากดัความในบทที ่1  
 บทนี้ไดม้กีารปรบัปรุงจากคู่มอืแนวทางการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพทางกายและจติฉบบัก่อน ๆ คอื 

1. ขยายหลกัเกณฑ์การประเมินการสูญเสยีสมรรถภาพให้ชดัเจนขึน้ ในรายที่ผู้รบัการประเมนิสามารถ
ประเมนิไดห้ลายวธิ ีควรจะตดัสนิใจเลอืกวธิไีหนจงึจะเหมาะสม 

2. เพิม่ตารางทีใ่หม่ คอื ตารางที ่3-2 ซึง่ใชก้ าหนดแนวทางการรวมค่าการประเมนิทีไ่ดจ้ากวธิกีารประเมนิ
ต่างๆ ทีเ่หมาะสม วธิไีหนควรน าค่าประเมนิการสญูเสยีมารวมกนัโดยใช้ตารางค่ารวม 

3. การประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพจากอาการปวดแสบรอ้น (Causalgia Syndrome) และกลุ่มอาการ
เจบ็ปวดเฉพาะทีท่ีส่ลบัซบัซอ้น  (Complex Regional Pain Syndromes)  ใชห้ลกัเกณฑก์ารประเมนิ
เช่นเดยีวกนักบัทีใ่ชใ้นการประเมนิจากรอยโรคของระบบประสาทสว่นกลาง 

4. เพิม่ตวัอย่างทีก่ารประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพใหม้ากขึน้ 
5. เพิม่แบบการบนัทกึรายงาน (Worksheet) การประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของขาและเทา้ เพื่อให้

ปฏบิตัไิดง้่ายขึน้และสะดวกต่อการบนัทกึ 
 

3.1 หลกัการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพ (Principle of Assessment) 
 ก่อนที่จะท าการศกึษาการประเมนิจากบทนี้ แพทย์ผู้ประเมนิควรศกึษาทบทวน บทที่ 1 ซึ่งจะอธบิายถึง
วตัถุประสงค์ของคู่มอืนี้ การประยุกต์ใช้ และวิธทีี่จะน ามาใช้ประเมนิการสูญเสยีสมรรถภาพพร้อมกบัวธิีการเขยีน
รายงาน ค าศพัทจ์ะช่วยใหเ้ขา้ใจถงึค าจ ากดัความของค านิยามทีใ่ชใ้นการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพ 
 การประเมินการสูญเสยีสมรรถภาพต้องมีประวตัิการเจบ็ป่วยทางการแพทย์ที่ถูกต้อง และมเีน้ือหาสาระ 
โดยเฉพาะอย่างยิง่อาการเจบ็ปว่ยในปจัจุบนัทีม่ผีลกระทบต่อการประกอบกจิวตัรประจ าวนั (Activities of Daily Living 
– ADL) การตรวจร่างกายอย่างละเอยีดรอบคอบ ผลการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารทัง้หมดทีช่ดัเจน และเป็นประโยชน์ 
ผลการตรวจทางภาพรงัส ีและการตรวจพเิศษอื่น ๆ ที่จ าเป็น แพทยผ์ู้ประเมนิควรต้องอธบิายวธิคี านวณหาค่าการ
สูญเสยีสมรรถภาพว่าได้มาอย่างไร เนื่องด้วยเมื่อถูกทบทวนซ ้าโดยแพทย์ท่านอื่น หรือบุคคลอื่นที่เข้ามามีส่วน
เกีย่วขอ้งจะไดเ้ขา้ใจ และยงัช่วยใหร้ายงานการประเมนิค่าการสญูเสยีฯ ดงักล่าว มคีวามน่าเชื่อถอืมากยิง่ขึน้ 
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3.1.1  อาการและอาการแสดง (Symptoms and Signs) 
            ประวติัการเจบ็ป่วย (History) 
  การเขยีนรายงานประวตักิารเจบ็ปว่ยควรใชถ้อ้ยค าของผูร้บัการประเมนิเองเป็นหลกัใหม้ากทีส่ดุ แต่
แพทยผ์ูป้ระเมนิตอ้งพจิารณาขอ้มลูทีไ่ดม้าจากแหล่งอื่นประกอบดว้ย ประวตักิารเจบ็ป่วยต้องบรรยายถงึอาการส าคญั  
ความรุนแรง  ความถี ่ ระยะเวลา  และต าแหน่งทางกายวภิาค  เช่น  อาการเจบ็ปวด , อาการชา ความรูส้กึทีผ่ดิเพีย้น
จากปกต ิ(Paresthesia) กลา้มเน้ืออ่อนศกัยภาพในการเดนิรวมทัง้ความสมัพนัธก์บัปญัหาอื่น ๆ ทีบ่รเิวณขาและเทา้ 
หรอืสว่นอื่น ๆ ของระบบกลา้มเน้ือ กระดกูและขอ้ เช่น สนัหลงั เป็นต้น และถ้าขอ้มูลทีไ่ดจ้ากผูร้บัการประเมนิมคีวาม
ไม่แน่นอนตอ้งบนัทกึไปดว้ย 
 ในรายงานควรบรรยายถงึเหตุการณ์หรอืปจัจยัทีท่ าใหเ้กดิอาการก าเรบิ หรอืการทีโ่รคกลบัเป็นขึน้มาอกี 
 รายงานทีด่คีวรบรรยายการเจบ็ปว่ยของผูร้บัการประเมนิว่าอาการเกดิขึน้ไดอ้ย่างไร และคาดคะเนถงึสาเหตุ 
นอกจากนัน้ควรอธบิายผลการตรวจพเิศษและผลการรกัษา แพทย์ผูป้ระเมนิควรทบทวนภาพถ่ายรงัสแีละการตรวจ
พเิศษทางรงัสดีว้ยตวัเองหรอืทบทวนรายงานสิง่ตรวจพบทีร่งัสแีพทยท์่านอื่นไดร้ายงานไวแ้ลว้ การทบทวนตามระบบ
อวยัวะและประวตัิการเจ็บป่วยทัว่ๆไปกจ็ะยิง่ช่วยให้แพทย์ทราบถึงขอ้มูลที่เป็นไปได้เกี่ยวกบัการเจ็บป่วย ได้แก่ 
ปญัหาโรคแทรกซอ้นทางการแพทย ์ทีม่ผีลกระทบต่อการวนิิจฉยัโรคและแผนการรกัษา 
 การตรวจรา่งกาย (Physical Examination) 
 การตรวจร่างกายของระบบอื่นๆ ทีไ่ม่ใช่ระบบกลา้มเน้ือกระดกูและขอ้ เช่น ระบบประสาท ไดบ้รรยายไวแ้ลว้
ในบทอื่น ๆ ของคู่มอืน้ี  เป้าหมายของการประเมนิทางระบบประสาทเป็นสิง่จ าเป็นส าหรบัผูร้บัการประเมนิทีม่ปีญัหา
บรเิวณขาและเท้า จากประวตัิและการตรวจร่างกาย ช่วยเป็นแนวทางให้แพทย์ผู้ประเมิน ท าการตรวจสอบส่วนที่
เกีย่วขอ้งกบัประวตักิารเจบ็ปว่ย บรเิวณขาและเทา้ พรอ้มกบัลงบนัทกึ เช่น พสิยัการเคลื่อนไหวของขอ้ ความยาวของ
ขาไม่เท่ากนั ความพกิาร รเีฟลกซ ์ก าลงักลา้มเน้ือและกลา้มเนื้อลบี (Atrophy) เอน็ยดึขอ้หย่อน การสญูเสยีหน้าทีข่อง
ประสาทสัง่การและการสูญเสยีความรู้สกึที่ผิวหนัง และการวนิิจฉัยโรคที่เฉพาะเจาะจง  เช่น กระดูกหกั และถุงน ้า
อกัเสบ (Bursitis) 

การตรวจร่างกายทางระบบประสาทบรเิวณขาและเท้า ได้แก่ การตรวจรเีฟลกซ์บรเิวณเข่าและขอ้เทา้ การ
ตรวจหน้าที่ของเสน้ประสาทสัง่การ (Motor) และเสน้ประสาทรบัความรู้สกึที่ผวิหนัง สิง่ส าคญัในการประเมินการ
สญูเสยีสมรรถภาพของขาและเทา้ในบทนี้ตอ้งแน่ใจว่าการสญูเสยีสมรรถภาพนัน้มไิดเ้กดิมาจากพยาธสิภาพบรเิวณสนั
หลงั    ถ้าการสูญเสียสมรรถภาพบริเวณขาและเท้าเกิดมาจากโรคหรือการประสบอนัตรายบริเวณสนัหลงั               
ควรเปล่ียนไปใช้วิธีการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของสนัหลงัแทน 

 
3.1.2 การตรวจทางคลินิก (Description of Clinical Studies) 
แพทยผ์ูป้ระเมนิตอ้งทบทวนและบนัทกึผลรายงานการตรวจพเิศษต่าง ๆ เพื่อการวนิิจฉัยโรค เช่น การตรวจ

ทางหอ้งปฏบิตักิาร การตรวจกลา้มเน้ือดว้ยไฟฟ้า (EMG) การตรวจหลอดเลอืด การตรวจดว้ยการถ่ายภาพรงัส ี การ
ตรวจ CT Scans ภาพ MRI ทีใ่ชแ้ละไม่ใชส้ารทบึรงัส ี(Contrast) สรปุผลการตรวจพิเศษทัง้หมดควรแยกไว้เป็น
อีกส่วนหน่ึงของรายงาน โดยปกติผลการตรวจพิเศษทางรงัสีและการตรวจอ่ืน ๆ อาจช่วยแพทย์ในการ
วินิจฉัยโรคและช่วยบอกถึงวิธีประเมินการสูญเสียสมรรถภาพ แต่กย็งัไม่ใช่วิธีเดียวท่ีจะก าหนดแนวทางการ
ประเมินอาจต้องใช้วิธีอ่ืนช่วยด้วย 
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3.2 วิธีประเมินการสูญเสียสมรรถภาพ (Methods of Assessment) 
วธิปีระเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของขาและเทา้ แบ่งไดเ้ป็น 13 วธิ ี(ตารางที ่3-1 , 3-2) ถ้าแยกประเภท

สามารถแบ่งเป็น 3 ประเภท 
 

ตารางท่ี 3-1  วิธีท่ีน ามาใช้ประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของขาและเท้า 
ประเภทการประเมิน วิธีการประเมิน หวัข้อ 

ตามกายวภิาค (1-9) 1. ความยาวของขาทีต่่างกนั 
2. กลา้มเน้ือลบี 
3. ขอ้ตดิแขง็ 
4. การถูกตดัขาด  
5. ขอ้อกัเสบ 
6. การสญูเสยีผวิหนงั 
7. การบาดเจบ็ของเสน้ประสาท 
8. ความผดิปกตขิองหลอดเลอืด 
9. กลุ่มอาการเจบ็ปวดเฉพาะทีท่ีส่ลบัซบัซอ้น 

(CRPS)* ไดแ้ก่ อาการปวดแสบรอ้น / Reflex 
Sympathetic Dystrophy  

3.2.2 
3.2.4 
3.2.7 
3.2.9 
3.2.8 
3.2.11 
3.9.12 
3.2.14 
3.2.13 

การท าหน้าที ่ (10-12) 10. พสิยัการเคลื่อนไหวของขอ้ 
11. ท่าทางการเดนิทีผ่ดิปกต ิ 
12. ก าลงักลา้มเน้ือ   

3.2.6 
3.2.3 
3.2.5 

การวนิิจฉยัโรค (13) 13.     การวนิิจฉยัโรค ไดแ้ก่ 
- กระดกูหกั 
- การบาดเจบ็ของเอน็ยดึขอ้ 
- การตดักระดกูอ่อน meniscus 
- เทา้ผดิรปู 
- ถุงน ้าอกัเสบบรเิวณขอ้สะโพกและเชงิกราน 
- การผ่าตดัเปลีย่นใสข่อ้เทยีมบรเิวณขาและเทา้ 

 
3.2.10 
3.2.10 
3.2.10 
3.2.10 
3.2.10 
3.2.10 

* CRPS = Complex Regional Pain Syndrome  เช่น อาการปวดแสบรอ้น (Causalgia) Reflex Symplathetic 
Dystrophy,  

ประเภท 1 วิธีการประเมินตามกายวิภาค (Anatomy)  ม ี9 วธิ ี
1.1 การประเมนิจากขายาวไม่เท่ากนั (Limb Length Discrepancy) 
1.2 การประเมนิจากกลา้มเน้ือลบี (Muscle Atrophy) 
1.3 การประเมนิจากขอ้ตดิแขง็ (Ankylosis) 
1.4 การประเมนิจากการถูกตดัขาดบรเิวณขาและเทา้ (Amputation) 
1.5 การประเมนิจากขอ้อกัเสบ (Arthritis of Joints) 
1.6 การประเมนิจากการสญูเสยีผวิหนงั (Skin Loss) 
1.7 การประเมนิจากการบาดเจบ็ของเสน้ประสาท (Peripheral Nerve Injury) 
1.8 การประเมนิจากความผดิปกตขิองหลอดเลอืด (Vascular Disorder) 
1.9 การประเมนิกลุ่มอาการเจบ็ปวดเฉพาะทีท่ีส่ลบัซบัซอ้น (CRPS)* ไดแ้ก่ อาการปวดแสบรอ้น 

(Causalgia)  Reflex Sympathetic Dystrophy  
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ประเภท  2 วิธีการประเมินท่ีอาศยัการท าหน้าท่ี (Functional) มี 3 วิธี 
 2.1 การประเมนิพสิยัการเคลื่อนไหวของขอ้ (Range of Motion) 
 2.2 การประเมนิท่าทางการเดนิทีผ่ดิปกต ิ(Gait Derangement) 

 2.3 การประเมนิก าลงักล้ามเนื้อ (Muscle Strength) โดยใช้วธิีการตรวจร่างกายทดสอบก าลัง
กลา้มเน้ือ  

ประเภท 3 วิธีการประเมินตามฐานการวินิจฉัยโรค (Diagnosis based) มี 6 ข้อ 
 3.1 กระดกูหกั (Fractures) 
 3.2 การบาดเจบ็ของเอน็ยดึขอ้ (Ligament Injuries) 
 3.3 การตดักระดกูอ่อน meniscus (Meniscectomies) 
 3.4 เทา้ผดิรปู (Foot Deformities) 
 3.5 ถุงน ้าบรเิวณขอ้สะโพกและกระดกูเชงิกรานอกัเสบ (Hip and Pelvic Bursitis) 
 3.6 การผ่าตดัเปลีย่นใสข่อ้เทยีมบรเิวณขาและเทา้ (Lower Extremity Joint Replacements) 

 รายละเอยีดของวธิปีระเมนิทีจ่ะบรรยายตามหวัขอ้ของคู่มอืน้ี 
1.  วิธีการประเมินท่ีอาศยัการเปล่ียนแปลงทางกายวิภาค (Anatomic Changes) 
            การเปลีย่นแปลงทางกายวภิาค ไดแ้ก่ ความยาวของขาทีแ่ตกต่างกนั ขอ้อกัเสบ การเปลีย่นแปลง

ของผวิหนงั ขาและเทา้ขาด กลา้มเน้ือลบี การสญูเสยีหน้าทีข่องเสน้ประสาท และหลอดเลอืดผดิปกตต่ิาง ๆ เหล่าน้ีตอ้ง
ประเมนิด้วยการตรวจร่างกายและพสิูจน์ยนืยนัโดยการตรวจทางคลนิิก โรคขอ้อกัเสบมปีระเภทการวนิิจฉัยอยู่ในตวั
ของโรคเอง ผูร้บัการประเมนิดว้ยโรคนี้ มกีารสญูเสยีสมรรถภาพจากอาการเจบ็ปวด อ่อนแรงหรอืขอ้ยดึ (Stiffness) แต่
ขอ้กย็งัเคลื่อนไหวได ้ขอ้อกัเสบประเมนิโดยการถ่ายภาพรงัส ีแลว้วดัความกวา้งของช่องขอ้  ส่วนกลุ่มอาการเจบ็ปวด
เฉพาะทีท่ีส่ลบัซบัซอ้น ไดแ้ก่ อาการปวดแสบปวดรอ้น (Causalgia) และอาการเจบ็ปวดจาก Reflex Sympathetic 
Dystrophy ใหท้ าการประเมนิโดยใช้วิธวีดัพสิยัการเคลื่อนไหว (ROM) รวมกบัการประเมนิการสูญเสยีหน้าที่ของ
เสน้ประสาท  

2. วิธีการประเมินท่ีอาศยัการสูญเสียสมรรถภาพจากการท าหน้าท่ี (Functional Impairment) 
  การประเมนิวธินีี้ ไดแ้ก่ พสิยัการเคลื่อนไหวของขอ้ (Range of Motion - ROM),ท่าทางการเคลื่อนที่

ผดิปกต ิและก าลงักลา้มเน้ือ      
ควรเลอืกใช้วธินีี้ประเมนิในกรณีที่ไม่สามารถแยกประเภทการสูญเสยีสมรรถภาพ  ที่เกดิจากการ

เปลีย่นแปลงทางกายวภิาคหรอืแยกไดย้าก หรอื การสญูเสยีสมรรถภาพจากการท าหน้าทีท่ีเ่หน็ไดเ้ด่นชดั และถอืเป็นวธิี
สดุทา้ยทีจ่ะเลอืกใช ้
 3. วิธีการประเมินตามฐานการวินิจฉัยโรค (Diagnosis – Based Estimates) 
  ควรเลอืกใช้การประเมนิวิธนีี้ในกรณีที่การสูญเสยีสมรรถภาพเกิดจากกระดูกหกัและความพิการ
ต่างๆ รวมทัง้ ขอ้หลวม (Ligamentous Instability) ถุงน ้าอกัเสบ (Bursitis) และวธิกีารผ่าตดัแบบต่าง ๆ รวมทัง้     
การใส่ขอ้เทยีมและการตดักระดูกอ่อนในขอ้เข่า (Meniscectomies) ในบางกรณีหรอืบางโอกาส ต้องใชก้ารประเมนิที่
อาศยัฐานการวนิิจฉยัโรคร่วมกบัการประเมนิการสญูเสยีวธิอีื่น 

   แพทยผ์ูป้ระเมนิควรอ่านทบทวนและท าความเขา้ใจเน้ือหาของบทนี้ใหต้ลอดตัง้แต่ตน้จนจบบท แลว้
จงึจะท าการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพและลงบนัทกึตามหวัขอ้ทีก่ าหนดใหใ้นแบบสรุปทบทวนประเมนิการสญูเสยี
สมรรถภาพของขาและเทา้ (รปู 3-10) ทีอ่ยู่ทา้ยบทนี้ ข ัน้ตอนแรกแพทยผ์ูป้ระเมนิ ควรวนิิจฉยัโรคของผูร้บัการประเมนิ
ก่อนและหลงัจากทราบว่าผู้รบัการประเมินได้รบัการรกัษาเต็มที่และการรกัษาสิ้นสุดแล้ว (Maximum Medical 
Improvement-MMI) จงึจะท าการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพ โดยประเมนิตัง้แต่เชงิกราน ขอ้สะโพก ต้นขาลงไป
จนถึงนิ้วเท้า  จากรูป 3-10 ประกอบไปด้วยรายชื่อของส่วนต่าง ๆ ของขาและเท้าพร้อมวธิีการประเมนิ แพทย์ผู้
ประเมนิต้องตรวจหาการสูญเสยีพสิยัการเคลื่อนไหวของขอ้ (ROM) หรอืการสูญเสยีสมรรถภาพของส่วนอื่น ๆ ที่
ปรากฏชดัเจน และลงบนัทกึค่าการสญูเสยีสมรรถภาพใหถู้กตอ้งตรงตามรายละเอยีดในแบบการประเมนิ ท าการเลอืก
วธิปีระเมนิทีล่ะเอยีดและแน่ชดัมากทีสุ่ดและการรวมค่าการสญูเสยีสมรรถภาพโดยใช้ตารางค่ารวมใหพ้จิารณาเป็น
อนัดบัต่อมา 
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 หลงัจากตรวจสอบภาวะทีอ่าจจะท าใหเ้กดิการสญูเสยีสมรรถภาพทัง้หมดและแกไ้ขการลงบนัทกึการ
ประเมนิแลว้ แพทยผ์ูป้ระเมนิควรเลอืกวธิกีารประเมนิทางคลนิิกทีถู่กต้องและเหมาะสมทีสุ่ด (เช่นมคีวามละเอยีดและ
ชดัเจนที่สุด) และท าการหาค่าและลงบนัทกึค่าการสูญเสยีสมรรถภาพในแต่ละวธิทีี่เลอืกประเมนิตามตารางที่ไขว ้
(Cross - Usage Chart) ตารางที ่3-2 เป็นตารางทีไ่ขวท้ีบ่อกถงึวธิกีารประเมนิและค่าการสญูเสยีสมรรถภาพวธิใีดบา้ง
ทีส่ามารถน ามารวมกนัได ้โดยใชต้ารางค่ารวม แพทยผ์ูป้ระเมนิควรมคีวามรบัผดิชอบทีต่้องเขยีนค าอธบิายถงึเหตุผล
ของการเลอืกวธิปีระเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของวธิเีฉพาะนัน้ ๆ  ในกรณีที่ไม่ทราบว่าจะเลอืกวธิกีารประเมนิการ
สญูเสยีสมรรถภาพดว้ยวธิใีด แพทยผ์ูป้ระเมนิควรท าการค านวณค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของแต่ละวธิกี่อนแลว้จงึ
พจิารณาเลอืกวธิกีารประเมนิหรอืวธิกีารรวมค่าทีไ่ด้จากวธิใีดวธิหีนึ่งทีใ่หค้่าการสญูเสยีสมรรถภาพของการประเมนิ
ทางคลนิิกทีถู่กตอ้งและตรงกบัความเป็นจรงิมากทีส่ดุ 

วิธีการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพที่ดีควรมีวิธีเดียว ซึ่งจะประเมินลักษณะการสูญเสีย
สมรรถภาพและผลกระทบต่อความสามารถในการประกอบกจิวตัรประจ าวนัได้อย่างเหมาะสม  แต่ในบางกรณีอาจ
จ าเป็นต้องใช้มากกว่าหนึ่งวิธใีนการประเมนิการสูญเสยีสมรรถภาพต่าง ๆ ที่มีอยู่ทัง้หมด ถ้าใช้วิธีการประเมิน
มากกว่าหน่ึงวิธี ค่าการสูญเสียสมรรถภาพท่ีได้ทัง้หมด ต้องน ามารวมกนัโดยใช้ตารางค่ารวม  ต้องพยายาม
หลกีเลีย่งการรวมค่าการสญูเสยีสมรรถภาพต่าง ๆ ทีไ่ดม้าจากวธิกีารประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพทีเ่กดิจากสาเหตุ
เดียวกนั การเลอืกวิธีประเมินที่เหมาะสมหรือการรวมค่าจากวิธปีระเมินหลาย ๆ วิธี ต้องอาศยัประสบการณ์และ       
การพจิารณาตดัสนิใจทีด่ ีการตรวจร่างกายอย่างรอบคอบและการทบทวนขอ้มูลทีส่นับสนุนถอืเป็นสิง่จ าเป็นทีจ่ะช่วย
ท าให้ผลการประเมนิถูกต้องและมีค่าประเมินคงที่ ไม่เปลี่ยนแปลง  ถ้าสามารถประเมินการสูญเสยีสมรรถภาพได้
มากกว่าหนึ่งวธิขี ึน้ไป ควรเลอืกใชว้ธิปีระเมนิทีใ่หค้่าการสญูเสยีสมรรถภาพสงูสดุเพยีงวธิเีดยีว 

 
ตารางท่ี 3-2  แนวทางการพิจารณาน าค่าท่ีประเมินได้ในแต่ละวิธีมารวมกนัอย่างเหมาะสม (Guide to the 

appropriate combination of evaluation methods) 
ช่องว่างแสดงถงึค่าการสญูเสยีสมรรถภาพจากวธิปีระเมนิต่าง ๆ ทีส่ามารถน ามารวมกนัไดโ้ดยใช้ตารางค่ารวม 
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ความยาวขาต่างกนั  X     X      

การเดินท่ีผิดปกติ X  X X X X X X X X X X 

กล้ามเน้ือลีบ  X  X X X X X  X X  

ก าลงักล้ามเน้ือ  X X  X X  X  X O  

พิสยัการเคล่ือนไหว 

ข้อติดแขง็ 
 X X X  X  X   O  

ข้อเส่ือมอกัเสบ  X X X X        

ขาและเท้าขาด X X X X         

การประเมินตามการ

วินิจฉัยโรค 
 X X X X        

การสญูเสียผิวหนัง  X           

การบาดเจบ็ของ

เส้นประสาท 
 X X X       X  

กลุ่มอาการเจบ็ปวด

เฉพาะท่ีท่ีสลบัซบัซ้อน 
 X X O O     X  X 

ความผิดปกติของ

หลอดเลือด 
 X         X  

X = หา้มใชว้ธิกีารเหล่านี้ร่วมกนัในการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพอยา่งเดยีวกนั 

O = อ่านขอ้แนะน าการประเมนิกลุ่มอาการเจบ็ปวดเฉพาะทีท่ีส่ลบัซบัซอ้น (CRPS) ของบททีว่า่ดว้ยขาและเทา้ 
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3.2.1 การแปลงค่าการสูญเสียสมรรถภาพของขาไปเป็นค่าการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ร่างกาย 
(Converting From Lower Extremity to Whole Person Impairment) 
 เพื่อให้การใช้บทนี้ง่ายขึน้ การศกึษาตารางจากบทนี้แสดงถึงค่าร้อยละของการสูญเสยีสมรรถภาพของทัง้
ร่างกาย ของขา และเฉพาะสว่นของเทา้ ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกายจะไม่อยู่ในวงเลบ็ สว่นค่าการสญูเสยี
สมรรถภาพของขาจะอยู่ในวงเลบ็เลก็ (.....) และเฉพาะส่วนของเท้าจะอยู่ในวงเลบ็ปีกกา […] การแปลงค่าร้อยละ           
การสญูเสยีสมรรถภาพของเทา้ไปเป็นค่ารอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพของขาใหคู้ณดว้ย 0.7 และการแปลงค่ารอ้ยละ
การสญูเสยีสมรรถภาพของขาไปเป็นค่ารอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกายใหค้ณูดว้ย 0.4 ค่าเหล่านี้ดไูดจ้าก
ตารางที ่3-3 
 
ตารางท่ี 3-3  ค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ร่างกาย ค านวณมาจากค่าร้อยละการสูญเสีย

สมรรถภาพของขา (Whole Person Impairment Values Calculated From Lower Extremity 
Impairment) 

ร้อยละการสญูเสียสมรรถภาพ ร้อยละการสญูเสียสมรรถภาพ ร้อยละการสญูเสียสมรรถภาพ 
ของขา  ของทัง้ร่างกาย ของขา  ของทัง้ร่างกาย ของขา  ของทัง้ร่างกาย 

0 = 0 34 = 14 68 = 27 
1 = 0 35 = 14 69 = 28 
2 = 1 36 = 14 70 = 28 
3 = 1 37 = 15 71 = 28 
4 = 2 38 = 15 72 = 29 
5 = 2 39 = 16 73 = 29 
6 = 2 40 = 16 74 = 30 
7 = 3 41 = 16 75 = 30 
8 = 3 42 = 17 76 = 30 
9 = 4 43 = 17 77 = 31 
10 = 4 44 = 18 78 = 31 
11 = 4 45 = 18 79 = 32 
12 = 5 46 = 18 80 = 32 
13 = 5 47 = 19 81 = 32 
14 = 6 48 = 19 82 = 33 
15 = 6 49 = 20 83 = 33 
16 = 6 50 = 20 84 = 34 
17 = 7 51 = 20 85 = 34 
18 = 7 52 = 21 86 = 34 
19 = 8 53 = 21 87 = 35 
20 = 8 54 = 22 88 = 35 
21 = 8 55 = 22 89 = 36 
22 = 9 56 = 22 90 = 36 
23 = 9 57 = 23 91 = 36 
24 = 10 58 = 23 92 = 37 
25 = 10 59 = 24 93 = 37 
26 = 10 60 = 24 94 = 38 
27 = 11 61 = 24 95 = 38 
28 = 11 62 = 25 96 = 38 
29 = 12 63 = 25 97 = 39 
30 = 12 64 = 26 98 = 39 
31 = 12 65 = 26 99 = 40 
32 = 13 66 = 26 100 = 40 
33 = 13 67 = 27    



194 

 

ผูร้บัการประเมนิบางคนอาจมกีารสญูเสยีสมรรถภาพในหลายต าแหน่งของขาและเทา้ขา้งเดยีวกนัหรอือาจมี
การสญูเสยีสมรรถภาพหลายอย่างทีต่ าแหน่งเดยีวกนั ถ้าผูร้บัการประเมนิมกีารสญูเสยีสมรรถภาพในหลายต าแหน่ง
ของขาและเท้าข้างเดียวกนั เช่น ต้นขา และเท้า ในการประเมินต้องค านวณค่าการสูญเสยีสมรรถภาพของแต่ละ
ต าแหน่งแยกกนัก่อน แลว้จงึแปลงค่าการสญูเสยีสมรรถภาพเหล่านัน้ไปเป็นค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกาย 
แลว้จงึน าค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของแต่ละต าแหน่งมารวมกนัโดยใชต้ารางค่ารวม ถ้าผูร้บัการประเมนิมกีารสญูเสยี
สมรรถภาพหลายอย่างของขาและเทา้ทีต่ าแหน่งเดยีวกนั เช่น ทีน่ิ้วเทา้และขอ้เทา้ การประเมนิกใ็หน้ าค่าการสญูเสยี
สมรรถภาพแต่ละสว่นของเทา้ทีค่ านวณได ้มารวมกนัก่อนโดยใชต้ารางค่ารวม แลว้จงึแปลงค่าทีร่วมไดข้องเทา้ไปเป็น
ของขาและของทัง้ร่างกาย ในท านองเดยีวกนัการสญูเสยีสมรรถภาพของขาทีต่ าแหน่งเดยีวกนั ถ้าใชว้ธิกีารประเมนิ
การสญูเสยีสมรรถภาพแยกกนั ตอ้งน าค่าการสญูเสยีสมรรถภาพทีป่ระเมนิไดใ้นแต่ละวธิมีารวมกนัโดยใช้ตารางค่ารวม
ก่อนแลว้จงึท าการแปลงค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของขาไปเป็นการสญูเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกาย 

วธิกีารประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพ 13 วธิทีีม่อียู่ในตารางที ่3-1 จะกล่าวแยกกนัในรายละเอยีด ดงันี้ 
 
3.2.2  แนวทางการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพเน่ืองจากความยาวขาท่ีต่างกนั (Limb Length 

Discrepancy) 
 การตรวจวดัความยาวของขาทีต่่างกนั ใหท้ าในท่านอนหงายราบ โดยใหผู้ร้บัการประเมนินอนหงายราบบน
เตยีงตรวจโรค จดัใหข้าและเทา้ทัง้ 2 ขา้ง อยู่ในต าแหน่งเดยีวกนั การวดัความยาวใหเ้ริม่จากจุด ปุ่มกระดูกเชงิกราน
ดา้นหน้า (Anterior Superior Iliac Spine) ไปถงึจุดต ่าสุดของตาตุ่มด้านใน (Medial Malleolus) ของขาทัง้ 2 ขา้ง
เปรยีบเทยีบกนั  
 วธิกีารตรวจว่าส่วนใดของขาทีย่าวไม่เท่ากนั ท าไดโ้ดยการงอเข่า 90 องศา และฝ่าเทา้วางทาบสนิทกบัพืน้
เตยีง ถา้พบว่าเขา่ขา้งหนึ่งสงูกว่าอกีขา้งหนึ่ง แสดงว่ากระดกูหน้าแขง้ (Tibia) ขา้งทีเ่ขา่สงูกว่านัน้ยาวกว่าขา้งตรงขา้ม  
 การวดัความยาวของขา มโีอกาสทีจ่ะคลาดเคลื่อนไดต้ัง้แต่ 0.5-1.0 ซ.ม. ในกรณีทีผู่ว้ดัไม่มปีระสบการณ์ดพีอ 
โดยเฉพาะในกรณีทีผู่ร้บัการประเมนิมกีระดูกเชงิกรานเอยีง ขอ้เข่าตดิในท่างอ (Knee Flexion Contracture) หรอืขอ้
เท้าบวม ดงันัน้ ถ้าต้องการค่าที่ถูกต้องชดัเจนจงึแนะน าให้ท าการวดัความยาวของขาโดยการถ่ายภาพรงัสพีเิศษที่
เรยีกว่า teleroentgenography  

ถา้ท าการวดัโดยใชส้ายวดั วดับนผวิหนงัจากจุดปุม่กระดกูเชงิกรานดา้นหน้าไปถงึจุดต ่าสุดของตาตุ่มดา้นใน 
ผูว้ดัต้องท าการวดัซ ้า 3 ครัง้ แลว้หาค่าความยาวเฉลีย่ เพื่อลดความคลาดเคลื่อนดงักล่าว ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพ
จากความยาวของขาที่ต่างกนั ขึน้อยู่กบัความยาวที่แตกต่างกนัของขาทัง้สองขา้ง ให้ศกึษาจากตารางที่ 3-4ก  ซึ่ง
แสดงค่าการสูญเสยีสมรรถภาพที่ประเมินได้จากความยาวของขาที่ต่างกนั สามารถน ามารวมกบัค่าการสูญเสีย
สมรรถภาพจากสาเหตุอื่นได ้โดยใชต้ารางค่ารวม 
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ตารางท่ี 3-4 ก    ค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากความยาวของขาท่ีต่างกนั (Impairment Due to Limb Length 
Discrepancy) 

ความยาวของขาท่ีต่างกนั  
( ซม. ) 

รอ้ยละการสูญเสียสมรรถภาพ 
ของทัง้รา่งกาย ของขา 

             0 – 1.9 
             2 - 2.9 
             3 - 3.9 
             4 - 4.9 
              ตัง้แต่ 5  ขึน้ไป 

0 
2 - 3 
4 - 5 
6 - 7 

8 

0 
5 - 9 

10 - 14 
15 - 19 

20 
 
ตวัอย่างท่ี 3.1  การสญูเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกายรอ้ยละ 3 จากความยาวของขาทีต่่างกนั  
ประวติั   ชายไทย อายุ 30 ปี มนี ้าหนัก 90 กก. พนักงานขบัรถบรรทุกของบรษิทัขนส่ง ประสบ

อุบตัเิหตุทางรถยนต ์มกีระดกูตน้ขาซา้ยหกัเป็นหลายชิน้และปลายกระดูกหกัทะลุผวิหนัง
ออกมาขา้งนอก ไดร้บัการรกัษาโดยการผ่าตดัใส่แกนโลหะดามกระดูกในโพรงไขกระดูก
ชนิดไม่มรีลูอ็ก  อกี 6 เดอืนต่อมากระดกูหกัตดิด ีแต่ขาขา้งซา้ยสัน้ 

อาการปัจจบุนั  ผูร้บัการประเมนิเดนิขากะเผลกอย่างชดัเจน ไม่มอีาการเจบ็ปวดหรอืกลา้มเน้ืออ่อนแรง 
การตรวจรา่งกาย   บรเิวณเข่าและสะโพก ทัง้ 2 ขา้ง ปรากฏว่าขอ้ทัง้ 2 เคลื่อนไหวได้คล่องเป็นปกติไม่มี

อาการเจบ็ปวด กลา้มเนื้อต้นขาซา้ยและกลา้มเนื้อน่องไม่ลบี ก าลงักลา้มเนื้อแขง็แรงเป็น
ปกต ิวดัความยาวของขาทัง้ 2 ขา้ง จากจุดปุ่มกระดูกเชงิกรานดา้นหน้าไปถงึจุดต ่าสุด
ตาตุ่มในไดค้วามยาวของขาซา้ย 93 ซม.  ขาขวายาว 96.5 ซม. ต่างกนั 3.5 ซม.  

การตรวจทางคลินิก   การวดัความยาวของขาโดยการถ่ายภาพรงัสพีเิศษ teleroentgenography ไดค้วามยาว
ขาขา้งซา้ย 81.5 ซม. และความยาวขาขา้งขวา 84.3  ต่างกนั 2.8 ซ.ม. 

การวินิจฉัยโรค  กระดกูตน้ขาซา้ยทีห่กั หายสนิท แต่ขาซา้ยสัน้  2.8 ซม. 
ผลการประเมิน   ผูร้บัการประเมนิรายนี้มกีารสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 3 ของทัง้ร่างกาย เนื่องจากความ

ยาวของขาทีต่่างกนั 
ค าอธิบาย  ถงึแม้ผูร้บัการประเมนิจะมที่าทางการเดนิที่ผดิปกติ (ขากะเผลก) แต่การประเมนิการ

สญูเสยีสมรรถภาพจากท่าทางการเดนิทีผ่ดิปกต ิ(Gait Derangement) จะใชก้ต่็อเมื่อไม่
สามารถประเมนิการสูญเสยีสมรรถภาพด้วยวธิอีื่นๆแล้ว จงึควรใช้เป็นวธิสีุดท้ายเพราะ  
การประเมนิโดยวธิวีดัความยาวของขาทีต่่างกนั เป็นวธิเีฉพาะเจาะจงและเหมาะสมกว่า  
จากตารางที ่3-4ก  ความยาวขาทีต่่างกนั 2.8 ซม. มคี่าการสญูเสยีสมรรถภาพของขา           
รอ้ยละ 9 หรอื ร้อยละ 3 ของทัง้ร่างกาย  วธิวีดัความยาวของขาจากการถ่ายภาพรงัสี              
มาประเมนิเป็นค่าความยาวของขาทีถู่กต้องแม่นย ามากกว่าวธิวีดัดว้ยสายวดั โดยเฉพาะ  
ในรายทีผู่ร้บัการประเมนิมรีปูร่างอว้น แต่ในทางปฏบิตักิารวดัดว้ยสายวดัจะสะดวกกว่าจงึ
ควรวดัดว้ยความระมดัระวงั และผูว้ดัตอ้งมปีระสบการณ์ดพีอ ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพที่
ประเมนิไดจ้ากวธินีี้สามารถน ามารวมกบัค่าการสญูเสยีสมรรถภาพทีป่ระเมนิไดจ้ากวธิอีื่น 
เช่น การวนิิจฉยัโรคกระดกูตน้ขาหกั (ตามรายชื่อในตารางที ่3.2) โดยใชต้ารางค่ารวม 
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 3.2.3 แนวทางการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพจากท่าทางการเดินท่ีผิดปกติ (Rating Impairment 
Due to Gait Derangement) 
 ท่าทางการเดนิทีผ่ดิปกติ ปรากฏให้เหน็ร่วมกบัการสญูเสยีสมรรถภาพในหลาย ๆ แบบ บรเิวณขา และมกั
เกดิเป็นผลมาจากความผดิปกตอิื่น ๆ ดงันัน้ ในการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพทีเ่กดิจากท่าทางการเดนิทีผ่ดิปกติ
ตอ้งตรวจพบพยาธสิภาพทีแ่ทจ้รงิมาสนบัสนุน เช่น ภาพถ่ายรงัส ีเป็นตน้ การประเมนิดว้ยวธินีี้ ตามตารางที ่3-5 ผูร้บั
การประเมนิตอ้งมที่าทางการเดนิทีผ่ดิปกตติลอดเวลา (Full-time Gait Derangement) โดยใชเ้ครื่องพยุง (dependent 
on assistive devices) และไม่ควรใชว้ธินีี้ประเมนิในกรณีทีผู่ร้บัการประเมนิมเีพยีงอาการเจบ็ปวดอย่างเดยีว หรือ
อาการเขา่ไม่มแีรงทนัท ีหรอืผูร้บัการประเมนิมอีาการปวดหลงัแลว้ตอ้งใชไ้มเ้ทา้ เป็นตน้   

หา้มน าค่าการสญูเสยีสมรรถภาพที่ประเมนิจากวธินีี้มารวมกบัค่าการสูญเสยีสมรรถภาพทีป่ระเมนิได้จาก            
วธิอีื่นๆ อีก ถึงอย่างไรกต็าม ค่าการสูญเสยีสมรรถภาพที่ประเมนิได้จากวธินีี้ไม่แม่นย าเท่ากบัวิธกีารประเมินการ
สญูเสยีสมรรถภาพแบบเฉพาะเจาะจงซึง่มคีวามละเอยีดและใหค้่าประะเมนิทีแ่น่นอนกว่า   ถ้าเลอืกไดผู้ป้ระเมนิควร
หนัไปใชว้ธิปีระเมนิแบบเฉพาะเจาะจงอื่นๆ  
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ตารางท่ี  3-5  ค่าการสญูเสียสมรรถภาพของทัง้ร่างกายจากท่าทางการเดินท่ีผิดปกติเน่ืองจาก
ขาและเท้า  (Lower Limb Impairment Due to Gait Derangement) 

 

ระดบัความ
รนุแรง 

 
อาการแสดง 

รอ้ยละการสูญเสีย 
สมรรถภาพ 

ของทัง้รา่งกาย 
เลก็น้อย 

  
 ก  ก.  เดนิกะเผลกพรอ้มก้าวสัน้ๆ จากความเจบ็ปวด                 

ของข้อเสื่อมขัน้ปานกลางถึงรุนแรงบริเวณข้อสะโพก 
หรอืขอ้เขา่ หรอืขอ้เทา้ 

 ข.  ข.  การตรวจดว้ยวธิ ีTrendelenberg sign ใหผ้ลบวก 
และขอ้สะโพกมกีารเสือ่มขัน้ปานกลางถงึรุนแรง  

7 
 
 

10 

 ค.  เหมอืนขอ้ ก หรอื ข แต่ผูร้บัการประเมนิต้องใชไ้ม้
เท้าหรอืไม้ค ้ายนัรกัแร้ขา้งเดียวเป็นครัง้คราวเพื่อช่วย
ขณะเดนิไกล แต่ขณะอยู่ทีบ่า้นและทีท่ างานไม่ตอ้งใช้ 
 ง.  ตอ้งใชก้ายอุปกรณ์ชนิดสัน้เสรมิขอ้เทา้และเทา้            
เป็นประจ า (Short Leg Brace, Ankle-Foot Orthosis 
AFO) 

15 
 
 

15 

ปานกลาง 
  

 จ .ต้องใช้ไม้เท้าหรือไม้ค ้ ายันรักแร้ข้างเดีย วหรือ              
กายอุปกรณ์ชนิดยาวเสรมิเขา่ขอ้เทา้และเทา้ (Long Leg 
Brace, Knee-Ankle-Foot Orthosis-KAFO) เป็นประจ า 
ฉ. ต้องใช้ไม้เท้า หรือไม้ค ้ายนัรกัแร้เพียงข้างเดียว
ร่วมกับกายอุปกรณ์ชนิดสัน้เสริมข้อเท้าและเท้าเป็น
ประจ า (AFO) 
ช. ต้องใช้ไม้เท้า 2 ขา้ง  หรอืไม้ค ้ายนัรกัแร้  2  ขา้ง                
เป็นประจ า 

20 
 
 

30 
 

40 

รุนแรง 
 

  ซ. ต้องใช้ไมเ้ท้า  2 ขา้ง  หรอืไม้ค ้ายนัรกัแร้  2  ขา้ง  
ร่วมกบักายอุปกรณ์ชนิดสัน้เสริมข้อเท้าและเท้า เป็น
ประจ า (AFO) 

  ฌ. ต้องใช้ไมเ้ท้า หรอืไมค้ ้ายนัรกัแร ้ 2  ขา้ง  ร่วมกบั
กายอุปกรณ์ชนิดยาวเสริมเข่าขอ้เท้าและเท้าขา้งเดยีว
เป็นประจ า (KAFO) 

 ญ. ตอ้งใชไ้มเ้ทา้หรอืไมค้ ้ายนัรกัแร ้ 2  ขา้ง  ร่วมกบักาย 
อุปกรณ์ชนิดยาวเสรมิเขา่ขอ้เทา้และเทา้หรอืชนิดสัน้
เสรมิเฉพาะขอ้เทา้และเทา้แบบใดแบบหนึ่งและตอ้งใช้
เสรมิขาทัง้สองขา้ง(Two Lower Extremity Braces Either 
Ankle-Foot Orthosis or Knee-Ankle-Foot Orthosis) 
(KAFO หรอื AFO) เสรมิขาทัง้สองขา้ง เป็นประจ า 
ฎ.  ตอ้งนัง่รถเขน็ตลอด 

50 
 
 

60 
 
 

70 
 
 
 
 
 

80 
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ตวัอย่างท่ี 3.2  การสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 15 ของทัง้ร่างกาย จากท่าทางการเดินที่ผิดปกต ิ        
อนัเนื่องมาจากอาการปวดขอ้สะโพก 

ประวติั   ผู้รบัการประเมินหญิงไทย อายุ 60 ปี ลื่นล้มก้นกระแทก เนื่องจากพื้นเปียกขณะท า
ความสะอาดในโรงงาน มีอาการปวดบริเวณขาหนีบข้างขวาที่รุนแรง ต่อมาปวดข้อ
สะโพกก่อนหน้านี้ผูร้บัการประเมนิเดนิไดเ้ป็นปกต ิไม่มโีรคขอ้สะโพก จากภาพถ่ายรงัสี
พบกระดกูขอ้สะโพกไม่หกัไม่หลุด 

อาการปัจจบุนั   ผูร้บัการประเมนิยงัคงมอีาการปวดขอ้สะโพกขา้งขวา ถา้เดนิไกลเกนิ 500 เมตร จะเดนิ
ไดด้ว้ยความล าบาก ต้องใชไ้มเ้ทา้ช่วยพยุงในการเดนิทุกครัง้ที่ต้องไปท าธุระนอกบา้น 
ไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้กีต่อไป ตอ้งออกจากงานมาอยู่บา้น วิง่ไม่ได้ 

การตรวจรา่งกาย   เดนิกะเผลกชนิด Trendelenburg gait ขาทัง้ 2 ขา้งยาวเท่ากนั พสิยัการเคลื่อนไหวของ
ขอ้สะโพกและขอ้เข่าขา้งขวาเป็นปกต ิแต่จะมอีาการปวดเฉพาะ ท่าบดิหมุนขอ้สะโพก
เขา้ใน เสน้ประสาทและหลอดเลอืดอยู่ในเกณฑป์กต ิ

การตรวจทางคลินิก  ภาพถ่ายรงัสเีดมิของขอ้สะโพกเป็นปกต ิผลการตรวจดว้ย bone scan และ MRI  ไม่
พบสิง่ผดิปกติ  การถ่ายภาพรงัสขีอ้สะโพกหลงัการประสบอนัตราย 18 เดอืนต่อมา 
พบว่าช่องขอ้สะโพกขา้งขวาวดัได ้3 มม. เทยีบกบัขา้งซา้ยวดัได ้4 มม. 

การวินิจฉัยโรค    อาการปวดขอ้สะโพกขวา พรอ้มกบัเดนิล าบาก ตอ้งใชไ้มเ้ทา้ค ้ายนั 
ผลการประเมิน  ผูร้บัการประเมนิสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 15 ของทัง้ร่างกาย  (ตารางที ่3-5 ขอ้ ค.) 
ค าอธิบาย   ภาพถ่ายรงัสขีอ้สะโพกของผูร้บัการประเมนิ มชี่องขอ้แคบเลก็น้อย และมอีาการปวดขอ้

สะโพกมากขณะบิดหมุนข้อสะโพกเข้าใน แสดงว่าข้อสะโพกเสื่อมในระยะเริ่มแ รก               
ถ้าประเมนิโดยวธิขีอ้เสื่อมอกัเสบ จากตารางที่ 3-31 จากช่องขอ้ตะโพกแคบเหลอื 3 
มม. มคี่าการสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 3 ของทัง้ร่างกาย 

 ถงึอย่างไรกต็าม การประเมนิจากท่าทางการเดนิทีผ่ดิปกต ิจากตารางที ่3-5 ไดค้่าการ
สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 15 ของทัง้ร่างกาย ซึง่สงูกว่าค่าการประเมนิจากวธิแีรก ซึง่
เมื่อพิจารณาดูแล้วค่าที่สูงมีความถูกต้องและเหมาะสมกบัอาการเจ็บป่วยในปจัจุบนั               
ค่าการประเมนิทีไ่ดจ้าก 2 วธินีี้หา้มน ามารวมกนั เพราะว่าค่าการประเมนิการสญูเสยี
สมรรถภาพทีไ่ดจ้ากการประเมนิท่าทางการเดนิที่ผดิปกต ิเป็นค่าโดยรวมอยู่แลว้ หา้ม
น ามารวมกบัค่าการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพจากวธิอีื่น ๆ อกี  การใชห้รอืไม่ใช้
การประเมนิจากท่าทางการเดนิทีผ่ดิปกตคิวรอยู่ในดุลยพนิิจของแพทยผ์ูป้ระเมนิ 

 
3.2.4  แนวทางการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพเน่ืองจากกล้ามเน้ือขาลีบข้างเดียว (Rating 

Impairment Due to Muscle Atrophy Unilateral)  
 การประเมนิโดยวธินีี้ ผู้รบัการประเมนิควรมขีาด้านตรงกนัขา้มปกติเพื่อใช้ในการเปรยีบเทยีบ โดยขาขา้ง
ปกติไม่ควรบวมหรือมีหลอดเลือดด าขอดบริเวณขา ซึ่งจะท าให้การวดัคลาดเคลื่อน การประเมินการท างานของ
กล้ามเนื้อที่ลดลง ควรเลือกใช้วิธีการประเมินเพียงวิธีเดียวจากวิธีต่อไปนี้ ได้แก่ ท่าเดินที่ผิดปกติ กล้ามเนื้อลีบ          
การตรวจก าลงักล้ามเนื้อหรอืการบาดเจบ็ต่อเสน้ประสาทส่วนปลาย และควรเลือกวธิทีี่ดแีละเหมาะสมที่สุดเพยีงวธิี
เดียว ส าหรบัผู้รบัการประเมนิแต่ละราย (ตารางที่ 3-6) ค่าการสูญเสยีสมรรถภาพของร่างกายที่ได้จากกล้ามเนื้อ
บริเวณต้นขา และน่องลีบที่ได้ต้องน ามารวมกนัโดยใช้ตารางค่ารวมเป็นค่าร้อยละการสูญเสยีสมรรถภาพของทัง้
ร่างกาย 
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ตารางท่ี  3-6  ค่าการสูญเสียสมรรถภาพเน่ืองจากกล้ามเน้ือขาลีบข้างเดียว (Impairment Due to Unilateral 
Leg Muscle Atrophy) 

ค่าความแตกต่างความยาว
ของเส้นรอบวงขา ( ซม. ) 

ระดบัความรนุแรงการ         
สูญเสียสมรรถภาพ 

รอ้ยละการสูญเสียสมรรถภาพ                       
ของทัง้รา่งกาย (ของขา) 

ก. ตน้ขา : วดัจากต าแหน่งทีส่งู 10 ซม. เหนือลกูสะบา้ในท่าขอ้เขา่เหยยีดตรงและกลา้มเน้ือคลายตวั 
 0 - 0.9 
 1 - 1.9 
 2 - 2.9 
 ตัง้แต่ 3 ขึน้ไป  

ไม่ม ี
เลก็น้อย 
ปานกลาง 
รุนแรง 

    0 
  1 - 2      ( 3 - 8 ) 
  3 - 4      ( 8 - 13 ) 
    5         ( 13 ) 

ข.  น่อง  :  วดัเสน้รอบวงของกลา้มเน้ือน่องสว่นทีก่วา้งทีส่ดุขา้งปกต ิ น าไปเปรยีบเทยีบกบักลา้มเน้ือน่องของขาขา้ง
ทีม่พียาธสิภาพทีว่ดัจากระดบัเดยีวกนั 

  0 - 0.9 
  1 - 1.9 
  2 - 2.9 
ตัง้แต่ 3 ขึน้ไป 

        ไม่ม ี
        เลก็น้อย 
        ปานกลาง 
        รุนแรง 

    0 
  1 - 2     ( 3 - 8 ) 
  3 - 4     ( 8 - 13 ) 
    5        ( 13 ) 

หมายเหตุ  ค่าทีอ่ยู่ในวงเลบ็เลก็ (….)  คอืค่ารอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพของขา ค่าทีไ่ม่ไดอ้ยู่ในวงเลบ็ คอืค่ารอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกาย 

 
ตวัอย่างท่ี 3.3   การสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 2 ของทัง้ร่างกาย ทีเ่กดิจากกลา้มเนื้อลบีขา้งเดยีวหลงั

กระดกูหกั 
ประวติั     ผูร้บัการประเมนิหญงิ อายุ 58 ปี กระดกูหน้าแขง้ขา้งขวาหกั จากการพลดัตกลงมาจาก

บนัไดสงู 1 เมตรในโรงงานเยบ็เสือ้ ไดร้บัการรกัษาโดยการใส่เฝือกปูนบรเิวณขาขวา 3 
เดอืน  

อาการปัจจบุนั   กระดูกเชื่อมตดิกนั ไม่มอีาการเจบ็ปวด หลงัจากท ากายภาพบ าบดัแล้วขาขา้งขวายงั
อ่อนแรง เดนิไดใ้นระยะใกล ้ๆ  

การตรวจรา่งกาย    ผูร้บัการประเมนิสามารถเดนิไดเ้ป็นปกต ิโดยไม่ต้องใชไ้มเ้ท้า ขาขวาไม่มคีวามพกิาร         
ใด ๆ เสน้ประสาทและหลอดเลอืดเป็นปกติ วดัเสน้รอบวงของกล้ามเนื้อน่องข้างขวา            
ไดน้้อยกว่าขา้งซา้ย 1.3 ซม.  เสน้รอบวงของต้นขาขา้งขวาทีร่ะดบัเหนือลูกสะบา้ 10 
ซม. น้อยกว่าขา้งซา้ย 1 ซม. การตรวจก าลงักลา้มเน้ือไม่พบกลา้มเน้ืออ่อนแรง 

การตรวจทางคลินิก   ภาพถ่ายรงัสกีระดกูหน้าแขง้ขวาพบว่ากระดกูหกัเชื่อมตดิกนั ไม่มคีวามพกิารใดๆ  
การวินิจฉัยโรค    กระดกูหน้าแขง้ขวาหกั หายสนิท   
ผลการประเมิน    ผูร้บัการประเมนิสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 2 ของทัง้ร่างกาย 
ค าอธิบาย     จากตารางที ่3-6   

1. กล้ามเนื้อต้นขาลีบลง 1 เซนติเมตร  มีการสูญเสยีสมรรถภาพร้อยละ 1 ของทัง้
ร่างกาย 

2. กลา้มเนื้อน่องลบีลง 1.3 เซนตเิมตร มกีารสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 1 ขอทัง้ร่างกาย 
ดงันัน้  ผู้รบัการประเมนิมีการสูญเสยีสมรรถภาพ = ร้อยละ 1 + ร้อยละ 1 เท่ากบั          
รอ้ยละ 2 ของทัง้ร่างกาย (ตารางค่ารวม) 
กระดูกหัก หลังใส่เฝือกท าให้กล้ามเนื้อขาลีบ โดยเฉพาะผู้สูงอายุถึงแม้จะให้ท า
กายภาพบ าบดัแล้ว กล้ามเนื้อมกัจะฟ้ืนกลบัมาไม่เท่าเดิม  ถ้าผู้ รบัการประเมินไม่มี
ความผิดปกติหรือความพิการอย่างอื่น ก็สามารถเลือกใช้วิธีประเมินการสูญเสีย
สมรรถภาพจากกลา้มเน้ือขาลบีได ้ น าค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของกลา้มเน้ือลบีทีต่น้ขา
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และที่น่องมารวมกนัโดยใช้ตารางค่ารวมจะได้ค่าการประเมนิการสูญเสยีสมรรถภาพ  
รอ้ยละ 2 ของทัง้ร่างกาย  ถ้ามกีารประเมนิการท างานของกล้ามเนื้อ เช่น ก าลงัของ
กล้ามเนื้อ หรือท่าทางการเดินที่ผิดปกติ ค่าการสูญเสียสมรรถภาพที่ประเมินได้                 
ไม่สามารถน ามารวมกบัค่าการสญูเสยีสมรรถภาพทีป่ระเมนิจากกลา้มเน้ือลบี 

 
ตวัอยา่งท่ี 3.4    การสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 4 ของทัง้ร่างกายทีเ่กดิจากกลา้มเนื้อลบีภายหลงั

กระดกูหกั 
ประวติั    ผูร้บัการประเมนิชายไทย อายุ 45 ปี พลดัตกลงมาจากหลงัคาโรงงาน มกีระดกูหน้าแขง้

ขา้งซ้ายหกั  ได้รบัการรกัษาโดยการใส่เฝือกและท ากายภาพบ าบดัเป็นเวลานาน 12 
เดอืน การรกัษาสิน้สดุแลว้ (MMI) 

อาการปัจจบุนั    เดนิขากะเผลกเลก็น้อย แต่ไม่เจบ็ปวด  แต่จะมอีาการกลา้มเน้ือลา้เวลาเดนินาน ๆ หรอื
ขณะวิง่ มผีลกระทบเพยีงเลก็น้อย ต่อการประกอบกจิวตัรประจ าวนั 

การตรวจรา่งกาย    กลา้มเนื้อต้นขาซา้ยลบีลง 2 ซม. และกลา้มเนื้อน่องลบีลง 1 ซม. การตรวจวดัก าลงั
กลา้มเน้ือพบว่าปกต ิ

การตรวจทางคลินิก    จากภาพรงัสกีระดกูหน้าแขง้ขา้งซา้ย  กระดูกหกัเชื่อมตดิกนัและชิน้กระดูกหกัไม่เลื่อน
ที ่

การวินิจฉัยโรค   กระดกูหน้าแขง้ซา้ยหกัหายสนิท 
ผลการประเมิน  ผูร้บัการประเมนิมกีารสญูเสยีสมรรถภาพ รอ้ยละ 4 ของทัง้ร่างกาย  
ค าอธิบาย  ระยะเวลาที่ใช้ในการเชื่อมติดของกระดูกหน้าแขง้หกั มคี่าแตกต่างกนัมาก  ผู้รบัการ

ประเมนิบางรายต้องใส่เฝือกนานท าใหข้าดการออกก าลงัหรอืท ากจิกรรม ผลทีต่ามมา
คอืกลา้มเน้ือลบี ผูร้บัการประเมนิทีย่งัอายุน้อย กลา้มเน้ือสามารถฟ้ืนกลบัคนืมาเท่าเดมิ
ได ้แต่ผูส้งูอายุ กลา้มเนื้อจะไม่กลบัมาเท่าเดมิ ถงึแมจ้ะท าการตรวจก าลงักลา้มเนื้อได้
เท่าเดมิ แต่กลา้มเน้ือกเ็กดิเปลีย้ลา้ไดง้่ายกว่าปกต ิ การประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพ
จากกลา้มเน้ือลบี น่าจะใกลเ้คยีงกบัความสามารถของผูร้บัการประเมนิเมื่อทดสอบแลว้
ก าลงักลา้มเน้ือเป็นปกต ิแต่ยงัคงมกีลา้มเน้ือลบี จากตารางที ่3-6 กลา้มเน้ือตน้ขาลบีลง 
2 เซนติเมตร มคี่าการสูญเสยีสมรรถภาพร้อยละ 8 ของขา หรอื รอ้ยละ 3 ของทัง้
ร่างกายและกลา้มเน้ือน่องลบีลง 1 เซนตเิมตรมคี่าการสญูเสยีอยละ 3 ของขา  หรอืรอ้ย
ละ 1 ของทัง้ร่างกาย  น าค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของทัง้ 2 แห่งมารวมกนั (3% รวม
กบั 1%)โดยใชต้ารางค่ารวมจะไดค้่าการสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 4 ของทัง้ร่างกาย  
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3.2.5  แนวทางการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพจากการตรวจวดัก าลงักล้ามเน้ือด้วยวิธีตรวจ
รา่งกาย (Manual Muscle Testing) 
 การตรวจวดัก าลงักลา้มเน้ือ ใหใ้ชก้บัการตรวจกลา้มเน้ือเป็นกลุ่มตามหน้าที ่ซึง่จ าเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมอื
ของผู้รบัการประเมนิและตวัผู้รบัการประเมนิเองกต็้องควบคุมกล้ามเนื้อได้   ผลการตรวจที่ได้ควรต้องสอดคล้องกบั
พยาธสิภาพและหลกัฐานการเจบ็ป่วย โดยทัว่ไปแล้วการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพโดยวธิน้ีี สามารถใชไ้ด้ดใีน
กรณีทีพ่ยาธสิภาพของโรคมไิดเ้กดิจากระบบประสาท เช่น compartment syndrome หรอื การบาดเจบ็ทีก่ลา้มเนื้อ
โดยตรง  ก าลงักลา้มเนื้ออ่อนแรงที่เกดิจากเสน้ประสาทบาดเจบ็ควรใช้วธิปีระเมนิจากบททีว่่าดว้ยการบาดเจบ็ของ
เสน้ประสาทสว่นปลาย   (ขอ้ 3.2.1) 
 การตรวจวดัก าลงักลา้มเนื้อ สามารถท าการตรวจไดโ้ดยแพทยผ์ูป้ระเมนิ 1 หรอื 2 ท่าน ถ้าท าการตรวจวดั
โดยแพทยท์่านเดยีว ผลการตรวจในครัง้ต่อ ๆ ไป ตอ้งไดค้่าคงที ่ถา้ท าการตรวจวดัจากแพทยผ์ูป้ระเมนิ 2 ท่าน กค็วร
จะไดค้่าเท่ากนัหรอืใกลเ้คยีง ถงึแมว้่าผูร้บัการประเมนิทีร่บัการตรวจจะใหค้วามร่วมมอือย่างดแีลว้กต็าม  การตรวจวดั
ก าลงักลา้มเน้ือของผูร้บัการประเมนิคนเดยีวกนัโดยแพทยห์ลายท่าน อาจไดค้่าการตรวจทีแ่ตกต่างกนั แต่ต้องต่างกนั
ไม่เกนิหนึ่งระดบั  ถา้ค่าการตรวจทีไ่ดจ้ากแพทยห์ลายท่านแตกต่างกนัมากกว่าหนึ่งระดบั หรอืจากแพทยค์นเดยีวกนั 
แต่ท าการตรวจในวนัและเวลาที่แตกต่างกนั ให้ถือว่าค่าการตรวจวดัก าลงักล้ามเนื้อของผู้รบัการประเมนิคนนัน้ไม่
ถูกตอ้งไม่ควรน ามาใชป้ระเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพตามหวัขอ้นี้  ผูร้บัการประเมนิทีย่งัคงมอีาการเจบ็ปวดหรอืกลวั
การเจบ็ปวดกไ็ม่เหมาะสมทีจ่ะน ามาตรวจวดัก าลงักลา้มเน้ือ ควรพจิารณาหาวธิกีารประเมนิโดยวธิอีื่น ๆ ต่อไป  

ตารางที ่3-7 แสดงเกณฑก์ารแบ่งก าลงักลา้มเนื้อของขาและเทา้  เป็น 5 ระดบั โดยอาศยัการตรวจวดัก าลงั
กลา้มเน้ือบรเิวณขาและเทา้ 
 
ตารางท่ี 3-7  เกณฑก์ารแบ่งระดบัก าลงักล้ามเน้ือขาและเท้า  
 (Criteria for Grades of Muscle Function of the Lower Extremity) 
 

ระดบั การท างานของกลา้มเน้ือ 
5  สามารถตา้นแรงโน้มถ่วงโลกและทนแรงตา้นไดเ้ตม็ที ่ ( ปกต ิ)  
4  สามารถตา้นแรงโน้มถ่วงโลกและทนแรงตา้นไดบ้างสว่น 
3  สามารถตา้นแรงโน้มถ่วงโลกเพยีงอย่างเดยีวไม่สามารถทนแรงตา้นไดเ้ลย 
2  ขอ้เคลื่อนไหวไดโ้ดยไม่มแีรงโน้มถ่วงโลก 
1  ขอ้เคลื่อนไหวไม่ได ้ แต่พบว่ามอีาการแสดงการหดตวัของกลา้มเน้ือ 
0  ไม่พบว่ามกีารหดตวัของกลา้มเน้ือเลย 
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ตารางท่ี 3-8  ค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากกล้ามเน้ือขาและเท้าอ่อนแรง  
 (Impairment Due to Lower Extremity Muscles Weakness) 

กลุ่มกล้ามเน้ือ 
     ร้อยละการสญูเสียสมรรถภาพของทัง้ร่างกาย (ของขา) [ ของเท้า ] 
      ระดบั  0     ระดบั  1   ระดบั  2   ระดบั  3   ระดบั 4 

ข้อสะโพก   งอ 
                   เหยียด 
                   กาง * 

     6 (15) 
   15 (37) 
   25 (62) 

  6 (15) 
15 (37) 
25 (62) 

  6 (15) 
15 (37) 
25 (62) 

 4  (10) 
15 (37) 
15 (27) 

 2  (5) 
 7  (17) 
10 (25) 

ข้อเข่า        งอ 
                   เหยียด 

   10 (25) 
   10 (25) 

10 (25) 
10 (25) 

10 (25) 
10 (25) 

 7  (17)  
 7  (17)  

 5  (12) 
 5  (12) 

ข้อเท้า        เหยียดลง 
                   กระดกขึน้ 
                   บิดเข้าใน 
                   บิดออกนอก 

   15 (37) [53] 
   10 (25) [35] 
   5 (12) [17] 
   5 (12) [17] 

15 (37) [53] 
10 (25) [35] 
5 (12) [17] 
 5 (12) [17] 

15 (37) [53] 
10 (25) [35] 
5 (12)  [17] 
 5 (12)  [17] 

10 (25) [35] 
10 (25) [35] 
5 (12) [17] 
 5 (12) [17] 

 7 (17) [24] 
  5 (12) [17] 
 2  (5)  [7] 
 2  (5)  [7] 

หวัแม่เท้า   กระดกขึน้ 
                   เหยียดลง 

   3  (7)  [10] 
   5 (12) [17] 

3 (7)   [10] 
5 (12) [17] 

  3 (7)   [10] 
  5 (12) [17] 

3  (7)  [10] 
 5 (12) [17] 

1  (2)  [3] 
 2  (5)  [7] 

* หมายเหตุ    ในรายทีก่ลุ่มกลา้มเนื้อหุบขอ้สะโพก (Hip Adduction) อ่อนแรงใหใ้ชว้ธิปีระเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพจากเส้นประสาท obturator nerve เสยีหายหรอื
ไดร้บับาดเจบ็ (ตารางที ่3-37) 

 
ตวัอย่างท่ี 3.5  การสูญเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 10 ของทัง้ร่างกาย  จากกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่เกดิจาก

กระดกูสะบา้แตก 
ประวติั   ผูร้บัการประเมนิชายไทยอายุ 50 ปี ตกลงมาจากชัน้วางของในโรงงาน มกีระดูกสะบา้

ขา้งขวาแตกพรอ้มกบัมรีอยถลอกบรเิวณหวัเข่า ในกรณีนี้โดยปกตคิวรไดร้บัการรกัษา
โดยการผ่าตดัและใชโ้ลหะดามกระดูก แต่เนื่องจากมแีผลถลอกทีม่โีอกาสตดิเชือ้ ท าให้
การผ่าตดัตอ้งเลื่อนไปอกี 5 สปัดาห ์ระหว่างรอผ่าตดัผูร้บัการประเมนิเดนิโดยใชไ้มย้นั
รกัแร ้ หลงัผ่าตดัตอ้งใสเ่ฝือกปนูต่ออกี 6 สปัดาห ์หลงัถอดเฝือก ใหก้ารรกัษาต่อโดยวธิี
กายภาพบ าบดัอกี 8 สปัดาห ์พรอ้มกบัแนะน าการออกก าลงักายขณะพกัฟ้ืนทีบ่า้น 

อาการปัจจบุนั   รูส้กึเมื่อยเข่าขวาเป็นครัง้คราว ไม่สามารถเดนิเรว็หรอืวิง่ ถ้านัง่เป็นระยะเวลานาน ๆ 
ในท่างอเขา่จะม ีอาการปวดเขา่และกลา้มเน้ือตน้ขาอ่อนแรง 

การตรวจรา่งกาย   รอยถลอกบรเิวณเข่าขวาหายดแีละยงัเหน็รอยแผลผ่าตดั ขอ้เข่าขวางอและเหยยีดได้
เตม็ที ่ขอ้เข่าไม่หลวม กลา้มเนื้อต้นขาขวาลบีลง 1 ซม. การตรวจวดัก าลงักลา้มเนื้อ 
Quadriceps และ Hamstring อยู่ในระดบั 4 ทัง้ 2 กลุ่ม สามารถงอและเหยยีดเข่าโดย
ทนแรงตา้นไดบ้างสว่น 

การตรวจทางคลินิก ภาพถ่ายรงัสบีรเิวณเขา่ขวาพบว่ากระดกูสะบา้ทีแ่ตกเชื่อม ตดิกนัสนิท  ช่องขอ้ไม่แคบ 
การวินิจฉัยโรค    กระดกูสะบา้แตกเชื่อมตดิกนั  มกีลา้มเน้ืออ่อนแรงหลงเหลอือยู่และรอยแผลผ่าตดั 
ผลการประเมิน  ผูร้บัการประเมนิมกีารสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 10 ของทัง้ร่างกาย  
ค าอธิบาย   การตรวจวดัก าลงักล้ามเนื้อท าได้ยาก แต่ในบางครัง้เป็นวธิทีี่ดทีี่สุดกค็วรจะน ามาใช้

ประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพ ผูร้บัการประเมนิรายนี้ไม่เหมาะสมทีจ่ะประเมนิดว้ยวธิดีู
ท่าทางของการเดนิผดิปกต ิ(Gait Derangement)  กลา้มเนื้อทีล่บีเพยีงเลก็น้อยเวลา
เดนิจะไม่มอีาการแสดงออกว่ากล้ามเนื้ออ่อนแรง ไม่มอีาการเจบ็ปวดของเสน้ประสาท
สว่นปลาย จงึควรใชก้ารประเมนิจากตารางที ่3-7 ตรวจหาระดบักลา้มเน้ืออ่อนแรง ผลการ 
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 ตรวจก าลงัของกลา้มเน้ืออยู่ในระดบั 4 และจากตารางที ่3-8 ก าลงักลา้มเนื้อเหยยีดเข่า

อยู่ในระดบั 4 มคี่าการสูญเสยีสมรรถภาพร้อยละ 12 ของขา หรอื รอ้ยละ 5 ของ               
ทัง้ร่างกาย  สว่นก าลงักลา้มเน้ืองอเขา่อยู่ในระดบั 4 มคี่าการสญูเสยีสมรรถภาพ รอ้ยละ 
12 ของขา หรอื รอ้ยละ 5 ของทัง้ร่างกาย  ท าการแปลงค่าการสญูเสยีสมรรถภาพไป
เป็นของทัง้ร่างกายก่อนแลว้จงึน าค่าทัง้สองมารวมกนัโดยใชต้ารางค่ารวม ผลลพัธ ์ทีไ่ด้
คอืผู้รบัการประเมนิมกีารสูญเสยีสมรรถภาพร้อยละ 10 ของทัง้ร่างกาย (5%รวมกบั 
5%) 

 
ตวัอย่างท่ี 3.6  การสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 12 ของทัง้ร่างกาย ทีเ่กดิจากกลา้มเนื้ออ่อนแรง ซึง่เป็น

ผลมาจากกระดกูหน้าแขง้หกัและเกดิภาวะแทรกซอ้น compartment syndrome  
ประวติั  ผูร้บัการประเมนิชายไทยอายุ 25 ปี ประสบอุบตัเิหตุขบัรถจกัรยานยนต์พลกิคว ่าไปชน

ตน้ไมข้ณะน าสง่เอกสารของบรษิทั มกีระดูกหน้าแขง้ขวาหกัและขาบวมมาก ไดร้บัการ
รกัษาโดยการผ่าตดัใส่โลหะดามกระดูก หลงัผ่าตดัเกดิภาวะแทรกซ้อน compartment 
syndrome และไดร้บัการผ่าตดัซ ้า  

อาการปัจจบุนั   ผูร้บัการประเมนิเดนิโดยใช้เครื่องพยุงกายอุปกรณ์ชนิดสัน้เสรมิขอ้เทา้และเทา้ (Ankle-
Foot Orthosis : AFO) ถ้าไม่ใชเ้ครื่องพยุงดงักล่าวผูร้บัการประเมนิจะเดนิกะเผลกและ
เดนิเทา้ตก ไม่มอีาการปวด 

การตรวจรา่งกาย   กลา้มเน้ือกระดกขอ้เทา้ขึน้อ่อนแรงอยู่ในระดบั 3 ท าใหต้้องใชก้ายอุปกรณ์ชนิดสัน้เสรมิ
ขอ้เท้าและเท้า (AFO) กลา้มเนื้อกระดกหวัแม่เทา้ (Extensor Hallucis Longus)             
อ่อนแรงอยู่ในระดบั 3 กลา้มเนื้อน่องลบีลง 2 เซนตเิมตร และอ่อนแรงจากการตรวจวดั
ก าลงักลา้มเน้ือ 

การตรวจทางคลินิก   ภาพถ่ายรงัสกีระดกูหน้าแขง้ พบรอยกระดกูหกัเชื่อมตดิกนั 
การวินิจฉัยโรค    กระดกูหน้าแขง้ขวาหกั พรอ้มกบัม ีcompartment syndrome 
ผลการประเมิน   ผูร้บัการประเมนิรายนี้มกีารสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 12 ของทัง้ร่างกาย 
ค าอธิบาย   กลา้มเน้ือกระดกขอ้เทา้ขึน้อ่อนแรง ในระดบั 3 มคี่าสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 10 ของ

ทัง้ร่างกาย  หรอื รอ้ยละ 25 ของขา   และกลา้มเนื้อกระดกหวัแม่เทา้ อ่อนแรงในระดบั 
3 มคี่าการสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 3 ของทัง้ร่างกาย  หรอื รอ้ยละ 7 ของขา จาก
ตารางที ่3-8 น าค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของทัง้สองค่ามารวมกนัโดยใช้ตารางค่ารวม 
(10%รวมกบั 3%) จะไดค้่าการ สญูเสยีสมรรถภาพร้อยละ 12 ของทัง้ร่างกาย ค่าการ
สูญเสยีสมรรถภาพที่เกิดจากการสูญเสยีก าลงักล้ามเนื้อไม่ควรน ามารวมกบัค่าการ
สญูเสยีสมรรถภาพทีเ่กดิเนื่องจากภาวะอื่น ๆ ของกลา้มเนื้อ เช่น กลา้มเนื้อลบี (ตาราง
ที ่ 3-2) 

 
3.2.6  แนวทางการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพจากการวดัพิสยัการเคลื่อนไหวของข้อ (Range of 

Joint Motion) 
 การประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของขาและเทา้สามารถท าการประเมนิไดโ้ดยการวดัพสิยัการเคลื่อนไหว
ของขอ้ อาการเจบ็ปวดทีข่อ้และความร่วมมอืของผูร้บัการประเมนิอาจมผีลกระทบต่อการวดัพสิยัการเคลื่อนไหว แพทย์
ผูป้ระเมนิตอ้งแน่ใจว่าการลดการเคลื่อนไหวของขอ้ทีก่ าลงัประเมนิอยู่นัน้ ตอ้งเกดิจากพยาธสิภาพภายในขอ้เอง ใหท้ า
การวดัมุมการเคลื่อนไหวของขอ้ 3 ครัง้แลว้เลอืกค่ามุมการเคลื่อนไหวทีม่ากทีส่ดุ เพื่อน ามาใชป้ระเมนิ ถา้มแีพทยท์ีท่ า
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การประเมนิหลายท่าน ในกรณีเช่นนี้ ถ้าแพทยท์ัง้ 2 ท่านวดัค่ามุมได้ไม่เท่ากนั หรอืแพทยค์นเดยีวกนัทีท่ าการวดัมุม
จากผูร้บัการประเมนิคนเดยีวกนั ในวนัและเวลาทีแ่ตกต่างกนั  และไดค้่ามุมไม่เท่ากนั  แสดงว่าค่ามุมทีว่ดัไดไ้ม่ถูกตอ้ง 
ยงัไม่ควรน ามาใชป้ระเมนิ รปู 3-1 ถงึ 3-6 แสดงวธิวีดัพสิยัการเคลื่อนไหวของขอ้บรเิวณขาและเทา้  ค่ามุมทีป่รากฏใน
ตารางที่ 3-9 ถึง 3-14 เป็นค่าการสูญเสียสมรรถภาพในระดบัน้อย ปานกลาง และรุนแรง ซึ่งจะต้องน ามาใช้เป็น
แนวทางในการประเมินพิสยัการเคลื่อนไหวของขอ้ที่ถูกจ ากดัหรือสูญเสยีไปในหลายทศิทางท าให้เกิดการสูญเสยี
สมรรถภาพเพิม่มากขึน้ ใหน้ าค่าการสญูเสยีสมรรถภาพทีเ่กดิจากการเคลื่อนไหว ในทศิทางต่างๆ ของขอ้เดยีวกนัมา 
บวกกนัโดยตรงจะเป็นค่าการสูญเสยีสมรรถภาพทัง้หมดของขอ้นัน้ข้อเดยีว เช่น ขอ้สะโพกต้องน าค่าการสูญเสยี
สมรรถภาพของการเคลื่อนไหว ทีส่ าคญั 6 ทศิทางมาบวกกนั เป็นตน้ 
 วธิกีารวดัพสิยัการเคลื่อนไหวของขอ้ต่าง ๆ ใหศ้กึษาจากรปู 3-1 ถงึ 3-6 
 
รปู 3-1  การใช้เครือ่งวดัมมุ (Goniometer) ท าการวดัมุมงอขอ้สะโพกขวา*  
 (Using a Goniometer to Measure Flxion of the Right HiP) 
 

 
ก. วางเครื่องวดัมุม (Goniometer) ทีข่อ้สะโพกขวาและตรงึกระดูกเชงิกรานใหอ้ยู่ในต าแน่งกลาง (Neutral) 

หรอืแนวราบ  โดยการงอขอ้สะโพกซา้ยจนกระดกูสนัหลงัสว่นเอวแนบชดิกบัเตยีงตรวจ 
ข. ผูต้รวจงอขอ้สะโพกขวาจนรู้สกึว่า anterior superior iliac spine เริม่จะเคลื่อนไหวจงึใหอ้่านค่ามุมงอ          

ขอ้สะโพกขวา 
ค. การวดัมุมขอ้ยดึในท่างอ (Flexion Contracture) ของขอ้สะโพกขวา  ท าโดยการงอขอ้สะโพกขา้งซา้ยจน

กระดูกสนัหลงัส่วนเอวแนบชิดกบัเตียงตรวจ ซึ่งสามารถทราบได้โดยใช้มอืผู้ตรวจสอดเขา้ไประหว่างเอวผู้รบัการ
ประเมินกับเตียงตรวจ ตามปกติต้นขาขวาต้องสมัผสัอยู่กบัพื้นเตียงตรวจ แต่ถ้าต้นขาขวากระดกขึ้นมาแสดงว่า            
ขอ้สะโพกขา้งขวายดึในท่างอ ใหอ้่านค่ามุมขอ้สะโพกยดึในท่างอ 

* การวดัค่ามุมของขาและเท้าที่ถูกต้องแม่นย ายงัสามารถวดัได้โดยการใชเ้ครื่องมอืวดัความเอยีง (Inclinometer) ที่เหมาะสม ซึ่งสามารถศกึษาได้จาก
ภาคผนวกทา้ยบทนี้  
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รปู 3-2  แสดงต าแหน่งกลาง (Neutral Position) การวดัมุมกางและมุมหบุข้อสะโพกข้างขวา 

 
ก. ต าแหน่งกลางหรอืปกตขิองขอ้สะโพก (Neutral Position) 
ข. มุมกางขอ้สะโพก (Abduction) 
ค. มุมหุบขอ้สะโพก (Adduction) 
ใหผู้ร้บัการประเมนินอนหงายบนเตยีงตรวจ ขณะวดัมุมควรใหผู้ร้บัการประเมนิงอเข่าดา้นตรงขา้มเพื่อตรงึกระดูก

เชงิกรานใหอ้ยู่นิ่งจะช่วยใหค้่ามุมทีว่ดัไดค้งที ่
 

รปู 3-3  แสดงการวดัมุมข้อสะโพกในท่าหมุนเข้าใน และหมุนออกนอก (Measuring Internal and External 
Rotation of Hip * 

                                     
 ใหผู้ร้บัการประเมนินอนคว ่าหน้าบนเตยีงตรวจ และงอเข่า 90o แขนขา้งหนึ่งของเครื่องวดัมุมวางขนานราบ
กบัเตยีง และแขนอกีขา้งหนึ่งวางทาบกบัสนักระดูกหน้าแขง้ ขณะท าการวดัผูว้ดัควรใชม้อืทดสอบดูว่าขอ้เข่าหย่อน
หรอืไม่ จดัใหก้ระดกูเชงิกรานวางราบกบัพืน้เตยีง 
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 รปู 3-4 วิธีวดัการงอข้อเข่าขณะผูร้บัการประเมินนอนหงาย (Measuring Knee Flexion) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         ก. ใหผู้ร้บัการประเมนินอนหงาย วางเครื่องวดัมุมใหจุ้ดหมุนอยู่ตรงกบัขอ้เขา่ โดยใหแ้ขนขา้งหนึ่งของเครื่องวดั
ขนานกบัขาขา้งหนึ่ง สว่นแขนอกีขา้งหนึ่งขนานกบักระดกูตน้ขา ใหอ้่านค่ามุมทีเ่บนไปจากต าแหน่ง 0 องศา ถา้ม ี
          ข. ใหผู้ร้บัการประเมนิงอเขา่ซา้ยเตม็ทีอ่่านค่ามุมทีข่อ้เขา่งอจากเครื่องวดัมุม    

รปู 3-5  แสดงวิธีการวดัมุมข้อเท้าขวากระดกขึ้นและเหยียดข้อเท้าลงเตม็ท่ี (Measuring Foot Dorsiflexion 
and Plantar Flexion) 

 

 
 
 วางเครื่องวดัมุมใหจุ้ดหมุนของเครื่องอยู่ทีจุ่ดกึง่กลางข้อเทา้ แขนขา้งหนึ่งของเครื่องวดัขนานกบักระดูกหน้า
แขง้ ผูว้ดัอ่านค่ามุมทีม่ากทีส่ดุระหว่างกระดกขอ้เทา้ขึน้ และเหยยีดขอ้เทา้ลงเตม็ที ่การวดัมุมควรท าซ ้าอกีครัง้ในขณะ
ขอ้เขา่งอ 45 องศา แลว้น าค่ามุมทีว่ดัไดม้าหาค่าเฉลีย่ มุมสงูสุดทีว่ดัไดก้ค็อืค่ามุมกระดกขอ้เทา้ขึ้นและเหยยีดขอ้เทา้
ลง 

 

150O 

0O 
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รปู 3-6  การวดัพิสยัการเคลื่อนไหวของข้อโคนน้ิวเท้า   [Evaluating the Range of  Motion of a Toe: the 
Metatarsophalangeal (MTP) Joint of the Toe] 

 การวดัพิสยัการเคลื่อนไหวของข้อโคนน้ิวเท้า 
 

 

 
 
 
 ก.  ใหผู้ร้บัการประเมนินัง่อยู่บนเตยีงตรวจเพื่อท าการวดัขอ้นิ้วเทา้ขณะขอ้เข่างอ 45 องศา โดยเทา้และขอ้โคน

นิ้วเทา้อยู่ในต าแหน่งกลาง (Neutral Position) 
 ข.  การวดัมุมในท่าขอ้โคนนิ้วเทา้กระดกขึน้ ใหว้างเครื่องวดัมุมอยู่ใตข้อ้โคนนิ้ว แลว้อ่านค่ามุมทีข่อ้โคนนิ้วเทา้อยู่

ในต าแหน่งตัง้ต้น (Baseline) จะไดค้่ามุมตัง้ต้น (Baseline Angle) ใหผู้ร้บัการประเมนิกระดกขอ้โคนนิ้วเทา้
ขึน้เตม็ทีแ่ลว้อ่านค่ามุมอกีครัง้ น าเอาค่ามุมตัง้ตน้ไปลบออกจากค่ามุมทีอ่่านไดค้รัง้ที ่2  กจ็ะไดค้่ามุมกระดก
ขอ้โคนนิ้วเทา้ขึน้เตม็ที ่

 ค.  การวดัมุมในท่าข้อโคนนิ้วเท้างอลงให้ปฏบิตัิเช่นเดียวกบัวิธ ีข. เพยีงแต่วางเครื่องวดัมุมไว้เหนือข้อโคน
นิ้วเทา้และใหผู้ร้บัการประเมนิงอขอ้โคนน้ิวเทา้ลงเตม็ที ่
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ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพจากการสญูเสยีพสิยัการเคลื่อนไหวของขอ้บรเิวณขา และเทา้ไดจ้ดัเรยีงไวใ้น 
ตารางที ่3-9  ถงึ  3-14 
 
ตารางท่ี 3-9 ค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากการเคลื่อนไหวข้อสะโพก  (รปู 3-1 ถึง 3-3 แสดงการวดัมุมข้อ

สะโพก) (Hip Motion Impairment) 

การเคลื่อนไหว 
รอ้ยละการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้รา่งกาย (ของขา) 

เลก็น้อย 
2 (5) 

ปานกลาง 
4 (10) 

รนุแรง 
8 (20) 

งอข้อ น้อยกว่า 100o น้อยกว่า 80o น้อยกว่า 50o 
เหยียดข้อ ขอ้ยดึในท่างอ 

(Flexion Contracture) 
10o - 19o 

(0 o - 9 o ไม่สญูเสยี) 

ขอ้ยดึในท่างอ 
20o - 29o 

ขอ้ยดึในท่างอ 
30o 

หมุนข้อเข้าใน 10o - 20o 0o - 9o - 
หมุนข้อออกนอก 20o - 30o 0o - 19o - 
กางข้อ 15o - 25o 5o - 14o น้อยกว่า 5o 
หบุข้อ 0o - 15o - - 
(16 o - 20 o ไม่สูญเสีย)    
ข้อยึดในท่ากางข้อ* 
(Abduction 
Contracture) 

0o - 5o 6o - 10o 11o - 20o 

* ขอ้ทีย่ดึในท่ากางขอ้เกนิ 200 ขึน้ไปถอืวา่มกีารสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 15 ของทัง้ร่างกาย  

 
ตารางท่ี 3-10:  ค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากการเคลื่อนไหวข้อเข่า(Knee Motion Impairment)  (รปู 3-4 

แสดงการวดัมุมข้อเข่า)  

การเคลื่อนไหว 
ข้อเข่า 

รอ้ยละการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้รา่งกาย (ของขา) 
เลก็น้อย 

4 (10) 
ปานกลาง 

8 (20) 
รนุแรง 
14  (35) 

งอข้อ 
(110 o - 150 o  
ไม่สญูเสีย) 

น้อยกว่า 110o น้อยกว่า 80o น้อยกว่า 60o ตอ้งบวก 1 (2) 
ต่อทุก ๆ 10o ทีน้่อยกว่า 60o 

ข้อยึดในท่างอ 
(Flexion 
Contracture) 

5o - 9o 

(0 o - 4 o ไม่
สญูเสยี) 

10o - 19o ตัง้แต่ 20o  หรอืมากกว่า 

ขาโก่ง (Varus) ขาเก 2o - 0o ขาโก่ง 1o - 7o ขาโก่ง 8o - 12o  ตอ้งบวก 1 (2) 
ต่อทุก ๆ 2o ทีเ่กนิ 12o 

ขาเก (Valgus) 10o - 12o 13o - 15o 16o - 20o ตอ้งบวก 1 (2) ต่อทุก ๆ 5o 
ทีเ่กนิ 20o 

หมายเหตุ ความพกิารจากขาโก่งหรอืขาเกใชว้ธิวีดัมุมจากแนวแกนทางกายวภิาคของภาพถ่ายรงัสที่ายนื  ถ้ามุมระหว่างกระดูก femur – tibia ท ามุมกนั 30 - 90               
ในท่าขาเก  ถอืเป็นปกต ิ(Quadriceps Angle) 
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ตารางท่ี 3-11  ค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากการเคลื่อนไหวข้อเท้า (Ankle Motion Impairment Estimates) 
 

การเคลื่อนไหวข้อเท้า 
รอ้ยละการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้รา่งกาย (ของขา) [ของเท้า] 
เลก็น้อย 
3 (7) [10] 

ปานกลาง 
6(15) [21] 

รนุแรง 
12(30) [43] 

ข้อเหยียดลง (Flexion) 11o-20o 1o-10o ไม่มกีารเคลื่อนไหว 
ข้อยึดในท่าเหยียดลง 
(Flexion Contracture) 
(0 o - 9 o ไม่สูญเสีย) 

--- 10o - 19 o 20o และมากกว่า 

ข้อกระดกขึน้(Extenion) 
 10o- 0o 

(ต าแหน่งกลาง) 
--- --- 

 
ตารางท่ี 3-12  ค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากการเคลื่อนไหวของเท้าส่วนหลงั (Hind Foot Impairment 

Estimates) 
 

การเคลื่อนไหว 
รอ้ยละการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้รา่งกาย (ของขา) [ของเท้า] 

เลก็น้อย 
1 (2) [3] 

ปานกลางและรนุแรง 
2 (5) [7] 

บิดส้นเท้าเข้าใน (inversion) 10o-20o 0o - 9o 
บิดส้นเท้าออกนอก (eversion) 0o  (ท่าปกต)ิ - 10o --- 
 
ตารางท่ี 3-13   ค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากความพิการหรือผิดรปูของข้อเท้าหรือเท้าส่วนหลงั  (Ankle or 

Hindfoot Deformity Impairments) 
 

ต าแหน่งความพิการ 
รอ้ยละการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้รา่งกาย (ของขา)  [ของเท้า] 
เลก็น้อย 

5 (12) [17] 
ปานกลาง 

10 (25) [35] 
รนุแรง 

20  (50)[72] 
ข้อเท้าบิดเข้าใน (Varus) 
(0 o - 9 o ไม่สูญเสีย) 

10o-14o 15o-24o 25o+ 

ข้อเท้าบิดออกนอก (Valgus) 
(0 o - 9 o ไม่สูญเสีย) 

10o-20o --- --- 
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ตารางท่ี 3-14  ค่าการสูญเสียสมรรถภาพ จากการเคลื่อนไหวข้อน้ิวเท้า (Toe Motion Impairments) 
 

การเคลื่อนไหว 
รอ้ยละการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้รา่งกาย (ของขา)  [ของเท้า] 

เลก็น้อย 
1 (2) [3] 

ปานกลาง และรนุแรง 
2 (5) [7] 

หวัแม่เท้า 
   ข้อโคนน้ิวกระดกขึน้ 
   (Extenion) 
   ข้อปลายน้ิวงอลง 
   (Flexion) 

 
15o-30o 

 
น้อยกว่า 20o 

 
น้อยกว่า 15o 

 
--- 

น้ิวเท้าท่ี 2-5* 
   ข้อโคนน้ิวกระดกขึน้ 
    (Extenion) 

 
น้อยกว่า 10o 

 
--- 

* ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพ ของนิ้วเทา้ตัง้แต่ 2 นิ้วขึน้ไปของเทา้ขา้งเดยีวมคี่าสงูสุด คอื รอ้ยละ 2 ของทัง้ร่างกาย 

 
ตวัอย่างท่ี 3.7   การสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 11 ของทัง้ร่างกาย  จากกระดูกหน้าแขง้ ขา้งซา้ยหกัท า

ใหก้ารเคลื่อนไหวขอ้เทา้ลดลง 
ประวติั    ผูร้บัการประเมนิหญงิไทย อายุ 40 ปี มกีระดูกหน้าแขง้หกัจากการประสบอนัตรายทาง

รถยนต ์ ไดร้บัการรกัษาจนกระดกูเชื่อมตดิกนัสนิท 
อาการปัจจบุนั   ขอ้เทา้และเทา้ไม่มอีาการเจบ็ปวด แต่มอีาการแขง็ตงึ ตอนเยน็ขอ้เทา้และเท้ามกับวม

เลก็น้อย ไม่สามารถยนืเป็นระยะเวลานาน ๆ และไม่สามารถสวมรองเทา้สน้สงูได้ 
การตรวจรา่งกาย   ขอ้เทา้เหยยีดลงได ้5 องศา และกระดกขึน้ได ้6 องคา ขอ้โคนนิ้วเทา้ทัง้ 5 นิ้ว กระดก

ขึน้ไดน้้อยกว่า 10 องศา กลา้มเนื้อน่องขา้งซา้ยลบีลง 1 ซม. ไม่สามารถทดสอบก าลงั
กล้ามเนื้อที่ท าหน้าที่กระดกข้อเท้าและนิ้วเท้าขึ้น แต่สงัเกตพบว่ากล้ามเนื้อบริเวณ
ดงักล่าวอ่อนแรง 

การตรวจทางคลินิก  ภาพถ่ายรงัสขีองกระดกูหน้าแขง้ พบว่ากระดกูเชื่อมตดิกนัไมม่คีวามพกิารใด ๆ     
การวินิจฉัยโรค    กระดกูหน้าแขง้ทีห่กัตดิกนัสนิท 
ผลการประเมิน   ผูร้บัการประเมนิรายนี้สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 11 ของทัง้ร่างกาย  
ค าอธิบาย    จากตารางที่ 3-11 ข้อเท้าสูญเสียการเหยียดลงและกระดกขึ้นโดยข้อเท้าสูญเสีย            

การเหยยีดลงในระดบัปานกลาง (1o – 10o) ท าใหม้กีารสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 6 
ของทัง้ร่างกาย  และขอ้เทา้กระดกขึน้ได ้6o มกีารสญูเสยีการกระดกขอ้เทา้ขึน้ในระดบั
เลก็น้อย มคี่าการสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 3 ของทัง้ร่างกาย  
จากตารางที ่3-14 นิ้วเทา้ทุกนิ้วกระดกขึน้ไดน้้อยกว่า 10o มกีารสญูเสยีการเคลื่อนไหว
ในระดบัรุนแรง มคี่าการสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 2 ของทัง้ร่างกาย 
น าค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของขอ้เทา้จากการสญูเสยีการกระดกขอ้เทา้ขึน้และเหยยีด
ขอ้เทา้ลงมา บวก กนัคอื 6% +3% = 9% ของทัง้ร่างกาย 
น าค่าการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วเท้าที่สูญเสียการเคลื่อนไหวมารวมกับค่า                
การสูญเสยีสมรรถภาพของขอ้เทา้โดยใช้ตารางค่ารวม (9% รวมกบั 2%) จะได้ค่า           
การสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 11 ของทัง้ร่างกาย   
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การประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพนิยมใชว้ธิปีระเมนิการสญูเสยีจากการเคลื่อนไหวมากกว่าจะใชว้ธิปีระเมนิ
จากกลา้มเน้ือลบีหรอืจากการทดสอบก าลงักลา้มเน้ือ การเปรยีบเทยีบค่าการสญูเสยีสมรรถภาพจากการเคลื่อนไหวใน
ตารางที ่3-11 และ ตารางที ่3-14 กบักลา้มเนื้อลบีตามตารางที ่3-6 พบว่าค่าการสญูเสยีสมรรถภาพจากการวดัการ
เคลื่อนไหวขอ้มคี่าการสญูเสยีสมรรถภาพสงูกว่าค่าการสญูเสยีสมรรถภาพจากกลา้มเนื้อลบีและยงัใหค้่าการประเมนิ
การสูญเสยีสมรรถภาพที่แม่นย ากว่าวิธีอื่น ๆ  การทดสอบก าลงักล้ามเนื้อ ท าได้ยากในรายที่มีการสูญเสยีเพียง
เลก็น้อย เพราะว่ากลา้มเน้ือบรเิวณขามขีอ้จ ากดัในการตรวจเนื่องจากมชี่วงการยดื และหดสัน้เมื่อขอ้เทา้ถูกจ ากดัการ
เคลื่อนไหวทีรุ่นแรง (เคลื่อนไหวไดน้้อยลง) 
 

3.2 7.   แนวทางการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพจากข้อติดแขง็ (Joint Ankylosis)  
 ขอ้ทีต่ดิแขง็ไม่มกีารเคลื่อนไหว ถงึแมข้อ้จะตดิแขง็อยู่ในต าแหน่งทีใ่ชง้านไดด้ ี(Optimal Position) ก็
ยงัถอืว่าขอ้นัน้มกีารสญูเสยีสมรรถภาพ ซึง่จะเรยีกว่า ‚ค่ากลาง‛ ถา้ขอ้ยิง่ตดิแขง็ในต าแหน่งทีผ่ดิปกต ิเช่น ขอ้ที่เชื่อม
ตดิในท่าหมุนหรอืงอเป็นมุม ขอ้ทีผ่ดิปกตจิากโรค หรอืจากการท าผ่าตดัเชื่อมขอ้กต็าม กจ็ะยิง่ท าใหข้อ้นัน้มกีารสญูเสยี
สมรรถภาพทีรุ่นแรงมากยิง่ขึน้ ซึง่เรยีกว่า ‚ค่าเกนิ‛ ดงันัน้ในทางปฏบิตัขิอ้ทีต่ดิแขง็ในต าแหน่งทีผ่ดิปกต ิควรไดร้บัการ
ผ่าตดัแกไ้ขใหอ้ยู่ในต าแหน่งทีใ่ชง้านไดด้ ีแต่ในบางครัง้กอ็าจท าไม่ไดเ้ลย การประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพส าหรบั
ผู้รบัการประเมินที่มีข้อติดแขง็ในท่าผิดปกติพบได้ไม่บ่อยนัก เราจะน ามาใช้ประเมินเฉพาะผู้รบัการประเมินที่ไม่
เหมาะสมทีจ่ะน ามาท าผ่าตดัแกไ้ขหรอืผูร้บัการประเมนิไม่ยอมใหท้ าผ่าตดัแก้ไขเท่านัน้ และต้องน า ‚ค่าเกนิ‛ มาบวก
กบั ‚ค่ากลาง‛ เพื่อใหไ้ดค้่าการสญูเสยีสมรรถภาพทีแ่ทจ้รงิ  

การประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพจากขอ้ตดิแขง็ของแต่ละขอ้ใหเ้ริม่ต้นประเมนิจากขอ้ตดิแขง็ในต าแหน่งที่
ใชง้านไดด้ขีองขอ้นัน้ ๆ ก่อนเสมอ (ค่ากลาง) และใหใ้ชค้่ากลางเพยีงครัง้เดยีวในแต่ละขอ้ ส่วน ‚ค่าเกนิ‛ จะมหีลายค่า
กไ็ด ้จงจ าไวเ้สมอว่า ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพทีน่ ามาบวกกนัตอ้งมคี่าไม่เกนิรอ้ยละ 100 ของขา (100%) 
 

3.2 .7.1 ข้อสะโพกติดแขง็ (Ankylosis of the Hip) 
 ขอ้สะโพกตดิแขง็ในต าแหน่งทีใ่ชง้านไดด้ ี(Optimal Position) คอื งอขอ้ 25o - 39o  และขอ้ไม่มกีารหมุนเขา้
ในและออกนอก การหุบขา และการกางขาอยู่ในพกิดัซึ่งเป็นต าแหน่งกลาง (Neutral position) จงึขอเรยีกค่าการ
สญูเสยีนี้ว่า ‚ค่ากลาง‛ ทีต่ าแหน่งนี้ม ีค่าการสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 20 ของทัง้ร่างกาย หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 50 ของ
ขา 
 ตารางที ่3-15  ถงึ ตารางที ่3-19 แสดงค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของขอ้สะโพกตดิแขง็ในต าแหน่งต่าง ๆ             
ทีเ่กนิต าแหน่งกลาง จงึขอเรยีกว่า ‚ค่าเกนิ‛ 
 รปู 3-1 ถงึ 3-3 แสดงวธิกีารวดัมุมการเคลื่อนไหวของขอ้สะโพกและวดัมุมขอ้สะโพกตดิแขง็ 
 ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพจากความพกิารข้อสะโพกติดแขง็ในท่าหมุนขอ้ กางขอ้และหุบขอ้ ต้องน ามาบวก
กนั ค่าสญูเสยีสมรรถภาพสงูสดุของขอ้สะโพก หรอืการสญูเสยีสมรรถภาพของขาเท่ากบัรอ้ยละ 100 ซึง่จะเท่ากบั รอ้ย
ละ 40 ของทัง้ร่างกาย 
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ตารางท่ี 3-15 ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของข้อสะโพกติดแขง็ในท่างอ* (Impairment Due to Ankylosis in 
Hip Flexion) (ค่าเกิน) 

 
ข้อติดแขง็ในท่างอ รอ้ยละการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้รา่งกาย (ของขา) 

0 - 9o 15  (37) 
10o - 19o 10  (25) 
20o - 24o 5  (12) 
25o - 39o 0  (0) 
40o - 49o 5  (12) 
50o - 59o 10  (25) 
60o - 69o 15  (37) 

มากกว่า 70o 20  (50) 
*  ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพทีไ่ดจ้ากตารางนี้ตอ้งน ามา บวก กบัค่าการสญูเสยีสมรรถภาพทีข่อ้สะโพกตดิแขง็ในต าแหน่งที่ใชง้านได้ด ี(ค่ากลาง) โดยใช้

วธิบีวกธรรมดา 
 

ตารางท่ี 3-16   ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของข้อสะโพกติดแขง็ในท่าหมุนเข้าใน* (Impairment Due to 
Ankylosis in Hip Internal Rotation*) (ค่าเกิน) 

 
ข้อสะโพกติดแขง็ 
ในท่าหมุนเข้าใน 

รอ้ยละการสูญเสียสมรรถภาพ 
ของทัง้รา่งกาย (ของขา) 

0o - 4o 0   (0) 
5o - 9o 5   (12) 

10o – 19o 10  (25) 
20o – 29o 15  (37) 

มากกว่า 30o 20  (50) 
*  ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพทีไ่ดจ้ากตารางนี้ตอ้งน ามาบวก กบัค่าการสญูเสยีสมรรถภาพทีข่อ้สะโพกตดิแขง็ในต าแหน่งที่ใชง้านได้ด ี(ค่ากลาง) โดยใช้

วธิบีวกธรรมดา 

 
ตารางท่ี 3-17 ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของข้อสะโพกติดแขง็ในท่าหมุนออกนอก* (Impairment Due to 

Ankylosis in Hip External Rotation*) (ค่าเกิน) 
ข้อสะโพกติดแขง็ 

ในท่าหมุนออกนอก 
รอ้ยละการสูญเสียสมรรถภาพ 

ของทัง้รา่งกาย (ของขา) 
0o - 9o 0   (0) 

10o - 19o 5   (12) 
20o - 29o 10  (25) 
30o - 39o 15  (37) 

มากกว่า 40o 20  (50) 
*  ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพทีไ่ดจ้ากตารางนี้ตอ้งน ามาบวก กบัค่าการสญูเสยีสมรรถภาพทีข่อ้สะโพกตดิแขง็ในต าแหน่งที่ใชง้านได้ด ี(ค่ากลาง) โดยใช้

วธิบีวกธรรมดา 
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ตารางท่ี 3-18  ค่าการสญูเสียสมรรถภาพของข้อสะโพกติดแขง็ในท่ากางขา* (Impairment  Due  to 
Ankylosis in Hip Abduction*) (ค่าเกิน) 

 
ข้อสะโพกติดแขง็ 
ในท่ากางขา 

รอ้ยละการสูญเสียสมรรถภาพ 
ของทัง้รา่งกาย (ของขา) 

0o - 4o 0   (0) 
5o - 14o 10  (25) 
15o - 24o 15  (37) 
มากกว่า 25 20  (50) 

*  ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพทีไ่ดจ้ากตารางนี้ตอ้งน ามาบวก กบัค่าการสญูเสยีสมรรถภาพทีข่อ้สะโพกตดิแขง็ในต าแหน่งที่ใชง้านได้ด ี(ค่ากลาง) โดยใช้
วธิบีวกธรรมดา 

 
ตารางท่ี 3-19  ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของข้อสะโพกติดแข็งในท่าหุบขา* (Impairment Due to 

Ankylosis in Hip Adduction Rotation*) 
 

ข้อสะโพกติดแขง็ 
ในท่าหบุขา 

รอ้ยละการสูญเสียสมรรถภาพ 
ของทัง้รา่งกาย (ของขา) 

0o - 4o 0  (0) 
5o - 9o 10  (25) 

10o - 14o 15  (37) 
มากกว่า 15o 20  (50) 

*  ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพทีไ่ดจ้ากตารางนี้ตอ้งน ามาบวก กบัค่าการสญูเสยีสมรรถภาพทีข่อ้สะโพกตดิแขง็ในต าแหน่งที่ใชง้านได้ด ี(ค่ากลาง) โดยใช้
วธิบีวกธรรมดา 

  
ตวัอย่างท่ี 3.8    ขอ้สะโพกติดแขง็จากกระดกูหกัและขอ้เคลื่อน ท าใหเ้กดิการสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 

40 ของทัง้ร่างกาย  
ประวติั   ผูร้บัการประเมนิชายอายุ 54 ปี ตกลงมาจากรถยก ขณะปฏบิตังิานในโรงงาน ท าใหเ้กดิ

การบาดเจบ็บรเิวณขอ้สะโพกขวา ชนิด central fracture dislocation ไดร้บัการรกัษา
โดยการผ่าตดั  ภายหลงัผ่าตดักระดูกหกัตดิกนัสนิท แต่ขอ้สะโพกขวาติดแขง็ ได้รบั
การรกัษาต่อมาโดยวธิกีายภาพบ าบดัขณะน้ีเป็นเวลา 1 ปี หลงัการประสบอนัตราย 

อาการปัจจบุนั   ผูร้บัการประเมนิไม่มกีารเจบ็ปวดขอ้สะโพกขา้งขวา แต่เดนิล าบากโดยเฉพาะอย่างยิง่
เวลาขึ้นลงบนัได ผู้รบัการประเมนิสามารถนัง่ได้ แต่มคีวามล าบากในการลุกขึน้จาก
เกา้อี ้การเขา้และออกจากรถยนต ์

การตรวจรา่งกาย   ผูร้บัการประเมนิเดนิโดยใชไ้มเ้ทา้ขา้งเดยีว ขอ้สะโพกขวาไม่มกีารเคลื่อนไหว และติด
แขง็ในท่างอ 55o หมุนออกนอก 12o และกางขอ้ 10o เสน้ประสาทและหลอดเลอืดเป็น
ปกต ิ

การตรวจทางคลินิก   ภาพถ่ายรงัสธีรรมดาพบว่าขอ้สะโพกเชื่อมติดกนัและมคีวามพกิาร โดยขอ้ติดแขง็ใน         
ท่างอ  หมุนออกนอกและกางขอ้สะโพก 

การวินิจฉัยโรค    กระดูกหักและข้อเคลื่อนบริเวณข้อสะโพกข้างขวากระดูกและข้อเชื่อมติดกนัในท่า
ผดิปกต ิ
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ผลการประเมิน ผูร้บัการประเมนิมกีารสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 40 ของทัง้ร่างกาย จากขอ้สะโพกตดิแขง็  
ค าอธิบาย  การสูญเสียสมรรถภาพของข้อสะโพกติดแข็งในต าแหน่งที่ใช้งานได้ดี  (Optimal 

Position) มคี่าสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 50 ของขา ซึง่ถอืเป็น ‚ค่ากลาง‛ ในกรณีทีผู่ร้บั
การประเมนิมขีอ้สะโพกตดิแขง็ในต าแหน่งทีผ่ดิไปจากนี้ ซึง่ถอืว่าเป็น ‚ค่าเกนิ‛ กใ็หน้ า
ค่า‚ค่าเกิน‛เหล่านัน้มาบวกกับ ‚ค่ากลาง‛ โดยใช้วิธีบวกธรรมดา ส าหรับผู้ร ับการ
ประเมินรายนี้ ขอ้สะโพกติดแขง็ในท่างอข้อ 55o มกีารสูญเสยีสมรรถภาพร้อยละ 25 
ของขา (ตารางที ่3-15) ขอ้หมุนออกนอก 12 o มกีารสูญเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 12           
ของขา (ตารางที ่3-17) และท่ากางขอ้ 10o มกีารสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 25 ของขา 
(ตารางที ่3-18)  น าค่าการสญูเสยีสมรรถภาพทัง้หมดมาบวกกนัโดยวธิบีวกธรรมดาจะ
ไดค้่าการสญูเสยีสมรรถภาพของขาขา้งขวา คอื 50% + 25% + 12% + 25% = 112 %  
ของขา เน่ืองจากค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของขอ้สะโพกขา้งหนึ่ง ไม่ควรสงูเกนิกว่าค่า
การสญูเสยีสมรรถภาพทีเ่กดิจากขอ้นัน้ ๆ ถูกตดัขาด  

 ดงันัน้ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพจากขอ้สะโพกตดิแขง็ของผูร้บัการประเมนิรายนี้เท่ากบั 
รอ้ยละ 100 ของขา ซึง่มคี่าเท่ากบั รอ้ยละ 40 ของทัง้ร่างกาย 

 
3.2.7.2  ข้อเข่าติดแขง็  (Ankylosis of the Knee) 

 ขอ้เข่าตดิแขง็ในต าแหน่งทีใ่ชง้านไดด้ ี(Optimal Position) คอื เข่างอ 10o-15o และอยู่ในต าแหน่งแนวกลาง   
มคี่าการสญูเสยีสมรรถภาพเท่ากบัรอ้ยละ 27 ของทัง้ร่างกาย หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 67 ของขา ซึง่เป็น ‚ค่ากลาง‛ 
 ค่าการสูญเสยีสมรรถภาพจากข้อเข่าติดแขง็ที่ผิดไปจากต าแหน่งดงักล่าว  เช่น ข้องอมากเกิน  ขาโก่ง 
(Varus) ขาเก (Valgus) ท่าเข่าบดิหมุนผดิปกต ิ(Malrotation Deformisty) ตามตารางที ่3-20 ถงึ 3-23 เหล่านี้ถอืเป็น 
‚ค่าเกนิ‛ ซึง่จะตอ้งน ามาบวกกบั ‚ค่ากลาง‛ โดยวธิบีวกธรรมดา     
 
ตารางท่ี 3-20  ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของข้อเข่าติดแขง็ในท่าขาโก่ง * (Impairment Due to Knee 

Ankylosis in Varus)*  (ค่าเกิน) 
 

ข้อเข่าติดแขง็ 
ในท่าขาโก่ง 

รอ้ยละการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้รา่งกาย 
(ของขา) 

0 – 9o 5   (12) 
10o - 19o 10  (25) 

มากกว่า  20o 13  (33) 
*  ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพทีไ่ดจ้ากตารางนี้ตอ้งน ามา บวก กบัค่าการสญูเสยีสมรรถภาพจากขอ้เขา่ตดิแขง็ ในต าแหน่งทีใ่ชง้านไดด้ ี(ค่ากลาง)   
    โดยใชว้ธิบีวกธรรมดา 
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ตารางท่ี 3-21  ค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากข้อเข่าติดแขง็ในท่าขาเก (Impairment Due to Knee 
Ankylosis in Valgus)* (ค่าเกิน) 

ข้อเข่าติดแขง็ในท่าขาเก 
รอ้ยละการสูญเสียสมรรถภาพ 

ของทัง้รา่งกาย (ของขา) 
0o – 9o 0   (0) 

10o – 19o 5   (12) 
20o – 29o 10  (25) 

มากกว่า 30o 13  (33) 
*  ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพจากข้อติดแขง็ที่ได้จากตารางนี้ต้องน ามาบวก กบัค่าการสูญเสยีสมรรถภาพจากขอ้เข่าตดิแขง็ ในต าแหน่งที่ใชง้านได้ด ี 

(ค่ากลาง)โดยใชว้ธิบีวกธรรมดา 

 
ตารางท่ี 3-22   ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของข้อเข่าติดแขง็ในท่าเข่างอ* (Knee Ankylosis in Flexion)  
                (ค่าเกิน) 
 

ข้อเข่าติดแขง็ในท่าเข่างอ 
รอ้ยละการสูญเสียสมรรถภาพ 

ของทัง้รา่งกาย (ของขา) 
0o – 19o 0  (0) 
20o – 29o 5   (12) 
30o – 39o 10  (25) 

มากกว่า 40o 13  (33) 
*  ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพจากข้อติดแขง็ที่ได้จากตารางนี้ต้องน ามาบวก กบัค่าการสูญเสยีสมรรถภาพจากขอ้เข่าตดิแขง็ ในต าแหน่งที่ใชง้านได้ด ี 

(ค่ากลาง)โดยใชว้ธิบีวกธรรมดา 

 
ตารางท่ี 3-23   ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของข้อเข่าติดแขง็ในท่าบิดหมุนเข้าในหรือบิดหมุนออกนอก 

(Knee Ankylosis in Internal or External Malrotation)* (ค่าเกิน) 
 

ข้อเข่าติดแขง็ในท่าบิดหมุนเข้าใน 
หรอืบิดหมุนออกนอก 

รอ้ยละการสูญเสียสมรรถภาพ 
ของทัง้รา่งกาย (ของขา) 

0o - 9o 0   (0) 
10o - 19o 5   (12) 
20o - 29o 10  (25) 

30o+ 13  (33) 
*  ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพจากข้อติดแขง็ที่ได้จากตารางนี้ต้องน ามาบวก กบัค่าการสูญเสยีสมรรถภาพจากขอ้เข่าตดิแขง็ ในต าแหน่งที่ใชง้านได้ด ี 

(ค่ากลาง)โดยใชว้ธิบีวกธรรมดา 
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ตวัอย่างท่ี 3.9   ขอ้เขา่ตดิแขง็ท าใหเ้กดิการสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 32 ของทัง้ร่างกาย  
ประวติั   ผูร้บัการประเมนิชายไทยอายุ 40 ปี มกีระดูกต้นขาซา้ยบรเิวณปลายล่างหกัและแตก

เป็นหลายชิน้พรอ้มกบักระดกูหน้าแขง้ขา้งเดยีวกนับรเิวณปลายบนหกัร่วมดว้ย สาเหตุ
เกดิจากการประสบอนัตรายขณะขบัรถบรรทุกตู้เหลก็จากโรงงานชนต้นไม้ หลังการ
รกัษาด้วยการผ่าตัดมีภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อท าให้ข้อเข่าติดแข็งภายหลัง
กระดกูเชื่อมตดิกนัสนิท 

อาการปัจจบุนั   ผู้รบัการประเมนิไม่มีอาการปวดเข่าแต่มีความล าบากในการเดิน  นัง่และขบัรถยนต ์
ตอนเยน็ ๆ ยงัมอีาการขาซา้ยบวมเลก็น้อย 

การตรวจรา่งกาย  มรีอยแผลผ่าตดัหลายรอยบรเิวณเขา่ซา้ย แผลหายสนิท ขอ้เข่าซา้ยตดิแขง็ในท่าเข่างอ 
20o ขาโก่งท ามุม 7o  และไม่มลีกัษณะบดิหมุนเมื่อเปรยีบเทยีบกบัขอ้เขา่ขวา 

การตรวจทางคลินิก    ภาพถ่ายรงัสบีรเิวณเขา่ซา้ยพบรอยกระดกูหกัเชื่อมตดิกนั 
การวินิจฉัยโรค   กระดกูหน้าแขง้และกระดกูตน้ขาทีห่กัเชื่อมตดิกนัพรอ้มกบัมขีอ้เขา่ซา้ยตดิแขง็ 
ผลการประเมิน    เขา่ซา้ยของผูร้บัการประเมนิสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 31 ของทัง้ร่างกาย  
ค าอธิบาย  ข้อเข่าติดแข็งในต าแหน่งที่ใช้งานได้ดีมีค่าการสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ  27 ของ             

ทัง้ร่างกาย  (หรอืรอ้ยละ 67 ของขา) ผูร้บัการประเมนิรายนี้มขีอ้เข่าตดิแขง็ในท่าเข่างอ 
20o ซึ่งเป็น ‚ค่าเกิน‛ มคี่าการสูญเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกายอีกร้อยละ 5 (จาก
ตารางที ่3-22) จงึต้องน าเอาค่าการสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 5 มาบวกกบัรอ้ยละ 27 
โดยใชว้ธิบีวกธรรมดา ผูร้บัการประเมนิจงึมกีารสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 32 ของทัง้
ร่างกาย 

   
3.2.7.3 ข้อเท้าติดแขง็ (Ankylosis of the Ankle) 

 ขอ้เทา้ตดิแขง็ในต าแหน่งทีใ่ชง้านไดด้ ี(Optimal position) คอืท่ากลาง (Neutral position) คอืแนวของเทา้  
ท ามุม 90Oกบัแนวของขาและไม่บดิเขา้ในหรอืบดิออกนอก ขอ้เทา้ทีต่ดิแขง็ในต าแหน่งนี้จะมคี่าการสญูเสยีสมรรถภาพ
รอ้ยละ 4 ของทัง้ร่างกาย หรอืรอ้ยละ 10 ของขา หรอืรอ้ยละ 14 ของเทา้ซึง่เป็น ‚ค่ากลาง‛ ขอ้เทา้ตดิแขง็ทีต่ าแหน่ง   
อื่น ๆ นอกเหนือไปจากต าแหน่งนี้ถอืเป็น ‚ค่าเกนิ‛ และสามารถประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพไดจ้ากตารางที ่3-24 
ถงึ  3-28 ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพสงูสดุจากขอ้เทา้ตดิแขง็คอื รอ้ยละ 25 ของทัง้ร่างกาย หรอืรอ้ยละ 62 ของขา หรอื              
รอ้ยละ 88 ของเทา้  (รปู 3-5 การวดัมุมขอ้เทา้กระดกขึน้และเหยยีดลง) 
 
ตารางท่ี 3-24 ค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากข้อเท้าติดแขง็ในต าแหน่งข้อเท้ากระดกขึ้นหรือเหยียดลง*             
(Ankle Impairment Due to Ankylosis in Plantar Flexion or Dorsiflexion*) (ค่าเกิน) 

ต าแหน่งท่ีข้อเท้าติดแขง็ 
รอ้ยละการสูญเสียสมรรถภาพ 

ของทัง้รา่งกาย (ของขา)  [ของเท้า] 
ขอ้เทา้อยู่ในท่ากระดกขึน้ 20o หรอืมากกว่า 15 (37) [53] 
ขอ้เทา้อยู่ในท่ากระดกขึน้ 10o-19o  7 (17) [24] 
ขอ้เทา้อยู่ในท่ากระดกขึน้ 0o-9o  0+ (0+) [0+] 
ขอ้เทา้อยู่ในท่าเหยยีดลง 0o-9o  0+ (0+) [0+] 
ขอ้เทา้อยู่ในท่าเหยยีดลง 10o-19o  7 (17) [24] 
ขอ้เทา้อยู่ในท่าเหยยีดลง 20o-29o  15 (37) [53] 
ขอ้เทา้อยู่ในท่าเหยยีดลง 30o หรอืมากกว่า 21 (52) [74] 

*  ค่าการสูญเสยีสมรรถภาพที่ได้จากตารางนี้ต้องน ามา  บวก กบัค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากข้อเท้าติดแขง็ ในต าแหน่งที่ใช้งานได้ด ี (ค่ากลาง)                 
โดยใชว้ธิบีวกธรรมดา 
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ตารางท่ี 3-25  ค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากข้อเท้าติดแขง็ในท่าบิดเข้าใน* (Ankle Impairment Due to 
Ankylosis in Varus Position) (ค่าเกิน) 

 
           ต าแหน่งขอ้เทา้ 
           ในท่าบดิเขา้ใน 

รอ้ยละการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้รา่งกาย  
(ของขา)  [ของเท้า] 

0o-4o 0 (0) [0] 
5o-9o 10 (25) [35] 

10o-19o 15 (37) [53] 
20o-29o 18 (43) [61] 

มากกว่า  30o 21 (52) [74] 
*  ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพที่ได้จากตารางนี้ต้องน ามา บวก กบัค่าการสูญเสยีสมรรถภาพที่ขอ้เท้าตดิแขง็ในต าแหน่งที่ใชง้านได้ดี (ค่ากลาง) โดยใช ้           

วธิบีวกธรรมดา 

 
ตารางท่ี 3-26   ค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากข้อเท้าติดแขง็ในท่าบิดออกนอก (Ankle Impairment Due to 

Ankylosis in Valgus Position)* (ค่าเกิน) 
 

          ต าแหน่งขอ้เทา้ 
        ในท่าบดิออกนอก 

รอ้ยละการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้รา่งกาย  
(ของขา)  [ของเท้า] 

0o- 9o 0 (0) [0] 
10o- 19o 10 (25) [35] 
20o-30o 15 (37) [53] 

มากกว่า  30o 21 (52) [74] 
 *  ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพที่ได้จากตารางนี้ต้องน ามา บวก กบัค่าการสูญเสยีสมรรถภาพที่ขอ้เท้าตดิแขง็ในต าแหน่งที่ใชง้านได้ดี (ค่ากลาง) โดยใช ้          

วธิบีวกธรรมดา 

 
ตารางท่ี 3-27  ค่าการสญูเสียสมรรถภาพจากข้อเท้าติดแขง็ในต าแหน่งหมุนเข้าในผิดปกติ*                           

(Ankle Impairment Due to Ankylosis in Internal Malrotation) (ค่าเกิน) 
 

ต าแหน่งขอ้เทา้ตดิแขง็ 
ในท่าขอ้เทา้หมุนเขา้ใน
ผดิปกต ิ
(เปรยีบเทยีบกบัขา้งด)ี 

รอ้ยละการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้รา่งกาย  
(ของขา)  [ของเท้า] 

0o-9o 5 (12) [17] 
10o-19o 10 (25) [35] 
20o-29o 15 (37) [53] 

มากกว่า 30o 21 (52) [74] 
 *  ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพที่ได้จากตารางนี้ต้องน ามา บวก กบัค่าการสูญเสยีสมรรถภาพที่ขอ้เท้าตดิแขง็ในต าแหน่งที่ใชง้านได้ดี (ค่ากลาง) โดยใช ้          

วธิบีวกธรรมดา 
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ตารางท่ี 3-28  ค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากข้อเท้าติดแขง็ในต าแหน่งหมุนออกนอกผิดปกติ *  
 (Ankle Impairment Due to Ankylosis in External Malrotation) (ค่าเกิน) 
 

  ต าแหน่งขอ้เทา้ตดิแขง็ในท่าขอ้       
เทา้หมุนออกนอกผดิปกต ิ

(เปรียบเทียบกบัข้างดี) 

รอ้ยละการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้รา่งกาย  
(ของขา)  [ของเท้า] 

0o-14o 0 (0) [0] 
15o-19o 5 (12) [17] 
20o-29o 10 (25) [35] 
30o-39o 15 (37) [53] 

มากกว่า 40o 21 (52) [74] 
 *  ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพทีไ่ดจ้ากตารางนี้ตอ้งน ามา บวก กบัค่าการสญูเสยีสมรรถภาพจากขอ้เทา้ตดิแขง็ ในต าแหน่งที่ใชง้านได้ด ี(ค่ากลาง) โดยใช้

วธิบีวกธรรมดา 

 
ตวัอย่างท่ี 3.10  กระดกูขอ้เทา้หกัท าใหเ้กดิการสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 20 ของทัง้ร่างกาย 
ประวติั   ผูร้บัการประเมนิชายไทยอายุ 50 ปี มกีระดกูหกับรเิวณปลายล่างกระดกูหน้าแขง้ และมี

รอยกระดกูหกัแตกผ่านเขา้ขอ้เทา้ จากอุบตัเิหตุพลดัตกลงมาจากทีส่งู กระดกูทีห่กัไดร้บั
การรกัษาโดยใช ้external fixator รอยกระดูกหกัเชื่อมตดิกนั และเกดิภาวะแทรกซอ้น
คอืขอ้เท้าติดแขง็ ผู้รบัการประเมนิมปีระวตัิของการเป็นโรคเบาหวานชนิดต้องพึ่งพา
อนิซลูนิ 

อาการปัจจบุนั  ไม่มอีาการปวดขอ้เทา้ แต่เดนิชา้ลง ถา้เดนิบนพืน้ขรุขระจะเดนิไดด้ว้ยความล าบาก 
การตรวจรา่งกาย   ขอ้เทา้ตดิแขง็ในต าแหน่งขอ้เทา้กระดกขึน้ 15o และบดิเขา้ใน  7o 
การตรวจทางคลินิก   ภาพถ่ายรงัสขีองข้อเท้าพบรอยกระดูกหกับริเวณปลายล่างกระดูกหน้าแข้ง ซึ่งรอย

กระดกูแตกผ่านเขา้ผวิขอ้เทา้เชื่อมตดิกนัสนิท และขอ้เทา้มกีารตดิแขง็ (Fusion) 
การวินิจฉัยโรค    กระดกูหกับรเิวณขอ้เทา้และมขีอ้เทา้ตดิแขง็  (Ankylosis) 
ผลการประเมิน    ผูร้บัการประเมนิรายนี้มกีารสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 20 ของทัง้ร่างกาย  
ค าอธิบาย ขอ้เทา้ตดิแขง็ในต าแหน่งกลาง (Neutral position) หรอืต าแหน่งทีใ่ชง้านไดด้ ี จะมกีาร

สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 4 ของทัง้ร่างกาย ผูร้บัการประเมนิรายนี้มขีอ้เทา้ตดิแขง็ใน
ท่าข้อเท้ากระดกขึ้น 15o จึงมี ‚ค่าเกิน‛ มีการสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 7 ของ                        
ทัง้ร่างกาย (ตารางที ่3-24)  กบัมขีอ้เทา้บดิเขา้ใน 7O มกีารสญูเสยีสมรรถภาพร้อยละ 
10 ของ  ทัง้ร่างกาย (ตารางที่ 3-25) ในการประเมนิต้องน ามาบวกกบัค่าการสูญเสยี
สมรรถภาพจากขอ้ตดิแขง็ในต าแหน่งทีใ่ชง้านไดด้ ี(ค่ากลาง) โดยใชว้ธิบีวกธรรมดา 

 ดงันัน้ ขอ้เทา้ตดิแขง็ในท่ากระดกขอ้เทา้ขึน้มกีารสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 11  ของทัง้
ร่างกาย คอื 4% บวกกบั 7% = 11% 

 ข้อเท้าติดแข็ง ในต าแหน่งบิดเข้าใน 7o มีการสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 10                    
ของทัง้ร่างกาย  (ตารางที ่3-25) 

 ดงันัน้ ผู้รบัการประเมนิรายนี้มีการสูญเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกายร้อยละ 20 คือ               
รอ้ยละ 11 บวกกบั รอ้ยละ 10  
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 เน่ืองจากผูร้บัการประเมนิเป็นโรคเบาหวาน และระบบไหลเวยีนของโลหติบรเิวณขอ้เทา้
ไม่อยู่ในเกณฑ์ด ีจึงไม่สมควรท าการผ่าตดัแก้ไขในรายนี้ วธิีการประเมินการสูญเสยี
สมรรถภาพจากขอ้ตดิแขง็ ในท่าผดิปกตสิามารถใชไ้ดเ้หมาะสมกว่าวธิปีระเมนิจาก 

 กระดูกหกัผ่านเข้าขอ้ (ตารางที่ 3-33) จงึเลอืกการประเมนิจากข้อติดแขง็ ถ้ามกีาร
สูญเสยีสมรรถภาพจากโรคเบาหวานก็ควรน ามารวมกับค่าการสูญเสียสมรรถภาพ
บรเิวณขาโดยใชต้ารางค่ารวม 

 
3.2.7.4   เท้าติดแขง็ท่ีส่วนหลงั ส่วนกลาง ส่วนหน้าของเท้า (Ankylosis of Foot ; Hindfoot Midfoot , 

Forefoot) 
    ขอ้ใต้กระดูกเทลสั (Subtalar Joint) ตดิแขง็ในต าแหน่งทีใ่ชง้านไดด้ ี(Optimal position) คอืขอ้ตดิ
แขง็ในต าแหน่งปกต ิหรอืท่ากลาง (0o) และไม่บดิเขา้ในหรอืออกนอก เทา้ทีข่อ้ใตก้ระดกูเทลสัตดิแขง็ในต าแหน่งปกตมิี
การสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 4 ของทัง้ร่างกาย  หรอืรอ้ยละ 10 ของขา หรอืรอ้ยละ 14 ของเทา้ ขอ้ทีต่ดิแขง็ในท่า
ผดิปกตบิรเิวณเทา้  จะท าใหเ้กดิการสญูเสยีสมรรถภาพไดสู้งสุดถงึรอ้ยละ 25 ของทัง้ร่างกาย การหาค่าการสญูเสยี
สมรรถภาพจากขอ้เทา้ตดิแขง็ในท่าเทา้บดิเขา้ในหรอืออกนอกใหศ้กึษาจาก ตารางที ่3-25 และตารางที ่3-26 
         ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของขอ้เท้าติดแขง็พร้อมกบัมกีารสูญเสยีค่ามุมระหว่างกระดูกหน้าแขง้  
และกระดูกสน้เทา้ (Tibia - Os Calcis Angle) ตวัอย่างเช่น ในกรณีมกีารแตกของ กระดูก  Calaneus ซึง่วดัไดจ้าก
ภาพถ่ายรงัสขีอ้เทา้ดา้นขา้ง ให้ศกึษาจากตารางที ่3-29   มุมระหว่างกระดูกหน้าแขง้และกระดูกสน้เทา้เกดิจากการ
ลากเสน้ตรงตามแนวแกนกระดกูหน้าแขง้และกระดูกสน้เทา้จากภาพถ่ายรงัสดีา้นขา้งขอ้เทา้ ยนืในแนวปกต ิ(0o) (รูป 
3-7) 
 

 

 
รูป 3-7 ภาพถ่ายรงัสดี้านขา้งของขอ้เท้าขณะ
ยนืในแนวปกติ (Neutral Position) แสดง
วธิกีารวดัมุม Tibia-Os Calcis Angle ซึง่เป็น
มุมที่อยู่ระหว่างแนวแกนของกระดูกส้นเท้า 
(Os Calcis)  และ กระดกูหน้าแขง้ในแนวตัง้   

 
        ในรายทีม่กีารตดิแขง็ของกระดกูขอ้เทา้ทัง้หมด (Pantalar Ankylosis) ต าแหน่งทีจ่ะท าใหข้อ้เทา้และเทา้
ใช้เดินได้ดีคือการติดแข็งในต าแหน่งศูนย์องศา (ต าแหน่งปกติ) การติดแข็งของเท้าในท่านี้จะมีค่าการสูญเสีย
สมรรถภาพรอ้ยละ 10 ของทัง้ร่างกาย หรอื รอ้ยละ 25 ของขา  หรอืรอ้ยละ 35 ของเทา้ ในรายทีม่ขีอ้เทา้ตดิแขง็ใน
ต าแหน่งขอ้เทา้กระดกขึน้ บดิเขา้ในหรอืบดิออกนอก ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพใหป้ระเมนิจากตารางที ่3-25 ถงึ 3-29 
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ตารางท่ี 3-29   ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของเท้าท่ีเกิดจากค่ามุมระหว่างกระดกูหน้าแข้งกบักระดกูส้นเท้า
ลดลง (Impairments for Loss of the Tibia-Os Calcis Angle)* 

ค่ามมุ  
รอ้ยละการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้รา่งกาย  

(ของขา) [ของเท้า] 
110o-100o 5 (12) [17] 
99o-90o 8 (20) [28] 

น้อยกว่า  90o บวก 1(2) [3] ต่อทุกองศาทีล่ดลง  
แต่รวมกนัไม่เกนิ 15 (37) [54] 

* ค่ามุมระหวา่งกระดกูหน้าแขง้กบักระดกูสน้เทา้ (Tibia-Os Calcis Angle) ใหศ้กึษาจากรปู 3-7 

 
ตวัอย่างท่ี 3.11  การสูญเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกายร้อยละ 9 จากขอ้เท้าติดแขง็ภายหลังกระดูก               

สน้เทา้แตก (Calcaneal Fracture)  
ประวติั   ผู้รบัการประเมินหญิงไทย  อายุ 40 ปี พลดัตกลงมาจากนัง่ร้านขณะทาสีโรงงานมี

กระดูกขอ้เท้าและกระดูกสน้เท้าแตก ได้รบัการรกัษาโดยการใส่เฝือกปูน  กระดูกหกั
ตดิกนัและมอีาการขอ้เทา้ตดิแขง็ (ขอ้เทา้เชื่อมตดิกนั) หลงัการถอดเฝือก 

อาการปัจจบุนั   ผูร้บัการประเมนิเดนิได้โดยไม่ต้องใชเ้ครื่องช่วยพยุงแต่ต้องสวมรองเทา้พเิศษ ถ้าเดนิ
บนพืน้ขรุขระจะเดนิดว้ยความล าบาก    ถา้นัง่นาน ๆ ขอ้เทา้และเทา้จะบวม 

การตรวจรา่งกาย  ขอ้เทา้และสน้เทา้ยงับวมในระดบัปานกลาง ขอ้เทา้กวา้งขึน้และกดไม่เจบ็ ขอ้เทา้ขยบั
ไม่ได ้ไม่มกีารเคลื่อนไหว 

การตรวจทางคลินิก   ภาพถ่ายรงัสบีรเิวณข้อเท้า พบว่ากระดูกข้อเท้าเชื่อมติดกนัในท่ากระดกขึ้น 5o และ
กระดกูสน้เทา้แตก วดัมุมกระดกูหน้าแขง้และกระดกูสน้เทา้ได ้100o 

การวินิจฉัยโรค   ขอ้เทา้ตดิแขง็  กระดกูหน้าแขง้และกระดกูสน้เทา้ทีห่กัหายสนิท  
ผลการประเมิน  ผูร้บัการประเมนิรายนี้สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 9 ของทัง้ร่างกาย 
ค าอธิบาย    ขอ้เทา้ตดิแขง็ในต าแหน่งที่ใชง้านได้ดคีอืท่าปกติ  ขอ้เทา้ทีต่ิดแขง็ในท่ากระดกขึน้ 5o 

ถอืว่ามคีวามผดิปกตเิพยีงเลก็น้อยจงึไม่ต้องบวกค่าการสญูเสยีสมรรถภาพเพิม่ขึน้อกี  
ดงันัน้ขอ้เทา้ตดิแขง็ของผูร้บัการประเมนิรายนี้มกีารสญูเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกาย 
รอ้ยละ 4 ค่ามุมผดิปกตขิองกระดูก tibia-os calcis เท่ากบั 100o ท าใหเ้กดิการสญูเสยี
สมรรถภาพเพิม่ขึน้อกี รอ้ยละ 5 (ตารางที ่3-29)  น าค่าการสญูเสยีมรรถภาพทัง้ 2 สว่น
มาบวกกนั ดงันัน้ ผูร้บัการประเมนิสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 9 ของทัง้ร่างกาย (4% 
บวกกบั 5%)  

 
3.2.7.5 ข้อน้ิวเท้าติดแขง็ (Ankylosis of Toes) 
 การวดัพสิยัการเคลื่อนไหวของนิ้วเทา้โดยใชเ้ครื่องวดัมุมใหศ้กึษาจากรปู 3-6  ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพจาก
ขอ้น้ิวเทา้ตดิแขง็นิ้วเดยีว หรอืหลายนิ้วใหศ้กึษาจากตารางที ่3-30  

 
รปู 3-6     การวดัพิสยัการเคลือ่นไหวของน้ิวเท้า 
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ตารางท่ี 3-30    ค่าการสญูเสียสมรรถภาพของเท้าเน่ืองจากข้อน้ิวเท้าติดแขง็ (Impairment of the  
Foot Due to Ankylosis of Toes) 

 
 
 
 
 

 ร้อยละการสญูเสียสมรรถภาพของทัง้ร่างกาย 
(ของขา) [ของเท้า] 

น้ิวเท้าท่ีติดแขง็ ข้อติดแขง็ในต าแหน่ง 
 เหยียดเตม็ท่ี 

(Full Extension) 
ต าแหน่งท่ีใช้งานได้ดี 

(Position of Function) 
งอเตม็ท่ี 

(Full Flexion) 
หวัแมเ่ทา้   
หวัแมเ่ทา้ , น้ิวทีส่อง  

4 (10) [14] 
5 (12) [17] 

4 (9)   [13] 
4  (11) [15] 

5 (13) [18] 
6 (15) [21] 

หวัแมเ่ทา้ , น้ิวทีส่อง , น้ิวทีส่าม 
หวัแมเ่ทา้ , น้ิวทีส่อง , น้ิวทีส่ี ่

6 (14) [20] 
6 (14) [20] 

5 (12) [17] 
5 (12) [17] 

7 (17) [24] 
7 (17) [24] 

หวัแมเ่ทา้ , น้ิวทีส่อง , น้ิวทีห่า้ 
หวัแมเ่ทา้ , น้ิวทีส่อง , น้ิวทีส่าม , น้ิวทีส่ี ่

6 (14) [20] 
6 (16) [23] 

5 (12) [17] 
5 (13) [19] 

7 (17) [24] 
8 (19) [27] 

หวัแมเ่ทา้ , น้ิวทีส่อง , น้ิวทีส่าม , น้ิวทีห่า้ 
หวัแมเ่ทา้ , น้ิวทีส่อง , น้ิวทีส่ี ่, น้ิวทีห่า้ 

6 (16) [23] 
6 (16) [23] 

5 (13) [19] 
5 (13) [19] 

8 (19) [27] 
8 (19) [27] 

หวัแมเ่ทา้ , น้ิวทีส่อง , น้ิวทีส่าม, น้ิวทีส่ี ่, น้ิวทีห่า้ 
หวัแมเ่ทา้ , น้ิวทีส่าม 

7 (18) [26] 
5 (12) [17] 

6 (15) [21] 
4 (11) [15] 

8 (21) [30] 
6 (15) [21] 

หวัแมเ่ทา้ , น้ิวทีส่าม , น้ิวทีส่ี ่
หวัแมเ่ทา้ , น้ิวทีส่าม , น้ิวทีห่า้ 

6 (14) [20] 
6 (14) [20] 

5 (12) [17] 
5 (12) [17] 

7 (17) [24] 
7 (17) [24] 

หวัแมเ่ทา้ , น้ิวทีส่าม , น้ิวทีส่ี ่, น้ิวทีห่า้ 
หวัแมเ่ทา้ , น้ิวทีส่ี ่   

6 (16) [23] 
5 (12) [17] 

5 (13) [19] 
4 (11) [15] 

8 (19) [27] 
6 (15) [21] 

หวัแมเ่ทา้ , น้ิวทีส่ี ่, น้ิวทีห่า้ 
หวัแมเ่ทา้ , น้ิวทีห่า้  

6 (14) [20] 
5 (12) [17] 

5 (12) [17] 
4 (11) [15] 

7 (17) [24] 
6 (15) [21] 

น้ิวทีส่อง 
น้ิวทีส่อง , น้ิวทีส่าม  

1 (2)   [3] 
2 (4)   [6] 

0 (1)   [2] 
1 (3)   [4] 

1 (2)   [3] 
2 (4)   [6] 

น้ิวทีส่อง , น้ิวทีส่าม , น้ิวทีส่ี ่  
น้ิวทีส่อง , น้ิวทีส่าม , น้ิวทีห่า้  

2 (6)   [9] 
2 (6)   [9] 

1 (3)   [4] 
2 (4)   [6] 

2 (6)   [9] 
2 (6)   [9] 

น้ิวทีส่อง , น้ิวทีส่าม , น้ิวทีส่ี ่, น้ิวทีห่า้ 
น้ิวทีส่อง , น้ิวทีส่ี ่  

3 (8)   [12] 
2 (4)   [6] 

2 (6)   [8] 
1 (3)   [4] 

3 (8)   [12] 
2 (4)   [6] 

น้ิวทีส่อง , น้ิวทีส่ี ่, น้ิวทีห่า้  
น้ิวทีส่อง , น้ิวทีห่า้ 

2 (6)   [9] 
2 (4)   [6] 

2 (4)   [6] 
1 (3)   [4] 

3 (8)   [12] 
2 (4)   [6] 

น้ิวทีส่าม   
น้ิวทีส่าม , น้ิวทีส่ี ่   

1 (2)   [3] 
2 (4)   [6] 

0 (1)   [2] 
1 (3)   [4] 

1 (2)   [3] 
2 (4)   [6] 

น้ิวทีส่าม , น้ิวทีส่ี ่, น้ิวทีห่า้ 
น้ิวทีส่าม , น้ิวทีห่า้  

2 (6)   [9] 
2 (4)   [6] 

2 (4)   [6] 
1 (3)   [4] 

2 (6)   [9] 
2 (4)   [6] 

น้ิวทีส่ี ่
น้ิวทีส่ี ่, น้ิวทีห่า้  

1 (2)   [3] 
2 (4)   [6] 

0 (1)   [2] 
1 (3)   [4] 

1 (2)   [3] 
2 (4)   [6] 

น้ิวทีห่า้  1 (2)   [3] 0 (1)   [2] 1 (2)   [3] 
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ตวัอยา่งท่ี 3.12   การสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 4 ของทัง้ร่างกายจากน้ิวเทา้ถูกบดทบั 
ประวติั   ผูร้บัการประเมนิชายไทย อายุ 45 ปี ประสบอนัตรายถูกแท่งเหลก็น ้าหนัก 70 กโิลกรมั  

ตกทบัเท้าขวาขณะท างาน เทา้ขวาส่วนหน้าถูกบดทบัท าให้เกดิการบาดเจบ็ที่เนื้อเยื่อ
และกระดูกนิ้วเทา้หกัหลายนิ้ว ไดร้บัการรกัษาโดยวิธไีม่ผ่าตดั  เนื้อเยื่อหายสนิท และ
กระดกูหกัเชื่อมตดิกนั 

อาการปัจจบุนั   ผู้รับการประเมินเดินด้วยความล าบากเมื่อเดินเร็วหรือเดินไกลๆ ข้อนิ้วเท้าติดแข็ง           
ทัง้หา้นิ้ว 

การตรวจรา่งกาย   เทา้สว่นหน้ายงับวมเลก็น้อยและมรีอยแผลเป็นหลายรอย การวดัพสิยัการเคลื่อนไหวขอ้
โคนนิ้วหวัแม่เท้าเหยยีดได้ 15o และงอได้ 15o ข้อนิ้วเท้าของอีก 4 นิ้วไม่มีการ
เคลื่อนไหวเลย แต่อยู่ในต าแหน่งทีใ่ชง้านไดด้ ีมอีาการเดนิกะเผลกเลก็น้อย ไม่สามารถ
ใชเ้ทา้กา้วเดนิไดต้ามปกต ิ

การตรวจทางคลินิก   ภาพถ่ายรงัสบีรเิวณเทา้ขวา พบว่ากระดกูทีห่กัทัง้หมดตดิกนัสนทิ 
การวินิจฉัยโรค   เทา้สว่นหน้าถูกบดทบัพรอ้มกบักระดกูนิ้วเทา้หกัหลายนิ้ว 
ผลการประเมิน  ผูร้บัการประเมนิสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 4  ของทัง้ร่างกาย 
ค าอธิบาย ขอ้โคนนิ้วหวัแม่เทา้สญูเสยีการเคลื่อนไหว คอื เหยยีดได ้15O สญูเสยีสมรรถภาพ           

รอ้ยละ 1 ของทัง้ร่างกาย งอได ้15O สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 1 ของทัง้ร่างกาย  
ดงันัน้การสญูเสยีสมรรถภาพของนิ้วหวัแม่เทา้คอื 1% + 1% เทา่กบัรอ้ยละ 2 ของทัง้
ร่างกาย (ตารางที ่3-14) นิ้วเทา้ที ่2 ถงึ 5 ตดิแขง็ในต าแหน่งทีใ่ชง้านไดด้ที าใหส้ญูเสยี
สมรรถภาพรอ้ยละ 2 ของทัง้ร่างกาย (ตารางที ่3-30) 

 น าค่าการสูญเสยีสมรรถภาพทัง้ 2 ส่วนมารวมกนั จะได้ค่าการสูญเสยีสมรรถภาพ          
รอ้ยละ 4 ของทัง้ร่างกาย (2% รวมกบั 2%) โดยใชต้ารางค่ารวม 

 
3.2.8 แนวทางการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพเน่ืองจากข้ออกัเสบ (Arthritis) 

 การใชร้ะบบการแบ่งระดบัส าหรบัโรคขอ้อกัเสบและขอ้เสื่อมโดยวธิกีารถ่ายภาพรงัสเีป็นทีย่อมรบัและใชก้นั
อย่างแพร่หลายในการตรวจพเิศษและการตดัสนิใจเลอืกวธิรีกัษาโรคนี้ สว่นมากใชก้ารแบ่งระดบัการอกัเสบของโรคขอ้
จากภาพถ่ายรงัส ีซึ่งถือว่าเป็นวธิกีารวดัที่ตรงกบัความเป็นจริงและถูกต้องสมบูรณ์ที่สุดในการประเมนิการสูญเสยี
สมรรถภาพของขอ้มากกว่าการใชว้ธิกีารตรวจร่างกาย เช่น การวดัพสิยัการเคลื่อนไหวของขอ้หรอืเสยีงทีเ่กดิจากผวิขอ้
เสยีดสกีนั ซึง่ท าไดไ้ม่คงทีแ่ละไม่แน่นอนขึน้อยู่กบัแรงทีม่ากระท าต่อผวิขอ้และความหนืดของน ้าไขขอ้ 
 ความผดิปกตบิางอย่างทีพ่บในภาพรงัสถีงึแมจ้ะมคีวามส าคญัในการวนิิจฉยัโรคกต็ามเช่น กระดกูงอกขอบขอ้ 
(Osteophyte) กระดูกใต้ผวิขอ้มสีเีขม้ขึน้ ความผดิปกติเหล่านี้ไม่มผีลโดยตรงกบัการสูญเสยีสมรรถภาพของขอ้เลย  
เครื่องชีว้ดัทีด่สี าหรบัการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพในการท างานอย่างถาวรของขอ้ทีอ่กัเสบกค็อื ช่องว่างภายใน
ขอ้หรอืความหนาของกระดกูอ่อนผวิขอ้จากภาพถ่ายรงัส ีเพราะลกัษณะกระดกูอ่อนผวิขอ้ซึง่บางลงจากการอกัเสบของ
โรคขอ้ทุกชนิดถอืเป็นลกัษณะส าคญัทีแ่สดงถงึการเปลีย่นแปลงในขอ้  ซึง่สมัพนัธก์บัการด าเนินโรคทีเ่ป็นมากขึน้ 
 ขอ้ที่มกีารสญูเสยีกระดูกอ่อนผวิขอ้ทัง้หมดมคีวามจ าเป็นต้องท าผ่าตดัตกแต่งหรอืใส่ขอ้เทยีม การประเมนิ
การสูญเสยีสมรรถภาพของขอ้ทีอ่กัเสบใช้ตารางที่ 17 –31 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานต้องใชก้ารถ่ายภาพรงัสใีน           
ท่ายนื ระยะห่างระหว่างฟิลม์กบัหลอดภาพรงัสเีท่ากบั 90 เซนตเิมตร หรอื 36 นิ้ว ล าแสงตอ้งอยู่ระดบัขอ้และขนานกบั
ผวิขอ้ การประเมนิขอ้ระหว่างลูกสะบา้กบักระดูกต้นขา (Patellofemoral Joint) ต้องถ่ายภาพรงัสใีนท่าเฉพาะ (Sun 
Rise View)  คอื เขา่งอ 40o หรอืใชถ่้ายภาพท่าดา้นขา้งขอ้เขา่ (True Lateral View) กไ็ด ้
 ในกรณีของขอ้เขา่ตอ้งถ่ายภาพรงัสใีนท่าทีผู่ร้บัการประเมนิยนื ขอ้เขา่เหยยีดตรง ถา้ผูร้บัการประเมนิมขีอ้เขา่
ยดึในท่างอ (Flexion Contracture) ควรท าการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพโดยใชก้ารวดัพสิยัการเคลื่อนไหวแทน 
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 ส าหรับการถ่ายภาพรังสีข้อสะโพก ไม่ว่าจะอยู่ในท่าใด ๆ ค่าความหนาของกระดูกอ่อนผิวข้อสะโพก                   
(ช่องขอ้) จะคงทีทุ่กต าแหน่ง  ซึง่จะแตกต่างจากขอ้เขา่ทีต่อ้งใชท้่าเฉพาะ 
 ส าหรบัขอ้เทา้ ต้องถ่ายภาพรงัสแีนวดา้นหน้า-หลงัหรอืทีเ่รยีกว่า mortise view (หมุนขอ้เทา้เขา้ใน 10o)             
แต่ยอมใหข้อ้เทา้กระดกขอ้ขึน้หรอืเหยยีดขอ้ลงไดไ้ม่เกนิ 10o  
 ในการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของเทา้ ถ้าเป็นส่วนสน้เทา้ต้องถ่ายภาพรงัสแีนวดา้นขา้ง ถ้าเป็นเท้า
ดา้นหน้าหรอืปลายเทา้ต้องถ่ายภาพในแนวหน้า-หลงั ถ้ามขีอ้สงสยัหรอืขอ้โต้แยง้เกีย่วกบัความเหมาะสมของวธิกีาร
ประเมนิผูป้ว่ยเฉพาะรายกค็วรเลอืกใชว้ธิกีารประเมนิแบบวดัพสิยัการเคลื่อนไหวของขอ้แทน 
 คนไขท้ีม่กีระดกูหกัผ่านเขา้ขอ้หรอืเกดิขึน้ภายในขอ้และเกดิขอ้เสือ่มอกัเสบอย่างรวดเรว็ควรใชว้ธิปีระเมนิ
ตามหวัขอ้น้ีร่วมกบัขอ้ 3.2.10 เรื่องการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพจากฐานการวนิิจฉยัโรค 
 
ตารางท่ี  3-31   ค่าการสญูเสียสมรรถภาพเน่ืองจากขอ้อกัเสบโดยประเมินจากการวดัช่องว่างในข้อท่ีตรวจพบ

ในภาพถ่ายรงัสี  (Arthritis Impairments Based on Roentgenographically Determined 
Cartilage Intervals) 

 
 รอ้ยละการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้รา่งกาย (ของขา) [ของเท้า] 

ข้อ (ค่าปกติ) ช่องวา่งในขอ้หรอืความหนาของกระดกูอ่อน 
 3 มิลลิเมตร 2 มิลลิเมตร 1 มิลลิเมตร 0 มิลลิเมตร 

ขอ้ sacroiliac (3 มลิลเิมตร)† - 1  (2) 3  (7) 3  (7) 

ขอ้สะโพก (4 มลิลเิมตร) 3  (7) 8  (20) 10  (25) 20  (50) 
ขอ้เขา่ (4 มลิลเิมตร) 3  (7) 8  (20) 10  (25) 20  (50) 
ขอ้  patellofemoral* - 4  (10)  6  (15) 8  (20) 
ขอ้เทา้ (4 มลิลเิมตร) 2  (5) [7] 6  (15) [21] 8  (20) [28] 12  (30) [43] 
ขอ้ subtalar (3 มลิลเิมตร) - 2  (5) [7] 6  (15) [21] 10  (25) [35] 
ขอ้ talonavicular (2-3 มลิลเิมตร) - - 4  (10) [14] 8  (20) [28] 
ขอ้  calcaneocuboid - - 4  (10) [14] 8  (20) [28] 
ขอ้โคนนิ้วหวัแม่เทา้ - - 2  (5) [7] 5  (12) [17] 
ขอ้โคนนิ้วเทา้อื่น ๆ - - 1  (2) [3] 3  (7) [10] 
† ค่าความหนาของกระดกูอ่อนในขอ้ทีป่กตแิสดงอยู่ในวงเลบ็ 

* ถา้ผูร้บัการประเมนิมอีาการเจบ็ปวดบรเิวณขอ้ patellofemoral พรอ้มกบัมปีระวตักิารบาดเจบ็โดยตรงบรเิวณขอ้นี้มาก่อนร่วมกบัการตรวจพบมเีสยีงในขอ้เวลาขยบั 
(Joint Crepitus) แต่ภาพถ่ายรงัสไีม่พบวา่ชอ่งขอ้แคบลง ใหป้ระเมนิค่าการสญูเสยีสมรรถภาพเป็นรอ้ยละ 2 ของทัง้ร่างกายหรอืรอ้ยละ 5 ของขา 

 
ตวัอยา่งท่ี 3.13  การสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 15 ของทัง้ร่างกาย จากขอ้เขา่อกัเสบและแนวขอ้ผดิปกติ

จากกระดกูหน้าแขง้หกั 
ประวติั   ผูร้บัการประเมนิชายไทยอายุ 40 ปี พลดัตกจากนัง่รา้นสงู 3 เมตร มกีระดูกหน้าแขง้

ขา้งซา้ยหกั จากการประสบอนัตรายเมื่อ 20 ปีก่อน  
อาการปัจจบุนั   ในระยะ 5-6 ปีหลงัจากผูร้บัการประเมนิกลบัเขา้ท างาน เริม่มอีาการปวดเขา่ซา้ยหลงั

เลกิงานตอนเยน็ ขอ้เขา่บวมเลก็น้อยเป็นบางเวลา 
การตรวจร่างกาย   พบกระดกูหน้าแขง้ขา้งซา้ยทีเ่คยหกัตดิกนัสนิทพรอ้มกบัมขีาโก่ง 10o (Varus) ขอ้เข่าซา้ย

เคลือ่นไหวไดเ้กอืบเตม็ที ่จาก 0o ไปถงึ 125o และมเีสยีงเกดิในขอ้เลก็น้อยขณะเคลือ่นไหว 
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การตรวจทางคลินิก   ภาพถ่ายรงัสขี้อเข่าซ้ายในท่ายนืตรง พบช่องข้อของเข่าซ้ายทางซีกใน (Medial Side)            
มคีวามกวา้ง 2 มลิลเิมตร 

การวินิจฉัยโรค   ขอ้เขา่ซา้ยเสือ่มอกัเสบในระดบัปานกลาง 
ผลการประเมิน  ผูร้บัการประเมนิมกีารสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 15 ของทัง้รา่งกาย 
ค าอธิบาย   ผูร้บัการประเมนิมอีาการปวดเข่ามากหลงัจากท างานตลอดวนั อาการปวดเข่าและการ

สญูเสยีสมรรถภาพเกดิมาจากขอ้เขา่เสือ่มอกัเสบ การประเมนิจากภาพถ่ายรงัสเีขา่ซา้ยพบ
ช่องขอ้กวา้ง 2 มลิลเิมตร เกดิจากขอ้เข่าเสือ่มอกัเสบในระดบัปานกลางมอีาการสญูเสยี
สมรรถภาพของทัง้ร่างกายรอ้ยละ 8 หรอืรอ้ยละ 20 ของขา (ตารางที ่3-31) 

 ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพร้อยละ 8 ของทัง้ร่างกาย ทีเ่กดิจากกระดูกหน้าแขง้หกัและ
กระดกูตดิสนิทในท่าขาโก่ง 10o ตามตารางที ่3-33 (ประเมนิจากฐานการวนิิจฉยัโรค) 

 รวมคา่การสญูเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกาย ทัง้ 2 คา่คอื รอ้ยละ 8 รวมกบัรอ้ยละ 8 โดย
ใชต้ารางคา่รวมจะไดค้า่การสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 15 ของทัง้ร่างกาย 

 
3.2.9  แนวทางการประเมินการสญูเสียสมรรถภาพของขาและเท้าท่ีจากการถกูตดัขาด  (Amputations) 

 การสญูเสยีสมรรถภาพจากการตดัขาดบรเิวณขาและเทา้  ใหศ้กึษาจากตารางที่ 3 – 32 ดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 3-32   ค่าการสญูเสียสมรรถภาพจากการตดัขาดบริเวณขาและเท้าโดยพิจารณาจากระดบัท่ีถกูตดัขาด 

(Impairment Estimates for Amputations) 
 

ระดบัท่ีถกูตดัขาด 
ร้อยละการสญูเสียสมรรถภาพของ            
ทัง้ร่างกาย    (ของขา)     [ของเท้า] 

ตดักระดูกเชงิกรานออกครึง่ซกี (Hemipelvectomy) 50 
ตดัขอ้สะโพกออกหน่ึงขา้ง  (Hip Disarticulation) 40           (100) 
ตดัเหนือขอ้เขา่ (Above Knee) ทีร่ะดบั    
      ใกลข้อ้สะโพก (Proximal) 40           (100) 
      กึง่กลางตน้ขา (Midthigh) 36            (90) 
      ใกลข้อ้เข่า (Distal) 32            (80) 
ตดัผา่นขอ้เขา่ (Knee Disarticulation) 32            (80) 
ตดัต ่ากวา่ขอ้เข่า (Below Knee)  
    หา่งจากเข่าน้อยกวา่ 7.5 เซนตเิมตร  32            (80) 
    หา่งจากเข่ามากกวา่ 7.5 เซนตเิมตร  28            (70) 
ตดัผา่นขอ้เทา้ (Syme Amputation) 25            (62)             [100] 
ตดักลางเทา้ (Midfoot) 18            (45)              [64] 
ตดัผา่นกระดูกฝา่เทา้ทุกน้ิว (Transmetatarsal) 16            (40)              [57] 
ตดัผา่นกระดูกฝา่เทา้อนัแรก (First Metatarsal) 8              (20)              [28] 
ตดัผา่นเฉพาะกระดูกฝา่เทา้อนัอื่น ๆ (Other Metatarsals) 2               (5)                [7] 
ตดัทุกน้ิวเทา้ทีร่ะดบัขอ้โคนน้ิว (MTP joint) * 9              (22)              [31] 
ตดัเฉพาะน้ิวหวัแมเ่ทา้ทีร่ะดบัขอ้โคนน้ิว (MTP joint) 5              (12)              [17] 
ตดัเฉพาะน้ิวหวัแมเ่ทา้ทีร่ะดบัขอ้ปลายน้ิว (IP joint)** 2               (5)                [7] 
ตดัน้ิวเทา้อื่นๆ ทีร่ะดบัขอ้โคนน้ิว (MTP joint) 1               (2)                [3] แต่ละน้ิว 

 * MTP  ค าย่อ metatarsophalangeal joint      ** IP  ค าย่อ interphalangeal joint 
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ตวัอย่างท่ี 3.14  การสูญเสยีสมรรถภาพร้อยละ 28 ของทัง้ร่างกายจากการตัดขาและเท้าที่ถูกบดทบั     
(Crush Injury) 

ประวติั   ผูร้บัการประเมนิชายไทย อายุ 30 ปี ขาขวาถูกบดทบัจากอุบตัเิหตุทางรถยนต ์ ไดร้บั
การรกัษาโดยการตดัขาขวาใตข้อ้เขา่ 

อาการปัจจบุนั   ผูร้บัการประเมนิสามารถเดนิไดด้ว้ยการใสข่าเทยีมชนิดใตเ้ข่า โดยไม่ต้องใช้ไมเ้ทา้หรอื
เครื่องพยุงเดนิอื่นๆ  ผูร้บัการประเมนิไม่มอีาการเจบ็ปวดบรเิวณปลายขาทีเ่หลอือยู่หรอื
มอีาการเจบ็ปวดคลา้ยยงัมขีาเหลอือยู่ (Phantom Pain)  

การตรวจรา่งกาย   ขอ้เขา่ขวามัน่คงดไีม่มอีาการแสดงของขอ้เขา่เสือ่มและมพีสิยัการเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑป์กติ 
การตรวจทางคลินิก   จากภาพถ่ายรงัสวีดัความยาวกระดูกหน้าแขง้ทีย่งัเหลอือยู่ไดค้วามยาว 13 เซนตเิมตร 

รอยแผลผ่าตดัหายด ีไม่มรีอยแยกของผวิหนงัทีส่ว่นปลาย 
การวินิจฉัยโรค   การตดัขาขวาและเทา้ใตข้อ้เขา่ 13 เซนตเิมตร 
ผลการประเมิน  ผูร้บัการประเมนิสญูเสยีสมรรถภาพ อย่างถาวรรอ้ยละ 28 ของทัง้ร่างกาย 
ค าอธิบาย   การตดัขาและเทา้ใต้ขอ้เข่า 13 เซนตเิมตร ท าใหเ้กดิการสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 28 

ของทัง้ร่างกาย (ตารางที่ 3-32) ผู้รบัการประเมนิรายนี้ไม่มอีาการบาดเจบ็ขอ้เข่า                
ถ้าพบว่ามกีารบาดเจบ็บรเิวณขอ้เข่าหรอืเหนือขอ้เข่าก็ต้องท าการประเมนิการสญูเสยี
สมรรถภาพแล้วจึงน าเอาค่าการสูญเสยีสมรรถภาพเหล่านัน้มารวมกนัโดยใช้ตาราง            
ค่ารวม 

 
3.2.10 แนวทางการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพท่ีอาศยัฐานการวินิจฉัยโรค  (Diagnosis Based 

Estimates) 
 การประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพบางครัง้ถูกก าหนดใหท้ าการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพโดยอาศยัฐาน
การวนิิจฉัยโรคไดอ้ย่างเหมาะสมมากกว่าการประเมนิโดยใชผ้ลการตรวจร่างกาย ตวัอย่างทีด่เีช่นผูร้บัการประเมนิที่
เคยไดร้บัการผ่าตดัเปลีย่นใสข่อ้สะโพกเทยีมทัง้ขอ้ทีป่ระสบผลส าเรจ็ ถงึแมผู้ร้บัการประเมนิสามารถเดนิไดด้แีต่ก็ยงัมี
ขอ้ห้ามในการประกอบกจิวตัรประจ าวนับางอย่างเพื่อป้องกนัมใิหข้อ้ทีเ่ปลีย่นช ารุดเรว็กว่าก าหนด หรอืมอีายุการใช้
งานลดลง เป็นตน้  ตารางที ่3-33 ก าหนดค่าการสญูเสยีสมรรถภาพบางประเภทของขาและเทา้ทีส่ญูเสยีโดยอาศยัฐาน         
การวนิิจฉัยโรค ส าหรบัการประเมนิส่วนมากทีอ่าศยัฐานการวนิิจฉัยโรคส่วนมากมคี่าพสิยัการสูญเสยีสมรรถภาพที่
กว้างและวิธกีารประเมนิจะขึน้อยู่กบัอาการแสดงทางคลินิกและผลกระทบต่อความสามารถในการประกอบกิจวตัร
ประจ าวนัของผู้รบัการประเมนิ การประเมนิการสูญเสยีสมรรถภาพจากการผ่าตดัเปลีย่นใส่ขอ้สะโพกเทยีมตอนแรก
ก าหนดใหใ้ชก้ารประเมนิตามตารางที ่3-34 ส่วนการเปลีย่นขอ้เข่าหรอืใส่ขอ้เข่าเทยีม ต้องใชต้ารางที ่3-35 คะแนนที่
ได้จากการประเมนิให้น ามาประยุกต์ใช้ร่วมกบัตารางที่ 3-33 เพื่อประเมินการสูญเสยีสมรรถภาพที่อาศยัฐาน                             
การวนิิจฉยัโรค ถา้ความยาวของขาทัง้ 2 ขา้งแตกต่างกนักใ็หน้ าค่าการสญูเสยีสมรรถภาพจากการประเมนิขาสัน้ยาว
ไม่เท่ากนั มารวมกบัค่าการสญูเสยีสมรรถภาพจากการผ่าตดัเปลีย่นขอ้โดยใชต้ารางค่ารวม 
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ตารางท่ี  3-33     ค่าการสญูเสียสมรรถภาพของขาและเท้าท่ีประเมินจากฐานการวินิจฉัยโรค   
 (Impairment Estimates for Certain Lower Extremity Impairments) 
 

ต าแหน่งและสภาพ 
รอ้ยละการสูญเสียสมรรถภาพ 

ของทัง้รา่งกาย  
( ของขา ) [ของเท้า] 

กระดกูเชิงกราน** 
กระดกูเชงิกรานหกั 

- ไม่เลื่อนที ่, ไม่ผ่านเขา้ขอ้ , ตดิกนัแลว้ ,ไม่มอีาการและอาการ
แสดงทางเสน้ประสาทหลงเหลอือยู่หรอืไม่มอีาการแสดงอื่น ๆ 

- กระดกูหกันอกขอ้ชนิดเลื่อนที ่  ใหใ้ชว้ธิปีระเมนิ                         
เรื่องขาสัน้และกลา้มเน้ืออ่อนแรงแทน 

- กระดกูเบา้ขอ้สะโพกแตก ใหป้ระเมนิดว้ยวธิกีารวดัพสิยัการ
เคลื่อนไหวและการเปลีย่นแปลงภายในขอ้แทน  

- กระดกูหกัผ่านขอ้  sacroiliac 
- ถุงน ้าอกัเสบบรเิวณกระดกู ischium ( Weaver’s Bottom )        

ทีท่ าใหน้ัง่ไม่ไดน้าน และตอ้งขยบักน้เพื่อเปลีย่นท่าบ่อย ๆ  

 
 

                      0 
 
 
- 
 
- 

                   1-3 ( 2-7 ) 
                    3   (7 ) 

ข้อสะโพก 
- การผ่าตดัเปลีย่นขอ้หรอืใสข่อ้เทยีมทัง้ขอ้ รวมทัง้  Unipolar  

Endoprosthesis หรอื Bipolar) 
      ไดผ้ลด*ี  คะแนน  85 – 100  
                 ไดผ้ลพอใช*้  คะแนน  50 – 84  
      ไดผ้ลไม่ด*ี  คะแนนน้อยกว่า 50  
   

- คอกระดกูตน้ขาหกั  
                   กระดกูตดิในท่าปกต ิ  
 
                                    
                   กระดกูตดิผดิรปู(Malunion)  

    

 
 
 

15 (37) 
20 (50) 
30 (75) 

 
 
ประเมนิจากผลการตรวจร่างกาย 
 
 
12(30) บวก ค่าการประเมนิการสญูเสยี
จากการวดัพสิยัการเคลื่อนไหว 
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ต าแหน่งและสภาพ  
รอ้ยละการสูญเสียสมรรถภาพ 

ของทัง้รา่งกาย  
( ของขา )  [ของเท้า] 

คอกระดกูตน้ขาหกั  
              กระดกูไม่ตดิ (Nonunion)    
    

- ตดัหวักระดกูฟีเมอรอ์อก (Girdlestone arthroplasty)  
 
 
- การอกัเสบของ ถุงน ้าบรเิวณ  trochanter ชนิดเรือ้รงั  

(trochanteric  bursitis )ทีท่ าใหเ้ดนิผดิปกต ิ   

 
15(37) บวก ค่าการประเมนิจากการวดั
พสิยัการเคลื่อนไหว 
20(50)  หรอืใชค้่าการประเมนิจากผล
การตรวจร่างกายแลว้พจิารณาเลอืก ใช้
ค่าประเมนิทีส่งูกว่า 
3(7) 
 

กระดกูต้นขาหกั 
 กระดกูตดิกนัในท่างอเป็นมุม  100 – 140 
            กระดกูตดิกนัในท่าบดิหมุนผดิปกต ิ150 - 190 
                                                ตัง้แต่ 200 ขึน้ไป 

 
10 (25) 
18  (45) 

บวก 1 ( 2 )  ทุกองศาทีเ่พิม่ขึน้ 
      แต่ทัง้หมดตอ้งไม่เกนิ 25 (62) 

ข้อเข่า  
- กระดกูสะบา้หลุดหรอืเคลื่อนและขอ้มคีวามไมม่ัน่คง 3  ( 7 ) 
- กระดกูสะบา้แตก  

ชิน้กระดกูไม่เลื่อนที ่,  กระดกูตดิกนัสนิทเป็นปกต ิ 3  ( 7 ) 
ผวิกระดกูหกัเลื่อนทีเ่กนิ  3  มม.   5  (12) 
ชิน้กระดกูเลื่อนที ่และกระดกูไมต่ดิกนั  7  (17) 

-  การตดักระดกูสะบา้ออก                                                                                                
           ถูกตดัออกบางสว่น   
                     ถูกตดัออกทัง้หมด 

 
3 ( 7 ) 
9  (22) 

           - meniscectomy ,  ดา้นใน (Medial) หรอื ดา้นนอก (Lateral) 
                                   ถูกตดัออกบางสว่น  
   ถูกตดัออกทัง้หมด 

 
1  ( 2 ) 
3  ( 7 ) 

       - meniscectomy , ทัง้ดา้นใน (Medial) และ ดา้นนอก (Lateral)
           ถูกตดัออกบางสว่น    
           ถูกตดัออกทัง้หมด   

 
4  (10) 
9  (22) 
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ต าแหน่งและสภาพ  
รอ้ยละการสูญเสียสมรรถภาพ 

ของทัง้รา่งกาย  
( ของขา ) [ของเท้า] 

- เอน็ไขวใ้นขอ้ (cruciate ligament) หรอื เอน็ยดึขอ้ดา้นขา้ง 
(collateral ligament) ยดืหย่อน 

           เลก็น้อย    
           ปานกลาง     
           รุนแรง 

 
 

3  ( 7 ) 
7  (17) 
10  (25) 

- เอน็ไขวใ้นขอ้ และ เอน็ยดึขอ้ดา้นขา้งยดืหย่อน 
          ปานกลาง      

          รุนแรง      

 
10   (25) 
15   (37) 

- กระดกูหกับรเิวณ tibial plateau                                                                       
                                 ไม่เลือ่นที ่                     
                                  เลื่อนที ่ และท ามุมเอยีง     50  -    90             
                                       100  - 190 
                      ตัง้แต่ 200 ขึน้ไป  

 
2   ( 5 ) 
5   (12) 
10   (25) 

บวก 1 ( 2 )  ทุกองศาทีเ่พิม่ขึน้  
แต่รวมกนัไม่เกนิ  20  (50) 

- กระดกูหกัเหนือขอ้เขา่  หรอื ผ่านเขา้ขอ้ (Supracondylar  or  
Intercondylar  Fracture)   

ไม่เลื่อนที ่ 
เลื่อนทีแ่ละท ามมุเอยีง    5O - 9O 

                                    10O - 19O 
                                                   ตัง้แต่ 200 ขึน้ไป 

 
 

2 ( 5 ) 
5  (12) 
10 (25) 

บวก 1 ( 2 )  ทุกองศาทีเ่พิม่ขึน้  
แต่รวมกนัไม่เกนิ  20  (50) 

- การผ่าตดัเปลีย่นใสข่อ้เขา่เทยีมทัง้ขอ้ (Total Knee 
Replacement)  หรอื เปลีย่นบางสว่น (Unicondylar Knee 
Replacement) 

        ไดผ้ลด ี คะแนน  85 - 100*        
ไดผ้ลพอใช ้ คะแนน  50 - 84*        
ไดผ้ลไม่ด ี คะแนนน้อยกว่า 50* 

 
 
 

15 (37) 
20 (50) 
30 (75) 
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ต าแหน่งและสภาพ  
รอ้ยละการสูญเสียสมรรถภาพ 

ของทัง้รา่งกาย ( ของขา ) [ของเท้า] 
- การตดัต่อกระดกูหน้าแขง้สว่นตน้ (Proximal  Tibial 

Osteotomy) 
       ไดผ้ลด ี
                    ไดผ้ลไม่ด ี     
     
 

 
 

10 (25) 
ประเมนิค่าการสญูเสยีสมรรถภาพจาก
การตรวจร่างกายและขอ้เสือ่มอกัเสบ 

-  กระดกูหน้าแขง้หกั (Tibial Shaft Fracture) และ กระดกู                
ตดิผดิรปู 
         ท ามุมเอยีง 100 - 140   
   150 - 190   
   ตัง้แต่ 200 ขึน้ไป 

 
 

8 (20) 
12 (30) 

บวก 1 ( 2 )  ทุกองศาทีเ่พิม่ขึน้  
แต่รวมกนัไม่เกนิ  20  (50) 

ข้อเท้า  
-  ขอ้หลวมจากเอน็ยดึขอ้หย่อน (อาศยัภาพถ่ายรงัสใีนท่า Stress 

view*** ) 
     - ขอ้เลื่อนเลก็น้อย ( 2 – 3  มม. )   
    - ขอ้เลื่อนปานกลาง ( 4 – 6  มม. )  
    - ขอ้เลื่อนรุนแรง             (  >  6  มม. )  

 
 

2 ( 5 )   [ 7 ] 
4 (10)   [14] 
6 (15)   [21] 

-  กระดกูหกั 
          หกันอกขอ้และท ามมุเอยีง 
           100 – 140   
           150 – 190    
   ตัง้แต่ 200 ขึน้ไป 

 
 

6 (15)   [21] 
10 (25)   [35] 

บวก 1 ( 2 )   [ 3 ]  ทุกองศาทีเ่พิม่ขึน้ 
แต่รวมกนัไม่เกนิ 15 (37)   [53] 

                       หกัเขา้ขอ้ และชิน้กระดกูหกัเลื่อนที ่ 8  (20)   [28] 
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ต าแหน่งและสภาพ  
รอ้ยละการสูญเสียสมรรถภาพ 

ของทัง้รา่งกาย ( ของขา ) [ของเท้า] 
เท้าส่วนหลงั (Hindfoot) 

- กระดกูหกั  
     กระดกูสน้เทา้หกันอกขอ้ (Calcaneus) 
  varus angulation             100 - 190 
   
  varus angulation             ตัง้แต่  200 ขึน้ไป  
 
 
  valgus angulation            100 - 190  
                        valgus angulation            ตัง้แต่  200 ขึน้ไป  

 
 

 
5  (12)  [17] 

 
0.5 ( 1 )  [ 1 ]  ทุกองศาทีเ่พิม่ขึน้ 

แต่รวมกนัไม่เกนิ 10  (25) 
 

3  ( 7 )  [11] 
0.5 ( 2 )  [ 1 ]  ทุกองศาทีเ่พิม่ขึน้ 
แต่รวมกนัไม่เกนิ 10 (25)  [35] 

- ค่ามุม  tibia – os-calcis  ลดลง****                                                                           
  มุม 1100 - 1000     
  มุม 990 - 900    
  มุม น้อยกว่า 900   
    

 
5 (12)  [17] 
8 (20)  [28] 

บวก  1 ( 2 )  [ 3 ]  ทุกองศาทีล่ดลง 
แต่รวมกนัไม่เกนิ 15 (37) [54] 

- กระดกูสน้เทา้หกัผ่านเขา้ขอ้ และชิน้กระดกูเลื่อนที ่                                                                        
  ขอ้subtalar     
  ขอ้talonavicular     
  ขอ้calcaneocuboid    

 
6 (15)  [21] 
3 ( 7 )  [10] 
3 ( 7 )  [10] 

เท้าส่วนกลางผิดรปู (Midfoot Deformity) 
- cavus 

   เลก็น้อย     
   ปานกลาง      

 
 

1 ( 2 )  [ 3 ] 
3 ( 7 )  [10] 

- rocker  bottom 
   เลก็น้อย  
   ปานกลาง     
   รุนแรง    

 
2 ( 5 )  [ 7 ] 
4 (10)  [14] 
8 (20)  [28] 

- กระดกู talus ตายจากการขาดเลอืด 
  กระดกูยงัไมยุ่บตวั  
   กระดกูยุบตวั     

 
3 ( 7 )  [10] 
6 (15)  [21] 
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ต าแหน่งและสภาพ  
รอ้ยละการสูญเสียสมรรถภาพของ
ทัง้รา่งกาย ( ของขา )  [ของเท้า] 

เท้าส่วนหน้าผิดรปู (Forefoot Deformity) 
 -  กระดกูฝา่เทา้หกัท าใหส้ญูเสยีการกระจายน ้าหนกัตวั             
(หวักระดกูเลื่อนมาทางดา้นบนเกนิ 5 มม. ท าใหส้ญูเสยีการกระจาย
น ้าหนกัตวั ดจูากภาพรงัสดีา้นขา้ง ขณะยนืลงน ้าหนกัเตม็ฝา่เทา้ )***** 

กระดกูฝา่เทา้อนัแรก (1rt  Metatarsal ) 
กระดกูฝา่เทา้อนัที ่5 (5th  Metatarsal) 
กระดกูฝา่เทา้อนัอื่น (Other Metatarsal) 

 
 
 
 

4 (10)  [14] 
2 ( 5 )  [ 7 ] 
1 ( 2 )  [ 3 ] 

 -  กระดกูฝา่เทา้หกั  ม ี plantar  angulation  และมอีาการ          
เจบ็ปวดที ่( metatarsalgia ) 

กระดกูฝา่เทา้อนัแรก (1rt  Metatarsal ) 
กระดกูฝา่เทา้อนัที ่5 (5th  Metatarsal) 
กระดกูฝา่เทา้อนัอื่น (Other Metatarsal) 

 
 

4 (10)  [14] 
2 ( 5 )  [ 7 ] 
1 ( 2 )  [ 3 ] 

* ดตูารางที ่ 3-34  และตารางที ่3 – 35  เรื่องเกณฑก์ารใหค้ะแนนหลงัผา่ตดัใส่ขอ้เทยีม 
**  ดเูรื่องกระดกูเชงิกราน ( บทที ่4 การประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของกระดกูสนัหลงั ) 
***    การถ่ายภาพรงัสที่า   stress  AP  view  บรเิวณขอ้เทา้โดยการบดิขอ้ในท่า  varus  หรอื  valgus  นัน้ใหก้ระท าโดยแพทยผ์ูช้ านาญ 
****    การประเมนิตามตารางที ่3 – 34 จะไดค้่าสงูกวา่การประเมนิจากขอ้ตดิแขง็เพราะวา่ขอ้ยงัมกีารเคลื่อนไหว  ค่ามุม tibia-os-calcis ดจูากรปู 3 - 7   
*****      การสญูเสยีการกระจายน ้าหนกัตวั  หมายถงึ  การเลื่อนมาทางดา้นหลงัของหวักระดกูฝา่เทา้เกนิ  5  มม.  โดยดจูากภาพถ่ายรงัสดีา้นขา้งขณะยนืเตม็เทา้ 

 
แพทย์ผูป้ระเมนิควรต้องรู้เกณฑก์ารประเมนิที่อาศยัฐานการวนิิจฉัยโรคหรอืเกณฑก์ารประเมนิที่ใชว้ธิกีาร

ตรวจร่างกายในระหว่างสองวธินีี้ว่าวธิใีดจะให้ค่าการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพได้ถูกต้องทีสุ่ดส าหรบัผู้รบัการ
ประเมนิแต่ละราย แลว้จงึค่อยตดัสนิใจเลอืกใชว้ธิทีีด่ทีีสุ่ดเพยีงวธิเีดยีวตามกายวภิาคแต่ละส่วน อย่างไรกต็ามมผีูร้บั
การประเมนิบางรายซึง่เป็นสว่นน้อยทีส่ามารถประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพไดท้ัง้วธิทีีอ่าศยัฐานการวนิิจฉัยโรคและ
วธิกีารตรวจร่างกาย (ดูรูป 3-2) เช่น ผู้รบัการประเมนิทีม่กีระดูกเบ้าขอ้สะโพกแตกและเสน้ประสาท sciatic ไดร้บั
อนัตราย ควรประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพจากทัง้ขอ้สะโพกแตกและเสน้ประสาท sciatic ไดร้บัอนัตราย แลว้น าค่า
การประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพทีไ่ดจ้ากเบา้สะโพกแตกมารวมกบัของเสน้ประสาท sciatic ทีไ่ดร้บัอนัตรายโดยใช้
ตารางค่ารวม จงึจะได้ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพทีแ่ทจ้รงิของผู้รบัการประเมนิรายนี้  แต่ค่าการประเมนิการสูญเสยี
สมรรถภาพทัง้หมดเมื่อน ามารวมกนัแล้วต้องมคี่าที่ไม่สูงกว่าค่าการสูญเสยีสมรรถภาพจากการตดัขาขา้งนัน้ออก
ทัง้หมด คอื 100% ของขา หรอื รอ้ยละ 40 ของทัง้ร่างกาย 
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ตารางท่ี  3-34 เกณฑก์ารให้คะแนนหลงัผา่ตดัใส่ขอ้สะโพกเทียม*  (Rating Hip Replacement Results) 
 

เกณฑก์ารให้คะแนนหลงัเปล่ียนใส่ขอ้สะโพกเทียม  คะแนน 

ก.       อาการเจบ็ปวด    
                     -    ไม่เจบ็ปวด 44 
                     -    เจบ็ปวดเลก็น้อย 40 
                     -    เจบ็ปวดปานกลางแต่เป็นครัง้คราว 30 
                     -    เจบ็ปวดปานกลาง 20 
                     -    เจบ็ปวดรุนแรง 10 
ข.       การใช้งาน  
           -     เดนิกะเผลก    
                       -    ไมม่ ี(ปกต)ิ 11 
                       -     เลก็น้อย 8 
                       -     ปานกลาง 5 
                       -     รุนแรง 0 
          -     เครื่องช่วยเดนิ  
                       -     ไมต่อ้งใช ้ 11 
                       -     ตอ้งใชไ้มเ้ทา้เวลาเดนิไกล ๆ 7 
                       -     ตอ้งใชไ้มเ้ทา้  5 
                       -     ตอ้งใชไ้มค้ ้ายนัรกัแร ้  1  ขา้ง 3 
                       -     ตอ้งใชไ้มเ้ทา้                2  ขา้ง 2 
                       -     ตอ้งใชไ้มค้ ้ายนัรกัแร ้   2  ขา้ง 0 
          -     ระยะทางทีเ่ดนิได ้  
                       -     ไมจ่ ากดัระยะทาง 11 
                       -     1 กโิลเมตร 8 
                      -      500 เมตร 5 
                      -      เฉพาะภายในบา้น  2 
                      -      ไมม่ ี (อยู่บนเตยีงหรอืเกา้อี)้ 0 
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ตารางท่ี  3 - 34 เกณฑก์ารให้คะแนนหลงัผา่ตดัใส่ขอ้สะโพกเทียม*  (Rating Hip Replacement Results)  
                            (ต่อ) 
 

เกณฑก์ารให้คะแนนหลงัเปล่ียนใส่ขอ้สะโพกเทียม  คะแนน 

 ค.     กิจกรรม  
          -   ขึน้บนัได  
                              ปกต ิ 4 
                             เกาะราวบนัได  2 
                             ขึน้เองได ้แต่ไม่ถนดั 1 
                             ขึน้เองไม่ไดเ้ลย 0 
          -    สวมรองเทา้และถุงเทา้  
                             ง่าย 4 
                             ล าบาก 2 
                             ท าเองไม่ไดเ้ลย 0 
         -     นัง่   
                            เกา้อีแ้บบใดกไ็ดเ้ป็นเวลา  1  ชัว่โมง 4 
                            เกา้อีส้งู 2 
                            นัง่ไม่สบาย 0 
        -      ใชบ้รกิารรถโดยสารสาธารณะ  
                            โดยสารได ้ 1 
                            โดยสารไม่ไดเ้ลย  0 
ง.  ความพิการผิดรปู  
           ขอ้ยดึในท่าหุบขา (Fixed  Adduction)    
                          <    100 1 
                          >    100  0 
         ขอ้สะโพกยดึในท่าหมุนเขา้ใน  (Fixed   Internal  Rotation)  
                          <    100 1 
                          >    100  0 
         ขอ้สะโพกยดึในท่าหมุนออกนอก (Fixed   External  Rotation)    
                          <    100 1 
                          >    100  0 
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ตารางท่ี  3-34 เกณฑก์ารให้คะแนนหลงัผา่ตดัใส่ขอ้สะโพกเทียม*   (Rating Hip Replacement Results) (ต่อ) 
 

เกณฑก์ารให้คะแนนหลงัเปล่ียนใส่ขอ้สะโพกเทียม  คะแนน 

         ขอ้สะโพกยดึในท่างอ (Flexion   Contracture)    
                          <    150 1 
                          >    150  0 
         ขายาวไม่เท่ากนั (Leg  Length  Discrepancy)    
                          <    1.5 ซม. 1 
                          >    1.5  ซม. 0 
จ.   พิสยัการเคลื่อนไหว  

         การงอขอ้สะโพก  
                           >    900 1 
                          <     900  0 
        การกางขอ้สะโพก  
                           >    150 1 
                           <    150  0 
        การหบุขอ้สะโพก  
                           >    150 1 
                          <     150  0 
       การหมุนขอ้สะโพกออกดา้นนอก  
                           >    300 1 
                           <    300  0 
        การหมุนขอ้สะโพกเขา้ดา้นใน  
                           >    150 1 
                           <      150  0 

      * ผลการผา่ตดัเปลีย่นใส่ขอ้สะโพกเทยีมใหน้ าคะแนนที่ไดจ้ากขอ้ ก. ถงึ จ. มาบวกกนั  เพื่อใชใ้นการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพตามตารางที ่3-33 
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ตารางท่ี 3-35   เกณฑก์ารให้คะแนนหลงัการผา่ตดัเปล่ียนใส่ขอ้เข่าเทียม* ( Rating Knee Replacement 

Results) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 คะแนน 
ก.  อาการเจบ็ปวด                                                                                              
         -  ไม่มอีาการ                                                                                                    
          -  มเีลก็น้อยหรอืเป็นครัง้คราว                                                                
                   เจบ็ปวดเฉพาะเวลาขึน้บนัได                                                                                          
                   เจบ็ปวดเวลาเดนิพืน้ราบและขึน้บนัได                                          
          -  เจบ็ปวดปานกลาง 
                   เจบ็ปวดเป็นครัง้คราว                                                                            
                   เจบ็ปวดตลอดเวลา                                                                                
          -  เจบ็ปวดรุนแรง  

 
50 
45 
40 
30 
  

20 
10 
0 

ข. พิสยัการเคลื่อนไหวปกติ                                                                               
         พสิยัการเคลื่อนไหวทีป่กตทิุก 5  องศา บวกเพิม่  1 คะแนน  

 
ไม่เกนิ 25 คะแนน 

ค.  ความมัน่คง (Stability) ของข้อเข่า 
        (การเคลื่อนไหวเตม็ทีใ่นท่าใดท่าหนึ่ง) 
                การเลื่อนในแนวหน้า - หลงั (Anteroposterior)  
                          < 5      มม.                                                                        
                             5-9   มม.                                                                          
                          > 9      มม.                                                                          
               การเลื่อนในแนวดา้นขา้ง  (Mediolateral)                  
                            5O                                                                                                                                       

                                           6O - 9O                                                                             
                          10O - 14O                                                                             
                          >      15O 

รวมคะแนน 

 
 
 

10 
5 
0 
 

15 
10 
5 
0 
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        *  การค านวณคะแนนรวมจากการผา่ตดัเปลีย่นใส่ขอ้เขา่เทยีมใหใ้ชว้ธินี าคะแนนรวมของขอ้  ก , ข , ค  มาหกัดว้ยคะแนนรวมของขอ้ ง , จ , ฉ                    

เพื่อใชใ้นการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพตามตารางที ่3-33 
 

 
 กระดูกหกัทีแ่ตกรอบ ๆ ขอ้หรอืแตกเขา้ขอ้พรอ้มกบัเกดิขอ้เสื่อมอกัเสบควรเลอืกการประเมนิจากวธิใีดวธิี
หนึ่งดงัต่อไปนี้ คอือาจใช้วธิีประเมนิการสูญเสียสมรรถภาพท่ีอาศยัฐานการวินิจฉัยโรคจากหวัข้อนี้แล้วน าค่า
ประเมินที่ได้มารวมกบัค่าการประเมนิการสูญเสียสมรรถภาพจากข้อเส่ือมอกัเสบโดยใช้ตารางค่ารวม หรือใช้
วธิกีารประเมนิการสูญเสียสมรรถภาพจากพิสยัการเคลื่อนไหวของข้อทีล่ดลง  หลงัจากนัน้ใหเ้ลอืกค่าการสญูเสยี
สมรรถภาพสงูสดุเพยีงค่าเดยีว  

ส าหรบัผู้รบัการประเมนิที่ได้รบัการวนิิจฉัยว่ามกีระดูกอ่อนภายในขอ้เกดิรอยแหว่งทีล่กึ  (Defect) และมี
กระดกูอ่อนผวิขอ้แตกซึง่ไม่เชื่อมตดิกนั นัน้ต้องไดร้บัการตรวจพสิจูน์ ยนืยนั โดยใชก้ลอ้งส่องขอ้หรอืท าผ่าตดัเขา้ไป
ตรวจดภูายในขอ้  

 
ตวัอยา่งท่ี 3.15   การสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 11 ของทัง้ร่างกายจากกระดกูหน้าแขง้หกั 
ประวติั   ผูร้บัการประเมนิหญงิไทยอายุ 35 ปี มกีระดูกหน้าแขง้ขา้งขวาหกักลางล ากระดูกจาก

อุบตัิเหตุขบัรถมอเตอรไ์ซคช์นกบัเสาไฟฟ้า ได้รบัการรกัษาโดยการใส่เฝือก หลงัการ
รกัษากระดูกเชื่อมติดกนัแต่ปรากฏว่าขาขวาสัน้และงอเป็นมุม  ผูร้บัการประเมนิไดร้บั
ค าแนะน าใหร้กัษาต่อโดยการท าผ่าตดัเพื่อยดืขาขา้งขวาทีส่ ัน้ใหย้าวเท่ากบัขาขา้งซา้ย
แต่ผูร้บัการประเมนิปฏเิสธการผ่าตดั 

อาการปัจจบุนั   ผูร้บัการประเมนิมอีาการปวดเข่าขวาและขอ้เทา้ขวาเพยีงเลก็น้อย โดยเฉพาะขณะเดนิ
บนพื้นขรุขระ ขาช่วงล่างบวมเล็กน้อย ถ้าผู้ร ับการประเมินต้องเดินไกลประมาณ                
1 กโิลเมตรโดยไม่พกัจะเดนิไดด้ว้ยความล าบาก 

การลดคะแนน (ข้อ ง – ข้อ ฉ) คะแนน 
 ง.   ข้อเขา่ยึดในท่างอ  ( Flexion  Contracture ) 
                                50 -  90 
                              100 - 150 
                              160 - 200  
                                 > 200 

 
- 2 
- 5 
-10 
-20 

  จ.  ข้อเข่าแอ่น (Extension Lag) 
                                <  100 
                            100 - 200  
                                > 200 

 
- 5 
-10 
-15 

  ฉ.  แนวข้อเข่า   (Alignment) ผิดปกติ  (Varus) 
                           00  -  40 
                           50  - 100 
                         110  - 150 
                              >  150   
รวม คะแนนท่ีลดลง (ติดลบ) 

 
- 0 

- 3  คะแนนต่อองศา 
- 3  คะแนนต่อองศา 

-20 
 

รวม   
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การตรวจรา่งกาย   ขาขา้งขวาสัน้กว่าขา้งซา้ย 2.5 เซนตเิมตร  กระดกูหกัทีข่าช่วงล่างเชื่อมตดิกนัสนิทแต่มี
ขาโก่ง 10o พสิยัการเคลื่อนไหวบรเิวณขอ้เขา่และขอ้เทา้ขวาอยู่ในเกณฑป์กติ 

การตรวจทางคลินิก   ภาพถ่ายรังสกีระดูกหน้าแข้ง พบรอยกระดูกหักเชื่อมติดกนัแต่มีความพิการขาโก่ง 
(Varus) และขาสัน้ลง 2.5 เซนตเิมตร  

การวินิจฉัยโรค   กระดกูหน้าแขง้หกั มกีารเชื่อมตดิกนัในท่าขาโกง่  
ผลการประเมิน  ผูร้บัการประเมนิมกีารสญูเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกายรอ้ยละ 11 
ค าอธิบาย   กระดูกหน้าแขง้หกัและเชื่อมตดิกนัในท่าขาโก่ง 10o ท าใหเ้กดิการสญูเสยีสมรรถภาพ

ของขารอ้ยละ 20 หรอื ร้อยละ 8 ของทัง้ร่างกาย (จากตารางที่ 3-33) ขาขา้งขวาสัน้  
2.5 เซนตเิมตร  ท าใหเ้กดิการสญูเสยีสมรรถภาพของขา รอ้ยละ 7 หรอื รอ้ยละ 3 ของ
ทัง้ร่างกาย (ตารางที ่3-4) น าค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกาย รอ้ยละ 8 และ 
รอ้ยละ 3 มารวมกนั โดยใชต้ารางค่ารวมจะได้ค่าการสูญเสยีสมรรถภาพของทัง้
ร่างกายร้อยละ 11 การสูญเสียสมรรถภาพจากกระดูกหักและเชื่อมติดผิดรูปควร
ประเมนิโดยวธิทีีอ่าศยัฐานการวนิิจฉยัโรค สว่นเรื่องกลา้มเนื้อลบีหรอือ่อนแรงไดน้ ามา 
รวมไวแ้ลว้ในการประเมนิจากวธิทีีอ่าศยัฐานการวนิิจฉยัโรค แต่เรื่องขาสัน้ตอ้งแยกออก 
ไปประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพต่างหาก (ศกึษาจากการใช้ตารางไขว้ 3-2) ถ้ามี
อมัพาตของเสน้ประสาทร่วมดว้ย ต้องน าค่าการสญูเสยีสมรรถภาพจากกระดูกหกัและ
อมัพาตของเสน้ประสาทมารวมกนัโดยใชต้ารางค่ารวม 

 
3.2.11 แนวทางการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพจากการสญูเสียผิวหนัง (Skin Loss) 

 การสูญเสยีผิวหนังทุกชัน้ (Full-Thickness) บนพื้นที่บางบริเวณของขาและเท้าท าให้เกิดการสูญเสยี
สมรรถภาพศกึษาจากตารางที่ 3-36 ถงึแม้ว่าบรเิวณเหล่านัน้จะถูกปะหรอืคลุมด้วยการปลูกผวิหนังอย่างเหมาะสม          
แล้วก็ตามก็ยังคงมีการสูญเสียสมรรถภาพอยู่   การติดเชื้อในกระดูกที่เรื้อรังหรือโรคฝีในกระดูก (Chronic 
Osteomyelitis) กใ็หป้ระเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพโดยวธินีี้เช่นกนั 
 
ตารางท่ี 3-36    ค่าการสญูเสียสมรรถภาพจากการสญูเสียผิวหนัง (Impairments for Skin Loss) 

ค าอธิบาย 
รอ้ยละการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้
รา่งกาย   (ของขา )  [ ของเท้า ] 

-  หลงัการปลกูถ่ายผวิหนงับรเิวณกระดกู ischium  แลว้          
ยงัตอ้งขยบัเปลีย่นทีเ่วลานัง่ และนัง่ไม่ไดน้าน 

-   หลงัการปลกูถ่ายผวิหนงับรเิวณปุม่กระดกูทเิบยี             
(Tibial  Tubercle)  และยงัไม่สามารถนัง่คุกเขา่ไดน้าน 

-   หลงัการปลกูถ่ายผวิหนงับรเิวณสน้เทา้แลว้ยงัยนื และ                 
เดนิไม่ไดน้าน 

-   หลงัการปลกูถ่ายผวิหนงับรเิวณฝา่เทา้ และหวักระดกูฝา่เทา้  
(Metatarsal Head) แลว้ยงัยนื และเดนิไม่ไดน้าน   

                            1st   metatarsal 
                            5th  metatarsal 
-    การตดิเชือ้ในกระดกูทีเ่รือ้รงัและยงัมหีนองไหลที ่
                   -     กระดกูฟีเมอร ์
                   -     กระดกูหน้าแขง้ 
                   -     กระดกูเทา้ ทีต่อ้งท าแผลเป็นระยะและ 
                          ยงัใสร่องเทา้ไม่ไดน้าน 

               5          (12) 
 
               2          (5) 
 
              10        (25)        [35] 
 
 
 
                5        (12)        [17] 
                5        (12)        [17] 
 
                3        (7)          [10] 
                3        (7)          [10] 
               10      (25)         [35]  
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ตวัอย่างท่ี 3.16   การสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 10 ของทัง้ร่างกาย จากการสญูเสยีผวิหนงั 
ประวติั    ผูร้บัการประเมนิชายไทย อายุ 50 ปี เป็นโรคเบาหวานชนิดพึง่พาอนิซูลนิ ถูกตะปูต า

ขณะท างาน ท าใหส้น้เทา้อกัเสบรุนแรงจากตดิเชือ้ Pseudomonas ท าใหผ้วิหนังทีร่อง
สน้เทา้ตาย จ าเป็นต้องตดัผวิหนังทิง้เพื่อตกแต่งบาดแผลและท าแผล เมื่อแผลสะอาดดี
แลว้ไดท้ าการปลกูผวิหนงัแทนผวิหนงัทีต่ดัออกบรเิวณสน้เทา้   หลงัผ่าตดัผวิหนงัตดิดี 

อาการปัจจบุนั   หนึ่งปีต่อมา ผูร้บัการประเมนิทนยนืไดน้านไม่เกนิ 45 นาท ีและเดนิไกลไดไ้ม่เกนิ 1.6 
กโิลเมตร บางครัง้ยงัคงมรีอยแตกแยกเลก็น้อยบรเิวณผวิหนังทีน่ ามาปลูก  ไม่มอีาการ
ตดิเชือ้ในกระดกูหรอืการตดิเชือ้ซ ้ากลบัขึน้มาอกี 

การตรวจรา่งกาย   การเคลื่อนไหวขอ้เทา้และขอ้ใตก้ระดกูเทลสัเป็นปกต ิผวิหนงัทีน่ ามาปลกูตดิดี 
การตรวจพิเศษ    ไม่ม ี
การวินิจฉัยโรค   แผลถูกตะปูต าและมกีารตดิเชือ้บรเิวณสน้เทา้ขวาขณะนี้ไดร้บัการผ่าตดัเอาผวิหนังมา

คลุมสน้เทา้แลว้ 
ผลการประเมิน  ผูร้บัการประเมนิมกีารสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 10 ของทัง้ร่างกาย 
ค าอธิบาย   ตามสภาพของผู้รบัการประเมนิมผีลกระทบต่อการประกอบกจิวตัรประจ าวนั คอืจ ากดั

ระยะเวลาการยนืและเดนิ ท าใหเ้กดิการสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 10 ของทัง้ร่างกาย
จากตารางที ่3-36 ถา้มกีารสญูเสยีสมรรถภาพอย่างอื่นๆ จากโรคเบาหวาน กใ็หเ้อามา
รวมกบัค่าการสญูเสยีสมรรถภาพจากระบบกลา้มเน้ือกระดกูและขอ้ โดยใช้ตารางค่ารวม 

 
3.2.12 แนวทางการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพจากการบาดเจบ็ของเส้นประสาท (Peripheral 

Nerves Injuries)  
การบาดเจบ็ของเสน้ประสาทสว่นปลายท าใหเ้กดิการสญูเสยี 2 องคป์ระกอบ คอื 
1.  การสญูเสยีก าลงักลา้มเน้ือหรอืสญูเสยีประสาทสัง่การ (Motor Deficit)  
2.  การสญูเสยีความรูส้กึทีผ่วิหนงั หรอื สญูเสยีการรบัรูค้วามรูส้กึทีผ่วิหนงั (Sensory Deficit)  
รปู 3-8 และรปู 3-9 แสดงเสน้ประสาททีร่บัความรูส้กึทีผ่วิหนงัและเสน้ประสาทสัง่การ (Motor Nerve) บรเิวณ

ขาและเทา้ ค่าการสูญเสยีสมรรถภาพที่ประเมนิได้จากตารางที่ 3-37 เป็นค่าการสูญเสยีสมรรถภาพที่เกดิจากการ
สญูเสยีก าลงักลา้มเนื้อและความรูส้ ึกทีผ่วิหนังโดยสิน้เชงิ ส่วนค่าการสูญเสยีก าลงักล้ามเนื้อและความรู้สกึที่ผวิหนัง
เพยีงบางส่วนบริเวณขาและเท้าให้ศกึษาจากตารางที่ 2-10 และ 2-11 ของบทที่ 2 เรื่องการประเมนิการสูญเสยี
สมรรถภาพของแขนและมอื 
 แนวทางการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพจากการบาดเจบ็ของเสน้ประสาทใหด้ าเนินตามขัน้ตอนต่อไปนี้ 
           1. ตรวจหาเสน้ประสาททีไ่ดร้บัการบาดเจบ็ และหาค่าสงูสดุการสญูเสยีสมรรถภาพของขาและเทา้  ทีเ่กดิจาก
การสญูเสยีก าลงักลา้มเน้ือตามตารางที ่3-37 
           2. ตรวจหาระดบัความรุนแรงของการสญูเสยีก าลงักลา้มเนื้อ (กลา้มเนื้ออ่อนแรง) แต่ละมดัทีค่วบคุมโดย
เสน้ประสาทสัง่การตามเกณฑก์ารแบ่งระดบัความรุนแรงทีก่ าหนดไวใ้นตารางที ่2-11 
           3. น าค่าการสญูเสยีสมรรถภาพตามระดบัความรุนแรงทีก่ลา้มเน้ืออ่อนแรงจากการสญูเสยีเสน้ประสาทสัง่การ
บางสว่นมาคณูกบัค่าการสญูเสยีสมรรถภาพสงูสดุของกลา้มเน้ือมดันัน้ ๆ จะไดค้่าการสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละของขา
ทีเ่กดิจากการสญูเสยีก าลงักลา้มเน้ือบางสว่น 
           4. น าค่าการสูญเสยีสมรรถภาพที่เกดิจากการสูญเสยีความรู้สกึที่ผวิหนังตามระดบัความรุนแรงจากการ
สญูเสยีเสน้ประสาทสว่นทีร่บัความรูส้กึทีผ่วิหนงั มาคณูกบัค่าการสญูเสยีสมรรถภาพสงูสุดของการสญูเสยีความรูส้กึที่
ผวิหนงัของเสน้ประสาทนัน้ ๆ จะไดค้่ารอ้ยละการ สญูเสยีสมรรถภาพของขา (ตารางที ่ 2-10) 
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5.  น าค่าการสุญเสยีสมรรถภาพจากการสญูเสียก าลงักลา้มเนื้อและสญูเสยีความรูส้กึทีผ่วิหนัง จากขอ้ 3, 4 

มารวมกนั โดยใช้ตารางค่ารวมแต่ค่าการสูญเสยีสมรรถภาพจากเสน้ประสาทส่วนปลายทีบ่าดเจบ็หลายเสน้ทีน่ ามา
รวมกนัแล้วก็ไม่ควรมากกว่าค่าการสูญเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกายที่เกิดจากการสูญเสยีขาทัง้หมดข้างเดียว      
(รอ้ยละ 40 ของทัง้ร่างกาย) 

6.  การสูญเสยีความรู้สึกที่ผิวหนัง รวมทัง้ความรู้สึกที่ผิดปกติ หรือเจ็บน้อยลงที่ผิวหนัง (Dysesthesia)             
เป็นเพยีงอาการของผูร้บัการประเมนิตอ้งท าการประเมนิดว้ยความระมดัระวงั 

7.  ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพจากการบาดเจบ็ของเสน้ประสาท อาจน ามารวมกบั ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพ         
อื่น ๆ บรเิวณขาและเทา้โดยใชต้ารางค่ารวม ห้ามน ามารวมกบัค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากกล้ามเน้ืออ่อนแรง 
กล้ามเน้ือลีบและท่าทางการเดินท่ีผิดปกติ ให้ศึกษาจากตารางไขว้ตารางท่ี 3-2 

 
 

 
 

รปู  3 - 8   แสดงเส้นประสาทท่ีรบัรูค้วามรูสึ้กบริเวณผิวหนังของขาและเท้า 
(Sensory Nerves of the Lower Extremity, Their Areas of Innervation and Roots of Origin) 
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รปู  3 - 9   เส้นประสาทสัง่การของกล้ามเน้ือมดัต่าง ๆ บริเวณขาและเท้า 

(Motor Nerves of the Lower Extremity, Their Muscle Innervations and Roots of Origin) 
 
ตารางท่ี 3-37   ค่าการสญูเสียสมรรถภาพจากการบาดเจบ็ของเส้นประสาท  
 (Impairments Due to Nerve Deficits) 

เส้นประสาท 

รอ้ยละการสูญเสียสมรรถภาพสูงสุดของทัง้รา่งกาย (ขา) [เท้า] 

การสูญเสียก าลงักลา้มเน้ือ 
(Motor) 

การสูญเสียความรูสึ้ก          
ท่ีผิวหนัง (Sensory) 

ความรูสึ้กท่ี 
ผิดปกติ (Dysesthesia) 

Femoral 15 (37) 1 (2) 3 (7) 
Obturator 3 (7) 0 0 
Superior gluteal 25 (62) 0 0 
Inferior gluteal 15 (37) 0 0 
Lateral femoral 
cutaneous 

0 1 (2) 3 (7) 

Sciatic 30 (75) 7 (17) 5 (12) 
Common peroneal 15 (42) 2 (5) 2 (5) 
Superficial peroneal 0 2 (5) 2 (5) 
Sural 0 1 (2) 2 (5) 
Medial plantar 2 (5) [7] 2 (5) [7] 2 (5) [7] 
Lateral plantar 2 (5) [7] 2 (5) [7] 2 (5) [7] 
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ตวัอย่างท่ี 3-17  การสูญเสยีสมรรถภาพร้อยละ 4 ของทัง้ร่างกาย จากการบาดเจ็บของเส้นประสาท         
สว่นปลาย 

ประวติั   ผูร้บัการประเมนิชายไทย อายุ 20 ปี ประสบอนัตรายขณะท างานอยู่กบัเครื่องกลงึโลหะ 
มเีศษโลหะที่คมหลุดกระเดน็มาบาดบรเิวณขาหนีบขา้งซ้าย ได้รบัการรกัษาโดยการ
ผ่าตดัท าความสะอาด และตกแต่งบาดแผล ขณะผ่าตดัพบว่าเสน้ประสาท femoral ถูก
ตัดขาดทัง้หมด ส่วนหลอดเลือด femoral ไม่ได้รับอันตราย ได้ท าการเย็บซ่อม
เสน้ประสาททีข่าด  หลงัผ่าตดัผูร้บัการประเมนิมอีาการดขีึน้อย่างเด่นชดั 

อาการปัจจบุนั   หลงัการประสบอนัตราย 1 ปี ผูร้บัการประเมนิสามารถเดนิไดโ้ดยไม่ต้องใชไ้มเ้ทา้หรอื
กายอุปกรณ์ช่วยเดนิอย่างอื่น แต่มที่าทางการเดนิทีผ่ดิปกต ิ กล่าวคอืต้องเดนิในท่าเข่า
เหยยีดตรงโดยใชก้ลา้มเน้ือทีท่ าหน้าทีเ่หยยีดขอ้สะโพกก่อนลงน ้าหนกัทุกครัง้ 

การตรวจรา่งกาย  มคีวามรูส้กึสมัผสัทีแ่ผ่วเบาลงในบรเิวณขาทีเ่สน้ประสาท saphenous มารบัความรูส้กึที่
ผวิหนงั (แขนงปลายทีร่บัความรูส้กึของเสน้ประสาท Femoral) ส่วนผวิหนังบรเิวณดา้น
ในของขายงัคงรู้สกึแหลมเมื่อตรวจด้วยปลายไม้จิม้ฟนัหรอืเขม็ มถุีงน ้าเกดิขึน้บรเิวณ
ตาตุ่มในของขอ้เทา้ซา้ย จากการเสยีดสขีองรองเทา้กบัผวิหนังทีข่าดความรูส้กึเจบ็ปวด
ขณะสวมรองเทา้เดนิ ก าลงักลา้มเนื้อ quadriceps อยู่ในระดบั 4 กล่าวคอื ต้านแรงของ
ผูต้รวจไดป้านกลางขณะขอ้เขา่เหยยีดตรง 

การตรวจพิเศษ   ไม่ม ี
การวินิจฉัยโรค   อมัพาตของเสน้ประสาท  femoral บางสว่น 
ผลการประเมิน ผูร้บัการประเมนิมกีารสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 4 ของทัง้ร่างกาย 
ค าอธิบาย     จากรายงานการผ่าตดัลงบนัทึกว่าเส้นประสาท femoral ได้รบับาดเจ็บ ผลการตรวจ

ร่างกายยืนยนัว่ามีการสูญเสียความรู้สึกที่ผิวหนังที่รบัความรู้สึกโดยแขนงประสาท 
saphenous และสูญ เสียประสาทสัง่การ  (Motor Weakwess) ท า ให้กล้ าม เนื้ อ 
quadriceps อ่อนแรง ระดบั 4 การตรวจพบอาการแสดงดงักล่าวยนืยนัว่าเสน้ประสาท 
femoral ไดร้บับาดเจบ็พรอ้มกบัมกีารฟ้ืนตวัไม่เท่ากบัปกต ิ

 การประเมนิการสูญเสยีสมรรถภาพจากการสูญเสยีความรูส้กึทีผ่วิหนังอาศยัตารางที่  3-37 กบั 2-10 และ          
จากตารางที ่3-37 ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพสงูสุดจากการสญูเสยีความรูส้กึทีผ่วิหนังและขาดการรบัรูค้วามเจบ็ปวด 
(Loss of motor and sensory) ของเสน้ประสาท femoral ทีถู่กท าลายทัง้หมดมคี่าการสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 9 
ของขา (2% +7%) ผูร้บัการประเมนิสญูเสยีความรูส้กึทีผ่วิหนงัและขาดการรบัรูค้วามเจบ็ปวดขณะท ากจิกรรม เป็นการ
สญูเสยีความรูส้กึอยู่ในระดบั 4 มคี่าการสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 1 ถงึ รอ้ยละ 25 ใหเ้ลอืกใชค้่า 20% น าค่า 20% นี้
ไปคณูกบั 9% ทีไ่ดจ้ากขา้งตน้ ผลทีไ่ดก้ค็อื 20% x 9% = 20/100  X 9/100 = 1.8/100  = 1.8% = 2%  ของขา  

ดงันัน้การสญูเสยีสมรรถภาพของเสน้ประสาทจากการสญูเสยีความรูส้กึทีผ่วิหนงัคอืรอ้ยละ 2 ของขา 
 การประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของกลา้มเน้ืออ่อนแรงจากการสญูเสยีประสาทสัง่การ (Motor Weakness) 
กใ็หใ้ชว้ธิคี านวณแบบเดยีวกนั ตามตารางที ่3-37 ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพสงูสุดจากการสญูเสยีประสาทสัง่การของ
เสน้ประสาท femoral ทัง้หมดมคี่ารอ้ยละ 37 ของขา จากการตรวจก าลงักลา้มเนื้อ quadriceps พบว่าอยู่ในระดบั 4 
(ตารางที ่2-11) การสญูเสยีก าลงักลา้มเน้ือระดบั 4 มคี่าการสญูเสยีสมรรถภาพ 1% ถงึ 25% ใหใ้ชค้่า 25% เนื่องจาก
กล้ามเนื้ออ่อนแรงมีอาการชัดเจน การค านวณให้น าค่าการสูญเสียสมรรถภาพ 25% ไปคูณกับค่าการสูญเสีย
สมรรถภาพสงูสดุ 37% คอื 25% x 37% = 25/100 x 37/100 = 9.25/100 = 9%  ของขา 

ดงันัน้ ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพจากการสญูเสยีประสาทสัง่การคอื รอ้ยละ9  ของขา 
 ใหน้ าค่า 9% และ 2% ของขา จาก 2 สว่นขา้งบนมารวมกนัโดยใชต้ารางค่ารวม จะไดค้่าการสญูเสยี
สมรรถภาพของขา รอ้ยละ 11 ซึง่จะเท่ากบั รอ้ยละ 4 ของทัง้ร่างกาย (11% x 0.4 = 4%) 
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3.2.13  แนวทางการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพจากอาการปวดแสบรอ้นและกลุม่อาการเจบ็ปวด
เฉพาะท่ีท่ีสลบัซบัซ้อน  (Causalgia and Complex Regional Pain Syndrome)  
 อาการปวดแสบรอ้น (Causalgia) หมายถงึอาการปวดทีเ่กดิจากการบาดเจบ็ของเสน้ประสาทซึง่มลีกัษณะ
พเิศษ คอื อาการปวดแสบรอ้นคลา้ยไฟลวก เมื่อไดร้บัสิง่กระตุ้นเพยีงเลก็น้อยเช่น ความรอ้น ความเยน็  ค าว่า ‚กลุ่ม
อาการเจบ็ปวดเฉพาะทีท่ีส่ลบัซบัซอ้น (Complex Regional Pain Syndrome หรอื CRPS) นิยมใชเ้รยีกอาการปวด
เช่นนี้มากกว่าค า Reflex Sympathetic Dystrophy (ปฏกิริยิายอ้นกลบัทีผ่ดิปกตจิากเสน้ประสาท sympathetic)  เพราะ
ไม่สามารถยนืยนัความสมัพนัธข์องอาการปวดแสบรอ้นกบัระบบประสาท sympathetic ไดแ้น่ชดั  

กลุ่มอาการเจบ็ปวดเฉพาะท่ีท่ีสลบัซบัซ้อน (CRPS) มลีกัษณะพเิศษดงันี้คอือาการเจบ็ปวด การบวม 
ข้อตึงและฝืด ผิวหนังเปล่ียนสีและเน้ือกระดูกบางลง ลกัษณะทางคลนิิกเหล่านี้อาจเกดิภายหลงัขอ้เคลด็หรอืขอ้
แพลง กระดกูหกั เสน้ประสาทหรอืหลอดเลอืดไดร้บับาดเจบ็ กลุ่มอาการ CRPS สามารถศกึษาเพิม่เตมิไดจ้ากบทที ่5 
ขอ้ 5.8 ของคู่มอืน้ี  เมื่อมอีาการปวดแสบรอ้นหรอืกลุ่มอาการ CRPS เกดิขึน้บรเิวณแขนและมอืหรอืขาและเทา้ แพทย ์              
ผูป้ระเมนิควรใชแ้นวทางการประเมนิการสญูเสยีทีไ่ดบ้รรยายไวใ้นบทที ่5 ของคู่มอืน้ี เรื่องระบบประสาท  

 
ตวัอยา่งท่ี 3.18   การสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 39 ของทัง้ร่างกาย จากอาการปวดแสบรอ้น  
ประวติั    ผู้รับการประเมินหญิงไทย อายุ  30 ปี ประสบอันตรายจากการกระโดดลงมาจาก

รถบรรทุก เขา่ขวากระแทกพืน้ขณะท างานในโรงงาน หนึ่งเดอืนต่อมามอีาการเจบ็ปวดที่
หวัเขา่รุนแรง ทีบ่รเิวณขาขวาแดงและอุ่นกบัมเีหงื่อออก บรเิวณส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย
ไม่มเีหงื่อออกผดิปกต ิ

อาการปัจจบุนั   สองปีต่อมาผูร้บัการประเมนิเดนิโดยใชไ้มค้ ้ายนัรกัแร ้2 ขา้ง และไม่สามารถลงน ้าหนัก 
บนเท้าข้างขวา ผู้ร ับการประเมินยงัคงมีอาการเจ็บปวดที่รุนแรง บริเวณขาขวาที่
ค่อนขา้งคงที่ตลอดทัง้ ๆ ที่ได้รบัการรกัษาด้วยวธิต่ีาง ๆ เพื่อบ าบดัอาการปวดแสบ
รอ้นแลว้กต็าม 

การตรวจรา่งกาย    ขาข้างขวายังคงบวม และซีด ผิวหนังเรียบมันและนิ้วเท้าลีบลง การวัดพิสัยการ
เคลื่อนไหวของข้อโดยให้ผู้ร ับการประเมินออกแรงด้วยตนเอง ปรากฏว่าผู้ร ับการ
ประเมนิไม่ยอมท าตาม เน่ืองจากอาการเจบ็ปวด ผูร้บัการประเมนิเคลื่อนไหวขอ้ทีเ่ทา้ได้
เพยีงเลก็น้อย ผูร้บัการประเมนิไม่ใหค้วามร่วมมอืในการตรวจก าลงักลา้มเนื้อ เนื่องจาก
ขณะออกแรงต้านจะมอีาการเจบ็ปวด การตรวจความรู้สกึที่ผวิหนัง พบว่าปกติและที่
ส าคญัก็คอื เวลาสมัผสับรเิวณขา ผู้รบัการประเมนิจะมีอาการเจ็บปวดที่รุนแรงทนัท ี
หรอืทีเ่รยีกว่า Allodynia 

การตรวจพิเศษ   การตรวจโดยวธิ ีBone Scan หลงัการบาดเจบ็พบว่าบรเิวณรอบ ๆ ขอ้เข่า ขอ้เทา้และ
เทา้มสีารกมัมนัตรงัสมีารวมตวักนัอย่างหนาแน่นหลงัฉีดสารกมัมนัตรงัส ี3 – 4 ชัว่โมง 
ในภาพถ่ายรงัสธีรรมดาจะพบภาวะกระดกูโปร่งบาง (Osteoporosis) อย่างชดัเจน  

การวินิจฉัยโรค   อาการปวดแสบรอ้นบรเิวณขาขา้งขวา (Causalgia) 
ผลการประเมิน ผูร้บัการประเมนิมกีารสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 39 ของทัง้ร่างกาย 
ค าอธิบาย   ผูร้บัการประเมนิรายนี้มอีาการเจบ็ปวดรุนแรงเฉพาะที่ ซึง่จดัอยู่ในชนิดแรก ของกลุ่ม

อาการเจ็บปวดเฉพาะที่ที่สลับซับซ้อน (CRPS Type I) หรือการปวดแสบร้อน 
(Causalgia) การตรวจร่างกายบรเิวณขาท าได้ล าบาก เช่น การตรวจก าลงักล้ามเนื้อ 
การตรวจปฏิกิริยารีแฟลกซ์ การตรวจความรู้สึกที่ผิวหนัง การตรวจวัดพิสัยการ
เคลื่อนไหวของขอ้ วธิกีารตรวจร่างกายดงักล่าวกระตุน้ใหเ้กดิการเจบ็ปวดทีรุ่นแรง ผูร้บั
การประเมินจะไม่ยอมท าตาม การประเมนิการสูญเสยีสมรรถภาพที่อาศยัการตรวจ
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ร่างกายตามปกต ิจงึไม่สามารถน ามาใชต้รวจประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพ ผูร้บัการ
ประเมนิรายนี้กไ็ม่มเีสน้ประสาทเสน้ใดของขาไดร้บับาดเจบ็และอาการเจบ็ปวดกเ็กดิขึน้
ตลอดทัง้ขาและเทา้ ดงันัน้ถา้จะท าการประเมนิจากการบาดเจบ็ของเสน้ประสาทกค็งไม่
เหมาะสมและยงัไม่มวีธิเีฉพาะทีจ่ะน ามาประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพในบททีเ่กีย่วกบั
ขาและเท้าหรือแขนและมือ ที่สามารถครอบคลุมเนื้อหาสาระเพียงพอส าหรับการ
บาดเจบ็ในสถานการณ์ทีเ่ป็นลกัษณะโดดเด่นเช่นนี้ 

 พยาธสิภาพของกลุ่มอาการเจบ็ปวดเรื้อรงัเฉพาะที่ทีส่ลบัซบัซ้อนในปจัจุบนัเชื่อว่าเกดิขึน้ที่ระบบประสาท
สว่นกลาง ดงันัน้แพทยผ์ูป้ระเมนิควรเลอืกใชก้ารประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพจากการยนื และการเดนิทีผ่ดิปกตติาม
ตารางที่ 5-13 หรอื ตารางที่ 4 – 6 ที่เกี่ยวกบัการสูญเสยีสมรรถภาพของขาและเท้าที่เกดิจากรอยโรคของระบบ
ประสาทส่วนกลาง (สมองและ/หรอืไขสนัหลงั) จากตารางที ่ 5-15 หรอื ตารางที ่4 – 6 ผูร้บัการประเมนิรายนี้มกีาร
สญูเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกายรอ้ยละ 20 ถงึ รอ้ยละ 39 เน่ืองจากมอีาการเจบ็ปวดทีรุ่นแรงและไม่สามารถประกอบ
กจิวตัรประจ าวนั จงึควรเลอืกใช้ค่าการสูญเสยีสมรรถภาพสูงสุดคอืร้อยละ 39 จงึจะถือว่าการประเมนิการสูญเสยี
สมรรถภาพดว้ยวธินีี้เหมาะสม 
 ถา้เปรยีบเทยีบกบัสถานภาพของผูร้บัการประเมนิรายนี้โดยใชเ้กณฑ์การประเมินการสูญเสียจากท่าทาง
การเดินท่ีผิดปกติตามตารางที ่3-5 ผูร้บัการประเมนิต้องเดนิโดยใชไ้มค้ ้ายนัรกัแร ้2 ขา้ง หรอืไมเ้ทา้ 2 ขา้ง เป็น
ประจ ากค็วรมคี่าการสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 39 ของทัง้ร่างกายผูร้บัการประเมนิใช้ขาเดินไม่ได้เลยจงึเทยีบเท่ากบั
ขาถกูตดัขาดท าใหส้ญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 39 ของทัง้ร่างกาย ดงันัน้จะเหน็ไดว้่าการประเมนิใหผู้ร้บัการประเมนิ
สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 39 ของทัง้ร่างกายนัน้ไดร้บัการสนับสนุนโดยเหตุผลการประเมนิจากหลายวธิ ี(ทุกวธิใีหค้่า
การประเมนิทีต่รงกนั) 
 

3.2.14  แนวทางการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพจากความผิดปกติของหลอดเลือด (Vascular 
Disorders) 
 การแบ่งประเภทและเกณฑก์ารประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพทีเ่กดิจากความผดิปกตขิองหลอดเลอืดบรเิวณ
ขาและเทา้ใหศ้กึษาจากตารางที ่3-38 ในกรณีทีข่าถูกตดัขาดเนื่องจากโรคของหลอดเลอืดอุดตนัใหท้ าการประเมนิการ
สญูเสยีสมรรถภาพจากการตดัขาและเท้าตามเกณฑก์ารประเมนิในหวัขอ้ 3.2.9 แลว้น าค่าการสญูเสยีสมรรถภาพที่
ประเมนิได้มารวมกบัค่าการสญูเสยีสมรรถภาพจากความผดิปกตขิองหลอดเลอืดตามระดบัความรุนแรงทีเ่หมาะสม
จากตารางที ่3-38 โดยใชต้ารางค่ารวม 
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ตารางท่ี  3-38  ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของขาจากความผิดปกติของหลอดเลือดบริเวณขา       
 (Lower Extremity Impairment Due to Peripheral Vascular Disease)  (คิดเป็นรอ้ยละของขา) 
  

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 
การสูญเสียสมรรถภาพ 

รอ้ยละ0 – 9 
การสูญเสีย

สมรรถภาพรอ้ยละ
10 - 39 

การสูญเสีย
สมรรถภาพ 
รอ้ยละ40 - 69 

การสูญเสีย
สมรรถภาพ 
รอ้ยละ70 - 89 

การสูญเสีย
สมรรถภาพ 
รอ้ย90 - 100 

ไม่มอีาการปวดจาก
กลา้มเน้ือขาดเลอืด  
(Claudication) 
และไม่มอีาการปวดขณะ
พกั 

ม ี intermittent 
claudication  ขณะ 
เดนิปกต ิเป็น
ระยะทาง 90  เมตร
ขึน้ไป 
 

ม ีintermittent 
claudication  เมื่อเดนิ
ปกตเิป็นระยะทาง  
เกนิ 20 เมตรขึน้ไป 
และเดนิไดไ้ม่เกนิ  90  
เมตร เพราะอาการ
ปวดรุนแรง 

ม ีintermittent 
claudication ขณะเดนิ
ปกตเิป็นระยะทางน้อย
กว่า  20 เมตรหรอืมี
อาการเจบ็ปวดเป็นครัง้
คราวขณะพกั 

มีอ าก าร เ จ็บปวดที่
รุนแรง 
ตลอดเวลาแม้ในขณะ
พกั 
 

รว่มกบั 
- มกีารบวมชัว่คราว 

หรอื 
- มกีารบวมต่อเนื่อง
ระดับปานกลาง  , 
การใช้ผ้ายืดพันจะ 
ควบคุมการบวมได้
บา้ง  

หรอื 
- มีการบวมมากและ
ก า ร ใ ช้ ผ้ า ยื ด พั น
สามารถควบคุมการ
บวมไดน้้อย 

หรอื 
- มีการบวมมากและ 
การใช้ผ้ายืดพันจะไม่
สามารถควบคุมการ
บวมไดเ้ลย 

หรอื 
- มหีลอดเลอืดเสยีหาย
โ ดยมีอ า ก า ร แสด ง 
ได้แก่ การตัดขาที่ข้อ
เท้าหรือเหนือข้อเท้า 
ทัง้ 2 ข้าง  หรือมีการ
ตัดนิ้วเท้าทุกนิ้วของ 
ทัง้สอง เท้าหรือทัง้นิ้ว
มือนิ้วเท้าของทัง้สอง
ข้างมีหลักฐานยืนยัน
ว่าโรคหลอดเลอืดยงัคง
ด าเนินอยู่หรือยังคงมี
แผลที่ แ ผ่ กว้ า งหรือ
แ ผ ลลึ ก ทั ้ง   2  ข า  
และอาจมทีีม่อืดว้ย 

รว่มกบั 
การตรวจร่างกาย 
-   คล าไม่พบชพีจรทีข่า 
-   สญูเสยีเนื้อเยื่อใต้
ผวิหนงั  เพยีงเลก็น้อย 
-   พบหนิปนูเกาะพอกที่
หลอดเลอืดแดงใน
ภาพถ่ายรงัส ี
- หลอดเลอืดแดง หรอืด า              
โปง่พองแต่ไมม่อีาการ 
- ไม่จ าเป็นตอ้งผ่าตดัและ     
ไม่ตอ้งจ ากดักจิกรรม 

หรอื 
-มกีารท าลายของ
หลอด 
เลอืดโดยมอีาการ
แสดงใหเ้หน็ เช่น  
รอยแผลเป็นของ
นิ้วเทา้ทีถู่กตดัหนึ่ง
นิ้วและไมม่อีาการ
เจบ็ปวดหรอืทีเ่คยมี
แผลเรือ้รงัซึง่หายดี
แลว้ และไม่มอีาการ
เจบ็ปวด อาการ
แสดงต่าง ๆเหล่านี้
ยงัยนืยนัว่ามโีรค
หลอดเลอืดทีย่งัคง
ด าเนินอยู่ 

หรอื 
มกีารท าลายหลอด
เลอืดโดยมอีาการ
แสดงเช่น  มรีอย
นิ้วเทา้ถูกตดั  2 นิ้ว
หรอืมากกวา่ของเทา้
ขา้งเดยีวกนัและแผล
หายแลว้ พรอ้มกบัมี
อาการแสดงทีย่นืยนัว่า
โรคหลอดเลอืดยงัคง
ด าเนินอยู่หรอืยงัมแีผล
ตืน้ ๆ ปรากฏ 

หรอื 
มกีารท าลายหลอด
เลอืดโดยมอีาการ
แสดงเช่นมกีารตดัขา
ตรงขอ้เทา้หรอืเหนือ
ขอ้เทา้หรอืน้ิวเทา้ของ
ทัง้ 2 เทา้ถูกตดัขาด
ตัง้แต่ 2 นิ้ว ขึน้ไป   
และยงั ปรากฏมแีผลที่
กวา้งหรอืแผลลกึทีข่า
ขา้งหนึ่ง ซึง่บง่บอกว่า
โรคหลอดเลอืดยงัคง
ด าเนินอยู่ 
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ตวัอย่างท่ี 3.19   โรคหลอดเลอืดด าอุดตนั (Deep Venous Thrombosis DVT) ท าให้เกดิการสูญเสยี
สมรรถภาพรอ้ยละ 8 ของทัง้ร่างกาย 

ประวติั    ผู้รบัการประเมินชายไทยอายุ 42 ปี ประสบอุบตัิเหตุขณะปฏบิตัิงานท าให้กระดูก             
หน้าแข้งขวาหกัและชิ้นกระดูกเลื่อนที่ได้รบัการรกัษาด้วยการจดักระดูกให้เข้าที่โดย           
ไม่ผ่าตัดและใส่เฝือกปูนจนกระทัง่กระดูกติดกัน ปรากฏว่าหลังการรักษาเกิดมี
ภาวะแทรกซอ้นจากหลอดเลอืดด าทีอ่ยู่ลกึอุดตนับรเิวณขาขา้งขวาทีป่ระสบอนัตราย 

อาการปัจจบุนั   เมื่อสิน้สุดการรกัษาหลงัการประสบอนัตรายหนึ่งปี ผู้รบัการประเมนิเดนิไดน้านไม่เกนิ
หนึ่งชัว่โมงและเดนิไดไ้กลทีสุ่ดเพยีง 1.6 กม. ยาทีร่บัประทานเป็นประจ าคอืแอสไพรนิ 
ผู้รบัการประเมนิไม่เกดิโรคหลอดเลือดด าอุดตนัซ ้าอกี และ สามารถประกอบกจิวตัร
ประจ าวนัไดเ้ป็นปกต ิ

การตรวจรา่งกาย    ขอ้เข่าขอ้เทา้และขอ้ใต้กระดูกทาลัส (Subtalar Joint) เคลื่อนไหวไดป้กต ิการทดสอบ
ก าลงักลา้มเน้ือพบว่าแขง็แรงเป็นปกต ิมโีรคหลอดเลอืดด าผดิปกตเิรือ้รงับรเิวณขาขวา 
ซึง่เป็นผลมาจากหลอดเลอืดด าทีอ่ยู่ลกึอุดตนั (DVT) ขาขา้งซา้ยเป็นปกต ิไม่มกีารบวม
หรอืหลอดเลอืดด าโปง่พอง (Varices) ขาขา้งขวาบวม กดบุ๋ม 2+ เมื่อตรวจร่างกายตอน
เชา้ทัง้ ๆ ทีพ่นัดว้ยผา้ยดึวนัละ 16 ชัว่โมงทุกวนั ผวิหนังบรเิวณขอ้เทา้อกัเสบเป็นครัง้
คราวจากเลอืดด าคัง่ในหลอดเลอืด ผวิหนงัเปลีย่นสชีัว่คราว 

การตรวจพิเศษ    การถ่ายภาพรงัสบีรเิวณขาขา้งขวา พบกระดูกหกัเชื่อมตดิกนัสนิทตามกายวภิาค ไม่มี
โกง่ เกยกนัหรอืขาสัน้ 

การวินิจฉัยโรค    โรคหลอดเลือดด าที่อยู่ลึกอุดตันบริเวณขา (DVT) และกระดูกหน้าแข้งที่หักเชื่อม             
ตดิกนัแลว้ 

ผลการประเมิน  ผูร้บัการประเมนิรายนี้มกีารสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 8 ของทัง้ร่างกาย 
ค าอธิบาย   จากตารางที ่3-38 แสดงว่าโรคของหลอดเลอืดด าทีอ่ยู่ลกึอุดตนัทีข่าของ ผูร้บัการ

ประเมนิท าใหเ้กดิการสญูเสยีสมรรถภาพอยูใ่นระดบั 2 มคี่าการสญูเสยีสมรรถภาพ           
อยู่ระหว่าง รอ้ยละ10 ถงึรอ้ยละ 39 ของขา ผูร้บัการประเมนิยงัคงมขีาบวมในระดบั              
ปานกลาง ควบคมุการบวมโดยใชผ้า้ยดืพนัไดเ้พยีงบางสว่นค่าการสญูเสยีสมรรถภาพ
ควรอยู่กึง่กลางระหว่างค่าสงูและค่าต ่าของระดบั 2 คอื รอ้ยละ 20 ของขา ซึง่คดิเป็น
รอ้ยละ 8 ของทัง้ร่างกาย (20% x 0.4 = 8%) 

 
3.3  บทสรปุและตวัอย่างแนวทางการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของขา (Lower Extremity Impairment 
Evaluation Procedure, Summary and Examples) 
 เมื่อตอ้งการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพบรเิวณขาและเทา้ของผูร้บัการประเมนิแต่ละคน แพทยผ์ูป้ระเมนิ
ตอ้งเริม่ตน้ท าการซกัประวตักิารเจบ็ปว่ยอย่างละเอยีดพรอ้มกบัการตรวจร่างกายอย่างรอบคอบ จากนัน้จงึปฏบิตัติาม
ขัน้ตอนต่อไปนี้ 

1. ใหก้ารวนิิจฉยัโรค 
2. พิจารณาว่าผู้ร ับการประเมินสิ้นสุดการรักษาหรือยัง ถ้ายังไม่สิ้นสุด จะต้องรอจนสิ้นสุดการรักษา 

โดยทัว่ไปกฎหมายก าหนดใหไ้ม่เกนิหนึ่งปี 
3. ตรวจหาบรเิวณส่วนต่าง ๆ ของขาและเท้าที่มคีวามผดิปกติและมคีวามสมัพนัธ์กบัการเจ็บป่วยหรือ

ประสบอนัตรายทีจ่ะต้องท าการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพ แลว้ก าหนดวธิปีระเมนิทีต่้องน ามาใช ้โดยศกึษาจาก
แบบการบนัทกึการประเมนิ รปู 3-10 

4. ค านวณค่าการสญูเสยีสมรรถภาพจากตารางทีต่ามวธิปีระเมนิทีเ่หมาะสมในแต่ละวธิจีากคู่มอืนี้ (ตารางที ่3-1) 
5. ตรวจหาและค านวณค่าการสญูเสยีสมรรถภาพทีเ่กดิจากสญูเสยีของเสน้ประสาท 
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6. ตรวจหาและค านวณค่าการสญูเสยีสมรรถภาพทีเ่กดิจากโรคหรอืจากการบาดเจบ็ของหลอดเลอืด 
7. ตรวจหาและค านวณค่าการสูญเสยีสมรรถภาพที่เกิดจากกลุ่มอาการเจ็บปวดเฉพาะที่ที่สลบัซบัซ้อน 

(CRPS) 
8. ในกรณีที่ไม่สามารถประเมนิการสูญเสยีโดยวธิปีระเมนิทีม่อียู่ทัง้หมด กใ็หพ้จิารณาใช้วธิปีระเมนิจาก

ท่าทางการเดนิทีผ่ดิปกตถิา้ท าได ้พรอ้มกบับนัทกึเหตุผลการใชว้ธินีี้ประเมนิในรายงาน 
9. การพจิารณาเลอืกวธิกีารประเมนิทีเ่หมาะสมทีส่ดุโดยอาศยัประวตักิารเจบ็ปว่ยและการตรวจร่างกายและ

ใชต้ารางที ่3-2 เพื่อใหแ้น่ใจว่าวธิใีดทีส่ามารถน าค่าประเมนิการสญูเสียสมรรถภาพมารวมกนัไดโ้ดยใช้ตารางค่ารวม   
ถงึแมว้่าการสญูเสยีก าลงักลา้มเนื้อจะสามารถประเมนิการสญูเสยีได ้4 วธิ ี(ประเมนิการสูญเสยีสมรรถภาพจากการ
สญูเสยีเสน้ประสาท จากกลา้มเน้ือลบี จากการตรวจก าลงักลา้มเน้ือ และจากท่าทางการเดนิ) ทีผ่ดิปกต ิกใ็หเ้ลอืกใชว้ธิี
ประเมนิทีม่คีวามจ าเพาะที่สุดเพยีงวธิเีดยีว ตวัอย่างเช่น การบาดเจบ็ของเสน้ประสาท  ถ้ามวีธิปีระเมนิทีอ่าศยัฐาน 
ทางกายวภิาค กใ็หเ้ลอืกใชว้ธิเีฉพาะท าการประเมนิ เช่น การสญูเสยีผวิหนังและโรคฝีในกระดูก (Osteomyelitis) ใช้
หวัขอ้ 3.2.11 การบาดเจบ็ของเสน้ประสาทใชห้วัข้อ 3.2.12 และความผดิปกตขิองหลอดเลอืด ใชห้วัขอ้ 3.2.14 ถ้ามี
การสญูเสยีสมรรถภาพจากโรคของหลอดเลอืดทีท่ าให้ต้องมกีารตดัขาและเทา้ กใ็ห้ท าการประเมนิโดยน าเอาค่าการ
สญูเสยีสมรรถภาพของหลอดเลอืดและส่วนของขาที่เหลอือยู่มารวมกบัค่าการสญูเสยีสมรรถภาพจากการตดัขาและ
เทา้โดยใชต้ารางค่ารวม  การสญูเสยีสมรรถภาพของเสน้ประสาทและของหลอดเลอืดใหล้งบนัทกึแยกจากกนัเพราะว่า
การสูญเสยีของทัง้สองส่วนนี้มิได้เกิดขึน้เฉพาะขาและเท้าเท่านัน้ แต่ยงัอาจเกิดที่บริเวณอื่นได้ ท่าทางการเดินที่
ผดิปกตไิม่ควรน ามาใชป้ระเมนิบ่อยนกั  ควรจะใชก้ต่็อเมื่อวธิกีารประเมนิดว้ยวธิอีื่น ๆ ไม่เหมาะสม 

10. ถา้สามารถใชว้ธิปีระเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพในผูร้บัการประเมนิคนเดยีวกนัไดห้ลายวธิกีใ็หเ้ลอืกใชว้ธิี
ประเมนิทีใ่หค้่าการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพสงูสดุเพยีงวธิเีดยีว การแปลงค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของขาไป
เป็นของทัง้ร่างกายใหศ้กึษาจากตารางที ่3 - 3 ในบทนี้การรวมค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกายจากการ
ประสบอนัตรายหรอืเจบ็ปว่ยแต่ละอย่างของขาขา้งเดยีวกนัใหใ้ชต้ารางค่ารวม 

11. ถา้มกีารสญูเสยีสมรรถภาพของขาทัง้สองขา้งกใ็หท้ าการประเมนิหาค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของขาแต่
ละขา้งก่อนแลว้จงึแปลงค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของขาและเทา้แต่ละขา้งไปเป็นของทัง้ร่างกาย แลว้จงึจะเอาค่าการ
สญูเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกายจากขาแต่ละขา้งมารวมกนัอกีครัง้โดยใชต้ารางค่ารวม 
 
ตวัอย่างท่ี 3.20   การบาดเจ็บของเส้นประสาทส่วนปลายท าให้เกิดการสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 7            

ของทัง้ร่างกาย  
ประวติั    ผูร้บัการประเมนิชายไทยอายุ 20 ปี พลดัตกจากบนัไดสูง 5 เมตร มอีาการบาดเจบ็

บริเวณเข่าขวาและนิ้วเท้าซ้าย เข่าขวามีการฉีกขาดของเส้นเอ็น Anterior Cruciate 
Ligament และ Lateral Meniscus ฉีกขาด ไดร้บัการรกัษาโดยการผ่าตดัสรา้งเสน้เอน็ 
Anterior Cruciate Ligament ขึน้มาใหม่ โดยการปลูกเสน้เอน็ที่น ามาจากเอน็สะบ้า
บางสว่นพรอ้มกบัตดั Meniscus ออกไปบางสว่น ผูร้บัการประเมนิมอีาการบาดเจบ็ของ
เสน้ประสาท Common Peroneal Nerve ในระดบั Neurapraxia ไดร้บัการรกัษาโดย
การเฝ้าติดตามและใส่กายอุปกรณ์พยุงข้อเท้าและเท้าชัว่คราว นอกจากนี้ผู้ร ับการ
ประเมนิยงัมกีระดกูหกัและขอ้เคลื่อนบรเิวณขอ้น้ิวหวัแม่เทา้ซา้ยไดร้บัการรกัษาโดยการ
ดงึกระดกูใหเ้ขา้ทีโ่ดยไม่ผ่าตดั 

อาการปัจจบุนั   หลงัท ากายภาพบ าบดัแลว้ผู้รบัการประเมนิยงัคงมอีาการปวดเข่าขวาเลก็น้อยหลงัท า
กจิกรรมทีต่อ้งหกัโหม และมอีาการตงึและฝืดบรเิวณหวัแม่เทา้ซา้ย 
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การตรวจรา่งกาย  
1.  บริเวณขาและเท้าขวา   ผูร้บัการประเมนิเดนิไดเ้ป็นปกตไิม่ต้องใชเ้ครื่องช่วยพยุง มกีารใชเ้ครื่องช่วยพยุงเป็น

ครัง้คราวในกรณีที่ต้องใช้ก าลงัมากในการท ากจิกรรม ถ้าเป็นการท ากจิวตัรประจ าวนั
ตามปกตกิไ็ม่ตอ้งใชเ้ครื่องช่วยพยุงเดนิ มรีอยแผลเป็นจากการผ่าตดับรเิวณเขา่ขวา แต่
กดไม่เจบ็ เขา่ขวาไม่บวมและไม่มนี ้าในขอ้กดไม่เจบ็บรเิวณแนวขอ้ กลา้มเน้ือบรเิวณตน้
ขาขวาลบีลง 1 เซนติเมตร  เมื่อเทยีบกบัขา้งซ้ายและกล้ามเนื้อน่องขา้งขวาลบีลง 1 
เซนติเมตร เมื่อเทียบกับข้างซ้าย การทดสอบก าลังกล้ามเนื้อพบว่าปกติยกเว้น
กลา้มเน้ือขาขวาทีย่กฝ่าเทา้ดา้นนอกขึน้ (Evertor Muscle) อ่อนแรง อยู่ในระดบั 4/5 
การวดัพสิยัการเคลื่อนไหวเข่าขวาสามารถงอไดจ้าก 0o ไปถงึ 130o ส่วนเข่าซา้ยงอได้
จาก 0o ไปถงึ 138o 

 การทดสอบความมัน่คงของเข่าขวา (Stability Test) ดว้ยวธิขีอง Lachman และ 
anterior drawer ใหผ้ล 1+ ส่วนการทดสอบ pivot shift test ใหผ้ลลบ การตรวจสอบ
ความรูส้กึที่ผวิหนังพบว่าความรู้สกึสมัผสัทีผ่วิหนังลดลงบรเิวณด้านหลงัเท้าขวาที่รบั
ความรูส้กึโดยแขนงประสาท superficial peroneal nerve ถา้ท างานปกตอิาการชานี้กจ็ะ
ถูกลมื การรบัความรูส้กึจากแขนงประสาท deep peronal nerve ยงัคงปกต ิ

2. บริเวณขาและเท้าซ้าย   พบความผดิปกตเิฉพาะบรเิวณขอ้ปลายนิ้วของหวัแม่เทา้ ซึง่งอได ้10o  
การตรวจพิเศษ  ในรายงานการผ่าตัดของผู้รบัการประเมินระบุว่ามีการผ่าตัดสร้างเส้นเอ็น Anterior 

Cruciate Ligament ขึน้มาใหม่โดยใชเ้อน็สะบา้ส่วนกลาง 1/3 มาปลูกถ่ายแทน และยดึ
ดว้ยสกรู (Interference Screw) กบัมกีารตดัเอาส่วนครึง่หลงัของ Lateral Meniscus 
ออกไปด้วย ภาพถ่ายรังสีธรรมดาบริเวณเข่าขวาก่อนผ่าตัดไม่พบลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงของข้อเข่าเสื่อม ภาพถ่ายรงัสบีรเิวณหวัแม่เท้าซ้าย พบกระดูกหกัชนิด         
ไม่เลื่อนทีท่ีโ่คนน้ิวหวัแม่เทา้เชื่อมตดิกนัสนิท และขอ้น้ิวหวัแม่เทา้เป็นปกติ 

การวินิจฉัยโรค     การบาดเจบ็ขอ้เข่าร่วมกบัการบาดเจบ็เสน้ประสาท peroneal nerve ที่ไม่สมบูรณ์ 
(Neurapraxia) ยงัคงมีอาการผิดปกติหลงเหลอือยู่ กบัภาวะหลงัการตดั lateral 
meniscus ออกไปบางสว่น และกระดกูหกับรเิวณหวัแม่เทา้เชื่อมตดิสนิทแลว้ 

ผลการประเมิน ผูร้บัการประเมนิสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 7 ของทัง้ร่างกาย 
ค าอธิบาย   ใหศ้กึษาและปฏบิตัติามขัน้ตอนทลีะขัน้ในการค านวณการสญูเสยีสมรรถภาพ ดงันี้ 
1. จดัท าค าวินิจฉัยโรค 
 1.1 ขาและเทา้ขวา 
  1. การฉีกขาดของเสน้เอน็ anterior cruciate ligament  
  2. การฉีกขาดของ lateral meniscus 
  3. การบาดเจบ็ขัน้ neurapraxia ของเสน้ประสาท common peroneal nerve 
 1.2 ขาและเทา้ซา้ย 
  กระดกูหกัหรอืขอ้เคลื่อนบรเิวณขอ้ปลายนิ้วหวัแม่เทา้ (IP) 
 
2. พิจารณาดวู่าการรกัษาส้ินสุดหรอืยงั 
 2.1 ขาและเทา้ขวา 

  สิน้สดุการรกัษาแลว้ 
 2.2 ขาและเทา้ซา้ย 
  สิน้สดุการรกัษาแลว้ 
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3. ตรวจหาบริเวณขาและเท้าตามต าแหน่งกายวิภาคท่ีพบความผิดปกติซ่ึงสมัพนัธ์กบัการประสบอนัตราย
หรอืเจบ็ป่วย แล้วจดัท ารายช่ือวิธีท่ีน่าจะน ามาใช้ในการประเมิน 

3.1 ขาและเทา้ขวา 
 ตน้ขา - ประเมนิกลา้มเน้ือลบี 
 เขา่ - ประเมนิโดยใชฐ้านการวนิิจฉยัโรค 
 น่อง - ประเมนิกลา้มเน้ือลบี 

3.2 ขาและเทา้ซา้ย 
 หวัแม่เทา้ ประเมนิโดยใชว้ดัพสิยัการเคลื่อนไหวของขอ้ 
 
4. ค านวณค่าการสูญเสียสมรรถภาพตามค าบรรยายและตารางท่ีการประเมินขาและเท้าท่ีเหมาะสมจากคู่มือ 
ดงันี้ 

4.1 ขาและเทา้ขวา 
4.1.1  กลา้มเน้ือตน้ขาขวาลบีลง 1 ซม. ท าใหผู้ร้บัการประเมนิสญูเสยีสมรรถภาพของขาและเทา้ รอ้ยละ 

3 หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 1 ของทัง้ร่างกาย (ตารางที ่3-6) 
4.1.2  การตดั lateral meniscus บางส่วน (Partial Meniscectomy) ท าให้ผู้รบัการประเมนิสูญเสยี

สมรรถภาพของขารอ้ยละ 2 หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 1 ของทัง้ร่างกาย (ตารางที ่3-33) 
4.1.3 เสน้เอน็ anterior cruciate ligament ยดืหย่อน (Laxity) ในระดบัปานกลางท าให้สญูเสยี

สมรรถภาพของขาและเทา้ รอ้ยละ 7 หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 3 ของทัง้ร่างกาย ตารางที ่3-33 
 น าค่าประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพจากวธิกีารประเมนิทีใ่ชฐ้านการวนิิจฉยัโรคมารวมกนั คอื รอ้ยละ 7 
จากเสน้เอน็ anterior cruciate ligament ยดืหย่อน รวมกบั รอ้ยละ 2 จากการตดั lateral meniscus ออกบางส่วน โดย
ใชต้ารางค่ารวม จะไดค้่าการสญูเสยีสมรรถภาพจากฐานการวนิิจฉยัโรค รอ้ยละ 9 ของขาขวา 

4.2 ขาและเทา้ซา้ย 
 วดัพสิยัการเคลื่อนไหวของขอ้ปลายนิ้วหวัแม่เทา้ งอได ้10o ท าใหส้ญูเสยีสมรรถภาพของขารอ้ยละ 2 หรอื
เท่ากบัรอ้ยละ 1 ของทัง้ร่างกาย (ตารางที ่3-14) 
 
5. ตรวจหาการประสบอนัตรายของเส้นประสาท และค านวณหาค่าการสูญเสียสมรรถภาพ 

5.1 ขาและเทา้ขวา 
 การบาดเจบ็ของเสน้ประสาท common peroneal nerve ที่ไม่สมบูรณ์ และยงัมกีารสูญเสยีก าลงั
กลา้มเน้ือและสญูเสยีความรูส้กึทีผ่วิหนงัหลงเหลอือยู่ 
 5.1.1  การสูญเสยีก าลงักล้ามเนื้อจากตารางที่ 2-11 ก าลงักล้ามเนื้อบิดเท้าออกด้านนอก (Evertor 
Muscles) อยู่ในระดบั 4/5 มกีารสญูเสยีก าลงักลา้มเนื้อรอ้ยละ 25 แต่การบาดเจบ็เสน้ประสาท common peroneal 
nerve ท าใหม้กีารสญูเสยีสมรรถภาพสงูสุดรอ้ยละ 15 ของทัง้ร่างกายหรอืรอ้ยละ 42 ของขา (ตารางที ่3-37) ดงันัน้ 
การสญูเสยีสมรรถภาพจากการสญูเสยีก าลงักลา้มเนื้อบดิเทา้ออกดา้นนอกเท่ากบั 25% x 15% เท่ากบั รอ้ยละ 4 ของ
ทัง้ร่างกาย 
 5.1.2  การสญูเสยีความรูส้กึทีผ่วิหนังบางส่วน แต่ยงัสามารถประกอบกจิวตัรประจ าวนัได ้จากตารางที ่
2-10 ความรู้สกึสมัผสัลดลงบรเิวณด้านหลงัเทา้ขวา แต่ไม่รูส้กึผดิปกติขณะประกอบกจิวตัรประจ าวนั ท าใหส้ญูเสยี
ความรูส้กึสมัผสัทีร่ะดบั 4 มคี่าการสญูเสยีรอ้ยละ 25 ของแขนง superficial peroneal nerve เนื่องจากค่าการสญูเสยี
ความรูส้กึสมัผสัของเสน้ประสาทแขนงนี้คอื รอ้ยละ 2 ของทัง้ร่างกาย หรอื รอ้ยละ 5 ของขา (ตารางที ่3-37) ดงันัน้ 
การสญูเสยีสมรรถภาพจากการสญูเสยีความรูส้กึทีผ่วิหนงับางสว่นเท่ากบั 25% x 2% เท่ากบั รอ้ยละ 0.5 หรอื รอ้ยละ 
1 ของทัง้ร่างกาย 
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 น าค่าการสญูเสยีก าลงักล้ามเนื้อและความรูส้กึทีผ่วิหนังมารวมกนัโดยใชต้ารางค่ารวม (รอ้ยละ 4 รวมกบั 
รอ้ยละ 1)  เท่ากบั รอ้ยละ 5 ของทัง้ร่างกาย 

5.2 ขาและเทา้ซา้ย 
 ไม่มกีารประสบอนัตรายของเสน้ประสาท 
 
6. ตรวจหาการประสบอนัตรายของหลอดเลือด และค านวณหาค่าการสญูเสียสมรรถภาพ 

6.1 ขาและเทา้ขวา 
 ไม่มกีารประสบอนัตรายของหลอดเลอืด 

6.2 ขาและเทา้ซา้ย 
 ไม่มกีารประสบอนัตรายของหลอดเลอืด 
 
7.   ตรวจหาการประสบอนัตรายอ่ืน ๆ ท่ีท าให้เกิดกลุ่มอาการเจบ็ปวดเฉพาะท่ีท่ีสลบัซบัซ้อน  พรอ้มกบั
ประเมินการสญูเสียสมรรถภาพ 

7.1 ขาและเทา้ขวา 
 ไม่เกดิกลุ่มอาการดงักล่าวขา้งตน้ 

7.2 ขาและเทา้ซา้ย 
 ไม่เกดิกลุ่มอาการดงักล่าวขา้งตน้ 
 
8. ถ้าไม่สามารถหาวิธีต่าง ๆ ท่ีมีอยู่มาประเมินการสญูเสียสมรรถภาพกใ็ห้กลบัไปพิจารณาวิธีการประเมิน
การสูญเสียสมรรถภาพโดยวิธีการใช้ท่าทางการเดินท่ีผิดปกติท่ีสามารถตรวจพบทางคลินิก 

8.1 ขาและเทา้ขวา 
 ไม่สามารถน ามาประยุกตใ์ช ้

8.2 ขาและเทา้ซา้ย  
 ไม่สามารถน ามาประยุกตใ์ช ้
 
9. ให้พิจารณาการใช้ตารางท่ีไขว้ของขาและเท้าจากตารางท่ี 3-2 (Lower Extremity, Cross-Usage Table) เพื่อ
ค้นหาวิธีการประเมินท่ีสามารถใช้ได้ 

9.1  ขาและเทา้ขวา 
 วธิทีี่อาจจะน ามาใช้ประเมนิ ได้แก่ ประเมินกล้ามเนื้อลบี ฐานการวนิิจฉัยโรค และการบาดเจบ็ของ
เสน้ประสาท 
 วธิกีารประเมนิที่สามารถน ามาใช้ได้คอืวธิวีดักล้ามเนื้อลบีเพียงอย่างเดยีว หรอืใช้วธิฐีานการวนิิจฉัยโรค
ร่วมกบัการบาดเจบ็ของเสน้ประสาท 

9.2  ขาและเทา้ซา้ย 
 ใชว้ธิกีารวดัพสิยัการเคลื่อนไหวของขอ้ไดเ้พยีงวธิเีดยีว ไม่มวีธิอีื่น ๆ  
 
10. จากการพิจารณาข้อมูลทัง้หมดทางการแพทยท่ี์รวบรวมมาได้ แล้วเลือกวิธีการประเมินทางคลินิกท่ีส าคญั
และเหมาะสมท่ีสุดส าหรบัอาการเจบ็ป่วย / การประสบอนัตรายของผูร้บัการประเมินรายนัน้ ๆ หลงัจากนัน้จึง
ให้รวมค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแต่ละวิธีท่ีประเมินได้ในกลุ่มเดียวกนัของขาแต่ละข้างของผู้รบัการ
ประเมิน  ค่าการสูญเสียสมรรถภาพท่ีประเมินได้ควรแปลงจากของขาไปเป็นของทัง้รา่งกาย 

10.1 ขาและเทา้ขวา 
 น าค่าการสูญเสยีสมรรถภาพจากวิธีประเมินโดยใช้ฐานการวินิจฉัยโรคมารวมกบัค่าที่ประเมินจากการ
บาดเจบ็ของเสน้ประสาทคอื รอ้ยละ 9 ของขากบัรอ้ยละ 5 ของขาโดยใช้ตารางค่ารวมจะไดค้่ารอ้ยละ 14 ของขา จาก
การเจบ็ปว่ย / การประสบอนัตราย 

10.2 ขาและเทา้ซา้ย 
 สามารถประเมินโดยใช้วิธีวัดพิสยัการเคลื่อนไหวของข้อได้เพียงวิธีเดียว ได้ค่าการสูญเสยีสมรรถภาพ              
รอ้ยละ 2 ของขา 
 



250 

 

11.  น าค่าการสูญเสียสมรรถภาพท่ีได้จากส่วนต่าง ๆ ของขาและเท้าข้างเดียวกนัจากข้อ 10 มารวมกนัโดยใช้
ตารางค่ารวม ค่าที่ประเมินได้ก็จะเป็นค่าการสูญเสียสมรรถภาพของขาแต่ละข้าง  ท าการแปลงค่าการสูญเสีย
สมรรถภาพ ของขาและเทา้แต่ละขา้งไปเป็นค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกาย (ตารางที ่3-3)  ถ้ามกีารสญูเสยี
สมรรถภาพของขาและเท้าทัง้ 2 ข้าง ก็ให้ท าการแปลงค่าการสูญเสยีสมรรถภาพของขาและเท้าแต่ละข้างไปเป็น              
ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกายก่อนแลว้จงึจะน าค่าทีไ่ดแ้ต่ละขา้งมารวมกนั โดยใชต้ารางค่ารวม 

11.1 ขาและเทา้ขวา 
 ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของขารอ้ยละ 14 ไดม้าจากการประเมนิการสญูเสยี จากการบาดเจบ็บรเิวณขอ้เข่า
และการบาดเจบ็ของเสน้ประสาท common peroneal nerve จากนัน้แปลงค่าการสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 14 ของขา
ไปเป็นค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกาย จะไดค้่าการสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 6 ของทัง้ร่างกาย 

11.2 ขาและเทา้ซา้ย 
 กระดูกหกัและขอ้เคลื่อนบรเิวณขอ้ปลายน้ิวหวัแม่เท้า เป็นการเจบ็ป่วย / การประสบอนัตรายเพยีงอย่าง
เดยีวทีส่ามารถน ามาประเมนิบรเิวณขาและเทา้ขา้งซา้ย ดงันัน้ ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของขารอ้ยละ 2 กไ็ม่ต้อง
น าไปรวมกบัค่าการสญูเสยีสมรรถภาพทีเ่กดิจากการเจบ็ป่วย / การประสบอนัตรายอื่น ๆ บรเิวณขาและเทา้ขา้งซา้ย             
การประเมนิขัน้สดุทา้ยใหท้ าการแปลงค่าการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 2 ของขาไปเป็นของทัง้ร่างกายก็
จะไดค้่า รอ้ยละ 1 ของทัง้ร่างกาย  

เมื่อมาถึงขัน้นี้ จะเหน็ได้ว่าค่าการสูญเสยีสมรรถภาพของขาและเท้าแต่ละขา้งได้ถูกเปลี่ยนไปเป็นค่าการ
สญูเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกาย ใหน้ าค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกายจากขาและเทา้แต่ละขา้งมารวมกนั
โดยใชต้ารางค่ารวมจะไดเ้ป็นค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกายของผูร้บัการประเมนิทัง้หมดที่น ามาประเมนิ   
น าค่ารอ้ยละ 6 ของทัง้ร่างกายจากขาและเทา้ขา้งขวามารวมกบัรอ้ยละ 1 ของทัง้ร่างกาย จากขาและเทา้ขา้งซา้ย จะได้
ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกายรอ้ยละ 7 

 
ตวัอย่างท่ี 3.21    การสญูเสยีสมรรถภาพร้อยละ8 ของทัง้ร่างกาย ทีเ่กดิจากขอ้สะโพกเคลื่อนและหลงั         

การผ่าตดัขอ้เคลื่อนไหวไดน้้อยลง 
ประวติั      ผูร้บัการประเมนิหญงิไทย อายุ 30 ปี ประสบอนัตรายจากอุบตัเิหตุทางรถยนต ์ท าใหข้อ้

สะโพกขา้งซา้ยเคลื่อน พรอ้มกบัขอบเบา้สะโพกแตกทางดา้นหลงั  ไดร้บัการรกัษาโดย
วธิผี่าตดัและดามเบา้สะโพกทีแ่ตกดว้ยโลหะดามกระดูก เนื่องจากเบ้าสะโพกแตกเป็น
หลายชิ้น ขอ้ไม่มัน่คง หลงัผ่าตดัจงึต้องใชว้ธิดีงึถ่วงขอ้สะโพกไวน้าน 4 สปัดาห ์
หลงัจากชิน้กระดูกหกัเชื่อมตดิกนัพบว่าช่องขอ้แคบลง ท าใหก้ารเคลื่อนไหวขอ้สะโพก
ขา้งซา้ยลดลง 

อาการปัจจบุนั    ผูร้บัการประเมนิยงัมอีาการเจบ็ปวดบรเิวณขาหนีบขา้งซ้ายตอนเยน็ หลงัจากท างาน
บา้นและเลีย้งลกู 

การตรวจรา่งกาย   ผูร้บัการประเมนิเดนิกะเผลก (Antalgic Gait) เมื่อลงน ้าหนกับนเทา้ขา้งซา้ย   
 
พิสยัการเคลื่อนไหวข้อสะโพกข้างซ้าย มีดงัน้ี  
 งอขอ้ได้ 50o เหยยีดขอ้ได้ 15o ขอ้หมุนออกนอกได ้15o หมุนเขา้ในได้ 20o กางขอ้ได ้

20o หุบขอ้ได ้5o กลา้มเนื้อต้นขาขา้งซา้ยลบีลง 3 เซนตเิมตรและกลา้มเนื้อน่องลบีลง          
2 เซนตเิมตร 

การตรวจพิเศษ    ภาพถ่ายรงัสบีรเิวณขอ้สะโพก พบว่าช่องขอ้สะโพกขา้งซา้ยเหลอืเพยีง 1 มลิลเิมตร 
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การวินิจฉัยโรค   ขอ้สะโพกขา้งซา้ยเคลื่อนพร้อมกบัมโีลหะดามเบ้าขอ้สะโพก และมขีอ้สะโพกขา้งซ้าย
เสือ่มอกัเสบ 

ผลการประเมิน  ผูร้บัการประเมนิมกีารสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 8 ของทัง้ร่างกาย 
ค าอธิบาย   การประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของผูร้บัการประเมนิรายนี้ สามารถประเมนิได ้3 วธิ ี

คอื วธิวีดัพสิยัการเคลื่อนไหวของขอ้สะโพก กลา้มเนื้อลบีและขอ้เสื่อมอกัเสบ (ตารางที ่
3-2) ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพที่ประเมนิไดจ้ากการวดัพสิยัการเคลื่อนไหวของขอ้ไม่
สามารถน ามารวมกบัค่าการประเมินการสูญเสยีจากขอ้อกัเสบและจากกล้ามเนื้อลีบ 
วธิกีารประเมนิโดยการวดัพสิยัการเคลื่อนไหวของขอ้ควรเป็นวธิเีฉพาะทีเ่หมาะสมและ
ตรงกบัลกัษณะของการ สูญเสยีสมรรถภาพของผู้รบัการประเมินมากที่สุด (ตารางที ่         
3-9) ขอ้สะโพกงอได้ 50o มกีารสญูเสยีสมรรถภาพถูกจดัอยู่ในระดบัรุนแรง มคี่าการ
สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 20 ของขา 

 การประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพทีไ่ด้จากการประเมนิโดยวธิอีื่น ๆ จดัอยู่ในระดบัมี
ความรุนแรงน้อยกว่าการสญูเสยีสมรรถภาพจากการเคลื่อนไหวขอ้สะโพก ดงันัน้จงึให้
เลอืกค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของขอ้สะโพกอย่างถาวรจากการวดัพสิยัการเคลื่อนไหว 
คอืรอ้ยละ 20 ของขา 

  ท าการแปลงค่าการสูญเสียสมรรถภาพไปเป็นของทัง้ร่างกาย จะได้ร้อยละ 8           
ของทัง้ร่างกาย (20% x 0.4 = 8%) 

 
ตวัอย่างท่ี 3.22  ขาสองขา้งยาวไม่เท่ากนัจากกระดกูหน้าแขง้ซา้ยหกัและเชื่อมตดิกนัผดิรูปกบักลา้มเนื้อ

ลบี ท าใหเ้กดิการสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ10 ของทัง้ร่างกาย 
ประวติั ผูร้บัการประเมนิชายไทยอายุ 40 ปี ตกจากนัง่รา้นขณะปฏบิตัหิน้าที ่มกีระดูก Tibial 

Plateau หกับรเิวณเข่าซ้าย และกระดูกหน้าแขง้ และ fibula ขา้งขวาหกัแบบเปิด 
(Open Fracture of Tibia) กระดูกหน้าแขง้ขา้งขวาไดร้บัการรกัษาโดยการท าความ
สะอาดบาดแผล และจดักระดกูใหเ้ขา้ที ่ดามกระดกูหกัดว้ย Rush pin ส่วนกระดูก tibial 
plateau ข้างซ้ายหักได้รับการรักษาโดยการใส่เฝือก 3 สัปดาห์ แล้วเปลี่ยนเป็น          
กายอุปกรณ์เสรมิเขา่  

อาการปัจจบุนั  ผูร้บัการประเมนิไม่สามารถประกอบกจิวตัรประจ าวนับางอย่างเนื่องจากอาการเจบ็ปวด
ทีข่าทัง้ 2 ขา้ง ขณะลุกขึน้ยนืหรอืยกสิง่ของ 

การตรวจรา่งกาย  การวัดพิสัยการเคลื่อนไหวของข้อเข่า 2 ข้างอยู่ในเกณฑ์ปกติ ขาข้างขวาเกออก 
(Valgus) 12 องศา ขอ้เข่าทัง้ 2 ขา้งมัน่คงด ีกลา้มเนื้อน่องขา้งขวาลบีลง 2 เซนตเิมตร 
เมื่อเทยีบกบัขา้งซา้ย ระบบเสน้ประสาทและหลอดเลอืดบรเิวณขาทัง้ 2 ขา้ง เป็นปกต ิ
ไม่พบกลา้มเน้ืออ่อนแรง 

การตรวจพิเศษ  จากภาพถ่ายรงัสบีรเิวณกระดูกหกัพบว่ากระดูกเชื่อมตดิกนัสนิท กระดูกหกับรเิวณเข่า
ซา้ยเชื่อมตดิกนัสนิทโดยชิน้กระดกูหกัไม่เลื่อนที ่แต่กระดกูหน้าแขง้ขา้งขวาเชื่อมตดิกนั
ในต าแหน่งขาเก (Valgus) 12o เมื่อวดัความยาวขาทัง้ 2 ขา้ง (Teleroentgenography) 
พบว่าขาขา้งขวาสัน้ไป 1.5 เซนตเิมตร 

การวินิจฉัยโรค  กระดกู tibial plateau ขา้งซา้ยหกัมกีารเชื่อมตดิสนิทและกระดูกหน้าแขง้ขา้งขวาเชื่อม
ตดิผดิรปู (Malalignment)  

ผลการประเมิน  ผูร้บัการประเมนิสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 10 ของทัง้ร่างกาย 
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ค าอธิบาย  กระดูก tibial plateau ขา้งซา้ยหกัโดยชิน้กระดูกไม่เลื่อนทีม่คี่าการสญูเสยีสมรรถภาพ
ของขารอ้ยละ 5 กระดกูหน้าแขง้ขา้งขวาหกั และเชื่อมตดิผดิรูป (Valgus) มกีารสญูเสยี
สมรรถภาพของขา รอ้ยละ 20 (ตารางที ่3-33)    

 ขาที่ส ัน้น้อยกว่า 2 เซนติเมตร ไม่ต้องน ามาประเมนิการสูญเสยีสมรรถภาพ ส่วน              
การสูญเสยีสมรรถภาพจากกล้ามเนื้อน่องขา้งขวาลบี (ตารางที่ 3-6) ไม่ต้องน ามา
ประเมนิการสูญเสยีสมรรถภาพอกี  เนื่องจากไดใ้ชก้ารประเมนิการสูญเสยีโดยวธิฐีาน
การวนิิจฉยัโรคแลว้      

 ท าการแปลงค่าการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของขารอ้ยละ 20 ขา้งขวา ไปเป็น
ของทัง้ร่างกายโดยคณูดว้ย 0.4 จะไดค้่ารอ้ยละ 8 (20% x 0.4 = 8%)  

 ขาขา้งซ้ายสญูเสยีสมรรถภาพร้อยละ 5 ของขา แปลงค่าไปเป็นของทัง้ร่างกายจะได้          
ค่ารอ้ยละ 2 (5% x 0.4 = 2%)  

 ขาขา้งขวาสูญเสยีสมรรถภาพร้อยละ 8 ของทัง้ร่างกายให้น ามารวมกบัขาขา้งซ้ายที่
สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 2 ของทัง้ร่างกาย โดยใชต้ารางค่ารวม จะไดค้่าการสญูเสยี
สมรรถภาพรอ้ยละ 10 ของทัง้ร่างกาย จากการประสบอนัตราย ส่วนอาการเจบ็ปวดได้
คดิรวมไวใ้นการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพแลว้ 

 
ตวัอย่างท่ี 3.23  กระดูก tibial plateau หกัชนิดไม่เลื่อนที่พร้อมกบัมกีารบาดเจบ็ของเสน้ประสาท 

common peroneal nerve (Neuropathy) ท าใหเ้กดิการสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 10  
ของทัง้ร่างกาย 

ประวติั  ผูร้บัการประเมนิชายอายุ 50 ปี ถูกสะเกด็โลหะจากแท่นกลงึกระเดน็ออกมากระแทก
อย่างแรงและทะลุเขา้ไปทีบ่รเิวณเข่าขวา ท าใหเ้กดิกระดูกหกับรเิวณ lateral tibial 
plateau และปลายบนกระดูก fibula กห็กั พรอ้มกบัเสน้ประสาท common peroneal  
ฉีกขาด ได้รบัการรกัษาโดยการผ่าตดัจดัชิ้นกระดูกหกัให้เขา้ที่ และยดึตรงึด้วยโลหะ
ดามกระดูกภายใน พรอ้มกบัเยบ็ซ่อมเสน้ประสาท common peroneal หลงัผ่าตดัใส่
อุปกรณ์พยุงขอ้เข่า 3 สปัดาห์ แล้วจงึเริม่เคลื่อนไหวขอ้เข่า ปรากฏว่าหลงัผ่าตดั 2 
เดอืนกระดกูหกัเชื่อมตดิสนิทโดยไม่มคีวามพกิารขอ้เข่า แต่เสน้ประสาทฟ้ืนตวัไดเ้พียง
บางสว่น 

อาการปัจจบุนั  ผูร้บัการประเมนิมอีาการเจบ็ปวดด้านขา้งของขา ถ้าเดนิโดยไม่ใช้กายอุปกรณ์จะเดนิ
เทา้ลาก หรอืเทา้ตกเลก็น้อย (Steppage Gait) ถ้าต้องการเดนิทางระยะไกล ๆ ต้องใช้
กายอุปกรณ์พยุงขอ้เทา้ (AFO) 

การตรวจรา่งกาย  ผูร้บัการประเมนิสามารถเหยยีดขอ้เทา้ไดไ้ม่สดุขาดไป 2 องศา งอเข่าได ้100 องศา ไม่
พบความพกิารผดิรูป กลา้มเนื้อน่องลบีลง 2.5 เซนตเิมตร เอน็ยดึขอ้เข่ายงัแขง็แรงด ี           
มอีาการชาบริเวณด้านนอกของขาขวาส่วนล่างและเท้าท าให้สูญเสยีความรู้สกึอยู่ใน
ระดบั 4 (ตารางที ่2-10)  การสญูเสยีก าลงักลา้มเน้ือทีส่ ัง่การโดยเสน้ประสาท common 
peroneal อยู่ในระดบั 3 (ตารางที ่2-11) 

การตรวจพิเศษ  จากภาพถ่ายรงัสบีรเิวณขอ้เขา่และขาขวา พบว่ากระดกูหน้าแขง้ และ fibula ทีห่กัเชื่อม
ตดิสนิท  

การวินิจฉัยโรค     กระดูก tibial plateau หกัชนิดไม่เลื่อนที ่ มเีสน้ประสาท common peroneal เสยีหาย 
(Neuropathy) 

ผลการประเมิน  ผูร้บัการประเมนิมกีารสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 10 ของทัง้ร่างกาย 
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ค าอธิบาย  จากตารางที ่3-33 ผูร้บัการประเมนิมกีระดูก tibial plateau หกัชนิดไม่เลื่อนทีท่ าใหเ้กดิ
การสญูเสยีสมรรถภาพของขารอ้ยละ 5 ผูป้ระเมนิไม่ควรใชต้ารางที ่ 3-6 มาประเมนิ         
การสูญเสยีสมรรถภาพจากกล้ามเนื้อลีบร่วมกบัวิธทีี่ใช้ฐานการวนิิจฉัยโรค ส่วนการ
สญูเสยีสมรรถภาพของเสน้ประสาทควรแยกการประเมนิออกมาต่างหาก       

 จากตารางที่ 2-10 การสูญเสยีความรู้สกึสมัผสัที่ผวิหนังระดบั 4 ท าให้มกีารสูญเสยี
ความรูส้กึร้อยละ 10 - 25 เนื่องจากผูร้บัการประเมนิมอีาการชาควรใชค้่าการสญูเสยีที่
รอ้ยละ 25 ใหน้ าเอาค่า 25% มาคูณกบั 5% จากค่าการสญูเสยีสมรรถภาพสงูสุดทีเ่กดิ
จากการสญูเสยีความรูส้กึทีผ่วิหนังของเสน้ประสาท common peroneal (ตารางที ่               
3-37) จะเป็นค่าการสูญเสยีสมรรถภาพจากการสูญเสยีความรู้สกึซึ่งเท่ากบั 1.25% 
(25% x 5%) ใหใ้ชค้่า 1% ของขา จากตารางที ่2-11 การสญูเสยีก าลงักลา้มเน้ือระดบั 3 
ท าใหม้กีารสญูเสยีสมรรถภาพ รอ้ยละ 26 - 50 เนื่องจากผูร้บัการประเมนิต้องใชก้าย
อุปกรณ์พยุงขอ้เทา้เป็นบางเวลาจงึควรพจิารณาใชค้่า 50% ใหน้ าค่า 50% มาคูณกบั 
42% จากการสญูเสยีสมรรถภาพสงูสุดจากการสญูเสยีก าลงักลา้มเนื้อของเสน้ประสาท
สัง่การ common peroneal (ตารางที ่3-37) กจ็ะไดค้่าการสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 21 
ของขา  เมื่อรวมค่าการสูญเสยีสมรรถภาพจากความรูส้กึสมัผสัร้อยละ 1 ของขากบั         
ค่าการสูญเสยีสมรรถภาพจากการสญูเสยีก าลงักลา้มเนื้อรอ้ยละ 21 ของขา (50% x 
42% = 21%) จากการบาดเจบ็ของเสน้ประสาททัง้เสน้ กจ็ะไดค้่ารอ้ยละ 22 ของขา โดย
ใชต้ารางค่ารวม 

  น าค่าการสญูเสยีสมรรถภาพจากกระดกูหกัรอ้ยละ 5 ของขามารวมกบั รอ้ยละ 22 ของ
ขาทีเ่กดิจากการบาดเจบ็ของเสน้ประสาทโดยใช้ตารางค่ารวมกจ็ะไดค้่ารอ้ยละ 26 ของ
ขา หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 10 ของทัง้ร่างกาย (26% x 0.4 = 10.4% หรอื 10%) 

 
ตวัอย่างท่ี 3.24  การผ่าตดัเปลีย่นใส่ขอ้สะโพกเทยีมทัง้ขอ้ ท าให้เกดิการสญูเสยีสมรรถภาพร้อยละ 20 

ของทัง้ร่างกาย 
ประวติั  ผูร้บัการประเมนิหญิงไทย อายุ 30 ปี ตามตวัอย่างที่ 3.21 มอีาการขอ้สะโพกเสื่อม

เพิม่ขึน้เรื่อย ๆ จนต้องไดร้บัการผ่าตดัเปลีย่นใส่ขอ้สะโพกเทยีมทัง้ขอ้ หลงัผ่าตดั 2 ปี 
ผูร้บัการประเมนิตอ้งการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพ จงึมารบัการตรวจประเมนิจาก
แพทยอ์กีครัง้หนึ่ง 

อาการปัจจบุนั  ผู้รบัการประเมนิมอีาการเจบ็สะโพกและเดินกะเผลกเลก็น้อย ขึน้บนัไดได้ปกติ สวม           
ถุงเทา้และรองเทา้ไดด้ว้ยความล าบากเนื่องจากงอและบดิขอ้สะโพกออกนอกไดไ้ม่เตม็ที ่
นัง่ไดน้านไม่จ ากดัระยะเวลาไม่เคยใชร้ถประจ าทางสาธารณะทัง้ ๆ ทีผู่ร้บัการประเมนิ
คดิว่าน่าจะท าได ้ไม่เคยใชไ้มเ้ทา้และสามารถเดนิไดเ้ป็นระยะทาง 1 กโิลเมตร โดยไม่
ตอ้งพกั  มคีวามล าบากในการประกอบกจิกรรมกบัครอบครวั 

การตรวจรา่งกาย  กลา้มเน้ือบรเิวณตน้ขาและน่องซา้ยยงัคงลบีอย่างต่อเนื่องขอ้สะโพกซา้ยยดึในท่างอ 150  
ขาทัง้ 2 ขา้งยาวเท่ากนั ขอ้สะโพกงอได ้900  กางขอ้ได ้200  หุบขอ้ได ้100 หมุนออก
นอกได ้200 และหมุนเขา้ในได ้200   

การตรวจพิเศษ  การถ่ายภาพรงัส ีพบว่าขอ้สะโพกเทยีมทัง้ขอ้ยงัคงอยู่ในต าแหน่งทีด่ ี
การวินิจฉัยโรค    ภาวะหลงัการผ่าตดัเปลีย่นใสข่อ้สะโพกเทยีมทัง้ขอ้ 
ผลการประเมิน  ผูร้บัการประเมนิมกีารสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 20 ของทัง้ร่างกาย 
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ค าอธิบาย   ถา้ใชว้ธิปีระเมนิจากฐานการวนิิจฉยัโรคตามตารางที ่3-33 และ 3-34 แลว้กไ็ม่ตอ้งใชว้ธิี
ประเมนิจากกลา้มเน้ือลบีตามตารางที ่3-6       
ตามตารางที ่3 – 34 ผูร้บัการประเมนิไดร้บัการผ่าตดัเปลีย่นใส่ขอ้สะโพกเทยีมทัง้ขอ้จะ
ไดค้ะแนนจากอาการเจบ็ปวด  40 คะแนน 
เดนิกะเผลกเลก็น้อยได ้ 8 คะแนน  
ไม่ตอ้งใชไ้มเ้ทา้ได ้ 11 คะแนน  
เดนิไดไ้กล 1 กโิลเมตร ได ้ 8 คะแนน     
สามารถขึน้บนัไดได ้ 4 คะแนน    
สวมถุงเทา้ล าบากได ้ 2 คะแนน    
สามารถนัง่ไดเ้ป็นเวลานานได ้ 4 คะแนน    
สามารถโดยสารรถประจ าทางได ้ 1 คะแนน    
ขอ้สะโพกยดึในท่างอ15O ได ้ 0 คะแนน 
ขาทัง้ 2 ขา้งยงัคงยาวเท่ากนัได ้   1 คะแนน  
ส าหรับการสูญเสียพิสัยการเคลื่อนไหวข้อสะโพกในท่างอไม่ได้คะแนน ส่วนการ
เคลื่อนไหวอื่น ๆ อกี 4 ทศิทาง ไดเ้พยีง 2 คะแนน  
รวมคะแนนทัง้หมด 40+8+11+8+4+2+4+1+1+2 = 81 คะแนน ได้ค่าการสูญเสยี
สมรรถภาพของขารอ้ยละ 50 หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 20 ของทัง้ร่างกาย (ตารางที ่3-33) 

ตวัอย่างท่ี 3.25  การผ่าตดัเท้าผ่านกระดูกฝ่าเท้า (Transmetatarsal Amputation) ท าให้สูญเสยี
สมรรถภาพรอ้ยละ 25 ของทัง้ร่างกาย 

ประวติั  ผูร้บัการประเมนิชายไทยอายุ 50 ปี ประสบอนัตรายขณะปฏบิตังิานโดยเทา้ขวาถูกรถ
ยกวิ่งทับหลังเท้า และมีบาดแผลฉีกขาด ได้รับการรักษาโดยการท าความสะอาด
บาดแผล ตดัเน้ือทีต่ายออกและใชโ้ลหะดามกระดูกฝ่าเทา้ทีห่กัทัง้ 5 ชิน้ ภายหลงัการ
ผ่ าตัดมีการติด เชื้ อจึงต้อ งตัด เท้าส่ วนหน้าออกทั ้งหมดผ่ านกระดูกฝ่ า เท้า 
(Transmetatrsal Amputation) หลงัการตดัเทา้สว่นหน้าออกปรากฏว่าแผลหายด ีแต่ยงั
มอีาการตงึบรเิวณเทา้ ไม่สามารถท างานหนกั 

อาการปัจจบุนั  มอีาการตึงบริเวณข้อเท้าและเท้า สามารถเดินโดยสวมเท้าปลอมเสริมเท้าส่วนหน้า             
แต่เดนิกะเผลกและกลา้มเน้ือน่องลบี ไม่สามารถยนืไดน้านเน่ืองจากอาการเจบ็เทา้ 

การตรวจรา่งกาย  ปรากฏว่ามรีอยแผลเป็นหลายแห่งบรเิวณเทา้สว่นทีเ่หลอื ขอ้เทา้ยดึในท่ากระดกขึน้ 100 
(Flexion Contracture 100) สามารถเหยยีดขอ้เทา้ลงได ้250 กระดูกสน้เทา้ (Os calcis) 
ตดิแขง็ในท่าเอยีงออกนอก 150 ไม่สามารถบดิเทา้เขา้ในจากต าแหน่ง 150 

การตรวจพิเศษ  ภาพถ่ายรงัสบีรเิวณขอ้เทา้ พบกระดกูฝา่เทา้และขอ้เทา้ทีห่กัเชื่อมตดิสนิทและขอ้เทา้อยู่
ในท่าเอยีงออกนอก (Valgus Deformity) 

การวินิจฉัยโรค  เทา้ถูกตดัขาดผ่านกระดกูฝา่เทา้ (Healed Transmetatarsal Amputation) และแผลหายด ี
ผลการประเมิน  ผูร้บัการประเมนิสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 25 ของทัง้ร่างกาย 
ค าอธิบาย  จากตารางที ่3-32 การตดัเทา้ผ่านกระดูกฝ่าเทา้ท าใหเ้กดิการสญูเสยีสมรรถภาพของ

เทา้รอ้ยละ 57 หรอืรอ้ยละ 40 ของขา ผูร้บัการประเมนิยงัมกีารสญูเสยีสมรรถภาพของ    
สว่นอื่นอกีนอกเหนือไปจากการตดัเทา้บางสว่นออก    

 จากตารางที่ 3-13 ส้นเท้าพิการท าให้เกิดการสูญเสยีสมรรถภาพของขา ร้อยละ 25  
เน่ืองจากเป็นความพกิารดงันัน้จงึไม่ตอ้งน าการเคลื่อนไหวของขอ้ subtalar มาค านวณ  
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 จากตารางที่ 3-11 ข้อเท้ากระดกขึ้นไม่ได้เลย ท าให้เกิดการสูญเสียสมรรถภาพ               
ของขารอ้ยละ 15 (ระดบัปานกลาง) 

 น าค่าการสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 40 , 25 และ 15 มารวมกนัโดยใชต้ารางค่ารวม           
กจ็ะไดค้่าการสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 62 ของขา เมื่อแปลงค่าการสญูเสยีสมรรถภาพ
ไปเป็นของทัง้ร่างกายโดยคณูดว้ย 0.4 จะไดค้่ารอ้ยละ 24.8 (62% x 0.4 =24.8%) หรอื
เท่ากบัรอ้ยละ 25 ของทัง้ร่างกาย  

ข้อสงัเกต  การค านวณค่าการสญูเสยีสมรรถภาพทีม่หีน่วยเป็นของขานัน้ การประเมนิการสญูเสยี
สมรรถภาพจะต้องค านวณมาจากส่วนของขาและเท้าเท่านัน้ ดังนัน้การประเมิน              
การสญูเสยีสมรรถภาพ ทีเ่กดิจากการตดัขาดบรเิวณขาและเทา้  ใหท้ าการประเมนิเป็น
การสูญเสยีสมรรถภาพของขา ไม่ควรประเมนิเป็นค่าการสูญเสยีสมรรถภาพของเท้า 
การแปลงเป็นค่าการสูญเสียสมรรถภาพของขาไปเป็นของทัง้ร่างกายก็ให้น าค่า              
การสูญเสียสมรรถภาพของขาจากส่วนต่าง ๆ มารวมกนัก่อนโดยใช้ตารางค่ารวม             
แล้วคูณด้วย 0.4 ค่าที่ได้ควรจะต้องเท่ากบัค่าที่ได้จากการแปลงค่าการสูญเสีย
สมรรถภาพของขาไปเป็นของทัง้ร่างกาย ตามตารางที ่3-3 แลว้จงึจะน าค่าการสญูเสยี
สมรรถภาพที่ได้ไปรวมกบัค่าการสูญเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกาย จากส่วนอื่น ๆ            
(ถ้าม)ี โดยใชต้ารางค่ารวม ในกรณีที่ค่าการสูญเสยีสมรรถภาพทัง้ 2 ค่าไม่เท่ากนั 
แพทยผ์ูป้ระเมนิควรตดัสนิใจเลอืกค่าประเมนิทีม่ากกว่า 
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รปู 3-10  แบบการลงบนัทึกการประเมินการสญูเสียสมรรถภาพของขาและเท้า 
(Lower Extremity Impairment Evaluation Record and Worksheet) 

ชือ่_______________________________________________________________ อายุ______________ เพศ______ ขา้ง [  ] ขวา  [  ]  ซา้ย    วนัที่_______________ 
การวนิิจฉยัโรค____________________________________________________________________________________ 

การสญูเสยีสมรรถภาพทีเ่ป็นไปได้ 
การประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพทีใ่ช้

จรงิข ัน้สุดทา้ย 
บรเิวณการเคลื่อนไหวทีผ่ดิปกต ิ บรเิวณทีม่กีารสญูเสยี

สมรรถภาพ 
ตารางที่ 

ค่า 
รอ้ยละ 

การถกูตดัขาด 
ต าแหน่ง     ค่ารอ้ยละ 

วธิทีีใ่ชป้ระเมนิ 
ค่า 

รอ้ยละ 
กระดกูเชิงกราน การวนิิจฉยัโรค 

โรคขอ้เสื่อมอกัเสบ 
ผวิหนงั 
ความยาวขาไม่เท่ากนั 
การถกูตดัขาด 

3-33 
3-31 
3-36 
3-4 
3-32 

% 
% 
% 
% 
% 

 การวนิิจฉยัโรค 
โรคขอ้เสื่อมอกัเสบ 
ผวิหนงั 
ความยาวขาไม่เท่ากนั 
การถกูตดัขาด 

% 
% 
% 
% 
% 

ข้อสะโพก ตารางที ่3-9 และ 3-15 ถงึ 3-19 
                  งอ      เหยยีด      ขอ้      รอ้ยละการสญูเสยี                                         

ตดิแขง็        สมรรถภาพ 

ค่ามุม             ….       …...      …….         ……..…… 

การสญูเสยี       ….       …...      …….         ……..…… 

สมรรถภาพ 

                    กาง      หุบ      ขอ้      รอ้ยละการสญูเสยี               

                    ขอ้       ขอ้     ตดิแขง็        สมรรถภาพ 

ค่ามุม           ….       …...      …….         ……..……     

การสญูเสยี     ….       …...      …….         ……..…… 

สมรรถภาพ 

บวกค่ารอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพจาก ROM  
หรอืใชค้่ามุมขอ้ตดิแขง็สงูสุด = ……………. % 

การวนิิจฉยัโรค 3-33/34 %  การวนิิจฉยัโรค % 
โรคขอ้เสื่อมอกัเสบ 3-31 %  โรคขอ้เสื่อมอกัเสบ % 
ผวิหนงั 3-30 %  ผวิหนงั % 
ความยาวขาไม่เท่ากนั 3-4 %  ความยาวขาไม่เท่ากนั % 
กลา้มเนื้ออ่อนแรง 3-8 %  กลา้มเนื้ออ่อนแรง % 
การถกูตดัขาด 3-32 %  ROM  % 
    การถกูตดัขาด % 

ต้นขา (โดยพจิารณาถงึความสมัพนัธข์องพยาธิ
สภาพบรเิวณขอ้สะโพก 

และเขา่) 

กลา้มเนื้อลบี 3-33/34 %  กลา้มเนื้อลบี % 
โรคขอ้เสื่อมอกัเสบ 3-31 %  โรคขอ้เสื่อมอกัเสบ % 
ผวิหนงั 3-36 %  ผวิหนงั % 
ความยาวขาไม่เท่ากนั 3-4 %  ความยาวขาไม่เท่ากนั % 
การถกูตดัขาด 3-32 %  การถกูตดัขาด % 

ข้อเข่า ตารางที ่3-10 และ 3-20 ถงึ 3-23 
                   งอ      เหยยีด      ขอ้      รอ้ยละการสญูเสยี                               

                                         ตดิแขง็        สมรรถภาพ 

ค่ามุม          ….       …...      …….          ……..…… 

การสญูเสยี     ….      …...      …….         ……..…… 

สมรรถภาพ 

บวกค่ารอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพจาก ROM  
หรอืใชค้่ามุมขอ้ตดิแขง็สงูสุด = ……………. % 

การวนิิจฉยัโรค 3-33/35 %  การวนิิจฉยัโรค % 
โรคขอ้เสื่อมอกัเสบ 3-31 %  โรคขอ้เสื่อมอกัเสบ % 
ผวิหนงั 3-36 %  ผวิหนงั % 
กลา้มเนื้ออ่อนแรง 3-8 %  กลา้มเนื้ออ่อนแรง % 
การถกูตดัขาด 3-32 %  การถกูตดัขาด % 

น่อง (โดยพจิารณาถงึความสมัพนัธข์องพยาธสิภาพ
บรเิวณขอ้เขา่และขอ้เทา้) 

กลา้มเนื้อลบี 3-6 %  กลา้มเนื้อลบี % 
การวนิิจฉยัโรค 3-33 %  การวนิิจฉยัโรค % 
ผวิหนงั 3-36 %  ผวิหนงั % 
ความยาวขาไม่เท่ากนั 3-4 %  ความยาวขาไม่เท่ากนั % 
การถกูตดัขาด 3-32 %  การถกูตดัขาด % 
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การสญูเสยีสมรรถภาพทีเ่ป็นไปได้ 
การประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพทีใ่ช้

จรงิข ัน้สุดทา้ย 
บรเิวณการเคลื่อนไหวทีผ่ดิปกต ิ บรเิวณทีม่กีารสญูเสยี

สมรรถภาพ 

ตารางที่ 

ค่า 
รอ้ยละ 

การถกูตดัขาด 
 

ต าแหน่ง 
ค่ารอ้ยละ 
 
 

วธิทีีใ่ชป้ระเมนิ 

ค่า 
รอ้ยละ 

ข้อเท้า/เท้า ตารางที ่3-11 ถงึ 3-13  
และ 3-24  ถงึ 3-28 

                 กระดก        กระดก       ขอ้               
รอ้ยละ          ขึน้              ลง         ตดิแขง็       
การสญูเสยีฯ 
ค่ามุม ...... ............    ..........      ................... 
การสญูเสยีฯ    ............    ..........      ...................  
                  บดิ             บดิ            ขอ้           
รอ้ยละ         เขา้ใน      ออกนอก      ตดิแขง็          
การสญูเสยีฯ 
ค่ามุม         ..........         ............    ..........       
การสญูเสยีฯ  ...........  ............  ..........      ........
บวกค่ารอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพจาก ROM  
หรอืใชค้่ามุมขอ้ตดิแขง็สงูสุด = ……………… % 

การวนิิจฉยัโรค 3-29/33 %  การวนิิจฉยัโรค % 
โรคขอ้เสื่อมอกัเสบ 3-31 %  โรคขอ้เสื่อมอกัเสบ % 
ผวิหนงั 3-36 %  ผวิหนงั % 
กลา้มเนื้ออ่อนแรง 3-8/9 %  กลา้มเนื้ออ่อนแรง % 
การถกูตดัขาด 3-32 %  ROM % 
    การถกูตดัขาด % 

น้ิวเท้า ตารางที ่3-14 และ 3-30 
หวัแม่เทา้   ขอ้โคนนิ้ว     ขอ้ปลายนิ้ว      ขอ้            
รอ้ยละ       กระดกขึน้      กระดกลง      ตดิแขง็    
การสญูเสยีฯ 
ค่ามุม           ............    ..................    ……………. 
การสญูเสยี    ..........      ..................    .....………. 
สมรรถภาพ 
นิ้วอื่น ๆ     ขอ้โคนนิ้วกระดกขึน้        ขอ้                  
รอ้ยละ                                      ตดิแขง็          
การสญูเสยีฯ 
ค่ามุม . ..........      ...................     …………….     
การสญูเสยี ..........      ...................     …………….     
สมรรถภาพ 
บวกค่ารอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพจาก ROM  
หรอืใชค้่ามุมขอ้ตดิแขง็สงูสุด= ………………% 

การวนิิจฉยัโรค 3-33 %  การวนิิจฉยัโรค % 
ขอ้เสื่อมอกัเสบ 3-31 %  โรคขอ้เสื่อมอกัเสบ % 
ผวิหนงั 3-36 %  ผวิหนงั % 
กลา้มเนื้ออ่อนแรง    3- 8/14 %  กลา้มเนื้ออ่อนแรง % 
การถกูตดัขาด 3-32 %  ROM  % 
    การถกูตดัขาด % 

การสูญเสียสมรรถภาพของระบบเส้นประสาท 
 ระดบั 

รอ้ยละ 
เสน้ประสาท 
รอ้ยละ 

รวมค่า 
ทัง้หมด 

เสน้ประสาท 
ก าลงักลา้มเนื้อ 
สงูสุดรอ้ยละ 

ความรูส้กึสงูสุด 
รอ้ยละ 

ความรูส้กึไม่สบายสงูสุด
รอ้ยละ 

ระดบัก าลงักลา้มเนื้อ  
(ตารางที ่2-14) 

................. ------  x ---------  = -------- --------    

ระดบัความรูส้กึ 
(ตารางที ่2-15) 

................. ------  x ---------  = -------- --------    

ระดบัความรูส้กึทีไ่ม่สบาย ................. ------  x ---------  = -------- -------- รวมค่าการสญูเสยีสมรรถภาพส่วนต่างของเสน้ประสาททัง้หมดโดยใช้
ตารางค่ารวม =………………..  % 

การสูญเสียสมรรถภาพของระบบหลอดเลือด (ตารางที ่3-38) 
      ระดบั  -----------------                                                                ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของระบบหลอดเลอืดทัง้หมด  =……………………….………..  % 

การสูญเสียสมรรถภาพจากท่าการเดินผิดปกติ (ตารางที ่3.5) 
เป็นค่าการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพโดด ๆ โดยตวัของมนัเองไม่ตอ้งน าไปรวมกบัค่าการสญูเสยีสมรรถภาพทีป่ระเมนิได้โดยวธิอีื่น ๆ  (ตารางที ่3.5)   
                                                                          =……….………………………..  % 

สรปุค่าการสูญเสียสมรรถภาพขัน้สุดท้าย 
(ถา้ใชว้ธิกีารประเมนิมากกวา่หนึ่งวธิ ีควรตอ้งอธบิายถงึเหตุผลในการตดัสนิใจเลอืกวธิปีระเมนินัน้ด้วย) 
                                                                          =………………………….……..  % 
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ภาคผนวก 
                                                     การบนัทึกการวดัพิสยัการเคลื่อนไหว 

(Recording Range of Motion Measurements) 
 
 การวดัพิสยัการเคลื่อนไหว (ROM) นิยมใชว้ดัการเคลื่อนไหวของสนัหลงั ขอ้บรเิวณแขนและมอื และขอ้
บรเิวณขาและเท้า เป็นการตรวจค้นหาการเคลื่อนไหวที่ผดิปกติของขอ้ทีอ่าจเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงการท า
หน้าทีข่องร่างกายสว่นนัน้ แพทยผ์ูป้ระเมนิควรถามตวัเองว่าค่ามุมทีว่ดัไดถู้กต้องหรอืไม่ ไม่ว่าจะวดักีค่รัง้กต็าม หรอื
แพทยท์่านอื่นมาตรวจวดักค็วรจะได้ค่ามุมเท่ากนั ผลที่วดัได้จงึจะสามารถพยากรณ์ถงึหน้าที่ที่แทจ้รงิของขอ้นัน้ ๆ             
การทีจ่ะท าใหผ้ลการตรวจวดัถูกตอ้งทุกครัง้จ าเป็นตอ้งมเีทคนิคการวดัมุมทีเ่ป็นมาตรฐาน เครื่องวดัมคีุณสมบตัเิฉพาะ 
ผูท้ าการตรวจวดัควรไดร้บัการฝึกอบรมจนมคีวามช านาญการวดั  ผูร้บัการประเมนิกค็วรมกีารอบอุ่นร่างกาย  (Warm 
– Up Exercises) ทีเ่หมาะสมก่อนการวดั และตอ้งมแีบบการบนัทกึทีเ่ป็นมาตรฐาน           

วตัถุประสงคข์องภาคผนวกกเ็พื่อเพิม่ขอ้มลูเกีย่วกบัองคป์ระกอบทีม่ผีลต่อการวดั ซึง่จะน าไปสูเ่ทคนิคการวดั
ทีถู่กตอ้งและเป็นมาตรฐาน 
 เครือ่งมือท่ีใช้ในการวดั (Measruement Devices)  
  การวดัพิสยัการเคลื่อนไหวของข้อตามคู่มือนี้แนะน าให้ใช้เครื่องวดัอย่างใดอย่างหนึ่ง  คือ เครื่องวดัมุม 
(Goniometers) และ/หรอื เครื่องวดัความเอยีง (Inclinometers) ซึง่นิยมใชว้ดัการเคลื่อนไหวของสนัหลงั 
 เครื่องวดัทัง้ 2 ชนิดใหค้วามแม่นย าในการวดัพสิยัการเคลื่อนไหวของขอ้ การจะใชเ้ครื่องวดัชนิดใดขึน้อยู่กบั
ความชอบและความช านาญของแพทยผ์ูท้ าการวดั เครื่องวดัมุมใชอ้่านค่ามุมทีอ่ยู่ระหว่างแขนทัง้สองของเครื่องวดั ส่วน
เครื่องวดัความเอยีงวดัโดยอาศยั แรงโน้มถ่วงโลก และช่วยอ่านค่ามุมจากจุดเริม่ต้นทีค่งทีต่ลอดระยะเวลาของการวดั 
นกัวจิยัและแพทยบ์างท่านเชื่อว่าเครื่องวดัความเอยีงใชง้่ายและวดัค่ามุมไดถู้กต้องมากกว่าเครื่องวดัมุม  ถงึอย่างไรก็
ตามก็ยังมีข้อมูลจ านวนน้อยที่สนับสนุนความเชื่อนี้  เครื่องวัดความเอียงแบบอิเล็คโทรนิค (อ่านเป็นตัวเลข )              
บางชนิดอาจช่วยอ่านค่ามุมทีว่ดัไดแ้ม่นย า แต่ยงัมขีอ้มูลค่อนขา้งน้อยทีศ่กึษาเปรยีบเทยีบการวดั โดยเครื่องมอืชนิด
ใหม่ ระหว่างเครื่องวดัมุมแบบเก่ากบัเครื่องวดัความเอยีง ก่อนทีจ่ะใช้เครื่องวดัชนิดใดแพทยผ์ูป้ระเมนิควรต้องท าการ
ประเมนิเปรยีบเทยีบกบัผลทีว่ดัจากเครื่องวดัที่ใช้กนัอยู่จนเป็นที่นิยมยอมรบัแล้วกบัผลที่วดัไดจ้ากเครื่องวดัใหม่ใน
เรื่องของความถูกตอ้งแม่นย า และใหผ้ลการวดัทีค่งทีทุ่กครัง้ทีว่ดัซ ้า 

เทคนิคของการวดั (Measurement Techniques) 
 การเพิม่ความแม่นย าของการวดั จ าเป็นต้องตรวจหาต าแหน่งที่ส าคญัทางกายวภิาคเพื่อวางเครื่องวดัให้
ถูกตอ้งตรงต าแหน่งนัน้ (กายวภิาค) แลว้ตรงึเครื่องวดัใหอ้ยู่นิ่งบนสว่นนัน้ของร่างกายและพยายามใชเ้ทคนิคทีใ่หไ้ดค้่า
วดัคงทีต่ามค าแนะน าในหวัขอ้วธิใีชเ้ครื่องมอืในการวดัพสิยัการเคลื่อนไหวของขอ้ ต าแหน่งทีส่ าคญัทางกายวภิาคได้
กล่าวไวแ้ลว้ในคู่มอืนี้ แนะน าใหแ้พทยผ์ูป้ระเมนิท าเครื่องหมายดว้ยดนิสอหรอืหมกึบนต าแหน่งส าคญัทางกายวภิาค
เพื่อใหแ้น่ใจว่าเราเริม่วดัทีจุ่ดเดยีวกนัตลอดส าหรบัการวดัซ ้าครัง้ต่อๆไป ผูป้ระเมนิควรบนัทกึในรายงานการประเมนิ
การสูญเสยีสมรรถภาพ ว่าใช้ชื่อต าแหน่งที่ส าคัญทางกายวิภาคที่จุดใด การใช้ต าแหน่งที่ส าคญัทางกายวิภาคที่
แตกต่างกนั กจ็ะท าใหค้่ามุมทีว่ดัไดแ้ตกต่างกนัในระหว่างแพทยผ์ูป้ระเมนิกบัแพทยท์่านอื่น ๆ 
 ก่อนทีจ่ะท าการวดัมุมกค็วรใหผู้ร้บัการประเมนิท าการอบอุ่นร่างกายทีเ่หมาะสมเพื่อใหไ้ดผ้ลการวดัทีถู่กต้อง
ตรงตามความสามารถของผู้รบัการประเมนิที่เป็นอยู่จรงิในปจัจุบนั การอบอุ่นร่างกายได้แก่การแนะน าให้ผู้รบัการ
ประเมนิเคลื่อนไหวสนัหลงัในท่ากม้ , แอ่นหลงั เอยีงสนัหลงัไปทางขวา-ซา้ย และหมุนสนัหลงั ท าซ ้าหลาย ๆ ครัง้ ตาม
ค าแนะน าทีบ่รรยายไวใ้นบททีก่ล่าวถงึการประเมนิจากคู่มอืน้ี 
 
 
 



 259 

 
 ในการประเมนิการสูญเสยีสมรรถภาพของผู้รบัการประเมนิ ควรให้ความส าคญักบัการวางเครื่องวดัใหต้รง
ต าแหน่งทีส่ าคญัทางกายวภิาคและการตรงึเครื่องวดัใหอ้ยู่นิ่งกบัทีข่ณะวดักค็วรปฏบิตัใิหถู้กต้องเหมาะสม และใหผู้ร้บั
การประเมนิอยู่ในท่าที่สบายขณะวดัและผู้วดักค็วรมคีวามรู้เกี่ยวกบักลไกการเคลื่อนไหวของขอ้ที่วดัอกีด้วย ท่าที่
เหมาะสมทีส่ดุส าหรบัการวดัไดก้ล่าวไวแ้ลว้ในคู่มอืน้ี ก่อนการอ่านค่ามุมบนเครื่องวดัตอ้งจดัแนวล าตวัผูร้บัการประเมนิ
ใหเ้หมาะสมและตรงึเครื่องวดัให้อยู่กบัทีทุ่กครัง้  แนะน าใหผู้ร้บัการประเมนิเคลื่อนไหวขอ้เองดกีว่าผูว้ดัช่วยผูร้บัการ
ประเมนิเคลื่อนไหวขอ้ เพื่อจะไดค้่ามุมทีค่งทีต่ลอดทุกครัง้ทีว่ดั ลดอตัราความเสีย่งทีจ่ะท าใหผู้ร้บัการประเมนิเกดิการ
บาดเจบ็ขณะวดัและจะไดค้่าทีว่ดัไดใ้กลเ้คยีงกบัการเคลื่อนไหวทีเ่ป็นจรงิของผูร้บัการประเมนิมากทีส่ดุ  
 

รปู ก แสดงต าแหน่งกลาง (00) ท่ีใช้เป็นจดุเร่ิมต้นการวดัพิสยัการเคลื่อนไหวของข้อในระนาบ frontal 
plane  

 

รปู ก                         รปู ข 
 

รปู ข    แสดงต าแหน่งกลาง (O0) ท่ีใช้เป็นจดุเร่ิมต้นการวดัพิสยัเคลื่อนไหวของข้อในระนาบ sagittal plane  
ระบบการบนัทึก (Recording System) 

 วธิกีารบนัทกึทีแ่ตกต่างกนัของการวดัพสิยัการเคลื่อนไหวของขอ้ทีแ่ตกต่างกนัจะเพิม่ความผดิพลาดในการ
แปลผล ในอุดมคตแิลว้แพทยผ์ูว้ดัต้องบนัทกึตัง้แต่จุดเริม่ต้นและท าการวดัมุมโดยการเปรยีบเทยีบกบัจุด เริม่ต้นแล้ว
บนัทกึค่ามุมการเคลื่อนไหวทีเ่กดิตามมาหลาย ๆ ครัง้ จนไดค้่ามุมทีค่งทีแ่ละปฏบิตัไิดถู้กตอ้งชดัเจน 
 การวดัพิสยัการเคลื่อนไหวของขอ้สามารถบนัทกึค่าตามค าบรรยายในต าราหรอืใช้แบบที่เป็นตวัเลขหรือ
จ านวน การวดัแบบเป็นตวัเลข บงัคบัใชใ้นบางรฐัของประเทศสหรฐัอเมรกิาและบางประเทศในทวปียุโรป เพื่อใหเ้กดิ
ความง่าย สะดวก มปีระสทิธภิาพ  เป็นแบบเดยีวกนัในการบนัทกึและการน าขอ้มูลกลบัมาใช ้จงึนิยมการบนัทกึแบบ
เป็นตวัเลขทีเ่รยีกว่า SFTR Method (Standard Figure Technique for Record Method) ส าหรบัใชใ้นการบนัทกึพสิยั
การเคลื่อนไหวของขอ้  การบนัทกึแบบ SFTR Method จะบนัทกึพสิยัการเคลื่อนไหวของขอ้โดยใชอ้กัษรหนึ่งตวั และ
ตวัเลขสามจ านวน การบนัทกึแบบตวัเลขเป็นการย่อทีส่มบรูณ์ ลดความผดิพลาดจากการคดัลอกหรอืลดความเขา้ใจผดิ
และช่วยใหก้ารตดิต่อกนัง่ายขึน้ดว้ยตวัเลขทีเ่ป็นภาษาสากลการวดัแบบ SFTR Method ยงัช่วยท าใหก้ารแปลขอ้มูล
จากรายงานไปเป็นระบบคอมพวิเตอรไ์ดง้่าย  
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การบนัทกึการวดัแบบ SFTR Method การบนัทกึแบบน้ีจ าเป็นตอ้งอาศยัปจัจยัหรอืแนวทางต่าง ๆ ดงัน้ี  
 1.  ขอ้ทุกขอ้ทีจ่ะท าการวดัมุมการเคลื่อนไหว ต้องเริม่ต้นจากแนวกลาง 0o ดงัแสดงในรูป ก. ต าแหน่งแนว
กลางเป็นจุดเริ่มต้นที่ยอมรบักนัโดยทัว่ไปว่าเป็นต าแหน่งทางกายวิภาค ขณะร่างกายยนือยู่ในท่าตรงแขนและมือ
เหยียดออกและวางแนบชิดล าตวั หงายฝ่ามอืไปขา้งหน้า ถ้าผู้รบัการประเมนิอยู่ในท่านัง่ นอนหงายหรอืนอนคว ่า
จุดเริม่ต้นกต็้องอยู่คลา้ยกบัในท่ายนืทางกายวภิาค จุดเริม่ต้นส าหรบัการหมุนขอ้ต้องอยู่ในต าแหน่งกึ่งกลางระหว่าง
การหมุนออกนอกและหมุนเขา้ใน หรอืกึง่กลางระหว่างการคว ่าและการหงายฝา่มอื  
 2.  ขอ้ทุกขอ้ทีจ่ะท าการวดัมุมตอ้งวดัใหอ้ยู่ใน 3 ระนาบ คอื sagittal (S) frontal (F) และระนาบตดัขวาง หรอื
ภาคตดัขวาง (Transverse) (T) สว่นการหมุนตวั (Rotation) (R) เป็นการเคลื่อนทีใ่นหลายระนาบใหแ้ยกการบนัทกึไว้
ต่างหาก การวดัมุมในระนาบต่าง ๆ ใหศ้กึษาจากรปู 4-7 ในบททีว่่าดว้ยสนัหลงั 
 ก.  ระนาบ sagittal (S) แบ่งร่างกายออกเป็นครึง่ซกีขวาและซา้ย การเคลื่อนไหวในระนาบ sagittal คอื 
การงอและการเหยยีดขอ้ 
 ข.  ระนาบ frontal (F) แบ่งร่างกายออกเป็นส่วนหน้าและส่วนหลงัการเคลื่อนไหวในระนาบนี้คอื การ              
กางขอ้ และการหุบขอ้ การยกขึน้ (Elevation) การกดลง (Depression) การเอยีงไปทาง radius และทาง ulnar และ
การเอยีงสนัหลงัไปทางขวาและทางซา้ย  
 ค.  ระนาบภาคตัดขวาง (R) แบ่งร่างกายออกมาเป็นครึ่งบนและครึ่งล่าง การเคลื่อนไหวในระนาบ
ภาคตดัขวางไดแ้ก่ขอ้ไหล่เหยยีดและงอในแนวขนานพืน้ (Horizontal) ขอ้สะโพกขณะงอ 90o แลว้ท าการเคลื่อนไหวใน
แนวขนานพืน้การกางขอ้และหุบขอ้สะโพก  การดงึขอ้ไหล่ (Retraction) และการผลกัขอ้ไหล่ (Protraction) และการ
เบนออกนอกของหวัแม่เทา้ (Hallux Valgus) 
 ง.  การหมุนขอ้ (Rotation) (R) สามารถเกดิขึน้ไดใ้นระนาบใด ๆ กไ็ดข้ึน้อยู่กบัต าแหน่งของแขนและมอื
หรอืขาและเทา้การหมุนขอ้ (R) เช่น การหมุนเขา้ใน การหมุนออกนอก การคว ่าฝา่มอืการหงายฝา่มอื การหมุนสนัหลงั
ไปทางขวา-ทางซา้ย 
 3.  การบนัทึกการเคลื่อนไหวทัง้หมดของแต่ละข้อให้ใช้ตัวเลข 3 จ านวนที่เรียงกนัโดยเฉพาะ บนัทึก               
การเคลื่อนไหวไปทางซ้ายหรอืการเคลื่อนไหวจากแนวกลางของล าตวัก่อน คอื การเหยยีดขอ้ การกางขอ้ การหมุน
ออกนอก การคว ่าฝา่มอื ขาเก (Valgus) การแบะเทา้ออกนอก (Eversion) การเอยีงล าตวั (เอยีงเอว) หรอืการหมุนสนั
หลงัไปทางซา้ย แลว้บนัทกึต าแหน่งเริม่ต้นเป็นจุดอา้งองิซึง่ปกตมิกัจะเป็น 00 หรอืจุดกึง่กลาง บนัทกึการเคลื่อนไหว
เขา้หาแนวกลางของล าตวัจากจุดอา้งองิ 00 (ไปทางขวาจากจุด  00) การงอขอ้ การหุบขอ้  การหมุนเขา้ใน การคว ่า            
ฝา่มอื ขาโก่ง (Varus) การบดิเทา้เขา้ใน (Inversion) การเอยีงล าตวัหรอืเอยีงเอวหรอืการหมุนสนัหลงัไปทางขวา 
 4.  บนัทึกต าแหน่งต่าง ๆ ที่ขอ้ติดแขง็โดยใช้ตวัเลข 2 จ านวน ที่บอกถึงองศาที่ขอ้นัน้ติดแขง็ และใช้
จุดเริม่ตน้ 00 เป็นต าแหน่งอา้งองิ ตวัอย่างทีเ่ช่น ขอ้มอืตดิแขง็ในท่ากระดกขึน้ 200 กใ็หบ้นัทกึว่าขอ้มอื (S) 20-0 และ
ถา้ขอ้มอืตดิแขง็ในท่างอ 200 กใ็หล้งบนัทกึว่าขอ้มอื (S) 0-20 เป็นตน้ 
 5.  ในกรณีที่ขอ้ไม่สามารถเคลื่อนมาอยู่ในแนวกลางหรอืต าแหน่ง O0 เนื่องจากการเคลื่อนไหวถูกจ ากดั 
ตวัเลขกลางจะไม่เป็น 0 แต่จะเป็นตวัเลขบอกต าแหน่งเริม่ตน้ทีแ่ทจ้รงิ  
ตวัอย่างที่ขอ้ศอกอยู่ในต าแหน่งเริม่ต้นคอืท่างอ 300 (การเหยยีดขอ้ขาดหายไป 300) สามารถงอเพิม่ขึน้ไปถงึ 900  
ควรลงบนัทกึว่าขอ้ศอก (S) 0-30-90 
 ตารางที ่1, 2 และ 3 ในบทนี้บรรยายวธิกีารบนัทกึการวัดพสิยัการเคลื่อนไหวของขอ้บรเิวณแขนและมอื ขา
และเทา้ และสนัหลงั ใชก้ารบรรยายจากต าราทีเ่ป็นมาตรฐาน และการลงบนัทกึใชร้ะบบตวัเลข แบบวธิ ีSFTR Method 
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ตารางท่ีผนวก 1 แบบการบนัทึกพิสยัการเคลื่อนไหวของข้อบริเวณแขนและมือ *   
(Recording ROM Measurements for the Upper Extremities) 
 

ข้อ ระนาบ ค่าปกตพิสิยัการเคลื่อนไหว
ของขอ้ 

ทีท่ าไดด้ว้ยตนเอง  
ROM– 0 – ROM (องศา ) 

ตวัอยา่งท่ีทางคลินิค 
การบรรยายตามต ารา การบนัทึกแบบ SFTR 

(0) 

ขอ้ไหล่ ระนาบ sagittal       เหยยีด    - 0 -    งอ ซา้ย เหยยีด 400 งอ 1500 ซา้ย S : 40 - 0 - 150 
       (40)        - 0 -   (180) ขวา เหยยีด 300 งอ 1100 ขวา S  : 30 - 0 - 110 
ขอ้ไหล่ ระนาบ frontal      กาง        - 0 -    หุบ ซา้ย กาง 1000 หุบ 100 ซา้ย F : 100 - 0 - 10 
       (180)      - 0 -    (30) ขวา กาง 1500 หุบ 300 ขวา F  : 150 - 0 - 30 
ขอ้ไหล่ ระนาบหมุนขอ้ 

(Rotation)  
      ออกนอก - 0 -   เขา้ใน  
       (90)       - 0 -    (80)  

ซ้าย หมุนออกนอก 900 หมุน
เขา้ใน 800 

ซา้ย R : 90 - 0 - 80 
 
ขวา R  : 80 - 0 - 40   ขวา หมุนออกนอก 800 หมุนเขา้

ใน 400 
ขอ้ศอก ระนาบ sagittal       เหยยีด - 0 - งอ ซา้ย เหยยีด 00 งอ 1500 ซา้ย S :  0 - 0 - 150 
       (0)     – 0 – (150) ขวา เหยยีด 00 งอ 1100 ขวา S  : 0 - 0 - 110 
ปลายแขน ระนาบหมุนขอ้ 

(Rotation)  
     หงายมอื – 0 – คว ่ามอื 
           (80) – 0 – (80) 

ซา้ย หงายมอื 600 คว ่ามอื 800 

ขวา หงายมอื 800 คว ่ามอื 800 
ซา้ย R : 60 - 0 - 80 
ขวา R  : 80 - 0 - 80 

ขอ้มอื ระนาบ sagittal       กระดก – 0 - งอ 
          (60) – 0 – (60) 

ขอ้มอืซา้ยตดิแขง็ในท่ากระดกขึน้ 200 ซา้ย S : 20 – 0  
ขวา S  : 20 – 0 - 50   ขอ้มอืขวากระดกได ้200,งอได ้500 

ขอ้มอื ระนาบ frontal เอยีงไปทาง Radius – 0 – 
เอยีงไปทาง Ulnar  
(20)–0 –(30) 

ซา้ย เอยีงไปทาง radius ได ้200 
เอยีงไปทาง ulnar ได ้300 

ซา้ย F : 20 – 0 – 30 
 
ขวา F : 10 – 0 – 10 
 

  ขวา  เอียงไปทาง radius ได ้
100 เอยีงไปทาง ulnar ได ้100 

*  ตวัเลขทีอ่ยู่ในวงเลบ็คอืค่าพสิยัมุมปกต ิ
 SFTR  =  Standard Figure Technique for Record 
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ตารางท่ีผนวก 2  แบบบนัทึกการวดัพิสยัการเคลื่อนไหวของสนัหลงั*  
(Recording ROM Measurements for the The Spine) 
 

สนัหลงั ระนาบ พิสยัการเคลื่อนไหว – 0 – พิสยั
การเคลื่อนไหว (องศา ) 

ตวัอยา่งท่ีทางคลินิก 
ค าบรรยาย การบนัทึกแบบ SFTR 

(0o) 
สว่นคอ ระนาบ Sagittal เงยคอ             – 0 -    กม้คอ เงยคอ 300 , กม้คอ 450 S : 30 - 0 - 45 
       (60)          – 0 –    (50)    
สว่นคอ ระนาบ Frontal เอยีงซา้ย        – 0 –    เอยีงขวา เอยีงคอไปทางซา้ย 300 F : 30 – 0 – 40  
       (45)          – 0 –    (45) เอยีงคอไปทางขวา 400   
สว่นคอ ระนาบ Rotation  หมุนทางซา้ย – 0 – หมุนทางขวา 

  (80)-0-(80) 
หมุนคอไปทางซา้ย 400 R : 40 – 0 – 50 

  หมุนคอไปทางขวา 500 
สว่นอก ระนาบ Sagittal  แอ่นอก          – 0 –    กม้อก แอ่นอกได0้0, กม้ 

ได ้450 
S : 0 – 0 – 45 

       (0)            – 0 –     (45)    
สว่นอก ระนาบ Frontal เอยีงซา้ย - เอยีงขวา 

     (45)          – 0 –     (45) 
เอยีงตวัไปทางซา้ย 450 F : 45 – 0 -20 

  เอยีงตวัไปทางขวา 200 
สว่นอก การหมุนอก 

(Rotation) 
หมุนอกไปทางซา้ย – 0 – หมุนอก
ไปทางขวา            (30-0-30) 

หมุนอกไปทางซา้ย 150 R : 15 – 0 – 20 

  หมุนอกไปทางขวา 200 
สว่นเอว ระนาบ Sagittal แอ่นเอว – 0 – กม้เอว  

(25) – 0 – (600) 
แอ่นเอว 250, กม้เอว 400 S: 25- 0 – 40 

 
          
สว่นเอว ระนาบ Frontal เอยีงเอวทางซา้ย – 0 – เอยีงเอว

ทางขวา  
(25) – 0 – (25)  

ปล้องสนัหลงัเอวติดแขง็
ในท่าเอวเอยีงไปทางซา้ย 
20o 
ปล้องสนัหลงัเอวติดแขง็
ในท่าเอวเอยีงไปทางขวา 
20o 
ปล้องสันหลังเอวจ ากัด
การเคลื่อนไหวจาก 200 
ถงึ 300 ในท่าเอวเอยีงไป
ทางซา้ย** 

F  : 20 – 0  
 
 
F : 0 – 20  
 
 
F : 30 – 20 - 0 

* ตวัเลขทีอ่ยู่ในวงเลบ็คอืค่าพสิยัมุมปกต ิ
** ขอ้สงัเกต  ปลอ้งตดิแขง็ในตารางทีม่จีุดเริม่ตน้ทีไ่ม่ใชศ่นูยอ์งศา (00) 
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ตารางท่ีผนวก 3 การบนัทึกการวดัพิสยัการเคลื่อนไหวของข้อบริเวณขาและเท้า   
(Recording ROM Measurements for the Lower Extremities) 
 
ข้อ ระนาบ พิสยัการเคลื่อนไหว – 0 – 

พิสยัการเคลื่อนไหว(องศา) 
ตวัอยา่งท่ีทางคลินิค 

การบรรยายทางต ารา การบนัทึกแบบ SFTR 
(0o) 

ขอ้สะโพก ระนาบ Sagittal         เหยยีด -0- งอ ซา้ย เหยยีด 300 งอ 800 ซา้ย S :       30 – 0 – 80 
       (30) – 0 – (100) ขวา เหยยีด 100 งอ 600 ขวา S  :       10 – 0 – 60 
ขอ้สะโพก ระนาบ Frontal        กาง -0- หุบ ซา้ย กาง 300 หุบ 100 ซา้ย F :       30 – 0 – 10 
       (40) – 0 – (20) ขวา กาง 200 หุบ 100 ขวา F  :       20 – 0 – 10 
ขอ้สะโพก  การหมุนขอ้(Rotation)   หมุนออกนอก – 0 –  

หมุนเขา้ใน (50)-0-(40) 
ซ้าย หมุนออกนอก 300 
หมุนเขา้ใน 300 

ซา้ย R :       30 – 0 – 30 
 
ขวา R  :      20 – 0 – 15   ขวา หมุนออกนอก 200 

หมุนเขา้ใน 150 
ขอ้เขา่ ระนาบ Sagittal   เหยยีด -0- งอ ซา้ย เหยยีด 00 งอ 1500 ซา้ย S :       0 – 0 – 150 
       (0) – 0 – (150) ขวา เหยียดเดิน 100    

งอ 1200 
ขวา S  :       0 – 0 – 120 

ขอ้เทา้ 
(Talocrural) 

ระนาบ Sagittal กระดกขึน้ – 0 – เหยยีดลง 
     (20) – 0 – (40) 

ซ้ า ย  ก ร ะดกขึ้ น  100 
เหยยีดลง 100 

ซา้ย S :       10 – 0 – 10 
 
ขวา S  :       20 – 0 – 40   ข ว า  ก ร ะ ดกขึ้ น  200 

เหยยีดลง 400 
ขอ้เทา้  
(Subtalar) 

ระนาบ Fontal แบะเทา้ออกนอก -0- บดิเทา้
เขา้ใน  (20) – 0 – (30) 

ขอ้เท้าซ้ายแบะเท้าออก
นอก 20o  บดิเทา้เขา้ใน 
300  
ขอ้เท้าขวาแบะเท้าออก
นอกได้ 10o บดิเทา้เขา้
ใน 20o 

ซา้ย F :       20 – 0 – 30 
 
 
ขวา F  :      10 – 0 – 20 

* ตวัเลขทีอ่ยู่ในวงเลบ็คอืค่าพสิยัมุมปกต ิ
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บทท่ี  4 
การประเมินการสญูเสียสมรรถภาพของสนัหลงั 

(The Spine) 
 

4.1  หลกัการประเมินการสญูเสียสมรรถภาพ  (Principles of Assessment) 
4.2      การเลือกวิธีประเมินการสญูเสียสมรรถภาพท่ีเหมาะสม   
 (Determining the Appropriate  Method for Assessment) 
4.3   การประเมินการสญูเสียสมรรถภาพของสนัหลงัจากการวินิจฉัยโรค   
 (Diagnosis Related Estimates Method or DRE) 
4.4   การประเมินการสญูเสียสมรรถภาพของสนัหลงัส่วนเอวจากการวินิจฉัยโรค   
 (DRE : Lumbar Spine) 
4.5  การประเมินการสญูเสียสมรรถภาพของสนัหลงัส่วนอกจากการวินิจฉัยโรค   
 (DRE : Thoracic Spine) 
4.6  การประเมินการสญูเสียสมรรถภาพของสนัหลงัส่วนคอจากการวินิจฉัยโรค 
 (DRE : Cervical Spine) 
4.7  การประเมินการสญูเสียสมรรถภาพของ  corticospinal tract  ตามระดบัท่ีประสบอนัตราย   

(Rating Corticospinal Tract Damage)  
4.8     การประเมินการสญูเสียสมรรถภาพของสนัหลงัจากการวดัพิสยัการเคล่ือนไหว 
 (Range-of-Motion Method or ROM) 
4.9     การประเมินการสญูเสียสมรรถภาพของสนัหลงัส่วนเอวจากการเคล่ือนไหว 
          (ROM : Lumbar Spine) 
4.10 การประเมินการสญูเสียสมรรถภาพของสนัหลงัส่วนอกจากการเคล่ือนไหว 
          (ROM : Thoracic Spine) 
4.11 การประเมินการสญูเสียสมรรถภาพของสนัหลงัส่วนคอจากการเคล่ือนไหว 
          (ROM : Cervical Spine) 
4.12 การประเมินการสญูเสียสมรรถภาพของรากประสาทและ/หรือไขสนัหลงั                
 (Nerve Root and/or Spinal Cord) 
4.13 เกณฑก์ารแปลงค่าการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ร่างกายไปเป็นค่าการสญูเสีย

สมรรถภาพเป็นส่วนๆ ของสนัหลงั   
 (Criteria for Converting Whole Person Impairment to Regional Spine Impairment) 
4.14 การประเมินการสญูเสียสมรรถภาพของกระดกูเชิงกราน   
 (Rating Impairment of the Pelvis) 
4.15 การสรปุผลการประเมินการสญูเสียสมรรถภาพของสนัหลงั   
 (Spine Evaluation Summary) 
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บทท่ี  4 
การประเมินการสญูเสียสมรรถภาพของสนัหลงั 

 

4.1  หลกัการประเมินการสญูเสียสมรรถภาพ (Principles of Assessment)                                            
         บทนี้กล่าวถงึแนวทางการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพ เนื่องจากความผดิปกตขิองสนัหลงั และเกณฑก์าร
ประเมนิค่าการสญูเสยีฯเป็นรอ้ยละของทัง้ร่างกาย 
 การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพประกอบด้วย 
 1. การทบทวนประวตักิารเจบ็ปว่ย  โดยการทบทวนขอ้มูลทีม่อียู่ในเวชระเบยีนและรายงานทางการแพทย ์ 
พจิารณาอาการเจบ็ปว่ยปจัจุบนัของผูร้บัการประเมนิทีม่ผีลกระทบต่อการประกอบกจิวตัรประจ าวนั (ตารางที ่4-0) ผลการ
ตรวจร่างกาย  ผลการตรวจทางคลนิิกทีส่ าคญั เช่น ภาพถ่ายรงัสี, CT Scan,  MRI, การตรวจกลา้มเน้ือดว้ยไฟฟ้า
(EMG)  และการตรวจอื่นๆ ทีจ่ าเป็น  
 2. ผูป้ระเมนิควรแสดงวธิกีารประเมนิและการค านวณค่าการสญูเสยีสมรรถภาพ เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจถงึ
ทีม่าของค่าการสญูเสยีฯทีไ่ด ้จะช่วยท าใหร้ายงานของผูป้ระเมนิมคีวามสมบรูณ์และน่าเชื่อถอื 
  
ตารางท่ี 4-0  ความสามารถในการประกอบกิจวตัรประจ าวนัของบุคคล  (Activities of Daily  
 Living Scales or ADL) 

กิจกรรม ตวัอยา่ง 
การดแูลตนเอง   
สขุอนามยัสว่นตวั 

การขบัถ่ายอุจจาระ  ปสัสาวะ  แปรงฟนั  หิว้ของ  อาบน ้า  แต่งตวั รบัประทานอาหาร 

การตดิต่อสือ่สาร 
กบับุคคลอื่น 

การเขยีนหนงัสอื  จดหมาย  ใชเ้ครื่องพมิพ ์ มองเหน็  ไดย้นิ พดูคุย 

การเคลื่อนไหว 
ร่างกาย 

การยนื  นัง่  เอนหลงัหรอืพงิพนกั  เดนิ  ขึน้ลงบนัได 

การรบัรูห้รอื 
รบัความรูส้กึ 

การไดย้นิ  มองเหน็  ความรูส้กึจากการสมัผสั  การรูร้ส  รบัรูก้ลิน่ 

การใชม้อืท างาน การหยบิจบัสิง่ของ  ยกน ้าหนกั  ความรูส้กึสมัผสั 
การเดนิทาง การขีม่า้  ขบัขีร่ถยนตห์รอืจกัรยาน  พายเรอื  ขบัเรอื  โดยสารรถ  

หรอืเครื่องบนิ 

การประกอบกามกจิ 
การแขง็ตวัขององคชาต  การหลัง่น ้าหล่อลื่นในช่องคลอด การบรรลุถงึจุดสดุยอด การหลัง่
น ้าอสจุ ิ

การนอนหลบั การนอนหลบัสนิท 
  
    4.1.1  การแปลผลอาการและอาการแสดง (Interpretation of Symptoms and Signs)  
 4.1.1.1  ประวติั   (History) 
 การซกัประวตัิการเจบ็ป่วยและการเขยีนรายงานผลการประเมนิ ควรประกอบด้วยการบรรยายทีใ่ช้ถ้อยค า
ของผูร้บัการประเมนิเองเป็นหลกั โดยกล่าวถึงอาการเจบ็ป่วยเหล่านัน้ว่าเกดิขึน้ได้อย่างไร และสาเหตุของอาการ
เหล่านัน้โดยการอนุมาน  นอกจากนัน้ควรอธบิายเพิม่เตมิถงึผลการตอบสนองต่อวธิกีารรกัษา  และผลการตรวจทางคลนิิก
ทีไ่ด้ท ามาแล้ว  แพทยผ์ู้ประเมนิควรทบทวนภาพถ่ายรงัส ี หรอืการตรวจทางคลนิิกอื่นๆ เช่น CT, MRI, หรอืดูจาก
รายงานทีแ่พทยท์่านอื่นไดท้บทวนมาแลว้     
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 การทบทวนการเจบ็ป่วยของระบบอวยัวะอื่น และซกัประวตักิารเจบ็ป่วยทางการแพทยท์ัว่ไป  รวมทัง้
ปญัหาภาวะแทรกซอ้นทางการแพทยท์ีม่ผีลต่อการวนิิจฉยัโรค  การวางแผนการรกัษา  การพยากรณ์โรค  การสญูเสยี
ความสามารถในการท างาน  เป็นตน้ จะท าใหไ้ดข้อ้มลูทีม่ปีระโยชน์ต่อการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพมากขึน้   
 ในประวตักิารเจบ็ปว่ย แพทยผ์ูป้ระเมนิควรบรรยายถงึอาการส าคญั ความชดัเจน และความรุนแรงของ
อาการ  ต าแหน่งทางกายวิภาคที่เกิดอาการหรือเป็นโรค  รวมทัง้ อาการทางระบบประสาท เช่น เจ็บปวด ชา  
ความรูส้กึทีผ่ดิปกต ิ(Paresthesia) เช่น อาการปวดแสบรอ้น  เจบ็เหมอืนเขม็แทงหรอืปวดเหมอืนไฟฟ้าชอ็ต  ในกรณีที่
มอีาการกลา้มเน้ืออ่อนแรงควรบรรยายถงึปจัจยัทีท่ าใหอ้าการก าเรบิ  และบรรเทาหรอืทุเลา  รวมทัง้ผลกระทบของอาการ
เจ็บป่วยเหล่านัน้ต่อการประกอบกจิวตัรประจ าวนั   นอกจากนัน้ แพทย์ผู้ประเมนิควรเขยีนรายงานถึงอาการเจ็บป่วย
เหล่านัน้ว่าเกดิขึน้เมื่อไร  เกดิได้อย่างไร  ปจัจยัและเหตุการณ์ที่เกี่ยวขอ้งและความสมัพนัธข์องอาการเหล่านัน้กบั
ปญัหาของโรคกระดกูสนัหลงัทีม่อียู่เดมิ 
 4.1.1.2  การตรวจรา่งกาย (Physical Examination) 
 เป้าหมายของการตรวจร่างกายผูร้บัการประเมนิทีม่ปีญัหาบรเิวณสนัหลงัและคอ  ต้องเน้นทีก่ารประเมนิ
ทางระบบประสาท  แพทยผ์ูป้ระเมนิต้องมคีวามรูพ้ืน้ฐานทางระบบประสาท  มทีกัษะและเทคนิคการตรวจร่างกายทาง
คลนิิก  เพ่งเล็งการตรวจอาการแสดงที่เกี่ยวขอ้งกบัสนัหลงั  เช่น  พิสยัการเคลื่อนไหว,  รเีฟล็กซ์, ก าลงัหรือความ
แขง็แรงของกลา้มเนื้อ, ความสมบรูณ์ของกลา้มเนื้อ, กลา้มเนื้อลบี, การสญูเสยีความรูส้กึบรเิวณผวิหนัง, Root Tension 
Signs, ท่าทางการเดินและความจ าเป็นในการใช้เครื่องช่วยพยุงเดินหรือกายอุปกรณ์ (ตารางที่ 4-1) พิสยัการ
เคลื่อนไหวของสนัหลงัจะกล่าวถงึตอนทา้ยของบทนี้ 
 การตรวจสนัหลงัต้องค านึงถึงสุขภาพทัว่ไป และภาวะที่ผิดปกติอื่นของผู้ร ับการประเมินด้วย เช่น              
การตรวจพบกลา้มเนื้อลบี  อาจเกดิจากการผ่าตดัขอ้ในอดตีหรอืกล้ามเนื้อด้านตรงขา้มมขีนาดโตขึน้จากการใชง้าน
มากกว่าปกต ิ ซึง่ไม่มสีาเหตุสบืเนื่องมาจากการสญูเสยีสมรรถภาพของสนัหลงั ภาวะทีผ่ดิปกต ิหรอืโรคอย่างอื่น  อาจมี
ผลกระทบต่อการท างานของประสาทสัง่การ (Motor) ประสาทรบัความรูส้กึ (Sensory) พสิยัการเคลื่อนไหวของ สนัหลงั 
และการตงึตวัของเสน้ประสาท Sciatic การตรวจร่างกายระบบอื่นๆ เช่น ระบบหลอดเลือดและระบบประสาทพร้อม
กับการพิจารณาข้อมูลที่ส าค ัญจากประว ัต ิการเจ ็บป่วยและผลการตรวจร่างกาย  จะช่วยให้แพทย์ผู้ประเมิน
สามารถแยกความแตกต่างระหว่างความผดิปกตเิหล่านัน้จากสนัหลงัหรอืสาเหตุอื่น  
 การตรวจร่างกายของสนัหลงัทีจ่ าเป็นต้องน าไปใชใ้นการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพ ศกึษาไดจ้าก
ตารางที ่4-1  
 
ตารางท่ี 4-1 การตรวจรา่งกายของสนัหลงั 
1. สนัหลงัส่วนเอว  

ท่าของการตรวจ การตรวจรา่งกาย 
ท่ายืน สงัเกตลกัษณะของสนัหลงั     :  หลงัคด หลงัโกง หลงัแอ่น 

การคล า                           :  การตงึตวัของกลา้มเน้ือ  จุดกดเจบ็ 

ท่าทางการเดนิ                       

พสิยัการเคลื่อนไหว             :  กม้ / แอ่น , เอยีงซา้ย / เอยีงขวา , หมุนตวั 
การตรวจก าลงักลา้มเน้ือ       :  ใหเ้ดนิดว้ยปลายเทา้หรอืสน้เทา้  การนัง่ยอง ๆ 

ท่านัง่ การตรวจทางระบบประสาท                 :   รเีฟลกซท์ีข่อ้เขา่และขอ้เทา้  ก าลงักลา้มเนื้อ                      
                                                   ความรูส้กึบรเิวณผวิหนงั   
การตรวจการตงึตวัของเสน้ประสาท   :  ใชว้ธิกีารเหยยีดขอ้เขา่ในท่านัง่ ซึง่คลา้ย 

กบัท่านอนหงาย (Straight Leg Raising)  
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ท่าของการตรวจ การตรวจร่างกาย 

ท่านอนหงาย ตรวจทางระบบประสาท       :  รเีฟลกซ ์ ก าลงักลา้มเน้ือ ความรูส้กึทีผ่วิหนงั    
                                          การตรวจ Straight leg raising  
การตรวจอื่น ๆ                  :  ชพีจร  พสิยัการเคลื่อนไหวของขอ้สะโพก  

ท่านอนคว า่ การตงึตวัของเสน้ประสาท    :  การทดสอบการตงึตวัของเสน้ประสาท Sciatic   
                                        และเสน้ประสาท Femoral  
การคล า                              :  การตงึตวัของกลา้มเนื้อคล า Spinous process     
                                             ของกระดูกสนัหลงั   

 
2. สนัหลงัส่วนอก 

ทา่ของการตรวจ การตรวจรา่งกาย 
ท่ายืน สงัเกตลกัษณะของสนัหลงั    :  หลงัคด  หลงัโกง  หลงัแอ่น  หลงังอ 

การคล า                          :  การตงึตวัของกลา้มเน้ือ  จุดกดเจบ็ 
พสิยัการเคลื่อนไหว 

 
3. สนัหลงัส่วนคอ 

ทา่ของการตรวจ การตรวจรา่งกาย 
ท่ายืนหรอืท่านัง่ สงัเกตลกัษณะคอ               :  คอคด  คอโก่ง  คอแอ่น 

การคล า                           :   การตงึตวัของกลา้มเน้ือ  จุดกดเจบ็ 
พสิยัการเคลื่อนไหว 
การตรวจอื่น ๆ                  :  พสิยัการเคลื่อนไหวขอ้ไหล่  การกดทีก่ระดกูคอ    

(Cervical Compression)  การทดสอบกระดูกงอก  
(Foraminal Compression or Spurling Test)  

การตรวจทางระบบประสาท  :  การตรวจรเีฟลก็ซข์องกลา้มเน้ือ biceps, triceps 
,brachioradialis  และนิ้วมอื  (Hoffman’Sign) 
การตรวจก าลงักลา้มเน้ือและความรูส้กึทีผ่วิหนงั 

 
 4.1.1.3   การประเมินอาการแสดงการตึงตวัของเส้นประสาท Sciatic  (Evaluation of Sciatic Nerve 
Tension Signs) 
 อาการแสดงการตงึตวัของเส้นประสาท Sciatic เป็นสิง่บ่งชี้ที่ส าคญัว่า เกดิการระคายเคอืง
ต่อรากประสาทบรเิวณเอว กระเบนเหน็บ  ส่วนมากจะพบในบุคคลทีม่หีมอนรองกระดกูสนัหลงักดทบัรากประสาท  แต่
ในรายทีม่รีากประสาทถูกกดทบัเรือ้รงัจากช่องไขสนัหลงัตบีแคบ อาจตรวจไม่พบอาการแสดงนี้  วธิกีารตรวจการตงึตวัของ
เสน้ประสาท Sciatic มหีลายวธิ ี วธิตีรวจทีน่ิยมใชค้อื ใหผู้ร้บัการตรวจนอนหงาย โดยผูต้รวจยกขาผูร้บัการตรวจขึน้สงู
ในท่าเข่าเหยยีดตรง ซึง่เรยีกว่า Straight Leg Raising Test (SLR) (รูปที่ 4–ก) ถ้าตรวจในท่านัง่ ใหง้อขอ้สะโพก  
90  องศาแล้วเหยียดข้อเข่า (รูปที่ 4-ข,ค) การตรวจที่ให้ผลบวก  ผู้รบัการตรวจจะมีอาการปวดดา้นหลงัต้นขา 
(Posterior of Thigh)  และ/หรอืปวดขา  (Leg Pain)  ลกัษณะการปวดเป็นแบบเขม็แทงกระจายไปตามผวิหนังที่
เสน้ประสาทนัน้รบัความรูส้กึ  การบนัทกึใหใ้ชค้่ามุมขณะทีเ่ริม่เกดิอาการปวด 
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                         ก                                        ข                                                               ค 
 
รปูท่ี 4-ก แสดงการตรวจ  SLR (ก) ในท่านอน  (ข)ในท่านัง่  เมื่อเหยยีดเข่าขวาตรงจะต้องแอ่นหลงัตามรูป (ค) เพื่อมใิห้

เสน้ประสาท Sciatic ตงึตวัเกนิไป  
 
 จากผลการวิจยัพบว่ารากประสาท Sciatic เลื่อนที่มากที่สุดเมื่อขาท ามุม 20 -70  องศากบั
ล าตวั ซึง่ค่ามุมนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามกายวภิาคของแต่ละบุคคล นอกจากนัน้ความยาวของรากประสาท L4 , L5 
และ S1 ยงัเปลี่ยนแปลง เมื่อท าการยกขาในท่าเข่าเหยยีดตรงอกีดว้ย  ดงันัน้พยาธสิภาพทีเ่กดิกบัปลอ้งกระดูกสนั
หลงัส่วนเอวในระดบัสงูขึน้ไปมกัจะใหผ้ลการตรวจ SLR เป็นลบ  อาการปวดทีแ่สดงถงึการตงึตวัของรากประสาทที่
เชื่อถอืไดน้ัน้ ตอ้งแผ่ไปตามผวิหนงับรเิวณขาทีเ่สน้ประสาทนัน้รบัความรูส้กึ  ถา้ยกขาแลว้มแีต่อาการปวดหลงับรเิวณ
เอวอย่างเดยีวไม่ถอืว่าการตรวจใหผ้ลบวก (หรอื SLR ใหผ้ลลบ)  ต้องแยกการตงึของกลา้มเนื้อ Hamstrings ทีท่ าให้
เกดิอาการปวดทอ้งขา ออกจากอาการปวดทีเ่กดิจากการตงึตวัของรากประสาท 
 เมื่อเวลาผ่านไป อาการต่างๆ จากสนัหลงัจะดขีึน้  การตรวจการตงึตวัของเสน้ประสาท Sciatic 
(SLR) จะใหผ้ลบวกทีมุ่มงอขอ้สะโพกมากขึน้  ในระยะเฉียบพลนัการตรวจ SLR ในภาวะหมอนรองกระดูกสนัหลงักด
ทบัรากประสาทจะมคี่าความไว (Sensitivity Test) รอ้ยละ 72-97 และมคีวามไม่จ าเพาะ (Non-specific) หรอืผลลวง
รอ้ยละ 11-45 ถ้าตรวจ SLR ของขาขา้งทีไ่ม่ปวดแลว้ท าใหเ้กดิอาการปวดรา้วไปตามเสน้ประสาท Sciatic ของขา 
ดา้นตรงขา้ม (ดา้นทีป่วด) เรยีกว่า Crossed SLR ใหผ้ลบวก  จะมคีวามส าคญัและมคี่าความจ าเพาะ (Specificity) สงู
ถงึรอ้ยละ 100 แต่มคี่าความไว (Sensitivity Test) ลดลง  เหลอืเพยีงรอ้ยละ 23-42  
 ผลการตรวจ SLR ในท่านอนหงายสามารถท าใหผ้ลการตรวจสมบูรณ์หรอืดขีึน้ (ไวขึน้) โดยการ
กระดกขอ้เท้าขึน้ลงและท าการหมุนขอ้สะโพกเขา้ในและออกนอก  หลังจากยกขาสูงขึน้ถึงจุดที่เริม่เกดิอาการปวด   
โดยปกตใินรายทีม่ ีSciatica การกระดกขอ้เทา้ขึน้พรอ้มกบัหมุนขอ้สะโพกเขา้ในจะเพิม่อาการปวด  แต่ถ้ากระดกขอ้
เทา้ลงพรอ้มกบัหมุนขอ้สะโพกออกนอก อาการปวดจะลดลง  การตรวจ SLR ในท่านัง่และในท่านอนหงายเป็นการตรวจ
ทีค่ลา้ยคลงึกนั  แลว้แต่ความจ าเป็น  ผลของการตรวจทัง้ 2 วธินีี้ต้องได้ผลบวกหรอืผลลบทีต่รงกนั  แต่ค่ามุมทีเ่กดิ
อาการปวดอาจแตกต่างกนัได ้
 การยกขาในท่านอนคว ่าไปดา้นหลงัทีเ่รยีกว่าการตรวจ SLR ทีก่ลบักนั (Reverse SLR) หรอืการ
ตรวจการตงึตวัของเสน้ประสาท Femoral (Femoral Stretch Test) เป็นการตรวจทีท่ าให ้รากประสาท L2 , L3 และ L4 
ยดืตวั  ซึง่อาจตรวจพบในผูท้ีม่หีมอนรองกระดูกสนัหลงักดทบัรากประสาทสนัหลงัส่วนเอวระดบัสงูขึน้ไป  การตรวจ
โดยวธินีี้มคี่าความไวและความจ าเพาะต ่า 
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 4.1.1.4  การตรวจทางระบบประสาท (Neurologic Tests) 
 การตรวจทางระบบประสาทของขาและเทา้  ควรรวมการตรวจก าลงักลา้มเน้ือ (Motor) ความรูส้กึ
บรเิวณผวิหนัง (Sensory) และรเีฟลก็ซ ์(Reflexs) บรเิวณขอ้เข่าและขอ้เทา้ดว้ย  เพราะพยาธสิภาพของประสาท            
สนัหลงัส่วนเอวมากกว่ารอ้ยละ 90 เกดิทีร่ะดบั L3 – 4  , L4 – 5  , L5- S1 หน้าทีข่องรากประสาท L4 ,  L5 และ S1 ศกึษา           
ไดจ้ากตารางที ่4-2   
 รเีฟลก็ซข์อ้เขา่ (Knee Reflex) เป็นการทดสอบขัน้ตน้ของการท าหน้าทีร่ากประสาท L4  ผูร้บัการ
ตรวจทีม่พียาธสิภาพหรอืรอยโรคทีร่ะดบั L3 -  4 อาจมกีารเปลีย่นแปลงความรูส้กึทีผ่วิหนังที่รบัความรู้สึกโดยราก
ประสาท L4 (L4 Dermatome)  (รูปที ่4-1) และก าลงักลา้มเนื้อ Quadriceps อ่อนแรง การกดทบัรากประสาท L5 จะมี
ผลใหก้ าลงักลา้มเนื้อ Extensor hallucis longus อ่อนแรงและสามารถส่งผลกระทบไปถงึกลา้มเนื้อบรเิวณเทา้และขอ้
เทา้ ท าใหเ้กดิการกระดกขอ้เทา้ขึน้อ่อนแรง  ผู้รบัการตรวจจะไม่สามารถเดนิโดยใช้สน้เท้า 
 รเีฟลก็ซ์ขอ้เท้า เกดิจากการท าหน้าที่ของรากประสาท S1 ถ้ารากประสาท S1 ถูกกดทบั จะ
ท าให้การงุ้มหรอืกระดกขอ้เทา้ลง (Foot Plantar Flexion) อ่อนแรง ผูร้บัการตรวจไม่สามารถเดนิเขย่งโดยใชน้ิ้วเทา้
หรอืปลายเทา้  หรอืเดนิไดด้ว้ยความล าบาก  การตรวจพบ Babinski sign และ Clonus (ขอ้เทา้หรอืของสะบา้)  และ
รเีฟลกซไ์วเกนิ (Hypereflexia) เป็นอาการแสดงทีส่ าคญับ่งชีว้่ามพียาธสิภาพหรอืผลกระทบถงึ Corticospinal tract  
 
ตารางท่ี 4-2  กลุ่มอาการรากประสาทท่ีพบบ่อย 

ระดบัหมอนรอง 
กระดกูสนัหลงั 

ราก 
ประสาท 

กล้ามเน้ือท่ีสญูเสีย
หรอือ่อนแรง 

การสูญเสียความรูสึ้ก 
ท่ีผิวหนัง 

รีเฟลกซท่ี์เกิด
อนัตรายหรอืลดลง 

ส่วนเอว 

L3 - 4 L4 กลา้มเน้ือ  
Quadriceps 

:  ดา้น Anterolateral            
   ของตน้ขา(Thigh) 
:  ดา้นหน้าขอ้เขา่ 
:  ดา้น Medial ของขาและ  
   เทา้ (Medial Leg and   
   Foot) 

ขอ้เขา่ 

L4 - 5 
L5 กลา้มเน้ือ Extensor 

hallucis longus 
:  ดา้นนอกของตน้ขา   
    (Lateral  Thigh) 
:  ดา้น Anterolateral ของขา 
   (Leg)  
:  ตรงกลางของหลงัเทา้  
   (Mid-Dorsal Foot) 

Medial Hamstrings 

L5- S1 S1 กลา้มเน้ือเหยยีดขอ้เทา้
ลง 

:  บรเิวณดา้นหลงัของขา   
   (Posterior Leg) 
:  ดา้นนอกของเทา้   
   (Lateral Foot) 

ขอ้เทา้ 
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ระดบัหมอนรอง 
กระดกูสนัหลงั 

ราก 
ประสาท 

กล้ามเน้ือท่ีสญูเสีย
หรอือ่อนแรง 

การสูญเสียความรูสึ้ก 
ท่ีผิวหนัง 

รีเฟลกซท่ี์เกิด
อนัตรายหรอืลดลง 

ส่วนคอ 

C4 - 5 C5 กลา้มเน้ือ Deltoid และ 
Biceps 

ดา้น anterolateral ของไหล่ 
และแขน (Shoulder  
and Arm) 

Biceps 

C5 - 6 C6 กลา้มเน้ือกระดกขอ้มอื
และ Biceps 

ดา้นนอกของปลายแขนและ
มอื นิ้วหวัแมม่อื 
(Lateral Forearm and 
Hand Thumb) 

Brachio-radialis และ 
Pronator teres 

C6 - 7 C7 
กลา้มเน้ืองอขอ้มอื 
กลา้มเน้ือ Triceps 
และกลา้มเน้ือเหยยีด
นิ้วมอื 

นิ้วกลาง Triceps 

C7- T1 C8 
กลา้มเน้ืองอน้ิวมอืและ
กลา้มเน้ือมดัเลก็ของมอื 
(Hand Intrinsics) 

:  ดา้นในของปลายแขน และ
มอื , นิ้วนาง และนิ้วกอ้ย 
(Medial Forearm and Hand, 
Ring and Little Fingers) 

ไม่ม ี

T1- T2 
T1 กลา้มเน้ือมดัเลก็ของ

มอื (Hand Intrinsics) 
ดา้นในของปลายแขน (Medial 
Forearm)  

ไม่ม ี

 
 การเสียการทรงตัวและมีท่าเดินที่ผิดปกติเป็นอาการแสดงที่บ่งบอกว่ามีพยาธิสภาพที่ไขสนัหลัง 
(Myelopathy) 
 การตรวจร่างกายทางระบบประสาทอย่างเป็นระบบ สามารถบอกถงึต าแหน่งที่ เกดิพยาธ ิ
สภาพของรากประสาทคอ (ตารางที่ 4-2) การรบัความรู้สกึที่ผิวหนังของสนัหลงัส่วนบน แขนและมือของแต่ละ            
รากประสาท (Extremity Sensory Dermatome) ศกึษาไดจ้ากรปูที ่4-2   
 ควรท าการตรวจรเีฟลกซข์องกลา้มเนื้อ Biceps (รากประสาท C5 และบางส่วนของรากประสาท 
C6) ของกลา้มเน้ือ Brachioradialis (รากประสาท C6) และของกลา้มเน้ือ Triceps (รากประสาท  C7)   
 ถา้กลา้มเน้ือ Deltoid และ Biceps มกีารอ่อนแรงแสดงว่ารากประสาท C5 ถูกกดทบั 
 ถา้กลา้มเนื้อกระดกขอ้มอืขึน้มกีารอ่อนแรงแสดงว่ารากประสาท C6 ถูกกดทบั   
 ถา้กลา้มเนื้อ Triceps, กลา้มเนื้องอขอ้มอื, และกลา้มเนื้อเหยยีดนิ้วมอือ่อนแรงแสดงว่ารากประสาท  
C7 ถูกกดทบั  
 ถา้กลา้มเน้ืองอน้ิวมอื (ก ามอื) อ่อนแรงแสดงว่ารากประสาท  C8  ถูกกดทบั   
 ถา้กลา้มเน้ือมดัเลก็ของมอื (Intrinsics) อ่อนแรงแสดงว่า รากประสาท C8 และ T1 ถูกกดทบั   
 การตรวจความรู้สกึที่ผวิหนังอย่างคร่าว ๆ สามารถท าได้โดยการสมัผสั แต่ถ้าจะให้ได้ผลการ
ตรวจทีแ่ม่นย าควรท าการตรวจโดยการสมัผสัดว้ยส าล ีการใชเ้ขม็แทง  และการตรวจความรูส้กึสัน่สะเทอืนโดยใชส้อ้ม
เสยีง (Vibrating Fork) เพิม่เตมิ ความรูส้กึบรเิวณผวิหนงัควรค านึงถงึการทบัซอ้นของ Dermatome ซึง่พบไดบ้่อย  
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รปูท่ี 4-1  แสดงบริเวณของผิวหนังท่ีรบัความรูสึ้กจากรากประสาทส่วนอกส่วนเอว และกระเบนเหน็บ  
 (Autonomous Zones) 
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รูปที ่4–2   แสดงบริเวณของผวิหนังที่รับความรู้สึกจากรากประสาทส่วนคอและส่วนอก   
 (Autonomous Zones) 

 
 การตรวจรเีฟลกซค์วรเปรยีบเทยีบกบัรเีฟลกซ์ของดา้นตรงขา้มและท าการตรวจซ ้าหลายๆ ครัง้เพื่อ
ความถูกต้อง  สิง่ส าคญัคอืรเีฟลกซ์ที่หายไป เนื่องจากการประสบอนัตรายครัง้ก่อนหรือเกิดจากโรคซึ่งยากที่จะฟ้ืน
กลบัคืนมา จ ึงไม่ควรน ามาปะปนกบัอาการแสดงครัง้ใหม่นี้  การตรวจก าลงักล้ามเนื้อก็ควรเปรียบเทียบกบั
กล้ามเนื้อด้านตรงขา้ม  และท าการตรวจซ ้าหลายๆครัง้ โดยให้ผูร้บัการตรวจพยายามออกแรงเตม็ก าลงัเพื่อความ
ถูกตอ้ง 
 
 4.1.2  การตรวจพิเศษทางคลินิก   
 4.1.2.1  การตรวจพิเศษทางคลินิก (Clinical Investigation)  
 ผูร้บัการประเมนิควรไดร้บัการตรวจพเิศษทางคลนิิกทางคลนิิก ดงัต่อไปนี้ 
 :  การตรวจกลา้มเน้ือดว้ยไฟฟ้า  (Electromyography) 
 :  การตรวจวดัความจุของกระเพาะปสัสาวะ (Cystometry) 
 :  การถ่ายภาพรงัส ี
 :  CT Scan 
 :  Magnetic Resonance Imaging (MRI) 
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 แพทย์ผู้ประเมินควรก าหนดให้แน่ชัดว่าในการตรวจพิเศษทางคลินิกเหล่านี้   ควรให้แพทย์
ผูเ้ชีย่วชาญสาขาใดเป็นผูส้ ัง่ท าการตรวจ  ควรท าการตรวจเมื่อใดและตรวจทีไ่หน ผลการตรวจจะใหแ้พทยท์่านใดเป็น
ผูอ้่านผล ถ้าเป็นไปไดแ้พทย์ผูป้ระเมนิควรทบทวนวธิกีารและผลการตรวจพเิศษทางคลนิิกเหล่านี้ดว้ยตนเอง พรอ้ม
กบัแสดงความคดิเหน็ถงึรายงานผลการตรวจว่าเหน็ดว้ยหรอืไม่  การสรุปผลการตรวจพเิศษทางคลนิิก  ควรแยกไว้
ต่างหากเป็นอกีสว่นหนึ่ง 
 ในขณะที่ผลการตรวจทางรังสีและการตรวจทางคลินิกอื่นๆ อาจช่วยสนับสนุนให้แพทย์                
ผูป้ระเมนิตดัสนิใจให้การวนิิจฉัยโรค  แต่แพทย์ผูป้ระเมนิกค็วรตระหนักว่าผลการตรวจทางรงัสเีหล่านัน้เพยีงอย่าง
เดยีวไม่สามารถน ามาวนิิจฉยัโรค  เพราะจากการทบทวนงานวจิยัหลายรายงานพบว่า คนปกตทิีไ่ม่เคยมอีาการปวด
หลงัเลย  แต่เมื่อน ามาตรวจ MRI พบว่า มกีารอ่านผลว่าเป็นภาวะหมอนรองกระดกูสนัหลงักดทบัรากประสาทจ านวน
รอ้ยละ 30 (ผลลวง) และมากกว่าร้อยละ 50 ทีอ่่านผลว่าหมอนรองกระดูกสนัหลงัโป่งยื่นออกมา (Bulging Discs) 
ยิง่กว่านัน้กค็อื  ผูส้งูอายุมกัพบมอุีบตักิารณ์การเกดิหมอนรองกระดกูสนัหลงัเสือ่ม โปง่ และ ยื่นออกมา (Herniations) 
เพิม่ขึน้ตามอายุ  การน าผลการตรวจ MRI มาใชว้นิิจฉัยโรคไดอ้ย่างถูกต้อง  ผลการตรวจนัน้ต้องสอดคลอ้งกบัอาการ
และอาการแสดงทางคลนิิกของผูป้ว่ย  หรอือาจกล่าวอกีนัยหน่ึงว่า  การตรวจ MRI จะมปีระโยชน์กต่็อเมื่อน ามาใชย้นืยนั
การวนิิจฉยัโรค การใชผ้ลการตรวจ MRI เพยีงอย่างเดยีว  ไม่เพยีงพอทีจ่ะน ามาใชเ้ป็นขอ้มูลเพื่อเลอืกระดบัของ DRE ใน
การประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพ  ผลการตรวจกลา้มเนื้อดว้ยไฟฟ้า (EMG) ทีใ่หผ้ลบวกชดัเจน  สนับสนุนการวนิิจฉัย
พยาธิสภาพของรากประสาทที่ได้รบัอนัตรายหรือเสยีหาย (Radiculopathy) สามารถน ามาใช้เลือกระดบัของการ
สญูเสยีสมรรถภาพจากการวนิิจฉยัโรค(DRE) ไดว้่าอย่างน้อยควรเป็น DRE ระดบั 3 
 4.1.2.2  การตรวจการเคลื่อนไหวของปล้องกระดกูสนัหลงั  (Spinal Motions) 
ก. การเคลื่อนไหวของปล้องกระดกูสนัหลงัท่ีปกติสมบูรณ์ (Motion Segment Integrity) 

 นิยาม  การเคลื่อนไหวของปลอ้งกระดูกสนัหลงัหนึ่งช่วง (A Motion Segment of the Spine) หมายถึง              
การเคลื่อนไหวของปล้องกระดูกสนัหลงั 2 ปล้องที่อยู่ชดิกนัและยดึติดกนัด้วยหมอนรองกระดูกสนัหลงั ขอ้ฟาเซท็ 
(Apophyseal or Facet Joints) สองขา้ง และเอน็ยดึขอ้ (รปูที ่4-3ก) 
 
รปู 4-3 ก   การเคลื่อนไหวของปล้องกระดกูสนัหลงัหน่ึงช่วง  (A Motion Segment Integrity) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 พสิยัการเคลื่อนไหวของปลอ้งกระดูกสนัหลงัในแต่ละช่วงจะมคีวามแตกต่างกนั กระดูกสนัหลงัส่วนคอ
ตอนช่วงบนคอื Occiput ถงึกระดูกคอขอ้ที ่2 (C2 )  มมีุมกม้คอ (Flexion) และแอ่นคอ (Extension) น้อย  ขณะเดยีวกนั   
สว่นคอช่วงล่างจะมมีุมกม้คอ และแอ่นคอเพิม่ขึน้จาก C2 ถงึ C3 มมีุมเคลื่อนไหว 10 องศา พอไปถงึ C5 - C6 และ C6 - 
C7 จะเพิม่เป็น 20 องศา 
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 กระดูกสนัหลงัส่วนอกช่วงบนมมีุมกม้อก และแอ่นอก (Flexion - Extension Movements) ประมาณ 4 
องศา  ช่วงกลาง 6 องศา  และช่วงล่าง 12 องศา  การเคลื่อนไหวของกระดกูสนัหลงัสว่นเอวจะค่อยๆ เพิม่ขึน้โดยเริม่จาก 
L1 - L2 มคี่ามุมกม้เอว 12 องศาไปเป็น 20 องศาทีช่่วงล่างสดุที ่L5 - S1 
 การเอยีง (Lateral Bending)  ปลอ้งกระดกูสนัหลงั   สว่นคอช่วงล่างมกีารเคลื่อนไหวในท่าเอยีงคอ 5 องศา
ถงึ 6 องศา  และส่วนอกช่วงบนประมาณ 6 องศา  ส่วนเอวมกีารเคลื่อนไหวในท่าเอยีงเอวมากที่สุด 8 องศา ถึง 9 
องศาที ่L3 - L4 
 การหมุนสนัหลงัในแนวแกน (Axial Rotation) มทีัง้หมุนทวนและตามเขม็นาฬกิา กระดูกคอช่วงบนมคี่า
การหมุน 30 องศาถึง 40 องศา  ส่วนกระดูกคอช่วงล่างและส่วนอกช่วงบนมีการหมุนเพียง 5 องศาถึง 6 องศา                 
สว่นกระดกูเอวมกีารหมุนน้อยทีส่ดุ 
 ปล้องกระดูกสนัหลงัทัง้หมดทุกปล้อง มีการเคลื่อนไหวเกิดควบคู่กนัไป (Couple) กล่าวคือ ถ้าม ี              
การเคลื่อนไหวปฐมภูมเิกดิในระนาบหรอืแนวหนึ่งกจ็ะมกีารเคลื่อนไหวทุตยิภูมเิกดิตามในอกีระนาบหรอือกีแนวหนึ่ง
พรอ้มๆกนั เช่น การหมุนมกัจะเกดิพรอ้มกบัการเอยีงดา้นขา้งของปลอ้งกระดูกสนัหลงั การเคลื่อนไหวทีส่ าคญัและ
เหน็ไดช้ดัเจนนัน้เกดิขึน้ทีส่นัหลงัสว่นคอช่วงล่างและสว่นเอวทุกปลอ้ง โดยเฉพาะการเคลื่อนไหวในท่ากม้และแอ่นหลงั 
(Flexion and Extension) ดงันัน้ ในบรเิวณดงักล่าวนี้จงึมกัเกดิพยาธสิภาพทางคลนิิก หรอืรอยโรค  มากทีส่ดุ 

ข.   การเปล่ียนแปลงการเคลื่อนไหวของปล้องกระดกูสนัหลงัหรอืการเคลื่อนไหวของปล้องกระดกูสนัหลงั
ท่ีผิดปกติ  (Alteration of Motion Segment Integrity)  
 ถ้ามีการ เปลี่ยนแปลงของปล้องกระดูกสันหลังจะท า ให้เกิดการเคลื่ อนไหวผิดปกติ  เช่น                         
การเปลีย่นแปลงที่เกดิจากการเจรญิเตบิโตทีผ่ดิปกต ิการผ่าตดัเชื่อมปลอ้งกระดูก กระดูกสนัหลงัหกั กระดูกสนัหลงั
ติดเชื้อ กระดูกสนัหลงัเสื่อมสภาพ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นถือว่าปล้องกระดูกสนัหลงัสูญเสียการเคลื่อนไหวที่
สมบรูณ์ หรอืมกีารเคลื่อนไหวทีผ่ดิปกต ิ
 1.  ปล้องกระดกูสนัหลงัสูญเสียการเคลื่อนไหวท่ีสมบูรณ์หรือปล้องกระดกูสนัหลงัเคลื่อนไหว
ผิดปกติ  (Loss of Motion Segment Integrity)  
  หมายถงึ ปลอ้งกระดูกสนัหลงัมกีารเคลื่อนไหวมากกว่าปกตเิช่น การเลื่อนของปลอ้งกระดูกสนัหลงั
ไปขา้งหน้า หรอืกลบัมาทางดา้นหลงั ถอืเป็นการเลื่อนเชงิเสน้ทีเ่พิม่ขึน้ (Increased Translation Motion) หรอืการ
เลื่อนเชงิมุมทีเ่พิม่ขึน้ (Increased Angular Motion) ซึง่ทางวชิาออรโ์ธปิดกิสน์ิยมเรยีกว่า ปลอ้งกระดูกสนัหลงัขาด
ความมัน่คง (Spinal Instability) หรอืขาดความแขง็แรง  
  หรอื หมายถงึ ปลอ้งกระดูกสนัหลงัเคลื่อนไหวน้อยกว่าปกติ (Decreased Motion) เช่น ภายหลงั
การผ่าตดัเชื่อมปลอ้งกระดูกสนัหลงั ปลอ้งกระดูกสนัหลงัยดึตดิจากการตดิเชือ้ การท าผ่าตดัเพื่อพยายามเชื่อม
ปลอ้งกระดูกสนัหลงั ถึงแมป้ล้องกระดูกจะติดไม่แขง็แรง  แต่กจ็ะมผีลท าให้การเคลื่อนไหวของปลอ้งกระดูกสนัหลงั 
ลดลง เกดิการเปลีย่นแปลงการเคลื่อนไหวของปลอ้งกระดกูสนัหลงัในเชงิคุณภาพ 
ลกัษณะดงักล่าวถือว่าปล้องกระดกูสนัหลงัเคลื่อนไหวผิดปกติ 
 2.  วธิกีารตรวจหาปลอ้งกระดกูสนัหลงัเคลื่อนไหวผดิปกต ิ 
  การตรวจร่างกายทัว่ไปไม่สามารถตรวจหาปลอ้งกระดูกสนัหลงัเคลื่อนไหวผดิปกต ิจ าเป็นต้องอาศยั            
การตรวจดว้ยการถ่ายภาพรงัสกีระดกูสนัหลงัดา้นขา้งในท่ากม้และแอ่นสนัหลงั  ถา้ภาพถ่ายรงัสธีรรมดาเป็นปกตแิละ
ไม่มปีระวตักิารประสบอนัตรายทีรุ่นแรง โอกาสทีจ่ะเกดิการเปลีย่นแปลงการเคลื่อนไหวของปลอ้งกระดกูสนัหลงัมน้ีอย
มาก ขอ้บ่งชีใ้นการถ่ายภาพรงัสกีระดูกสนัหลงัดา้นขา้งในท่ากม้และแอ่นหลงั  กค็อืในภาพรงัสทีีถ่่ายตามปกติ หรอื
จากประวตักิารเจบ็ปว่ย  สงสยัว่าน่าจะมกีารเปลีย่นแปลงการเคลื่อนไหวของปลอ้งกระดกูสนัหลงั 
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 ค. เกณฑ์การตรวจวดัการสูญเสียการเคลื่อนไหวท่ีสมบูรณ์ของปล้องกระดูกสนัหลงั  หรือการ
ตรวจวดัการเคลื่อนไหวของปล้องกระดูกสนัหลงัท่ีผิดปกติ (Determining the Loss of Motion Segment 
Integrity) 
 โดยการวดัจากภาพถ่ายรงัสธีรรมดาท่าดา้นขา้งของกระดูกสนัหลงัในท่ากม้และท่าแอ่นสนัหลงั (รูป 4-3 
ข, ค , ง) เกณฑป์ระเมนิการสญูเสยีการเคลื่อนไหวทีส่มบูรณ์หรอืการเคลื่อนไหวผดิปกตขิองปลอ้งกระดูกสนัหลงัมี
ดงันี้ 
 1. การเลื่อนเชงิเสน้ (Translation)  
 1.1  ปลอ้งกระดกูสนัหลงัสว่นคอ (Cervical Spine) เลื่อนมากกว่า 3.5 ม.ม    
 1.2  ปลอ้งกระดกูสนัหลงัสว่นอก (Thoracic Spine) เลื่อนมากกว่า 2.5 ม.ม    
 1.3  ปลอ้งกระดกูสนัหลงัสว่นเอว (Lumbar Spine) เลื่อนมากกว่า 4.5 ม.ม 
 2. การเลื่อนเชงิมุม (Angular Motion) 
 2.1  ปลอ้งกระดูกสนัหลงัส่วนคอ (Cervical Spine) เลื่อนเชงิมุมมากกว่า 11 องศา เมื่อเทยีบกบั
ปลอ้งขา้งเคยีง (รปู 4-3 ง) 
 2.2  ปลอ้งกระดูกสนัหลงัส่วนเอว (Lumbar Spine) เลื่อนเชงิมุม ตัง้แต่ระดบั L1–L2, L2– L3, L3–L4 
มากกว่า 15 องศา และระดบั L4–L5 เลื่อนเชงิมุมมากกว่า 20 องศา (รปูที ่4-3 ค) 

 2.3  ปลอ้งกระดูกสนัหลงัส่วนเอวกระเบนเหน็บ (Lumbosacral Joint) เลื่อนเชงิมุม ระดบั L5-S1 
เลื่อนเชงิมุมมากกว่า 25 องศา (รปูที ่4-3 ค) 
 
 รปู 4-3 ข  การเคลื่อนไหวของปล้องกระดกูสนัหลงัท่ีผิดปกติเชิงเส้น (Loss of Motion Segment Integrity, 
Translation)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วิธีวดั  ก าหนดจุดแรกบรเิวณมุมที่อยู่ขอบบนทางดา้นหลงั (Posterior Superior Corner) ของปลอ้งกระดูกสนัหลงั
ปลอ้งล่าง   และจุดทีส่องทีบ่รเิวณมุมทีอ่ยู่ขอบล่างทางดา้นหลงั (Posterior Inferior Corner) ของปลอ้งกระดูกสนัหลงั
ปลอ้งบน วดัระยะทาง A ตามรปู โดยลากเสน้ตัง้ฉากตดักนัจากจุดทัง้สอง ท าการวดัระยะทาง A จากภาพรงัสใีนท่ากม้
และแอ่นหลงั (รปูที ่4-3 ข) และค านวณหาค่าความแตกต่างของระยะทาง A จากท่ากม้และท่าแอ่นหลงั   ค่าทีแ่ตกต่าง
กนัมากกว่า 3.5 ม.ม ของปล้องกระดูกสนัหลงัส่วนคอ หรอืมากกว่า 2.5 ม.ม ของปล้องกระดูกสนัหลงัส่วนอก หรอื
มากกว่า 4.5 ม.ม ของปลอ้งกระดกูสนัหลงัสว่นเอว แสดงว่ามกีารเคลื่อนไหวของปลอ้งกระดกูสนัหลงัทีผ่ดิปกตเิชงิเสน้ 
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 รปูท่ี 4-3 ค  การเคลื่อนไหวของปล้องกระดกูสนัหลงัส่วนเอวท่ีผิดปกติเชิงมุมจากการหมุนตวั 
  (Loss of Motion Segment Integrity, Angular Motion - Sagittal Rotation , Lumbar Spine)  
 
วิธีวดั   จากภาพถ่ายรงัสบีรเิวณเอว  ลากเสน้ตรง 2 เสน้ตามขอบบนปลอ้งกระดูกสนัหลงัปลอ้งล่างและขอบบนของ
ปลอ้งกระดกูสนัหลงัปลอ้งบน  ต่อเสน้ตรงทัง้สองออกไปตดักนัแลว้วดัมุมทีเ่กดิขึน้  ไดค้่ามุมเท่าใดลงบนัทกึไว ้  ถ้าวดั
ในท่าหลงัแอ่น (Lordosis) หรอืท่าแอ่นหลงั (Extension) ค่ามุมทีว่ดัไดเ้ป็นลบ ส่วนในท่าหลงัโก่ง (Kyphosis) หรอื         
ท่ากม้หลงั (Flexion) ค่ามุมทีว่ดัไดเ้ป็นบวก  การเคลื่อนไหวทีผ่ดิปกตเิชงิมุมของปลอ้งกระดูกสนัหลงัส่วนเอว หมายถงึ 
การเลื่อนเชงิมุมทีม่ากกว่า 15 องศา บรเิวณ L1–L2, L2–L3, และ L3– L4 ส่วนปล้อง L4–L5 ต้องมากกว่า 20 องศา            
การเคลื่อนไหวเชงิมุมของสว่นเอวกระเบนเหน็บ L5- S1 ตอ้งมากกว่า 25 องศา 
 
 ตวัอย่าง         การวดัในรปู ค่ามุมกม้เอว +8 องศา ค่ามุมแอ่นเอว –18 องศา  
 ดงันัน้      การเลื่อนทีเ่ชงิมุม   =  มุมกม้เอว – มุมแอ่นเอว 
            L4 – L5  =  +8 - (-18) 

                        =   26 องศา 
 แสดงว่า  มกีารสญูเสยีการเคลื่อนไหวเชงิมุมของปลอ้งกระดูกสนัหลงัส่วนเอวบาง หรอืมกีารเคลื่อนไหวที่
ผดิปกต ิ
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 รปูท่ี 4-3 ง  การเคลือ่นไหวของปลอ้งกระดกูสนัหลงัส่วนคอท่ีผิดปกติเชิงมุม (Loss of Motion Segment 
Integrity, Cervical Spine) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
วิธีวดั  ภาพที่น ามาวดัใช้ภาพรงัสที่าก้มคอเพยีงภาพเดยีว  ลากเสน้ตรง 2 เสน้ตามขอบล่างของปลอ้งกระดูกคอ 2 
ปลอ้งทีอ่ยู่ชดิกนัทีบ่รเิวณสงสยัว่ามรีอยโรค  ขณะเดยีวกนัใหล้ากเสน้ตรงอกี 2 เสน้ตามขอบล่างของปลอ้งกระดูกคอที่
อยู่เหนือและใต้ต่อปลอ้งกระดูกคอ 2 ปลอ้งเดมิ  ท าการวดัมุม A,B, และ C การสญูเสยีการเคลื่อนไหวเชงิมุมของปลอ้ง
กระดกูคอ หมายถงึ การเลื่อนเชงิมุมบรเิวณปลอ้งกระดกูคอทีผ่ดิปกต ิมากกว่า 11 องศา เมื่อเทยีบกบัปลอ้งขา้งเคยีง 
(มุม A มากกว่า มุม B และ มุมC )  
 

4.2 แนวทางการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของสนัหลงั (Determining the Appropriate 
Method for Assessment) 
  วธิกีารประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของสนัหลงัแบ่งไดเ้ป็น 2 วธิ ี 
 1. วธิกีารประเมินการสูญเสยีสมรรถภาพสนัหลงัจากการวนิิจฉัยโรค (Diagnosis Related Estimate 
Method) หรอืเรยีกย่อว่า DRE โดยก าหนดใหก้ารสญูเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกายหรอืของบุคคลมคี่า 100% 
 2. วธิกีารประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพจากการวดัพสิยัการเคลื่อนไหวของกระดูกสนัหลงั (Range of 
Motion Method) หรอืเรยีกย่อว่า ROM โดยก าหนดใหก้ารสญูเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกายมคี่า 100% 
 1. วิธีการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของสนัหลงัจากการวินิจฉัยโรค (Diagnosis-Related 
Estimate Method) หรอืเรียกย่อว่า DRE  
  แนวทางการเลือกใช้การประเมินโดยวิธี DRE มีดงัน้ี 
  1.1 การสญูเสยีสมรรถภาพนัน้ ควรเกดิจากการประสบอนัตรายทีช่ดัเจน และเกดิทีร่ะดบัเดยีวกนั 
  1.2 การสูญเสยีสมรรถภาพนัน้  มลีกัษณะข้อมูลที่เหมาะสม  และสามารถประเมนิได้ตามเกณฑ์ของ 
DRE โดยเฉพาะ 
  1.3 กรณีที่ไม่ทราบสาเหตุของการสูญเสยีสมรรถภาพที่ชดัเจน แต่ขอ้มูลชี้ชดัว่าเขา้กบัลกัษณะของ 
DRE กค็วรใชว้ธินีี้ประเมนิ 
  1.4 ขอ้มลูทางการแพทยต์รวจพบว่ามอีนัตรายต่อ Corticospinal tract. 
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 2. วิธีการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพจากการวัดพิสัยการเคลื่อนไหวของสันหลัง          
(Range of Motion Method) หรอืเรียกย่อว่า ROM 
  แนวทางการเลือกใช้การประเมินโดยวิธี ROM มีดงัน้ี 
  2.1 การสญูเสยีสมรรถภาพนัน้ มไิดเ้กดิจากการประสบอนัตราย แต่เกดิจากการเจบ็ปว่ย 
  2.2 ไม่ทราบสาเหตุที่ท าให้เกดิการสูญเสยีสมรรถภาพว่า  เกดิจากการประสบอนัตราย, เจบ็ป่วย, 
หรอืสงูอายุ  การประเมนิดว้ยวธิ ีROM ตอ้งเขยีนรายงานดว้ยความระมดัระวงั 
  2.3 กรณีทีไ่ม่สามารถประเมนิโดยวธิ ีDRE 
  2.4 มีพยาธิสภาพเกิดขึ้นที่กระดูกสันหลังหลายระดับหรือหลายปล้องในส่วนเดียวกัน เช่น 
กระดูกหกัหลายปล้อง  หมอนรองกระดูกสนัหลงัเคลื่อนกดทบัรากประสาท  หรือช่องไขสนัหลงัตีบแคบ (Stenosis)           
ท าใหเ้กดิอาการของรากประสาทไดร้บัอนัตราย (Radiculopathy) หลายระดบั  หรอืเกดิทัง้ 2 ขา้ง (Bilateral) 
  2.5 ปล้องกระดูกสนัหลงัเคลื่อนไหวผดิปกต ิเช่น มปีล้องกระดูกสนัหลงัเชื่อมติดหลายระดบั และ          
ไม่ปรากฏอาการ Corticospinal tract. 
  2.6 อาการ Radiculopathy กลบัเป็นซ ้าขึน้มาใหม่ที่ระดบัใหม่  หรอืเกิดจาการประสบอนัตรายซ ้า               
ทีก่ระดกูสนัหลงัระดบัเดมิ 
  2.7 มพียาธสิภาพหลายอย่างเกดิแทรกซ้อนขึน้มาอกี จนก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวที่ผดิปกติของ
ปลอ้งกระดกูสนัหลงั  หรอืเกดิอาการ Radiculopathy อย่างใดอย่างหนึ่ง หรอืเกดิความผดิปกตทิัง้ 2 อย่างร่วมกนั 
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รปูท่ี 4-4   แผนภมิูแสดงขัน้ตอนการประเมินการสญูเสียสมรรถภาพของสนัหลงั 
  ขัน้ตอนการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของสนัหลงั 
 

ผูร้บัการประเมินท่ีส้ินสุด 

การรกัษาทางการแพทย ์
(MMI) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ข้อเสนอแนะ 
 1. เกีย่วกบัการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพ มผีูร้บัการประเมนิจ านวนน้อยทีส่ามารถประเมนิไดท้ัง้
วธิ ีDRE และ ROM ในกรณีเช่นนี้ใหเ้ลอืกใชค้่าประเมนิสงูสดุจากวธิใีดวธิหีนึ่ง 
 2. การประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของสนัหลงัตัง้แต่ 2 ส่วนขึน้ไปในผูร้บัการประเมนิคนเดยีวกนั 
เช่น สว่นเอวและสว่นคอ ไม่ว่าจะใชว้ธิ ีDRE หรอื ROM จะตอ้งเอาค่าทีป่ระเมนิไดจ้าก 2 ส่วนมารวมกนัโดยใชต้าราง
ค่ารวม 

 
รอคอยการส้ินสุด 

การรกัษาทาง
การแพทย ์

ยงัไม่ส้ินสุด 
การรกัษา 

เกิดจากการ 

เจบ็ป่วย 

มีการสญูเสียสมรรถภาพของ
รา่งกายท่ีเกิดจากการประสบ
อนัตรายหรอืเจบ็ป่วย 
 

เกดิการ 

ประสบอนัตราย 

เลือกใช้วิธี 

ROM 

การประสบอนัตราย 

ท่ีระดบัเดียว 

ส้ินสุดการกัษาแล้ว 

1. การวินิจฉัยโรค  

2. วดัพิสยัการเคลื่อนไหว 

    ของสนัหลงั  

3. ตรวจค้นหาความผิด    

    ปกติของระบบประสาท 
 

เกิดการประสบอนัตรายครัง้แรกหรอื 

ประสบอนัตรายท่ีเกิดกบัหลายส่วน 

ไม่ใช่ 

ไม่ใช่ 

น าค่าการสญูเสียสมรรถภาพท่ีได้จากการ
ประเมินทัง้ 3 ค่ามารวมกนัโดยใช้ตาราง 
ค่ารวม 
 

เลือกใช้วิธี  

DRE 

จดั DRE ตามระดบั 

ความรนุแรงของการบาดเจบ็ 

อาการผูร้บัการประเมินเลวลง 

เพ่ิมขึน้อีก กใ็ห้ประเมินซ า้ 
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 3. การเปลี่ยนค่าการสูญเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกายไปเป็นค่าการสูญเสยีสมรรถภาพของสนัหลงัตาม
สว่นต่าง ๆ (เอว อก คอ) ใหศ้กึษาจากหวัขอ้ที ่4.13 
 4. ใหศ้กึษาวธิกีารใชต้ารางค่ารวมทา้ยเล่ม สว่นขัน้ตอนการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของสนัหลงั
ใหศ้กึษาจากรปูที ่4-4 
 
 4.2.1 สรปุแนวทางการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของสนัหลงั 
  4.2.1.1 ซกัประวตักิารประสบอนัตรายหรอืเจบ็ปว่ยอย่างละเอยีด การตรวจร่างกายอย่างรอบคอบ  ทบทวน
รายงานการเจ็บป่วยและการตรวจทางคลินิกที่ส าคัญทัง้หมด ข้อมูลเหล่านี้ช่วยในการตัดสินใจว่ามีหรือไม่มี                    
ความผิดปกติในโครงสร้าง (ปล้องกระดูกสนัหลงั), รากประสาท, หรือไขสนัหลงัได้รบัอนัตรายหรือเสยีหาย  และ                    
การเคลื่อนไหวของปลอ้งกระดกูสนัหลงัผดิไปจากปกตหิรอืไม่ 
  4.2.1.2 ใชดุ้ลยพนิิจว่ามกีารสญูเสยีสมรรถภาพของร่างกายหรอืไม่  ถ้าการสญูเสยีสมรรถภาพยงัคงมี
การเปลีย่นแปลงในทางดขีึน้หรอืคงที ่ หรอืคาดว่าจะมกีารเปลีย่นแปลงเกดิขึน้อกีในระยะเวลา 12 เดอืนขา้งหน้า โดยจะ
ไดร้บัหรอืไม่ไดร้บัการรกัษากต็าม  แสดงว่าการสญูเสยีสมรรถภาพนัน้ยงัไม่ถาวร กย็งัไม่ตอ้งประเมนิใหร้อไปก่อน 
  4.2.1.3 เลอืกสนัหลงัสว่นทีเ่กดิรอยโรคครัง้แรก เช่น เอว คอ หรอื อก และเลอืกเอาอาการแสดงจาก
การตรวจพบทีส่อดคลอ้งและรุนแรงทีส่ดุของผูร้บัการประเมนิ เพื่อน ามาพจิารณาเลอืกวธิปีระเมนิ 
  4.2.1.4 ตรวจดูว่าผู้รบัการประเมนิ มกีารเจบ็ป่วยหรอืมกีารประสบอนัตรายที่กระดูกสนัหลงัหรอืราก
ประสาทหลายระดบั หรอือาการของโรคก าเรบิขึน้หลายครัง้ (Multilevel Involvement or Multiple Recurrences 
/Occasions) จากกระดูกสนัหลงัส่วนเดยีว (เอว อก หรอืคอ) กรณีดงักล่าวต่อไปนี้นี้ ควรเลอืกใช้การประเมนิด้วยวธิ ี
ROM ดงันี้ 
  ก.  มกีระดกูหกัมากกว่าหนึ่งระดบั (ปลอ้ง) เกดิในบรเิวณกระดกูสนัหลงัสว่นเดมิ 
  ข.  ม ีRadiculopathy สองขา้ง หรอืเป็นหลายระดบัในบรเิวณกระดกูสนัหลงัสว่นเดมิ 
  ค.  มกีารเปลีย่นแปลงการเคลื่อนไหวของกระดูกสนัหลงัหลายระดบั เช่น มกีารเชื่อมปลอ้ง
กระดกูสนัหลงัมากกว่า 2 ปลอ้งขึน้ไป ในบรเิวณกระดกูสนัหลงัสว่นเดมิ หรอื 
  ง.  ภาวะหมอนรองกระดูกสนัหลงัเลื่อนกลบัเป็นขึน้มาอกี  หรอืช่องไขสนัหลงัตีบแคบ พร้อม
กบัม ีRadiculopathy เกดิขึน้ทีร่ะดบัเดมิ หรอืระดบัใหม่ในบรเิวณกระดูกสนัหลงัส่วนเดมิ ในกรณีเช่นนี้ ใหน้ าค่าการ
สญูเสยีสมรรถภาพทีไ่ด ้ มารวมกบัค่าการสญูเสยีสมรรถภาพจากวธิ ีROM โดยใชต้าราง ค่ารวม    
  4.2.1.5 ถ้าผู้รบัการประเมินไม่มีอาการของโรคตามข้อ 4.2.1.4 และเกิดจากการประสบอนัตราย
ใหป้ระเมนิดว้ยวธิ ีDRE ทีแ่บ่งเป็น 5 ระดบั การประเมนิ DRE ส่วนมากจะอยู่ในระดบั 1 , 2 หรอื 3 ถ้ามกีารประสบ
อนัตรายของ Corticospinal tract. ใหศ้กึษาจากวธิกีารประเมนิหวัขอ้ที ่4.7 
 4.2.1.6 ถา้ผูร้บัการประเมนิไดร้บัการรกัษาโดยวธิผี่าตดัหรอืโดยกรรมวธิอีื่น ๆ ใหท้ าการประเมนิผล
ของการรักษาว่า  ผู้ร ับการประเมินมีอาการดีขึ้นมากน้อยเท่าใด มีผลกระทบต่อการประกอบกิจวัตรประจ าวัน
(ADL)หรือไม่  ถ้าอาการหรอือาการแสดงที่ยงัเหลืออยู่หลงัจากให้การรกัษาเต็มที่แล้ว มผีลกระทบต่อการประกอบ
กจิวตัรประจ าวนัของผูร้บัการประเมนิ การประเมนิกใ็หใ้ชค้่ารอ้ยละของการสญูเสยีทีเ่ป็นค่าสงูสุดในระดบันัน้ ๆ ถ้าผูร้บัการ
ประเมนิมโีรคหรอืภาวะผดิปกตทิีเ่กดิขึน้ก่อน  และไม่ปรากฏอาการ (Asymptomatic) ในขณะทีก่ าลงัท าการประเมนิ เมื่อการ
รกัษาสิน้สดุ ปรากฏว่า อาการของโรคเดมิเกดิก าเรบิและมผีลกระทบต่อกจิวตัรประจ าวนั ใหเ้ลอืกใชค้่ารอ้ยละของการ
สญูเสยีสมรรถภาพทีเ่ป็นค่าสงูสุดในระดบันัน้ ๆ ถ้าค่าการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพเพิม่ขึน้ในการเขยีนรายงาน
ตอ้งอธบิายถงึเหตุผลทีใ่หค้่าประเมนิสงูขึน้ 
 4.2.1.7 ถ้าสนัหลงัมกีารสญูเสยีสมรรถภาพในหลายส ่วน ต ้องท าการประเมนิการสญูเสยี
สมรรถภาพของสนัหลงัแต่ละส่วนก่อนโดยวธิ ีDRE จากนัน้จงึน าค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของสนัหลงัแต่ละส่วนมา
รวมกนัโดยใชต้ารางค่ารวม  จะไดค้่าการสญูเสยีสมรรถภาพของสนัหลงัทัง้หมด 
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 4.2.1.8 จากประวตัิการเจ็บป่วยและข้อมูลทางการแพทย์ครัง้ก่อนๆ ทัง้หมด  ต้องน ามาพิจารณาว่า        
เดมิมกีารสูญเสยีสมรรถภาพอยู่หรอืไม่  ต้องท าการวเิคราะห์แยกโรคความพกิารที่เป็นมาแต่ก าเนิด ความผดิปกต ิ  
จากการเจรญิเตบิโตและภาวะผดิปกติอื่น ๆ จากการประสบอนัตรายหรอืการเจบ็ป่วยครัง้น้ี โดยวธิกีารตรวจภาพรงัส ี          
ทีถ่่ายไวก้่อนการประสบอนัตราย  หรอืโดยการตรวจ Bone scan หลงัการประสบอนัตรายหรอืเจบ็ปว่ยครัง้น้ี 
 4.2.1.9 ถ้าจ าเป็นต้องท าตามขอ้ 4.2.1.8 ต้องท าการแบ่งแยกโรคหรอืการประสบอนัตรายออกเป็น 
สว่น ๆ ว่าสว่นไหนเป็นโรคเดมิ สว่นไหนเกดิขึน้ครัง้นี้โดยปฏบิตัอิย่างยุตธิรรม โรคทีเ่กดิขึน้ก่อนต้องมขีอ้มูลที่เพยีงพอ
จงึจะน ามาพจิารณา ในบางกรณีการประเมนิค่าการสูญเสยีสมรรถภาพเป็นส่วน ๆ ค่าร้อยละของการสูญเสยี
สมรรถภาพที่เกิดจากโรคเดิม  สามารถน ามาหกัหรือลบออกจากค่าการสูญเสยีสมรรถภาพที่ประเมินได้ในครัง้นี้    
ทางทีด่กีารประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพจากการเจบ็ปว่ยครัง้ก่อนและครัง้ปจัจุบนั ควรใชว้ธิกีารประเมนิแบบเดยีวกนั  
จงึจะสามารถน ามาเปรยีบเทยีบกนัได ้  ถา้ครัง้ก่อนใชว้ธิปีระเมนิดว้ย ROM และการเจบ็ป่วยครัง้หลงักค็วรประเมนิซ ้า
โดยวธิ ีROM แต่ถา้ครัง้ทีแ่ลว้ประเมนิดว้ยวธิ ีDRE เนื่องจากไม่สามารถใชว้ธิ ีROM และการเจบ็ป่วยครัง้หลงัประเมนิ
โดยวธิ ีROM ในกรณีเช่นน้ีกอ็นุโลมใหน้ าค่าทีป่ระเมนิโดย DRE ครัง้ทีแ่ลว้  มาหกัลบจากค่า ROM ทีป่ระเมนิครัง้หลงั 
เพราะว่ามวีธิปีระเมนิเพยีง 2 วธิ ีแต่การประเมนิเดมิ (ครัง้ทีแ่ลว้) มขีอ้มูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์  การแบ่งการประเมนิเป็น
สว่น ๆ อาจจะไดค้่าการสญูเสยีสมรรถภาพทีต่ ่ากว่าทีค่วรจะเป็น 
 4.2.1.10 ในรายที่ผูร้บัการประเมนิ มอีาการของ Corticospinal tract จากการไดร้บัอนัตรายหรอื
เสยีหาย  การประเมนิการสญูเสยีใหศ้กึษาจากตารางที ่4-6  
 
4.3 การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของสนัหลงัจากการวินิจฉัยโรค (Diagnosis-Related 
Estimate Method or DRE) 
  4.3.1  การแบ่งระดบัการสูญเสียสมรรถภาพของสนัหลงัจากการวินิจฉัยโรคตามความรนุแรง 

วิธี DRE แบ่งการประเมินออกเป็น 5 ระดบั ส าหรบักระดกูสนัหลงัทัง้ 3 ส่วน การจดัคนไข้เข้าสู่
ระดบัต่าง ๆ ของ DRE ท่ีเหมาะสม   ผูป้ระเมินควรพิจารณาตดัสินใจเลือกเพียงวิธีเดียวจากสองวิธีต่อไปน้ี 
 1. วธิแีรกท าการประเมนิโดยใช้ขอ้มูลพื้นฐานของอาการ, อาการแสดง, และผลการตรวจทางคลนิิกที่
เหมาะสมจ านวน 12  ประการ รายละเอยีดดจูากกรอบ 4-1 
 2. วธิทีี่สองอาศยัขอ้มูลพื้นฐานของการตรวจพบกระดูกสนัหลงัหกั และ/หรอืขอ้เคลื่อน พร้อมกบัการ
ตรวจพบหรอืไม่พบอาการทางคลนิิก  ถ้าตรวจพบกระดูกสนัหลงัหกัจากภาพถ่ายรงัส ี ใหใ้ช้แนวทางนี้ท าการจดัระดบั 
DRE โดยไม่จ าเป็นตอ้งท าการตรวจทางคลนิิกอื่นๆเพื่อยนืยนั   
  การประเมนิการสูญเสยีโดยวธิ ีDRE ผูป้ระเมนิจะต้องมขีอ้มูลประวตัิการเจบ็ป่วย ผลการตรวจ
ร่างกาย  ทบทวนผลการตรวจทางคลนิิก  แล้วจึงท าการจดัระดบัการสูญเสยีสมรรถภาพที่เหมาะสมให้กบัผู ้รบัการ
ประเมนิ  
  วธิ ีDRE แบ่งการสูญเสยีสมรรถภาพออกเป็น 5 ระดบั ผู้รบัการประเมนิส่วนมากมกัถูกจดัอยู่ใน
ระดบัใดระดบัหนึ่งใน 3 ระดบัแรก  ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไหวของปล้องกระดูกสนัหลังที่ผิดปกติ (เช่น 
เคลื่อนไหวมากขึ้นหรือเคลื่อนไหวน้อยลง) จะถูกจดัอยู่ในระดบั 4 หรอื 5  ถ้ามีการสูญเสยีสมรรถภาพที่กระดูกสนัหลงั             
สว่นอื่นดว้ย เช่น อกและเอว ใหท้ าการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพในแต่ละส่วนก่อน แลว้จงึน าค่าทีป่ระเมนิไดม้า
รวมกนัโดยใช ้ตารางค่ารวม ถ้ามีกระดูกสันหลังหักหลายปล้อง (มากกว่าหนึ่งระดับ) ที่ส ันหลังส่วนเดียวกัน                      
ควรเปลีย่นไปประเมนิโดยใชว้ธิ ีROM  
  ผูร้บัการประเมนิโดยวธิกีารจดัระดบั DRE ทีใ่ชข้อ้มูลทางคลนิิกตามกรอบ 4 –1  ส่วนมาก มกัจะอยู่
ในระดบั 1 , 2 หรอื 3 โดย DRE ระดบั 1 มเีฉพาะอาการเจบ็ป่วยเท่านัน้, DRE ระดบั 2 มอีาการและอาการแสดง             
แต่ไม่ม ีRadiculopathy หรอืไม่มกีารเปลีย่นแปลงการเคลื่อนไหวของปลอ้งกระดูกสนัหลงัทีผ่ดิปกติ,  DRE ระดบั  3  มี
อาการและอาการแสดงของ Radiculopathy พร้อมกบั มีการตรวจร่างกายและการตรวจทางคลินิกที่ยืนยนัว่ามี 
Radiculopathy จรงิ   
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  เน่ืองจากแพทย์ผู้ประเมินต้องท าการประเมินผู้ร ับการประเมินในระยะหลังจากได้รับการรักษาทาง
การแพทยจ์นเตม็ทีห่รอืการรกัษาสิน้สุด (MMI) ดงันัน้ จากประวตักิารเจบ็ป่วยครัง้แรกทีต่รวจพบอาการแสดงทีผ่ดิปกต ิ 
อาจจะตรวจไม่พบขณะท าการประเมนิครัง้หลงัสดุ กใ็หท้ าการประเมนิได ้สิง่ส าคญัคอืการใหค้วามส าคญั กบัการด าเนิน
ของโรคว่าถึงจุดสิน้สุดการรกัษา หรอืฟ้ืนคนืสภาพเตม็ทีแ่ลว้ และจะไม่มกีารเปลีย่นแปลงอกีต่อไป (MMI) กใ็หท้ าการ
ประเมนิได ้ โดยไม่ตอ้งค านึงเกีย่วกบัอาการและอาการแสดงทีเ่กดิครัง้แรกเริม่ 
  ถา้ผูร้บัการประเมนิมอีาการและอาการแสดงของ Radiculopathy ทีเ่กดิจากหมอนรองกระดกูสนัหลงั
กดทบัรากประสาทหรอืจากช่องไขสนัหลงัตบีแคบ และสามารถรกัษาใหด้ขีึน้โดยวธิไีม่ผ่าตดั และในขณะท าการประเมนิ
ไม่ปรากฏอาการและอาการแสดงของ Radiculopathy หลงเหลืออยู่ ควรจดัผู้รบัการประเมินอยู่ใน DRE ระดบั 2   
เนื่องจากเมื่อการรกัษาสิน้สุด ไม่ม ีRadiculopathy แต่ถ้าเป็น DRE ระดบั 3 ผูร้บัการประเมนิ ยงัคงต้องมอีาการและ
อาการแสดงของ Radiculopathy อยู่ ไม่ว่าจะรกัษา ดว้ยยาหรอืรกัษาโดยวธิผี่าตดักต็าม  หรอืผู้รบัการประเมนิที่ม ี
Radiculopathy ที่เกดิจากหมอนรองกระดูกกดทบัรากประสาทหรอืช่องไขสนัหลงัตีบแคบลง หลงัการรกัษาโดยวิธ ี           
ผ่าตดัแลว้อาการดขีึน้ ไม่ปรากฏอาการเลย (Asymptomic) กจ็ดัอยู่ในระดบั 3 เช่นเดยีวกนั     
  ในการประเมินด้วย DRE แพทย์ผู้ประเมินพึงระลึกไว้เสมอว่า ข้อมูลหรือเอกสารที่ใช้การประเมิน              
ต้องเป็นข้อมูลของการสูญเสยีสมรรถภาพทางสรีรวิทยา (หน้าที่ของอวยัวะ) และโครงสร้างของอวยัวะที่มีสาเหตุมา                     
จากการประสบอันตรายหรือการเจ็บป่วยด้วยโรคเท่านั ้น มิใช่เกิดจากความผิดปกติของการเจริญเติบโต
(Developmental Findings) ซึง่ไดแ้ก่ 
  2.1 ภาวะ Spondylolysis พบในคนปกตริอ้ยละ 7 
  2.2 ภาวะ Spondylolisthesis พบในคนปกตริอ้ยละ 3 
  2.3 หมอนรองกระดกูสนัหลงัเลื่อนโดยไม่มอีาการ Radiculopathy พบไดร้อ้ยละ 30                              
                             ในคนอายุ เกนิ 40  ปี  
  2.4 การเปลี่ยนแปลงของหมอนรองกระดูกสนัหลงัในภาพ MRI พบได้ร้อยละ 40 หลังอายุเกิน                
35 ปี และพบเกอืบทุกรายทีอ่ายุเกนิ 50 ปี พงึระลกึเสมอว่า ภาพรงัสทีีผ่ดิปกตขิอง CT Scan และ MRI ไม่จ าเป็นต้อง
หมายความว่า ผูร้บัการประเมนิมกีารสญูเสยีสมรรถภาพทีเ่กดิมาจากการประสบอนัตรายเสมอไป 
(ภาวะ 2.1 และ 2.2 ไม่ใช่ภาวะทีเ่กดิเนื่องจากการท างาน) 
 ผูร้บัการประเมนิทีพ่บความผดิปกติดงักล่าวในภาพรงัส ีทัง้ที่ทราบว่าเป็นมาก่อน หรอืเขา้ใจว่าเป็นมา
ก่อนการประสบอนัตรายที่ต้องท าการประเมนิ แพทย์ผู้ประเมนิต้องแจ้งให้ผู้รบัการประเมนิทราบถึงภาวะที่เกดิขึน้
ก่อนการประสบอนัตราย  ถ้าเกดิการขอรอ้งหรอืเรยีกรอ้ง แพทยผ์ู้ประเมนิจะต้องท าการพจิารณาว่าภาวะผดิปกติที่
เกดิขึน้ก่อนนัน้ ยงัคงมอีาการของโรคด าเนินอยู่หรอืไม่  หรอืว่า อาการและโรคทีก่ าเรบิขึ้นอกีเป็นผลมาจากการประสบ
อันตรายครัง้ใหม่  แพทย์ผู้ประเมินควรต้องตระหนักถึงค าจ ากัดความหรือความหมายของ  การก าเริบของโรค 
(Aggravation) ซึ่งหมายถึง องค์ประกอบ เช่น ร่างกาย สารเคม ีสารชวีภาพ หรอืภาวะโรค ที่ท าให้เกดิการเปลี่ยนแปลง         
อนัไม่พงึประสงคต่์อการด าเนินของโรค หรอื ท าใหเ้กดิการสญูเสยีสมรรถภาพเพิม่ขึน้ 
 4.3.2  อาการแสดงทางคลนิิกทีส่ าคญัทีน่ ามาใชจ้ดัระดบั DRE ใหศ้กึษาจากกรอบ 4-1 
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กรอบ 4 –1   ค าจ ากดัความของอาการแสดงทางคลนิิก เพื่อน ามาใชพ้จิารณาจดัระดบั DRE ของผูร้บัการประเมนิใน
การประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพ 
1.   กล้ามเน้ือหดเกรง็ (Muscle Spasm) หมายถึง การหดตัวทนัทีของกล้ามเนื้อมดัเดยีวหรือกลุ่มของ   
กลา้มเน้ือ ทีบ่งัคบัไม่ได ้ไม่สามารถคลายตวัไดเ้อง พบบ่อยที่กลา้มเนื้อขา้งกระดูกสนัหลงั ( Paravertebral Muscle 
Spasm) หลงัจากกระดูกสนัหลงัไดร้บับาดเจบ็เฉียบพลนั (Acute Spinal Injury) สามารถตรวจพบไดด้ว้ยการคล า 
และพบไดน้้อยในผูป้ว่ยทีป่วดหลงัเรือ้รงั   

ต้องแยกการหดเกรง็ของกลา้มเนื้อออกจากกลา้มเนื้อที่หดตวัโดยจงใจ โดยผูร้บัการประเมนิที่มกีารหด
เกรง็จะไม่สามารถคลายกลา้มเนื้อนัน้ได ้ การหดเกรง็พบได้ทัง้ในท่ายืนและนอนราบและมกัท าใหเ้กดิ functional 
scoliosis  

วธิกีารแยกการหดเกรง็ของกลา้มเน้ือออกจากกลา้มเน้ือทีห่ดตวัโดยจงใจ ท าไดโ้ดยใหผู้ร้บัการประเมนิยนื
ลงน ้าหนกับนเทา้ทลีะขา้ง ในขณะเดยีวกนักบัทีผู่ต้รวจคล าทีก่ลา้มเน้ือหลงั ในคนปกตจิะพบว่ากลา้มเน้ือขา้งกระดูก
สนัหลงัขา้งทีม่กีารลงน ้าหนกัตวัจะคลายตวั  ดงันัน้ ถ้าผูต้รวจพบการคลายตวัของกลา้มเนื้อ จะไม่ใช่การหดเกรง็ที่
แทจ้รงิ 
2. กล้ามเน้ือเกรง็ต้าน  (Muscle Guarding) หมายถงึ กลา้มเนื้อทีห่ดตวั เพื่อลดการเคลื่อนไหวหรอืลดการขยบั
หรอืการเขย่า (สัน่ คลอน) ของเนื้อเยื่อทีป่ระสบอนัตราย (บาดเจบ็) หรอืเป็นโรค มใิช่ muscle spasm ที่แทจ้รงิ 
เพราะกล้ามเนื้อที่หดตัวสามารถคลายตวัได้เอง กล้ามเนื้อเกร็งต้านท าให้เอวที่แอ่นตามปกติหายไป (Loss of 
Lumbar Lordosis) และอาจท าใหก้ารเคลื่อนไหวของสนัหลงัลดลง 
3.  การเคลื่อนไหวของสนัหลงัไม่สมมาตร (Asymmetry of Spinal Motion) หมายถงึการเคลื่อนไหวของ
กระดูกสนัหลงัระนาบหนึ่งระนาบใดในสามระนาบไม่สมดุล ซึง่บางครัง้อาจเกดิจากกล้ามเน้ือหดเกรง็ หรอื เกรง็
ต้าน สามารถตรวจว่ามกีารเคลื่อนไหวของสนัหลงัไม่สมมาตร โดยใหผู้ร้บัการประเมนิกม้หลงั จะไม่สามารถกม้ได้
ตามปกต ิ จะเอนศรษีะหรอืเอยีงล าตวัไปดา้นหนึ่งดา้นใด  การตรวจโดยการกม้หลงัซ ้าต้องไดผ้ลเหมอืนกนัทุกครัง้  
จงึจะสามารถยนืยนัไดว้่าเป็นการเคลื่อนไหวสนัหลงัทีไ่ม่สมมาตรจรงิ   
4.  อาการปวดร้าวตามรากประสาทท่ีไม่มีอาการแสดงทางคลินิกยืนยนั (Nonverifiable Radicular Pain) 
หมายถงึ อาการปวดร้าวไปตามรากประสาท  แต่ตรวจไม่พบสาเหตุหรอืต้นก าเนิด เช่น ตรวจไม่พบอาการแสดง 
ทางคลนิิก ไม่พบการเปลี่ยนแปลงในภาพถ่าย MRI หรอืการตรวจ EMG หรอือาการปวดรา้วตามรากประสาทที ่        
แผ่ไปตามผวิหนงั  ตามรปูที ่4-1 และ 4-2  
5. รีเฟลก็ซ ์(Reflexes) ในการตรวจร่างกายอาจตรวจพบรเีฟลก็ซเ์พิม่ขึน้ ลดลง หรอืหายไป ดงันัน้ รเีฟลก็ซท์ีถ่อื
ว่าผดิปกต ิ ต้องยนืยนัจากการตรวจแขนหรอืขาขา้งทีผ่ดิปกตเิมื่อเทยีบกบัขา้งที่ปกตแิลว้พบว่าไม่เท่ากนัจากการ
ตรวจซ ้าหลายครัง้ รีเฟล็กซ์ที่ลดลง หรือหายไปจากพยาธิสภาพของรากประสาท มักฟ้ืนกลับคืนมาได้ยาก   
รเีฟลก็ซ์ที่ผดิปกติ เช่น Babinski’s signs หรอื Clonus อาจเป็นอาการแสดงที่เกดิจากพยาธสิภาพของ  
Corticospinal tract  
6. กล้ามเน้ืออ่อนแรงร่วมกบัมีการสูญเสียการรบัความรู้สึกท่ีผิวหนัง (Weakness and Loss of Sensation)         
เพื่อความถูกตอ้งในการประเมนิทางระบบประสาท การสญูเสยีการรบัความรูส้กึทีผ่วิหนงั ทีต่รวจพบตอ้งเป็นไปตาม
บรเิวณผวิหนังที่รากประสาทส่งไปรบัความรู้สกึ (Dermatomal Pattern) ตามรูปที ่4-1 และ 4-2 และกล้ามเนื้อที ่
อ่อนแรงตอ้งสอดคลอ้งกบัเสน้ประสาทสัง่การทีไ่ปควบคุมหรอืเลีย้งกล้ามเนื้อนัน้  กลา้มเนื้อทีอ่่อนแรงเป็นเวลานาน
จะท าใหก้ลา้มเน้ือนัน้ลบี  
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7.   กล้ามเน้ือลีบ (Muscle Atrophy) การตรวจกล้ามเนื้อลีบท าได้โดยวิธีการวัดเส้นรอบวงของแขนหรือขา 
เปรียบเทยีบกบัด้านตรงขา้ม เช่น บรเิวณต้นขา (Thigh) เส้นรอบวงต้องต่างกนัตัง้แต่ 2 ซม. ขึน้ไป ส่วนบรเิวณขา 
(Leg) ตน้แขน และปลายแขน  ตอ้งต่างกนัตัง้แต่ 1 ซม. ขึน้ไป  
      ข้อควรระวงั  ขา้งทีถ่นดัอาจโตกว่าขา้งทีไ่ม่ถนดัได ้เน่ืองจากการใชง้าน 
8.  พยาธิสภาพของรากประสาท (Radiculopathy) หมายถงึ การเปลีย่นแปลงทีม่นีัยส าคญั เกีย่วกบัการท างาน
ของรากประสาทจากการทีร่ากประสาทถูกกดทบัหรอืเกดิอนัตราย หรอืจากโรค ซึง่อาจเป็นกบัรากประสาทเดยีวหรอื
หลายรากก็ได้  การวินิจฉัยต้องอาศยัอาการปวด อาการชาและ/หรืออาการ paresthesia บริเวณผิวหนังที ่
สอดคลอ้งกบั dermatome ของรากประสาทนัน้ และมกัตรวจพบอาการแสดงของรากประสาทตงึตวั (SLR)  การ
วนิิจฉัยหมอนรองกระดูกสนัหลงัเลื่อนทบัรากประสาท จะต้องมกีารตรวจพบเพิม่เติมจากการตรวจภาพถ่ายรงัส ี
(Imaging study) ทีส่อดคล้องกนั  การพบการเปลี่ยนแปลงในภาพถ่ายรงัสีเพยีงอย่างเดยีว หา้มน ามาใชใ้นการ
วนิิจฉยัพยาธสิภาพของรากประสาท จะตอ้งมอีาการทางคลนิิกดงักล่าวขา้งตน้ร่วมดว้ย   
9.  การตรวจกล้ามเน้ือด้วยไฟฟ้าเพื่อยืนยนัพยาธิสภาพของรากประสาท (Electrodiagnostic Verification 
of Radiculopathy)  
      พยาธสิภาพของรากประสาททีเ่กดิอย่างเฉียบพลนั  เมื่อท าการตรวจกล้ามเน้ือด้วยไฟฟ้าเทยีบกนั 2 ขา้ง             
จะได้ผลแตกต่างกนัคอื ขา้งทีม่รีอยโรค จะพบ Multiple positive sharp waves หรอื Fibrillation potentials                     
ในกล้ามเน้ือที่รากประสาทนัน้มาสัง่การ (Innervated) การแปลผลการตรวจกล้ามเน้ือด้วยไฟฟ้า ควรท าโดยแพทย์
ผูเ้ชีย่วชาญ  
       การตรวจกลา้มเน้ือดว้ยไฟฟ้า (EMG) ไม่สามารถตรวจพบพยาธสิภาพของรากประสาท ทีเ่กดิจากการถูกกด
ทบัได้ทัง้หมด  และไม่สามารถบอกถึงสาเหตุของการเกดิพยาธสิภาพทีร่ากประสาท  แต่การตรวจกลา้มเนื้อด้วย
ไฟฟ้า สามารถตรวจพบพยาธสิภาพของรากประสาท ที่เกดิจากสาเหตุอื่นนอกจากการถูกกดทบั ซึง่ไม่ สามารถ
ตรวจพบโดยภาพถ่ายรงัส ีเช่น MRI  
10. ความผิดปกติของการเคลื่อนไหวท่ีสอดคล้องกนัของปล้องกระดูกสนัหลงั (Alteration of Motion 
Segment Integrity) ท าการตรวจไดโ้ดยการถ่ายภาพรงัสธีรรมดาของกระดกูสนัหลงัดา้นขา้ง ในท่ากม้และแอ่นหลงั 
ตามหลกัเกณฑ์ที่กล่าวมาแล้ว  การเคลื่อนไหวผิดปกติอาจเป็นไปในทางที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง เช่น การเลื่อนที ่
(Translation) หรอืการเลื่อนเชงิมุม (Angular Motion) ทีเ่พิม่มากขึน้ หรอืลดลง เนื่องจากปลอ้งกระดูกยดึตดิ เพราะ
การเจรญิเตบิโตทีผ่ดิปกต ิ หรอืกระดกูหกัเชื่อมตดิกนั จากการผ่าตดัหรอืการตดิเชือ้  
11.  กลุ่มอาการ Cauda equina (Cauda Equina Syndrome) เป็นกลุ่มอาการทีป่ระกอบดว้ย  ความผดิปกตใิน
การขบัถ่ายอุจจาระและ / หรอืปสัสาวะ  อาการชาบรเิวณรอบทวารหนัก (Saddle Anesthesia)  และการสญูเสยีก าลงั
กล้ามเนื้อของขาและเท้า ตลอดจนการสูญเสยีการรบัความรู ้ส ึกที่ผ ิวหนังบริเวณดงักล่าว นอกจากนี้อาจ 
ตรวจพบ การอ่อนแรงของกล้ามเนื้อหูรูดทวารหนัก โดยการตรวจดว้ยนิ้วมอื ร่วมกบัการลดลงหรอืหายไปของ
รเีฟลก็ซท์ีก่ระเพาะปสัสาวะ ล าไส ้ขา และเทา้   
12.  การตรวจการท างานของกระเพาะปัสสาวะ (Urodynamic Tests) การท า Cystometrograms ในผูป้ว่ยทีเ่ป็น 
Cauda equina syndrome มปีระโยชน์ช่วยในการวนิิจฉยั  แต่ผลทีไ่ดอ้าจไม่แน่นอน ถ้าผลการตรวจปกตบิอกไดว้่า 
ความผดิปกติของกระเพาะปสัสาวะไม่น่าจะมสีาเหตุจากเสน้ประสาทที่มาควบคุม ในผูป้่วยบางรายอาจมคีวาม
จ าเป็นทีต่อ้งท าการตรวจ Urodynamic tests อื่น ๆ ใหค้รอบคลุมมากขึน้      
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 4.3.3  แนวทางการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพจากการวินิจฉัยโรค (Application of Clinical 
Findings to Determine DRE Category) 
  จากการใช้นิยามทางคลินิก ท าให้แพทย์สามารถจัดระดบัการสูญเสยีสมรรถภาพของผู้ร ับการ
ประเมนิเขา้สู ่DRE ระดบั 1, 2 หรอื 3 
 ระดบัที ่1 (Category 1) ผูร้บัการประเมนิมแีต่อาการอย่างเดยีว (Subjective) 
 ระดับที่ 2 (Category 2) ผู้ร ับการประเมินมีแต่อาการและอาการแสดง แต่ไม่มี Radiculopathy 
หรอืไม่พบการเคลื่อนไหวทีผ่ดิปกตขิองปลอ้งกระดกูสนัหลงัหลงเหลอือยู่ ไดแ้ก่ พวกหมอนรองกระดูกสนัหลงัทีก่ดทบั
รากประสาท หรอื Lateral spinal stenosis ทีส่ามารถรกัษาหายไดโ้ดยวธิอีนุรกัษ์ (ไม่ต้องผ่าตดั) และไม่มอีาการและ
อาการแสดงทางรากประสาทหลงเหลอือยู่ 
 ระดบัที ่3 (Category 3) ผูร้บัการประเมนิต้องม ีRadiculopathy ทีส่ามารถตรวจพบได ้เช่น อาการ
และอาการแสดงของ Radiculopathy ที่เกิดจากหมอนรองกระดูกสนัหลงักดทบัรากประสาท หรอื Lateral spinal 
stenosis ทีอ่าการดขีึน้ ไม่ว่าจะเกดิจากการรกัษาดว้ยยาหรอืการผ่าตดั  หรอืไม่ปรากฏอาการ   หลงัผ่าตดั 
 ระดบัที ่4 (Category 4) ผูร้บัการประเมนิมกีารเคลื่อนไหวทีผ่ดิปกตขิองปลอ้งกระดกูสนัหลงั 
 ระดับที่  5  (Category 5) ผู้ร ับการประเมินมีอาการตามระดับที่ 3 และระดับที่  4 ร่วมกัน 
(Radiculopathy + Loss of Spinal Integrity) 
 สว่นกลุ่มอาการ Cauda equina syndrome ใหใ้ชว้ธิปีระเมนิ Corticospinal tract ซึง่จะกล่าวต่อไป 
 
4.4  การประเมินการสญูเสียสมรรถภาพของสนัหลงัส่วนเอวจากการวินิจฉัยโรค 
 (DRE : Lumbar spine) 
  แบ่งการสญูเสยีสมรรถภาพออกเป็น 5 ระดบั (ตารางที ่4-3)  
   ค่าการสูญเสยีฯที่อยู่ในระดบั 2 ถึง 5 จะเป็นตวัเลขที่เป็นช่วง (Range) เช่น 10% - 13%, 
20% - 23% ควรน ามาพจิารณาในกรณีที่หลงัการรกัษาแลว้  ยงัมอีาการหลงเหลอือยู่ และอาการเหล่านี้มผีลกระทบ
โดยตรงต่อการประกอบกจิวตัรประจ าวนั (ADL)  ถา้มผีลกระทบมาก ใหเ้ลอืกใชค้่าสงูสดุ เช่น 13% หรอื 23% เป็นตน้ 
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ตารางท่ี 4-3 เกณฑก์ารประเมินการสญูเสียสมรรถภาพสนัหลงัส่วนเอว จากการประสบอนัตราย (Criteria 
for Rating Impairment due to Lumbar Spine Injury)  
 

ระดบัการสญูเสียสมรรถภาพ เกณฑก์ารประเมิน 

ระดบัท่ี 1           
(DRE : Lumbar Category 1) 
สญูเสยีรอ้ยละ 0  ของทัง้ร่างกาย  

ตรวจไม่พบอาการแสดงทางคลนิิกใด ๆ ทีเ่ป็นหลกัฐานยนืยนัวา่การประสบ
อนัตรายหรอืการเจบ็ปว่ยนัน้ ท าใหเ้กดิการสญูเสยีสมรรถภาพ ไดแ้ก่ ไมพ่บ
กลา้มเน้ือเกรง็ตา้น หรอื หดเกรง็ ไมม่กีารสญูเสยีทางระบบประสาท ไมม่ ี        
การเคลื่อนไหวทีผ่ดิปกตขิองปลอ้งกระดกูสนัหลงั และไม่มกีระดกูหกั 

การสูญเสียระดบัท่ี 2            
(DRE : Lumbar Category 2)    
มกีารสญูเสยีสมรรถภาพ        
รอ้ยละ 5-8  ของทัง้ร่างกาย          

ประวตักิารเจบ็ปว่ย และผลการตรวจร่างกายยนืยนัว่ามกีารประสบอนัตราย  
อาจพบกลา้มเน้ือเกรง็ตา้น หรอื หดเกรง็ หรอืการเคลื่อนไหวของสนัหลงั           
ไม่สมมาตร  ผูร้บัการประเมนิมแีต่อาการปวดอย่างเดยีวแต่ตรวจไมพ่บราก 
ประสาทถูกกดทบัหรอืเกดิอนัตราย (Radiculopathy) ไม่พบความผดิปกตขิอง
การเคลื่อนไหวทีส่อดคลอ้งกนัของปลอ้งกระดกูสนัหลงั  
หรอื 
ผูร้บัการประเมนิมปีระวตัเิคยมอีาการทางคลนิิกเขา้ไดก้บั รากประสาทถูกกด
ทบัหรอืเกดิอนัตราย และม ีImaging study แสดงถงึหมอนรองกระดกูสนัหลงั
เลื่อนออกมากดทบัรากประสาททีร่ะดบัและขา้งเดยีวกนักบัของเดมิทีเ่คยมี
อาการ แต่ปจัจบุนัไม่ปรากฏอาการของรากประสาทถูกกดทบัหรอืเกดิ
อนัตราย หลงเหลอือยู่ ภายหลงั การรกัษาโดยวธิอีนุรกัษ์ 
หรอื 
กระดกูสนัหลงัหกั  กรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้ 
1. กระดกูสนัหลงัหกัทีส่ว่น body หนึ่งปลอ้ง โดยมกีารยุบตวัน้อยกว่า          
รอ้ยละ 25 
2. กระดกูสนัหลงัหกัทีส่ว่น Posterior  element โดยไม่มชีิน้กระดกูหกัเลื่อนที ่ 
(ไม่ใช่ Spondylolysis ทีเ่กดิจากความผดิปกตริะหว่างการเจรญิเตบิโต) และ
กระดกูทีห่กัเชื่อมตดิดแีลว้โดยไม่มกีารเปลีย่นแปลงต่อการเคลื่อนไหวของ
ปลอ้งกระดกูสนัหลงั  
3.  กระดกูสนัหลงัหกัทีส่ว่น Spinous process หรอื Transverse process 
และชิน้กระดกูหกัเลื่อนที ่แต่สว่น bodyไม่หกั และไมม่ผีลต่อช่องไขสนัหลงั  
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ระดบัการสญูเสียสมรรถภาพ เกณฑก์ารประเมิน 

การสูญเสียระดบัท่ี 3           
(DRE : Lumbar Category 3) 
มกีารสญูเสยีสมรรถภาพ 
รอ้ยละ 10–13 ของทัง้ร่างกาย   
 

มอีาการแสดงของรากประสาทถกูกดทบัหรอืเกดิอนัตราย (Radiculopathy) 
ชดัเจน ไดแ้ก่ อาการปวดรา้ว และสญูเสยีความรูส้กึทีผ่วิหนงัตาม 
Dermatome ของรากประสาทนัน้  สญูเสยีรเีฟลกซ ์ กลา้มเน้ืออ่อนแรง  หรอื
กลา้มเน้ือลบีขา้งเดยีว (จากการวดัเสน้รอบวงบรเิวณเหนือหรอืต ่าจากขอ้เขา่ 
เปรยีบเทยีบกบัดา้นตรงขา้มในระดบัเดยีวกนั) การสญูเสยีสมรรถภาพ
ดงักล่าวควรไดร้บัการยนืยนัโดยการตรวจกลา้มเนื้อดว้ยไฟฟ้า (EMG)  
หรอื 
มปีระวตัขิองภาวะหมอนรองกระดกูสนัหลงักดทบัรากประสาททีส่อดคลอ้งกบั
ผลการตรวจทางคลนิิกพบว่าม ีRadiculopathy จรงิ หรอื ผูร้บัการประเมนิที่
ไดร้บัการผ่าตดัรกัษา Radiculopathy แลว้  และปจัจบุนัไมม่อีาการของ 
Radiculopathyหลงเหลอือยู ่
หรอื 
กระดกูสนัหลงัหกั  กรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้ 
1. กระดกูสนัหลงัหกัทีส่ว่น body หนึ่งปลอ้งโดยมกีารยุบตวัระหว่างรอ้ยละ 
25-50 
2. กระดกูสนัหลงัหกัทีส่ว่น Posterior element  โดยมชีิน้กระดกูหกัเลื่อนที ่
และมผีลกระทบต่อช่องไขสนัหลงั 
 หมายเหต ุ  กระดกูหกัทัง้สองกรณี  ตอ้งเชื่อมตดิดโีดยไมม่กีารเปลีย่นแปลง
ต่อความมัน่คงทางโครงสรา้งของกระดกูสนัหลงั  

การสูญเสียระดบัท่ี 4 
(DRE : Lumbar Category 4) 
มกีารสญูเสยีสมรรถภาพ 
รอ้ยละ 20-23 ของทัง้ร่างกาย   
 

มกีารสญูเสยีการเคลื่อนไหวทีส่อดคลอ้งกนัของปลอ้งกระดกูสนัหลงับรเิวณ
เอว  โดยดจูากภาพถ่ายรงัสดีา้นขา้งในท่ากม้และแอ่นเอว  ซึง่พบว่า  
1.  มกีารเลื่อนทีข่องกระดกูสนัหลงัระหว่างปลอ้งไมต่ ่ากว่า 4.5 มม. หรอื   
2. มกีารเลื่อนเชงิมมุทีร่ะดบั L1–L2 , L2–L3 และ L3–L4 มากกว่า 15

0 , ทีร่ะดบั  
L4–L5 มากกว่า 20

0  และที ่ระดบั L5–S1  มากกว่า 25
0  

หรอื 
ผูร้บัการประเมนิมปีลอ้งกระดกูสนัหลงัเชื่อมตดิกนัเองจากโรคหรอืการ
เจรญิเตบิโตทีผ่ดิปกต ิจนท าใหป้ลอ้งกระดกูสนัหลงันัน้ไม่เคลื่อนไหวหรอืแทบ
จะไมม่กีารเคลื่อนไหว  หรอืผูร้บัการประเมนิทีไ่ดร้บัการผ่าตดัเชื่อมปลอ้ง
กระดกูสนัหลงัโดยไม่ตอ้งค านึงถงึผลส าเรจ็ของการผ่าตดั 
หรอื 
กระดกูสนัหลงัหกั  กรณีต่อไปนี้ 
กระดกูสนัหลงัหกัทีส่ว่น Body หนึ่งปลอ้งโดยมกีารยุบตวัมากกว่า รอ้ยละ 50  
และไมม่ผีลกระทบต่อไขสนัหลงัและรากประสาท 
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ระดบัการสญูเสียสมรรถภาพ เกณฑก์ารประเมิน 

การสูญเสียระดบัท่ี 5 
(DRE : Lumbar category 5) 
มกีารสญูเสยีสมรรถภาพ 
รอ้ยละ 25–28 ของทัง้ร่างกาย   
 

ผูร้บัการประเมนิทีม่อีาการและอาการแสดงทางคลนิิกครบตามระดบั 3 และ 4 
คอื มทีัง้ Radiculopathy และการสญูเสยีการเคลื่อนไหวทีส่อดคลอ้งกนัของ
ปลอ้งกระดกูสนัหลงั (Loss of Motion Segment Integrity) ตรวจพบการ
สญูเสยีสมรรถภาพของขาและเทา้อย่างชดัเจน เช่น กลา้มเน้ือลบี  สญูเสยี          
รเีฟลกซ ์ มอีาการปวดและ/หรอืการเปลีย่นแปลงความรูส้กึทีผ่วิหนงัตาม 
Dermatome หรอื มผีล EMG ยนืยนัการสญูเสยีสมรรถภาพ (ตามทีก่ล่าวไว ้        
ในระดบั 3)  และมกีารสญูเสยีการเคลื่อนไหวทีส่อดคลอ้งกนัของปลอ้งกระดกู
สนัหลงั (ตามทีก่ล่าวไวใ้นระดบั 4)   
หรอื 
กระดกูสนัหลงัหกั  กรณีต่อไปนี้ 
กระดกูสนัหลงัหกัทีส่ว่น Body หนึ่งปลอ้งโดยมกีารยุบตวัมากกว่า รอ้ยละ 50 
และมผีลกระทบต่อไขสนัหลงัและรากประสาทขา้งใดขา้งหนึ่งเพยีงขา้งเดยีว 

 
ตวัอยา่งท่ี 4.1  
สูญเสียสมรรถภาพรอ้ยละ 0 ของทัง้รา่งกาย จากการประสบอนัตรายของสนัหลงัส่วนเอว  
ประวติั ชายไทยอายุ 28 ปี ท างานก่อสร้างขณะก้มหลังยกแผ่นอิฐที่มีน ้ าหนัก 25 กิโลกรัม               

เกดิอาการปวดหลงับรเิวณเอวทนัท ีการตรวจร่างกายหลงัการประสบอนัตราย 6 ชัว่โมง 
ไม่พบความผดิปกตขิองสนัหลงับรเิวณเอว  พบแต่เพยีงการเคลื่อนไหวบรเิวณเอวลดลง
เน่ืองจากอาการปวด ไม่มกีลา้มเนื้อหดเกรง็ (Muscle Spasm) กลา้มเนื้อไม่อ่อนแรง ผูร้บั
การประเมนิไดร้บัการรกัษาโดยการใหย้าแกป้วด และใหพ้กังาน 3 วนั หลงัจากนัน้กลบัเขา้
ท างานไดต้ามปกต ิ

อาการปัจจบุนั มอีาการปวดเอวเลก็น้อยเป็นครัง้คราวเมื่อกม้ยกของหนกั  ไม่มอีาการปวดและชาทีข่า 
การตรวจรา่งกาย ไม่พบอาการแสดงทีผ่ดิปกตทิีส่นัหลงัส่วนเอว การตรวจ SLR ใหผ้ลลบ ก าลงักลา้มเนื้อ

เป็นปกติ เอวเคลื่อนไหวได้ปกติ การตรวจทางระบบประสาทอยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่พบ
กลา้มเน้ือลบี 

การตรวจพิเศษทางคลินิก ไม่จ าเป็นตอ้งท า 
การวินิจฉัยโรค Acute Minor Lumbar Strain 
ผลการประเมิน  ไม่มกีารสญูเสยีสมรรถภาพของสนัหลงัสว่นเอว (0%) 
ค าอธิบาย ขณะประเมนิการสูญเสยีสมรรถภาพ  ผลการตรวจร่างกายไม่พบอาการแสดงที่ผดิปกต ิ

ดงันัน้ ผูร้บัการประเมนิรายนี้จดัอยู่ในการสญูเสยีระดบัที ่1 DRE : Lumbar Category 1)    
 
ตวัอย่างท่ี 4.2  
สูญเสียสมรรถภาพรอ้ยละ 5-8 ของทัง้รา่งกาย จากการประสบอนัตรายของสนัหลงัส่วนเอว  
ประวติั ชายไทยอายุ 32 ปี ท างานในโรงงาน  ขณะยกกล่องกระดาษขนาดใหญ่ และมีน ้าหนัก 

มากเกดิมอีาการปวดเอวและปวดร้าวไปที่ด้านหลงัของต้นขาขวา  ผลการตรวจร่างกาย
พบว่า กลา้มเน้ือหลงัหดเกรง็ (Paraspinal Muscle Spasm) ผลการตรวจ SLR ขา้งขวาให้
ผลบวกที ่600 , Crossed SLR ใหผ้ลบวกที ่700 Ankle reflex ขา้งขวา ใหผ้ลลบ ไดร้บั 
การรกัษาโดยใช้ความร้อน ฝึกการใช้กล้ามเนื้อหลงั และสามารถกลบัเขา้ท างานได้หลงั
หยุดงาน 6 สปัดาห ์
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อาการปัจจบุนั ขณะพกัไม่มีอาการปวดหลงั ไม่มีอาการขาชา หลงัการประสบอนัตราย 1 ปี สามารถ
ประกอบกจิวตัรประจ าวนัไดทุ้กอย่าง มอีาการปวดหลงัเพยีงเลก็น้อยเมื่อยกของหนกั 

การตรวจรา่งกาย กระดูกสันหลังส่วนเอวเคลื่อนไหวได้เป็นปกติ ผลตรวจ  SLR ให้ผลลบ Motor และ 
Sensation เป็นปกต ิ  

การตรวจพิเศษทางคลินิก ผลการตรวจ MRI พบหมอนรองกระดกูสนัหลงักดทบัรากประสาทขา้งขวาทีร่ะดบั L5–S1 
การวินิจฉัยโรค Right Posterolateral Disc Herniation L5–S1 with Right S1 Radiculopathy Resolved 

(หายแลว้) 
ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 5  ของทัง้ร่างกาย  
ค าอธิบาย ผูร้บัการประเมนิรายนี้มผีลการตรวจ MRI ยนืยนัว่าเป็นหมอนรองกระดูกสนัหลงักดทบั

รากประสาททีร่ะดบั L5-S1  และสอดคลอ้งกบัผลการตรวจร่างกาย อาการส่วนใหญ่หายไป
โดยวธิอีนุรกัษ์ ขณะมารบัการตรวจประเมนิพบว่า ผูร้บัการประเมนิแขง็แรงดี ผลการตรวจ
ร่างกายไม่มอีาการแสดงของ Radiculopathy หลงเหลอือยู่ ดงันัน้ ผูร้บัการประเมนิรายนี้
ควรจดัใหก้ารสญูเสยีอยู่ระดบัที ่2 (DRE : Lumbar Category 2) จากการวนิิจฉัยโรค            
สนัหลงัสว่นเอว  

ตวัอย่างท่ี 4.3   
สูญเสียสมรรถภาพรอ้ยละ 10-13 ของทัง้รา่งกาย จากการผา่ตดัรกัษาภาวะหมอนรองกระดกูสนัหลงักดทบัราก

ประสาทส่วนเอว  
ประวติั ชายไทยอายุ 30 ปี ท างานในโรงงานหล่อยางรถยนต ์และกม้หลงัยกยางรถยนต์ผดิจงัหวะ 

เกดิบดิหลงั ท าใหเ้กดิอาการปวดเอวทนัท ีพรอ้มกบัปวดรา้วลงขาขวาดา้นหลงั  มอีาการ
ปวดขาข้างขวามาก พร้อมกับอาการชาขา การตรวจร่างกายครัง้แรกพบ Paraspinal 
muscle spasm ผลตรวจ SLR ขา้งขวา ไดผ้ลบวกที ่500 และผลตรวจ Crossed SLR ให้
ผลบวกที ่600 ตรวจ Achilles tendon reflex ขา้งขวาให้ผลลบ ได้รบัการรกัษาโดยวธิี
อนุรกัษ์เป็นเวลา 3 เดอืน  ยงัคงมอีาการปวดและชาขาขา้งขวาตลอดเวลา ท างานไม่ได ้จงึ
ได้รับการรักษาด้วยวิธีผ่าตัด หลังผ่าตัดอาการปวดขาข้างขวาหายไป หลังจากท า
กายภาพบ าบดัเป็นเวลา 4 เดอืน กส็ามารถกลบัเขา้ท างานไดต้ามปกต ิโดยไม่มขีอ้จ ากดั  

อาการปัจจบุนั หลงัประสบอนัตราย 8 เดือนพบว่าขณะพกัไม่มีอาการปวดและชาบรเิวณขาและเท้าทัง้           
2 ขา้ง สามารถประกอบกจิวตัรประจ าวนัได้ตามปกติ แต่ถ้ายกของหนักจะมอีาการปวด
หลงั 

การตรวจรา่งกาย สนัหลงัส่วนเอวมพีสิยัการเคลื่อนไหวไดเ้ป็นปกต ิผลการตรวจ Achilles reflex ขา้งขวา
ใหผ้ลลบ ผลการตรวจ SLR ใหผ้ลลบ การตรวจก าลงักลา้มเนื้อและความรูส้กึทีผ่วิหนังอยู่
ในเกณฑป์กต ิ

การตรวจพิเศษทางคลินิก ผลการตรวจ MRI ก่อนผ่าตดัพบหมอนรองกระดูกสนัหลงักดทบัรากประสาททขา้งขวาที่
ระดบั L5-S1 หลงัผ่าตดัไม่มกีารตรวจทางคลนิิกเพิม่เตมิ  

การวินิจฉัยโรค หมอนรองกระดูกสันหลังกดทับรากประสาทข้างขวาระดับ L5–S1  ร่วมกับมี S1 
Radiculopathy หลงัผ่าตดัอาการดขีึน้มาก 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 10 ของทัง้ร่างกาย  
ค าอธิบาย จากอาการ  ผลการตรวจร่างกาย และการตรวจ MRI เขา้ไดก้บัภาวะหมอนรองกระดูกสนั

หลงักดทบัรากประสาททีย่งัมอีาการอยู่ อาการและอาการแสดงสว่นมากหายเกอืบเป็นปกต ิ
หลงัท าผ่าตดั ดงันัน้ ผู้รบัการประเมนิรายนี้ควรจดัให้การสูญเสยีอยู่ระดับที่ 3 (DRE : 
Lumbar Category 3) จากการวนิิจฉยัโรคสนัหลงัสว่นเอว  
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ตวัอย่างท่ี 4.4 
สูญเสียสมรรถภาพรอ้ยละ 10-13 ของทัง้รา่งกาย จาก Radiculopathy  
ประวติั หญงิไทยอายุ 28 ปี ขณะยกกล่องกระดาษในโรงงาน เกดิอาการปวดเอวทนัทแีละปวดรา้ว

ไปที่ขาขา้งขวา พร้อมกบัอาการชาเทา้ขวา ผลการตรวจร่างกายครัง้แรกพบ Paraspinal 
muscles spasm การตรวจ SLR ขา้งขวาใหผ้ลบวกที ่300 และ Crossed SLR ใหผ้ลบวก
ที่ 400 ก าลงักล้ามเนื้อ Extensor hallucis longus (EHL) ระดบั 3–4 สูญเสยีการรบั
ความรู้สกึเจบ็จากเขม็แทงบรเิวณง่ามนิ้วหวัแม่เทา้ขวา การตรวจ Achilles reflex ปกต ิ 
ทัง้ 2 ขา้ง ไดร้บัการรกัษาโดยใหย้าระงบัความปวดและกายภาพบ าบดั แต่อาการปวดขา
ขวาไม่ทุเลา 4 เดือนต่อมาได้รบัการผ่าตัด หลงัผ่าตัดอาการปวดขาทุเลา ท ากายภาพ 
บ าบดัต่ออกี 9 เดอืน 

อาการปัจจบุนั ผูร้บัการประเมนิยงัมอีาการปวดหลงับรเิวณเอว ปวดและชาขาขา้งขวา โดยเฉพาะบรเิวณ
น่องและดา้นในเทา้ขวา ไม่สามารถกลบัไปท างานได ้สามารถออกก าลงัหรอืเล่นกฬีาเพื่อ
สขุภาพ สว่นงานบา้นบางชนิดยงัท าไม่ได ้

การตรวจรา่งกาย พสิยัการเคลื่อนไหวสนัหลงัส่วนเอวลดลง ก าลงักล้ามเนื้อ EHL ขา้งขวาอยู่ที่ระดบั 4 ชา
บรเิวณง่ามนิ้วหวัแม่เทา้ขวา (L5)  การตรวจ Ankle reflex ปกตทิัง้ 2 ขา้ง  การตรวจ SLR 
ขา้งขวาใหผ้ลบวกที ่600  

การตรวจพิเศษทางคลินิก ผลการตรวจ MRI ก่อนผ่าตดัพบ หมอนรองกระดูกสนัหลงักดทบัรากประสาท L5 ขา้งขวา 
(ระดบั L4–L5) ผลการตรวจ MRI ด้วย Gadolinium หลงัการผ่าตดั 9 เดือน พบพงัผืด 
(Fibrosis) ทีร่ากประสาท L5 ขา้งขวา ไม่พบหมอนรองกระดูกสนัหลงักดทบัรากประสาทที่
ระดบัเดมิ หรอืกลบัเป็นขึน้มาใหม่ทีร่ะดบัอื่น (Recurrent)  

การวินิจฉัยโรค โ รคปวดหลัง เ รื้ อ รัง แ ละมีอ าการ  Radiculopathy (Chronic Low Back Pain and 
Radiculopathy) 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 13 ของทัง้ร่างกาย  
ค าอธิบาย จากอาการ การตรวจร่างกายและการตรวจ MRI เขา้ไดก้บัภาวะหมอนรองกระดูกสนัหลงั

กดทบัรากประสาท หลงัผ่าตดั  ยงัมอีาการและอาการแสดงของ Radiculopathy ปรากฏ
อยู่ ดงันัน้ การสูญเสยีสมรรถภาพของผู้รบัการประเมินรายนี้ควรจดัให้การสูญ เสยีอยู่
ระดบั 3 (DRE : Lumbar Category 3) การวนิิจฉยัโรคสนัหลงัสว่นเอว เนื่องจากผูร้บัการ
ประเมนิยงัมอีาการปวดและประกอบกจิวตัรประจ าวนัได้เพยีงบางส่วน และยงัตรวจพบ
อาการแสดงที่ผิดปกติ การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพควรเพิ่มเป็นร้อยละ 13             
ของทัง้ร่างกาย (ใชค้่าสงูสดุ) 

 
ตวัอย่างท่ี 4.5   
สูญเสียสมรรถภาพรอ้ยละ 20-23 ของทัง้รา่งกาย จากกระดกูสนัหลงัหน่ึงปล้องยุบตวัมากกว่ารอ้ยละ 50   
ประวติั หญงิไทยอายุ 48 ปี เป็นพนกังานของโรงงานแห่งหนึ่ง ประสบอนัตรายตกจากบนัไดสงู 3 

เมตร ท าใหเ้กดิ Burst fracture L2 โดยปลอ้งกระดูกยุบตวัรอ้ยละ 60 แต่ไม่ปรากฏอาการ
ทางประสาท ได้รบัการรกัษาโดยใส่เฝือกล าตวั ปล้องกระดูกที่หกัติดด ี สามารถกลบัไป
ท างานและประกอบกจิวตัรประจ าวนัไดห้ลงัประสบอนัตราย 7 เดอืน 

อาการปัจจบุนั ไม่มอีาการทางระบบประสาท แต่ยงัคงมอีาการปวดหลงับ้าง  เมื่อต้องท างานหนัก หรอื
อุณหภูมขิองอากาศเปลีย่นแปลง 
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การตรวจรา่งกาย อาการปวดเลก็น้อยบรเิวณ L2 ผลการตรวจทางระบบประสาทอยู่ในกณฑ์ปกต ิ ผลตรวจ 
SLR ใหผ้ลลบ พสิยัการเคลื่อนไหวของสนัหลงัสว่นเอวลดลงเลก็น้อย 

การตรวจพิเศษทางคลินิก ผลการตรวจภาพถ่ายรงัส ีพบปล้องกระดูกหกัเชื่อมติดดี โดยความสูงของปล้องลดลง          
รอ้ยละ 65 

การวินิจฉัยโรค Burst Fracture L2 มากกว่ารอ้ยละ 50 
ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 20 ของทัง้ร่างกาย  
ค าอธิบาย ผู้รบัการประเมินมีปล้องกระดูก L2 ยุบตัวเกินร้อยละ 50 และกระดูกหกัติดดี โดยไม่มี

อาการทางประสาท ควรจดัอยู่ในการสญูเสยีระดบัที ่4 (DRE : Lumbar Category 4) จาก
การวินิจฉัยโรคสนัหลงัส่วนเอว  ถ้าผู้รบัการประเมินมีอาการทางประสาทหลงเหลอือยู่  
ควรจดัอยู่ในระดบัที่ 5 หรอืใช้วธิกีารประเมนิจาก Corticospinal tract ได้รบัอนัตราย           
(ขอ้ 4.7) ถ้ากระดูกหกัหลายปลอ้งทีส่่วนเอว หรอืทีส่่วนอื่น  ควรเลอืกใชก้ารประเมนิโดย
วธิวีดัพสิยัการเคลื่อนไหวของสนัหลงั (ROM Method) 

 
ตวัอย่างท่ี 4.6  
สูญเสียสมรรถภาพรอ้ยละ 25-28 ของทัง้รา่งกาย จาก radiculopathy รว่มกบัมีการเปล่ียนแปลงการคลื่อนไหว

ของปล้องกระดกูสนัหลงั 
ประวติั ชายไทยอายุ 40 ปี ประสบอันตรายขณะแยกลังเครื่องปรับอากาศ เกิดลื่นล้มบนพื้น             

ปนูซเิมนต ์มอีาการปวดหลงัและปวดขาขา้งขวา การตรวจร่างกายครัง้แรกพบ Paraspinal 
muscle spasm ผลตรวจ SLR ขา้งขวาใหผ้ลบวกที่ 50๐ ผลตรวจ Crossed SLR                
ใหผ้ลบวกที ่60๐ กลา้มเน้ือ Extensor hallucis longus (EHL) อ่อนแรงอยู่ในระดบั 3–4   มี
อาการชาบรเิวณหวัแม่เทา้ขวา ผลตรวจ Ankle reflex ปกต ิไดร้บัการรกัษาโดยวธิอีนุรกัษ์
เป็นเวลา 4 เดอืน  อาการปวดขาขา้งขวาไม่ทุเลา จงึไดร้บัการผ่าตดัและเชื่อมปลอ้งกระดูก 
L4–L5  หลงัการประสบอนัตราย 9 เดอืน อาการปวดหลงัและปวดขาทุเลาลง แต่ยงัคงมี
อาการหลงเหลอือยู่บา้ง 

อาการปัจจบุนั ผูร้บัการประเมนิยงัคงมอีาการปวดหลงัและขาขวาขณะพกั มอีาการชาบรเิวณดา้นในของ
เทา้ขวา หลงัประสบอนัตราย 1 ปี อาการปวดและอาการชาทีย่งัคงเหลอือยู่ท าใหผู้ร้บัการ
ประเมินไม่สามารถอยู่นิ่งในท่าใดท่าหนึ่งเป็นเวลานาน เช่น ยืน หรือเดินไกล ท างาน            
ไม่ไหวตอ้งหยุดงาน และไม่สามารถประกอบกจิวตัรประจ าวนั 

การตรวจรา่งกาย ผู้รบัการประเมินสูญเสยีการเคลื่อนไหวของปล้องกระดูกสนัหลงัในท่าก้มและแอ่นหลงั            
ผลการตรวจ SLR ให้ผลบวกที่ 60๐ ชาบรเิวณผวิหนังที่รากประสาท L5 ขา้งขวารบั
ความรูส้กึ ก าลงักลา้มเน้ือ EHL อ่อนแรงระดบั 4 

การตรวจพิเศษทางคลินิก ผลการตรวจ MRI ก่อนผ่าตดัพบ หมอนรองกระดูกสนัหลงัระดบั L4–L5  เสื่อมสภาพมาก 
และมกีารกดทบัรากประสาท L5 ขา้งขวา  ผลการตรวจ MRI ดว้ย Gadolinium หลงัผ่าตดั 
1 ปี พบแต่รอยพงัผดืบรเิวณรากประสาท L5 ขา้งขวา  ไม่พบหมอนรองกระดูกสนัหลงักด
ทบัรากประสาททีร่ะดบัเดมิหรอืระดบัใหม่ ปลอ้งกระดกูเชื่อมตดิด ี

การวินิจฉัยโรค หมอนรองกระดกูสนัหลงัระดบั L4–L5 กดทบัรากประสาท L5 ขา้งขวาและม ีRadiculopathy  
หมอนรองกระดูกสนัหลงัเสื่อมสภาพมาก อาการปวดหลงัและปวดขายงัไม่หายหลงัท า
ผ่าตดัเอาหมอนรองกระดกูสนัหลงัออกและเชื่อมปลอ้งกระดกูสนัหลงั L4 – L5 ตดิกนั 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 28 ของทัง้ร่างกาย  
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ค าอธิบาย                       จากขอ้มูลของอาการ ผลการตรวจร่างกาย และผลการตรวจ MRI ยนืยนัว่ามภีาวะ              
หมอนรองกระดูกสนัหลงักดทบัรากประสาทจริงและยงัคงมีอาการอยู่  การผ่าตัดเอา           
หมอนรองกระดูกสนัหลงัออกพร้อมกบัเชื่อมปล้องกระดูกสนัหลงัหนึ่งระดบั  ไม่ท าให ้
อาการปวดทัง้หมดหายไป ซึง่สนับสนุนโดยการตรวจร่างกายยงัคงพบอาการแสดงของ 
Radiculopathy หลงเหลืออยู่ ควรจัดผู้รบัการประเมินให้การสูญเสยีอยู่ระดบัที่ 5 
(DRE:Lumbar Category 5) จากการวนิิจฉัยโรคสนัหลงัส่วนเอว เนื่องจากยงัคงมอีาการ
แสดงของ radiculopathy เหลอือยู่ และมกีารสญูเสยีการเคลื่อนไหวของปลอ้งกระดูกสนั
หลงัหนึ่งระดบัจากการผ่าตดัเชื่อมปลอ้งกระดกูสนัหลงั 

 
4.5  การประเมินการสญูเสียสมรรถภาพของสนัหลงัส่วนอกจากการวินิจฉัยโรค  
       (DRE: Thoracic Spine) 

1. แบ่งการสญูเสยีสมรรถภาพออกตามความรุนแรง เป็น 5 ระดบั (ตารางที ่4–4) 
 2. กรณีทีม่กีารสูญเสยีสมรรถภาพของระบบขบัถ่ายอุจจาระหรอืปสัสาวะทีไ่ม่เกดิจาก Corticospinal 
tract ไดร้บัอนัตรายหรอืเสยีหาย ใหค้ านวณค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของระบบขบัถ่ายอุจจาระ หรอืปสัสาวะ จากบท
ทีว่่าดว้ยระบบทางเดนิอาหาร และระบบขบัถ่ายปสัสาวะ แลว้น าค่าการสญูเสยีสมรรถภาพทีไ่ดม้ารวมกบัค่าการสญูเสยี
สมรรถภาพของสนัหลงัสว่นอกจากการวนิิฉยัโรค (ระดบัที ่1-5) โดยใชต้ารางค่ารวม 
 3.  ถ้ามีการสูญเสยีสมรรถภาพของสนัหลงัส่วนอกที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือประสบอนัตรายของ 
Corticospinal tract ใหใ้ชว้ธิกีารประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพตามหวัขอ้ที ่4.7 และตารางที ่4–6  
 4. ถ้าสนัหลงัส่วนอกมกีารประสบอนัตรายหรอืบาดเจ็บ และมคีวามผดิปกตขิองระบบขบัถ่ายอุจจาระ
หรอืปสัสาวะ โดยไม่มคีวามผดิปกติบรเิวณขาและเท้า  ให้ท าการประเมนิการสูญเสยีสมรรถภาพของระบบขบัถ่าย
อุจจาระหรอืปสัสาวะจากบททีว่่าดว้ยระบบทางเดนิอาหาร, ระบบปสัสาวะ และระบบสบืพนัธุ ์แลว้น าค่าทีไ่ดม้ารวมกบั
ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของสนัหลงัสว่นอกจากการวนิิจฉยัโรคระดบัใดระดบัหนึ่งจากระดบัที ่2-4 
 5. ถ้าการสูญเสียสมรรถภาพมีผลกระทบต่อการประกอบกิจวัตรประจ าวันของผู้ร ับการประเมิน              
ใหเ้ลอืกค่าสญูเสยีสมรรถภาพทีส่งูสดุในระดบันัน้ ๆ  
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ตารางท่ี 4–4    เกณฑก์ารประเมินการสญูเสียสมรรถภาพของสนัหลงัส่วนอกจากการประสบอนัตราย  
(Criteria for Rating Impairment Due to Thoracic Spine Injury) 
 

ระดบัการสญูเสียสมรรถภาพ เกณฑก์ารประเมิน 

การสูญเสียระดบัท่ี 1  
(DRE : Thoracic Category 1) 
การสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 0  
ของทัง้ร่างกาย 

ตรวจไม่พบอาการแสดงทางคลนิิกใดๆ ทีเ่ป็นหลกัฐานยนืยนัว่าการประสบ
อนัตรายหรอืการเจบ็ปว่ยนัน้ ท าใหเ้กดิการสญูเสยีสมรรถภาพ ไดแ้ก่ ไม่
พบกลา้มเน้ือเกรง็ตา้นหรอืหดเกรง็  ไมม่กีารสญูเสยีสมรรถภาพทางระบบ
ประสาท  ไมม่คีวามผดิปกตขิองการเคลื่อนไหวทีส่อดคลอ้งกนัของปลอ้ง
กระดกูสนัหลงั และ ไมม่กีระดกูหกั 

การสูญเสียระดบัท่ี 2  
(DRE : Thoracic Category 2) 
การสญูเสยีสมรรถภาพ 
อย่างถาวร รอ้ยละ 5 - 8                 
ของทัง้ร่างกาย 

ประวตักิารเจบ็ปว่ยและผลการตรวจร่างกายยนืยนัว่ามกีารประสบอนัตราย
อาจพบกลา้มเน้ือเกรง็ตา้น หรอืหดเกรง็ ทีช่ดัเจน มกีารเคลื่อนไหวของสนั
หลงัไม่สมมาตร (Asymmetry or Dysmetria) หรอื  มอีาการปวดรา้วตาม
รากประสาททีไ่มม่อีาการแสดงทางคลนิิกยนืยนั ไม่พบความผดิปกตขิอง
การเคลื่อนไหวทีส่อดคลอ้งกนัของปลอ้งกระดกูสนัหลงัสว่นอก  
หรอื 
มหีมอนรองกระดกูสนัหลงัเลื่อนโดยมหีลกัฐานทางคลนิิกยนืยนั  แต่
หลงัจากการรกัษาดว้ยวธิอีนุรกัษ์แลว้ ตรวจไมพ่บอาการแสดงทางราก
ประสาท     
หรอื 
กระดกูสนัหลงัหกั  กรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้ 
1. กระดกูสนัหลงัหกัทีส่ว่น body หนึ่งปลอ้งโดยมกีารยุบตวั              
น้อยกว่ารอ้ยละ 25 
2.  กระดกูสนัหลงัหกัทีส่ว่น Posterior element โดยไม่มชีิน้กระดกูหกัเลื่อน
ทีแ่ละรอยหกัเชื่อมตดิด ี โดยไมท่ าใหเ้กดิความผดิปกตขิองการเคลื่อนไหว
ทีส่อดคลอ้งกนัของปลอ้งกระดกูสนัหลงั หรอืรากประสาทถูกกดทบัหรอืเกดิ
อนัตราย 
3.  กระดกูสนัหลงัหกัทีส่ว่น Spinous process หรอื Transverse process 
และมกีารเลื่อนทีข่องชิน้กระดกูหกั แต่สว่น Bodyไม่หกัและไม่มผีลต่อช่อง
ไขสนัหลงั 

การสูญเสียระดบัท่ี 3  
(DRE : Thoracic Category 3) 
การสญูเสยีสมรรถภาพ 
อย่างถาวรรอ้ยละ 15 - 18                 
ของทัง้ร่างกาย 
 

มกีารสญูเสยีสมรรถภาพทางระบบประสาทบรเิวณขาและเทา้ทีส่อดคลอ้ง
กบัการประสบอนัตรายของสนัหลงัสว่นอก–เอว โดยมหีลกัฐานยนืยนัจาก
ผลการตรวจการท างานของกลา้มเน้ือ (Motor Function) ,  การรบั
ความรูส้กึทีผ่วิหนงั (Sensory Function) , รเีฟลกซ ์หรอื  การตรวจพบ
กลา้มเน้ือลบีขา้งเดยีวบรเิวณเหนือหรอืต ่ากว่าขอ้เขา่ ซึง่สมัพนัธก์บัการ
ประสบอนัตรายและไม่ไดเ้กดิจากภาวะอื่นการสญูเสยีสมรรถภาพดงักล่าว 
ควรไดร้บัการตรวจยนืยนัโดยการตรวจกลา้มเนื้อดว้ยไฟฟ้า (EMG)  
หรอื 
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การตรวจทางคลนิิกพบว่ามรีากประสาทถูกกดทบัหรอืเกดิอนัตราย ชดัเจน
ซึง่ยนืยนัโดยการตรวจภาพถ่ายรงัส ี(Imaging study)  พบว่าหมอนรอง
กระดกูสนัหลงัเลื่อนกดทบัรากประสาททีร่ะดบัและขา้งซึง่สอดคลอ้งกบั
ประวตัแิละผลการตรวจร่างกาย  และมอีาการของ รากประสาทถกูกดทบั
หรอืเกดิอนัตราย  ดขีึน้หลงัการรกัษาดว้ยการผ่าตดั 
หรอื 
กระดกูสนัหลงัหกั  กรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้ 
1.  กระดกูสนัหลงัหกัทีส่ว่น Body หนึ่งปลอ้งโดยมกีารยบุตวัรอ้ยละ 25-50 
2.  กระดกูสนัหลงัหกัทีส่ว่น Posterior element  ซึง่มกีารเลื่อนทีข่องชิน้
กระดกู และมผีลกระทบต่อช่องไขสนัหลงัเลก็น้อย   
          ทัง้กรณีทีห่นึ่งและสอง เมื่อกระดกูหกัเชื่อมตดิแลว้ ไม่ท าใหเ้กดิการ
เปลีย่นแปลงความมัน่คงทางโครงสรา้งของกระดกูสนัหลงั 
          ในกรณีทีต่รวจพบว่า  มกีารเปลีย่นแปลงความมัน่คงทางโครงสรา้ง
ของกระดกูสนัหลงั  ตอ้งพจิารณาว่ามสีาเหตุมาจากภาวะความพกิารแต่
ก าเนิดหรอืการเจรญิเตบิโตทีผ่ดิปกต ิ ถา้เป็นไปไดค้วรเปรยีบเทยีบ
ภาพถ่ายรงัสกี่อนและหลงัการประสบอนัตราย   หรอืใชก้ารตรวจ Bone 
scan หลงัการประสบอนัตรายเพื่อแยกสาเหตุ 

การสูญเสียระดบัท่ี 4  
(DRE : Thoracic Category 4) 
การสญูเสยีสมรรถภาพ 
อย่างถาวรรอ้ยละ 20 – 23                 
ของทัง้ร่างกาย 
 

มคีวามผดิปกตขิองการเคลือ่นไหวทีส่อดคลอ้งกนัของปลอ้งกระดกูสนัหลงั 
หรือ ตรวจพบพยาธสิภาพของรากประสาททัง้สองขา้ง (ขวาและซา้ย) หรอื 
รากประสาทหลายระดบั    ความผดิปกตขิองการเคลือ่นไหวทีส่อดคลอ้งกนั
ของปลอ้งกระดกูสนัหลงั ใชว้ธิกีารตรวจดว้ยการถา่ยภาพรงัสดีา้นขา้งในท่า
กม้และแอ่นอก   พบวา่มกีารเลือ่นทีข่องปลอ้งกระดกูสนัหลงัปลอ้งหนึ่งจากอกี
ปลอ้งหนึ่ง (Translation) มากกวา่ 2.5 มม.  ทัง้น้ี ถา้พบความผดิปกตขิองการ
เคลือ่นไหวทีส่อดคลอ้งกนัของปลอ้งกระดกูสนัหลงัสว่นอก  ไม่จ าเป็นตอ้งมี
พยาธสิภาพของรากประสาท ตามเกณฑก์ารสญูเสยีฯทีก่ลา่วไวใ้น ระดบัที ่3 
กไ็ด ้ 
หรือ 
กระดกูสนัหลงัหกั   
กระดกูสนัหลงัหกัทีส่ว่น Body หนึ่งปลอ้งมกีารยบุตวัมากกวา่ รอ้ยละ 50% 
โดยไมม่ผีลกระทบตอ่ไขสนัหลงัและรากประสาท  

การสูญเสียระดบัท่ี 5  
(DRE : Thoracic Category 5) 
การสญูเสยีสมรรถภาพ 
อย่างถาวรรอ้ยละ 25 - 28                 
ของทัง้ร่างกาย 
 

มกีารสญูเสยีสมรรถภาพทางระบบประสาทของขาและเทา้ตามเกณฑก์าร
สญูเสยีฯทีก่ล่าวไวใ้นระดบัที ่3 และ ความผดิปกตขิองการเคลือ่นไหวที่
สอดคลอ้งกนัของปลอ้งกระดกูสนัหลงัสว่นอก  ตามเกณฑก์ารสญูเสยีฯ ที่
กล่าวไวใ้นระดบัที ่4  
หรือ  
กระดกูสนัหลงัหกั 

 กระดกูสนัหลงัหกัทีส่ว่น Body หนึ่งปลอ้งโดยมกีารยบุตวัมากกวา่รอ้ยละ 
50  และมผีลกระทบตอ่ประสาทสัง่การ (Motor) ขา้งเดยีว แต่ตอ้งไม่เกดิ 2 
ขา้ง (Bilateral) ซึง่อาจเป็นผลมาจากการที ่Corticospinal tract ไดร้บัอนัตราย 
(การประเมนิการสญูเสยีฯ ทีเ่กดิจาก Corticospinal tract ไดร้บัอนัตราย ใหดู้
จากตารางที ่4-6) 
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ตวัอยา่งท่ี 4.7   
สูญเสียสมรรถภาพรอ้ยละ 0 ของทัง้รา่งากาย จากการประสบอนัตรายสนัหลงัส่วนอก 
ประวติั    ชายไทยอายุ 40 ปี ท างานในโรงงานประกอบชิ้นส่วนเครื่องรับโทรทัศน์และเครื่อง

คอมพวิเตอร ์มอีาการปวดเมื่อยบรเิวณสะบกัทัง้ 2 ขา้งมานานหลายเดอืน 
อาการปัจจบุนั   มอีาการปวดเมื่อยบรเิวณแผ่นหลงัดา้นบน 2 ขา้ง และบรเิวณกระดกูสะบกั อาการปวดเป็น

ชนิดเรื้อรงั แต่อาการปวดกลบัเป็นมากขึน้ในระยะ 3-4 เดือนที่ผ่านมา และอาการปวด
ยงัคงเดมิ ถา้วนัไหนหยุดท างานอาการปวดกจ็ะทุเลา 

การตรวจรา่งกาย  หลงัค่อมปานกลาง กดเจบ็เลก็น้อยบรเิวณกล้ามเนื้อ Trapezius ทัง้ 2 ขา้ง และบรเิวณ
รอบๆกระดูกสะบกั 2 ข้าง โดยขา้งขวากดเจ็บมากกว่าขา้งซ้าย การตรวจร่างกายอื่นๆ 
เป็นปกต ิ

การตรวจพิเศษทางคลินิก ไม่ไดท้ า 
การวินิจฉัยโรค   การปวดหลงัช่วงบน (Upper Back Pain)  
ผลการประเมิน   ไม่มกีารสญูเสยีสมรรถภาพของร่างกาย 
ค าอธิบาย   ควรอธิบายให้ผู้ร ับการประเมินเข้าใจถึงความส าคญัของท่าทางการนัง่ที่ถูกต้อง  ขณะ

ท างาน สถานทีท่ างานทีถู่กสุขลกัษณะ และควรฝึกใหย้ดืและออกก าลงักลา้มเนื้อแผ่นหลงั
เพื่อลดอาการปวดเมื่อยกลา้มเน้ือขณะท างาน 

 
ตวัอย่างท่ี 4.8   
สูญเสียสมรรถภาพรอ้ยละ 5–8 ของทัง้รา่งกาย จากการประสบอนัตรายของกระดกูสนัหลงัส่วนอก  
ประวติั    ชายไทยอายุ 58 ปี ท างานในโรงงานผลติรถยนต์ มปีระวตัอิดตีของการประสบอนัตราย

บรเิวณกลา้มเน้ือแผ่นหลงัจากการเล่นกฬีาฟุตบอล  หลงัจากการรกัษาหายเป็นปกต ิ ครัง้
นี้ประสบอนัตรายจากการไปยกยางรถยนต์ ท าใหเ้กดิอาการเจบ็ปวดอกซกีซา้ย  และเจบ็
รา้วไปตามแขนซ้าย พร้อมกบัมอีาการชาบรเิวณอกข้างซ้ายและบริเวณใต้ต้นแขนซ้าย  
ต่อมาอาการเจบ็ค่อย ๆ หายไป แต่ยงัคงมอีาการเจบ็เสยีวทุกครัง้ทีใ่ชแ้ขนซา้ยยกสิง่ของ
ขึน้สงูเหนือหวัไหล่  

อาการปัจจบุนั   ยงัคงมอีาการชาบรเิวณใตต้น้แขนซา้ยดา้นใน 
การตรวจรา่งกาย  ไม่รูส้กึเจบ็เมื่อใชป้ลายเขม็แทงเบาๆบรเิวณผวิหนังทีร่บัความรูส้กึจากรากประสาท T1 , 

T2, T3 (Dermatome) ทีอ่กขา้งซา้ย ซึง่ไม่ค่อยชดัเจนนกั 
การตรวจพิเศษทางคลินิก ภาพถ่ายรงัสธีรรมดาพบ Osteophyte ทีป่ลอ้ง T1 ,T2  และ MRI พบหมอนรองกระดูก           

สนัหลงัเสือ่มสภาพบรเิวณปลอ้ง T1 – T2  
การวินิจฉัยโรค   หมอนรองกระดูกสนัหลงัเสื่อมสภาพที่ปล้อง T1–T2 (Degenerative Disc Disease                

T1 – T2) 
ผลการประเมิน   สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 5 ของทัง้ร่างกาย  
ค าอธิบาย    ผูร้บัการประเมนิรายนี้ควรจดัให้การสญูเสยีสมรรถภาพอยู่ระดบัที่  2 (DRE : Thoracic 

Category 2) จากการวนิิจฉัยโรคสนัหลงัส่วนอก ถ้าผูร้บัการประเมนิไม่สามารถประกอบ
กจิวตัรประจ าวนั ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพควรเลอืกค่าสงูสดุคอืรอ้ยละ 8   
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ตวัอย่างท่ี 4.9   
สูญเสียสมรรถภาพรอ้ยละ15–18 ของทัง้รา่งกาย จากการประสบอนัตรายของสนัหลงัส่วนอก 
ประวติั    ผู้รบัการประเมนิชายไทยอายุ 30 ปี ท างานก่อสร้างตกจากตึกชัน้ 2 ท าให้ปล้องกระดูก       

สนัหลงั T9 ยุบตวั ไดร้บัการรกัษาโดยวธิใีส่เฝือกล าตวั หลงัการรกัษา สามารถเดนิไดเ้อง
โดยไม่ต้องใชก้ายอุปกรณ์หรอืเครื่องช่วยพยุง และสามารถประกอบกจิวตัรประจ าวันได้
ตามปกต ิ

อาการปัจจบุนั   ยงัมอีาการปวดหลงัเลก็น้อยขณะยกของหนกั ขาขวาอ่อนแรงและมอีาการชาร่วมดว้ย 
การตรวจรา่งกาย  พบอาการชาบรเิวณขาขวาเป็นแห่ง ๆ  ก าลงัของกลา้มเน้ือขาขวาอ่อนแรง อยู่ในระดบั 4/5 

จากการวดัเสน้รอบวงพบว่า กลา้มเน้ือทีต่น้ขาขวาและน่องขวาลบี รเีฟลกซข์องขาขา้งขวา
ลดลงเลก็น้อย 

การตรวจพิเศษทางคลินิก การถ่ายภาพรงัสธีรรมดาพบปลอ้งกระดูก T9 ยุบตวั โดยความสงูของปลอ้งกระดูกลดลง
รอ้ยละ 30 

การวินิจฉัยโรค   ปลอ้งกระดกู T9 ยุบตวัรอ้ยละ 30 ร่วมกบัอาการทางระบบประสาททีข่าขา้งขวา 
ผลการประเมิน   สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 15 ของทัง้ร่างกาย  
ค าอธิบาย    ผู้รบัการประเมนิรายนี้ควรจดัให้การสูญเสยีสมรรถภาพอยู่ระดบัที่ 3 (DRE : Thoracic 

Category 3) จากการวนิิจฉัยโรคสนัหลงัส่วนอก เนื่องจากมอีาการทางระบบประสาทและ
ปลอ้งกระดกูยุบตวัระหว่างรอ้ยละ 25-50  

 
ตวัอย่างท่ี 4.10   
สูญเสียสมรรถภาพรอ้ยละ 20-23 ของทัง้รา่งกาย จากปล้องกระดกู T1 ยุบตวั 
ประวติั   ชายไทยอายุ 54 ปี ประสบอุบตัิเหตุขบัรถบรรทุกชนกบัเสาไฟฟ้า มอีาการหมดสติและ         

ชกัเกรง็  ต่อมาอาการดขีึน้หลงัจากได้รบัการรกัษาโดยวิธกีายภาพบ าบดั สามารถกลบั  
เขา้ท างานขบัรถไดด้งัเดมิ ประกอบกจิวตัรประจ าวนัได ้ไม่มอีาการชกัอกีจงึไม่ตอ้งใชย้า 

อาการปัจจบุนั  แขนและมอืทัง้สองขา้งยงัรูส้กึหนกัและอ่อนแรง 
การตรวจรา่งกาย  มอีาการชาบรเิวณผวิหนงัทีอ่กทัง้ 2 ขา้ง ซึง่รบัความรูส้กึจากรากประสาท T1 กลา้มเน้ือมดัเลก็

ในมอื (Intrinsic Hand Muscles) ทัง้ 2 ขา้งอ่อนแรง 
การตรวจพิเศษทางคลินิก จากภาพถ่ายรงัสธีรรมดาพบปลอ้งกระดกู T1 ยุบตวัรอ้ยละ 65 
การวินิจฉัยโรค  ปลอ้งกระดกู T1 ยุบตวัรอ้ยละ 65 ร่วมกบัมอีาการ Radiculopathy ทัง้สองขา้ง มโีรคลมชกั

เกดิขึน้จากการประสบอนัตรายครัง้นี้ 
ผลการประเมิน  สูญเสยีสมรรถภาพร้อยละ 20 ของทัง้ร่างกายจากการวนิิจฉัยโรคสนัหลงัส่วนอก  และ

สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 0-14 ของทัง้ร่างกายจากโรคลมชกั ใหน้ าค่าการสญูเสยีฯทัง้สอง
มารวมกนั โดยใชต้ารางค่ารวม  

ค าอธิบาย   กระดกูสนัหลงัสว่น Body ของ T1 ยุบตวัรอ้ยละ 65 จดัอยู่ในการสญูเสยีระดบัที ่4 (DRE : 
Thoracic Category 4) และมกีารสญูเสยีสมรรถภาพจากการวนิิจฉัยโรคสนัหลงัส่วนอก
รอ้ยละ 20  ไม่มกีารสญูเสยีสมรรถภาพอื่นๆเพิม่ขึน้  เนื่องจากผูร้บัการประเมนิท างานได้
เป็นปกตไิม่มผีลกระทบต่อกจิวตัรประจ าวนั 
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ตวัอย่างท่ี 4.11 
สูญเสียสมรรถภาพรอ้ยละ 25 – 28 ของทัง้รา่งกาย จาก Radiculopathy และมีการเปล่ียนแปลงการเคลื่อนไหว

ของปล้องกระดกูสนัหลงั 
ประวติั   ชายไทยอายุ 32 ปี ตกจากตกึชัน้ 2 ขณะท างาน ท าใหป้ลอ้งกระดูกสนัหลงั T9 ยุบตวั          

มีอาการชาบริเวณขาและเท้าซ้ายอ่อนแรง ได้รบัการรกัษาโดยการท าผ่าตัด Anterior 
decompression และใชโ้ลหะดามกระดูกสนัหลงัจาก T8 ถงึ T10 หลงัผ่าตดัสามารถฟ้ืนตวั
ได้ดีจนประกอบกิจวตัรประจ าวนัได้  เดินได้เองโดยไม่ต้องใช้เครื่องช่วยพยุงหรือกาย
อุปกรณ์เสรมิขา แต่ยงัคงมอีาการชาและอ่อนแรงทีข่าซา้ยเลก็น้อย 

อาการปัจจบุนั  ปวดหลงัเลก็น้อยเวลาท างานหนกั 
การตรวจรา่งกาย  ผลการตรวจทางระบบประสาทมชีาเป็นแห่ง ๆ บรเิวณขาขา้งซา้ย ก าลงักลา้มเนื้อขาซา้ย

อยู่ในระดบั 4/5 กล้ามเนื้อต้นขาซา้ยและบรเิวณขาซา้ยลบีเลก็น้อย รเีฟลก็ซ์ของขาซา้ย          
ไวเลก็น้อย 

การตรวจพิเศษทางคลินิก ผลการถ่ายภาพรงัสธีรรมดาพบปล้องกระดูกหกัและไดร้บัการผ่าตดัเชื่อมปล้องกระดูกที ่ 
T8 – T10 และกระดูกตดิด ี ผลการตรวจ MRI ก่อนผ่าตดัพบปลอ้งกระดูก T9 ยุบตวัโดย         
ไม่มผีลต่อช่องไขสนัหลงั  

การวินิจฉัยโรค  ปล้องกระดูก T9 ยุบตวั ได้รบัการผ่าตัดเชื่อมปล้องกระดูกพร้อมกบัมีอาการทางระบบ
ประสาทหลงเหลอือยู่เลก็น้อยบรเิวณขาและเทา้ขา้งซา้ย 

ผลการประเมิน  สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 25 ของทัง้ร่างกาย (กรณีนี้อาจเลอืกประเมนิโดยวธิวีดัพสิยัการ
เคลื่อนไหวของสนัหลงักไ็ด)้ 

ค าอธิบาย    ผูร้บัการประเมนิรายนี้ควรจดัให้การสญูเสยีสมรรถภาพอยู่ระดบัที ่5 (DRE : Thoracic 
Category 5) จากการวนิิจฉัยโรคสนัหลงัส่วนอก เพราะว่ามอีาการทางระบบประสาท
เลก็น้อยบรเิวณขาและเทา้ซา้ย (ระดบั 3) และมกีารเปลีย่นแปลงการเคลื่อนไหวของปลอ้ง
กระดูกสนัหลงัจากการท าผ่าตดัเชื่อมปล้องกระดูกสนัหลงั (ระดบั 4)  เมื่อเอาการสูญเสยี
สมรรถภาพสนัหลงัส่วนอกระดบั 3 และ 4 มารวมกนั จงึต้องจดัใหอ้ยู่ในการสูญเสยี
สมรรถภาพระดบัที่ 5 เนื่องจากปล้องกระดูกสนัหลงัสูญเสยีการเคลื่อนไหวหลายปล้อง 
(ผ่าตัดเชื่อมปล้องกระดูก 3 ปล้อง)  ผู้ประเมินอาจเลอืกวธิกีารประเมินโดยการวดัพสิยั 
การเคลื่อนไหวของสนัหลงัส่วนอกกไ็ด้ (ROM Method) วธิทีี่ดคีวรประเมนิทัง้ 2 วธิ ี            
แลว้เลอืกใชว้ธิทีีม่คี่าการสญูเสยีสมรรถภาพสงูสดุเพยีงค่าเดยีว 

 
4.6   การประเมินการสญูเสียสมรรถภาพของสนัหลงัส่วนคอจากการวินิจฉัยโรค   
        (DRE : Cervical Spine) 
 1. แบ่งการสญูเสยีสมรรถภาพออกเป็น 5 ระดบั (ตารางที ่4-5) 
 2. ควรตรวจร่างกายใหแ้น่ใจว่าบรเิวณทีป่ระสบอนัตรายเกดิขึน้ทีส่นัหลงัสว่นคอหรอืสว่นต่อคอ 
 และอก 
 3. กรณีที่มีการสูญเสยีสมรรถภาพของระบบขบัถ่ายอุจจาระและ/หรือปสัสาวะที่มิได้เกิดจากการประสบ
อนัตรายของ Corticospinal tract ใหค้ านวณค่าการสูญเสยีสมรรถภาพของระบบขบัถ่ายอุจจาระหรอืปสัสาวะจาก            
บทที่ว่าด้วยระบบทางเดนิอาหารและระบบทางเดนิปสัสาวะ แล้วน าค่าการสญูเสยีสมรรถภาพที่ได้มารวมกบัค่าการ
สญูเสยีสมรรถภาพจากการวนิิจฉยัโรคสนัหลงัสว่นคอ (ระดบัที ่1–5) ตามตารางที ่4–5 โดยใชต้ารางค่ารวม 
 4. ถ้าปญัหาของสนัหลงัส่วนคอเกดิจากการประสบอนัตรายของ Corticospinal tract ใหเ้ปลีย่นไปใชว้ธิกีาร
ประเมนิของ Corticospinal tract (ตารางที ่4–6) 
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ตารางท่ี 4-5  เกณฑก์ารประเมินการสญูเสียสมรรถภาพของสนัหลงัส่วนคอจากการวินิจฉัยโรค 
 (DRE : Cervical Spine)  
 

ระดบัการสญูเสียสมรรถภาพ เกณฑก์ารประเมิน 

การสูญเสียระดบัท่ี 1 
(DRE:Cervical Category 1) 
การสญูเสยีสมรรถภาพ               
รอ้ยละ 0 ของทัง้ร่างกาย  

ตรวจไม่พบอาการแสดงทางคลนิิกใดๆ ทีเ่ป็นหลกัฐานยนืยนัว่าการประสบ
อนัตรายหรอืการเจบ็ปว่ยนัน้ ท าใหเ้กดิการสญูเสยีสมรรถภาพ ไดแ้ก่ ไมพ่บ
กลา้มเน้ือเกรง็ตา้นหรอืหดเกรง็  ไม่มกีารสญูเสยีสมรรถภาพทางระบบประสาท 
ไม่มคีวามผดิปกตขิองการเคลื่อนไหวทีส่อดคลอ้งกนัของปลอ้งกระดกูสนัหลงั
สว่นคอ ไมม่กีระดกูหกั 

การสูญเสียระดบัท่ี 2 
(DRE:Cervical Category 2) 
การสญูเสยีสมรรถภาพ             
รอ้ยละ 5–8 ของทัง้ร่างกาย  
 
 

ประวตักิารเจบ็ปว่ยและการตรวจร่างกายยนืยนัวา่มกีารประสบอนัตราย อาจพบ
กลา้มเน้ือเกรง็ตา้นหรอืหดเกรง็  มกีารเคลื่อนไหวของสนัหลงั ไม่สมมาตร 
(Asymmetry or Dysmetria) หรอืมอีาการปวดรา้วตามรากประสาททีไ่มม่อีาการ
แสดงทางคลนิิกยนืยนั ไมพ่บความผดิปกตขิองการเคลื่อนไหวทีส่อดคลอ้งกนั
ของปลอ้งกระดกูสนัหลงัสว่นคอ  
หรอื 
ผูร้บัการประเมนิมหีมอนรองกระดกูสนัหลงัเลื่อนทบัรากประสาทยนืยนัไดจ้าก
การตรวจทางคลนิิกพบพยาธสิภาพของรากประสาท ร่วมกบัมภีาพถ่ายรงัสทีี่
สอดคลอ้งกนั (ระดบัและขา้งเดยีวกนั) และมอีาการดขีึน้หลงัการรกัษาโดยวธิี
อนุรกัษ์ 
หรอื 
กระดกูสนัหลงัหกั  กรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้ 
1) กระดกูสนัหลงัหกัทีส่ว่น Body หนึ่งปลอ้ง โดยมกีารแตกหรอืยุบตวัรอ้ยละ 25 
2) กระดกูสนัหลงัหกัทีส่ว่น Posterior element โดยไม่มชีิน้กระดกูหกัเลื่อนที่
และรอยหกัเชื่อมตดิด ีโดยไม่ท าใหเ้กดิความผดิปกตขิองการเคลือ่นไหวที่
สอดคลอ้งกนัของปลอ้งกระดกูสนัหลงั หรอืตรวจไม่พบพยาธสิภาพของราก
ประสาท  
3)  กระดกูสนัหลงัหกัทีส่ว่น Spinous process หรอื Transverse process หกั 
และมกีารเลื่อนทีข่องชิน้กระดกูหกั 
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การสูญเสียระดบัท่ี 3 
(DRE:Cervical Category 3) 
การสญูเสยีสมรรถภาพ 
รอ้ยละ 15–18  
ของทัง้ร่างกาย  
 
 

มอีาการแสดงของพยาธสิภาพของรากประสาท อย่างชดัเจน เชน่ อาการ
เจบ็ปวดและ/หรอื มกีารสญูเสยีความรูส้กึทีผ่วิหนงัตาม Dermatome ของราก
ประสาทนัน้ มกีารสญูเสยีรเีฟลกซ ์กลา้มเน้ืออ่อนแรงหรอืกลา้มเน้ือลบี เมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัดา้นตรงขา้ม โดยการวดัเสน้รอบวงบรเิวณเหนือหรอืต ่ากว่า
ขอ้ศอก การสญูเสยีสมรรถภาพดงักล่าว ควรไดร้บัการตรวจยนืยนัจากการตรวจ
กลา้มเนื้อดว้ยไฟฟ้า (EMG)       
หรอื 
มหีมอนรองกระดกูสนัหลงัเลื่อนทบัรากประสาทยนืยนัไดจ้ากการตรวจทาง
คลนิิกพบพยาธสิภาพของรากประสาท ร่วมกบัมภีาพถ่ายรงัส ีทีส่อดคลอ้งกนั 
(ระดบัและขา้งเดยีวกนั) และมอีาการดขีึน้หลงัการรกัษาโดยวธิผี่าตดั 
หรอื 
กระดกูสนัหลงัหกั  กรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้ 
1) กระดกูสนัหลงัหกัทีส่ว่น Body หนึ่งปลอ้ง โดยมกีารยุบตวั                   

รอ้ยละ 25-50 
2)  กระดกูสนัหลงัหกัทีส่ว่น Posterior  element ซึง่มกีารเลื่อนทีข่องชิน้กระดกู 
และมผีลกระทบต่อช่องไขสนัหลงัเลก็น้อย  
          ทัง้กรณีทีห่นึ่งและสอง เมื่อกระดกูหกัเชื่อมตดิแลว้ ไม่ท าใหเ้กดิการ
เปลีย่นแปลงความมัน่คงทางโครงสรา้งของกระดกูสนัหลงั  
          ในกรณีทีต่รวจพบว่ามกีารเปลีย่นแปลงความมัน่คงทางโครงสรา้งของ
กระดกูสนัหลงั ตอ้งพจิารณาว่ามสีาเหตุมาจากภาวะความพกิารแต่ก าเนิดหรอื
การเจรญิเตบิโตทีผ่ดิปกต ิ ถา้เป็นไปไดค้วรเปรยีบเทยีบภาพถ่ายรงัสกี่อนและ
หลงัการประสบอนัตราย  หรอืใชก้ารตรวจ Bone scan หลงัการประสบอนัตราย
เพื่อแยกสาเหตุ  

การสูญเสียระดบัท่ี 4 
(DRE:Cervical Category 4) 
การสญูเสยีสมรรถภาพ 
อย่างถาวรรอ้ยละ 25 – 28  
ของทัง้ร่างกาย  
 
 

มคีวามผดิปกตขิองการเคลื่อนไหวทีส่อดคลอ้งกนัของปลอ้งกระดกูสนัหลงัสว่น
คอ หรอื ตรวจพบพยาธสิภาพ ของรากประสาททัง้สองขา้ง (ขวาและซา้ย) หรอื 
รากประสาทหลายระดบั    ความผดิปกตขิองการเคลื่อนไหวทีส่อดคลอ้งกนัของ
ปลอ้งกระดกูสนัหลงั ใชว้ธิกีารตรวจดว้ยการถ่ายภาพรงัสดีา้นขา้งในท่ากม้และ
แอ่นคอ  พบว่ามกีารเลื่อนทีข่องปลอ้งกระดกูสนัหลงัปลอ้งหนึ่งจากอกีปลอ้งหนึ่ง 
(Translation) มากกว่า 3.5 มม. หรอืมกีารเลื่อนทีเ่ชงิมมุ (Angular motion) 
ระหว่างปลอ้งกระดกูสนัหลงัทีต่ดิต่อกนัมากกว่า 11 องศา  หรอืมปีลอ้งกระดกู
สนัหลงัเชื่อมตดิกนัจากความผดิปกตขิองการเจรญิเตบิโต (Developmental 
fusion),  จากการผ่าตดัเชื่อมกระดกูสนัหลงั (Arthrodesis) โดยไม่ค านึงถงึ
ผลส าเรจ็ของการผ่าตดั   ทัง้นี้ ถา้พบความผดิปกตขิองการเคลือ่นไหวที่
สอดคลอ้งกนัของปลอ้งกระดกูสนัหลงัสว่นคอ  ไม่จ าเป็นตอ้งม ีพยาธสิภาพของ
รากประสาท ตามเกณฑก์ารสญูเสยีฯทีก่ล่าวไวใ้น ระดบัที ่3 กไ็ด ้
หรอื 
กระดกูสนัหลงัหกัทีส่ว่น Body หนึ่งปลอ้ง โดยมกีารยุบตวัมากกว่ารอ้ยละ 50 
โดยไม่มผีลกระทบต่อไขสนัหลงัและรากประสาท           
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การสูญเสียระดบัท่ี 5 
(DRE:Cervical Category 5) 
การสญูเสยีสมรรถภาพ 
รอ้ยละ 35–38  
ของทัง้ร่างกาย  
 
 

มกีารสญูเสยีสมรรถภาพทางระบบประสาทของมอืและแขน จนตอ้งใชก้าย
อุปกรณ์ช่วย หรอื มกีารสญูเสยีการท างานของระบบประสาททัง้หมดหนึ่งระดบั 
หรอืมกีารสญูเสยีทีรุ่นแรงหลายระดบั 
หรอื 
กระดกูสนัหลงัหกั 
มกีระดกูสนัหลงัสว่นคอหกัทีม่ผีลกระทบต่อช่องไขสนัหลงั โดยมกีารสญูเสยีที่
รุนแรงของประสาทสัง่การ (Motor) และประสาทรบัความรูส้กึ (Sensory) ของ
แขนและมอื แต่ไม่มผีลกระทบต่อระบบประสาทของขาและเทา้ 

 
ตวัอยา่งท่ี 4.12   
 ไม่มีการสูญเสียสมรรถภาพ  (0%)  จากการการประสบอนัตรายท่ีสนัหลงัส่วนคอ  
ประวติั ชายไทยอายุ 32 ปี เป็นช่างทาส ีมอีาการปวดเมื่อยคอขณะท างานทาสกี าแพงตกึ 
อาการปัจจบุนั มอีาการปวดคอเป็นครัง้คราว บางครัง้ปวดร้าวไปทีแ่ผ่นหลงับรเิวณสะบกั ทัง้สองขา้งหรอื

ขา้งใดขา้งหนึ่ง ปวดขา้งขวามากกว่าขา้งซา้ย 
การตรวจรา่งกาย พบการเคลื่อนไหวของคอเป็นปกติ แต่จะปวดคอขณะก้มหรอืเงยคอมาก ๆ กดเจบ็เป็น

บางครัง้บริเวณกล้ามเนื้อ Trapezius ไม่พบกล้ามเนื้อเกร็งต้านหรือหดเกร็ง (Spasm) 
ตรวจไม่พบความผดิปกตทิางระบบประสาท  

การตรวจพิเศษทางคลินิก การถ่ายภาพรงัสธีรรมดาของกระดกูคอเป็นปกต ิ
การวินิจฉัยโรค ปวดเมื่อยทีก่ลา้มเน้ือคอเป็นครัง้คราว (Intermittent Cervical Neck Strain)  
ผลการประเมิน ไม่มกีารสญูเสยีสมรรถภาพ 
ค าอธิบาย                      จากประวัติและการตรวจร่างกาย ไม่พบการสูญเสียสมรรถภาพของสนัหลังส่วนคอ            

ตรวจไม่พบอาการแสดงทีผ่ดิปกติ  แนะน าใหอ้อกก าลงักล้ามเนื้อคออย่างสม ่าเสมอก่อน
และหลงัการท างานหนกั 

 
ตวัอย่างท่ี 4.13  
สูญเสียสมรรถภาพรอ้ยละ 5–8 ของทัง้รา่งกาย จากการประสบอนัตรายของสนัหลงัส่วนคอ 
ประวติั ชายไทยอายุ 35 ปี ขณะขบัรถไปสง่สนิคา้ ถูกรถยนตท์ีข่บัตามมาชนทา้ย มอีาการปวดคอ

ทนัทแีละปวดร้าวไปตามต้นแขนซ้ายด้านนอก และปวดร้าวไปถึงหวัแม่มือซ้าย ผลการ
ตรวจดว้ย MRI พบหมอนรองกระดกูสนัหลงัคอกดทบัรากประสาทระดบั C5 – C6 ขา้งซา้ย  
ได้รบัการรกัษาโดยวิธอีนุรกัษ์และฟ้ืนจากอาการปวดคอ  หลงัการประสบอุบตัิเหตุ 12 
เดอืน  

อาการปัจจบุนั มอีาการปวดคอเลก็น้อยขณะปฏบิตังิาน ไม่มอีาการปวดแขนและมอืหลงเหลอือยู่ 
การตรวจรา่งกาย สนัหลงัสว่นคอเคลื่อนไหวลดลงเลก็น้อย การตรวจทางระบบประสาทอยู่ในเกณฑป์กติ 
การตรวจพิเศษทางคลินิก ผลการตรวจดว้ย MRI ครัง้แรกพบหมอนรองกระดกูสนัหลงัคอกดทบัรากประสาทขา้งซา้ย

ระดบั C5 – C6 หลงัจากนัน้ไม่มกีารตรวจทางคลนิิกเพิม่เตมิ 
การวินิจฉัยโรค หมอนรองกระดูกสันหลังส่วนคอกดทับรากประสาทระดับ C5 – C6 และอาการ C6 

Radiculopathy หายเป็นปกต ิ
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ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 5 ของทัง้ร่างกาย  จากการวนิิจฉยัโรคสนัหลงัสว่นคอ  
ค าอธิบาย ผู้รับการประเมินรายนี้ควรจัดการสูญเสียสมรรถภาพอยู่ในระดับ 2 ของการสูญเสีย

สมรรถภาพจากการวนิิจฉัยโรคสนัหลงัส่วนคอ (DRE:Cervical Category 2) และอาการ
ปวดคอหายจากการรกัษาโดยไม่ผ่าตดั หลงัการรกัษาตรวจไม่พบอาการและอาการแสดงที่
ผดิปกตหิลงเหลอือยู่ 

 
ตวัอย่างท่ี 4.14  
สูญเสียสมรรถภาพรอ้ยละ 15–18 ของทัง้รา่งกาย จาก Radiculopathy  
ประวติั ชายไทยอาย ุ40 ปี ถกูคานไมต้กลงมากระแทกบรเิวณตน้คออย่างแรง ขณะก าลงักม้ท างานใน

โรงงาน หลงัการรกัษาโดยไม่ผ่าตดัผู้รบัการประเมนิยงัคงมอีาการปวดต้นคอดา้นขวา ปวด
ด้านในของแขนและมือขวา ไม่สามารถใช้มือขวาข้างถนัดประกอบกิจวตัรประจ าวนัแต่
สามารถใชข้าและเทา้เดนิไดเ้ป็นปกต ิ ผูร้บัการประเมนิปฏเิสธทีจ่ะรบัการผา่ตดั 

อาการปัจจบุนั ยงัคงปวดคอและปวดรา้วไปทางดา้นในของมอืขวา มอีาการชาบรเิวณนิ้วนางและนิ้วกอ้ย
มอืขวา 

การตรวจรา่งกาย พสิยัการเคลื่อนไหวสว่นคอลดลงและยงัคงมอีาการปวดรา้วทีรุ่นแรงไปยงัตน้ 
 แขนขวาและตามบรเิวณผวิหนงัทีร่ากประสาท C8 รบัความรูส้กึ 
การตรวจพิเศษทางคลินิก ผลการตรวจดว้ย MRI ยงัคงมหีมอนรองกระดูกสนัหลงัคอกดทบัรากประสาทขา้งขวาที่

ระดบั C7–T1 
การวินิจฉัยโรค อาการและอาการแสดงของ Radiculopathy จากหมอนรองกระดูกคอกดทบัรากประสาท

ระดบั C7 – T1 
ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 18 ของทัง้ร่างกาย  
ค าอธิบาย ผู้รับการประเมินมีอาการแสดงพยาธิสภาพของรากประสาท และยังคงมีอาการหลง

เหลอือยู่ และสามารถประกอบกจิวตัรประจ าวนัไดบ้างสว่น  ควรจดัการสญูเสยีสมรรถภาพ
อยู่ในระดบั 3 ของการสญูเสยีสมรรถภาพจากการวนิิจฉัยโรคสนัหลงัส่วนคอ การประเมนิ
การสญูเสยีสมรรถภาพควรใหค้่าสงูสดุ คอืรอ้ยละ 18 ของทัง้ร่างกาย เน่ืองจากมผีลกระทบ
ต่อการประกอบกจิวตัรประจ าวนั  

 
ตวัอย่างท่ี 4.15  
สูญเสียสมรรถภาพรอ้ยละ 25-28 ของทัง้รา่งกาย จากการเปล่ียนแปลงการเคลื่อนไหวของปล้องกระดกูคอ 
ประวติั หญงิไทยอายุ 35 ปี ขณะขบัรถไปสง่สนิคา้ ประสบอนัตรายถูกรถยนตท์ีอ่ยู่ขา้งหลงัชนทา้ย 

มอีาการปวดคอและต้นแขนขวาด้านนอก ปวดรา้วไปทีห่วัแม่มอืขวา ไดร้บัการรกัษาโดย
วธิอีนุรกัษ์ แต่อาการปวดรา้วไปตามแขนไม่ทุเลา จงึไดร้บัการตรวจทางคลนิิกด้วย MRI 
พบหมอนรองกระดูกสนัหลงักดทบัรากประสาทส่วนคอระดบั C5–C6 ขา้งขวา ได้รบัการ
ผ่าตดัเอาหมอนรองกระดกูคอ C5–C6 ออก และเชื่อมปลอ้งกระดกูคอ C5–C6  ปลอ้งกระดูก
เชื่อมติดด ี ไม่มอีาการทางประสาทหลงเหลอือยู่ สามารถกลบัไปท างานได้หลงัผ่าตดั 5 
เดอืน 

อาการปัจจบุนั รูส้กึปวดคอเป็นบางครัง้ขณะท างานหนกั อาการปวดแขนและมอืหายไป 
การตรวจรา่งกาย การเคลื่อนไหวสว่นคอลดลงเลก็น้อย  ผลการตรวจร่างกายทางระบบประสาทเป็นปกต ิ
การตรวจพิเศษทางคลินิก การถ่ายภาพรงัสธีรรมดาพบว่า ปลอ้งกระดกู C5– C6 เชื่อมตดิด ี
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การวินิจฉัยโรค หมอนรองกระดูกคอกดทบัรากประสาทระดบั C5–C6 และม ีC6 Radiculopathy อาการ 
Radiculopathy หายไปหลงัท าผ่าตดัเชื่อมปลอ้งกระดกู C5–C6 ทางดา้นหน้า ปลอ้งกระดูก
เชื่อมตดิด ี

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 25 ของทัง้ร่างกาย   
ค าอธิบาย ผู้รับการประเมินรายนี้ควรจดัการสูญเสียสมรรถภาพอยู่ในระดบัที่ 4 ของการสูญเสีย   

สมรรถภาพ จากการวนิิจฉยัโรคสนัหลงัส่วนคอ เพราะว่าปลอ้งกระดูกคอมกีารเคลื่อนไหว
ลดลงจากการผ่าตดัเชื่อมปลอ้งกระดกู 

 
ตวัอย่างท่ี 4.16   
สูญเสียสมรรถภาพรอ้ยละ 35-38 ของทัง้ร่างกาย  จากหมอนรองกระดกูคอกดทบัรากประสาทท่ีรบัการรกัษา

โดยการผา่ตดัเอาหมอนรองกระดกูคอออกรว่มกบัเช่ือมปล้องกระดกู 
ประวติั ชายไทยอายุ 30 ปี ประสบอนัตรายขณะยกกล่องกระดาษขึน้วางบนสายพานล าเลยีงเกดิ

อาการเป็นลมลม้ลงถูกสายพานของเครื่องจกัรตบีรเิวณศรีษะและต้นคอ มอีาการปวดต้น
คอรุนแรงและปวดร้าวไปตามต้นแขนขวาถงึหวัแม่มอืขวา จากการตรวจ MRI พบว่า 
หมอนรองกระดูกคอกดทบัรากประสาทระดบั C5–C6 ขา้งขวา ไดร้บัการรกัษาทางยาและ
ท ากายภาพบ าบดั อาการปวดแขนขวาไม่ทุเลา  จงึไดร้บัการรกัษาผ่าตดัเชื่อมปลอ้งกระดกู
คอ C5–C6 หลงัผ่าตดัยงัคงมอีาการปวดคอและแขนทัง้สองขา้ง ประกอบกจิวตัรประจ าวนั
ไดเ้พยีงเลก็น้อย ตอ้งใชก้ายอุปกรณ์ช่วยในการจบัและหมุนวตัถุ 

อาการปัจจบุนั มอีาการปวดคอและแขนทัง้ 2 ขา้งรุนแรง ถ้ามกีารเคลื่อนไหวคอและมกีารใชแ้ขนและมอื
ทัง้สองขา้ง จะยิง่ท าให้เกดิอาการเจบ็ปวดเพิ่มขึน้ มอีาการชาบรเิวณปลายแขนดา้นนอก 
ชามอืและน้ิวมอืทัง้สองขา้ง 

การตรวจรา่งกาย การเคลื่อนไหวคอลดลงเลก็น้อย การตรวจทางระบบประสาทพบความรูส้กึสมัผสัลดลงที่
ผวิหนงับรเิวณหวัแม่มอืและนิ้วชีท้ ัง้ 2 ขา้ง กลา้มเนื้อ Biceps และกลา้มเนื้อกระดกขอ้มอื
อ่อนแรงทัง้สองข้าง Brachioradialis reflexes ลดลงทัง้ 2 ขา้ง ขา้งขวาเป็นมากกว่า              
ขา้งซา้ย 

การตรวจพิเศษทางคลินิก การถ่ายภาพรงัสธีรรมดาพบว่า ปลอ้งกระดกู C5–C6 เชื่อมตดิด ี
การวินิจฉัยโรค หมอนรองกระดูกคอกดทบัรากประสาทระดบั C5–C6 หลงัผ่าตดัเชื่อมปลอ้งกระดูกคอแลว้ 

ยงัคงมอีาการ C6 Radiculopathy หลงเหลอือยู่ทีม่อืทัง้สองขา้ง 
ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 38 ของทัง้ร่างกาย   
ค าอธิบาย ผูร้บัการประเมนิรายนี้ ควรจดัใหก้ารสูญเสยีสมรรถภาพอยู่ในระดบัที่ 5 ของการสูญเสยี

สมรรถภาพจากการวนิิจฉัยโรคสนัหลงัส่วนคอ (DRE:Cervical Category 5) เพราะว่า
ขอ้มูลทางคลนิิกเป็นไปตามเกณฑ์การสูญเสยีระดบัที่ 3 ที่ได้รบัการผ่าตัดรกัษาอาการ 
Radiculopathy และระดบัที ่4 เน่ืองจากมกีารเปลีย่นแปลงการเคลื่อนไหวของปลอ้งกระดกู
คอจากการผ่าตดัเชื่อมปลอ้งกระดูก ประกอบกบัผลการตรวจร่างกายยงัคงมกีารสูญเสยี
สมรรถภาพของแขนและมือจนต้องใช้กายอุปกรณ์ช่วย จึงเลือกให้ค่าการสูญเสีย
สมรรถภาพทีม่ากทีส่ดุ คอืรอ้ยละ 38 
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4.7   การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพท่ีเกิดจากการประสบอนัตรายของ Corticospinal tract    
(Rating Corticospinal Tract Damage)  
 1. ซกัประวตักิารเจบ็ปว่ย และตรวจร่างกายเพื่อหาระดบัการบาดเจบ็ของไขสนัหลงั โดยอาศยัการตรวจ
การท างานของรากประสาททีต่ าแหน่งสงูสดุทีย่งัคงเหลอือยู่ ซึง่อาจไม่ตรงกบัระดบัของกระดกูสนัหลงัหกั 
 2. ตรวจหาระดบัการท างานของรากประสาททีย่งัคงเหลอือยู่ เพื่อใหท้ราบความสามารถในการท างาน
ของรากประสาทสว่นทีเ่หลอื รปูที ่4-5 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างเสน้ประสาทสนัหลงั และปลอ้งกระดกูสนัหลงั 
 3. ประเมนิการประสบอนัตรายของไขสนัหลงั โดยใช้เกณฑ์การประเมนิของบทที่ 5 ระบบประสาท              
ที่เกี่ยวกับระบบประสาทส่วนกลางและเส้นประสาท ซึ่งจะน ามากล่าวซ ้าในบทนี้ ถ้ามีการประสบอันตรายของ 
Corticospinal tract ทัง้สองขา้ง (ทัง้ขวาและซา้ย)  ควรปรกึษาแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญทางระบบประสาทในการประเมนิการ
สญูเสยีสมรรถภาพ และใชเ้กณฑก์ารประเมนิตามบทที ่5 ระบบประสาท 
 4. ในกรณีทีก่ารประสบอนัตรายของไขสนัหลงั  มผีลกระทบต่อการใชง้านของแขนและมอืใหป้ระเมนิหา
ค่าการสูญเสยีฯ เนื่องจากการสูญเสยีสมรรถภาพของแขนและมอืขา้งเดยีวหรอืสองขา้งโดยใชต้ารางที ่ 4–6 ถ้ามกีาร
สญูเสยีสมรรถภาพของการใชข้าและเทา้ขา้งเดยีวหรอืสองขา้ง ใหป้ระเมนิหาค่าการสญูเสยีฯ เน่ืองจากความผดิปกตใิน
การยนืและเดนิโดยใชต้ารางที ่4–6 
 5. ถา้มกีารสญูเสยีสมรรถภาพของการขบัถ่ายอุจจาระหรอืปสัสาวะ และกามกจิ ใหร้วมค่าการสญูเสยี
สมรรถภาพของแขนและมอื, ขาและเทา้ เขา้กบัค่าการสูญเสยีสมรรถภาพของการขบัถ่ายปสัสาวะหรอือุจจาระ และ/
หรอื การสญูเสยีสมรรถภาพในการประกอบกามกจิตามทีเ่ป็นจรงิ 
 6. รวมค่าการสญูเสยีสมรรถภาพทีไ่ดจ้ากขอ้ 5เขา้กบัค่าการสญูเสยีสมรรถภาพทีส่อดคลอ้งกนัจากการ
ประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพจากการวนิิจฉยัโรคสว่นคอและสว่นเอว ตัง้แต่ระดบั 2–5 และสว่นอก ตัง้แต่ระดบั 2-4 

7. ถา้การสญูเสยีสมรรถภาพจาก Corticospinal tract มผีลกระทบต่อการประกอบกจิวตัรประจ าวนัของ
ผูร้บัการประเมนิ กใ็หเ้ลอืกค่าการสญูเสยีสมรรถภาพทีส่งูสดุในระดบันัน้ๆ 

8. การศกึษาตารางที่ 4–6 และตัวอย่างต่อไปนี้ จะช่วยให้เขา้ใจถึงวธิกีารประเมนิการสูญเสยี                     
สมรรถภาพจากการประสบอนัตรายของไขสนัหลงั 
 
รปูท่ี 4–5 ลกัษณะทางกายวิภาคแสดงความสมัพนัธร์ะหว่างเส้นประสาทสนัหลงัและปลอ้งกระดกูสนัหลงั  
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เกณฑก์ารประเมินการสูญเสียสมรรถภาพจากการพยาธิสภาพของ Corticospinal tract  
(Rating Corticospinal Tract Impairmemt) 
แบ่งการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพออกไดเ้ป็น  7  ประเภท  คอื 
1. เกณฑก์ารประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนและมอืขา้งเดยีวทีเ่กดิจากพยาธสิภาพของCorticospinal tract 

(Criteria for Rating Impairment of One Upper Extremity Due to Corticospinal Tract Impairment) 
2.    เกณฑก์ารประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพทีเ่กดิจากพยาธสิภาพของ Corticospinal Tract (Criteria for Rating 

Impairments of Two Upper Extremities) 
3.    เกณฑก์ารประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพทีเ่กดิจากความผดิปกตใินการยนืและเดนิ   
       (Criteria for  Rating Impairments Due to Station and Gait Disorders) 
4.    เกณฑก์ารประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของการขบัถ่ายปสัสาวะทีเ่กดิจากการการท างานผดิปกตขิองระบบประสาท 

(Criteria for Rating Neurologic Impairment for the Bladder) 
5.    เกณฑ์การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของการขบัถ่ายอุจจาระที่เกิดจากการท างานผิดปกติของระบบ       

ประสาท (Criteria for Rating Neurologic Anorectal Impairment) 
6.    เกณฑก์ารประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของการประกอบกามกจิทีเ่กดิจากการท างานผดิปกตขิองระบบประสาท 

(Criteria for Rating Neurologic Sexual Impairment) 
7.    เกณฑก์ารประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของระบบทางเดนิหายใจทีเ่กดิจากการท างานผดิปกตขิองระบบประสาท 

(Criteria for Rating Neurologic Impairment for Respiration) 
 
ตารางท่ี 4-6  เกณฑก์ารประเมินการสญูเสียสมรรถภาพจากพยาธิสภาพของ Corticospinal tract  
(Rating Corticospinal Tract Impairment) 
 
1. เกณฑก์ารประเมินการสญูเสียสมรรถภาพของแขนและมอืข้างเดียวท่ีเกิดจากพยาธิสภาพของ 
Corticospinal tract  (Criteria for Rating Impairment of One Upper Extremity Due to Corticospinal Tract 
Impairment) (ใช้หลกัเกณฑเ์ดียวกบัตารางท่ี 5-14 ของระบบประสาท)       
ระดบัท่ี 1 
สูญเสียสมรรถภาพรอ้ยละ1 – 9 ของทัง้รา่งกาย 

ระดบัท่ี 2 
สูญเสียสมรรถภาพรอ้ยละ10 – 24 ของทัง้รา่งกาย  

สามารถใชแ้ขนและมอืขา้งทีส่ญูเสยีสมรรถภาพในการ
ประกอบกจิวตัรเกีย่วกบัการดแูลตนเอง (Self Care), 
กจิวตัรประจ าวนัอื่น, และการจบัหรอืถอืสิง่ของได ้ แต่
ขาดความคล่องแคล่วในการใชน้ิ้วมอื (Difficulty With 
Digital Dexterity) 

สามารถใชแ้ขนและมอืขา้งทีส่ญูเสยีสมรรถภาพในการ
ประกอบกจิวตัรเกีย่วกบัการดแูลตนเอง (Self Care) ได,้  
จบัและถอึสิง่ของไดด้ว้ยความล าบาก ไมม่คีวาม
คล่องแคล่วในการใชน้ิ้วมอื (No Digital Dexterity) 

ระดบัท่ี 3 
สูญเสียสมรรถภาพรอ้ยละ25 – 39 ของทัง้รา่งกาย  

ระดบัท่ี 4 
สูญเสียสมรรถภาพรอ้ยละ40 – 60 ของทัง้รา่งกาย  

สามารถใชแ้ขนและมอืขา้งทีส่ญูเสยีสมรรถภาพในการ
ประกอบกจิวตัรเกีย่วกบัการดแูลตนเอง (Self Care) และ
กจิวตัรประจ าวนัอื่นไดด้ว้ยความล าบาก 

ไม่สามารถใชม้อืและแขนขา้งทีส่ญูเสยีสมรรถภาพในการ
ประกอบกจิวตัรประจ าวนัเกีย่วกบัการดแูลตนเอง (Self 
Care) และกจิวตัรประจ าวนัอื่น 
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2. เกณฑก์ารประเมินการสญูเสียสมรรถภาพของแขนและมอืสองขา้งท่ีเกิดจากพยาธิสภาพของCorticospinal 
tract  (Criteria for Rating Impairments of Two upper Extremities)  (ใช้หลกัเกณฑเ์ดียวกบัตารางท่ี 5-15 
ของระบบประสาท) 
ระดบัท่ี 1  
สูญเสียสมรรถภาพรอ้ยละ 1-19 ของทัง้รา่งกาย  

ระดบัท่ี 2  
สูญเสียสมรรถภาพรอ้ยละ 20-39 ของทัง้รา่งกาย   

สามารถใชแ้ขนและมอืทีส่ญูเสยีสมรรถภาพทัง้สองขา้งใน
การประกอบกจิวตัรเกีย่วกบัการดแูลตนเอง  (Self Care),  
สามารถจบัและถอืสิง่ของได ้ แต่ขาดความคล่องแคล่วใน
การใชน้ิ้วมอื (Difficulty With Digital Dexterity) 

สามารถใชแ้ขนและมอืทีส่ญูเสยีสมรรถภาพทัง้สองขา้งใน
การประกอบกจิวตัรเกีย่วกบัการดแูลตนเอง  (Self Care),  
สามารถจบัและถอืสิง่ของไดด้ว้ยความล าบาก, ไมม่คีวาม
คล่องแคล่วในการใชน้ิ้วมอื (No Digital Dexterity) 

ระดบัท่ี 3  
สูญเสียสมรรถภาพรอ้ยละ 40-79 ของทัง้รา่งกาย  

ระดบัท่ี 4   
สูญเสียสมรรถภาพตัง้แต่รอ้ยละ 80 ขึน้ไป   

สามารถใชแ้ขนและมอืทีส่ญูเสยีสมรรถภาพทัง้สองขา้งใน
การประกอบกจิวตัรเกีย่วกบัการดแูลตนเอง  (Self Care) 
ไดด้ว้ยความล าบาก 

ไม่สามารถใชม้อืและแขนทีส่ญูเสยีสมรรถภาพทัง้สองขา้ง
ในการประกอบกจิวตัรประจ าวนัใดๆไดเ้ลย 

3. เกณฑป์ระเมินการสญูเสียสมรรถภาพท่ีเกิดจากความผิดปกติในการยืนและเดิน (Criteria for Rating 
Impairments Due to Station and Gait Disorders) (ใช้หลกัเกณฑเ์ดียวกบัตารางท่ี 5-13 ของระบบประสาท) 
ระดบัท่ี 1  
สูญเสียสมรรถภาพรอ้ยละ 1-9 ของทัง้รา่งกาย  

ระดบัท่ี 2  
สูญเสียสมรรถภาพรอ้ยละ 10-19 ของทัง้รา่งกาย   

สามารถลุกขึน้ยนืทรงตวัและเดนิเองได,้ แต่มคีวาม
ล าบากในการเดนิขึน้เนิน ขึน้บนัได ลุกขึน้จากการนัง่
เกา้อีเ้ตีย้ และการเดนิระยะไกล 

สามารถลุกขึน้ยนืทรงตวั, เดนิเองในระยะใกล้ๆ ไดด้ว้ย
ความล าบากโดยไม่ตอ้งการความชว่ยเหลอื, เดนิได้
เฉพาะบนทางราบเท่านัน้ 

ระดบัท่ี 3  
สูญเสียสมรรถภาพรอ้ยละ 20-39 ของทัง้รา่งกาย   

ระดบัท่ี 4  
สูญเสียสมรรถภาพรอ้ยละ 40–60 ของทัง้รา่งกาย  

สามารถลุกขึน้ยนืและทรงตวัไดเ้องดว้ยความล าบาก  แต่
ไม่สามารถเดนิเองได,้  ตอ้งการความช่วยเหลอื หรอืใช้
อุปกรณ์ช่วยในการเดนิ 

 ไม่สามารถลุกขึน้ยนืและทรงตวัไดเ้อง ถา้ปราศจากความ
ช่วยเหลอื, การใชเ้ครื่องชว่ยพยงุ และ/หรอื 
อุปกรณ์ช่วยเหลอือื่น ๆ 

4. เกณฑก์ารประเมินการสญูเสียสมรรถภาพของการขบัถ่ายปัสสาวะเน่ืองจากความผิดปกติของระบบ
ประสาท (Criteria for Rating Neurologic Impairment for the Bladder) (ใช้หลกัเกณฑเ์ดียวกบัตารางท่ี5-17 
ของระบบประสาท) 
ระดบัท่ี 1  
สูญเสียสมรรถภาพรอ้ยละ 1–9 ของทัง้รา่งกาย  

ระดบัท่ี 2  
สูญเสียสมรรถภาพรอ้ยละ 10–24 ของทัง้รา่งกาย  

ควบคุมการขบัถ่ายปสัสาวะได ้แต่กลัน้ไม่อยู่เมื่อรูส้กึปวด 
(Urgency) หรอืมปีสัสาวะเลด็เป็นระยะ (Intermittent 
Incontinence) 

ยงัมรีเีฟลกซท์ีด่ใีนการขบัถ่ายปสัสาวะ (Good Bladder 
Reflex Activity) แต่กระเพาะปสัสาวะมคีวามจุลดลง และ
มกีารขบัปสัสาวะออกมาเองเป็นระยะโดยไม่สามารถ
ควบคมุ (Voluntary Control) ได ้
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ระดบัท่ี 3  
สูญเสียสมรรถภาพรอ้ยละ 25– 39 ของทัง้รา่งกาย  

ระดบัท่ี 4  
สูญเสียสมรรถภาพรอ้ยละ 40–60 ของทัง้รา่งกาย  

มรีเีฟลกซท์ีไ่ม่ดใีนการขบัถ่ายปสัสาวะ มปีสัสาวะไหลลน้
จากกระเพาะปสัสาวะออกมาเองเป็นระยะ  และไม่
สามารถควบคุมการถ่ายปสัสาวะ (No Voluntary 
Control) 

ไม่มรีเีฟลกซใ์นการขบัถ่ายปสัสาวะหรอืไม่สามารถ
ควบคุมการถ่ายปสัสาวะไดเ้ลย (No Voluntary Control) 

5. เกณฑก์ารประเมินการสญูเสียสมรรถภาพของการขบัถ่ายอจุจาระเน่ืองจากความผิดปกติของระบบ
ประสาท (Criteria for Rating Neurologic Anorectal Impairment) (ใช้หลกัเกณฑเ์ดียวกบัตารางท่ี 5-18  ของ
ระบบประสาท) 
ระดบัท่ี 1  
สูญเสียสมรรถภาพ 
รอ้ยละ 1–19 ของทัง้รา่งกาย                         

ระดบัท่ี 2  
สูญเสียสมรรถภาพ 
รอ้ยละ 20–39 ของทัง้รา่งกาย                    

ระดบัท่ี 3  
สูญเสียสมรรถภาพ 
รอ้ยละ 40–50 ของทัง้รา่งกาย     

ยงัมรีเีฟลกซใ์นการขบัถ่ายอจุาระ 
และควบคมุการถ่ายอุจจาระไดบ้า้ง 
(Limited Voluntary Control) 

ยงัมรีเีฟลกซใ์นการขบัถ่ายอจุจาระ 
แต่ไม่สามารถควบคมุการถ่าย
อุจจาระได ้(No Voluntary Control) 

ไม่มรีเีฟลกซใ์นการขบัถ่ายอจุจาระ
และไม่สามารถควบคุมการถ่าย
อุจจาระได ้

6. เกณฑก์ารประเมินการสญูเสียสมรรถภาพทางเพศ เน่ืองจากความผิดปกติของระบบประสาท (Criteria for 
Rating Neurologic Sexual Impairment) (ใช้หลกัเกณฑเ์ดียวกบัตารางท่ี 5-19 ของระบบประสาท) 
ระดบัท่ี 1  
สูญเสียสมรรถภาพ 
รอ้ยละ 1-15 ของทัง้รา่งกาย            

ระดบัท่ี 2  
สูญเสียสมรรถภาพ 
รอ้ยละ 16–29 ของทัง้รา่งกาย                  

ระดบัท่ี 3  
สูญเสียสมรรถภาพ 
รอ้ยละ 30-35 ของทัง้รา่งกาย  

สามารถปฏบิตักิามกจิไดโ้ดยจงใจ 
แต่มคีวามล าบากในการแขง็ตวัของ
องคชาต ิหรอืการหลัง่น ้าอสุจใินเพศ
ชาย,  ขาดกามารมณ์ ความตื่นเตน้
ทางเพศ สมัพนัธ ์หรอืขาดน ้าหล่อลื่น
ในทัง้สองเพศ 

ไม่สามารถปฏบิตักิามกจิไดโ้ดยจงใจ   
ตอ้งมกีารปลุกเรา้สมัผสัอวยัวะเพศ 
จงึจะสามารถปฏบิตักิามกจิได ้โดย
ปราศจากกามารมณ์ และความรูส้กึ
ตื่นเตน้ทางเพศสมัพนัธ ์

ไม่สามารถประกอบกามกจิเลย 

7. เกณฑก์ารประเมินการสญูเสียสมรรถภาพของการหายใจ เน่ืองจากความผิดปกติของระบบประสาท 
(Rating Neurologic Impairment of Respiration) (ใช้หลกัเกณฑเ์ดียวกบัตารางท่ี 5-16 ของระบบประสาท) 
ระดบัท่ี 1  
สูญเสียสมรรถภาพ 
รอ้ยละ 5-19 ของ 
ทัง้รา่งกาย                      

ระดบัท่ี 2  
สูญเสียสมรรถภาพ 
รอ้ยละ 20–49 ของ 
ทัง้รา่งกาย         

ระดบัท่ี 3  
สูญเสียสมรรถภาพ 
รอ้ยละ 50 – 89 ของ 
ทัง้รา่งกาย                     

ระดบัท่ี 4  
สูญเสียสมรรถภาพ 
ของทัง้รา่งกายตัง้แต่ 
รอ้ยละ 90 ขึน้ไป 

สามารถหายใจไดเ้อง, 
ความผดิปกตขิองการ
หายใจท าใหบุ้คคลมคีวาม
ล าบากในการประกอบ
กจิวตัรประจ าวนัทีต่อ้ง 
ออกแรง (Exertion) 

สามารถหายใจไดเ้อง, 
ความผดิปกตขิองการ
หายใจท าใหบุ้คคล
เคลื่อนไหวร่างกาย 
(Ambulation) ไดจ้ ากดั ท า
ไดเ้พยีงการนัง่และยนื 

สามารถหายใจไดเ้อง, 
ความผดิปกตขิองการ
หายใจท าใหบุ้คคลไม่
สามารถเคลื่อนไหวร่างกาย
ไปไหนได ้ตอ้งนอนอยู่บน
เตยีงตลอดเวลา 

ไม่สามารถหายใจไดเ้อง, 
ตอ้งใชเ้ครื่องช่วยหายใจ
ตลอดเวลา 
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ตวัอยา่งท่ี 4.17   
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 69 ของทัง้ร่างกาย จากปล้องกระดกูคอยุบตวัร่วมกบั Corticospinal tract ได้รบั
บาดเจบ็ 
ประวติั ชายไทยอายุ 25 ปี ท างานก่อสรา้งประสบอนัตรายตกลงมาจากนัง่รา้นสงู 4 เมตร มปีลอ้ง

กระดกูคอ C6 ยุบตวัรอ้ยละ 40  ผูร้บัการประเมนิสญูเสยีการควบคุมระบบขบัถ่ายปสัสาวะ 
ขาและเท้าทัง้ 2 ขา้งอ่อนแรง มอีาการชาและอ่อนแรงบรเิวณแขนและมอืทัง้ 2 ขา้ง หลงั
การประสบอนัตราย 4 สปัดาห์ได้ รบัการตรวจทางคลนิิกโดยการท า EMG และผลการ
ตรวจยนืยนัว่าเป็น C7 Radiculopathy โดยม ีPositive sharp waves ทีก่ลา้มเนื้อบรเิวณ
ต้นแขน 3 มดั  ได้รบัการผ่าตดัเอาปล้องกระดูก C6 ออก (Corpectomy) และเชื่อมปล้อง
กระดกู C5 ถงึ C7  

อาการปัจจบุนั ไม่มอีาการเจบ็ปวดบรเิวณคอ มแีต่อาการชา แขนและมอืทัง้สองขา้งอ่อนแรง การขบัถ่าย
ปสัสาวะเป็นปกต ิ สามารถลุกขึน้ยนืไดด้ว้ยความล าบาก  แต่ไม่สามารถเดนิไดเ้อง ต้องใช้
กายอุปกรณ์ช่วย (Orthoses) ในการเดนิ 

การตรวจรา่งกาย ความรู้สกึที่ผิวหนังลดลงเล็กน้อยตัง้แต่ระดบั C7 ลงไป ก าลงักล้ามเนื้อที่ควบคุมด้วย             
รากประสาท C6 เป็นปกติ แต่ก าลงักล้ามเนื้อที่ควบคุมด้วยรากประสาทตัง้แต่ C7 ลงไป
อ่อนแรง  ใชแ้ขนและมอืทัง้สองขา้งดว้ยความล าบาก ไม่มคีวามคล่องตวัในการใชน้ิ้วมอื 

การตรวจพิเศษทางคลินิก ผลการตรวจดว้ย EMG มกีารเปลีย่นแปลงดงัทีไ่ด้กล่าวไวแ้ลว้ การถ่ายภาพรงัสสี่วนคอ
ปลอ้งกระดกูเชื่อมตดิดตีัง้แต่ C5 ถงึ C7 

การวินิจฉัยโรค ปลอ้งกระดกู C6 ยุบตวัรอ้ยละ 40 ร่วมกบั Corticospinal tract ไดร้บับาดเจบ็ 
ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 70 ของทัง้ร่างกาย  
ค าอธิบาย ผู้รับการประเมินรายนี้มีปล้องกระดูก C6 ยุบตัว พร้อมกับมีอันตรายต่อไขสันหลัง                

ม ีCorticoscinal tract ไดร้บับาดเจบ็ การประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพ ควรใชต้ารางทาง
ระบบประสาท (ตารางที่ 4-6) ผู้รบัการประเมนิมอีาการชากล้ามเนื้ออ่อนแรงและมคีวาม
ล าบากในการใชแ้ขนและมอืทัง้ 2 ขา้ง  จดัอยู่ในระดบั 2 ของการสญูเสยีสมรรถภาพแขน
และมอื 2 ขา้ง  มคี่าการสญูเสยีฯเท่ากบัรอ้ยละ 39 ของทัง้ร่างกาย  (ตารางที ่4-6 ขอ้ 2) 
ผูร้บัการประเมนิไม่สามารถเดนิไดเ้อง ต้องใชก้ายอุปกรณ์เสรมิขา จดัอยู่ในระดบั 3 ของ
การสูญเสยีสมรรถภาพจากการยนืและเดนิทีผ่ดิปกติ มคี่าการสูญเสยีฯเท่ากบัร้อยละ 39 
ของทัง้ร่างกาย (ตารางที ่4–6 ขอ้ 3) การขบัถ่ายอุจจาระปสัสาวะเป็นปกต ิปลอ้งกระดกูคอ 
C6 ยุบตวัรอ้ยละ 40 จดัอยู่ใน DRE:Cervical  ระดบั 3 มคี่าการสญูเสยีฯเท่ากบัรอ้ยละ 18 
ของทัง้ร่างกาย 

 รวมค่าการสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 39 , 39 และ 18 โดยใชต้ารางค่ารวม จะไดค้่าการ
สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 70 ของทัง้ร่างกาย  

 
ตวัอย่างท่ี 4–18       
สูญเสียสมรรถภาพรอ้ยละ 87  ของทัง้รา่งกายจากปล้องกระดกูเอวยุบตวัแบบ Burst fracture ร่วมกบัมี Cauda 
equina syndrome 
ประวติั หญงิไทยคู่อายุ 50 ปี  ประสบอนัตรายตกลงมาจากบนัไดขณะท าความสะอาดฝาผนังของ

โรงงาน พบม ีBurst fracture ทีร่ะดบั L2 ปลอ้งกระดกูยุบตวัรอ้ยละ 35 มอีาการชา ขาและ
เทา้ทัง้สองขา้งอ่อนแรง ไม่สามารถถ่ายปสัสาวะไดเ้อง ต้องใช้สายสวนปสัสวะ ไดร้บัการ
ผ่าตดั Anterior decompression และเชื่อมปลอ้งกระดูก L1 ถงึ L3 หลงัผ่าตดัปลอ้งกระดูก
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เชื่อมตดิด ี กลา้มเน้ือทีค่วบคุมโดยรากประสาทตัง้แต่ L2 ลงไปมกีารฟ้ืนตวับางส่วนพอใช้
งานได ้

อาการปัจจบุนั ขาและเทา้ทัง้ 2 ขา้งยงัคงอ่อนแรง พอยนืไดเ้อง แต่ต้องใชก้ายอุปกรณ์เสรมิขาและขอ้เทา้ 
เพื่อช่วยในการเดนิและต้องใช้ไม้ยนัรกัแร้ 2 ขา้งช่วยพยุง ปสัสาวะเองไม่ได้  ต้องสวน
ปสัสาวะเป็นครัง้คราว บางครัง้อุจจาระราด 

การตรวจรา่งกาย กดเจบ็เลก็น้อยบรเิวณ L2 การตรวจทางระบบประสาทพบว่า กลา้มเนื้อทีค่วบคุมโดยราก
ประสาท L2 ถงึ S1 มกีารอ่อนแรง มอีาการชา  กลา้มเนื้อลบีบรเิวณขาและเท้าทัง้ 2 ขา้ง  
กลา้มเน้ือหรูดูทวารหนกัอ่อนแรง  การตรวจ Knee reflex และ Ankle reflex พบว่าหายไป 

การตรวจพิเศษทางคลินิก ภาพถ่ายรงัสธีรรมดา พบปลอ้งกระดกู L1 ถงึ L3 เชื่อมตดิด ี
การวินิจฉัยโรค Burst Fracture L2 ร่วมกบั Cauda equina syndrome 
ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 87 ของทัง้ร่างกาย 
ค าอธิบาย ผู้รบัการประเมินมีขาและเท้าทัง้ 2 ข้างอ่อนแรง ยืนเองได้ แต่เดินเองไม่ได้ต้องใช้กาย

อุปกรณ์เสริมขาและใช้ไม้ยนัรกัแร้ 2 ข้างช่วยในการเดิน จดัอยู่ในระดบั 3 มีค่าของการ
สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 39 (ตาราง 4–6 ขอ้ 3) ผู้รบัการประเมนิปสัสาวะเองไม่ได้ต้อง
สวนปสัสาวะ จดัอยู่ในระดบั 4 มคี่าการสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 60 (ตาราง 4 – 6 ขอ้ 4)  
ผูร้บัการประเมนิมกีลา้มเนื้อหูรูดทวารหนักอ่อนแรง มอีุจจาระราดเป็นครัง้คราว จดัอยู่ใน
ระดบั 2 มคี่าการสญูเสยีสมรรถภาพของการขบัถ่ายอุจจาระเท่ากบัรอ้ยละ 39 ปลอ้งกระดูก
เอว L2 ยุบตวัรอ้ยละ 35 จดัอยู่ใน DRE:Lumbar ระดบั 3 มกีารสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 
13 รวมค่าการสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 60, 39, 39, และ 13 โดยใชต้ารางค่ารวม จะไดค้่า
การสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 87 ของทัง้ร่างกาย 

 
4.8 การประเมินการสญูเสียสมรรถภาพโดยการวดัพิสยัการเคล่ือนไหวของสนัหลงั  
       (Range of Motion Method  : ROM) 
 การประเมนิแบ่งออกเป็น 4 ขัน้ตอน  ดงันี้ 
 1. ประเมนิการสูญเสยีสมรรถภาพจากการวดัการสูญเสยีพิสยัการเคลื่อนไหวของสนัหลงัส่วนเอวกระเบน
เหน็บ สว่นอก หรอืสว่นคอ ตามทีต่อ้งการ 
 2. ประเมินการสูญเสียสมรรถภาพจากการวินิจฉัยโรคหรือความผิดปกติของกระดูกสนัหลัง โดยเฉพาะ   
(ตารางที ่4-7) 
 3. ประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพทีเ่กดิจากการสญูเสยีเสน้ประสาทสนัหลงั (Spinal Nerve Deficits) ตามบท
ที ่5 เรื่อง ระบบประสาท (Central and Peripheral Nervous System)    
  ขอ้มลูจากทัง้สามสว่นนี้มคีวามส าคญัทางคลนิิกทีบ่อกถงึหน้าทีข่องสนัหลงั 

 4. รวมการสญูเสยีสมรรถภาพทีไ่ดจ้ากการประเมนิทัง้ 3 สว่นดงักล่าวโดยใชต้ารางค่ารวม 
 

ข้อบ่งช้ีในการใช้วิธีประเมินการสูญเสียสมรรถภาพโดยวิธีการวดัพิสยัการเคลื่อนไหวของสนัหลงั 
 1. เมื่อไม่สามารถใชว้ธิปีระเมนิจากการวนิิจฉยัโรค (DRE) เน่ืองจากไม่ปรากฏการประสบอนัตราย 
 2. เมื่อแพทย์ผูป้ระเมนิซกัประวตัแิละตรวจร่างกายผู้รบัการประเมนิแล้ว ไม่สามารถเลอืกระดบัการประเมนิ
จากการวนิิจฉยัโรค (DRE) ทีม่อียู่หลายระดบั (Multilevel DRE Category) 
 3. มกีารสูญเสยีสมรรถภาพหลายระดบั (Multilevel) และ/หรอืมกีารเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไหวของปล้อง
กระดกูสนัหลงั (ตามค านิยาม) เกดิขึน้กบักระดกูสนัหลงัสว่นเดมิ 
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 4. มอีาการ Radiculopathy กลบัเป็นขึน้มาใหม่ จากหมอนรองกระดกูสนัหลงัเลื่อนกดทบัรากประสาททีร่ะดบั
ใหม่ หรอืมกีารประสบอนัตรายเกดิขึน้ซ ้าอกีทีก่ระดกูสนัหลงัสว่นเดมิ 
 5. มพียาธิสภาพอย่างอื่น ๆ เกิดขึ้นอกีหลายครัง้  เป็นผลท าให้การเคลื่อนไหวของปล้องกระดูกสนัหลงั            
เกดิการเปลีย่นแปลง  และ/หรอืเกดิ Radiculopathy 
  จากการศกึษาการเคลื่อนไหวของกระดกูสนัหลงัของคนพบว่า มคีวามแตกต่างกนัเพยีงเลก็น้อยในช่วงอายุ
ระหว่าง 20 - 59 ปี  ทัง้เพศชายและหญงิ  จงึไม่จ าเป็นตอ้งน ามาปรบัในการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพตามคู่มอืน้ี 
 
 4.8.1 หลกัการวดัพิสยัการเคลื่อนไหวของสนัหลงัในการประเมินการสูญเสียด้วยวิธี ROM 
 ก่อนจะท าการประเมนิดว้ยวธินีี้ แพทยผ์ูป้ระเมนิตอ้งแน่ใจว่าการรกัษาทางการแพทยส์ิน้สดุ ไม่สามารถรกัษาให้
กลบัเป็นปกต ิและพยาธสิภาพของกระดกูสนัหลงัคงทีไ่ม่มกีารเปลีย่นแปลงอกีแลว้  วธินีี้ไม่ควรน ามาใชป้ระเมนิบุคคล
ทีม่อีาการเจบ็ปว่ยเฉียบพลนั  หรอืประสบอนัตรายเฉียบพลนั  ตวัอย่างเช่น  ถ้าตรวจพบกลา้มเน้ือหดเกรง็เฉียบพลนั  
แพทยผ์ูป้ระเมนิควรบนัทกึลงในรายงาน  ในรายเช่นนี้การประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพจากวธิวีดัพสิยัการเคลื่อนไหว
อาจไดค้่าทีผ่ดิพลาด  ดงันัน้ การประเมนิควรต้องเลื่อนออกไปจนกว่าอาการของโรคทีก่ าเรบิขึน้มาจากโรคเรือ้รงัเดมิ
สงบลงจนสนิท  แลว้จงึจะท าการประเมนิใหม่เมื่อถงึระยะทีส่ิน้สดุการรกัษา (Maximum Medical Improvement :MMI) 
 อาการเจบ็ปวด ความกลวัต่อการบาดเจบ็ การไม่ไดใ้ชง้าน หรอืการหยุดการท างานของกลา้มเนื้อจากการยบัยัง้
ของประสาทสัง่การ  (Neuromuscular Inhibition)  อาจมผีลท าให้ผูร้บัการประเมนิลดความพยายามที่จะเคลื่อนไหว         
สนัหลงั  ท าใหผ้ลการวดัพสิยัการเคลื่อนไหวไดค้่าที่ต ่า ไม่แน่นอนและไม่คงที ่(Inconsistent) ดงันัน้แพทยจ์ะต้องหา
ความคงทีเ่พื่อทดสอบ โดยทดลองใหผู้ร้บัการประเมนิเคลื่อนไหวสนัหลงัเอง  และทดสอบก าลงักลา้มเนื้อและความรูส้กึ
สมัผสัทีผ่วิหนัง ถ้าค่าที่ตรวจได้ยงัไม่คงที่ ควรท าการตรวจวดัซ ้าในวนัอื่นๆ  ถ้าค่าทีว่ดัได้ยงัไม่คงที ่ควรยกเลกิการ
ประเมนิดว้ยวธินีี้   เมื่อการวดัพสิยัการเคลื่อนไหวซึง่เป็นการวดัทางสรรีะวทิยาไม่สอดคลอ้งกบัพยาธสิภาพทีค่นไขเ้ป็น  
ควรจะท าการวดัซ ้า และถ้าค่าทีว่ดัไดไ้ม่คงที ่ ใหห้ยุดการประเมนิไปก่อน จนกว่าจะปรากฏหลกัฐานทีช่ดัเจนจากการ
ตรวจร่างกายว่าสนัหลงัมคีวามผดิปกตจิรงิ 
 ถ้าค่าที่ว ัดได้เท่ากันทุกครัง้และมีความถูกต้อง (Precision) แสดงว่า  ผู้ร ับการประเมินใช้ความพยายามที่
เหมาะสม  ในการวดัพสิยัการเคลื่อนไหวของสนัหลงัควรวดัตดิต่อกนั 3 ครัง้ แลว้น าค่าทัง้ 3 มาค านวณหาค่าเฉลีย่หรอื
ค่ากลาง (Mean) ซึง่ค่าทีว่ดัไดไ้ม่ควรเปลีย่นแปลงเมื่อวดัซ ้า  โดยใหผู้ร้บัการประเมนิพยายามเคลื่อนไหวสนัหลงัเต็ม
ก าลงัความสามารถ ถา้ค่ามุมเฉลีย่น้อยกว่า 50 องศา  ค่าทีว่ดัไดแ้ต่ละครัง้ตอ้งแตกต่างกนัไม่เกนิ  5 องศาของค่ากลาง  
แต่ถา้ค่ามุมเฉลีย่มากกว่า 50 องศา  ค่าทีว่ดัไดแ้ต่ละครัง้ตอ้งต่างกนัไม่เกนิรอ้ยละ 10 ของค่ากลาง ในบางครัง้อาจ ตอ้ง
ท าการวดัถงึ 6 ครัง้  เพื่อใหไ้ดค้่ามุมทีว่ดัตดิต่อกนั  3  ค่าเป็นไปตามเกณฑ ์ ถา้วดัถงึ 6 ครัง้แลว้ยงัไดค้่าไม่คงที่แสดง
ว่าการเคลื่อนไหวของสนัหลงัไม่แน่นอน (Invalid) ควรยกเลกิการวดับางสว่นหรอืยกเลกิการประเมนิดว้ยวธินีี้ทัง้หมด  
 
 สาเหตคุวามผิดพลาดจากการวดัพิสยัการเคลื่อนไหวสนัหลงั 
 1. ผูป้ระเมนิขาดความช านาญหรอืขาดความรู ้
 2.   ก่อนการวดัผูป้ระเมนิมไิดใ้หผู้ร้บัการประเมนิท าการเคลื่อนไหวอบอุ่นร่างกาย (Warm–Up Movements) 
สว่นสนัหลงัก่อน  
  ดงันัน้ แพทยค์วรใหผู้ร้บัการประเมนิกม้และแอ่นหลงั 2 ครัง้ หมุนขวา หมุนซา้ย 2 ครัง้ เอยีงขวา เอยีงซา้ย 
2 ครัง้ แลว้กลบัมาท าท่ากม้ และแอ่นหลงัอกีครัง้  ก่อนท าการตรวจวดัพสิยัการเคลื่อนไหวของสนัหลงัส่วนเดมิซ ้า กไ็ม่
ตอ้งท าการอบอุ่นร่างกายอกี 
  แพทย์ผู้ประเมินต้องทราบจุดที่ส าคญัทางกายวภิาคอย่างถูกต้อง (Anatomical Landmarks) จดัส่วน  
ร่างกายทีจ่ะวดัใหอ้ยู่นิ่ง  ควรจดัวางเครื่องวดัใหถู้กต าแหน่งบนสนัหลงั  และแนะน าผูร้บัการประเมนิใหเ้ขา้ใจการวดั 
  ถา้ปฏบิตัไิดต้ามหลกัการวดัดงักล่าว ความผดิพลาดทีเ่กดิจากเทคนิคการวดั, จากเครื่องวดั หรอืจากความ
แตกต่างตามปกตขิองคนเรากจ็ะเกดิน้อยทีส่ดุ 
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 4.8.2   หลกัการของเครื่องวดัความเอียงและวิธีวดัพิสยัการเคลื่อนไหวของสนัหลงั (Principles of 
Inclinometry and Spine Motion Measurement) 
   1.  หลกัการของเครือ่งวดัความเอียง 
    เครื่องวัดความเอียง ( Inclinometer) เป็นเครื่องมือที่มีความเหมาะสมในการใช้วัดพิสัย                
การเคลื่อนไหวของสนัหลงั เนื่องจากการเคลื่อนไหวของกระดกูสนัหลงัเป็นแบบผสมผสาน (Compound) ไม่เหมาะทีจ่ะ
ใชว้ดัด้วยเครื่องวดัมุม (Goniometer) นอกจากนี้แล้วเครื่องวดัความเอยีงยงัวัดได้ค่าทีแ่ม่นย าและคงที่ ปฏบิตัิได้ง่าย
และราคาเครื่องไม่แพง ปุม่กระดกูสนัหลงัทีใ่ชเ้ป็นต าแหน่งวางเครื่องวดัจุดบนและ จุดล่างของกระดกูสนัหลงั กส็ามารถ
คล าไดง้่ายใตผ้วิหนงั 
    เครื่องวดัความเอยีง  เดมิเป็นเครื่องมอืของช่างไม ้ช่างกล   ปจัจุบนัไดถู้กน ามาใชท้างการแพทย์
และสตัวแพทย์ เพื่อวดัพสิยัการเคลื่อนไหวของคนและสตัว์   การท างานของเครื่องวดัความเอยีงเหมอืนกบัการใช้           
เสน้ดิง่ (Plumb Line) อาศยัแรงโน้มถ่วงโลก (Gravity) ซึง่มคี่าคงที่  จุดวดัเริม่ทีต่ าแหน่งศูนย์องศา (00) และค่ามุม
เพิม่ขึน้ทลีะ 2 องศา ไปจนถงึ 180 องศา   
    เครื่องวดัความเอยีงม ี2 ชนิด 
    1.1 เครื่องวดัความเอยีงชนิดธรรมดา (Mechanical Inclinometer) ใชอ้่านค่าตวัเลขจากเขม็บน
หน้าปทัม ์ 
    1.2 เครื่องวดัความเอยีงแบบอเิลก็ทรอนิค (Electronic Inclinometer) ใช้อ่านค่าที่แสดงออกมา
เป็นตวัเลขบนหน้าปทัม ์
 1.1 เครื่องวดัความเอียงชนิดธรรมดา มจีุดวดัเริ่มต้นที่ต าแหน่ง 0 องศา โดยอาศยัน ้าหนักของเขม็หรือ  
ลกูตุม้ (Pendulum) เป็นตวัชีว้ดั (รปูที ่4–6) การวดัอาศยัระดบัของเหลว (น ้า) และอ่านค่าจากฟองอากาศ (Meniscus)  
ค่าทีว่ดัอาจคลาดเคลื่อนได ้
 1.2 เครื่องวดัความเอียงแบบอิเลก็ทรอนิค ใช ้Gravity Sensors วดัค่ามุมจากแนวดิง่ แลว้เครื่องจะแสดง
ออกมาเป็นตวัเลขบนหน้าปทัม ์   
  เครื่องวดัความเอยีงที่ออกแบบมาใช้ทางการแพทย์โดยเฉพาะ  จะมีหน้าปดัขนาดใหญ่พอ เพื่อให้อ่าน             
ค่ามุมทีเ่พิม่ครัง้ละ 2 องศาไดง้่าย และตวัเครื่องมขีนาดเลก็พอทีจ่ะมาใชก้บัสนัหลงัและขอ้เลก็ ๆ ของร่างกาย  สามารถ
วดัซ ้าได้ง่าย การใช้วดักแ็ม่นย า และสามารถตรงึเครื่องวดับนจุดต่าง ๆ ของร่างกาย  หน้าปทัม์สามารถอ่าน ค่า 0 
องศาที่แนวดิ่งและผู้วดัสามารถก าหนดต าแหน่ง 0 องศาที่จุดเริ่มต้นวดัได้ ในกรณีที่ไม่สามารถจดัท่าให้ผู้รบัการ 
ประเมนิอยู่ในแนวดิง่ที ่0 องศา หรอืต าแหน่งกลาง 
 
รปูท่ี 4–6  รปูเครือ่งวดัความเอียงแบบธรรมดา  (Inclinometer) 
 
 
 
 
 
 
 
  
 2. ระนาบแรงโน้มถ่วงโลก (Gravitational Plane)  
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  ปกตเิครื่องวดัความเอยีงท างานตามแนวดิ่ง เพราะว่าในระนาบนี้เขม็ชีจ้ะเคลื่อนไหวไดอ้ย่างอสิระตามแรง
โน้มถ่วงโลก เครื่องวดัจะไม่ท างานหรอืท าไดไ้ม่ถูกต้อง ถ้าเอยีงเครื่องวดัหรอืวางเครื่องวดัในแนวราบ ดงันัน้ ผูร้บัการ
ประเมนิทีจ่ะท าการวดัตอ้งจดัท่าใหอ้ยู่ในแนวดิง่เสมอ 
 

รปูท่ี 4-7  ระนาบต่างๆ ของรา่งกายส าหรบัวดัพิสยัการเคลือ่นไหว 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. การวดัพิสยัการเคลื่อนไหวของสนัหลงัในระนาบแบ่งซ้ายขวา (Sagittal Plane) และระนาบแบ่งหน้า
หลงั (Frontal or Coronal Plane) 
  จดัใหผู้ร้บัการประเมนิยนืหรอืนัง่เกา้อี ้เพื่อใหส้นัหลงัอยู่ในแนวดิง่ (รปูที ่4-7) สว่นการวดัในระนาบตดัขวาง
หรอืระนาบแกน (Transverse or Axial Plane) ตอ้งจดัท่าใหผู้ร้บัการประเมนินอนหงาย นอนคว ่า หรอืงอขอ้สะโพก ให้
ล าตวัอยู่ในแนวราบขนานกบัพืน้ 
  ท าการวดัพสิยัการเคลื่อนไหวของสนัหลงัทัง้ 3 ระนาบ คอื ระนาบ Sagittal (ซ้าย-ขวา) ระนาบ Frontal 
(หน้า-หลงั) และระนาบตดัขวางหรอืระนาบแกน (Transverse or axice rotation) (การหมุน) (รูปที ่4-7) ถ้าสนัหลงั 
สว่นเดยีวกนัมกีารสญูเสยีการเคลื่อนไหวตัง้แต่ 2 ทศิทาง หรอื 2 ระนาบขึน้ไป การประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของ
สนัหลงัสว่นนัน้ ตอ้งน าเอาค่าการสญูเสยีสมรรถภาพในแต่ละทศิทาง (ระนาบ) มาบวกกนัโดยตรง  แต่ถ้ามกีารสญูเสยี
สมรรถภาพของสนัหลงัตัง้แต่สองส่วนขึน้ไป เช่น ส่วนคอและส่วนเอว ต้องน าเอาค่าสญูเสยีสมรรถภาพของแต่ละส่วน
มารวมกนัโดยใชต้ารางค่ารวม 
 
 

  



314 

 

  4.  การวางและตัง้เครือ่งวดัให้อยู่น่ิง (Stabilization)  ถา้สนัหลงัสว่นบนหรอืสว่นล่างมสีว่นหนึ่ง หยุดนิ่ง
อยู่กบัทีไ่ม่มกีารเคลื่อนไหว แต่สว่นบนหรอืสว่นล่างของอกีปลายหนึ่งมกีารเคลื่อนไหว อาจใชเ้ครื่องวดัความเอยีงแบบ
ธรรมดาเพยีงเครื่องเดยีวกพ็อ เช่น การวดัมุมการหมุนคอ (รปูที ่4-17) โดยปกตทิัว่ไปจ าเป็นต้องใชเ้ครื่องวดั 2 เครื่อง  
เพื่อวดัพสิยัการเคลื่อนไหวของสนัหลงั การใชเ้ครื่องวดัความเอยีงแบบอเิลก็ทรอนิค สามารถใชเ้พยีงเครื่องเดยีวกพ็อ 
เนื่องจากม ีMicro processors ทีส่ามารถท างานได ้2 หน้าที ่ เทยีบเท่ากบัเครื่องวดัความเอยีงแบบธรรมดา 2 เครื่อง 
(วธิกีารใช ้ ศกึษาไดจ้ากคู่มอืทีม่ากบัเครื่อง)  
   ควรใช้มอืจบัตรงึเครื่องวดัใหย้ดึติดแน่นอยู่กบัจุดทีว่างเครื่องขณะท าการวดั  ขณะผู้รบัการประเมนิ
เคลื่อนไหวสนัหลงัไปตามแนวทางการเคลื่อนที ่ระวงัอย่าใหเ้ครื่องวดัเอยีงหรอืเบนไปจากต าแหน่งเดมิ เนื่องจากการ
เคลื่อนไหวหรอืจากแรงกดบนเครื่องทีม่ต่ีอผวิหนังบนปุ่มกระดูกไม่สม ่าเสมอ ซึ่งอาจเกดิขึน้ไดก้บัผู้รบัการประเมนิที่
อว้น การออกแบบเครื่องวดัความเอยีง ใหค้วามส าคญักบัการใชเ้ครื่องวดัใหถู้กต้อง อย่าใหเ้ครื่องวดัเลื่อนไปมาจากจุด
เดมิทีว่างเครื่องวดั  ต าแหน่งทีว่างเครื่องวดัจ าเป็นต้องสัมผสัแน่นกบัปุ่มกระดูกทัง้ 2 จุด โดยเฉพาะกระดูกทีนู่น เช่น 
กระดกูกระเบนเหน็บหรอืกระโหลกศรษีะ 
   การบนัทกึค่ามุมพสิยัการเคลื่อนไหวของสนัหลงั (ROM) ให้จดลงบนแบบบนัทกึค่ามุม (รูปที่ 4-10,         
4-14, และ 4-18)  
 
 4.8.3   แนวทางการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพจากข้อสนัหลงัยึดติดและการเคลื่อนไหวท่ีมีข้อ 
ยึดติด (Rating of ankylosis and Motion with Ankylosis) 
   ขอ้ยดึตดิ (Ankylosis) หมายถงึ ภาวะทีข่อ้ไม่มกีารเคลื่อนไหว ค่ามุมทีย่ดึตดิ คอืต าแหน่งทีข่อ้ยดึติด 
และเป็นต าแหน่งทีข่อ้ไม่มกีารเคลื่อนไหว การประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพ ใชค้่ามุมทีข่อ้สนัหลงัยดึตดิ (ไม่สามารถ
กลบัมาอยู่ในต าแหน่งศนูยอ์งศา หรอืต าแหน่งกลาง) ของสนัหลงัแต่ละสว่น  
   ตามปกติปล้องกระดูกสนัหลงัแต่ละคู่จะมกีารเคลื่อนไหวของปล้องไปด้วยกนัหรอืแยกกนั ส่วนที่ไม่
เคลื่อนไหวเลยมน้ีอยมากหรอืแทบไม่มเีลย  ดงันัน้ในการประเมนิการสูญเสยีสมรรถภาพเนื่องจากขอ้สนัหลงัยดึติด           
ใหใ้ชมุ้มทีข่อ้สนัหลงัไม่สามารถกลบัมาอยู่ในต าแหน่งกลางหรอื 0  องศา ต าแหน่งทีมุ่มหรอืขอ้ยดึตดิทีอ่ยู่ใกลแ้นวกลาง  
ถอืเป็นต าแหน่งทีป่ลอ้งสนัหลงัยดึตดิ  
   ถ้าผูร้บัการประเมนิเคลื่อนไหวสนัหลงัไปหยุดหรอืติดอยู่ที่ต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่ง  ค่ามุมที่วดัได้ที่
ต าแหน่งนี้  ให้ถือว่าเป็นค่ามุมปล้องสนัหลงัยึดติด  ให้น าค่ามุมนี้ไปประเมนิการสูญเสยีสมรรถภาพแทนพสิยัการ
เคลื่อนไหวไดเ้ลย  แต่ถา้ปลอ้งสนัหลงัเคลื่อนไหวผ่านต าแหน่งกลางไปได ้ ไม่ว่าจะเป็นระนาบใดกต็าม  การวดัมุมควร
ใชค้่ามุมทีเ่คลื่อนไหวผดิปกตติามหวัขอ้ในตารางการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพทีเ่หมาะสมตามระนาบนัน้ๆ  
   ในการประเมนิการสูญเสยีสมรรถภาพเนื่องจากขอ้สนัหลงัยดึติด  ถ้าเป็นกระดูกสนัหลงัส่วนใดส่วน
หนึ่ง เช่น คอ หรอืเอว มีขอ้ยึดติดเกดิขึน้ในหลายระนาบ ผู้ประเมินต้องน าค่าการสูญเสยีสมรรถภาพจากขอ้ยดึติด             
ในแต่ละระนาบของสนัหลงัส่วนเดยีวกนัมาบวกกนั   แต่ถ้าปลอ้งสนัหลงัยดึตดิตัง้แต่ 2 ส่วนขึน้ไป เช่น ส่วนคอและ
ส่วนเอว ต้องน าค่าการสูญเสยีสมรรถภาพเหล่านัน้มารวมกนัโดยใช้ตารางค่ารวม  ถ้าผู้รบัการประเมนิมขีอ้สนัหลงั           
ยดึตดิ   โดยไม่สามารถเคลื่อนไหวไปในระนาบทัง้ 3  ใหใ้ชค้่าการสญูเสยีสมรรถภาพจากปลอ้งสนัหลงัยดึตดิสงูสุดจาก
ตารางเพียงค่าเดียว แทนการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพแบบ ROM แต่ถ้ากระดูกสนัหลงัยงัสามารถเคลื่อนไหว           
ไดใ้นระนาบอื่นๆ ต้องเอาการเคลื่อนไหวทีผ่ดิปกตใินระนาบนัน้ ๆ มาค านวณค่าการสญูเสยีดว้ย ในกรณีทีข่อ้สนัหลงั
ยึดติดในระนาบใดระนาบหนึ่งร่วมกบัมีการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติในระนาบอื่น  ก็ให้น าค่าการสูญเสยีสมรรถภาพ               
จากการเคลื่อนไหวทีผ่ดิปกตมิาบวกกนัก่อน แลว้จงึน ามารวมกบัค่าการสญูเสยีสมรรถภาพจากขอ้ยดึตดิโดยใชต้าราง
ค่ารวม  การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของทั้งร่างกายโดยวิธีการวดัพิสัยการเคล่ือนไหวสันหลงั (Estimating Whole 
Person Impairment Using the ROM Method)  มีดงัน้ี 
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4.8.4   การประเมินการสญูเสียสมรรถภาพของทัง้รา่งกายโดยวิธีการวดัพิสยัการเคลื่อนไหวสนัหลงั  
(Estmating Whole impairment Using the ROM Method) 

1. ก่อนการประเมินต้องแน่ใจว่าผู้รบัการประเมินได้รบัการรกัษาทางการแพทย์จนสิน้สุดการรกัษาและ              
มกีารสูญเสยีสมรรถภาพคงที่  ไม่มกีารเปลี่ยนแปลงอกีต่อไป ถ้าการรกัษายงัไม่สิ้นสุด หรือผู้รบัการประเมินยงัม ี         
การเปลี่ยนแปลงอยู่ หรอืยงัสามารถรกัษาต่อเพื่อใหด้ขีึน้ แสดงว่าการสูญเสยีสมรรถภาพยงัไม่คงที่ ไม่ควรประเมนิ           
ถา้การสญูเสยีสมรรถภาพคงทีห่รอืถาวรแลว้กใ็หด้ าเนินการตามขอ้ 2. 

2. ตรวจหาสนัหลงัสว่นทีม่กีารสญูเสยีพสิยัการเคลื่อนไหว เพื่อท าการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพ เช่น 
สว่นคอ สว่นอก หรอืสว่นเอว 

3. ใชต้ารางที ่4-7 เพื่อหาค่ารอ้ยละของการสญูเสยีสมรรถภาพจากฐานการวนิิจฉัยโรคร่วมกบัการวดัพสิยั
การเคลื่อนไหว 

การประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพดว้ยวธิ ีROM ต้องอาศยัการวนิิจฉัยโรคเป็นฐานดว้ย (ROM -Diagnosis 
Based Method) ถ้ามกีารวินิจฉัยโรคตัง้แต่ 2 โรค หรอืมากกว่าที่สนัหลงัส่วนเดยีวกนัก็ให้เลอืกใช้ค่าการสูญเสยี
สมรรถภาพทีม่ากทีส่ดุเพยีงค่าเดยีว ค่ารอ้ยละของการสญูเสยีสมรรถภาพจากการวนิิจฉยัโรค ตอ้งน ามารวมกบัค่าการ
สญูเสยีสมรรถภาพจากการวดัพสิยัการเคลื่อนไหว  และรวมกบัค่าการสญูเสยีสมรรถภาพจากความผดิปกตขิองระบบ
ประสาท (ขอ้ 7 ,8,9 ขา้งล่าง)โดยใชต้ารางค่ารวม 

4. ท าการวัดพิสัยการเคลื่อนไหวของสันหลังในระนาบ  Sagittal, Frontal และระนาบภาคตัดขวาง 
(Transverse Plane) (รูปที ่4-7)  ถ้าปรากฏว่ามขีอ้สนัหลงัยดึตดิ หรือไม่มกีารเคลื่อนไหว  ต้องท าการวดัมุมทีข่อ้สนั
หลงัสว่นทีย่ดึตดิดว้ย 

5. ท าการวดัพสิยัการเคลื่อนไหวของสนัหลงัอย่างน้อย 3 ครัง้ในแต่ละระนาบ  รวม 3 ระนาบ ตรวจดคู่ามุมที่
วดัไดว้่ามคี่าคงที ่ หรอืเป็นไปตามเกณฑก์ารวดัพสิยัการเคลื่อนไหวสนัหลงั ขอ้ 4.8.2 โดยค่ามุมทีว่ดัตดิต่อกนั 3 ครัง้
ในแต่ละระนาบ ตอ้งอยู่ในเกณฑ ์± 50 หรอืรอ้ยละ 10 ของค่าเฉลีย่ของการวดั 3 ครัง้  จงึจะสามารถน าค่าทีว่ดัมาใชไ้ด ้
โดยเลอืกค่ามุมสูงสุดเพียงค่าเดียว 

6. ถ้าค่ามุมทีว่ดัไดไ้ม่คงทีแ่ละไม่เป็นไปตามขอ้ 5  ต้องเพิม่การวดัเป็น 6 ครัง้ หรอืมากกว่าจนกระทัง่ได้
ค่าคงทีต่ามเกณฑ ์  ถา้ท าการวดัซ ้า 6 ครัง้หรอืมากกว่าแลว้ยงัไดค้่ามุมไม่คงที ่ ควรท าการวดัซ ้าอกี ในวนัรุ่งขึน้หรอื
เดอืนถดัไป หรอืยกเลกิการประเมนิดว้ยวธิกีารวดัพสิยัการเคลื่อนไหว  ใหเ้ลอืกใชว้ธิกีารประเมนิอื่นแทน 
  7. น าค่ามุมสงูสดุเพยีงค่าเดยีวจาก 3 ค่าทีว่ดัไดถู้กตอ้งตามเกณฑ ์4.8.2 และวดัตดิต่อกนั มาค านวณหาค่า
รอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพจากตารางทีก่ าหนดใหส้ าหรบัสนัหลงัสว่นต่างๆ และระนาบหรอืชนิดของการเคลื่อนไหว   
มาประเมนิการสูญเสยีสมรรถภาพจากขอ้สนัหลงัยดึติดและการเคลื่อนไหวที่มขีอ้ยดึติด ตามวธิกีารในขอ้ 4.8.3 ถ้า
พบว่ามขีอ้ยดึติด  ตวัอย่าง เช่น ผู้รบัการประเมนิก้มคอได้จากต าแหน่ง 300 ไปถึง 600 แต่ไม่สามารถเงยคอไปถึง
ต าแหน่ง 0 องศา  หรอืต าแหน่งกลาง (ขาดไป 30 องศา) แสดงว่าขอ้สนัหลงัคอยดึตดิในท่ากม้คอ 30 องศา จากตาราง
ที ่4-12  ผูร้บัการประเมนิจะมกีารสญูเสยีสมรรถภาพจากคอยดึตดิในท่ากม้รอ้ยละ 30 ของทัง้ร่างกาย  
    ถ้ามกีารสญูเสยีการเคลื่อนไหวของสนัหลงัมากกว่าหนึ่งระนาบทีส่นัหลงัส่วนเดยีวกนั (การกม้ การเงย หรอื
การหมุน) ต้องเอาค่าการสูญเสียสมรรถภาพการเคลื่อนไหวในแต่ละระนาบมาบวกกัน จึงจะได้ค่าการสูญเสีย
สมรรถภาพจากพสิยัการเคลื่อนไหวทีผ่ดิปกตทิัง้หมดของสนัหลงัสว่นนัน้ 

8. การประเมนิหาค่าการสญูเสยีสมรรถภาพทีเ่กดิจากความผดิปกตทิางระบบประสาททีพ่บร่วมกบัขอ้ยดึตดิ 
เช่น มพียาธสิภาพของรากประสาท (Radiculopathy) หรอื การบาดเจบ็ของเสน้ประสาทสนัหลงั 

ก. ใชต้ารางที ่4-15 เพื่อประเมนิการสูญเสยีสมรรถภาพทีเ่กดิจากการสูญเสยีความรูส้กึทีผ่วิหนงั 
ข.    ใชต้ารางที ่4-16 เพื่อประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพทีเ่กดิจากการสญูเสยีก าลงักลา้มเน้ือ 
ค.    ใชต้ารางที ่4-17 เพื่อประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพทีเ่กดิจากการสญูเสยีรากประสาทคอและอก  

           ง. ใชต้ารางที ่4-18 เพื่อประเมนิการสูญเสยีสมรรถภาพทีเ่กดิจากการบาดเจบ็ของรากประสาทเอวและกระเบน
เหน็บ (Lumbar and Sacral Nerve Roots) 
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                 จ.   ท าการเปลี่ยนค่าการสูญเสียสมรรถภาพของระบบประสาทส่วนของแขน (หน่วยเป็นแขน) หรือ           
ของขา (หน่วยเป็นขา) ทีไ่ดจ้ากตารางไปเป็นค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกาย 

9. รวมค่าการสูญเสยีสมรรถภาพจากวิธ ีROM ที่อาศยัฐานการวินิจฉัยโรค (ROM-Diagnosis Based 
Method) (ตารางที ่4-7) และวธิ ีROM ทีใ่ชก้ารตรวจร่างกายวดัพสิยัการเคลื่อนไหว และการตรวจความผดิปกตขิอง
ระบบประสาทโดยใชต้ารางค่ารวม  ค่าทีไ่ดเ้ป็นการสญูเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกาย 

10. ในกรณีที่มกีารสูญเสยีสมรรถภาพของสนัหลงัตัง้แต่สองส่วนจากการวนิิจฉัยโรคตัง้แต่แรก ให้ประเมนิ
ตามขัน้ตอน 1-9 อกีครัง้แยกจากกนั 

11. น าค่าการสูญเสียสมรรถภาพที่ประเมินได้จากสันหลังส่วนต่างๆ  มารวมกันเป็นค่าการสูญเสีย
สมรรถภาพของทัง้ร่างกายโดยใชต้ารางค่ารวม 

12. น าค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของสนัหลงัทัง้หมดทีป่ระเมนิได ้ มารวมกบัค่าการสญูเสยีสมรรถภาพทีเ่กดิ
จากอวยัวะในระบบอื่นๆ (ถา้ม)ี โดยใชต้ารางค่ารวม 

13. ให้บันทึกผลการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของสนัหลังลงในแบบสรุปผลการประเมินสนัหลัง            
(ตารางที ่4-20) ทา้ยบทนี้ 
 
ตารางท่ี 4-7  เกณฑก์ารประเมินการสูญเสียสมรรถภาพจากความผิดปกติของสนัหลงั (เกณฑ์น้ีเป็นส่วนหน่ึง
ของการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพจากการวดัพิสยัการเคลื่อนไหวของสนัหลงั)*  (Criteria for Rating Whole 
Person Impairment Percent Due to Specific Spine Disorders to Be Used as Part of the ROM Method *) 

โรคหรอืภาวะผิดปกติของกระดกูสนัหลงัโดยเฉพาะ 

รอ้ยละการสูญเสียสมรรถภาพ                   
ของทัง้รา่งกาย 

สนัหลงั
ส่วนคอ 

สนัหลงั
ส่วนอก 

สนัหลงั   
ส่วนเอว 

1.   กระดกูหกั 
ก.   กระดกูสนัหลงัหกัทีส่ว่น Body หนึ่งปลอ้ง และมกีารยุบตวัรอ้ยละ  

   

          0-25 4 2 5 
          26-50 6 3 7 
          มากกว่า 50 10 5 12 
ข กระดกูสนัหลงัหกัทีส่ว่น Posterior element ไดแ้ก่ Pedicle, Lamina, 

Articular process, Transverse process  
หมายเหต ุ :   ถา้มกีระดกูสนัหลงัหกัทีส่ว่น Body และ Posterior  element  
ใหน้ าค่าการสญูเสยีสมรรถภาพจากทัง้ 2 สว่นมารวมกนัโดยใชต้ารางค่ารวม 
และในกรณีทีม่กีระดกูสนัหลงัหกัหลายระดบักต็อ้งน าค่าการสญูเสยีฯ ในแต่ละ
ระดบัมารวมกนัโดยใชต้ารางค่ารวม  

4 2 5 

     ค.  ข้อกระดกูสนัหลงัเคลื่อนหน่ึงระดบั (ปล้อง)  และได้รบัการจดัให้
เข้าท่ีแลว้ 
           ถา้ขอ้กระดกูสนัหลงัเคลื่อนสองระดบัหรอืมากกว่าและไดร้บัการจดัให้
เขา้ทีแ่ลว้ ตอ้งน าคา่การสญูเสยีฯทีไ่ดใ้นแต่ละระดบัมารวมกนัโดยใชต้ารางคา่รวม 
          แพทยค์วรท าการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพหลงัจากทีจ่ดัขอ้
กระดกูสนัหลงัใหเ้ขา้ทีแ่ลว้  แต่ในกรณีทีไ่ม่สามารถจดัใหเ้ขา้ทีไ่ดใ้หป้ระเมนิ
โดยใชว้ธิวีดัพสิยัการเคลื่อนไหว ร่วมกบัตรวจความผดิปกตขิองระบบประสาท 
ตามเกณฑท์ีใ่ชใ้นบทนี้ และในบทที ่5 (ระบบประสาท)             

5 3 6 
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โรคหรอืภาวะผิดปกติของกระดกูสนัหลงัโดยเฉพาะ 

รอ้ยละการสูญเสียสมรรถภาพ                   
ของทัง้รา่งกาย 

สนัหลงั
ส่วนคอ 

สนัหลงั
ส่วนอก 

สนัหลงั   
ส่วนเอว 

2.  รอยโรคท่ีหมอนรองกระดกูสนัหลงัหรอืท่ีเน้ือเยื่ออ่อน  \      
     (Intervertebral Disc or Other Soft-Tissue Lesion) 

   

      ก.  ไม่ไดร้บัการผ่าตดัและไมม่อีาการหรอือาการแสดงหลงเหลอือยู่ 0 0 0 
      ข.  ไม่ไดร้บัการผ่าตดั แต่ มีบนัทึกประวติัการประสบอนัตราย      
รว่มกบัอาการปวดหลงัและหลงัแขง็ในเวชระเบียน  (Rigidity)* ไมม่กีาร
เสือ่มสภาพของหมอนรองกระดกูสนัหลงั หรอืมเีพยีงเลก็น้อยทีส่ามารถตรวจ
พบไดโ้ดยการถ่ายภาพรงัส ีหรอืการตรวจทางคลนิิก  เช่น  MRI, CT Scan   

4 2 5 

  ค.  ไม่ไดร้บัการผ่าตดั  แต่ มีบนัทึกประวตักิารประสบอนัตราย รว่มกบั
อาการปวดหลงัและหลงัแขง็*ในเวชระเบียน (Rigidity)   มกีารเสือ่มสภาพของ
หมอนรองกระดกูสนัหลงัในระดบัปานกลาง ถงึ  รนุแรงทีส่ามารถตรวจพบ
ได ้โดยการถ่ายภาพรงัส ีหรอืการตรวจทางคลนิิก เช่น MRI  รวมทัง้ภาวะ
หมอนรองกระดกูสนัหลงักดทบัรากประสาท ทีม่แีละไมม่อีาการและอาการ
แสดงจากพยาธสิภาพของรากประสาท   

6 3 7 

   ง.  มกีารผ่าตดัหมอนรองกระดกูสนัหลงั  และไมม่อีาการหรอือาการ
แสดงหลงเหลอือยู่ (การผ่าตดัรวมถงึการรกัษาดว้ยการฉีดยาเขา้หมอนรอง
กระดกูสนัหลงั) 

7 4 8 

   จ.  มกีารผ่าตดัหมอนรองกระดกูสนัหลงั  แต่ยงัคงมอีาการและอาการแสดง
หลงเหลอือยู่  มบีนัทกึอาการปวดหลงัและหลงัแขง็ในเวชระเบยีน 

9 5 10 

   ฉ.  มรีอยโรคหลายระดบั  ไมว่่าจะเคยหรอืไม่เคยไดร้บัการผ่าตดัมา
ก่อน  และมหีรอืไมม่อีาการและอาการแสดงหลงเหลอือยู่ 

บวกรอ้ยละ 1 ในแต่ละระดบั 

   ช.  มกีารผ่าตดัหลายครัง้โดยไม่ค านึงว่าจะมหีรอืไม่มอีาการหรอือาการ
แสดงหลงเหลอือยู่     

         1.  ผ่าตดัครัง้ที ่  2  
              2.  ผ่าตดัครัง้ที ่3 หรอืผ่าตดัครัง้ต่อ ๆ ไป 

 
 

บวกอกีรอ้ยละ 2 
บวกอกีรอ้ยละ 1 ต่อการผ่าตดั         

แต่ละครัง้ 
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โรคหรอืภาวะผิดปกติของกระดกูสนัหลงัโดยเฉพาะ 

รอ้ยละการสูญเสียสมรรถภาพ                   
ของทัง้รา่งกาย 

สนัหลงั
ส่วนคอ 

สนัหลงั
ส่วนอก 

สนัหลงั   
ส่วนเอว 

3.  ภาวะ Spondylolysis และ Spondylolisthesis ท่ีไม่ได้รบัการผา่ตดั  
     ก.  Spondylolysis หรอื Spondylolisthesis grade 1  (ปลอ้งกระดกู  สนั
หลงัเลื่อนทีร่อ้ยละ 1-25) หรอื Grade 2  (ปลอ้งกระดกูสนัหลงัเลื่อนทีร่อ้ยละ 
26-50)  ทีม่บีนัทกึการประสบอนัตรายในเวชระเบยีน และกระดกูสนัหลงัยงัมี
ความมัน่คง  แต่มอีาการปวดหลงัและหลงัแขง็  โดยทีอ่าจมหีรอืไม่มกีลา้มเนื้อ
หดเกรง็กไ็ด ้    

 
6 

 
3 
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     ข.  Spondylolisthesis grade 3 (ปลอ้งกระดกูสนัหลงัเลื่อนทีร่อ้ยละ  51-
75) หรอื Grade 4 (ปลอ้งกระดกูสนัหลงัเลื่อนทีร่อ้ยละ 76-100) ทีม่บีนัทกึ
การประสบอนัตรายในเวชระเบยีน และกระดูกสนัหลงัยงัมคีวามมัน่คง  แต่มี
อาการปวดหลงัและหลงัแขง็โดยทีอ่าจมหีรอืไม่มกีลา้มเนื้อหดเกรง็กไ็ด ้

8 4 9 

4.  ภาวะช่องไขสนัหลงัแคบ (Spinal Stenosis), โครงสรา้งกระดกูสนั
หลงัสูญเสียความมัน่คง (Segmental Instability), Spondylolisthesis, 
กระดกูสนัหลงัหกัหรอืเคลื่อนท่ีได้รบัการรกัษาโดยการผา่ตดั 

   

    ก.  ท าผ่าตดั Decompression หนึ่งระดบั โดยไม่ตอ้งเชื่อมกระดกูสนัหลงั
และไมม่อีาการหรอือาการแสดงหลงเหลอือยู่  

7 4 8 

    ข.  ท าผ่าตดั  Decompression  หนึ่งระดบั โดยไม่ตอ้งเชื่อมกระดกู สนัหลงัและ
ยงัคงมอีาการหรอือาการแสดงหลงเหลอือยู่ 

9 5 10 

    ค.  มกีารผ่าตดัเชื่อมปลอ้งกระดกูสนัหลงัหนึ่งระดบั  โดยมหีรอืไม่มกีาร
ผ่าตดั Decompression ร่วมดว้ย และไม่มอีาการหรอือาการแสดงหลงเหลอื
อยู่ 

8 4 9 

    ง.  มกีารผ่าตดัเชื่อมปลอ้งกระดกูสนัหลงัหนึ่งระดบั  โดยมหีรอืไม่มกีาร
ผ่าตดั Decompression ร่วมดว้ย และยงัคงมอีาการหรอือาการแสดง
หลงเหลอือยู ่

10 5 12 

    จ.  มกีารผ่าตดัหลายระดบั และมบีนัทกึว่ายงัคงมอีาการปวดหลงั และหลงั
แขง็ (Rigidity)หลงเหลอือยูใ่นเวชระเบยีน  

บวกรอ้ยละ 1 ในแต่ละระดบั 

              1.  ผ่าตดัครัง้ที ่  2  
              2.  ผ่าตดัครัง้ที ่3 หรอืผ่าตดัครัง้ต่อ ๆ ไป  

บวกอกี รอ้ยละ 2 
บวกอกีรอ้ยละ 1 ต่อการผ่าตดั             

แต่ละครัง้ 
 * ค าวา่ ‚มบีนัทกึประวตักิารประสบอนัตรายร่วมกบัมอีาการปวดหลงัและหลงัแขง็ในเวชระเบยีน‛  หมายความวา่  นอกจากจะมปีระวตักิารประสบอนัตราย
หรอืเจบ็ป่วยแลว้ ภาวะดงักล่าวตอ้งคงที่ไม่มกีารเปลีย่นแปลงอกีต่อไป และมกีารสญูเสยีสมรรถภาพเกดิขึน้  
   การตรวจทางคลนิิก ไดแ้ก่ การถ่ายภาพรงัสธีรรมดา หรอื  Myelogram ทีร่่วมหรอืไม่ร่วมกบั CT Scan หรอืภาพ MRI ซึง่อาจจะร่วมหรอืไม่ร่วมกบัการ
ใช ้Contrast หรอื Discogram ทีท่ าร่วมหรอืไม่ร่วมกบั CT Scan. 
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ข้อแนะน าวิธีการใช้ตารางท่ี 4-7 
 1. โดยปกตภิาวะ Spondylolysis , Spondylolisthesis และ Spinal Stenosis มใิช่เป็นโรคทีเ่กดิขึน้เนื่องจาก
การท างาน   
  2. ใชต้ารางนี้เมื่อท าการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของสนัหลงั โดยวธิวีดัพสิยัการเคลื่อนไหว (ROM 
Method)  เท่านัน้ 
  3. หาค่าการสูญเสยีสมรรถภาพทีช่ดัเจนทีสุ่ดจากการวนิิจฉัยโรคของสนัหลงัส่วนทีเ่กดิพยาธสิภาพครัง้
แรก เช่น เอว อก หรอืคอ 
  4. ค่าร้อยละของการสูญเสยีสมรรถภาพของสนัหลงัจากฐานการวนิิจฉัยโรค ควรน ามารวมกบั ค่าการ
สูญเสยีสมรรถภาพที่ได้จากการวดัพิสยัการเคลื่อนไหวสนัหลงั (ROM) และค่าการสูญเสยีสมรรถภาพของระบบ
ประสาทจากการสูญเสยีความรู้สึกสมัผัส  กล้ามเนื้ออ่อนแรง และภาวะอื่นๆ ของระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อ 
(Musculoskeletal), ระบบประสาท, หรอืระบบอวยัวะอื่น ๆ  
  5. รวมค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของสนัหลงั จากฐานการวนิิจฉยัโรค จากพสิยัการเคลื่อนไหว 
ของสนัหลงั จากการสญูเสยีสมรรถภาพของระบบประสาท และการสญูเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกายจากระบบอื่น ๆ 
โดยใชต้ารางค่ารวม และลงบนัทกึตามแบบสรุปการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของสนัหลงั (ตารางที ่4-20) 
  6. ถา้มกีารสญูเสยีสมรรถภาพของสนัหลงัสว่นอื่น ๆ กใ็หท้ าการประเมนิซ ้า แลว้น าค่าทีไ่ดม้ารวมกบัค่า
การสญูเสยีสมรรถภาพทีป่ระเมนิไวก้่อนแลว้ โดยใชต้ารางค่ารวม 
 
4.9 การประเมินการสญูเสียสมรรถภาพจากการวดัพิสยัการเคล่ือนไหวสนัหลงัส่วนเอว   
         (ROM : Lumbar Spine) 
         การเคลื่อนไหวของสนัหลงัสว่นเอวแบ่งไดเ้ป็น 
 1. การกม้และการแอ่นเอว (Flexion and Extension) และขอ้ยดึตดิ (Ankylosis)   
 2. การเอยีงเอว (Lateral Bending or Lateral Flexion) และขอ้ยดึตดิ (Ankylosis) 
 
 1. การก้มและการแอ่นเอว 
  วิธีการวดัโดยใช้เครือ่งวดัมุม 2 เครือ่ง (รปูท่ี 4-8) (Two-Inclinometer Technique) 
  1.1 อธิบายให้ผู้รบัการประเมินเข้าใจเกี่ยวกบัวิธีวดั  ก่อนการวดัควรให้ผู้รบัการประเมินท าการอบอุ่น
ร่างกายเท่าทีท่นความเจบ็ปวดได ้โดยใหบ้รหิารเอวดว้ยการกม้และแอ่นเอว 4-5 ครัง้    
   รปูท่ี 4–8 แสดงวิธีการวดัมมุก้มและมุมแอ่นเอว โดยใช้เครือ่งวดัความเอียง 2 เครือ่ง 
 
วางเครื่องวดัความเอยีงบนยอด 
T12 และ S1  ซึง่เป็นต าแหน่ง
ทางกายวภิาค 
ก. ท่ายนืในต าแหน่งกลาง 
ข. ท่ากม้เอว 
ค. ท่าแอ่นเอว 
ง. ท่ายกขาเขา่เหยยีดตรง 

เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของ
ค่ามุมทีว่ดั 
 
 
  

ก.    ข. 

ค
 ก. 

. 

ง. 
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  1.2 ใหผู้ร้บัการประเมนิยนืท่าเข่าเหยยีดตรงทิง้น ้าหนักลงบนเทา้ทัง้สองขา้ง  และใชม้อืทัง้สองทา้วสะเอว
ช่วยค ้าเพื่อใหเ้กดิการเคลื่อนไหวมากทีส่ดุ กระดกูสนัหลงัอยู่ในต าแหน่งกลาง ตัง้เครื่องวดัความเอยีงใหเ้ขม็ชีท้ี ่00 ทัง้
สองเครื่อง หาจุด T12 และ S1 (Sacrum) แลว้ท าเครื่องหมายบนผวิหนังในแนวราบ วางเครื่องวดัความเอยีงโดยใหจุ้ด
ศนูยก์ลางของเครื่องอยู่บนรอยเครื่องหมายบนผวิหนงัในแนว Sagittal plane เครื่องแรกวางทีย่อด T12 เครื่องที ่2 วาง
ที ่S1 ซึง่อยู่กึง่กลางระหว่าง Posterior superior iliac spines ทัง้ 2 ขา้ง ไม่ควรวางใหส้งูเกนิไป มฉิะนัน้เครื่องจะเลื่อนที่
ขณะแอ่นเอว ตอ้งแน่ใจว่าวางเครื่องวดัทัง้ 2 บนปุม่กระดกูทีถู่กตอ้ง (รปูที ่4-8 ก.) 
  1.3 ใหผู้ร้บัการประเมนิกม้ตวัจนสดุ อ่านค่ามุมบนเครื่องวดัทัง้ 2 เครื่อง น าค่ามุมกระเบนเหน็บไปลบออก
จากค่ามุม T12 จะไดค้่ามุมกม้เอว (รปูที ่4-8 ข.) ใหผู้ร้บัการประเมนิกลบัมายนืท่าตรงใหม่  
  1.4 ใหผู้ร้บัการประเมนิแอ่นเอว โดยจบัยดึเครื่องวดัมุมใหแ้น่น อ่านค่ามุมจากเครื่องวดัทัง้ 2 น าค่ามุม S1 

ไปลบจากค่ามุม T12 กจ็ะไดค้่ามุมแอ่นเอว  (รปูที ่4-8 ค.) ใหผู้ร้บัการประเมนิกลบัมายนื ในท่าตรงดงัเดมิ  และท าการ
ตรวจสอบดวู่าเขม็ชีย้งัคงอยู่ทีต่ าแหน่ง 00 ทัง้ 2 เครื่อง 
  1.5 ท าการวดัมุมกม้และแอ่นเอวอย่างน้อย 3-6 ครัง้ เพื่อใหไ้ดค้่ามุมทีถู่กตอ้งตดิต่อกนั 3 ค่า  (ค่ามุมทัง้ 3 
ค่าควรจะเท่ากนัหรอืใกลเ้คยีง) โดยแต่ละค่าไม่ควรแตกต่างกนัเกนิ 5 องศา  เมื่อค่ามุมเฉลีย่ทีว่ดัไม่เกนิ 500 แต่ถ้าค่า
มุมเฉลีย่เกนิ 500 ค่าทีว่ดัไดแ้ต่ละค่าต้องแตกต่างกนัไม่เกนิ 100 ของค่ากลาง จากค่ามุมกม้และแอ่นเอว 3 ค่าทีว่ดัได ้
ใหเ้ลอืกใชค้่ามุมสงูสดุเพยีงค่าเดยีว เพื่อน าไปค านวณค่าการสญูเสยีสมรรถภาพ 
  1.6 การทดสอบความถูกต้องของค่ามุมทีว่ดัได้ (มุมก้มและมุมแอ่นเอว) (Accessory Validity Test) ใช้
ส าหรบัทดสอบค่ามุมกม้และแอ่นเอว–กระเบนเหน็บ (Lumbosacral Flexion and Extension)  ควรท าการทดสอบ เมื่อ
ผลบวกของมุมกม้กระเบนเหน็บ S1 (Sacral Flexion Angle) และมุมแอ่นกระเบนเหน็บ S1 (Sacral Extension Angle) 
น้อยกว่าค่าเฉลีย่ส าหรบัคนปกต ิ65 องศาในผูห้ญงิและ 55 องศาในเพศชาย  ส าหรบัค่านี้หรอืสงูกว่านี้ (> 650 ในหญงิ
และ > 550 ในชาย)  ค่าความแตกต่างระหว่างผลบวกของมุมการเคลื่อนไหวของกระเบนเหน็บและมุม Straigth-leg-
raising (SLR) ในท่านอนราบของคนปกติ จะต้องมากกว่า 150 เพราะว่ากลา้มเนื้อ Hamstring และ Gluteus หดตวัใน
ท่ายนืงอขอ้สะโพก และคลายตวัในท่านอนหงาย ถงึอย่างไรกต็ามทีข่นาดมุม 65 องศา ในหญงิ และ 55 องศาในชาย  
ค่ามุม SLR ทีต่งึตวัทีส่ดุในท่านอนหงาย กไ็ม่ควรมากกว่าผลบวกของมุมกม้และแอ่นกระเบนเหน็บ 150 ในท่ายนื  
 
                  วิธีทดสอบความถกูต้องของค่ามุมก้มและมุมแอ่นเอวจากการวดัพิสยัการเคลื่อนไหว  
                  (Accessory Validity Test)    
  วดัมุมงอขอ้สะโพกขณะเข่าเหยยีดตรงในท่านอนหงาย (Straigth-leg-raising angle) (SLR) โดยการวาง
เครื่องวดัความเอยีงบนแนวสนักระดูกหน้าแขง้แต่ละขา้ง (Tibial Crest) อ่านค่ามุมขณะเข่าเหยยีดตรงในท่างอขอ้
สะโพก (รปูที ่4-8 ง) ทัง้ขา้งขวาและขา้งซา้ย ใหเ้ปรยีบเทยีบค่ามุม SLR กบัผลบวกของมุมกม้และแอ่นกระเบนเหน็บ  
ถา้ค่ามุม SLR มากกว่าผลบวกของค่ามุมทัง้สองเกนิกว่า 150 หรอืเท่ากบั 150 แสดงว่าการวดัมุมกม้และแอ่นกระเบน
เหน็บไดค้่าไม่ถูกตอ้ง (Invalid) โดยปกตคิ่าของ SLR กบัผลบวกของมุมกม้และแอ่นกระเบนเหน็บเกอืบจะเท่ากนัหรอื
ใกลเ้คยีง ถ้าผูร้บัการประเมนิไม่ยอมยกขาขึน้ (SLR) โดยไม่มอีาการแสดงของ Radiculopathy การทบสอบความ
ถูกต้อง (Accessory Validity Test) กจ็ะไม่ถูกต้อง ผู้ตรวจควรท าการวดัซ ้าหรอืยกเลกิวธิกีารประเมนิการสญูเสยี
สมรรถภาพแบบ ROM ของสนัหลงัสว่นเอว 
  ปกติการทดสอบความถูกต้องของค่ามุมก้มและแอ่นเอวว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง (Valid) ก็ต่อเมื่อค่ามุม    
SLR – (ค่ามุมกม้กระเบนเหน็บ + ค่ามุมแอ่นกระเบนเหน็บ) ตอ้ง 150 (ตอ้งน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 150) 
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  ชายไทยอายุ 24 ปี วดัมุมแอ่นเอวและมุมกม้เอวได ้100 และ 600 ตามล าดบั  ส่วนมุมแอ่นกระเบนเหน็บมี
ค่า 100 วดัมุมกม้หรอืงอกระเบนเหน็บมคี่า 200 
  ดงันัน้ ผลบวกของมุมกม้และแอ่นกระเบนเหน็บ  =  200 + 100 = 300 
  Struigth-leg-raising angle (SLR) ขา้งซา้ยซึง่เป็นขา้งตงึมคี่า 700 
  เพราะฉะนัน้ SLR – (ผลบวกของมุมกม้และแอ่นกระเบนเหน็บ = 700 – 300 = 400      

  ซึง่มคี่ามากกว่า 15 องศา แสดงว่าผลการวดัไม่ถูกตอ้งหรอืไม่สมบรูณ์ (Invalid)  
  ชายผูน้ี้ตอ้งท า Validity Test เนื่องจากผลบวกของมุมกม้และแอ่นกระเบนเหน็บมคี่า 300 ซึง่น้อยกว่า 550 
ในเพศชาย  แพทย์ผู้ประเมินควรท าการตรวจวดัซ ้าด้วยความระมดัระวงั หรือยกเลิกการประเมนิการวดัพิสยัการ
เคลื่อนไหวของสนัหลงัสว่นเอว (ROM:Lumbar Spine Method)  
  1.7 เมื่อได้ค่ามุมก้มและแอ่นเอวที่ถูกต้อง ให้น าค่ามุมไปค านวณหาค่าการสูญเสียสมรรถภาพของ            
ทัง้ร่างกายจากตารางที ่4-8     
   ข้อสงัเกต    การหาค่าการสญูเสยีสมรรถภาพจากตารางที ่4-8 แพทยผ์ูป้ระเมนิควรใหค้วามส าคญักบั
มุมก้มกระเบนเหน็บ เมื่อท าการประเมนิการสูญเสียสมรรถภาพจากการสูญเสยีพสิยัการก้มเอว เพราะว่าผูร้บัการ
ประเมนิทีส่ญูเสยีการงอขอ้สะโพก จะมกีารสญูเสยีสมรรถภาพเพิม่ขึน้ พรอ้มกบัมคี่ามุมกม้เอวลดลง 
 
ตารางท่ี 4-8 ค่าการสญูเสียสมรรถภาพจากการเคลื่อนไหวสนัหลงัส่วนเอวท่ีผิดปกติในท่าก้มและแอ่นเอว  * 

สดัส่วนการเคลือ่นไหวเอวในท่าก้มและแอ่นเอวคิดเป็น 75% ของการเคลื่อนไหวเอวกระเบนเหน็บทัง้หมด 

มุมก้มกระเบนเหน็บ (สะโพก) มุมก้มเอวท่ีแท้จริง 
รอ้ยละการสูญเสียสมรรถภาพ อยา่ง

ถาวรของทัง้รา่งกาย 
ตัง้แต่ 450 ขึน้ไป ตัง้แต่ 600 ขึน้ไป 

450 
300 
150 
00 

0 
2 
4 
7 
10 

300 – 450 ตัง้แต่ 400 ขึน้ไป 
200 
00 

4 
7 
10 

00 - 290 ตัง้แต่ 300 ขึน้ไป 
150 
00 

5 
8 
11 

มุมแอ่นเอวท่ีแท้จริงจาก 
ต าแหน่งแรก (00) ไปถึง 

มุมการเคลื่อนไหวบริเวณเอว
กระเบนเหน็บ รอ้ยละการสูญเสียสมรรถภาพ 

อย่างถาวรของทัง้รา่งกาย สูญเสีย ยงัคงเหลือ 

00 
100 
150 
200 
250 

250 
150 
100 
50 
00 

00 
100 
150 
200 
250 

7 
5 
3 
2 
0 

    * ตารางน้ีใช้เม่ือผลบวกค่ามุมก้มและแอ่นกระเบนเหน็บ (สะโพก) มีค่าไม่เกิน 150 ของค่ามุมงอข้อสะโพกในท่าเหยียดเข่าตรง (SLR) 
คือ SLR – (ผลบวกมุมก้มและแอ่นกระเบนเหน็บ)  เท่ากบัหรือน้อยกว่า  15O   
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   ปล้องกระดกูสนัหลงัส่วนเอวยึดติด (Ankylosis) 
   ข้อเอวกระเบนเหน็บยึดติดพบได้น้อย  มกัจะเกิดปญัหามาก  ถ้าข้อเอวกระเบนเหน็บและ/หรือข้อ
สะโพกยดึตดิทัง้ 2 แห่ง จะไม่สามารถหาต าแหน่งศนูยห์รอืต าแหน่งกลางในระนาบ Sagittal plane. 
   ถา้ขอ้สะโพกยดึตดิขา้งเดยีวหรอื 2 ขา้ง จะท าใหม้แีรงเครยีด (Stress) เกดิขึน้กบัปลอ้งกระดกูเอวทีอ่ยู่
ชดิกนั แต่จะไม่ท าใหเ้กดิความเสยีหายทางเชงิกลกบัขอ้ต่อเอวกระเบนเหน็บ  การประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพจาก
ขอ้เอวยึดติด ที่เกดิจากข้อสะโพกยดึติด หรอืการเคลื่อนไหวขอ้สะโพกลดลง  ควรใช้การประเมินตามตารางที่ 4-8              
ทีเ่กีย่วกบัการเคลื่อนไหวทีผ่ดิปกตบิรเิวณสนัหลงัสว่นเอวกระเบนเหน็บ 
 2. การเอียงเอว (Lateral Bending or Lateral Flexion) 
  วิธีวดัมุมเอียงเอวโดยใช้เครือ่งวดัความเอียง 2 เครือ่ง (Two-Inclinometer Technique) 
  2.1 อธบิายใหผู้ร้บัการประเมนิเขา้ใจวธิวีดัและท าการอบอุ่นร่างกายก่อนการวดั 
  2.2 ให้ผู้รบัการประเมนิยนืในท่าเข่าเหยยีดตรง ท าเครื่องหมายแนวราบ (Horizontal) บนผวิหนังที่ T12 
และกระเบนเหน็บ (Sacrum) วางเครื่องวดัเครื่องแรกในแนวราบ (หรอื Frontal Plane) เหนือยอด T12 และเครื่องที ่2 
บนกระเบนเหน็บ (Sacrum) โดยยดึเครื่องวดัใหแ้น่นดว้ยมอื จดัล าตวัให้อยู่ในต าแหน่งกลางและเขม็ชี้อยู่ในแนวแรง
โน้มถ่วงโลกทีต่ าแหน่ง 00 (รปูที ่4-9 ก)   
 
 รปูท่ี 4–9 แสดงวิธีวดัมมุเอียงเอว โดยใช้เครือ่งวดัความเอียง 2 เครือ่ง 
 

 
  2.3 ให้ผู้รบัการประเมนิเอยีงเอวไปทางซ้ายให้มากที่สุด อ่านค่ามุมบนเครื่องวดัทัง้ 2 เครื่อง น าค่ามุมที่
กระเบนเหน็บไปลบค่ามุมที ่T12 จะไดค้่ามุมเอยีงเอวทางซา้ย ใหผู้ร้บัการประเมนิกลบัมาอยู่ในท่าตรงตามเดมิ 
  2.4 ใหผู้ร้บัการประเมนิเอยีงเอวไปทางขวาใหม้ากทีสุ่ด (รูปที ่4-9 ข) อ่านค่ามุมบนเครื่องวดัทัง้ 2 เครื่อง 
น าค่ามุมที่กระเบนเหน็บไปลบค่ามุมที่ T12 จะได้ค่ามุมเอียงเอวทางขวา ให้ผู้รบัการประเมินกลบัมาอยู่ในท่าตรง
ตามเดมิ 
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  2.5 ท าการวดัค่ามุมเอยีงเอวดา้นละ 3 ค่า รวมเป็น 6 ค่า  โดยค่าทัง้หมดต้องไม่แตกต่างกนัมากกว่า 50 
หรอืรอ้ยละ 10 ของค่ากลาง น าค่าที่สงูสุดของแต่ละขา้งไปประเมนิหาค่าการสูญเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกาย จาก
ตารางที ่4-9 ทัง้ค่าเอยีงเอวไปทางซา้ยทางขวาและขอ้เอวยดึตดิ (ถา้ม)ี 

2.6 น าค่าการสญูเสยีสมรรถภาพจากการวดัพสิยัการเคลื่อนไหวสนัหลงัสว่นเอวทัง้หมดมาบวกกนั แต่ถ้ามี
กระดกูสนัหลงัสว่นอื่นสญูเสยีสมรรถภาพ ต้องน าค่าทีไ่ดไ้ปรวมกบัค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของสนัหลงัส่วนเอว โดย
ใชต้ารางค่ารวม 

 
ตวัอย่างท่ี 4.19    
สูญเสียสมรรถภาพรอ้ยละ 1 ของทัง้รา่งกาย จากการสูญเสียการเอียงเอวไปทางซ้าย 
ประวติั   ชายไทยอายุ 50 ปี  มอีาการปวดหลงับรเิวณเอวมาตลอด อาการปวดลดลงเมื่อเวลา 
    ผ่านไปหนึ่งปี ไม่มปีระวตัขิองการประสบอนัตรายทีช่ดัเจน 
อาการปัจจบุนั  มอีาการปวดเอวมากขึน้ในท่ายนืหรอืเดนินานกว่าหนึ่งชัว่โมง 
การตรวจรา่งกาย วดัมุมทีต่ าแหน่ง T12 ขณะเอยีงเอวไปทางซา้ยไดค้่า 200 200 300 และ 250 ในขณะเดยีวกนั

วดัค่ามุมทีก่ระเบนเหน็บไดค้่า 150 50 100 และ 100 ตามล าดบั 
     ดงันัน้ ค่ามุมเอยีงเอวทางซา้ย 200 – 150 , 200 – 50 , 300 – 100 , 250 – 100 
              =       50, 150 , 200 , 150 

ค่าที่ควรน ามาใช้คอื  150, 200 , 150 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์คอื  50 หรอื 10% ของค่ากลาง  
(13.750)  ค่ามุมเอยีงเอวไปทางซา้ยคอื 200 

การวินิจฉัยโรค ปวดหลงับรเิวณเอวเรือ้รงั (Chronic Low Back Pain) 
ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 1 ของทัง้ร่างกาย จากตารางที ่4-9 
ค าอธิบาย   ให้ท าการวดัพสิยัการเคลื่อนไหวส่วนเอวในระนาบอื่น แล้วน าค่าการสูญเสยีสมรรถภาพที่

ไดม้าบวกกนั  
 
  2.1  ข้อสนัหลงัส่วนเอวยึดติดในท่าเอวเอียง  (Ankylosis in Lateral Flexion)  
   ขอ้สนัหลงัสว่นเอวยดึตดิในท่าเอยีงเอว โดยมากมกัจะพบร่วมกบัโรคสนัหลงัคด (Scoliosis) และมกัจะ
ท าใหเ้กดิการสญูเสยีสมรรถภาพในขอบเขตจ ากดั วธิวีดัใหท้ าเครื่องหมายทีบ่รเิวณ T12 และกระเบนเหน็บ และใหผู้ร้บั
การประเมนิยนืตรงเพื่อแกค้วามพกิารหลงัคด ใชเ้ครื่องวดัวางในระนาบ Frontal (Coronal) plane. จากนัน้อ่านค่ามุมที่
ต าแหน่งทัง้ 2 (T12 และ S1) แลว้น าค่ามุมกระเบนเหน็บไปลบออกจากค่ามุมที ่T12 จะไดค้่ามุมสนัหลงัเอวยดึตดิในท่า
เอวเอยีง (ใกลต้ าแหน่งกลาง 00)  แลว้จงึน าไปค านวณหาค่าการสญูเสยีสมรรถภาพ ตามตารางที ่4-9 
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ตารางท่ี 4-9  ค่าการสญูเสียสมรรถภาพเน่ืองจากการเคลื่อนไหวสนัหลงัส่วนเอวผิดปกติและข้อเอวยึดติด :  
ท่าเอียงเอว  (Impairment Due to Abnormal Motion and Ankylosis of the Lumbar Region : Lateral Bending) 
 
ค่าเฉล่ียพิสยัการเคลื่อนไหวการเอียงเอวทางขวาและซ้าย คือ 500 
สดัส่วนการเคลื่อนไหวบริเวณเอวกระเบนเหน็บทัง้หมดมีค่ารอ้ยละ 40  ของสนัหลงัทัง้หมด 

การเคลื่อนไหวท่ีผิดปกติ 

ก. 
การเอียงเอวไปทางขวา 
จากต าแหน่งกลาง (00) ไปถึง 

ค่ามมุการเคลื่อนไหว 
บริเวณเอวกระเบนเหน็บ รอ้ยละการสูญเสียสมรรถภาพ

ของทัง้รา่งกาย สูญเสีย เหลืออยู ่

 00 
100 
150 
200 
250 

250 
150 
100 
50 
00 

00 
100 
150 
200 
250 

5 
3 
2 
1 
0 

ข. การเอียงเอวไปทางซ้าย 
จากต าแหน่งกลาง (00) ไปถึง 

 00 
100 
150 
200 
250 

250 
150 
100 
50 
00 

00 
100 
150 
200 
250 

5 
3 
2 
1 
0 

ค. ข้อเอวยึดติดในท่าเอียงท่ีต าแหน่ง   
 00  (ต าแหน่งแนวกลาง) 

300 
450 
600 

750  (เอยีงเตม็ที)่ 

 10 
20 
30 
40 
50 
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 การประเมนิหาค่าการสญูเสยีสมรรถภาพ จากการวดัพสิยัการเคลื่อนไหวสว่นเอวในระนาบต่าง ๆ ใหใ้ชแ้บบการ
บนัทกึการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพ ตามรปูที ่4-10 
 
รปูท่ี 4-10  แบบบนัทึกการประเมินการสญูเสียสมรรถภาพจากการวดัพิสยัการเคลื่อนไหวของสนัหลงัส่วนเอว*

[Lumbar Range of Motion (ROM)] *  

ชื่อ………..…………….สกุล………..…….…อาย…ุ…ปี…………เพศ……… วนัที…่…………ล าดบั…… 

การเคลื่อนไหว การตรวจวดั พิสยั 
การกม้เอว ค่ามมุที ่T12       
 ค่ามมุทีต่ าแหน่งกระเบนเหน็บ       
 ค่ามมุกม้เอวทีแ่ทจ้รงิ       
 + 10% หรอื 5o ใช่ ไมใ่ช่     
 ค่ามมุกม้เอวทีแ่ทจ้รงิสงูสุด       
 รอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพ       
การแอ่นเอว ค่ามมุที ่T12       
 ค่ามมุทีก่ระเบนเหน็บ       
 ค่ามมุแอ่นเอวทีแ่ทจ้รงิ       
 + 10% หรอื 5o ใช่ ไมใ่ช่     
 ค่ามมุแอ่นเอวทีแ่ทจ้รงิสงูสุด   (น าผลบวกของค่ามมุกม้และมมุแอ่น

กระเบนเหน็บมาเปรยีบเทยีบกบัมมุ 
SLR ขา้งทีต่งึทีสุ่ด) 

 
 

รอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพ   

การยกขาขวา SLR ขา้งขวา       
ในท่าเขา่เหยยีด + 10% หรอื 5o ใช่ ไมใ่ช่ (ถา้ค่ามมุ SLR  สงูกว่าผลบวก 
ตรง  ค่ามมุ  SLR สงูสุดขา้งขวา   ค่ามมุกม้และแอ่นกระเบนเหน็บเกนิ

กว่า 150 แสดงว่ามมุการเคลือ่นไหว             
บรเิวณเอวทีว่ดัไดไ้มถู่กตอ้ง) 

(Right SLR)    

การยกขาซา้ย SLR ขา้งซา้ย       
ในท่าเขา่เหยยีด + 10% หรอื 5o ใช่ ไมใ่ช่ (ถา้ค่ามมุ SLR  สงูกว่าผลบวก 
ตรง  ค่ามมุ  SLR สงูสุดขา้งซา้ย   ค่ามมุกม้และแอ่นกระเบนเหน็บเกนิ

กว่า 150 แสดงว่ามมุการเคลือ่นไหว
บรเิวณเอวทีว่ดัไดไ้มถู่กตอ้ง) 

(Left SLR)    

การเอยีงเอว ค่ามมุที ่T12       
ไปทางขวา ค่ามมุทีก่ระเบนเหน็บ       
 ค่ามมุเอยีงเอวไปทางขวา       
 + 10% หรอื 5o ใช่ ไมใ่ช่     
 ค่ามมุเอยีงเอวไปทางขวาสงูสุด    
 รอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพ   
การเคล่ือนไหว การตรวจวดั พิสยั 

การเอยีงเอว ค่ามมุที ่T12       
ไปทางซา้ย ค่ามมุทีก่ระเบนเหน็บ       
 ค่ามมุเอยีงเอวไปทางซา้ย       
 + 10% หรอื 5o ใช่ ไมใ่ช่     
 ค่ามมุเอยีงเอวไปทางซา้ยสงูสุด    
 รอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพ    
ขอ้สนัหลงัส่วนเอว
ยดึตดิในท่าเอวอยีง 

ต าแหน่ง  (ตอ้งแยกจากค่าการสญูเสยีสมรรถภาพ
อื่น ๆ ทีเ่กดิจากการกม้หรอืการแอ่น
เอวทีผ่ดิปกต)ิ รอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพ   

รวมค่าการสญูเสยีสมรรถภาพทัง้หมดทีเ่กดิจากการวดัพสิยัการเคลือ่นไหวทีผ่ดิปกตแิละรวมกบั ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพ
จากขอ้สนัหลงัสว่นเอวยดึตดิเป็นค่ารอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพของ ทัง้ร่างกาย  ……… 

 *  ถา้มขีอ้สนัหลงัส่วนเอวยดึตดิ ตอ้งรวมค่าการสญูเสยีสมรรถภาพจากขอ้สนัหลงัส่วนเอวยดึตดิกบัค่าการสญูเสยีสมรรถภาพทีเ่กดิจากพสิยัการ
เคลื่อนไหวทีผ่ดิปกตโิดยใชต้ารางค่ารวม 
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       ถา้ขอ้ยดึตดิเกดิขึน้ในหลายระนาบตอ้งรวมค่าการสญูเสยีสมรรถภาพทีเ่กดิขึน้จากขอ้ยดึตดิในแต่ละระนาบ
ก่อน โดยใช้ตารางค่ารวม แล้วจงึน าค่าที่ได้มารวมกบัค่าการสญูเสยีสมรรถภาพที่เกดิจากการวดัพสิยัการเคลื่อนไหวที่
ผดิปกตอิกีครัง้หนึ่ง  โดยใชต้ารางค่ารวม 
 
ตวัอย่างท่ี 4.20         
สูญเสียสมรรถภาพรอ้ยละ 15 ของทัง้รา่งกาย จากข้อสนัหลงัส่วนเอวยึดติดในท่าเอวเอียง 
ประวติั    ผูร้บัการประเมนิชายไทยอายุ 35 ปี เคยตกจากบนัไดกน้กระแทกพืน้มกีระดูกเอวปลอ้งที ่

3 และ 4 ยุบตวัไปทางซา้ย  
อาการปัจจบุนั   ยงัมอีาการปวดเอว หลงัจากกม้ยกของหนกัพรอ้มกบัมอีาการปวดรา้วไปทีเ่ขา่ 
การตรวจรา่งกาย  เอวเอียงไปทางซ้ายไม่สามารถยืดสนัหลงัให้ตรงในต าแหน่ง 00 การวดัมุมเอวเอียงที่

จุดเริม่ตน้ได ้150  และสามารถเอยีงเอวไปทางซา้ยไดเ้ตม็ที ่250 มุม 150 เป็นมุมทีใ่กลท้ีส่ดุ
ในต าแหน่ง 00 จงึถอืไดว้่าเป็นมุมทีข่อ้สนัหลงัสว่นเอวยดึตดิในท่าเอวเอยีง คอื 150 

การวินิจฉัยโรค  กระดกูเอวปลอ้งที ่3,4 ยุบตวัมยีอดชีไ้ปทางซา้ย  
ผลการประเมิน  สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 15 ของทัง้ร่างกาย เนื่ องจากข้อสันหลังส่วนเอวยึดติด 

(Ankylosis) ในท่าเอวเอยีง 15O (ตารางที ่4-9), มุมเอยีงเอวไปทางซา้ย 25–15 = 10O มคี่า
การสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 2 ของทัง้ร่างกาย ใหเ้ลอืกค่าการสญูเสยีสมรรถภาพสงูสุด
คอืรอ้ยละ 15 ของทัง้ร่างกาย  เนื่องจากเป็นการสญูเสยีฯทีร่ะนาบขา้งเดยีวกนั 

ค าอธิบาย   ถ้ามกีารสูญเสยีพสิยัการเคลื่อนไหวส่วนเอวทีร่ะนาบอื่น ต้องน าค่าสูญเสยีสมรรถภาพมา
บวกกนัก่อน  แลว้จงึน าไปรวมกบัค่าการสูญเสยีทีเ่กดิจากกระดูกหกั (ตารางที ่4-7) และ
การสญูเสยีทางระบบประสาท (ถา้ม)ี โดยใชต้ารางค่ารวม 

 
4.10   การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพจากการวดัพิสยัการเคลื่อนไหวสนัหลงัส่วนอก  
          (ROM : Thoracic Spine) 
 การเคลื่อนไหวบรเิวณสนัหลงัสว่นอกแบ่งเป็น 
 1. การกม้และการแอ่นอก (Flexion and Extension) 
 2. การหมุนอก (Rotation) 
 3. ขอ้สนัหลงัสว่นอกยดึตดิ  (Ankylosis)  
 1. การก้มและการแอ่นอก  (Flexion and Extension) 
  การก้มและการแอ่นอกมีการเคลื่อนไหวได้น้อย การวัดค่ามุมแอ่นอกจึงใช้วัดจากค่ามุมหลังโก่ง 
(Kyphosis) หรอืสว่นโคง้ของกระดกูสนัหลงัสว่นอก โดยใหผู้ร้บัการประเมนิยนืตรง จะไดมุ้มแอ่นอกหรอืมุมหลงัโก่งขัน้
ต ่า (Minimum Kyphosis) หรอืกล่าวอกีนัยหนึ่งว่า มุมหลงัโก่งขัน้ต ่ากค็อืการวดัมุมหลงัโก่งนัน้เอง  ค่าการสูญเสยี
สมรรถภาพของหลงัโก่งดจูากตารางที ่4-10  หวัขอ้สนัหลงัส่วนอกยดึตดิ (Ankylosis) ส าหรบัมุมกม้สนัหลงัส่วนอกวดั
โดยใหผู้ร้บัการประเมนิกม้ หรอืงอล าตวั 
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ตารางท่ี 4-10   ค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากการเคลื่อนไหวท่ีผิดปกติของสนัหลงัส่วนอก ในท่าก้มและ      
ข้อสนัหลงัส่วนอกยึดติด (Impairment Due to Abnormal Motion (Flexion) and Ankylosis of the Thoracic 
Region) 
ค่าพิสยัเฉล่ียของมุมก้มและแอ่นอกคือ 500 
สดัส่วนของการเคลื่อนไหวสนัหลงัส่วนอกในท่าก้มและท่าแอ่นอกเป็นรอ้ยละ 60 ของสนัหลงัทัง้หมด 

การเคลื่อนไหวท่ีผิดปกติ 

มุมก้มหลงัจากท่ายืนตรง 
(มุมก้มหลงัช่วงอก) (00) ไปถึง 

ค่ามมุการเคลื่อนไหวสนัหลงัส่วนอก รอ้ยละการสูญเสียสมรรถภาพ
ของทัง้รา่งกาย สูญเสีย ยงัคงเหลืออยู ่

00 
150 
300 
500 

500 
350 
200 
00 

00 
150 
300 
500 

4 
2 
1 
0 

ขอ้สนัหลงัส่วนอกยึดติด 
ค่ามมุหลงัโก่งขัน้ต า่ 

-300  แอ่นอก : (Extension Thoracic Lordosis) 
00  (ต าแหน่งกลาง) 

600 
800 
1000 

20 
0 
5 
20 
40 

 
 วิธีวดัมุมก้มและแอ่นอก โดยใช้เครือ่งวดัความเอียง 2 เครือ่ง (Two-Inclinometer Technique) 
 1. อธบิายใหผู้ร้บัการประเมนิเขา้ใจเกีย่วกบัวธิวีดัและใหผู้ร้บัการประเมนิอบอุ่นร่างกายก่อนการวดั โดยการ
เคลื่อนไหวสนัหลงัสว่นอก การวดัท าไดท้ัง้ในท่ายนืและท่านัง่ 
 2. คล าหาต าแหน่งจุดยอดแหลมของ T1 และ T12 แลว้ท าเครื่องหมายบนผวิหนังในแนวราบ ปรบัเข็มวดับน
เครื่องวดัความเอยีงทัง้ 2 เครื่องใหอ้ยู่ทีต่ าแหน่ง 00 โดยวางเครื่องวดับนผนงัก าแพงในแนวดิง่หรอืแนวยนืแลว้จงึน ามา
วางบนจุดที ่T1 และ T12 โดยใหผู้ร้บัการประเมนิยนืตรง (รปูที ่4-11 ก) หรอืนัง่ (4-11 ค.) น าค่ามุมที ่T12 ไปลบค่ามุมที ่
T1 (ถ้าเครื่องวดัทัง้ 2 วางอยู่ในแนวเดยีวกนัจากแนวดิง่) กจ็ะได้ค่ามุมหลงัโก่งขัน้ต ่า แต่ถ้าค่ามุมท่ีวดัได้จาก T12 
และ T1 เอียงในทิศทางตรงกนัข้ามกนัจากแนวด่ิง ให้น าค่ามุมทัง้ 2 มาบวกกนั การประเมินค่าการสูญเสีย
สมรรถภาพจากขอ้สนัหลงัสว่นอกยดึตดิใชต้ารางที ่4-10 
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รปูท่ี 4-11 แสดงการใช้เครื่องวดัความเอียง 2 เครื่องเพื่อวดัหาค่ามุมหลงัโก่งขัน้ต า่ (Angles of Minimum 
Kyphosis) และค่ามุมก้มหลงัส่วนอก (Thoracic Flexion) 
 

 
 
 3. ในท่าผูร้บัการประเมนิยนืตรง ตอ้งปรบัเขม็บนเครื่องวดัทัง้ 2 ใหอ้ยู่ทีต่ าแหน่ง 00 แลว้ใหผู้ร้บัการประเมนิ
กม้อกเตม็ที ่ ยอมใหผู้ร้บัการประเมนิงอขอ้สะโพกได ้ น าค่ามุม T12 ไปลบจากค่ามุม T1 กจ็ะไดมุ้มกม้อก (รปูที ่4-11 ข 
และ 4-11ง) 
 4. ท าการวดัซ ้าในท่ายืนหรือท่านัง่ จ านวน 6 ครัง้ติดต่อกนั  แล้วท าการทดสอบค่ามุมที่วดัได้โดยเลอืก               
ค่ามุมเพยีง 3 ค่าทีต่่างกนัไม่เกนิ 50 หรอื 10% ของค่ากลาง 
 5. เมื่อวดัในท่ายนืแล้วก็ให้ท าการวดัซ ้าในท่านัง่ หรอืในทางกลบักนั โดยปรบัเขม็ชี้ให้อยู่ในต าแหน่ง 00 
ก่อน แลว้จงึใหผู้ร้บัการประเมนิกม้อกเตม็ที ่ค่ามุมกม้อกทีว่ดัไดท้ัง้ในท่านัง่และท่ายนืจะตอ้งมคี่าใกลเ้คยีงกนัมากทีสุ่ด 
 6. น าค่ามุมกม้อกสงูสดุทีไ่ดไ้ปค านวณค่าการสญูเสยีสมรรถภาพ จากตารางที ่4-10 
 
 

 

วางเครื่องวดัความเอยีง 2 เครื่องที่
ต าแหน่ง T1 และ T12 
ก.  การวดัหาค่ามุมหลงัโก่งข ัน้ต ่า         
ในท่ายนืตรง 
ข.  การวดัหาค่ามุมกม้อกในท่ายนืตรง 
ค. การวดัหาค่ามุมหลงัโก่งข ัน้ต ่า            
ในท่านัง่ 
ง. การวดัหาค่ามุมกม้อกในท่านัง่ 
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1.1 ข้อสนัหลงัส่วนอกยึดติด (Ankylosis) 
 มุมหลงัโก่งขัน้ต ่าของสนัหลงัสว่นอก อาจถอืไดว้่าเป็นค่ามุมขอ้สนัหลงัสว่นอกยดึตดิ ค่ามุมหลงัโก่งทีม่ากกว่าปกติ
หรอืมุมหลงัแอ่น (Thoracic Lordosis) สามารถน ามาประเมนิหาค่าการสญูเสยีสมรรถภาพไดจ้ากตารางที ่4-10   
 
ตวัอย่างท่ี 4.21    
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 5 ของทัง้ร่างกาย จากโรคข้อสนัหลงัอกัเสบและยึดติด (Ankylosing Spondylitis)  
และมีอาการปวดหลงั  
ประวติั    ชายไทยอายุ 35 ปี  มปีระวตัเิคยป่วยเป็นโรคขอ้กระดูกสนัหลงัอกัเสบ และสนัหลงัยดึตดิ 

(Ankylosing Spondylitis)  
อาการปัจจบุนั  มอีาการปวดหลงัเรือ้รงั 
การตรวจรา่งกาย     เมื่อใหผู้ร้บัการประเมนิพยายามแอ่นอกใหม้ากทีส่ดุ  ปรากฎว่าวดัมุมหลงัโก่งขัน้ต ่าได ้600  

ในท่ากม้อกวดัค่ามุมที ่T1 ได ้35
0 , 450 และ 550 ในขณะเดยีวกนั วดัค่ามุมที ่T12 ในท่ากม้

อกได ้250 , 300 และ 400 ตามล าดบั  ค่ามุมกม้อกค านวณไดจ้ากการน าค่ามุม T12 ไปลบ
จากค่ามุม T1 ไดค้่ามุมกม้อก 10

0 , 150 , 150  ซึง่ค่าทัง้ 3 สามารถน ามาใชไ้ดต้ามเกณฑ ์
การตรวจทางคลินิก การถ่ายภาพรงัสยีนืยนัว่า เป็นโรคขอ้สนัหลงัอกัเสบและยดึตดิ (Ankylosing Spondylitis) 

  
ผลการประเมิน  การสูญเสยีสมรรถภาพจากขอ้สนัหลงัส่วนอกยดึตดิที่ 600  มคี่าร้อยละ 5 ของทัง้ร่างกาย   

ค่ามุมกม้อก 150 มคี่าการสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 2 ของทัง้ร่างกายเนื่องจากการสญูเสยี
สมรรถภาพจากข้ออกยึดติดมีค่ามากกว่าการสูญเสียสมรรถภาพจากการก้มอก จึงให้
เลอืกใชค้่าสงูสดุเพยีงค่าเดยีว เน่ืองจากการสญูเสยีสมรรถภาพอยู่ในระนาบเดยีวกนั  ดงันัน้
ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของผูร้บัการประเมนิรายนี้จงึเท่ากบัรอ้ยละ 5 ของทัง้ร่างกาย 

ค าอธิบาย   น าค่าการสญูเสยีสมรรถภาพทีไ่ดไ้ปรวมกบัค่าการสญูเสยีสมรรถภาพจากการ 
     วนิิจฉยัโรคตามตารางที ่4-7  (แต่ผูร้บัการประเมนิรายนี้ไม่เขา้เกณฑต์ามตารางที ่ 
                              4-7)  โรคขอ้สนัหลงัอกัเสบยดึตดิ (Ankylosing Spondylitis) โดยทัว่ไปไม่เกดิเนื่องจากการ

ท างาน   
 
2. การหมุนอก (Rotation) มีวิธีวดัได้ 2 วิธี 
 2.1 วิธีใช้เครือ่งวดัความเอียง 2 เครือ่ง (Two-Inclinometer Technique) 
  2.1.1 แนะน าใหผู้ร้บัการประเมนิเขา้ใจวธิวีดัและใหท้ าการอบอุ่นร่างกายก่อนวดั 
  2.1.2 ผูร้บัการประเมนินัง่หรอืยนืแลว้แต่สะดวก ใหผู้ร้บัการประเมนิกม้ตวัไปขา้งหน้าโดยอกอยู่ในแนวขนาน
กบัพืน้ (Horizontal Plane) (รูปที ่ 4-12 ก.)  คล าหาจุดยอดแหลมของ T1 และ T12 แลว้ท าเครื่องหมายบนผวิหนังใน
แนวตัง้ฉากกบัล าตวั  ส่วนล าตวัควรอยู่ในแนวกลางไม่บดิหรอืไม่หมุน ปรบัเครื่องวดัใหเ้ขม็อยู่ทีต่ าแหน่ง 00 โดยการ
วางเครื่องวดับนโต๊ะหรอืพืน้ราบก่อน จากนัน้จงึวางเครื่องวดัที ่T1 และ T12 โดยใหอ้ยู่ในแนวดิง่ และตัง้ฉากกบัล าตวั 
  2.1.3 ให้ผู้รบัการประเมนิหมุนล าตวัไปทางขวาเต็มที่ วดัมุมที่ T1 และ T12 (รูปที่ 4-12 ข.) น าค่ามุม T12                      
ไปลบจากค่ามุม T1 กจ็ะไดค้่ามุมหมุนอกไปทางขวา แลว้ใหผู้ร้บัการประเมนิกลบัมาอยู่ในท่าเริม่ตน้ใหม่ (รปูที ่4-12 ก.) 
  2.1.4 ใหผู้ร้บัการประเมนิหมุนล าตวัไปทางซา้ยเตม็ที ่วดัมุมที ่T1 และ T12 น าค่ามุมที ่T12 ไปลบจากค่ามุม 
T1 จะไดค้่ามุมหมุนอกไปทางซา้ย 
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รปูท่ี 4 –12   แสดงการวดัมุมการหมุนสนัหลงัส่วนอกในท่ายืน และวางเครื่องวดัความเอียงท่ี T1 และ T12 ใน
แนวกลาง   ก. และข  แสดงวิธีการวดัมุมหมุนสนัหลงัส่วนอกโดยใช้เครือ่งวดัความเอียง 2 เครือ่ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 2.1.5 ท าการวดัซ ้า 3 ถงึ 6 ครัง้ ในการหมุนไปทางขวาและซา้ย เพื่อใหไ้ดค้่าทีถู่กต้อง 3 ค่าตดิต่อกนั คอื  
แต่ละค่ามคีวามแตกต่างกนัไม่เกนิ 50 หรอื 10% ของค่ากลาง  
 2.1.6 ค่าการสูญเสยีสมรรถภาพจากการหมุนอกที่ถูกต้อง ไดจ้ากการวดัค่ามุมที่ถูกต้องแล้วน ามาประเมนิ
การสญูเสยีสมรรถภาพจากตารางที ่4-11 ซึง่เป็นค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกาย 
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ตารางท่ี 4-11  ค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากการเคลื่อนไหวสนัหลงัท่ีผิดปกติและข้อสนัหลงัส่วนอกยึดติด            
ในท่าหมุนอก (Impairment Due to Abnormal Motion and Ankylosis of the Thoracic Region : Rotation)   
 
ค่าพิสยัเฉล่ียของการหมุนอกคือ 600     (ทางซ้ายและทางขวาข้างละ 30 องศา) 
  สดัส่วนการเคลื่อนไหวของสนัหลงัส่วนอกในท่าหมุนอกมีค่ารอ้ยละ 40 ของการเคลื่อนไหวสนัหลงัส่วนอก
ทัง้หมด 

การเคลื่อนไหวท่ีผิดปกติ 
ก. 

การหมุนอกไปทางขวา 
จากต าแหน่งเร่ิมต้น (00) ไปถงึ 

ค่ามมุการเคลื่อนไหวสนัหลงัส่วนอก รอ้ยละการสูญเสีย 
สมรรถภาพของทัง้

รา่งกาย สูญเสีย ยงัคงเหลืออยู ่

 00 
100 
200 
300 

300 
200 
100 
00 

00 
100 
200 
300 

3 
2 
1 
0 

ข. การหมุนอกไปทางซ้าย 
จากต าแหน่งเร่ิมต้น (00) ไปถงึ 

  00 
100 
200 
300 

300 
200 
100 
00 

00 
100 
200 
300 

3 
2 
1 
0 

ค. ข้อสนัหลงัยึดติดท่ีต าแหน่งต่าง ๆ 

 00   (ต าแหน่งเริม่ตน้หรอืแนวกลาง) 
50 
250 

350  (หมุนอกทางขวาหรอืซา้ยเตม็ที)่ 

6 
10 
20 
30 

 
 ผูร้บัการประเมนิรายหนึ่งตรวจพบว่ามคี่ามุมหมุนอกที ่T1 ไปทางซ้าย 15

0 , 200 และ 150 ตามล าดบั 
ในขณะที ่T12 มคี่า 5

0, 100 และ 50 ค่าทีว่ดัไดถู้กต้องสมบูรณ์ตามเกณฑ ์ ดงันัน้ ค่ามุมหมุนอกทางซา้ยคือ 150 – 50 , 
200-100 , 150 – 50 เท่ากบั 100 น าค่ามุมหมุนอกไปค านวณค่าการสญูเสยีสมรรถภาพจากตารางที ่4-11  ดงันัน้  ผูร้บั
การประเมนิรายนี้มกีารสญูเสยีสมรรถภาพจากการหมุนสนัหลงัสว่นอกไดน้้อยลงคดิเป็นรอ้ยละ 2 ของทัง้ร่างกาย 
 
2.2 การวดัมุมหมุนอกโดยวิธีนอนหงาย (Alternative Thoracic Rotation Technique) 
 2.2.1 ให้ผู้รบัการประเมินนอนหงายบนเตียงตรวจ ยืดตรงึข้อสะโพกและกระดูกเชงิกรานให้ติดแน่นกบัเตียง                  
(ไม่เลื่อนที)่ วางเครื่องวดัในแนวขวางบนกระดกูหน้าอก (Manubrium) ใต้ต่อร่องกระดูกหน้าอก (Sternal Notch) พอด ี  
ล าตวัอยู่ในแนวราบ ปรบัเครื่องวดัใหอ้ยู่ทีต่ าแหน่ง 00 (รปูที ่4 –13 ก.) 
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รปูท่ี 4-13  ก และ ข แสดงวิธีการวดัมุมหมุนอกในท่านอนหงายโดยใช้เครือ่งวดัความเอียงเพียงเครือ่งเดียว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.2.2 ให้ผู้รบัการประเมนิหมุนล าตวัไปทางซ้ายเต็มที่ พร้อมกบัให้ผู้ช่วยกดกระดูกเชงิกรานให้ติดแน่นกบัเตียง
ตรวจ อ่านค่ามุมบนเครื่องวดั  ค่ามุมท่ีวดัได้ต้องลบออก 50 ( เนื่องจากมคี่ามุมหมุนเอวเขา้มาเกีย่วขอ้ง) จะไดค้่ามุม
หมุนอกทีส่ามารถน าไปประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพ 
 2.2.3 ใหผู้ร้บัการประเมนิหมุนล าตวัไปทางขวาเตม็ที ่(รปูที ่4-13 ข.) พรอ้มกบัใหผู้ช้่วยตรงึกระดกูเชงิกรานใหต้ดิ
แน่นกบัเตยีงตรวจ  อ่านค่ามุมบนเครื่องวดัแลว้ลบออก 50 จะไดค้่ามุมหมุนอกไปทางขวา 
 2.2.4 ท าการวดัมุมหมุนอกติดต่อกนั 3 ถึง 6 ครัง้ ทัง้ข้างซ้ายและข้างขวา เพื่อให้ได้ค่ามุมที่ถูกต้อง 3 ค่า
ตดิต่อกนั โดยค่ามุมทัง้ 3 ค่าตอ้งอยู่ในเกณฑ ์คอื แตกต่างกนัไม่เกนิ 50 หรอื 10% ของค่ากลาง 
 2.2.5 น าค่ามุมหมุนอกทีถู่กตอ้งสงูสดุไปประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพจากตารางที ่4-11 ซึง่เป็น ค่าการสญูเสยี
สมรรถภาพของทัง้ร่างกาย 
 
3. ข้อสนัหลงัส่วนอกยึดติด (Ankylosis) 
 ขอ้สนัหลงัสว่นอกยดึตดิในต าแหน่งหมุนอก (Rotational Ankylosis)  เป็นองคป์ระกอบหนึ่งของความพกิารสนัหลงั
คดทีท่ าใหเ้กดิการสญูเสยีสมรรถภาพเพยีงเลก็น้อย  การประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพประเภทนี้  ใหใ้ชว้ธิเีดยีวกนั
กบัการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพการหมุนอกดงักล่าวมาแลว้ โดยใหผู้ร้บัการประเมนิแกค้วามพกิารของการหมุน
อกให้มากที่สุดก่อน  แล้วจึงเอาค่ามุมหมุนอกที่ T12 ไปลบจากค่ามุม T1 จะได้ค่ามุมขอ้ยึดติดในต าแหน่งหมุนอก              
น าค่ามุมทีไ่ดไ้ปประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพจากตารางที ่ 4-11 ในช่อง ค. 
 ในการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของสนัหลงัส่วนอก โดยวธิ ีROM ใหใ้ชแ้นวทางการปฏบิตัติามรูปที ่4-11 , 
4-12 และ 4-13 
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รปูท่ี 4-14  แบบบนัทึกการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของการวดัพิสยัการเคลื่อนไหวของสนัหลงัส่วนอก  
(ROM : Thoracic Spine)   
 
ชื่อ…………..……….………อาย…ุ…ปี………เพศ….…วนัที…่…………ล าดบั…….. 
การเคลื่อนไหว การตรวจวดั พิสยั 

มมุหลงัโก่งข ัน้ต ่า ค่ามมุที ่T1  xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 
(ขอ้สนัหลงั ค่ามมุที ่T12  xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 
ส่วนอกยดึตดิ ค่ามมุหลงัโก่งข ัน้ต ่า  xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 
ในท่าแอ่นอก) รอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพจากขอ้สนัหลงัสว่น

อกยดึตดิ 
(เลอืกใชค้่าการสญูเสยีสมรรถภาพสงูสุดค่าใดค่าหนึ่งระหว่าง
การวดัขอ้ยดึตดิกบัการวดัในท่ากม้อก)  

การกม้อก ค่ามมุที ่T1       
 ค่ามมุที ่T12       
 ค่ามมุกม้อก       
 + 10% หรอื 5o ใช่ ไมใ่ช่  

  ค่ามมุกม้อกสงูสุด   
 รอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพจากการกม้อก

สงูสุด 
  

การหมนุอกไป ค่ามมุที ่T1       
ทางขวา ค่ามมุที ่T12       
 ค่ามมุหมนุอกไปทางขวา       
 + 10% หรอื 5o ใช่ ไมใ่ช่  
 ค่ามมุหมนุอกไปทางขวาสงูสุด   
 รอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพจากการหมนุอก

สงูสุด 
  

การหมนุอกไป ค่ามมุที ่T1       
ทางซา้ย ค่ามมุที ่T12       
 ค่ามมุหมนุอกไปทางซา้ย       
 + 10% หรอื 5o ใช่ ไมใ่ช่  
 ค่ามมุหมนุอกไปทางซา้ยสงูสุด   
 รอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพจากการหมนุอก

สงูสุด 
  

ขอ้สนัหลงัอกยดึตดิใน
ท่าหมนุอก 

ต าแหน่ง  (ตอ้งแยกค่าการสญูเสยีสมรรถภาพอย่าง
ถาวรอืน่ ๆ ทีเ่กดิจากการกม้หรอืแอ่นอกที่
ผดิปกตอิอกไป) รอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพ  

รวมค่าการสญูเสยีสมรรถภาพทัง้หมดทีเ่กดิจากการวดัพสิยัการเคลือ่นไหวทีผ่ดิปกตแิละรวมกบัค่าการสญูเสยีสมรรถภาพจากขอ้สนัหลงัส่วน
อกยดึตดิ*     เป็นค่ารอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกาย ………………  
 *  ถา้มขีอ้สนัหลงัส่วนอกยดึตดิ  ตอ้งรวมค่าการสญูเสยีสมรรถภาพทีเ่กดิขึน้จากขอ้ยดึตดิกบัค่าการสญูเสยีสมรรถภาพทีเ่กดิจากพสิยัการเคลื่อนไหวที่
ผดิปกตโิดยใชต้ารางค่ารวม  ถา้มขีอ้ยดึตดิในหลายระนาบตอ้งรวมค่าการสญูเสยีสมรรถภาพทีเ่กดิขึน้จากขอ้ยดึตดิในแต่ละระนาบก่อนโดยใชต้ารางค่ารวม  แล้วจงึน า
ค่าทีไ่ดม้ารวมกบัค่าการสญูเสยีสมรรถภาพทีเ่กดิจากพสิยัการเคลื่อนไหวทีผ่ดิปกตอิกีครัง้หนึ่งโดยใชต้ารางค่ารวม 
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4.11 การประเมินการสญูเสียสมรรถภาพจากการวดัพิสยัการเคล่ือนไหวสนัหลงัส่วนคอ  
          (ROM : Cervical Spine) 
 การเคลื่อนไหวสนัหลงัสว่นคอแบ่งไดเ้ป็น 3 แบบ 
 1. การกม้และการแอ่นคอ (Flexion and Extension) และขอ้กระดกูคอยดึตดิ (Ankylosis) 
 2. การเอยีงคอ (Lateral Bending) และขอ้กระดกูคอยดึตดิ (Ankylosis) 
 3. การหมุนคอ (Cervical Rotation) และขอ้กระดกูคอยดึตดิ (Ankylosis) 
 
 1. การก้มและการแอ่นคอ (Flexion and Extension) 
  วธิวีดัโดยใชเ้ครื่องวดัความเอยีง 2 เครื่อง (Two - Inclinometer Technique) 
  1.1 อธบิายใหผู้ร้บัการประเมนิเขา้ใจวธิวีดั และท าการอบอุ่นร่างกายก่อนการวดั 
  1.2 ให้ผู้รบัการประเมนินัง่บนเก้าอี้และจดัล าตวัให้ตรง คล าหายอดแหลม T1 และท าเครื่องหมายตาม
แนวขวางบนผวิหนงั วางเครื่องวดัเครื่องแรกบนยอดแหลมของ T1 ในแนวกลาง (Sagittal Plane) ทาบเครื่องวดัเครื่อง
ที ่2 ทีบ่รเิวณดา้นขา้งใบหน้าจากมุมของตาถงึห ูในแนวขนานกบัเสน้ทีข่าแว่นตาไปเกีย่วหรอืวางบนซอกใบห ู(รูปที ่4-
15 ก.) จากต าแหน่งนี้จดัเครื่องวดัใหเ้ขม็อยู่ที ่00  ซึง่ถอืเป็นแนวกลางทีแ่ทจ้รงิ  แลว้จงึเลื่อนเครื่องวดัเครื่องที ่2 ขึน้ไป
ทีก่ลางกะโหลกศรีษะ (Calvarium)  และจดัศรีษะใหอ้ยู่ในแนวกลางทัง้ในระนาบ Sagittal และ Frontal โดยเขม็บน
เครื่องวดัทัง้ 2 ยงัคงชีอ้ยู่ทีเ่ลข 00 (รปูที ่4-15 ก.)  
 
รปู 4-15  แสดงวิธีวดัการก้มและการแอ่นคอ โดยใช้เครื่องวดัความเอียง 2 เครื่อง ผู้รบัการประเมินก าลงันัง่
และเครือ่งวดัทัง้ 2 เครือ่งวางอยู่ท่ีกลางกะโหลกศีรษะและท่ี T1 
 

 
 
  1.3 ให้ผู้รบัการประเมนิก้มคอเต็มที่แล้วอ่านค่ามุมที่เครื่องวดัทัง้ 2 น าค่ามุมที่ T1 ไปลบจากค่ามุมที่
กะโหลกศรีษะ จะไดค้่ามุมกม้คอ (รปูที ่4-15 ข.) ใหผู้ร้บัการประเมนิเงยคอกลบัมาทีต่ าแหน่งเดมิคอื 00 
  1.4 ให้ผู้รบัการประเมินแอ่นคอเต็มที่ อ่านค่ามุมที่เครื่องวดัทัง้ 2 น าค่ามุมที่ T1 ไปลบจากค่ามุมที่
กะโหลกศรีษะ จะไดค้่ามุมแอ่นคอ (รปูที ่4-15 ค.) ใหผู้ร้บัการประเมนิกม้คอกลบัมาทีต่ าแหน่งเดมิคอื 00 
  1.5 ท าการวดัค่ามุมกม้และแอ่นคอท่าละ 3 ครัง้ตดิต่อกนั  โดยค่ามุมทีว่ดัไดแ้ต่ละค่าควรมคี่าแตกต่างกนั
ไม่เกนิ 50 หรอืรอ้ยละ 10 ของค่ากลาง 
  1.6 น าค่ามุมที่สูงสุดและถูกต้องที่สุดตามเกณฑ์ในท่าก้มและแอ่นคอไปประเมินหาค่าการสูญเสีย
สมรรถภาพจากตารางที ่4-12 
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  1.7 น าค่าการสญูเสยีสมรรถภาพ จากท่ากม้และแอ่นคอมาบวกกนัก่อน แลว้จงึน าไปรวมกบั   
ค่าการสูญเสยีสมรรถภาพจากเกณฑท์ี่อาศยัฐานการวนิิจฉัยโรค (ตารางที่ 4-7) และ/หรอื รวมกบัค่าการสญูเสยีทาง
ระบบประสาท โดยใชต้ารางค่ารวม 
 
ตารางท่ี 4-12  ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของสนัหลงัส่วนคอท่ีเกิดจากการสูญเสียการก้มหรือแอ่นคอ หรือ    
ข้อยึดติดในท่าก้มหรือแอ่นคอ (Cervical Region Impairments from Abnormal Flexion or Extension or 
Ankylosis) 
ค่าเฉล่ียพิสยัของการก้มและแอ่นคอคือ 1100 
สดัส่วนของการเคลื่อนไหวสนัหลงัส่วนคอในท่าก้มและแอ่นคอมีค่ารอ้ยละ 40 ของการเคลื่อนไหวส่วนคอ
ทัง้หมด 

การเคลื่อนไหวท่ีผิดปกติ 
ก. มุมก้มคอจากต าแหน่งกลาง 

(00) ไปถึง 
ค่ามมุการเคลื่อนไหวส่วนคอ รอ้ยละการสูญเสียสมรรถภาพ

ของทัง้รา่งกาย 
สญูเสยี ยงัคงเหลืออยู ่

 00 
150 
300 
500 

500 
350 
200 
00 

00 
150 
300 
500 

5 
4 
2 
0 

ข. มุมแอ่นคอ 
จากต าแหน่งเกลาง (00) ไปถึง 

 00 
200 
400 
600 

600 
400 
200 
00 

00 
200 
400 

ตัง้แต่ 600 ขึน้
ไป 

6 
4 
2 
0 

ค. ข้อกระดกูคอยึดติด 
กระดกูคอยึดติดในต าแหน่งก้มคอ 

 00  (ต าแหน่งกลาง) 
150 
300 

500  (กม้คอเตม็ที)่ 

12 
20 
30 
40 

 กระดกูคอยึดติดในต าแหน่งแอ่นคอ 

 00  (ต าแหน่งแรกหรอืกลาง) 
200 
400 

600  (แอ่นคอเตม็ที)่ 

12 
20 
30 
40 
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  ชายไทยอายุ 30 ปี วดัมุมกม้คอทีต่ าแหน่งกลางกะโหลกศรีษะได ้600 , 400 และ 450 ตามล าดบัและวดัมุมที่
ต าแหน่ง T1 ขณะกม้คอได ้200 , 50 และ 50 ตามล าดบั 
  ดงันัน้ ค่ามุมกม้คอทีค่ านวณไดค้อื 400 (600 – 200 = 400) , 350 (400 – 50 = 350) และ 400 (450 – 50 = 
400) ค่ามุมกม้คอสงูสดุคอื 400   
  ดงันัน้ ผูร้บัการประเมนิมคี่าการสญูเสยีสมรรถภาพของกระดกูคอในท่ากม้คอ คอื คดิเป็นรอ้ยละ 1  
ของทัง้ร่างกาย (ตารางที ่4-12) (เน่ืองจากค่ามุมทีว่ดัไดอ้ยู่ระหว่างตวัเลขทีก่ าหนดไวใ้นตารางที ่4-12 ทีใ่หท้ าการปรบั
ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพใหม่ตามสดัสว่นทีเ่หมาะสม) 
 
 ข้อกระดกูคอยึดติดในท่าก้มหรอืแอ่นคอ (Ankylosis) 
  1. ขณะท าการตรวจผู้รบัการประเมนิให้สงัเกตว่าผู้รบัการประเมนิสามารถก้มหรอืแอ่นคอได้หรอืไม่ 
หรอืว่าผูร้บัการประเมนิไม่สามารถจดัคอใหก้ลบัมาอยู่ในต าแหน่งแนวกลางหรอื 00 ใหท้ าการตรวจหาว่าขอ้กระดูกคอ
ยดึตดิในท่ากม้หรอืแอ่นคอ  ถา้คอยงัพอกม้หรอืแอ่นไดบ้า้งในแนว Sagittal plane ตอ้งใหผู้ร้บัการประเมนิพยายามจดั
คอใหม้าอยู่ในแนวกลางหรอืใกล ้00 ใหม้ากทีส่ดุ 
  2. วางเครื่องวดัความเอยีงเครื่องแรกในแนวดิง่ (Vertical) เช่น แนวผนังก าแพง แลว้ปรบัเครื่องใหเ้ขม็
วดัอยู่ที ่00 จากนัน้น าเครื่องวดัความเอยีงไปวางบนกะโหลกศรีษะ (ปฏบิตัติามขอ้ 1.2) ขณะเดยีวกนัจดัศรีษะใหอ้ยู่ใน
แนว Sagittal และ Frontal plane โดยเครื่องวดัชีท้ีต่ าแหน่ง 00 (รปูที ่4-15 ก.) 
  3. วางเครื่องวดัความเอยีงเครื่องที ่2 ที ่T1 และอ่านค่ามุม  น าค่ามุม T1 ไปลบหรอืบวกกบัค่าทีอ่่านได้
ครัง้แรก จะไดค้่ามุมขอ้กระดกูคอยดึตดิในท่ากม้หรอืแอ่นคอ 
  4. น าค่ามุมขอ้กระดกูคอยดึตดิจากขอ้ 3 ไปค านวณหาค่าการสญูเสยีสมรรถภาพจากตารางที ่4-12  
  5.   น าค่าการสญูเสยีสมรรถภาพจากการวดัพสิยัการหมุนคอทางขวาและซา้ยมาบวกกบัค่าทีไ่ดใ้นขอ้ 4  
จะไดค้่าการสญูเสยีสมรรถภาพจากการหมุนคอทีผ่ดิปกตคิดิเป็นรอ้ยละของทัง้ร่างกาย 
 
  ชายไทยอายุ 50 ปี ไม่สามารถกม้คอเนื่องจากมคีวามพกิารในท่าแอ่นคอ เครื่องวดัความเอยีงที่กะโหลก
ศรีษะอ่านค่า 150 ในการแอ่นคอจากต าแหน่ง 00 และในท่ากม้คอเครื่องวดัที ่T1 อ่านค่า 5

0 จากต าแหน่ง 00 จงหาค่า
การสญูเสยีสมรรถภาพของผูร้บัการประเมนิรายนี้ 
        วิธีท า 
  เครื่องวดัความเอยีงอ่านค่า 150 ในขณะแอ่นคอจากต าแหน่ง 00  
  ดังนั ้น มุมข้อกระดูกคอยึดติดในท่าแอ่นคอคือ 150 ในท่าก้มคออ่านค่าได้ 50 จากต าแหน่ง 0 0                 
ซึง่เป็นทศิทางตรงกนัขา้มกนั ตอ้งเอาค่ามุมทัง้สองมาบวกกนั 
  มุมขอ้กระดกูคอยดึตดิในท่าแอ่นคอ จงึเป็นผลบวกของมุมทัง้สอง 150 + 50 = 200 
  ดงันัน้ มุมขอ้กระดกูคอยดึตดิในท่าแอ่นคอเป็น 200 
  ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของชายผูน้ี้คอืรอ้ยละ 20 ของทัง้ร่างกาย (ตารางที ่4-12) 
 
2.  การเอียงคอ (Lateral Bending) 
 วธิวีดัโดยใชเ้ครื่องวดัความเอยีง 2 เครื่อง (Two-Inclinometer Technique) 
 2.1 อธบิายใหผู้ร้บัการประเมนิเขา้ใจวธิวีดั และท าการอบอุ่นร่างกายก่อนการวดั 
 2.2 ใหผู้ร้บัการประเมนินัง่ตวัตรงบนเกา้อี ้ท าเครื่องหมายบนผวิหนังทีจุ่ดยอดแหลมของ T1 เพื่อวางเครื่องวดั
เครื่องแรก โดยให้อยู่ในแนว Coronal plane ส่วนอกีมอืหนึ่งจดัวางเครื่องวดัเครื่องที่สองลงบนกลางกะโหลกศรีษะ 
(Calvarium) (รปูที ่4-16 ก.) ในแนวกลาง โดยจดัเขม็ชีบ้นเครื่องวดัอยู่ทีต่ าแหน่ง 00   
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รปูท่ี 4-16  แสดงการใช้เครือ่งวดัความเอียง 2 เครือ่งท าการวดัการเอียงคอ 
 

 
จดัใหผู้ร้บัการประเมนินัง่เกา้อีแ้ละปรบัเครื่องวดัใหอ้ยู่ที ่00 ใชแ้นวกลางเสน้จากตา-ห ู ลากเสน้ขนานขึน้ไปบน

กะโหลกศรีษะแลว้จงึวางเครื่องวดัทีก่ลางกะโหลกศรีษะและที ่T1 
 2.3 ใหผู้ร้บัการประเมนิเอยีงคอไปทางซา้ย เตม็ที ่ อ่านค่ามุมบนเครื่องวดัทัง้ 2 เครื่อง (รปูที ่4-16 ข.) น าค่ามุม
ที่ T1 ไปลบออกจากค่ามุมที่อ่านได้จากเครื่องวดัที่กลางกะโหลกศรีษะ จะได้ค่ามุมเอยีงคอไปทางซ้าย ให้ผู้รบัการ
ประเมนิเอยีงคอกลบัมาอยู่ในต าแหน่งเดมิคอืแนวกลาง   
 2.4 ใหผู้ร้บัการประเมนิเอยีงคอไปทางขวาเตม็ที ่ อ่านค่ามุมบนเครื่องวดัทัง้ 2 เครื่อง (รูปที ่4-16 ค.) น าค่ามุม
ที ่T1 ไปลบออกจากค่ามุมทีอ่่านไดจ้ากเครื่องวดัทีก่ลางกะโหลกศรีษะ จะไดค้่ามุมเอยีงคอไปทางขวา 
 2.5 ท าการวดัซ ้าอย่างน้อย 3 ครัง้ตดิต่อกนั ค่ามุมทีว่ดัไดท้ัง้ 3 ค่าของแต่ละท่า  ตอ้งแตกต่างกนัไม่เกนิ 50 หรอื
รอ้ยละ 10 ของค่ากลาง  แลว้ท าการเลอืกค่ามุมที่วดัได้สงูสุดเพยีงค่าเดยีว จากมุมที่วดัติดต่อกนัที่สมบูรณ์ทัง้ 3 ค่า 
ตามเกณฑ ์
 2.6 น าค่ามุมเอยีงคอทีว่ดัไดจ้ากขอ้ 2.5 ไปค านวณหาค่าการสญูเสยีสมรรถภาพจากการเอยีงคอตามตารางที่       
4-13  
 2.7 น าค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากการเอียงคอทางขวาและทางซ้ายมาบวกกัน  จะได้ค่าการสูญเสีย
สมรรถภาพจากการเอยีงคอทีผ่ดิปกตเิป็นรอ้ยละของทัง้ร่างกาย 
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ตารางท่ี 4-13  ค่าการสูญเสียสมรรถภาพท่ีเกิดจากการเอียงคอและข้อยึดติดในท่าคอเอียงท่ีผิดปกติ 
(Impairment Due to Abnormal Motion and Ankylosis of Cervical Region : Lateral Bending)  
 
ค่าเฉล่ียพิสยัของการเอียงคอคือ 900 
สดัส่วนของการเคลื่อนไหวบริเวณคอในท่าเอียงคอมีค่ารอ้ยละ 25 ของการเคลื่อนไหวส่วนคอทัง้หมด 

การเคลื่อนไหวท่ีผิดปกติ 
ก. มุมเอียงคอไปทางขวา 

จากต าแหน่งแรกหรอื             
แนวกลาง (00) ไปถึง 

ค่ามมุการเคลื่อนไหวส่วนคอ รอ้ยละการสูญเสียสมรรถภาพ
ของทัง้รา่งกาย สูญเสีย ยงัคงเหลืออยู ่

 00 
150 
300 
450 

450 
300 
150 
00 

00 
150 
300 
450 

4 
2 
1 
0 

ข. การหมุนคอไปทางซ้าย 
จากต าแหน่งแรกหรอื 
แนวกลาง (00) ไปถึง 

ค่ามมุการเคลื่อนไหวส่วนคอ รอ้ยละการสูญเสียสมรรถภาพ
ของทัง้รา่งกาย สูญเสีย ยงัคงเหลืออยู ่

 00 
150 
300 
450 

450 
300 
150 
00 

00 
150 
300 
450 

4 
2 
1 
0 

ค. ข้อกระดกูคอยึดติดท่ีต าแหน่งต่าง ๆ  

 00  (ต าแหน่งแรกหรอืกลาง) 
150 
300 

450  (เอยีงคอทางขวาหรอืซา้ยเตม็ที)่ 

8 
20 
30 
40 

 
 หญงิไทยโสดอายุ 38 ปี วดัค่าการเอยีงคอทางซา้ยทีก่ลางกะโหลกศรีษะได ้200 , 350 , 350 และ 400 ที ่T1 อ่าน
ค่าได ้50 , 50 , 100 และ 100 ตามล าดบั 
 ดงันัน้ ค่ามุมเอยีงคอทางซา้ยมคี่า (200 – 50) , (350 – 50) , (350 – 100) , (400 – 100) คอื 150 , 300 , 250 , 300  
ค่ามุม 150 ไม่ควรน ามาใช ้ สว่นค่าทีเ่หลอืถอืไดว้่าเป็นค่ามุมทีส่มบรูณ์ตามเกณฑ ์(เน่ืองจากแตกต่างกนัไม่เกนิ 50 หรอื
รอ้ยละ 10 ของค่ากลาง)  ค่ามุมเอยีงคอทางซา้ยสงูสดุคอื 300 
  ดงันัน้ ผูร้บัการประเมนิรายนี้สญูเสยีสมรรถภาพจากการสญูเสยีการเอยีงคอไปทางซา้ยคดิเป็นรอ้ยละ 1 ของ
ทัง้ร่างกาย (ตารางที ่4-13) 
 
ข้อกระดกูคอยึดติดในท่าคอเอียง (Ankylosis)  
 วิธีวดั 
 1. ปรบัเครื่องวดัความเอยีงโดยการวางเครื่องวดับนโต๊ะใหเ้ขม็ของเครื่องวดัอยู่ทีต่ าแหน่ง 00 

 2. วางเครื่องวดัความเอยีงเครื่องแรกในระนาบ Frontal plane ทีต่ าแหน่งจุดยอดแหลมที ่T1 และเครื่องที ่2 
บนกลางกะโหลกศรีษะ 
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 3. ตรวจสอบดูว่าผูร้บัการประเมนิเอยีงคอไดห้รอืไม่ หรอืไม่สามารถจดัใหค้อกลบัมาอยู่ในแนวกลาง ถ้าผูร้บั
การประเมนิยงัเคลื่อนไหวคอไดแ้ละไม่สามารถจดัใหค้อกลบัมาอยู่ในแนวกลาง ใหอ้่านค่ามุมทีใ่กลก้บัต าแหน่งค่ากลาง
หรือ 00 ให้มากที่สุด ค่ามุมที่อ่านได้นี้คือค่ามุมข้อกระดูกคอยึดติด  ซึ่งสามารถน าไปค านวณหาค่าการสูญเสีย
สมรรถภาพในท่าคอเอยีง (รปูที ่4-16 ข.) 
 4. น าค่ามุมขอ้กระดกูคอยดึตดิในท่าคอเอยีงไปค านวณหาค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกาย (ตารางที ่
4-13) 
 
3.   การหมุนคอ (Cervical Rotation) 
 วิธีวดั   
 จดัท่าใหผู้ร้บัการประเมนินอนหงายบนเตยีงตรวจ และใหไ้หล่ทัง้ 2 ขา้งวางราบกบัพืน้เตยีง ใชเ้ครื่องวดัเพยีงเครื่องเดยีว  
 3.1 อธิบายให้ผู้ร ับการประเมินเข้าใจวิธีวดัมุม แล้วให้ผู้ร ับการประเมินท าการอบอุ่นร่างกาย  ก่อนวัด ปรับ
เครื่องวดัใหเ้ขม็อยู่ในต าแหน่ง 00    
 3.2 ให้ผู้ร ับการประเมินนอนหงายบนเตียง ถอดเสื้อออกเพื่อให้เห็นไหล่ และสามารถเห็นการหมุนล าตัว 
(Thoraco-Lumbar) แพทยผ์ูต้รวจยนือยู่เหนือเตยีง และวางเครื่องวดัในแนวขวางบนหน้าผาก (รปูที ่4-17 ก.) จดัศรีษะ
โดยใหจ้มูกชีไ้ปที่เพดานและเขม็บนเครื่องวดัอ่านที่ต าแหน่ง 00 การหมุนคอทางขวาและซา้ยในแต่ละท่า ต้องมคี่า
แตกต่างกนัไม่เกนิ 50 หรอืรอ้ยละ 10 ของค่ากลาง ค่ามุมที่จะน าไปประเมนิการสูญเสยีสมรรถภาพต้องใชค้่ามุมมาก
ทีส่ดุทีอ่ยู่ในเกณฑ ์ 
 3.6 น าค่ามุมหมุนคอมากทีสุ่ดทางขวาและทางซ้าย ไปค านวณหาค่าการสญูเสยีสมรรถภาพอย่างถาวรจากการ
หมุนคอ (ตารางที ่4-14) 
 3.7 น าค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากการหมุนคอไปทางขวาและทางซ้ายมาบวกกัน จะได้ค่าการสูญเสีย
สมรรถภาพของการหมุนคอทัง้หมดเป็นรอ้ยละของทัง้ร่างกาย 
 

รปูท่ี 4 –17  แสดงวิธีวดัมุมการหมุนคอ 
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ตารางท่ี 4-14 ค่าการสญูเสียสมรรถภาพจากการหมุนคอท่ีผิดปกติ และขอ้กระดกูคอยึดติด (Impairments 
Due to Abnormal Motion and Ankylosis of the Cervical Region : Rotation) 

 
ค่าพิสยัการหมุนคอเฉล่ีย 1600 
สดัส่วนการเคลื่อนไหวของการหมุนคอมีค่ารอ้ยละ  35  ของการเคลื่อนไหวส่วนคอทัง้หมด 

การเคลื่อนไหวท่ีผิดปกติ 
ก. การหมุนคอไปทางขวา 

จากต าแหน่งกลาง (00) ไปถึง 
ค่ามมุการเคลื่อนไหวส่วนคอ รอ้ยละการสูญเสียสมรรถภาพ

ของทัง้รา่งกาย สูญเสีย ยงัคงเหลืออยู ่
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800 
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ตัง้แต่ 800 ขึน้ไป 
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ข. การหมุนคอไปทางซ้าย 
จากต าแหน่งกลาง (00) ไปถึง 

ค่ามมุการเคลื่อนไหวส่วนคอ รอ้ยละการสูญเสียสมรรถภาพ
ของทัง้รา่งกาย สูญเสีย ยงัคงเหลืออยู ่
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ตัง้แต่  800 ขึน้ไป 
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ค. ข้อกระดกูคอยึดติดในท่าคอหมุนท่ีต าแหน่งต่าง ๆ 

 00  (ต าแหน่งกลาง) 
200 
400 
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800  (คอหมุนทางขวาหรอืซา้ยเตม็ที)่ 

12 
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ตวัอยา่งท่ี 4.22  
ประวติั ชายไทยอายุ 45 ปี วดัมุมหมุนคอทางซา้ยได ้150 , 350 , 550 , 600 และ 550  จงประเมนิ

การสญูเสยีสมรรถภาพของชายผูน้ี้ 
ผลการประเมิน ชายผูน้ี้มกีารสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 1 ของทัง้ร่างกาย 
ค าอธิบาย ค่ามุมหมุนคอ 2 ค่าแรกทีว่ดัไดถ้อืว่าไม่สมบูรณ์ ไม่ต้องน ามาใช ้ ส่วนค่ามุมอกี 3 ค่า ถอื

ว่าเป็นค่ามุมทีส่มบรูณ์ตามเกณฑ ์
 ดงันัน้ ค่ามุมหมุนคอทางซา้ยมากทีส่ดุคอื 600 

      น าค่ามุมไปประเมนิหาค่าการสญูเสยีสมรรถภาพจากการหมุนคอทางซา้ย (ตารางที ่4-14) จะ
ไดค้่าการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 1 ของทัง้ร่างกาย   
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ข้อกระดกูคอยึดติด (Ankylosis) ในต าแหน่งคอหมุน  
 วิธีการวดั 
 1. ตรวจดูว่าผู้รบัการประเมนิสามารถหมุนคอไดห้รอืไม่ และสามารถหมุนศรีษะใหค้อกลบัมาอยู่ในต าแหน่ง
กลางไดห้รอืไม่ ถา้ผูร้บัการประเมนิยงัพอหมุนคอไดบ้า้ง พยายามใหท้ าการหมุนคอจนกระทัง่เขา้มาอยู่ในต าแหน่งใกล้
จุดในแนวกลางมากทีส่ดุ  แลว้อ่านค่ามุมขอ้กระดกูคอยดึตดิทีต่ าแหน่งใกลแ้นวกลางมากทีส่ดุ (รปูที ่4-17) 
 2. วางเครื่องวดับนหน้าผากในต าแหน่งทีข่อ้กระดกูคอยดึตดิ แลว้อ่านค่ามุม 
 3. น าค่ามุมขอ้กระดูกคอยดึติดในต าแหน่งคอหมุน ไปค านวณหาค่าการสูญเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกาย 
(ตารางที ่4-14) 
 
  ชายไทยคู่อายุ 34 ปี วดัค่ามุมขอ้กระดกูคอยดึตดิในต าแหน่งคอหมุนไปทางขวา 250 และค่ามุมพืน้ฐานเป็น 50  
 ดงันัน้ ค่ามุมขอ้กระดกูคอยดึตดิทีต่ าแหน่งคอหมุนทางขวาคอื 250 – 50 เท่ากบั 200 
 การสญูเสยีสมรรถภาพของชายผูน้ี้มคี่ารอ้ยละ 20 ของทัง้ร่างกาย (ตารางที ่4 –14) 
  แนะน าใหใ้ชร้ปูที ่4–18 แสดงแบบการบนัทกึประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพจากการวดัพสิยัการเคลื่อนไหว
ของสนัหลงัสว่นคอ 
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รปูท่ี 4-18  แบบการบนัทึกประเมินการสญูเสียสมรรถภาพจากการวดัพิสยัการเคลื่อนไหวของ   สนัหลงัส่วน
คอ [Cervical Range of Motion (ROM) ]* 
 
ชื่อ….............................. สกุล…...................... อาย…ุ....... ปี เพศ…........ วนัที…่......................... ล าดบัที.่.............. 

การเคลื่อนไหว การตรวจวดั พิสยั 

การกม้คอ ค่ามุมทีต่ าแหน่งกลางกระโหลกศรษีะ       

 ค่ามุมทีต่ าแหน่ง T1       

 ค่ามุมกม้คอ       

  10% หรอื 50 ใช ่ ไม่ใช ่     

 ค่ามุมกม้คอสงูสดุ       

 รอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพ       

การแอ่นคอ ค่ามุมทีต่ าแหน่งกลางกระโหลกศรษีะ       

 ค่ามุมทีต่ าแหน่ง T1       

 ค่ามุมแอ่นคอ       

  10% และ 50 ใช ่ ไม่ใช ่     

 ค่ามุมแอ่นคอสงูสดุ       

 รอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพ       

ขอ้กระดกูคอ ยดึตดิ
ในท่ากม้หรอืแอ่นคอ 

ต าแหน่ง   (ไม่รวมค่าการสญูเสยี
สมรรถภาพอื่น ๆ 

รอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพ   อนัเนื่องมาจากความ
ผดิปกตขิองการกม้คอหรอื
แอ่นคอ) 

การเอยีงคอไป
ทางขวา 

ค่ามุมทีต่ าแหน่งกลางกระโหลกศรษีะ       

 ค่ามุมทีต่ าแหน่ง T1       

 ค่ามุมเอยีงคอไปทางขวา       

  10% หรอื 50 ใช ่ ไม่ใช ่     

 ค่ามุมเอยีงคอไปทางขวาสงูสดุ       

 รอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพ       
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 * ถา้มขีอ้กระดกูคอยดึตดิร่วมด้วย  ตอ้งรวมค่าการสญูเสยีสมรรถภาพทีเ่กดิจากขอ้ยดึตดิเขา้กบัค่าการสญูเสยีสมรรถภาพทีเ่กดิจากการเคลื่อนไหวทีผ่ดิปกต ิ
(โดยใชต้ารางค่ารวม)  ถา้มขีอ้ยดึตดิในหลายระนาบตอ้งน าค่าสญูเสยี  สมรรถภาพในแต่ละระนาบมารวมกนัก่อน (โดยใชต้ารางค่ารวม) แล้วจงึน าค่าทีไ่ดม้ารวมกบั
ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพทีเ่กดิจากการเคลื่อนไหวทีผ่ดิปกตอิกีครัง้หนึ่งโดยใชต้ารางค่ารวม 

 
 

การเคลื่อนไหว การตรวจวดั พิสยั 

การเอยีงคอไป
ทางซา้ย 

ค่ามุมทีต่ าแหน่งกลางกะโหลกศรษีะ       

 ค่ามุมทีต่ าแหน่ง T1       

 ค่ามุมเอยีงคอไปทางซา้ย       

  10% หรอื 50 ใช ่ ไม่ใช ่     

 ค่ามุมเอยีงคอไปทางซา้ยสงูสดุ       

 รอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพ       

ขอ้งกระดกูคอยดึตดิ
ในท่าเอยีงคอซา้ย/
ขวา 

ต าแหน่ง   (ไม่รวมค่าการสญูเสยี
สมรรถภาพอื่น ๆ 

รอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพ   อนัเนื่องมาจากความ
ผดิปกตขิองการเอยีงคอ) 

การหมุนคอไป
ทางขวา 

ค่ามุมหมุนคอไปทางขวา       

  10% หรอื 50 ใช ่ ไม่ใช ่     

 ค่ามุมหมุนคอไปทางขวาสงูสดุ       

 รอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพ       

การหมุนคอไป
ทางซา้ย 

ค่ามุมหมุนคอไปทางซา้ย       

  10% หรอื 50 ใช ่ ไม่ใช ่     

 ค่ามุมหมุนคอไปทางซา้ยสงูสดุ       

 รอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพ       

ขอ้กระดกูคอ          
ยดึตดิในท่าหมุนคอ 

ต าแหน่ง   (ไม่รวมค่าการสญูเสยี
สมรรถภาพอื่น ๆ 

รอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพ   อนัเนื่องมาจากความ
ผดิปกตขิองการหมุนคอ) 

- รวมค่าการสญูเสยีสมรรถภาพทัง้หมดทีเ่กดิจากการเคลื่อนไหวทีผ่ดิปกตขิองสนัหลงัสว่นคอรวมกบัค่าการสญูเสยี
สมรรถภาพจากขอ้กระดกูคอยดึตดิ * เป็นค่าการสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ...................ของทัง้ร่างกาย  
-  รวมค่าการสญูเสยีสมรรถภาพทัง้หมดทีเ่กดิจากการเคลื่อนไหวทีผ่ดิปกตขิองสนัหลงัสว่นคอ( คอืผลบวกของรอ้ยละ
การสญูเสยีสมรรถภาพจากการกม้คอ/การแอ่นคอ/การเอยีงคอทางขวา/การเอยีงคอทางซา้ย/การหมุนคอทางขวา/การ
หมุนคอทางซา้ย) = รอ้ยละ .............. ของทัง้ร่างกาย 
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4.12  การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของรากประสาทและ/หรือไขสันหลัง (Rating 
Impairment of Nerve Root and / or Spinal Cord) 
  เมื่อเลอืกใชก้ารประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพดว้ยวธิ ีROM มคีวามจ าเป็นทีจ่ะต้องพจิารณาการสญูเสยี
สมรรถภาพของรากประสาทหรอืไขสนัหลงัควบคู่กนัไปดว้ย  
  การประสบอันตรายหรือการเจ็บป่วยเกิดที่สนัหลังส่วนคอ อาจท าให้เกิดการกดทับรากประสาท ซึ่ง
แสดงออกโดยมกีารสญูเสยีความรูส้กึทีผ่วิหนัง หรอืกลา้มเนื้อบรเิวณแขนและมอือ่อนแรง ถ้ามกีารกดทบัไขสนัหลงัจะ
ตรวจพบ Long tract signs   
  การประสบอนัตรายทีส่นัหลงัสว่นอก อาจมกีารกดทบัไขสนัหลงั และตรวจพบ Long tract signs ได ้ แต่จะ
ไม่ค่อยพบการกดทบัรากประสาท  ตรงกนัขา้ม  ถ้าเกดิทีส่นัหลงัส่วนเอวกระเบนเหน็บ มกัจะไม่พบการกดทบัไขสนั
หลงั เพราะว่าไขสนัหลงัสิน้สุดที่ปล้องกระดูก L1 จงึมกัจะเกิดการกดทบัรากประสาท ท าให้เกดิกลุ่มอาการ Cauda 
equina หรอืกดเฉพาะรากประสาทอย่างเดยีว ท าใหเ้กดิอาการบรเิวณขาและเทา้ ซึง่พบไดบ้่อยกว่า 
 ถา้มกีารสญูเสยีสมรรถภาพของระบบประสาทใหท้ าการประเมนิการสญูเสยีดงัต่อไปนี้   
  1.  ตรวจหาเสน้ประสาททัง้หมดทีไ่ดร้บัอนัตราย โดยใชก้ารตรวจร่างกาย และอาศยัแผนภูมผิวิหนังทีร่าก
ประสาทรบัความรูส้กึ ทีบ่่งบอกถงึโซนเฉพาะของแต่ละรากประสาท (Dermatome Distribution Chart) บรเิวณขาและ
เทา้ (รปูที ่4-1)  แขนและมอื (รปูที ่4-2) 
  2.  ตรวจหาระดบัความรุนแรงของการสญูเสยีความรูส้กึทีผ่วิหนัง และสญูเสยีก าลงักลา้มเนื้อทีเ่กดิจากการ
สญูเสยีสมรรถภาพของเสน้ประสาท (ตารางที ่4-15 และตาราง 4-16) 
  3.  ตรวจหาค่าการสูญเสียสมรรถภาพสูงสุดที่เกิดจากรากประสาทสูญเสียหน้าที่การท างาน (Nerve 
Dysfunction) บรเิวณแขน (ตารางที ่4-17) บรเิวณขา (ตารางที ่4-18) 
  4.  การประเมนิการสูญเสยีสมรรถภาพจากการสญูเสยีความรู้สกึที่ผวิหนังให้ใชค้่าทีไ่ดจ้ากผลคูณของค่า
รอ้ยละการสญูเสยีความรูส้กึตามระดบัความรุนแรง (ตารางที ่4-15 ) กบัค่ารอ้ยละของการสญูเสยีสมรรถภาพสงูสุดจาก
การสญูเสยีความรูส้กึของรากประสาทนัน้ (ตารางที ่4-17 และ 4-18) 
  5.  การประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพจากการสญูเสยีก าลงักลา้มเน้ือใหใ้ชค้่าทีไ่ดจ้ากผลคูณของค่ารอ้ยละ
การสญูเสยีก าลงักลา้มเนื้อตามระดบัความรุนแรง (ตารางที ่4-16) กบัค่าร้อยละการสญูเสยีสมรรถภาพสงูสุดจากการ
สญูเสยีก าลงักลา้มเน้ือของรากประสาทนัน้ (ตารางที ่4-17 และ 4-18) 
  ถ้ามีการสูญเสยีสมรรถภาพจากการสูญเสยีทัง้ความรู้สกึที่ผวิหนังและก าลงักล้ามเนื้อของรากประสาท         
เสน้เดยีวกนั ให้น าค่าการสูญเสยีสมรรถภาพจากทัง้ 2 ส่วน (การสูญเสยีความรู้สกึที่ผวิหนัง และการสูญเสยีก าลงั
กลา้มเน้ือ) มารวมกนัโดยใชต้ารางค่ารวม  จะไดค้่าการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนและมอืหรอืขาและเทา้ 
  ถ้ามีการสูญเสยีสมรรถภาพของแขนร่วมกับขาข้างเดียวกนั ให้เปลี่ยนค่าการสูญเสยีสมรรถภาพของ           
แต่ละสว่นเป็นของทัง้ร่างกายก่อน แลว้จงึจะน าค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของทัง้สองสว่นมารวมกนัโดยใชต้ารางค่ารวม 
  6.   การแปลงค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนไปเป็นของทัง้ร่างกายใหคู้ณดว้ย 0.6 ส่วนของขาไปเป็น
ของทัง้ร่างกายให้คูณด้วย 0.4 การเปลี่ยนค่าการสูญเสยีสมรรถภาพจากวิธ ีROM ที่ประเมนิตามส่วนต่างๆ ของ           
สนัหลงัทีม่หีน่วยเป็นของสว่นคอ สว่นอก สว่นเอว ไปเป็นการสญูเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกาย ใหใ้ชค้่าทีไ่ดจ้ากการ
ประเมนิการสูญเสยีสมรรถภาพเฉพาะเสน้ประสาทคูณกบัตวัเลขที่ก าหนดตามส่วนต่างๆ ของสนัหลงั ดงันี้ ส่วนคอ          
คณูดว้ย 0.8 สว่นอกคณูดว้ย 0.4 และสว่นเอวกระเบนเหน็บคณูดว้ย 0.9  
 ค่าการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพที่ไดถ้้าเกนิ 100% กใ็หป้รบัเป็น 100% รายละเอยีดให้ศกึษาจาก
หวัขอ้ที ่4.13 
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 ถ้ามกีารสูญเสยีสมรรถภาพของเสน้ประสาท 2 ขา้ง (Bilateral) หรอืมผีลกระทบ (สูญเสยี) ต่อไขสนัหลงั 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้รบัการประเมินที่มีการบาดเจ็บศีรษะและสมอง ให้ปรึกษาอายุรแพทย์ สาขาประสาทวิทยา 
(Neurologist)  และ/หรอื ประสาทศลัยแพทย์ (Neurosurgeon) และท าการทบทวนเกณฑ์การวนิิจฉัยโรคทางระบบ
ประสาทจากบทที ่5 ระบบประสาทสว่นกลางและเสน้ประสาทก่อน 
        แพทย์ผูป้ระเมนิควรตดัสนิใจให้ดใีนการเลอืกวธิปีระเมนิทีเ่หมาะสม  จากเกณฑก์ารประเมนิการสูญเสยี
สมรรถภาพบททีว่่าดว้ยสนัหลงั หรอื บททีว่่าดว้ยระบบประสาท  เพยีงบทใดบทหนึ่งทีเ่หมาะสมทีส่ดุ 
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ตารางท่ี 4-15  การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพจากการสูญเสียการรบัความรู้สึกท่ีผิวหนัง  (Determining 
Impairment Due to Sensory Loss) 
 
ก.  การแบ่งระดบัความรนุแรงของการสญูเสียการรบัความรูสึ้ก 

ระดบั ลกัษณะการสญูเสียการรบัความรูสึ้กท่ีผิวหนัง 
รอ้ยละของการสญูเสียการรบั

ความรูสึ้ก 
5 ไม่มกีารสญูเสยีการรบัความรูส้กึ ไม่มคีวามรูส้กึทีผ่ดิปกตหิรอื

เจบ็ปวด 
0 

4 มกีารรบัความรูส้กึจากการสมัผสัเบาๆ (Light touch) ลดลง อาจไมม่ี
หรอืมคีวามรูส้กึทีผ่ดิปกตหิรอืเจบ็ปวดเลก็น้อย  ซึง่ไม่รบกวนการ
ประกอบกจิวตัรประจ าวนั 

1 – 25 

3 มกีารรบัความรูส้กึจากการสมัผสัเบาๆ (Light Touch) และ Two-
point discrimination ลดลง และ มคีวามรูส้กึทีผ่ดิปกตหิรอืเจบ็ปวด
เลก็น้อย ทีร่บกวนการประกอบกจิวตัรประจ าวนับางอย่าง 

26 – 60 

2 มกีารรบัความรูส้กึเจบ็ปวด และการรบัความรูส้กึสมัผสัลดลง 
ร่วมกบัมคีวามรูส้กึทีผ่ดิปกตหิรอืเจบ็ปวดในระดบัปานกลางทีอ่าจท า
ใหป้ระกอบกจิวตัรประจ าวนับางอย่างไมไ่ด ้

61 – 80 

1 ไม่สามารถรบัความรูส้กึสมัผสัและเจบ็ปวดทีผ่วิหนงัชัน้ตืน้
(Superficial Cutaneous Pain) แต่ยงัรบัความรูส้กึเจบ็ปวดทีผ่วิหนงั
ชัน้ลกึ (Deep Cutaneous Pain)ได ้ ร่วมกบัการมคีวามรูส้กึผดิปกติ
หรอืเจบ็ปวดทีรุ่นแรงจนท าใหไ้ม่สามารถประกอบกจิวตัรประจ าวนั
เกอืบทัง้หมด 

81 – 99 

0 ไม่สามารถรบัความรูส้กึใดๆทีผ่วิหนงั แต่มคีวามรูส้กึทีผ่ดิปกตหิรอื
เจบ็ปวดอยา่งรุนแรง จนไม่สามารถประกอบกจิวตัรประจ าวนั
ทัง้หมด  

100 

ข.  วิธีการตรวจ 
1. ตรวจหาบรเิวณผวิหนงัทีส่ญูเสยีการรบัความรูส้กึจากแผนภูม ิDermatome รปูที ่4-1, 4-2  

2. หาเสน้ประสาททีม่ารบัความรูส้กึของผวิหนงับรเิวณดงักล่าวตามขอ้ 1 จากตารางที ่2-12 ก, 2-12 ข 
และรปู 2 -48 (หน้า 348 – 352) 

3. จดัระดบัความรุนแรงของการสญูเสยีการรบัความรูส้กึหรอืเจบ็ปวด ตามวธิกีารในขอ้ ก. 

4. หาค่าการสญูเสยีสมรรถภาพสงูสดุของแขนและมอื ขาและเทา้ ทีเ่กดิจากการสญูเสยีการรบัความรูส้กึ
หรอืเจบ็ปวดของเสน้ประสาทแต่ละเสน้ (ตารางที ่4-17 , 4-18) (หน้า 353) และขา่ยประสาทแขน 
(ตารางที ่2-14) (หน้า 359) 

5. น าค่าระดบัความรุนแรงของการสญูเสยีการรบัความรูส้กึ  คณูกบัค่าการสญูเสยีมรรถภาพสงูสดุของ
เสน้ประสาทแต่ละเสน้ทีไ่ดจ้ากขอ้ 4 
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ตารางท่ี 4-16  การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพจากการสูญเสียก าลงักล้ามเน้ือ (Determining Impairment 
Due to Loss of Power and Motor Deficts) 
 
ก.  การแบ่งระดบัความรนุแรงของการสญูเสียก าลงักล้ามเน้ือ 

ระดบั ความสามารถในการท างานของกล้ามเน้ือ 
รอ้ยละของการสญูเสียก าลงั

กล้ามเน้ือ 
5 เคลื่อนไหวขอ้ตา้นแรงโน้มถ่วงไดแ้ละสูแ้รงตา้นไดเ้ตม็ที ่ 0 

4 เคลื่อนไหวขอ้ตา้นแรงโน้มถ่วงได ้และสูแ้รงตา้นไดบ้า้ง 1 - 25 

3 เคลื่อนไหวขอ้ตา้นแรงโน้มถ่วงได ้แต่สูแ้รงตา้นไม่ไดเ้ลย 26 - 50 

2 เคลื่อนไหวขอ้ตา้นแรงโน้มถ่วงไม่ได ้ 51 - 75 

1 เคลื่อนไหวขอ้ไม่ได ้แต่ยงัตรวจพบการหดตวัของกลา้มเน้ือ 76 - 99 

0 ตรวจไม่พบการหดตวัของกลา้มเน้ือ 100 

ข.  วิธีการตรวจ 
1 ตรวจหาการเคลื่อนไหวผดิปกตขิองขอ้ (การงอ, การเหยยีด ฯลฯ) ทีเ่กดิจากกลา้มเน้ืออ่อนแรง  

2 ตรวจหากลา้มเน้ือทีอ่่อนแรงพรอ้มชื่อเสน้ประสาททีไ่ดร้บัอนัตรายตามขอ้ 1 

3 จดัระดบัความรุนแรงของการสญูเสยีก าลงักลา้มเน้ือตามวธิกีารในขอ้ ก.  

4 หาค่าการสญูเสยีสมรรถภาพสงูสดุของแขนและมอื ขาและเทา้ ทีเ่กดิจากการสญูเสยีก าลงักลา้มเน้ือของ
รากประสาทแต่ละเสน้ (ตารางที ่4-17 , 4-18 , 2-11 , 2-13  และ 2-37)  

5 น าค่าระดบัความรุนแรงของการสญูเสยีก าลงักลา้มเน้ือ  คณูกบัค่าการสญูเสยีมรรถภาพสงูสดุของราก
ประสาทแต่ละเสน้ทีไ่ดจ้ากขอ้ 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



348 

 

 
 
รปู แสดงบริเวณผิวหนังของแขนท่ีรบัความรูสึ้กจากเส้นประสาทส่วนปลายและรากประสาทโดยน ามาจากรปู
ท่ี 2-48  ในบทท่ี 2  
 
 
 
 

 

Intecostobrachial 
(T1-T2) and 
Medial brachia 
Cutaneous (T1)l 
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ตารางท่ี 2-12 ก  ต้นก าเนิดและหน้าท่ีของเส้นประสาทของแขนท่ีแตกแขนงมาจากข่ายประสาทแขน (Origins and Functions of the Peripheral Nerves of the Upper 
Extremity Emanation From the Brachial Plexus) 
 

เส้นประสาท แขนงแรก แขนงรอง หน้าท่ี 
Muscular branches 
Dorsal scapular (C5) 
Long thoracic (C5, C6, C7) 
Suprascapular (C5, C6) 
Lateral pectoral (C5, C6, C7) 
Medial pectoral (C8, T1) 
Upper subscapular (C5, C6) 
Lower subscapular (C5, C6) 
Thoracodorsal (C6, C7, C8) 

ไม่มชีื่อ  สัง่การไปยงักลา้มเน้ือ ศongus colli, Scalenes, and Subclavius  
 สัง่การไปยงักลา้มเน้ือ Rhomboideus major and minor, Levator scapulae 
 สัง่การไปยงักลา้มเน้ือ Serratus anterior  
 สัง่การไปยงักลา้มเน้ือ Supraspinatus and Infraspinatus  
 สัง่การไปยงักลา้มเน้ือ Pectoralis major 
 สัง่การไปยงักลา้มเน้ือ Pectoralis major and minor 
 สัง่การไปยงักลา้มเน้ือ Subscapularis 
 สัง่การไปยงักลา้มเน้ือ Teres major and Subscapularis 
 สัง่การไปยงักลา้มเน้ือ Latissimus dorsi  

Medial brachial cutaneous (T1)   รบัความรูส้กึจากดา้น Anteromedial surface of arm (with intercostobrachial)  
Intercostobrachial (T2)   รบัความรูส้กึจาก Posteromedial surface of arm (with medial brachial cutaneous)  
Medial antebrachial cutaneous (C8, T1)   รบัความรูส้กึจากดา้น Anteromedial surface of arm, Anteromedial half of forearm 

, and   
  Posteromedial third of elbow, forearm, and wrist  

Musculocutaneous (C5, C6, C7) ไม่มชีื่อ  สัง่การไปยงักลา้มเน้ือ Coracobrachialis, Biceps Brachii, Brachialis  
 Lateral  antebrachial cutaneous   รบัความรูส้กึจากดา้น Anterolateral half and posterolateral third of forearm  
 
Axillary (C5, C6) 

Teres minor branch   สัง่การไปยงักลา้มเน้ือ Teres minor  
 สัง่การไปยงักลา้มเน้ือ Deltoid (สว่นกลางและสว่นหน้า) 
 สัง่การไปยงักลา้มเน้ือ Deltoid (สว่นหลงั)  
 รบัรูค้วามรูส้กึจากผวิหนงั บรเิวณครึง่ล่างของกลา้มเน้ือ Deltoid  

Anterior  
Posterior  Muscular branches  
 Upper lateral 

brachial cutaneous  
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ตารางท่ี 2-12 ก   ต้นก าเนิดและหน้าท่ีของเส้นประสาทของแขนท่ีแตกแขนงมาจากข่ายประสาทแขน (Origins and Functions of the Peripheral Nerves of the Upper 
Extremity Emanation From the Brachial Plexus)  (ต่อ) 
 
เส้นประสาท แขนงแรก แขนงรอง หน้าท่ี 
Radial (C5, C6, C7, C8, + T1) 
 

ไม่มชีื่อ  สัง่การไปยงักลา้มเน้ือ Triceps brachii, Anconeous, Brachioradialis, Extensor 
carpi radialis longus, Brachialis (lateral part) 

 Ulnar collateral   สัง่การไปยงักลา้มเน้ือ Medial head of triceps Brachii 
Posterior brachial cutaneous   รบัความรูส้กึจากดา้น Distal posterocentral surface of arm as far as olecranon  
Inferior lateral brachial cutaneous   รบัความรูส้กึจากดา้น Distal posterolateral surface of arm and elbow  
Posterior anterbrachial cutaneous   รบัความรูส้กึจากดา้น Posterocentral surface of forearm 
 
Superficial terminal  

Dorsal Branches   รบัความรูส้กึจากดา้น Posterolateral half of wrist and hand  
Dorsal Digitals  
(5 Branches) 

 รบัความรูส้กึจาก Dorsum of thumb, Index, Middle, and  Ring (radial half) fingers 
up to middle   
  phalanx  

  ไม่มชีื่อ  สัง่การไปยงักลา้มเน้ือ Extensor carpi radialis brevis, supinator  
  

Deep terminal  
Superficial Branch   สัง่การไปยงักลา้มเน้ือ Extensor digitorum communis, Extensor digiti minimi, 

Extensor carpi   
 ulnaris  

  Deep Branch   สัง่การไปยงักลา้มเน้ือ Extensor pollicis longus, Extensor pollicis brevis, Abductor 
pollicis longus,  
 Extensor indicis proprius  
 รบัความรูส้กึจาก Wrist joint capsule  
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ตารางท่ี 2-12 ข   ต้นก าเนิดและหน้าท่ีของเส้นประสาทของแขนท่ีแตกแขนงมาจากข่ายประสาทแขน  (Origins and Functions of the Peripheral Nerves of the Upper 
Extremity Emanation From the Brachial Plexus) 
 
เส้นประสาท แขนงแรก แขนงรอง หน้าท่ี 
Median ( + C5, C6, C7, C8, T1 )  ไม่มชีื่อ  Cubital fossa and 

forearm branches  
 สัง่การไปยงักลา้มเน้ือ Pronator teres, Flexor carpi radialis, Palmaris longus, 
Flexor digitorum superficialis  

 Anterior interosseus   สัง่การไปยงักลา้มเน้ือ Radial half of flexor digitorum profundus of the index and 
middle fingers, Flexor pollicis longus, Pronator quadratus  

 Palmar cutaneous    รบัรูค้วามรูส้กึจากดา้น Raidal surface ของฝา่มอื  
 Thenar muscular    สัง่การไปยงักลา้มเน้ือ Abductor  pollicis brevis, Flexor pollicis brevis (superficial 

head) and Opponens pollicis 
 รบัความรูส้กึจาก First web space, Palmar and distal dorsal surfaces of thumb, 
Index (radial side)   

 Common palmar radial 
digital  

1st Lumbrical branch   สัง่การไปยงักลา้มเน้ือ 1st Lumbrical  

  Proper palmar digitals 
(3 branches)  

 รบัความรูส้กึจาก 1st web space (palmar), Palmar and distal dorsal surfaces of 
thumb (both sides) and index (radial side)  

 Common palmar central 
digital  

2nd Lumbrical branch   สัง่การไปยงักลา้มเน้ือ 2nd Lumbrical  

  Proper palmar digital 
(2 branches)  

 รบัความรูส้กึจาก 2nd web space (palmar), Palmar  and distal dorsal surfaces of 
contiguous sides of index and middle fingers   

 Common palmar ulnar 
digital  

Proper palmar digital 
(2 branches)  

 รบัความรูส้กึจาก 3rd web space (palmar), Palmar and distal dorsal surfaces of 
contiguous sides of middle and ring fingers 
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ตารางท่ี 2-12 ข  ต้นก าเนิดและหน้าท่ีของเส้นประสาทของแขนท่ีแตกแขนงมาจากข่ายประสาทแขน(Origins and Functions of the Peripheral Nerves of the Upper 
Extremity Emanation From the Brachial Plexus) (ต่อ) 
 

เส้นประสาท แขนงแรก แขนงรอง หน้าท่ี 
Ulnar ( + C7, C8, T1) ไม่มชีื่อ  Forearm branches   สัง่การไปยงักลา้มเน้ือ Flexor carpi ulnaris, Ulnar half of flexor digitorum 

profundus  (ring and little fingers)  
Palmar cutaneous    รบัความรูส้กึจากดา้น Ulnar surface of palm and wrist  
Dorsal cutaneous  Dorsal branches   รบัความรูส้กึจากดา้น Ulnar dorsum of wrist and hand  
 Dorsal digitals  

(3 branches) 
 รบัความรูส้กึจากดา้น Dorsum of ring finger (ulnar proximal half), little finger (up 
to nail root) and 4th web space  

Superficial palmar  Palmaris brevis br.  สัง่การไปยงักลา้มเน้ือ Palmaris brevis  
 Proper palmar digitals  

(3 branches)  
 รบัความรูส้กึจากดา้น Palmar and distal dorsal surface of ring (ulnar half) and  
little finger (both sides)  

Deep palmar    สัง่การไปยงักลา้มเน้ือ Adductor pollicis, Flexor pollicis brevis (deep head), 
Abductor digiti minimi, Flexor digiti minimi brevis, Opponens digiti minimi, 3rd 
and 4th Lumbricals, All interossei  
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ตารางท่ี 4-17  ค่าการสญูเสียสมรรถภาพของแขนท่ีเกิดจากการประสบอนัตรายของรากประสาทคอขา้งเดียว 
(Unilateral Spinal Nerve Root Upper Extremity Impairment) 

รากประสาท 
ท่ีสูญเสียสมรรถภาพ 

ค่ารอ้ยละการสญูเสียสมรรถภาพสูงสุดของแขนท่ีเกิดจาก 
การสูญเสียความรูสึ้ก

หรอื 
เกิดความเจบ็ปวด 

การสูญเสีย 
ก าลงักล้ามเน้ือ 

การสูญเสีย 
ความรูสึ้กและ 

ก าลงักล้ามเน้ือรวมกนั 
C5 5 30 34 

C6 8 35 40 

C7 5 35 38 

C8 5 45 48 

T1 5 20 24 

 
ตารางท่ี  4-18  ค่าการสญูเสียสมรรถภาพของขาท่ีเกิดจากการประสบอนัตรายของรากประสาทเอวข้างเดียว* 
(Unilateral Spinal Nerve Root Lower Extremity Impairment) 

รากประสาทเอว 
ท่ีสูญเสียสมรรถภาพ 

ค่ารอ้ยละการสญูเสียสมรรถภาพสูงสุดของขาท่ีเกิดจาก 
การสูญเสียความรูสึ้กท่ี
ผิวหนังหรอืเกิดการ   

เจบ็ปวด 

การสูญเสียก าลงั
กล้ามเน้ือ 

การสูญเสียความรูสึ้กและ
ก าลงักลา้มเน้ือรวมกนั 

L3 5 20 24 
L4 5 34 37 
L5 5 37 40 
S1 5 20 24 

 * การหาค่ารอ้ยละของการสญูเสยีสมรรถภาพของขาใหศ้กึษารายละเอยีดจากหวัขอ้การสญูเสยีสมรรถภาพของรากประสาท 

 
 4.12   ยกตวัอย่างการประเมินโดยวิธี ROM 
 
ตวัอยา่งท่ี  4.23  
สูญเสียสมรรถภาพรอ้ยละ 20 ของทัง้รา่งกาย จากภาวะหมอนรองกระดกูสนัหลงักดทบัรากประสาท ร่วมกบัมี
อาการแสดงทางพยาธิสภาพของรากประสาท (Radiculopathy)  
ประวติั    ชายไทยอายุ 50 ปี ประสบอนัตรายตกจากทีส่งู ท าใหเ้กดิอาการปวดเอวทนัท ีปวดรา้วตาม

เสน้ประสาท Sciatic ขา้งซา้ย ไดร้บัการวจิจิฉยัว่าเป็นภาวะหมอนรองกระดูกสนัหลงัส่วนเอว
กดทบัรากประสาท และไดร้บัการรกัษาทางยา และกายภาพบ าบดั เป็นเวลา 4 เดอืน อาการ
ปวดตามรากประสาทไม่ทุเลา จงึไดร้บัการผ่าตดั หลงัผ่าตดัอาการปวดดขีึน้จนเกอืบเป็นปกต ิ 
แต่หลงัผ่าตดั 15 เดอืน เกดิประสบอนัตรายลื่นลม้ขณะยกกล่องบรรจุชิน้ส่วนเฟอรน์ิเจอร ์ผล
การตรวจ MRI พบว่า หมอนรองกระดูกสนัหลงัยื่นออกมากดทบัรากประสาทซ ้าทีร่ะดบัเดมิ
อกี และกดขา้งเดยีวกนักบัครัง้ก่อน  ผู้รบัการประเมนิได้รบัการผ่าตดัหมอนรองกระดูกซ ้า  
ครัง้ที ่2 แต่หลงัผ่าตดัครัง้ที ่2 อาการปวดไม่ทุเลา 
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อาการปัจจบุนั   ผูร้บัการประเมนิยงัคงมอีาการปวดเอวและปวดรา้วไปทีข่าขา้งซา้ย  อาการปวดคงทีม่าตลอด
เป็นเวลาหลายเดอืน 

การตรวจรา่งกาย  พบรอยแผลผ่าตดับรเิวณสนัหลงัส่วนเอว  การตรวจ SLR ขา้งซา้ยใหผ้ลบวกที ่300 ผลการ
ตรวจ Achilles reflex ขา้งซา้ยให้ผลลบ มอีาการชาและสูญเสยีความรู้สกึที่ผวิหนังโซน
จ าเพาะ S1 ขา้งซา้ย  ผลการตรวจวดัพสิยัการเคลื่อนไหวสนัหลงัส่วนเอวและการตรวจ SLR 
โดยใชเ้ครื่องวดัความเอยีง 2 เครื่อง มผีลการตรวจดงันี้ มุมแอ่นเอวทีแ่ทจ้รงิ 200 มุมกม้เอวที่
แทจ้รงิ 300  มุมกม้กระเบนเหน็บ (สะโพก) มคี่า 450 มุมเอยีงเอวขา้งซา้ย 200 มุมเอยีงเอว
ขา้งขวา 250 การสญูเสยีความรูส้กึทีผ่วิหนงับรเิวณโซนเฉพาะ S1 อยู่ในระดบั 4 ตามตารางที ่
4-15 ก าลงักล้ามเนื้อทีค่วบคุมโดยรากประสาท S1 อ่อนแรงในระดบั 4 ตามตารางที ่4-16
  

การตรวจพิเศษทางคลินิก ผลการตรวจ MRI หลังการประสบอันตรายครัง้ที่ 2 พบว่า หมอนรองกระดูกสนัหลัง          
กดทบัรากประสาท กลบัเป็นซ ้าทีร่ะดบัเดมิ  และผลการตรวจดว้ย MRI พรอ้มกบัการฉีดสาร 
Gadolinium หลังผ่าตัดครัง้ที่ 2 ปรากฏว่ายังคงมีอาการกดทบัรากประสาทอยู่อย่างเดิม 
เนื่ องจากมีพังผืดจากการผ่าตัดกดรัดรอบรากประสาท ภาพถ่ายรังสีธรรมดาพบว่า                
ช่องหมอนรองกระดกูสนัหลงัแคบลงบรเิวณ L5 – S1   

การวินิจฉัยโรค  Recurrent Herniated Disc with Radiculopathy 
ผลการประเมิน  สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 20 ของทัง้ร่างกาย  
ค าอธิบาย    จากตารางที ่ 4-7  ผูร้บัการประเมนิสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 12 ของทัง้ร่างกาย  

เนื่องจากได้รบัการผ่าตดัหมอนรองกระดูกสนัหลงัและมอีาการหลงเหลอือยู่ในเวชระเบยีน
ระบุว่า ยงัคงมีอาการเจ็บปวดและหลงัแขง็ ท าให้สูญเสยีสมรรถภาพร้อยละ 10 ของทัง้
ร่างกาย การผ่าตัดครัง้ที่ 2 ท าให้เกิดการสูญเสยีสมรรถภาพเพิ่มขึ้นอีกรอ้ยละ 2 ของทัง้
ร่างกาย น าค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของทัง้ 2 ส่วนมาบวกกนัจะได้ค่ารอ้ยละ 12 ของทัง้
ร่างกาย 
 
จากตารางที่ 4-8 ผู้ร ับการประเมินมีค่ามุมแอ่นเอวที่แท้จริง 200ท าให้มีการสูญเสีย
สมรรถภาพร้อยละ 2 ของทัง้ร่างกาย มมีุมกม้เอวทีแ่ทจ้รงิ 300 เมื่อมุมก้มทีก่ระเบนเหน็บ 
(สะโพก) มคี่า 450 ท าใหม้กีารสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 4 ของทัง้ร่างกาย (ตารางที ่ 
4-8) น าค่าค่าการสูญเสยีสมรรถภาพจากการสูญเสยีพิสยัการเคลื่อนไหวของการก้มและ  
การแอ่นเอวมาบวกกนั คอื 2%+4% = 6% ของทัง้ร่างกาย 
 
จากตารางที่ 4–9 การเอยีงเอวขา้งขวา 250 ไม่มกีารสญูเสยีสมรรถภาพ  การเอยีงเอวไป
ทางซา้ย 200 มกีารสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 1 ของทัง้ร่างกาย 
ดงันัน้ ผูร้บัการประเมนิมกีารสญูเสยีสมรรถภาพจากการสญูเสยีพสิยัการเคลื่อนไหวของสนั
หลงัสว่นเอว คอื 6% + 1% = 7% ของทัง้ร่างกาย 
 
จากตารางที่ 4-15 ผู้ร ับการประเมินสูญเสยีความรู้สกึที่ผิวหนังระดบั 4 มีค่าการสูญเสีย
ความรูส้กึรอ้ยละ 25 (ใชค้่าสงูสุด) จากการสญูเสยีรากประสาท S1 น าค่ารอ้ยละการสญูเสยี
ความรูส้กึคอื 25% มาคณูกบัค่าการสญูเสยีความรูส้กึสมัผสัสงูสดุของรากประสาท S1 เท่ากบั 
5% (ตารางที ่4-18) กจ็ะไดค้่าการสญูเสยีสมรรถภาพที่เกดิจากการสญูเสยีความรูส้กึสมัผสั
เท่ากบั 25% x 5% = 1.25% = 1% ของขา (ปรบัเป็นจ านวนเตม็)  



 355 

จากตารางที่ 4-16  ผู้ร ับการประเมินสูญเสียก าลังกล้ามเนื้อในระดับ 4 น าค่าร้อยละ                   
การสูญเสยีก าลงักล้ามเนื้อคือ 25% (ใช้ค่าสูงสุด) มาคูณกบั 20% จากตารางที่ 4-18 อนั
เนื่องมาจากการสูญเสียก าลังกล้ามเนื้อสูงสุดที่เกิดจากการสูญเสียการควบคุมด้วยราก
ประสาท S1 กจ็ะได้ค่าการสูญเสยีสมรรถภาพที่เกดิจากการสญูเสยีก าลงักลา้มเนื้อของราก
ประสาท S1 เท่ากบั  25% x 20% = 5% ของขา รวมค่าการสญูเสยีสมรรถภาพ 1% ของขา 
จากการสญูเสยีความรูส้กึสมัผสัและ 5% ของขา จากการสญูเสยีก าลงักลา้มเน้ือ โดยใชต้าราง
ค่ารวม กจ็ะไดค้่าการสญูเสยีสมรรถภาพจากการสญูเสยีรากประสาท S1 เท่ากบั 6% ของขา 
หรอื 6% x 0.4 = 2.4% = 2% ของทัง้ร่างกาย  (ปรบัเป็นจ านวนเตม็) 

     รวมค่าการสญูเสยีสมรรถภาพทัง้หมด โดยใชต้ารางค่ารวมดงันี้ 
     จากตารางที ่4 –7  ผูร้บัการประเมนิสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 12 ของทัง้ร่างกาย 

จากตารางที ่4- 8   ผูร้บัการประเมนิสญูเสยีสมรรถภาพจากการสญูเสยีพสิยัการเคลื่อนไหว
รอ้ยละ 7 ของทัง้ร่างกาย และจากการสญูเสยีของระบบประสาทรอ้ยละ 2 ของทัง้ร่างกาย   
ดงันัน้ จะได้ค่าการสูญเสยีสมรรถภาพรวมร้อยละ 20 ของทัง้ร่างกาย (12% รวม 7%          
รวม 2%) โดยใชต้ารางค่ารวม 

 ในกรณีที่แพทย์ผูป้ระเมนิได้รบัการขอรอ้งใหแ้ยกการสญูเสยีสมรรถภาพออกเป็นส่วน ๆ วธิหีนึ่งทีจ่ะท ากค็อื 
การประสบอนัตรายครัง้แรกไดร้บัการผ่าตดัแลว้ไม่มอีาการหลงเหลอือยู่ โดยไม่ต้องใชข้อ้มูลจาก ROM สามารถจดัให้
ผูร้บัการประเมนิสญูเสยีสมรรถภาพอยู่ในระดบั 3 ของ DRE – Lumbar มกีารสญูเสยีสมรรถภาพ รอ้ยละ 10 ของทัง้
ร่างกาย น าไปลบกบัรอ้ยละ 20 กจ็ะไดค้่าการสญูเสยีสมรรถภาพจากการผ่าตดัครัง้ที ่2 เพิม่อกีรอ้ยละ 10  
 
ตวัอย่างท่ี 4.24  
สูญเสียสมรรถภาพรอ้ยละ 7 ของทัง้รา่งกาย จากโรค Ankylosing Spondylitis   
ประวติั    ชายอายุ 35 ปี เจบ็ป่วยดว้ยโรค Ankylosing Spondylitis มอีาการปวดหลงัจนท างานไม่ได ้

ตอ้งการจะออกจากงาน จงึขอรอ้งใหแ้พทยช์่วยประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพ 
อาการปัจจบุนั   มอีาการปวดหลงัปานกลาง ไม่สามารถยดืหลงัใหต้วัตรง 
การตรวจรา่งกาย  จากการวดัพสิยัการเคลื่อนไหวของสนัหลงัสว่นอกทีย่ดึตดิพบว่า ไดค้่ามุมหลงัโก่งขัน้ต ่า 600  

มุมกม้อกเตม็ทีท่ีต่ าแหน่ง T1 อ่านค่าได ้35
0 , 450 และ 550 ที ่T12 อ่านค่าได ้25

0 , 300 และ 
400 ตามล าดบั  ค่ามุมกม้อก หาไดโ้ดยเอาค่ามุมที ่T12 ไปลบจากค่ามุมที ่T1 จะไดค้่า 35

0 – 
250 , 450 – 300 , 550 – 400 เท่ากบั 100 , 150 และ 150 ตามล าดบั  ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์    
ค่ามุมหมุนอกที่ T1 ไปทางขวาวดัได้ 15

0 , 200 และ 150 ที่ T12 วดัได้ 5
0 , 100 และ 50 

ตามล าดบั  ดงันัน้ค่ามุมหมุนอกไปทางขวา 150 – 50 , 200 – 100 , 150 – 50 เท่ากบั 100 , 
100 และ 100  ตามล าดบั ซึง่เป็นไปตามเกณฑ ์ ส่วนค่ามุมหมุนอกไปทางซา้ยวดัได ้100 จะ
เหน็ไดว้่าค่ามุมหมุนอกไปทางขวาและซา้ยเท่ากนั 

การวินิจฉัยโรค  Ankylosing Spondylitis 
ผลการประเมิน  สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 7 ของทัง้ร่างกาย  
ค าอธิบาย    จากตารางที ่4-10  การสญูเสยีสมรรถภาพจากปลอ้งสนัหลงัสว่นอกยดึตดิที ่600 มคี่าเท่ากบั

รอ้ยละ 5 ของทัง้ร่างกาย  มุมกม้อกเตม็ที ่150 มคี่าการสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 2 ของทัง้
ร่างกาย (ตารางที ่4–10)  เน่ืองจากค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากปล้องสนัหลงัส่วนอก
ยึดติดมากกว่าค่าการสูญเสียพิสยัการเคลื่อนไหวในระนาบเดียวกนั จึงให้เลือกใช้
ค่าสูงสุดคือรอ้ยละ 5 ของทัง้รา่งกาย 
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     จากตารางที่ 4-11  มุมหมุนอกไปทางขวาและซ้ายมีค่า 100 เท่ากนั ท าให้มีการสูญเสีย
สมรรถภาพของทัง้ร่างกาย 1% + 1% = 2% เนื่องจากไม่มกีารผ่าตดัและไม่มกีารประสบ
อนัตราย จงึไม่ตอ้งท าการประเมนิตามตารางที ่4-7 ไม่มกีารสญูเสยีทางระบบประสาท มแีต่
การสูญเสยีการเคลื่อนไหวสนัหลงัส่วนอกอย่างเดยีว  ดงันัน้ ผู้รบัการประเมนิรายนี้มกีาร
สูญเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกาย 5% รวมกบั 2% เท่ากบัร้อยละ 7 ของทัง้ร่างกาย                
(ใช้ตารางค่ารวม) ถ้ามกีารสูญเสยีการเคลื่อนไหวที่ส่วนอื่น ๆ ของสนัหลงัก็ให้ประเมิน
แยกกนั แลว้น าค่าการสญูเสยีสมรรถภาพทีไ่ดจ้ากแต่ละสว่นมารวมกนัโดยใชต้ารางค่ารวม 
 

ตวัอย่างท่ี  4.25     
สูญเสียสมรรถภาพรอ้ยละ 27  ของทัง้รา่งกายจากปล้องกระดกูยุบตวั 
ประวติั    หญงิอายุ 45 ปี ตกลงมาจากบนัไดสงู 2 เมตร ขณะขึน้ไปหยบิกล่องกระดาษในโรงงาน ท าให้

ปลอ้งกระดกู L2 ยุบตวั (Burst Fracture L2) รอ้ยละ 55 และปลอ้งกระดกู L3 ยุบตวัรอ้ยละ 20 
ได้รบัการรกัษาโดยการใช้กายอุปกรณ์เสรมิหลงัและปล้องกระดูกเชื่อมติดกนั หลงัประสบ
อนัตราย 6 เดอืน และสามารถกลบัเขา้ท างานไดใ้นแผนกบรกิารการขาย 

อาการปัจจบุนั   ไม่มอีาการผดิปกตทิางระบบประสาท แต่ยงัคงมอีาการปวดหลงั ภายหลงัท างานหนกั 
การตรวจรา่งกาย  กดเจบ็เลก็น้อยบรเิวณกระดูกหกั การตรวจทางระบบประสาทอยู่ในเกณฑ์ปกติ การตรวจ.

SLR ใหผ้ลลบ วดัมุมแอ่นเอวทีแ่ทจ้รงิได ้100 มุมกม้เอวทีแ่ทจ้รงิได ้300 มุมเอยีงเอวทางขวา
และซา้ยวดัได ้150 เท่ากนัทัง้ 2 ขา้ง การเคลื่อนไหวของขอ้สะโพกหรอืมุมกม้กระเบนเหน็บ
เป็นปกต ิ

การตรวจพิเศษทางคลินิก การถ่ายภาพรงัสบีรเิวณสนัหลงัสว่นเอวพบว่า ปลอ้งกระดกูเชื่อมตดิกนัด ี ปลอ้งกระดูก L2 
ยุบตวัรอ้ยละ 50 และ L3 ยุบตวัรอ้ยละ 20 

การวินิจฉัยโรค  ปลอ้งกระดกู L2 และ L3 ยุบตวั 
ผลการประเมิน  สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 27 ของทัง้ร่างกาย  
ค าอธิบาย    จากตารางที ่4-7  
     ปลอ้งกระดกู L2  ยุบตวัรอ้ยละ 55 สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 12 ของทัง้ร่างกาย  
     ปลอ้งกระดกู L3 ยุบตวัรอ้ยละ 20 สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 5 ของทัง้ร่างกาย 

รวมคา่การสญูเสยีสมรรถภาพของทัง้รา่งกายของ L2 และ L3 เทา่กบัรอ้ยละ 16 (โดยใชต้าราง คา่รวม) 
     จากตารางที ่4-8 

ผู้รับการประเมินมีค่ามุมแอ่นเอวที่แท้จริง 100 มีการสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 5 ของ           
ทัง้ร่างกาย  
ผู้รบัการประเมินมคี่ามุมก้มเอวที่แท้จริง 300 และการเคลื่อนไหวขอขอ้สะโพกหรือมุมก้ม
กระเบนเหน็บปกต ิคอื ตัง้แต่ 450 ขึน้ไป มกีารสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 4 ของทัง้ร่างกาย   

     จากตารางที ่4-9 
ผู้รับการประเมินมีค่ามุมเอียงเอวไปทางขวา150 มีการสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 2            
ของทัง้ร่างกาย   
ผูร้บัการประเมนิมคีา่มุมเอยีงเอวไปทางซา้ย 150 มกีารสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 2 ของทัง้รา่งกาย   
น าค่าการสญูเสยีสมรรถภาพจากการวดัพสิยัการเคลื่อนไหวมาบวกกนัได ้เนื่องจากเป็นสัน
หลงัสว่นเดยีวกนัคอื 5% + 4% + 2% + 2%  เท่ากบั 13% ของทัง้ร่างกาย 
รวมค่าการสญูเสยีสมรรถภาพจากตารางที ่4-7 , 4-8 , 4-9 โดยใชต้ารางค่ารวมคอื 16%  
รวมกบั 13% จะไดค้่าการสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 27 ของทัง้ร่างกาย  
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 4.13  เกณฑ์การแปลงค่าการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ร่างกายไปเป็นค่าการสูญเสีย
สมรรถภาพของสนัหลงัเฉพาะส่วน (Criteria for Converting Whole Person Impairment to 
Regional Spine Impairment) 
 ในบางครัง้แพทยผ์ูป้ระเมนิอาจถูกขอรอ้งใหค้ านวณหาค่าการสญูเสยีสมรรถภาพออกมาในรูปแบบการสญูเสยี
สมรรถภาพของสนัหลงัเฉพาะส่วนที่สูญเสยีนัน้ ๆ มากกว่าการประเมินที่ได้จากค่าการสูญเสยีสมรรถภาพของทัง้
ร่างกาย ในกรณีเช่นนี้ผูป้ระเมนิกส็ามารถท าไดโ้ดยการน าค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกายมาหารดว้ยค่ารอ้ย
ละของการท าหน้าทีข่องสนัหลงัสว่นนัน้ ๆ  
 
 เกณฑก์ารแปลงค่าท าได้ดงัน้ี 
 1. การแปลงค่าการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพท่ีได้จากวิธีการวินิจฉัยโรค (DRE Method) ไปเป็น
ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของสนัหลงัเฉพาะส่วน 
  1.1 สนัหลงัสว่นคอใหห้ารดว้ย 0.35 
  1.2 สนัหลงัสว่นอกใหห้ารดว้ย 0.20 
  1.3 สนัหลงัสว่นเอวกระเบนเหน็บใหห้ารดว้ย 0.75 
หมายเหตุ :  การประเมนิการสูญเสยีสมรรถภาพทีไ่ดจ้ากวธิกีารวนิิจฉัยโรค (DRE Method) ก าหนดใหค้วามส าคญั
ของกระดกูสนัหลงัสว่นต่าง ๆ ดงันี้ 

1. กระดกูสนัหลงัสว่นต่อคอ และอก มคีวามส าคญัในการท าหน้าทีร่อ้ยละ 35 ของทัง้ร่างกาย 
2. กระดกูสนัหลงัสว่นต่ออก และเอว มคีวามส าคญัในการท าหน้าทีร่อ้ยละ 20 ของทัง้ร่างกาย 
3. กระดกูสนัหลงัสว่นต่อเอว และกระเบนเหน็บ มคีวามส าคญัในการท าหน้าทีร่อ้ยละ 75 ของทัง้ร่างกาย 

 
 2. การแปลงค่าการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพท่ีได้จากการวดัพิสยัการเคลื่อนไหวสนัหลงั (ROM 
Method) ไปเป็นค่าการสูญเสียสมรรถภาพสนัหลงัเฉพาะส่วน (รปูท่ี 4-19) 
  2.1 สนัหลงัสว่นคอใหห้ารดว้ย 0.80 
  2.2 สนัหลงัสว่นอกใหห้ารดว้ย 0.40 

2.3 สนัหลงัสว่นเอวกระเบนเหน็บใหห้ารดว้ย 0.90  
 
รปูท่ี 4-19 ภาพดา้นขา้งของกระดกูสนัหลงัก าหนดให้ความส าคญัของการเคลื่อนไหว 

ของกระดกูสนัหลงัส่วนต่าง ๆ ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lumbar 90% 
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 ปลอ้งกระดกูสนัหลงัทัง้หมดแบ่งออกเป็นส่วนต่าง ๆ แต่ละส่วนจะมคี่าสงูสุดของการสญูเสยีสมรรถภาพของทัง้
ร่างกาย ดงันี้ ส่วนเอว 90% ส่วนอก 40% และส่วนคอ 80% ส่วนกระเบนเหน็บและกน้กบไม่มคี่าการสูญเสยี
สมรรถภาพ 
 
ตวัอย่างท่ี 4.26 
 หญงิไทยอายุ 25 ปี ประสบอนัตรายบรเิวณกระดกูคอขณะท างานในโรงงาน ไดร้บัการรกัษาโดยการผ่าตดัเชื่อม
ปลอ้งกระดูกคอ ขณะมารบัการประเมนิปลอ้งกระดูกคอเชื่อมตดิด ีจากการประเมนิการสญูเสยีโดยวธิกีารวนิิจฉัยโรค 
(DRE Method) มคี่าการสญูเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกายรอ้ยละ 20 จงเปลีย่นเป็นค่าการสญูเสยีสมรรถภาพเฉพาะ
สว่นคอ 
 วิธีท า ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพเฉพาะสว่นคอ  = 20% หารดว้ย 0.35 
          = 57.14% 
          = 57% 
ตวัอย่างท่ี 4.26 
 ชายไทยอายุ 55 ปี ตกจากทีสู่ง มปีล้องกระดูกเอวยุบตวัหลายปล้อง จากการประเมนิการสูญเสยีสมรรถภาพ
โดยวิธีการวดัพิสยัการเคลื่อนไหว (ROM Method) มีค่าการสูญเสยีสมรรถภาพร้อยละ 25 ของทัง้ร่างกาย                    
จงเปลีย่นเป็นค่าการสญูเสยีสมรรถภาพเฉพาะสว่นเอว 
 วิธีท า ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพเฉพาะสว่นเอว = 25% หารดว้ย 0.90 
          = 27.7% เท่ากบั  28% 
  ถา้ไดค้่าการสญูเสยีสมรรถภาพเกนิ 100% กใ็หป้รบัเป็น 100% ของสนัหลงัสว่นนัน้ ๆ  
 
ค่าการสญูเสียสมรรถภาพจากการบาดเจบ็ของเส้นประสาท (Impairments Due to Nerve Deficits)                  
น ามาจากบทท่ี 3 ตาราง 3 - 37 

เส้นประสาท 

รอ้ยละการสูญเสียสมรรถภาพสูงสุดของทัง้รา่งกาย (ขา) [เท้า] 

การสูญเสียก าลงักลา้มเน้ือ 
(Motor) 

การสูญเสียความรูสึ้ก          
ท่ีผิวหนัง (Sensory) 

ความรูสึ้กท่ี 
ผิดปกติ (Dysesthesia) 

Femoral 15 (37) 1 (2) 3 (7) 
Obturator 3 (7) 0 0 
Superior gluteal 25 (62) 0 0 
Inferior gluteal 15 (37) 0 0 
Lateral femoral 
cutaneous 

0 1 (2) 3 (7) 

Sciatic 30 (75) 7 (17) 5 (12) 
Common peroneal 15 (42) 2 (5) 2 (5) 
Superficial peroneal 0 2 (5) 2 (5) 
Sural 0 1 (2) 2 (5) 
Medial plantar 2 (5) [7] 2 (5) [7] 2 (5) [7] 
Lateral plantar 2 (5) [7] 2 (5) [7] 2 (5) [7] 
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ค่าการสูญเสียสมรรถภาพสูงสุดของแขนข้างเดียว เน่ืองจากการบาดเจบ็ของข่ายประสาทแขน ท่ีท าให้สูญเสีย
ความรู้สึกและ/หรือสูญเสียก าลงักล้ามเน้ือหรือสูญเสียทัง้ความรู้สึกและก าลังกล้ามเน้ือรวมกัน 100% 
(Maximum Upper Extremity Impairments due to Unilateral Sensory or Motor Deficits of Brachial Plexus 
or to Combined 100% Deficits.)  น ามาจากบทท่ี 2 ตาราง  2-14  

ข่ายประสาทแขนและล าประสาท 

ค่ารอ้ยละของการสูญเสียสมรรถภาพสูงสุดของแขน 

การสูญเสีย
ความรูสึ้กท่ีผิวหนัง

หรอืเกิดความ
เจบ็ปวด 

การสูญเสียก าลงั
กล้ามเน้ือ 

การสูญเสีย
ความรูสึ้กและ
ก าลงักล้ามเน้ือ

รวมกนั 
-  ขา่ยประสาทแขนทัง้หมด (C5 – C8 , T1) 100 100 100 

-  ล าประสาทบน (Upper trunk, C5 , C6  
   Erb-Duchenne) 

25 75 81 

-  ล าประสาทกลาง (Middle trunk.C7) 5 35 38 

-  ล าประสาทล่าง (Lower trunk, C8-T1  
   Déjerine-Klumpke) 

20 70 76 

 

 
รปูแสดงการควบคมุกล้ามเน้ือของเส้นประสาทส่วนปลายในระดบัต่าง ๆ ของแขนและมอื น ามาจากบทท่ี 2  
รปู 2-47 
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4.14  การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของกระดูกเชิงกราน (Rating Impairment of the 
Pelvis) 
 กระดกูเชงิกรานประกอบดว้ย กระดูก 3 ชิน้ คอื Ilium , Ischium และ Pubis ทัง้ 2 ขา้งมาเชื่อมตดิกนัเป็นรูป
คล้ายวงแหวน กระดูก Ilium เชื่อมติดกับกระดูกกระเบนเหน็บ (Sacrum) โดยข้อต่อ Sacroiliac synchondrosis        
รปูที ่4-20  
 กระดูก Pelvis รวมทัง้กระดูกหวัเหน่า (Symphysis Pubis) ช่วยถ่ายเทน ้าหนักจากล าตวัลงไปสู่ขาและเทา้     
ในสตรโีครงสรา้งของกระดกูเชงิกรานยงัท าหน้าทีส่ าคญัเกีย่วกบัการตัง้ครรภแ์ละคลอดบุตรอกีดว้ย 

รปูท่ี 4-20    A กระดกูเชงิกรานหญงิ      B กระดกูเชงิกรานชาย 
            

 

 
 



 361 

ตารางท่ี 4-19  การสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ร่างกายจากกระดูกเชิงกรานผิดปกติ* (Whole Person 
Impairment due to Selected Disorders of the Pelvis) 
 

 
กระดกูเชิงกรานผิดปกติ 

รอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพ 
ของทัง้ร่างกาย 

1. กระดกูหกัชนิดไม่เลื่อนทีแ่ละกระดกูตดิดแีลว้  ไม่มคีวาม
ผดิปกตหิลงเหลอือยู ่

0 

2. กระดกูหกัชนิดเลื่อนทีแ่ละกระดกูตดิดแีลว้ (Malunion) โดย
ไม่มคีวามผดิปกตหิลงเหลอือยู่ 
ก.  กระดกูเรมสัขา้งเดยีว (Single Ramus) 
ข.  กระดกูเรไมทัง้สองขา้ง (Bilateral Rami) 
ค.  กระดกูอเิลยีม (Ilium) 
ง.  กระดกูอสิเคีย่ม (Ischium) 
จ.  กระดกูหวัเหน่าไม่แยกจากกนั 
     (Symphysis Pubis, Without Separation) 
ฉ.  กระดกูกระเบนเหน็บ (Sacrum) 
ช.  กระดกูกน้กบ (Coccyx) 

 
 
0 
0 
0 
0 
5 
 
5 
0 

3. กระดกูหกัชนิดเลื่อนทีแ่ละกระดกูตดิดแีลว้แต่มคีวามผดิปกติ
หลงเหลอือยู ่
ก.  กระดกูเรมสัขา้งเดยีว 
ข.  กระดกูเรไมทัง้สองขา้ง 
ค.  กระดกูอเิลีย่ม 
ง.  กระดกูอสิเคีย่มเลื่อนทีต่ัง้แต่ 2.5 ซม. ขึน้ไป 
จ.  กระดกูหวัเหน่าแยกจากกนัหรอืเลื่อนที ่
     (Symphysis Pubis, Displaced or Separated) 
ฉ.  กระดกูกระเบนเหน็บแตกผ่านขอ้เซโครอลิแิอก 
ช.  กระดกูกน้กบไม่เชื่อมตดิหรอืถูกผ่าตดัออก 
ซ.  กระดกูเชงิกรานหกัผ่านเบา้ขอ้สะโพก 
      (Fracture into Acetabulum) 

 
 

0 
5 
2 
10 
15 
 

10 
5 

ใหท้ าการประเมนิโดยวธิกีารวดัการสญูเสยี
พสิยัการเคลื่อนไหวขอ้สะโพก 

4. การผ่าตดัโดยการตดักระดกูเชงิกรานออกครึง่ซกี 
(Hemipelvectomy) (ตาราง17-32 การตดัขาและเทา้) 

50 

 * เมื่อมคีวามจ าเป็นทีต่อ้งน าค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของกระดกูเชงิกรานไปรวมกบัค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของสนัหลงัจากการประเมนิการสญูเสีย
ดว้ยวธิ ีDRE หรอื ROM อนัใดอนัหนึ่ง กส็ามารถท าได้โดยใชต้ารางค่ารวม 

                 ถ้ามกีารสญูเสยีสมรรถภาพของกระดูกเชงิกรานแต่ละส่วน ให้น าค่าการสญูเสยีสมรรถภาพเหล่านัน้มา
รวมกนัโดยใชต้ารางค่ารวม 
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ตวัอยา่งท่ี 4.28   
สูญเสียสมรรถภาพรอ้ยละ 5 ของทัง้รา่งกาย จากกระดกูเชิงกรานรา้ว (Pelvic Stress fracture) 
ประวติั    ชายไทยอายุ 25 ปี  เป็นพลทหารหน่วยรบพเิศษไดร้บัการฝึกหนัก ต้องวิง่โดยแบกถุงยุทธ

สมัภาระไวบ้นหลงั มนี ้าหนกั 20 กโิลกรมั เป็นระยะทางไกลและยาวนาน มอีาการยนืล าบาก   
เน่ืองจากเจบ็ปวดบรเิวณเชงิกรานและดา้นหน้าของตน้ขาขวา อาการปวดจะเป็นมากขึน้เวลา
เดนิและวิง่  ผู้รบัการประเมนิฝืนไปกระโดดขา้มเครื่องกดีขวาง 2 สปัดาหก์่อน  เขา้รบัการ
ตรวจสขุภาพ ท าใหอ้าการเจบ็ปวดก าเรบิมากขึน้เวลาวิง่ 

อาการปัจจบุนั   เจบ็ปวดบรเิวณขาหนีบขา้งขวาและต้นขาดา้นใน อาการปวดจะเป็นมากขึน้เวลาเดนิและยนื 
นอนพกัอาการปวดจะทุเลา 

การตรวจรา่งกาย  กดเจบ็บรเิวณหวัเหน่าขา้งขวา และทีเ่กาะต้นของกลา้มเนื้อ Adductor และ Hamstrings ที่
บรเิวณรอยต่อ Inferior ischio-pubic junction. 

การตรวจทางคลินิก การถ่ายภาพรงัสกีระดูกเชงิกราน พบรอยรา้ว บรเิวณขอบบนของ Obturator foramen และ
พบม ีCallus เกาะพอกบรเิวณน้ี 

การวินิจฉัยโรค  กระดกูรา้ว (Stress Fracture) บรเิวณรอยต่อ Ischiopubic junction ขา้งขวา 
ผลการประเมิน   สูญเสยีสมรรถภาพร้อยละ 5 ของทัง้ร่างกาย เนื่องจากกระดูกเชิงกรานติดช้าและมีความ

พกิารเกดิขึน้และยงัคงมอีาการหลงเหลอือยู่ เมื่อการรกัษาสิน้สดุ 
ค าอธิบาย          การเกาะพอกของ Callus เกดิจากกระดูกรา้วทีต่ดิชา้ (Delayed Union) ผูร้บัการประเมนิ

ยงัคงมอีาการปวดบรเิวณขาหนีบขา้งขวาและดา้นในของต้นขาขวา  หลงัการรกัษา 9 เดอืน 
กย็งัคงมอีาการปวดเวลาวิง่และเดนิ กระดูกหกั (Stress Fracture) บรเิวณกระดูกเชงิกราน 
โดยเฉพาะบรเิวณกระดูก Inferior pubic rami จ าเป็นต้องไดร้บัการตรวจทางคลนิิกและให้
การรกัษาทนัเวลา ถ้าการตรวจทางคลินิกล่าช้าออกไป จะท าให้การวนิิจฉัยโรคเนิ่นนาน
ออกไป เป็นผลใหเ้กดิ Callus เกาะพอกกอ้นโตขึน้ เกดิกระดกูเชื่อมตดิทีผ่ดิปกต ิ(Malunion) 
ท าใหเ้กดิการเจบ็ปวดไปตลอด โดยเฉพาะเวลายนืและวิง่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 363 

4.15  การสรปุผลการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของสนัหลงั  (Spine Evaluation Summary) 
ให้ศึกษาจากตารางท่ี 4-20  
ตารางท่ี 4-20  แบบสรปุการบนัทึกการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของกระดกูสนัหลงัส่วนต่าง ๆ* 

การสูญเสียสมรรถภาพ ส่วนเอว ส่วนอก ส่วนคอ 

1.  ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพจากการ
วนิิจฉยัโรค (DRE Method) (ตารางที ่

     4-3 ถงึ 4-5) 

   

2.  ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพจากการวดัพสิยั
การเคลื่อนไหว (ROM Method)                 
ตามหวัขอ้ 4.8 และตาราง 

   

3.  ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพจากความ
ผดิปกตขิองรากประสาท 
3.1  สญูเสยีความรูส้กึทีผ่วิหนงัทีม่หีรอืไมม่ี

ความเจบ็ปวด 
3.2  สญูเสยีก าลงักลา้มเน้ือ 

   

4.  ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของกระดกูเชงิ
กรานผดิปกต ิ (ขอ้ 4.14)  

   

5.  ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของสนัหลงั แต่
ละสว่น (รวมค่าการสญูเสยีสมรรถภาพจาก 
1 - 4 โดยใชต้ารางค่ารวม) 

   

6.  รวมค่าการสญูเสยีสมรรถภาพทัง้หมดของสนัหลงั (สว่นเอว สว่นอก สว่นคอ)  โดยใชต้ารางค่ารวม 

7.   ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของระบบอวยัวะอื่น ๆ ใหร้ะบุค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของแต่ละโรคหรอืภาวะว่ามาจาก
หน้าไหนของคู่มอืและค่ารอ้ยละของการสญูเสยีสมรรถภาพ 
ระบบท่ีมีการสูญเสียสมรรถภาพ ค่ารอ้ยละของการสูญเสียสมรรถภาพ จากหน้าไหนของคู่มือ 

7.1  ...............................................   

7.2  ................................................   

7.3 .................................................   

7.4 .................................................   

7.5 ................................................   

8.  ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกาย ใชร้วมค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของสนัหลงักบัค่าการสญูเสยีสมรรถภาพ
จากขอ้ 7 ขา้งบนโดยใชต้ารางคา่รวม 
ถา้มคี่าการสญูเสยีสมรรถภาพหลายรายการใหร้วมค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของสนัหลงัสว่นต่าง ๆ ทีม่คี่ามาก
ก่อน แลว้จงึจะมารวมกบัค่าการสญูเสยีสมรรถภาพจากระบบอวยัวะอื่น ๆ จนครบทุกรายการ 
รวมค่ารอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกายทัง้หมด   ............................................... 

 * สนัหลงัแต่ละส่วนอาจใชก้ารประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพโดยวธิกีารวนิิจฉยัโรค (DRE Method)   หรอืวธิกีารวดัพสิยัการเคลื่อนไหวสนัหลงั (ROM 
Method)  วธิใีดวธิหีนึ่งกไ็ด้ ตามความเหมาะสมดงัทีไ่ดบ้รรยายไวใ้นคู่มอืนี้ 
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บทท่ี 5  
ระบบประสาท 

 

5.1   หลกัการประเมินการสญูเสียสมรรถภาพ 
5.1.1   การแปลผลอาการและอาการแสดง 
5.1.2   การตรวจทางคลนิิก 

5.2   การประเมินการสญูเสียสมรรถภาพของระบบประสาทส่วนกลาง 
5.3   การประเมินการสญูเสียสมรรถภาพของสมอง 

 5.3.1   ความผดิปกตเิกีย่วกบัระดบัการรูส้กึตวั (Consciousness) และหรอื การตื่นตวั (Awareness) 
 5.3.2  การสญูเสยีทางระบบประสาททีเ่กดิขึน้เป็นครัง้คราว (Episodic Neurologic Impairment) 
 5.3.3   ความผดิปกตเิกีย่วกบัการหลบัและตื่น 
 5.3.4   การสญูเสยีสมรรถภาพทางสภาพจติ (Mental Status) และการเรยีนรู ้(Cognition) 
 5.3.5   การสญูเสยีความสามารถในการสือ่สารดว้ยภาษา (Dysphasia and Aphasia) 
 5.3.6   การสญูเสยีสมรรถภาพทางอารมณ์ (Emotion) หรอื พฤตกิรรม (Behavior) 
5.4  การประเมินการสญูเสียสมรรถภาพของเส้นประสาทสมอง 
 5.4.1  ประสาทสมองคู่ที ่1 (Olfactory Nerve) 
 5.4.2   เสน้ประสาทสมองคู่ที ่2 (Optic Nerve)   
 5.4.3   เสน้ประสาทสมองคู่ที ่3 , 4 และ 6 (Oculomotor, Trochlear &Abducens  Nerves ) 
 5.4.4   เสน้ประสาทสมองคู่ที ่ 5 (Trigeminal Nerve) 
 5.4.5   เสน้ประสาทสมองคู่ที ่7 (Facial Nerve) 
 5.4.6   เสน้ประสาทสมองคู่ที ่8 (Vestibulocochlear Nerve) 
 5.4.7   เสน้ประสาทสมองคู่ที ่9 และ 10 (Glossopharyngeal และ Vagus  Nerves) 
 5.4.8   เสน้ประสาทสมองคู่ที ่11 (Spinal Accessory Nerve) 
 5.4.9   เสน้ประสาทสมองคู่ที ่12 (Hypoglossal Nerve)  
5.5   การประเมินการสญูเสียสมรรถภาพเน่ืองจากการยืน การเดิน และการเคล่ือนไหวท่ีผิดปกติ 
 5.5.1   ความผดิปกตขิองการยนืและการเดนิ 
 5.5.2   การเคลื่อนไหวทีผ่ดิปกต ิ
5.6 การประเมินการสญูเสียสมรรถภาพของมือและแขน เน่ือจากความผิดปกติของระบบ    

ประสาทส่วนกลาง 
5.7  การประเมินการสญูเสียสมรรถภาพเน่ืองจากความผิดปกติของไขสนัหลงั 
 5.7.1   การประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของการหายใจเน่ืองจากความผดิปกตทิางระบบประสาท 
 5.7.2   การประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของการขบัถ่ายปสัสาวะเน่ืองจากความผดิปกตทิางระบบประสาท 

5.7.3   การประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของการขบัถ่ายอุจจาระเนื่องจากความผดิปกตทิางระบบประสาท 
 5.7.4   การประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพทางเพศเนื่องจากความผดิปกตทิางระบบประสาท 
5.8    การประเมินการสญูเสียสมรรถภาพเน่ืองจากอาการปวดเรือ้รงั 
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5.9 การประเมินการสญูเสียสมรรถภาพ เน่ืองจากความผิดปกติของระบบประสาทส่วนปลาย, 
Neuromuscular junction, และกล้ามเน้ือ 

 5.9.1  ระบบประสาทสว่นปลาย (Peripheral Nervous System) 
 5.9.2   Neuromuscular junction  
 5.9.3   กลา้มเน้ือ 
 5.9.4   ระบบประสาทอตัโนมตั ิ
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บทท่ี 5  
ระบบประสาท 

 
 บทนี้กล่าวถึงการประเมนิการสูญเสยีสมรรถภาพทีเ่กดิจากโรค พยาธสิภาพ และการท างานที่ผดิปกตขิอง
ระบบประสาทซึง่ประกอบดว้ยสมอง เสน้ประสาทสมอง ไขสนัหลงั รากประสาทไขสนัหลงั เสน้ประสาทส่วนปลายและ
กลา้มเน้ือ  และเกณฑก์ารประเมนิค่าการสญูเสยีฯทีเ่กดิขึน้เป็นรอ้ยละของทัง้ร่างกาย 
 
5.1  หลกัการประเมินการสญูเสียสมรรถภาพ 
 เน่ืองจากการท างานของระบบประสาทมคีวามสมัพนัธก์บัการท างานของระบบอวยัวะอื่น เช่นระบบกระดูก
และกล้ามเนื้อ ระบบจกัษุ ฯลฯ ตลอดจนสภาวะทางจติ อารมณ์ และพฤติกรรม  ดงันัน้ ในการประเมนิการสูญเสยี
สมรรถภาพ  ผู้ประเมินจงึควรศึกษาและท าความเขา้ใจเกี่ยวกบัหลกัการประเมนิการสูญเสยีสมรรถภาพของระบบ
อวยัวะทีเ่กีย่วขอ้งดงักล่าวดว้ย 
               การสญูเสยีสมรรถภาพของระบบประสาท หมายถงึความผดิปกตทิางภายวภิาค สรรีวทิยา และการท างาน
ของระบบประสาท ซึง่ยงัคงเหลอือยู่ภายหลงัจากการรกัษาและฟ้ืนฟูทางการแพทยอ์ย่างเตม็ทีแ่ลว้ (Maximum Medical 
Improvement หรอื MMI) เกณฑก์ารประเมนิค่าการสญูเสยีฯ จะพจิารณาจากผลกระทบของความผดิปกตดิงักล่าวทีม่ี
ต่อความสามารถในการประกอบจวัตรประจ าวนัของผู้ร ับการประเมิน (รายละเอียดเกี่ยวกบัการประกอบกิจวตัร
ประจ าวนัดไูดจ้ากตารางที ่1-1 ในบทที ่1)  
 ในการประเมินการสูญเสยีสมรรถภาพของระบบประสาท ผู้ประเมนิต้องทราบข้อมูลเกี่ยวกบัประวตัิการ
เจ็บป่วย อาการและอาการแสดง ต้องท าการตรวจร่างกายทางระบบประสาท และอาจต้องใช้ผลการตรวจทาง
หอ้งปฏบิตักิาร ทางรงัส ีและการตรวจทางคลนิิกอื่นๆประกอบการประเมนิดว้ย เพื่อใหท้ราบถงึสาเหตุของโรค ต าแหน่ง
ของพยาธสิภาพ และการพยากรณ์โรค 
 ในกรณีทีม่กีารสญูเสยีสมรรถภาพซึง่เกดิจากโรค พยาธสิภาพ และการท างานผดิปกตขิองอวยัวะของระบบ
ประสาทหลายอวยัวะ เช่น สมอง เสน้ประสาทสมอง และไขสนัหลงั  ใหป้ระเมนิค่าการสญูเสยีฯ  ของแต่ละอวยัวะเป็น 
รอ้ยละของทัง้ร่างกาย  แลว้น ามารวมกนัโดยใชต้ารางค่ารวม (Combined Values Chart : ดบูทที ่19)   

5.1.1  การแปลผลอาการและอาการแสดง 
 ความผดิปกตขิองระบบประสาท อาจท าใหเ้กดิอาการทีเ่ป็นทัว่ร่างกายหรอืเฉพาะที ่เช่น การรูส้กึตวัลดลง  
รูส้กึสบัสน ความจ าเสื่อม พูดจาตดิขดั ปวดศรีษะ ตามวั มองเหน็ภาพซอ้น อ่อนเพลยี เจบ็ปวด มเีสยีงในหู วงิเวยีน
ศรีษะ คลื่นไส ้กลนืหรอืพูดล าบาก แขนขาอ่อนแรง เดนิหรอืขึน้บนัไดล าบาก ปวดรา้ว ชา หรอื ปวดเสยีว มอืสัน่ เสยี
การทรงตวั กลัน้อุจจาระและปสัสาวะล าบาก และสมรรถภาพทางเพศลดลง เป็นต้น  มขีอ้สงัเกตว่าอาการดงักล่าว
ขา้งต้น ส่วนใหญ่เป็นความรู้สกึส่วนตวัของบุคคล ซึ่งอาจรูส้กึถึงความรุนแรงของอาการมากน้อยแลว้แต่บุคคล   และ
สง่ผลต่อการสญูเสยีหรอืเกดิขอ้จ ากดัในการประกอบกจิวตัรประจ าวนัของแต่ละบุคคลแตกต่างกนั  ดงันัน้การประเมนิ
การสญูเสยีสมรรถภาพโดยอาศยัขอ้มูลจากการบอกเล่าอาการของผูร้บัการประเมนิเพยีงประการเดยีว  อาจท าใหเ้กดิ
ความผดิพลาดในการประเมนิได ้ การหาขอ้มลูยนืยนัทีเ่ป็นรปูธรรม (Objective Findings) ซึง่ไดแ้ก่  การตรวจร่างกาย
ทางระบบประสาท ร่วมกบัการตรวจทางคลนิิกทีจ่ าเป็น  จะท าใหท้ราบถงึสาเหตุ ความรุนแรง และการพยากรณ์ความ
เป็นไปของอาการนัน้ๆได้  และเป็นข้อมูลส าคัญที่ต้องน ามาพิจารณา เพื่อให้การประเมินเป็นไปอย่างถูกต้อง  
ตวัอย่างเช่น บุคคลทีม่คีวามผดิปกตใินการเดนิ อาจเกดิจากพยาธสิภาพทีร่ะบบประสาทส่วนกลาง ระบบเสน้ประสาท
ส่วนปลาย หรอืทัง้สองระบบร่วมกนั  การตรวจร่างกาย ถ้าพบกอาการอ่อนแรงร่วมกบัการเกรง็ของกล้ามเนื้อขาทัง้        
สองขา้ง (Spastic Paraparesis) จะท าใหท้ราบว่าความผดิปกติในการเดนินัน้ น่าจะเกดิจากพยาธสิภาพที่ไขสนัหลงั             
การตรวจดว้ยภาพถ่ายรงัส ีเช่น MRI ของไขสนัหลงั อาจพบ Demyelinating Plaques ซึง่เป็นพยาธสิภาพทีเ่ป็นสาเหตุ
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ของโรค  ท าใหส้ามารถพยากรณ์ผลการรกัษา การฟ้ืนคนืสภาพ ความเป็นไปของอาการในอนาคต และผลกระทบทีม่ี
ต่อความสามารถในการประกอบกจิวตัรประจ าวนัของบุคคลนัน้ได ้เป็นตน้      
 

5.1.2   การตรวจทางคลินิก 
 ในการวนิิจฉยัโรคและประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพ  การตรวจร่างกายทางระบบประสาทอย่างละเอยีด 
จะสามารถท าใหท้ราบถงึต าแหน่งหรอืบรเิวณทีส่ญูเสยีการท าหน้าที ่ การทราบขอ้มูลเกีย่วกบัความรุนแรง ต าแหน่งที่
แน่นอน ตลอดจนพยาธสิภาพทีเ่ป็นสาเหตุ อาจจ าเป็นต้องอาศยัการตรวจทางคลนิิกเพิม่เตมิ ในปจัจุบนัการตรวจทาง
คลนิิก ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการวนิิจฉยั การตรวจรกัษา การพยากรณ์โรค และใหข้อ้มูลทีส่ามารถน ามาใชใ้นการประเมนิ
การสญูเสยีสมรรถภาพมดีงันี้ 
 
การตรวจส าหรบัระบบประสาทสว่นกลาง (สมองและไขสนัหลงั) 
 1.  การประเมนิสภาพจติ (Neuropsychologic Assessment) 
 2.  การเจาะและตรวจน ้าไขสนัหลงั (Spinal Puncture) 
 3.  การตรวจคลื่นสมอง (Electroencephalography : EEG)  
 4. Evoke potential 
 5.  Carotid duplex 
 6.  Computerized Tomography (CT scan)  
 7.  Magnetic Resonace Imaging (MRI) 
 8.  Magnetic Resonace Angiography (MRA) 
 9.  Positron Emission Tomography (PET) 
 10. Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT) 

 
การตรวจส าหรบัระบบประสาทสว่นปลาย 
 1.  Nerve Conduction and Electromyography (EMG) 
 2.  Quantitative Sensory Tests 
 3.  Autonomic Function Assessment 
(รายละเอยีดเกีย่วกบัการตรวจทางคลนิิกตามทีก่ล่าวถงึขา้งตน้ ศกึษาไดจ้ากหนงัสอืและต าราทางประสาทวทิยา) 
 

5.2  การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของระบบประสาทส่วนกลาง 
ระบบประสาทส่วนกลางประกอบด้วยสมองและไขสนัหลงั  เมื่อได้รบับาดเจบ็หรอืเกดิโรคอาจท าให้ระบบ

ประสาทสว่นกลางหลายบรเิวณเกดิความเสยีหายและท างานผดิปต ิ ส าหรบัสมองการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพ
จะอาศยัการตรวจร่างกายทางระบบประสาทร่วมกบัการตรวจทางคลนิิก เพื่อหาการสูญเสยีการท างานของสมอง 4 
ประเภทหลกัก่อนดงันี้ 

(1)   ระดบัการรูส้กึตวัและการตื่นตวัทีเ่ป็นอย่างถาวรหรอืเป็นครัง้คราว 
 (State of Consciousness and Level of Awareness, Permanent or Episodic) 

(2)   สภาพจติและการท างานผสมผสานของสมอง 
       (Mental Status and Intregrative Functioning) 
(3) สามารถในการใชภ้าษาและเขา้ใจภาษา 
 (Use and Understanding of Language) 
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(4) พฤตกิรรมและอารมณ์ 
(Behavior and Mood)  

จากการสูญเสยีการท างาน 4 ประเภทดงักล่าว ประเภทที่มคี่าการสูญเสยีฯมากที่สุดเพียงประเภทเดยีว             
จะถูกน ามาใช้เป็นตวัแทนการสูญเสยีการท างานของสมอง จากนัน้ให้ประเมนิการสูญเสยีการท างานด้านอื่นๆ เช่น   
การสัง่การกล้ามเนื้อและรบัความรูส้กึ การยนืและการเดนิ และการท างานประสานกนัของกล้ามเนื้อ ฯลฯ ที่อาจเกดิ 
ร่วมดว้ย โดยมขีัน้ตอนการประเมนิหาค่าการสญูเสยีฯ ดงันี้ 

ขัน้ท่ี 1  ประเมนิความผดิปกตเิกีย่วกบัระดบัของความรูส้กึตวัและการตื่นตวัของผูร้บัการประเมนิ โดย
อาการดงักล่าวอาจเป็นแบบถาวรหรอืเป็นครัง้คราว และใชต้ารางต่อไปนี้ในการใหค้่าการสญูเสยีฯทีเ่กดิขึน้ 

1.1 ตารางที่ 5.2 เกณฑ์การประเมินค่าการสูญเสียฯ เนื่องจากความผิดปกติเกี่ยวกับระดับ                    
การรูส้กึตวัและการตื่นตวั     

1.2 ตารางที่ 5.3 เกณฑก์ารประเมนิค่าการสญูเสยีฯเนื่องจากการชกัและการสญูเสยีการรูส้กึตวั              
เป็นครัง้คราว 

1.3 ตารางที่ 5.4 เกณฑ์การประเมนิค่าการสูญเสยีฯเนื่องจากความผิดปกติเกี่ยวกบัการหลบั           
และตื่น  

ขัน้ท่ี 2   ประเมนิความผดิปกตเิกีย่วกบัสภาพจติของผูร้บัการประเมนิ และใหค้่าการสญูเสยีฯโดยใชต้ารางที ่
5.6 เกณฑก์ารประเมนิค่าการสญูเสยีฯเน่ืองจากความผดิปกตเิกีย่วกบัสภาพจติ  

ขัน้ท่ี 3 ประเมนิความผิดปกติเกี่ยวกบัความเข้าใจและการใช้ภาษาของผู้รบัการประเมนิ และให้ค่าการ
สญูเสยีฯโดยใชต้ารางที ่5.7 เกณฑก์ารประเมนิค่าการสญูเสยีฯเน่ืองจากอาการ Aphasia และ Dysphasia     

ขัน้ท่ี 4 ประเมนิความผดิปกตเิกีย่วกบัพฤตกิรรมและอารมณ์ และผูร้บัการประเมนิ และใหค้่าการสญูเสยีฯ
โดยใชต้ารางที ่5.8 เกณฑก์ารประเมนิค่าสญูเสยีฯเน่ืองจากความผดิปกตขิองพฤตกิรรมและอารมณ์  

ขัน้ท่ี 5  ประเมนิความผดิปกตนิารท างานของระบบประสาทส่วนกลางอื่นๆตามทีก่ล่าวไว้ในตารางที่ 5.1 
แลว้น าค่าการสญูเสยีฯทีป่ระเมนิได ้มารวมกบัค่าการสญูเสยีฯทีม่ากทีส่ดุจากการประเมนิขัน้ที ่1-4 โดยใชต้ารางค่ารวม 
(Combined Valued Chart) เป็นค่าการสญูเสยีฯทัง้หมดของระบบประสาทสว่นกลาง 

 
ตารางท่ี 5.1    การสญูเสียสมรรถภาพทางระบบประสาทท่ีให้น าค่าการสญูเสียฯท่ีประเมินได้  มารวม 
                      กบัค่าการสญูเสียฯท่ีมากท่ีสุดของสมอง 
การสญูเสยีฯเน่ืองจากความผดิปกตขิองเสน้ประสาทสมอง                               
การสญูเสยีฯเน่ืองจากการยนื, การเดนิ และการเคลื่อนไหวทีผ่ดิปกต ิ
ความสญูเสยีสมรรถภาพของแขนและมอืเนื่องจากการท างานผดิปกตขิองระบบประสาทสว่นกลาง  
การสญูเสยีฯเน่ืองจากการท างานผดิปกตขิองไขสนัหลงั 
การสญูเสยีฯเน่ืองจากอาการปวดเรือ้รงั 
การสญูเสยีฯเน่ืองจากความผดิปกตขิองระบบประสาทสว่นปลาย, การเคลื่อนไหว, และการรบัความรูส้กึ  

ทัง้หมดทีก่ล่าวขา้งตน้ เป็นการสญูเสยีสมรรถภาพของระบบประสาทสว่นกลางและสว่นปลาย ทีใ่หน้ าค่าการ                
สญูเสยีฯทีป่ระเมนิได ้มารวมกบัค่าการสญูเสยีฯทีม่ากทีส่ดุของสมอง (ดตูารางที ่5.2 ถงึ 5.4, และตารางที ่5.6 ถงึ 
5.8 โดยใชต้ารางค่ารวม (Combined Values Chart ) 
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5.3  การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของสมอง 
5.3.1   ความผิดปกติเก่ียวกบัระดบัการรูสึ้กตวั (Consciousness) และหรอื การต่ืนตวั (Awareness) 

 โรคหรอืพยาธสิภาพของสมอง อาจท าใหร้ะดบัการรูส้กึตวัและหรอืการตื่นตวัของบุคคลผดิปกตไิด ้ ตัง้แต่มี
อาการเป็นครัง้คราวไปจนถงึหมดสต ิไม่สามารถรบัรู ้และตอบสนองต่อสิง่แวดลอ้มอย่างถาวร  การประเมนิการสญูเสยี
สมรรถภาพเน่ืองจากอาการดงักล่าว จะพจิารณาจากประวตักิารเจบ็ปว่ย  ผลการตรวจร่างกาย และการตรวจทางคลนิิก 
เช่น C.T. Scan, MRI, ฯลฯ ซึง่จะท าใหผู้ป้ระเมนิทราบถงึพยาธสิภาพของโรคทีเ่ป็นสาเหตุ และการพยากรณ์ความ
เป็นไปของโรคเพื่อการดแูลรกัษา  

 ตารางที ่5.2  เป็นเกณฑส์ าหรบัใหค้่าการสญูเสยีฯ เนื่องจากความผดิปกตเิกีย่วกบัระดบัการรูส้กึตวัหรอื
การตื่นตวั โดยพจิารณาจากความรุนแรงของอาการและผลกระทบทีม่ต่ีอความสามารถในการประกอบกจิวตัรประจ าวนั
ของบุคคล    

 การสูญเสยีระดบัที่ 1 หมายถงึ บุคคลที่มคีวามผดิปกติเกีย่วกบัระดบัการรูส้กึตวัหรอืการตื่นตวั แต่ยงั
สามารถประกอบกจิวตัรประจ าวนัไดด้ว้ยตนเอง โดยอาจตอ้งใหบุ้คคลอื่นช่วยบา้งในกรณีท ากจิกรรมทีล่ะเอยีด ต้องใช้
ความคล่องแคลวของมอื เช่น การใสก่ระดุมเสือ้ 

 การสูญเสยีระดบัที่ 2 หมายถึง บุคคลที่ความผิดปกติเกี่ยวกบัระดับการรู้สกึตัวหรือการตื่นตัว ท าให้
ความสามารถในการประกอบกจิวตัรประจ าวนัลดลงหรอืถูกจ ากดัมากพอสมควร  ยงัพอท ากจิวตัรบางอย่างได้ด้วย
ตนเอง แต่ต้องการช่วยเหลอืจากบุคคลอื่นในการเคลื่อนไหว, เดนิทาง, อาบน ้า, และการท ากจิกรรมที่ต้องการความ
ละเอยีดในการใชม้อืและแขน 

 การสญูเสยีระดบัที ่3 และ 4 หมายถงึบุคคลทีม่คีวามผดิปกตเิกีย่วกบัระดบัการรูส้กึตวัหรอืการตื่นตวัมาก 
จนการประกอบกจิวตัรประจ าวนัทัง้หมดต้องรบัการช่วยเหลอืจากบุคคลอื่น ความแตกต่างกนัระหว่าง 2 ระดบันี้ อยู่ที่
ความมากน้อยของการช่วยเหลอืทีต่อ้งไดร้บั 

 
ตารางท่ี 5.2   เกณฑก์ารประเมินค่าความสูญเสียฯ เน่ืองจากความผิดปกติเก่ียวกบัระดบัการรูต้วั      

(Consciousness) และการต่ืนตวั (Awareness) 
ระดบัการสญูเสียสมรรถภาพ เกณฑก์ารประเมิน 

ระดบัท่ี 1  
รอ้ยละ 0-14 ของทัง้รา่งกาย 
 

มกีารเปลีย่นแปลงระดบัการรูส้กึตวัเกดิขีน้แต่ละครัง้เพยีง                
ช่วงสัน้ ๆ และอาการดงักล่าวเกดิขึน้ซ ้าๆไมห่ายไป 
และ 
ความสามารถในการประกอบกจิวตัรประจ าวนัถูกจ ากดัเพยีง
เลก็น้อย 

ระดบัท่ี 2   
รอ้ยละ 15- 39 ของทัง้รา่งกาย 
 

มกีารเปลีย่นแปลงระดบัการรูส้กึตวัเกดิขีน้แต่ละครัง้เพยีง               
ช่วงสัน้ ๆ และอาการดงักล่าวเกดิขึน้ซ ้าไมห่ายไป 
และ  
ความสามารถในการประกอบกจิวตัรประจ าวนัถูกจ ากดัมาก
พอสมควร 

ระดบัท่ี 3   
รอ้ยละ 40-69 ของทัง้รา่งกาย 
 

มกีารเปลีย่นแปลงของระดบัการรูส้กึตวันานจนความสามารถใน
การดแูลตนเอง (Personal Self Care) และการประกอบกจิวตัร
ประจ าวนัอื่นๆลดลงมาก  ตอ้งไดร้บัการช่วยเหลอืจากบคุคลอื่น 
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ระดบัการสญูเสียสมรรถภาพ เกณฑก์ารประเมิน 
ระดบัท่ี 4   
รอ้ยละ 70-90 ของทัง้รา่งกาย 

อยู่ในสภาพ Semicoma ไม่สามารถประกอบกจิวตัรประจ าวนั
ทัง้หมดได ้ตอ้งไดร้บัการชว่ยเหลอืจากบุคคลอื่น ตอ้งพึง่การดแูล
ทางการพยาบาล และการใชว้ธิกีารทางแพทยช์่วยการด ารงชพี 
หรอื                              
อยู่ในสภาพ Irreversible Coma  ตอ้งอาศยัวธิกีารทางการแพทย์
ช่วยการด ารงชพี 

 
ตวัอยา่งท่ี  5.1 
สูญเสียสมรรถภาพรอ้ยละ 0-14 ของทัง้รา่งกายเน่ืองจากอาการ Orthostatic Hypotension 
ผูป่้วย  ชายไทย อายุ 50 ปี 
ประวติั                   มอีาการหมดสตทิรุดตวัลงทนัทเีป็นครัง้คราวในระยะ 3 ปีทีผ่่านมา ไดร้บัการวนิิจฉยัว่าเป็น 

Parkinson’s disease ไดร้บัการรกัษาดว้ยยาทีเ่หมาะสมตลอดระยะเวลา 10 ปีทีผ่่านมา  
อาการปัจจบุนั       มคีวามดนัโลหติต ่าเมื่อเปลีย่นท่าของร่างกาย, วงิเวยีนศรีษะ, หน้ามดื, ตาลาย, รูส้กึสบัสน, 

มนึงง, ร่วมกบัอาการสัน่ของมอืขณะพกั (Resting Tremor) 
การตรวจรา่งกาย    ความดนัโลหติ 140/90 ม.ม.ปรอทในท่านัง่  และ 100/70 ม.ม.ปรอทในท่ายนื ร่วมกบัชพี

จรเต้นเรว็เพิม่ขึน้เลก็น้อย อาการของ Parkinson’ syndrome ที่พบได้แก่ ไม่มกีาร
แสดงออกของสหีน้า, มกีารสัน่ขณะพกัและพูดตดิขดั, ขอ้ศอกและขอ้มอืมกีารเกรง็เวลา
โยกคล้ายกบัการง้างมดีพบั การกา้วเดนิไม่มัน่คง และมกีารก้าวถอยหน้าและถอยหลงั  
หน้าและปากมกีารเคลื่อนไหวทีผ่ดิปกตเิลก็น้อย 

การตรวจทางคลินิก    ท า MRI: ไม่พบพยาธสิภาพทีช่ดัเจน พบเพยีงร่องสมองขยายกวา้งว่าปกตเิลก็น้อย 
การวินิจฉัยโรค    Parkinson;syndrome ร่วมกบัอาการความดนัโลหติต ่าเมื่อเปลีย่นท่าของร่างกาย   
ผลประเมิน     สญูเสยีสมรรถภาพร้อยละ 14 ของทัง้ร่างกาย เนื่องจากอาการหมดสตชิัว่ครู่ และใหน้ า       

ค่าการสญูเสยีฯนี้ไปรวมกบัค่าการสญูเสยีฯ เนื่องจากการเคลื่อนไหวผดิปกตโิดยใชต้าราง
ค่ารวม 

ค าอธิบาย      ถงึแมจ้ะมกีารปรบัขนาดของยาเพื่อควบคุมอาการ  ผูร้บัการประเมนิยงัต้องการช่วยเหลอื
จากบุคคลอื่น เพื่อป้องกนัการเกิดอนัตรายจากการหกล้ม ท าให้มีข้อจ ากดับ้างในการ
ประกอบกจิวตัรประจ าวนัทัง้หมดดว้ยตนเอง 

 
ตวัอย่างท่ี 5.2 
สูญเสียสมรรถภาพรอ้ยละ 15-39 เน่ืองจากการรูสึ้กตวัลดลงเพราะ Uremic Encephalopathy 
ผูป่้วย      ชายไทยอายุ  40 ปี 
ประวติั    เป็นโรคไตวายลุกลามมาประมาณ 5 ปี  ตอ้งลา้งไตทุก 3 สปัดาห ์3 ปีทีผ่่านมามสีมาธแิละ

การรูส้กึตวัลดลงบ่อยครัง้ ร่วมกบักลุ่มอาการ Uremic Uncephalopathy    
อาการปัจจบุนั    มอีาการหลงลมื จ าสถานที ่บุคคลและเวลาไม่ได ้มกัเกดิช่วงระหว่างการลา้งไตแต่ละครัง้ 

และมคีวามรูส้กึรอ้นและชาบรเิวณเทา้ทัง้สองขา้ง 
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การตรวจรา่งกาย    ความดนัโลหติ 140/90 ม.ม.ปรอท ไม่ทราบวนั เวลา บุคคลและสถานที่, จ าค าพูด 2 – 3 
ค าทีพู่ดใหฟ้งัไดไ้ม่ด,ี ใหพู้ดทวนตวัอกัษร 7 ตวั จากหลงัไปหน้าตามทีผู่ต้รวจบอกไม่ได้,               
ไม่สามารถอธบิายความหมายของสุภาษิต, ก าลงัของขา 2 ขา้งลดลง (Grade 4/5), Deep 
tendon reflex ลดลง, การรบัความรูส้กึเจบ็ปวด, เยน็ และการสัน่บรเิวณปลายเทา้ทัง้สอง
ขา้งลดลง, และรูส้กึเจบ็ปวดมากเวลาทีบ่บีบรเิวณสน้เทา้เอน็รอ้ยหวายทัง้สองขา้ง 

การตรวจทางคลินิก การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง (EEG) พบคลื่น Alpha, 8-13 Hz  ลดลง และพบคลื่นTheta, 4-7 
Hz เด่นชดัและกระจายทัว่ไป, เอกซเรยค์อมพวิเตอรส์มอง ปกติ, การตรวจเลอืดพบ BUN, 
Creatinine และ Calcium เพิม่ขึน้สงู และ Phosphorus ลดลง 

การวินิจฉัยโรค    Uremic Encephalopathy ร่วมกบัการรูส้กึสบัสนเป็นครัง้คราว (Episodic Confusion)  และ 
Uremic Neuropathy. 

ผลการประเมิน    สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 30 ของทัง้ร่างกาย เนื่องจากการรูส้กึตวัลดลงเพราะโรคไตวาย   
และให้ประเมินค่าการสูญเสียฯเนื่ องจากโรคไต และเส้นประสาทส่วนปลายเสื่อม 
(Peripheral Neuropathy) แลวน้ าค่าการสญูเสยีฯทัง้หมดมารวมกนัโดยใชต้ารางค่ารวม 
(Combined Values Chart) 

ค าอธิบาย      อาการของโรคไตทีท่ าให้ผูร้บัการประเมนิมขีอ้จ ากดัในการประกอบกจิวตัรประจ าวนั คอื 
การรู้สกึตัวลดลง โดยมีอาการสมองเสื่อม (Dementia) ร่วมด้วย การประกอบกิจวตัร
ประจ าวนัของผู้รบัการประเมนิรายนี้  ถูกจ ากดัพอสมควรจากอาการดงักล่าว นอกจากนี้          
ยงัถูกจ ากดัจากโรคเสน้ประสาทสว่นปลายเสือ่ม, โรคไตวาย และการลา้งไต  

 
ตวัอย่างท่ี 5.3 
สูญเสียสมรรถภาพรอ้ยละ 40-69 ของทัง้รา่งกายเน่ืองจากรูสึ้กตวัลดลงและสมองเส่ือม (Dementia) 
ผูป่้วย     ชายไทยอายุ 55 ปี 
ประวติั    มอีาการแขนขาขา้งซ้ายอ่อนแรงอย่างเฉียบพลนั ร่วมกบัตาสองขา้งมองไม่เหน็ครึ่งซีก  

และสญูเสยีการรบัความรูส้กึของร่างกายซกีซา้ย ไดร้บัการรกัษามาแลว้ประมาณ 1 ปีแลว้   
อาการปัจจบุนั    ต้องได้รบัการช่วยเหลอืจากบุคคลอื่นในการประกอบกจิวตัรประจ าวนั , นอนอยู่บนเตียง

ตลอดเวลา, พยายามทีจ่ะกนิอาหารเอง แต่ไม่สามารถลุกขึน้จากเตยีงเดนิมายงัเก้าอี้ได้ , 
ไม่สามารถควบคุมการขบัถ่าย,  ไม่ตอ้งใชเ้ครื่องช่วยหายใจ, การท างานของหวัใจเป็นปกติ
ดว้ยการใชย้าควบคุมยา 

การตรวจรา่งกาย   ระดบัการรูส้กึตวัและการตื่นตวัลดลง,ไม่ทราบวนั, เวลา, สถานทีแ่ละตวับุคคล, ไม่สามารถ
ท าตามค าสัง่ได,้ แขนขาขา้งซา้ยอ่อนแรง และการรบัรูค้วามรูส้กึของร่างกายซกีซา้ยลดลง 
(Hemisensory Loss) ร่วมกบัอาการตาทัง้สองขา้งบอดครึง่ซกี (Hemianopia) 

การตรวจทางคลินิก    เอกซเรยค์อมพวิเตอรไ์ม่พบว่ามเีลอืดออกในสมอง พบลกัษณะที่เขา้ไดก้บัเนื้อสมองตาย
จากการขาดเลอืดบรเิวณ Central-Parietal Area และตรวจพบคลื่นสมองชนิดความถี่ช้า 
(Slow Wave) ในบรเิวณเดยีวกนั ไม่พบคลื่นสมองทีบ่่งถงึการเกดิอาการชกั        

การวินิจฉัยโรค     โรคสมองเสือ่ม (Dementia) และอมัพาตของร่างกายครึง่ซกี (Hemiplegia) 
ผลการประเมิน     สญูเสยีสมรรถภาพร้อยละ 49 ของทัง้ร่างกายเนื่องจากการรู้สกึตวัและการตื่นตวัลดลง

เพราะโรคสมองเสื่อม (Dementia ใหน้ าค่าการสญูเสยีฯดงักล่าวรวมกบัค่าการสูญเสยีฯ 
ทางระบบประสาทอื่น (อมัพาตครึง่ซกีและตาบอดครึง่ซกี) โดยใชต้ารางค่ารวม (Combine 
Values Chart) 
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ค าอธิบาย     ผูร้บัการประเมนิรายนี้อยู่ในสภาพที่การประกอบกจิวตัรประจ าวนัเกอืบทัง้หมดต้องไดร้บั
การช่วยเหลอืจากบุคคลอื่น เช่นยงัสามารถชมโทรทศัน์ได้ แต่เปิดเครื่องรบัโทรทศัน์เอง
ไม่ได ้ ตอ้งไดร้บัการช่วยเหลอืจากบุคคลอื่น    

 
ตวัอย่างท่ี 5.4 
สุญเสียสมรรถภาพรอ้ยละ 70-90 เน่ืองจากอยู่ในสภาพ Persistent vegetative state 
ผูป่้วย      หญงิไทย อายุ 40 ปี 
ประวติั   ประมาณ 6 เดอืนก่อนไดร้บับาดเจบ็ทีศ่รีษะจากอุบตัเิหตุรถยนต์ มอีาการไม่รูส้กึตวัร่วมกบั

หวัใจหยุดเตน้ ไดร้บัการช่วยฟ้ืนคนืชพี แต่ยงัคงมอีาการไม่รูส้กึตวัมาตลอด ต้องใหอ้าหาร
และน ้าโดยทางสายยาง   

อาการปัจจบุนั      ไม่รูส้กึตวั ไม่สามารถรบัรู้และตอบสนองต่อการสื่อสารด้วยค าพูด หรอืแม้แต่การกระตุ้น
ดว้ยการท าใหเ้จบ็ 

การตรวจรา่งกาย     ไม่พบปฏกิริยิาตอบสนองต่อสิง่แวดลอ้ม หรอืการตอบสนองทีม่จีุดมุ่งหมายต่อสิง่กระตุ้น , 
ไม่เข้าใจค าพูดและภาษา, ลมืตาตื่นเป็นครัง้คราวตาม Sleep-Wake Cycle, ไม่สามารถ
ควบคุมการขบัถ่ายไดเ้ลย, ม่านตามกีารหดตวัต่อแสงทีส่ว่างมาก, ตรวจไม่พบ Doll‘s eye 
movement, มกีารกระตุกของตา (Nystagmus) เมื่อท าการทดสอบ Cold caloric, DTR          
ไวกว่าทัง้สองขา้งได,้ และจงัหวะและอตัราการเตน้ของหวัใจปกต ิ 

การตรวจทางคลินิก    เอกซเรย์คอมพวิเตอร์ของสมองพบเลอืดออกภายที่สมองทัง้สองขา้งและพบเลอืดภายใน
โพรงสมองด้วย, ตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองพบคลื่นชนิด Delta กระจายทัว่ไปบรเิวณสมอง           
ทัง้สองขา้ง  

การวินิจฉัยโรค    Persistent vegetative state จากสมองช ้าและเลอืดออกในสมอง 
ผลการประเมิน     สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 90 ของทัง้ร่างกาย 
ค าอธิบาย   Persistent vegetative state หมายถงึ ลกัษณะทางคลนิิกของผูป้่วยทีไ่ม่สามารถรบัรูแ้ละ

ตอบสนองต่อสิง่แวดล้อมอย่างสิ้นเชิง ร่วมกบัมีการหลบัและตื่นตามระยะเวลา  (Sleep-
Wake Cycle) ประสาทอตัโนมตัขิองสมองส่วน Hypothalamus และกา้นสมอง (Brain 
Stem) ยงัคงท างานไดท้ัง้หมดหรอืเพยีงบางส่วน โดยทีล่กัษณะทางคลนิิกดงักล่าวคงอยู่
นานกว่า 1 เดอืนขึน้ไป ภายหลงัสมองไดร้บับาดเจบ็หรอืเกดิโรคอย่างเฉียบพลนั  

 
5.3.2  การสูญเสียทางระบบประสาทท่ีเกิดขึน้เป็นครัง้คราว (Episodic Neurologic Impairment) 

การสญูเสยีทางระบบประสาททีเ่กดิขึน้เป็นครัง้คราวในทีน่ี้หมายถงึ  การเป็นลมหมดสติ, การชกั และความ
ปกตเิกีย่วกบัการหลบัและตื่น  การสญูเสยีเหล่านี้จะท าการประเมนิและใหค้่าการสญูเสยีฯ เมื่อมอีาการเกดิขึน้อยู่เสมอ
และเป็นการสญูเสยีสมรรถภาพทีถ่าวร  และการเกดิขึน้เป็นครัง้คราวหมายถงึ ตอ้งเกดิขึน้มากกว่า 1 ครัง้ 

การสูญเสยีทางระบบประสาทที่เกิดขึน้เป็นครัง้คราว ถ้ามีสาเหตุมาจากโรคหรือพยาธิสภาพของระบบ
ประสาท ใหป้ระเมนิการสญูเสยีตามแนวทางทีก่ล่าวไวใ้นบทนี้  แต่ถ้ามสีาเหตุมาจากระบบอวยัวะอื่นเช่น ระบบหวัใจ
และหลอดเลอืด, ระบบทางเดนิหายใจ แล้วท าให้เกดิอาการทางระบบประสาท ให้ประเมนิการสูญเสยีโดยพจิารณา
ระบบอวยัวะอื่นทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 
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ในการประเมนิการสญูเสยีทางระบบประสาททีเ่กดิขึน้เป็นครัง้คราว  ต้องแน่ใจว่าผูร้บัการประเมนิไดร้บัการ
รกัษาและฟ้ืนฟูสภาพเกีย่วกบัการสญูเสยีดงักล่าวจนถงึทีส่ดุแลว้ (MMI) และไม่มกีารเปลีย่นแปลงของการสญูเสยีอย่าง
มนีัยส าคญัอกีต่อไป  ขอ้มูลส าคญัทีต่้องน ามาพจิารณาในการประเมนิไดแ้ก่ ลกัษณะหรอืรูปแบบของการเกดิอาการ , 
ผลกระทบทีม่ต่ีอความสามารถในการประกอบกจิวตัรประจ าวนั, ความเหมาะสมของการรกัษาและผลของการรกัษา, 
ตลอดจนผลการตรวจทางคลนิิกทีจ่ าเป็น เช่น การตรวจคลื่นไฟฟ้าหวัใจ, การตรวจคลื่นสมอง เป็นต้น  ทัง้นี้เพื่อใชเ้ป็น
ขอ้มลูในการประเมนิความรุนแรงและการพยากรณ์โรค  

รายละเอยีดเกีย่วกบัความถี่ของการเกดิอาการ, ระยะเวลาของการเกดิอาการแต่ละครัง้, และผลกระทบต่อ
การประกอบกจิวตัรประจ าวนั เป็นขอ้มลูทีผู่ป้ระเมนิจ าเป็นตอ้งทราบ  ในกรณีของอาการชกั  เนื่องจาก(1) การสญูเสยี
ระดบัการรูส้กึตวัขณะและภายหลงัอาการชกั, (2) การแปรปรวนทางพฤตกิรรมทีเ่กดิจากการชกั, และ (3) อาการอื่นๆที่
ท าให้เกดิอุปสรรคต่อการท ากิจกรรมในเวลากลางวนั  มีผลกระทบโดยตรงต่อความสามารถในการประกอบกจิวตัร
ประจ าวนัของบุคคล  ดงันัน้ ผูป้ระเมนิควรทราบรายละเอยีดเกีย่วกบั  (1) ผลของการควบคุมอาการดว้ยการรกัษา, (2) 
การเกดิอาการชกัร่วมกบัการหมดสตทิีเ่กดิขึน้ในเวลากลางวนั, (3) การเกดิอาการชกัในเวลากลางคนืแลว้มผีลตกคา้ง
ต่อบุคคลในเวลากลางวนั,  และ (4) การหมดสตหิรอืการไม่สามารถสื่อสารกบับุคคลอื่นเพยีงชัว่ครู่ ทีอ่าจมผีลกระทบ
ต่อการประกอบกจิวตัรประจ าวนัอย่างมนีัยส าคญั  การประเมนิค่าการสญูเสยีฯเนื่องจากอาการชกั จะขึน้อยู่กบัอาการ 
ทีเ่กดิขึน้มผีลกระทบต่อการประกอบกจิวตัรประจ าวนัของบุคคลมากน้อยเพยีงใด  

ส าหรบัอาการมนึงง หรอืหมดสตชิัว่ครู่ เนื่องจากสมองขาดเลอืด มกีลไกการเกดิอาการหลายประการ เช่น 
ความดนัโลหติลดต ่าจากการเปลีย่นท่าของร่างกาย (Orthostatic Hypotension), Reflex action, และหวัใจท างาน
ผดิปกติ  การประเมินการสูญเสยีสมรรถภาพให้ใช้เกณฑ์ประเมนิค่าการสูญเสยีฯเดยีวกนักบัอาการชัก(เกณฑ์ตาม
ตารางที ่5.3)  ทัง้นี้  ตอ้งค านึงถงึการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของระบบอวยัวะอื่นทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย  
 
ตารางท่ี 5-3  
เกณฑก์ารประเมินค่าสญูเสียฯเน่ืองจากอาการชกั (Convulsion) และการสญูเสียการรูสึ้กตวัเป็นครัง้คราว 
(Episodic Loss of Consciousness or Awareness) 

ระดบัการสญูเสียสมรรถภาพ เกณฑก์ารประเมิน 
ระดบัท่ี 1  
รอ้ยละ 0-14 ของทัง้รา่งกาย 
 

มอีาการเกดิขึน้เป็นครัง้คราว โดยทราบล่วงหน้าถงึลกัษณะของ
อาการทีจ่ะเกดิขึน้ แต่ไม่สามารถคาดการณ์ไดว้่าจะเกดิอาการ
ขึน้เมื่อใด อาการดงักล่าวไมจ่ ากดัการประกอบกจิวตัรตามปกต ิ
แต่เป็นความเสีย่งของบุคคล หรอือาจท าใหก้ารประกอบกจิวตัร
ประจ าวนัถูกจ ากดั 
หรอื 
ความดนัโลหติลดลง  15/10 ม.ม.ปรอท โดยไม่มกีารชดเชยดว้ย
การปรบัชพีจรใหเ้รว็ขึน้,  มอีาการนานกว่า 2 นาทหีลงัจาก
ไดร้บัปจัจยักระตุน้ใหเ้กดิอาการ, ร่วมกบัการสญูเสยีการรูส้กึตวั
ทีจ่ ากดัการประกอบกจิวตัรประจ าวนั 
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ระดบัการสญูเสียสมรรถภาพ เกณฑก์ารประเมิน 
ระดบัท่ี 2   
รอ้ยละ 15- 29 ของทัง้รา่งกาย 
 

มอีาการเกดิขึน้เป็นครัง้คราวและรุนแรงจนการประกอบกจิวตัร
ประจ าวนับางอย่างถูกจ ากดั 
หรอื 
ความดนัโลหติลดลงปานกลาง 25/15 ม.ม. ปรอท ร่วมกบัการ
สญูเสยีการรูส้กึตวัเป็นเวลานาน 1–2 นาท ีและอาการดงักล่าว
จ ากดัการประกอบกจิวตัรประจ าวนับางอย่าง 
 

ระดบัท่ี 3   
รอ้ยละ 30-49 ของทัง้รา่งกาย 
 

อาการทีเ่กดิขึน้รุนแรงและเกดิขึน้บ่อยจนท าใหก้ารประกอบ
กจิวตัรประจ าวนัถูกจ ากดั  การประกอบกจิวตัรตอ้งไดร้บัการ
ดแูล, ชีแ้นะ, และป้องกนัอนัตรายจากบุคคลอื่น 
หรอื 
มอีาการความดนัโลหติลดลงมาก 30/20 ม.ม.ปรอทเกดิขึน้ซ ้า
บ่อยครัง้ ร่วมกบัการสยูเสยีการรูส้กึตวันาน 1–2 นาท ี  
และ                                   
มอีาการหรอือาการแสดงเฉพาะทีห่รอืทัว่ไปทางระบบประสาท
ร่วมดว้ย 
 

ระดบัท่ี 4   
รอ้ยละ 50-70 ของทัง้รา่งกาย 

ไม่สามารถควบคมุอาการทีเ่กดิขึน้ได ้อาการมคีวามรุนแรงและ
เกดิขึน้เป็นประจ า จนท าใหค้วามสามารถในการประกอบกจิวตัร
ประจ าวนัถูกจ ากดัอย่างมาก 
หรอื 
มอีาการความดนัโลหติลดลงมาก 30/20 ม.ม.ปรอท  เกดิขึน้ซ ้า
บ่อยครัง้ ร่วมกบัการสญูเสยีการรูส้กึตวัทีค่วบคุมไม่ได ้และไม่
สามารถควบคุมกลา้มเน้ือ เป็นเหตุใหเ้สีย่งต่อการไดร้บับาดเจบ็
ของร่างกาย 
 

 
ตวัอย่างท่ี 5.5 
สูญเสียสมรรถภาพรอ้ยละ 0-14 เน่ืองจากอาการเวียนศีรษะ (Dizziness and Light-Headedness) 
ผูป่้วย   ชายไทย อายุ 55 ปี 
ประวติั    มอีาการพูดตะกุกตะกกั, หน้าซดี และเหงื่อแตก, อาการทัง้หมดหายเป็นปกตภิายในเวลา

ประมาณ 1 นาท ี เริม่มอีาการดงักล่าวเมื่อ 2 ปีทีแ่ลว้  อาการเหล่านี้มกัเกดิขึน้ในขณะที่
เปลีย่นจากท่านอนเป็นท่านัง่หรอืลุกขึน้ยนื  และมอีาการวงิเวยีนศรีษะ, และมนึงงร่วมดว้ย 

อาการปัจจบุนั     มอีาการมาอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่ท าใหเ้กดิขอ้จ ากดัในการประกอบกจิวตัรประจ าวนั 
การตรวจรา่งกาย   ความดนัโลหิต 130/80 ม.ม.ปรอทในท่านัง่, 110/70 ม.ม.ปรอท ในท่ายืนโดยไม่พบ              

การเตน้เรว็ขึน้ของชพีจร 
การตรวจทางคลินิก    ไม่พบความผดิปกตขิองระบบประสาท 
การวินิจฉัยโรค     อาการเวยีนศรีษะ(Dizziness and Light-headedness ) 
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ผลการประเมิน    สยูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 4 ของทัง้ร่างกาย 
ค าอธิบาย      ไม่พบการสญูเสยีสมรรถภาพอื่นทีจ่ะน ามารวม 

 
ตวัอย่างท่ี 5.6 
สูญเสียสมรรถภาพรอ้ยละ 0-14 เน่ืองจากอาการชกั (Partial epilepsy) 
ผูป่้วย      หญงิไทย อายุ 30 ปี 
ประวติั    เกิดอาการชักแบบกระตุกและเกร็งทัง้ตัว (Tonic-clonic convulsion) ตัง้แต่อายุ 18 ปี   

อาการเริม่เกดิขึน้ทีม่อืขา้งขวาก่อนแลว้ลามเป็นการกระตุกและเกรง็ทัง้ตวั หลงัจากการชกั 
ไม่สามารถรบัรูแ้ละสือ่สารกบัผูอ้ื่นไดช้ัว่ขณะ มอีาการอ่อนแรงทีม่อืขวา ปวดศรีษะและมนึงง  
อาการเหล่านี้จะเป็นอยู่นานประมาณ 2-3 ชัว่โมง  ผูป้ว่ยเกดิอาการชกัสปัดาหล์ะ 2-3 ครัง้ 

อาการปัจจบุนั   ภายหลงัจากการรกัษาดว้ยการกนิยากนัชกัอย่างสม ่าเสมอ อาการชกัลดลงเหลอืเพยีงรูส้กึ
ผดิปกตทิีม่อืและพดูล าบากขณะเกดิอาการ ไม่มกีารกระตุกและเกรง็ทัง้ตวั  และเกดิอาการ
ประมาณ 2-3 เดอืนต่อครัง้ 

การตรวจรา่งกาย     สญัญาณชพี, การตรวจร่างกายทัว่ไป และการตรวจร่างกายทางระบบประสาทปกต ิ
การศึกษาทางคลินิก     การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองพบ Spike เลก็น้อยบรเิวณ Temporal Lobes ทัง้สองขา้ง              

การแปลผลคลื่นไฟฟ้าสมองอยู่ในเกณฑป์กต,ิ  การตรวจ MRI ไม่พบสิง่ผดิปกต ิ
การวินิจฉัยโรค       โรคลมชกัชนิด Partial epilepsy ร่วมกบัการสญูเสยีการรูส้กึตวั    
ผลประเมิน       สยูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ10 ของทัง้ร่างกายจากโรคลมชกั 
ค าอธิบาย  ถงึแมจ้ะพยายามควบคุมการชกั กย็งัไม่สามารถท าไดต้ามทีต่อ้งการ การทีย่งัมอีาการ อาจ

ท าให้ไม่สามารถขอใบอนุญาตขบัรถยนต์ และการท างานกบัเครื่องจกัร  ต้องจ ากดัให้
ท างานเฉพาะในสภาพแวดลอ้มทีไ่ม่เสีย่งต่อการไดร้บัอนัตราย 

 
ตวัอย่างท่ี 5.7 
สูญเสียสมรรถภาพรอ้ยละ 0-14 เน่ืองจากอาการชกั (Partial epilepsy) 
ผูป่้วย     หญงิไทย อายุ  24 ปี                      
ประวติั    ประสบอุบตัเิหตุรถยนต ์ศรีษะไดร้บับาดเจบ็, 1 สปัดาหต่์อมาเกดิอาการชกั ก่อนชกัจะรูส้กึ

แปลกๆทีม่อืซา้ย ตามมาดว้ยการสัน่ของมอืแลว้ลามไปเป็นทัง้แขน ขณะเดยีวกนั จะมกีาร
ขยบัรมิฝีปาก, พดูไม่เป็นภาษา และรูส้กึสบัสนหลงัการชกันานประมาณ 5-10 นาท ี
                                                                       

อาการปัจจบุนั       ไดร้บัรกัษาดว้ยยากนัชกัตดิต่อกนัเป็นเวลา 6 เดอืน สามารถควบคุมการชกัได ้และต่อมา
ผูร้บัการประเมนิขาดยา  เกดิอาการชกั 3 ครัง้ หลงัจากหยุดยามาได ้2 สปัดาห ์และเมื่อ
ได้รบัยาเดมิอีก สามารถควบคุมอาการชกัได้  โดยยงัมีอาการรู้สกึแปลกที่มือซ้ายเป็น             
ครัง้คราว                                                   

การตรวจรา่งกาย      ตรวจไม่พบความผดิปกตทิางระบบประสาท                                   
การตรวจทางคลินิก      การตรวจคลื่นสมอง, เอกซยค์อมพวิเตอรส์มอง และ MRI ไม่พบสิง่ผดิปกต ิ                            
การวินิจฉัยโรค      โรคลมชกัชนิด Partial epilepsy ร่วมกบัการสญูเสยีการรูส้กึตวั 
ผลประเมิน        สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 14 ของทัง้ร่างกายเนื่องจากโรคลมชกั 
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ค าอธิบาย  เป็นโรคลมชักที่เกิดภายหลังสมองได้รับบาดเจ็บ ซึ่งต้องควบคุมอาการด้วยการใช้ยา 
เน่ืองจากเมื่อหยุดยาจะกลบัมอีาการชกัอกี    

 
ตวัอย่างท่ี 5.8 
สูญเสียสมรรถภาพรอ้ยละ 15-29 เน่ืองจากอาการชกั (Partial epilepsy) 
ผูป่้วย      ชายไทย อาย ุ40 ปี 
ประวติั     เมื่ออายุ 30 ปี ประสบอุบตัเิหตุรถยนตรส์มองไดร้บับาดเจบ็ มอีาการไม่รูส้กึตวั ตอ้งรบัการ

รกัษาในโรงพยาบาลนาน 4 สปัดาห ์ หลงัจากฟ้ืนไดร้บัการฟ้ืนฟูร่างกายเป็นเวลานาน 1 ปี 
และตรวจไม่พบความผดิปกตทิางระบบประสาท    
5 ปีก่อนเริม่มอีาการชกัเฉพาะที ่(Focal Seizure) ร่วมกบัการหมดสติไปชัว่ครู่ อาการ
ดงักล่าวเกดิขึน้โดยเฉลีย่สปัดาหล์ะ 2 ครัง้     

อาการปัจจบุนั   หนึ่งปีที่ผ่านมา ได้รับการรักษาด้วยการกินยากันชักอย่างสม ่ าเสมอตามที่แพทย์
ผูเ้ชีย่วชาญทางประสาทวทิยาสัง่ แต่ยงัมอีาการรู้สกึอ่อนแรงที่มอืและแขนขา้งขวาชัว่ครู่ 
นานครัง้ละประมาณ 3 นาท ีและมอีาการเกดิขึน้ประมาณเดอืนละครัง้  ท าใหเ้กดิขอ้จ ากดั
ในการท างานและการขบัรถยนต ์

การตรวจรา่งกาย     สญัญาณชพีปกต ิ ไม่พบความบกพร่องดา้นความจ าและการสื่อสาร , เสน้ประสาทสมอง
ปกต,ิ แขนและมอืขา้งขวาอ่อนแรงเลก็น้อย ใชน้ิ้วมอืขา้งขวาไดไ้ม่คล่องเหมอืนเดมิ ก าลงั
ของนิ้วมอื 4/5, Deep tendon reflex ของกลา้มเนื้อ Bicep เพิม่ขึน้, Co-ordination Test 
นิ้วมอืขา้งขวาท าไดไ้ม่คล่อง 

การตรวจทางคลินิก       การตรวจคลื่นสมองพบคลื่นชนิด Delta ทีบ่รเิวณ Tempero-parietal Lobe ขา้งซา้ย และ
พบการขาดเลอืดของสมองบรเิวณดงักล่าวจากการตรวจ MRI 

การวินิจฉัยโรค     โรคลมชกัชนิด Partial epilepsy  
ผลประเมิน   สูญเสยีสมรรถภพาร้อยละ 25 ของทัง้ร่างกายจากโรคลมชกั ให้น าค่าการสูญเสยีฯนี้             

รวมกับการสูญเสียสมรรถภาพทางประสาทอื่นที่ตรวจพบ เช่น แขนและมือข้างขวา            
อ่อนแรงใชง้านไดไ้ม่ถนัด เป็นการสญูเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกายโดยใชต้ารางค่ารวม 
(Combine Values Chart) 

ค าอธิบาย      เป็นการชกัทีเ่กดิภายหลงัจากสมองไดร้บับาดเจบ็ ยนืยนัโดยพบพยาธสิภาพจากการตรวจ
คลื่นสมองและ MRI ร่วมกบัการสญูเสยีสมรรถภาพของมอืและแขนจากการบาดเจบ็ของ
สมอง และไม่สามารถควบคุมอาการชักได้ทัง้หมดถึงแม้จะได้รับการการรักษาอย่าง
เหมาะสม 

ตวัอย่างท่ี 5.9 
สูญเสียสมรรถภาพรอ้ยละ 15-29 เน่ืองจากการรูสึ้กตวัลดลง เพราะความดนัโลหิตลดลงขณะเปล่ียนท่า 
ผูป่้วย       หญงิไทย อายุ 55 ปี 
ประวติั   มอีาการไม่รูส้กึตวัและลม้ลงบ่อย, จะมอีาการขณะก าลงัยนื และไม่เคยเกดิขณะก าลงันอน  

เกดิอาการนานไม่กี่นาทีและกลบัเป็นปกติ  มปีระวตัิอดตีเป็นโรคเสน้เลือดสมองตีบตัน 
และมอีาการร่างกายซกีซา้ยอ่อนแรงเลก็น้อยหลงเหลอือยู่  กนิยารกัษาโรคความดนัโลหติ
สงูมาตลอด   
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อาการปัจจบุนั   มอีาการลม้ลงบ่อย แต่ไม่ไดร้บับาดเจบ็ ไม่สามารถควบคุมความดนัโลหติไดด้ถีงึแมจ้ะกนิ
ยารกัษาอย่างสม ่าเสมอ 

การตรวจรา่งกาย    ความดนัโลหิต 160/90 มิลลิเมตรปรอทในท่านัง่ และ138/75 มิลลิเมตรปรอทในท่ายืน  
การรู้สึกตัวลดลงชัว่ครู่ขณะเปลี่ยนท่า  ร่างกายซีกซ้ายอ่อนแรงเล็กน้อยและการรับ
ความรูส้กึลดลง 

การตรวจทางคลินิก  ท า Tilt Table Test พบว่าความดนัโลหติลดลง 25/15 มลิลเิมตรปรอทโดยไม่มกีาร
เปลีย่นแปลงอตัราการเตน้ของหวัใจ 

การวินิจฉัยโรค    การรูส้กึตวัลดลงร่วมกบัความดนัโลหติลดลงขณะเปลีย่นท่าของร่างกาย 
ผลประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 25 ของทัง้ร่างกาย เนื่องจากการรูส้กึตวัลดลงร่วมกบัความดนั

โลหิตลดลงขณะเปลี่ยนท่าของร่างกาย  ให้รวมค่าการสูญเสยีฯนี้ กับค่าการสูญเสียฯ
เนื่องจากร่างกายซกีซ้ายอ่อนแรงและรบัความรู้สกึได้ลดลง เป็นการสูญเสยีสมรรถภาพ
ทัง้หมดโดยใชต้ารางค่ารวม (Combined Vaules Chart)      

ค าอธิบาย ในการรกัษาผูป้ว่ยทีค่วบคุมความดนัโลหติยาก จ าเป็นตอ้งมกีารปรบัการใชย้าเพื่อใหเ้ลอืด
ไปเลีย้งสมองไดเ้พยีงพอ 

 
ตวัอย่างท่ี 5.10 
สูญเสียสมรรถภาพรอ้ยละ 15-29 เน่ืองจากอาการชกั (Partial epilepsy) 
ผูป่้วย     ชายไทย อายุ 22 ปี 
ประวติั    ได้รบับาดเจบ็ทีศ่รีษะ ถูกน าส่งโรงพยาบาลด้วยอาการชกัไม่หยุด (Status Epilepticus)  

สามารถควบคุมการชกัไดด้ว้ยการใหย้า Phenytoin ทางหลอดเลอืดด า 
อาการปัจจบุนั   ควบคุมการชักได้ดีด้วยการใช้ยา Phenytoin ไม่มีอาการชักที่เด่นชัด แต่มักเกิด Auras            

บ่อยจนมีผลกระทบต่อการท างาน โดยมี Auras เกดิขึ้นวนัละ 0-8 ครัง้ แต่ละครัง้นาน
ประมาณ 5-10 นาท ีหลงัเกดิอาการแลว้จะหายเป็นปกต ิและกลบัไปท างานได ้

การตรวจรา่งกาย   ไม่พบความผดิปกตทิางระบบประสาท  
การตรวจทางคลินิก MRI พบลกัษณะทีเ่ขา้ไดก้บัเนื้อสมองตายบรเิวณ Temproral Lobe ขา้งซ้าย และการ

ตรวจคลื่นสมองพบ Spike เลก็น้อยบรเิวณเดยีวกนั 
การวินิจฉัยโรค   โรคลมชกัชนิด Partial epilepsy  
ผลประเมิน      สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 29  ของทัง้ร่างกายจากโรคลมชกั 
ค าอธิบาย  เป็นโรคลมชกัทีใ่หก้ารรกัษาแลว้ ยงัมอีาการ Minor Seizure เกดิขึน้บ่อยและไม่สามารถ

ควบคุมได้ และมีผลกระทบต่อการประกอบกิจวัตรประจ าวนั อาการดงักล่าวอาจเป็น
จุดเริม่ตน้ของการเกดิอาการชกัไม่หยุด (Status Epilepticus) 

 
ตวัอย่างท่ี 5.11 
สูญเสียสมรรถภาพรอ้ยละ 30-49 เน่ืองจากอาการหมดสติเป็นครัง้คราว 
ผูป่้วย      ชายไทยอายุ 45 ปี 
ประวติั    ได้รบับาดเจบ็ที่ศีรษะอย่างรุนแรงจนกระโหลกร้าวเมื่อ 3 ปีที่แล้ว รกัษาด้วยการผ่าตัด

สมอง หลงัผ่าตัดเกิดอาการชัก, ร่างกายซีกซ้ายอ่อนแรงเล็กน้อย, อาการดีขึ้นหลัง              
การรกัษาดว้ยการท ากายภาพบ าบดั, ระยะ 5 ปีทีผ่่านมามกัมอีาการเป็นลมหมดสต ิ
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อาการปัจจบุนั  มอีาการเป็นลมหมดสติเป็นประจ า หลงัการหมดสติร่างกายซีกซ้ายจะอ่อนแรงมากขึ้น          
แต่เป็นเพยีงช่วงเวลาสัน้ ๆ 

การตรวจรา่งกาย    ความดนัโลหติ 170/90 มลิลเิมตรปรอทในท่านัง่ และ 130/70 มิลลิเมตรปรอทในท่ายืน            
ไม่พบอตัราการเตน้ของหวัใจเรว็ขึน้ขณะเปลีย่นท่า  มอีาการหมดสตชิัว่ครู่ และร่างกายซกี
ซา้ยทีอ่่อนแรงมากขึน้จะกลบัมาอ่อนแรงเท่าเดมิภายใน 30 นาท ี    

การตรวจทางคลินิก   การตรวจ MRI พบว่าสมองช ้าบรเิวณ Parietal Lobe ขา้งขวา การตรวจคลื่นสมองพบคลื่น
ชนิดความถีช่า้บรเิวณเดยีวกนั 

การวินิจฉัยโรค   เป็นลมหมดสติ, สมองขาดเลอืดชัว่ขณะเป็นครัง้คราว (Transient Cerebral Ischemia), 
บาดเจบ็ทีศ่รีษะและสมองช ้า 

ผลประเมิน    สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 45 ของทัง้ร่างกาย เนื่องจากอาการหมดสต ิเพราะสมองขาด
เลอืด ใหร้วมค่าการสูญเสยีฯนี้ กบัค่าการสูญเสยีฯเนื่องจากร่างกายซกีซ้ายอ่อนแรงเป็น
การสญูเสยีสมรรถภาพทัง้หมดโดยใชต้ารางค่ารวม (Combined Vaules Chart)      

ค าอธิบาย   ความดนัโลหติลดลงเป็นสาเหตุท าใหเ้ลอืดไปเลีย้งสมองลดลง และท าใหพ้ยาธสิภาพทีม่อียู่
เดิมได้รบัผลกระทบและเกดิอาการมากขึ้น (อาการร่างกายซกีซ้ายอ่อนแรงในผู้รบัการ
ประเมนิรายนี้) ลกัษณะอาการเช่นนี้ไม่ใช่ Transient ischemic attack แต่เป็นผลจากเนื้อ
สมองสว่นทีม่พียาธสิภาพจากการไดร้บับาดเจบ็ ไดร้บัเลอืดไปเลีย้งน้อยลง 

 
ตวัอย่างท่ี 5.12 
สูญเสียสมรรถภาพรอ้ยละ 30-49 เน่ืองจากอาการชกัและการสูญเสียการรูสึ้กตวั 
ผูป่้วย    ชายไทย อายุ 45 ปี 
ประวติั   ถูกยงิที่ศรีษะบรเิวณหน้าผากด้านซ้าย ไดร้บัการผ่าตดัสมอง หลงัจากหายแลว้ ร่างกาย            

ไม่มอีาการอ่อนแรง แต่มอีาการชกัมาตลอด    
อาการปัจจบุนั   มอีาการชกัแบบ Minor Complex Seizuresโดยเริม่เกดิทีบ่รเิวณมอืและขาขา้งขวา แล้ว

ลามต่อไปจนเป็นการชกัทัง้ตวัแบบไม่หยุด ร่วมกบัอาการหมดสต ิ
การตรวจรา่งกาย    ความคล่องแคล่วของมอืขา้งขวาลดลงเลก็น้อย และเวลาเดนิลากขาขา้งขวาเลก็น้อย 
การตรวจทางคลินิก   การตรวจ MRI. พบสมองช ้าบรเิวณ Frontal และTemporal Lobe, การตรวจคลื่นสมองพบ

ความถีช่า้ และ Polyspike Waves ในบรเิวณดยีวกนั 
การวินิจฉัยโรค   โรคลมชกัชนิด Partial epilepsy และมอีาการชกัทีค่วบคุมไม่ได ้(Intractable Epilepsy)  

ร่วมกบัการสญูเสยีการรูส้กึตวั 
ผลประเมิน     สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 45 ของทัง้ร่างกาย เน่ืองจากโรคลมชกัและการญเสยีการรูส้กึตวั 

ให้รวมค่าการสูญเสียฯนี้ กับค่าการสูญเสียฯทางระบบประสาทอื่นๆ เป็นการสูญเสีย
สมรรถภาพทัง้หมดโดยใชต้ารางค่ารวม (Combined Vaules Chart) 

ค าอธิบาย    อาการชกัทีเ่กดิขึน้ภายหลงัการไดร้บับาดเจบ็ทีส่มอง ไม่สามารถควบคุมและมลีกัษณะการ
ชกัทีเ่ป็นอนัตรายจากการชกัไม่หยุด ถงึแมจ้ะไดร้บัการรกัษาทีเ่หมาะสมแลว้กต็าม 
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ตวัอย่างท่ี 5.13 
สูญเสียสมรรถภาพรอ้ยละ 30-49 ของทัง้รา่งกาย เน่ืองจากอาการชกั (Generalized Convulsive Epilepsy) 
ผูป่้วย     ชายไทย อายุ 55 ปี 
ประวติั    เป็นพนักงานดบัเพลิง  หมดสติที่บริเวณเกิดเหตุไฟไหม้อาคารจากการส าลักควันไฟ  

แพทยใ์ห้การวนิิจฉัยว่าเป็น Hypoxic Encephalopathy รบัการรกัษาที่โรงพยาบาลเป็น
เวลาประมาณ1 เดอืน สภาพจติ (Mental Function) ดขีีน้ตามล าดบั 

อาการปัจจบุนั   มอีาการชกัเกรง็และกระตุกทัง้ร่างกาย (Generalized Tonic-Clonic Seizures) ประมาณ
สปัดาหล์ะ 2-6 ครัง้ แต่ละครัง้จะเกดิ Postictal State ประมาณ1-2 ชัว่โมง ทัง้ทีไ่ดร้บัการ
รกัษาอย่างเหมาะสมและสม ่าเสมอ  

การตรวจรา่งกาย     ไม่พบความผิดปกติเฉพาะที่ของระบบประสาท  ท าการทดสอบสภาพจิตด้วยวิธี Mini 
Mental State Examination MMSE ไดค้ะแนน 23/30 

การตรวจทางคลินิก   การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองพบ Bitemporal Sharp Waves ทัง้สองขา้ง เมื่อใหห้ายใจเรว็และ
แรง (Hyperventilation test) 

การวินิจฉัยโรค    โรคลมชกัชนิด Generalized Convulsive Epilepsy    
ผลประเมิน    สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 49 ของทัง้ร่างกายจากโรคลมชกั  
ค าอธิบาย ผูร้บัการประเมนิมกีารสญูเสยีสมรรถภาพของสมองจากโรคลมชกั และความผดิปกตทิาง

สภาพจติ ใหป้ระเมนิค่าการสญูเสยีฯจากความผดิปกตขิองสภาพจติ และดูว่ามกีารสญูเสยี
สมรรถภาพดา้นใดมากกว่ากนั ใหใ้ชค้่านัน้เป็นตวัแทนค่าการสญูเสยีฯของสมอง 

 
ตวัอย่างท่ี 5.14 
สูญเสียสมรรถภาพรอ้ยละ 50-70 ของทัง้รา่งกาย เน่ืองจากอาการชกัท่ีควบคมุไม่ได้ 
ผูป่้วย       หญงิไทย อายุ 50 ปี 
ประวติั      3 เดอืนก่อนมอีาการปวดศรีษะมากอย่างเฉียบพลนั ร่างกายซกีขวาอ่อนแรง และหมดสต ิ 

หลงัการรกัษาอาการดขีึน้จนมอีาการคงที ่และไดร้บัการฟ้ืนฟูดว้ยการท ากายภาพบ าบดั     
อาการปัจจบุนั    ไม่สามารถใชม้อืขวา (ขา้งถนัด) ในการประกอบกจิวตัรประจ าวนั, ไม่สามารถสื่อสารกบั

ผูอ้ื่นในการบอกถึงสิง่ที่ต้องการ, มอีาการชกัแบบ Clonic Seizure ของร่างกายซกีขวา
เกิดขึ้นบ่อยและควบคุมการเกดิอาการไม่ได้,  ทุกครัง้ที่ชกัจะหมดสติ และเมื่อฟ้ืนจะมี
อาการสบัสนอยู่นานประมาณ 5 ถงึ 10 นาท ี

การตรวจรา่งกาย     แขนขาขา้งขวาอ่อนแรง, ตาทัง้สองขา้งบอดครึง่ซกี (Hemianopia), ไม่เขา้ใจภาษาพูดและ
เขยีน 

การตรวจทางคลินิก      ตรวจเอกซเรยค์อมพวิเตอรพ์บกอ้นเลอืดขนาดใหญ่ทีบ่รเิวณกลางสมอง และกดโพรงสมอง ,
การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองพบคลื่นชนิด Delta Slowing ในบรเิวณเดยีวกนั 

การวินิจฉัยโรค   เสน้โลหติแตกในเนื้อสมองร่วมกบัการไม่เขา้ใจภาษา, ร่างกายซกีขวาอ่อนแรง, โรคลมชกั
ชนิด Partial Epilepsy ร่วมกบัอาการหมดสติ และมอีาการชกัแบบไม่หยุด (Status 
Epilepticus)    

ผลประเมิน     สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 65 ทัง้ร่างกายจากโรคลมชกัทีค่วบคุมไม่ได ้ 
ค าอธิบาย    ค่าการสูญเสยีฯเนื่องจากโรคลมชกัที่ควบคุมไม่ได้ ให้น าไปรวมกบัค่าการสูญเสยีฯทาง

ระบบประสาทดา้นอื่น (ถา้ม)ี เป็นการสญูเสยีสมรรถภาพทัง้หมดของร่างกาย 
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ตวัอย่าง 5.15 
สูญเสียสมรรถภาพรอ้ยละ 50-70 ของทัง้รา่งกาย เน่ืองจากอาการหมดสติเพราะความดนัโลหิตต า่ขณะเปล่ียน
ท่าของรา่งกาย 
ผูป่้วย      ชายไทย อายุ 45 ปี 
ประวติั    เป็นโรค Parkinson ทีค่วบคุมอาการดว้ยยาไดล้ าบากในระยะ 5 ปีทีผ่่านมา, มอีาการความ

ดนัโลหติลดลงมากเมื่อเปลีย่นท่าของร่างกาย (Orthostatic Hypotension) และหลงัการกนิ
อาหาร (Postprandial Hypotension), ทอ้งผูกเป็นประจ า และควบคุมการขบัถ่ายปสัสาวะ
ไดไ้ม่ด ี

อาการปัจจบุนั    มอีาการเป็นลมหมดสตแิละลม้ลงบ่อย จนตอ้งการการดูแลจากบุคคลอื่น, ใชช้วีติส่วนใหญ่
บนเตียงและรถเขน็คนพกิาร, การท ากจิวตัรประจ าวนัทัง้หมดรวมถึงการกนิอาหารต้อง
ไดร้บัการช่วยเหลอืจากบุคคลอื่น 

การตรวจรา่งกาย     ความดนัโลหติ 110/80 ม.ม.ปรอทในท่านอน, 70/40 ม.ม. ปรอทในท่านัง่, มอืสัน่ขณะ
ไม่ไดใ้ชง้านมอื (Resting Tremor), มเีหงื่อออกมากทีห่น้า, ไม่มกีารแสดงออกของสหีน้า,  
กลา้มเน้ือทีแ่ขนขาทัง้สองขา้งแขง็เกรง็ (Rigidity)  และมคี าพดูทีค่นอื่นฟงัไม่ค่อยรูเ้รื่อง    

การตรวจทางคลินิก    การตรวจ Tilt Table Test พบว่ามคีวามดนัโลหติลดลงมาก 
การวินิจฉัยโรค    กลุ่มอาการ Shy Drager ร่วมกบัการมคีวามดนัโลหติต ่าเมื่อเปลีย่นท่าของร่างกาย 
ผลประเมิน     สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 70 ของทัง้ร่างกาย เนื่อจากกลุ่มอาการ Shy-Drager ร่วมกบั

การมคีวามดนัโลหติต ่าเมื่อเปลี่ยนท่าของร่างกาย  ให้รวมค่าการสูญเสยีฯนี้กบัค่าการ
สูญเสยีฯเนื่องจากกลุ่มอาการ Parkinsonism เป็นการสูญเสยีสมรรถภาพทัง้หมดของ
ร่างกาย 

ค าอธิบาย     เป็นโรคทีรุ่นแรง มอีาการและอาการแสดงคลา้ยโรค Parkinson แต่จะมอีาการทางระบบ
ประสาทอตัโนมตัมิากกว่า โรคนี้แมจ้ะพยายามใหก้ารรกัษา แต่มกัไม่ไดผ้ล 

          
ตวัอย่างท่ี 5.16 
สูญเสียสมรรถภาพรอ้ยละ 50-70 ของทัง้รา่งกาย เน่ืองจากอาการชกัและการสูญเสียการรูสึ้กตวั 
ผูป่้วย   ชายไทย อายุ 45 ปี 
ประวติั   ประสบอุบตัิเหตุทางรถยนต์ ศรีษะได้รบับาดเจ็บ มเีลือดออกระหว่างเยื่อหุ้มสมองและ

กระโหลกศรีษะ (Epidural Hematoma) ขา้งซา้ย รกัษาดว้ยการผ่าตดั 
อาการปัจจบุนั     6  เดอืนหลงัจากประสบอุบตัเิหตุ  มอีาการชกัแบบ Partial Complex Seizure เกดิขึน้เป็น

ประจ า อาการแต่ละครัง้จะประกอบดว้ย การขยบัรมิฝีปาก, ตากลอกไปทางขวา และการ
ตอบสนองต่อสิง่แวลลอ้มลดลง  มอีาการเกดิขึน้มากถงึวนัละ 5 ครัง้  แมจ้ะใหย้ากนัชกัถงึ 
3 ชนิดร่วมกนัแล้วกต็าม  และมกีารลุกลามเป็นการชกักระตุกและเกรง็ทัง้ตวัประมาณ
สปัดาหล์ะ 1 – 2 ครัง้ 

การตรวจรา่งกาย      ร่างกายซกีขวาอ่อนแรงเลก็น้อย  พบแผลเป็นจากการผ่าตดัสมองซึง่หายดแีลว้   
การตรวจทางคลินิก    เอกซเรย์คอมพวิเตอร์สมอง พบว่ากระโหลกศรีษะหายไปบางส่วนจากการผ่าตดั สมอง

บรเิวณ Temporal Lobe ขา้งซ้ายช ้า และการตรวจคลื่นสมองพบ Rare Spike Slow 
Waves ทีส่มองบรเิวณเดยีวกนั 

การวินิจฉัยโรค    โรคลมชกัชนิด Partial epilepsy ร่วมกบัการสญูเสยีการรูส้กึตวั  



382 
 

 

ผลประเมิน     สูญเสยีสมรรถภาพร้อยละ 70 ทัง้ร่างกาย เนื่องจากโรคลมชกัร่วมกบัการสูญเสยีการ
รูส้กึตวั  ใหน้ าค่าการสญูเสยีฯนี้ไปรวมกบัค่าการสูญเสยีฯ เนื่องจากร่างกายซกีขวาอ่อน
แรง แป็นการสูญเสยีสมรรถภาพทัง้หมดของร่างกาย โดยใช้ตารางค่ารวม (Combined 
Vaules Chart) 

ค าอธิบาย ถงึแมก้ารผ่าตดัเอา Epidual Hematoma ออกจะประสบผลส าเรจ็  สมองทีช่ ้าจากการไดร้บั
บาดเจบ็เป็นสาเหตุใหเ้กดิอาการชกัและร่างกายซกีซา้ยอ่อนแรง 

    
5.3.3  ความผิดปกติเก่ียวกบัการหลบัและต่ืน 

ความผดิปกติเกี่ยวกบัการหลบัและตื่นได้แก่ ความผิดปกติเกี่ยวกบัการเริ่มหลบัและการหลบัได้ตลอด ,       
การนอนไม่หลบั, การหลบันานเกนิไป (Excessive Somnolence), การหายใจผดิปกติที่เกดิขณะนอนหลบั (Sleep 
Induced Respiratory Impairment),  และความผดิปกตขิองช่วงเวลาการหลบัและตื่น (Sleep-Wake Schedules) 

ความผดิปกตเิกีย่วกบัการหลบัและตื่น อาจมสีาเหตุมาจาก (1) ระบบประสาทท างานผดิปกต ิท าใหค้วาม
ตัง้ใจในเวลากลางวนั, สมาธ,ิ ความสนใจ และความสามารถในเรยีนรู้ของบุคคลลดลง, (2) ปจัจยัทางสภาพจติและ
พฤตกิรรม ไดแ้ก่ การซมึเศรา้, ปญัหาสมัพนัธภาพระหว่างบุคคล, ปญัหาสงัคม เป็นต้น, (3) โรคหรอืพยาธสิภาพของ
ระบบหลอดเลอืดและหวัใจ ทีท่ าใหค้วามดนัโลหติสงู (Systemic and Pulmonary Hypertension), หวัใจโต, หวัใจ
ลม้เหลว, การเตน้ของหวัใจไม่เป็นจงัหวะ (Arrhythmias)  และ(4) โรคหรอืการท างานผดิปกตขิองระบบโลหติ   

โรคหรอืความผดิปกตทิางระบบประสาททีท่ าใหเ้กดิอาการหลบันานมากเกนิไปในเวลากลางวนั (Excessive 
Daytime Sleepiness) ได้แก่ Central Sleep Apnea Syndrome, Narcolepsy, Idiopathic Hypersommia, 
Depression, Brain Tumors, Post-traumatic Hypersomnolence, Multiple Sclerosis, Encephalitis, 
Postencephalitis, Alzhermer’s Disease, Parkinson’s Disease, Multiple System Atrophy, Periodic Limb 
Movement Disorder, Restless Leg Syndrome, Neuromuscular Disorder with Sleep Apnea เป็นต้น การวนิิจฉัย
อาการหลบันานมากเกินไปในเวลากลางวนั  ควรได้รบัการสนับสนุนจากผลการตรวจทางห้องปฏิบตัิการเกี่ยวกบั      
การหลบั 

ความผดิปกตเิกีย่วกบัการหลบั สามารถใช ้Epworth Sleepiness Scale ประเมนิอาการง่วงและการหลบั
ของบุคคลที่เกดิขึ้นในสถานการณ์ต่างๆซึ่งได้แก่ (1) ขณะนัง่อ่านหนังสอื, (2) ขณะชมโทรทัศน์, (3) ขณะนัง่ในที่
สาธารณะ, (4) ขณะเป็นผูโ้ดยสารยานพาหนะนานกว่าหนึ่งชัว่โมง, (5) การงบีหลบัชัว่ครู่ช่วงเวลาบ่าย, (6) ขณะนัง่
สนทนากบับุคคลอื่น, (7) ขณะนัง่พกัหลงัอาหารมือ้เทีย่งทีไ่ม่ไดด้ื่มเหลา้ และ (8) ขณะนัง่อยู่ในรถยนตเ์วลาทีร่ถตดิหรอื
หยุดรอสญัญาณจราจร  ในแต่ละสถานการณ์จะใหค้ะแนนการเกดิอาการง่วงและหลบัมากน้อยตามความรุนแรง โดยถ้า
ไม่เกดิอาการง่วงจะใหค้ะแนนจะเท่ากบั 0 และถ้ามโีอกาสเกดิอาการง่วงและหลบัมาก จะใหค้ะแนนเท่ากบั 3 การได้
คะแนน 10/24 แสดงว่ามอีาการง่วงและหลบัมากกว่าปกต ิหรอืมกีารสญูเสยีอยู่ในระดบัที ่2    

Epworth Sleepiness Scale จะมคีวามสมัพนัธก์บัการตรวจ Multiple Sleep Latency Test (MDLT) ทีใ่ชใ้น
การตรวจหาความผดิปกติเกีย่วกบัการหลบัในกลุ่ม Narcolepsy และ Idiopathic Hypersomnia. ตารางที่ 5.4 เป็น
เกณฑก์ารประเมนิค่าการสญูเสยีฯ เน่ืองจากความผดิปกตเิกีย่วกบัการหลบัและตื่น 
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ตารางท่ี 5.4  เกณฑก์ารประเมินค่าการสญูเสียฯ เน่ืองจากความผิดปกติเก่ียวกบัการหลบัและต่ืน 
ระดบัการสญูเสียสมรรถภาพ เกณฑก์ารประเมิน 

ระดบัท่ี 1  
รอ้ยละ 1-9 ของทัง้รา่งกาย 

มชีว่งเวลาทีต่ื่นและรูต้วัในเวลากลางวนั (Daytime 
Alertness) ลดลง แต่ยงัสามารถประกอบท ากจิวตัร
ประจ าวนัตามปกตเิกอืบทัง้หมดได ้

ระดบัท่ี 2  
รอ้ยละ 10-29 ของทัง้รา่งกาย 

มชีว่งเวลาทีต่ื่นและรูต้วัในเวลากลางวนั (Daytime 
Alertness) ลดลง  ท าใหค้วามสามารถในการประกอบ
กจิวตัรประจ าวนับางอย่างถูกจ ากดั 

ระดบัท่ี 3  
รอ้ยละ 30-69 ของทัง้รา่งกาย 

มชีว่งเวลาทีต่ื่นและรูต้วัในเวลากลางวนั (Daytime 
Alertness) ลดลงมากจนท าใหค้วามสามารถในการ
ประกอบกจิวตัรประจ าวนัถูกจ ากดัอย่างเด่นชดั 

ระดบัท่ี 4  
รอ้ยละ 70-90 ของทัง้รา่งกาย 

มชีว่งเวลาทีรู่ต้วัในเวลากลางวนั (Daytime Alertness) 
ลดลงมากจนท าใหไ้ม่สามารถดแูลตนเอง (Personal Self 
Care) ไดใ้นทุกสถานการณ์ 

 
ตวัอย่างท่ี 5.17 
สูญเสียสมรรถภาพรอ้ยละ 1-9 ของทัง้รา่งกาย เน่ืองจากการหยุดหายใจขณะหลบั 
ผูป่้วย       ชายไทย อายุ 40 ปี 
ประวติั    รปูร่างอว้น เทา้ขา้งขวาไดร้บับาดเจบ็รุนแรง ท าใหไ้ม่สามารถออกก าลงัได ้ระหว่างทีไ่ดร้บั

การรกัษาเทา้ขา้งขวา น ้าหนักตวัเพิม่ประมาณ  20 กโิลกรมั และเกดิการง่วงหลบัในเวลา
กลางวนั (Daytime Somnolence) ถงึแมจ้ะพยายามอย่างเตม็ที ่แต่กไ็ม่สามารถลดน ้าหนกั
สว่นทีเ่พิม่ขึน้ได ้          

อาการปัจจบุนั    สามารถท างานประจ าที่ได้รบัการมอบหมายให้เสรจ็ได้ แต่ผลงานออกมาไม่ดเีท่าที่ควร 
และไม่สามารถท างานอื่นนอกเหนือจากงานประจ าได ้

การตรวจรา่งกาย        ปกต ิ
การตรวจทางคลินิก    เอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองพบว่าปกติ , การตรวจ Polysomnogram พบว่ามีความ

สอดคลอ้งกบัภาวะ Obstructive sleep apnea 
การวินิจฉัยโรค    ภาวะหยุดหายใจขณะหลบั (Obstructive sleep apnea) 
ผลประเมิน    สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 9 ของทัง้ร่างกาย 
ค าอธิบาย   นอกจากอาการง่วงหลบัในเวลากลางวนั  การตรวจทางระบบประสาทไม่พบความผดิปกติ 
 
ตวัอย่างท่ี 5.18 
สูญเสียสมรรถภาพรอ้ยละ 10-29 ของทัง้รา่งกาย เน่ืองจากการง่วงหลบัมากโดยไม่ทราบสาเหต ุ  
ผูป่้วย    ชายไทย อายุ  25 ปี 
ประวติั   มีอาการไม่รู้ตัวขณะขบัรถหลายครัง้ มีอยู่ครัง้หนึ่งที่มารู้ตัวเมื่อขบัรถปีนทางเท้า  โดย             

ไม่ทราบว่าเกดิขึน้ไดอ้ย่างไรและขบัรถไปทางนัน้ไดอ้ย่างไร ไม่มปีระวตัเิป็นโรคลมชกั 
การตรวจรา่งกาย      ปกต ิ
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การตรวจทางคลินิก   การตรวจคลื่นสมองและ MRI พบว่าปกต,ิ การตรวจ Polysomnogram  พบว่ามอีาการง่วง
หลบัมากกว่าปกตอิย่างเด่นชดั (Marked Hypersomnolence) 

การวินิจฉัยโรค    ภาวะง่วงหลบัมากโดยไม่ทราบสาเหตุ (Idiopathic Hypersomnolence) 
ผลประเมิน    สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ19 ของทัง้ร่างกาย 
ค าอธิบาย    ผูร้บัการประเมนิไม่สามารถขบัรถยนตแ์ละท ากจิกรรมอื่นทีเ่สีย่งต่อการเกดิอนัตราย  การที่

ในเวลากลางวนัมชี่วงเวลาทีต่ื่นและรูต้วัลดลง (Reduced Daytime Alertness) ท าใหก้าร
ประกอบกจิวตัรประจ าวนับางอย่างถูกจ ากดั   

   
ตวัอย่างท่ี 5.19 
สูญเสียสมรรถภาพรอ้ยละ 30-69 เน่ืองจากการง่วงหลบัท่ีควบคมุไม่ได้ 
ผูป่้วย    ชายอายุ 40 ปี 
ประวติั   ถูกลดเงนิเดอืน 2 ครัง้ เนื่องจากประสทิธภิาพการท างานลดลงและความจ าเสื่อม มกัมี

อาการปวดศรษีะตอนเชา้ ในเวลากลางวนัจะมอีาการง่วงหลบัวนัละหลายครัง้ (Excessive 
Daytime Somnolence)  เมื่อรูส้กึง่วงจะฝืนไม่ไดแ้ละตอ้งหาทีน่อน ถา้เป็นขณะขบัรถ ต้อง
หยุดรถทนัทแีละหลบัอย่างน้อย 15 นาท ีจงึจะหายและขบัรถต่อไปได ้ 

การตรวจรา่งกาย  ปกต ิ
การตรวจทางคลินิก   การตรวจ MRI สมองพบว่าปกติ, ผลการตรวจ Polysomnogram และ Multiple sleep 

latency test (MSLT) สอดคลอ้งกบัภาวะง่วงหลบัทีค่วบคุมไม่ได ้(Narcolepsy)  
การวินิจฉัยโรค    Narcolepsy 
ผลประเมิน    สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 39 ของทัง้ร่างกาย 
ค าอธิบาย   ผูร้บัการประเมนิมชี่วงเวลาทีรู่ต้วัในเวลากลางวนัลดลงและมกีารง่วงหลบัที่ควบคุมไม่ ได ้

จนท าใหค้วามสามารถในการประกอบกจิวตัรประจ าวนัลดลงอย่างเด่นชดั  
         

ตวัอย่างท่ี 5.20 
สูญเสียสมรรถภาพรอ้ยละ 70-90 ของทัง้รา่งกาย เน่ืองจากก้านสมองขาดเลือด (Brainstem Infarct) 
ผูป่้วย    ชายอายุ 60 ปี 
ประวติั     นอนหลบับนเตยีงตลอดเวลา  
อาการปัจจบุนั   มกีารหลบัมากกว่าปกตอิย่างรุนแรง ตื่นขึน้รูต้วัเพยีงช่วงเวลาสัน้ ๆ เป็นครัง้คราว          
การตรวจรา่งกาย   แขนขาอ่อนแรงทัง้สองขา้ง ตาทัง้สองขา้งไม่สามารถกลอกไปมาได ้ กลา้มเนื้อบนใบหน้า  

ทัง้สองขา้งเป็นอมัพาต 
การตรวจทางคลินิก   การตรวจ MRI สมอง พบการอุดตนัของ Basilar Artery, เน้ือสมองสว่น Midbrain ตายเป็น

บรเิวณกวา้ง 
การวินิจฉัยโรค    กา้นสมองตายจากการขาดเลอืด เพราะการอุดตนัของ Basilar Artery 
ผลประเมิน   สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 90 ของทัง้ร่างกายจากการรู้สึกตัวลดลงมาก ให้น าค่าการ

สญูเสยีนี้ไปรวมค่าการสญูเสยีทางระบบประสาททีต่รวจพบ เช่นกลา้มเนื้อแขนขาอ่อนแรง 
เป็นค่าการสญูเสยีทัง้หมดของร่างกาย 
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ค าอธิบาย    การประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพในกรณีนี้ สามารถใชต้ารางที ่ 5.2 (เกณฑก์ารประเมนิ
ค่าความสูญเสยีฯ เนื่องจากความผดิปกติเกี่ยวกบัระดบัการรู้สกึตัวและการตื่นตวั ) เป็น
เกณฑ์การประเมนิไดเ้ช่นเดยีวกนั ซึง่ผูร้บัการประเมนิรายนี้ จะมกีารสญูเสยีสมรรถภาพ
อยู่ในระดบัที ่4  เพราะม ีSemicoma และมคี่าการสญูเสยีฯรอ้ยละ 90 ของทัง้ร่างกาย 

 
5.3.4  การสูญเสียสมรรถภาพทางสภาพจิต (Mental Status) และการเรียนรู ้(Cognition) 

 สภาพจติและการเรยีนรูข้องบุคคล เกดิจากการท างานร่วมกนัของสมองหลายสว่น การสญูเสยีทางสภาพจติ
และการเรยีนรู ้จะพบไดใ้นผูป้่วยทีเ่ป็น Organic Brain Syndrome, โรคสมองเสื่อม (Dementia) และโรคทางระบบ
ประสาททีม่อีาการเฉพาะทีบ่างประเภท       

การทดสอบสภาพจติ (Mental Status Tests) ซึง่ประกอบดว้ยการทดสอบ การรูจ้กับุคคล, สถานที ่และเวลา 
(Orientation), การทดสอบความตัง้ใจ (Attention) และความจ าเฉพาะหน้า (Immediate Recall), การค านวนทาง
คณิตศาสตร,์ การสรา้งมโนภาพและจนิตนาการ ฯลฯ  เป็นการตรวจส าคญัทีใ่ชใ้นคดักรอง, ตดิตาม, และประเมนิการ
สญูเสยีสมรรถภาพของผูป้่วย  การทดสอบสภาพจติซ ้าหลายๆครัง้กบัผูร้บัการประเมนิแต่ละราย  อาจมคีวามจ าเป็น
เพื่อการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพทีถู่กตอ้ง     

การทดสอบสภาพจติทีนิ่ยมใชก้นัไดแ้ก่ Short Blessd Test, Neurobehavioral Cognitive Status Examination 
(NCSE) และ Mini-Mental State Examination (MMSE) การทดสอบเหล่านี้สามารถใชใ้นการระบุบุคคลทีม่กีารสญูเสยี
ทางสภาพจติขัน้รุนแรง และใชบ้่งชีถ้งึความจ าเป็นทีจ่ะตอ้งท า Neuropsychological Test เพิม่เตมิประกอบการประเมนิ 

Neuropsychological Test ครอบคลุมการทดสอบการท างานของสมองหลายดา้นซึง่ไดแ้ก่  ความตัง้ใจและ
ใส่ใจ, การใชภ้าษา, ความจ า, การท างานใหส้ าเรจ็ลุล่วง, ความเฉลยีวฉลาด, ความว่องไวในการท างาน, และ
ความส าเรจ็ในการศกึษา  การท า Neuropsychological Test จะไดข้อ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการประเมนิส าหรบับุคคลที่
มที าการทดสอบสภาพจติแล้วพบว่า มกีารสูญเสยีความสามารถในการเรยีนรู้ (Cognition) ไม่มาก และไม่ค่อยได้
ประโยชน์ส าหรบับุคคลทีม่กีารสญูเสยีขัน้รุนแรง   

โรคหรือความผิดปกติทางระบบประสาทที่ท า ให้มีอาการผิดปกติทางพฤติกรรม และควรท า  
Neuropsychological Test เพื่อการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพไดแ้ก่ สมองไดร้บับาดเจบ็, สมองเสือ่ม (Dementia), 
Parkinson’s Disease, การตดิเชือ้ HIV, Encephalopathy, Multiple Sclerosis, รคลมชกั, สมองไดร้บัอนัตรายจาก
สารพษิ เป็นตน้ 

การประเมนิค่าการสูญเสยีฯส าหรบับุคคลที่มคีวามผดิปกติทางสภาพจติและการเรยีนรู้ จะพจิารณาจาก
ผลกระทบทีม่ต่ีอความสามารถในการประกอบกจิวตัรประจ าวนัของบุคคลนัน้ ขอ้มูลเกีย่วกบัผลกระทบดงักล่าว จะได้
จากบุคคลทีอ่ยู่ใกลช้ดิกบัผูร้บัการประเมนิอย่างต่อเนื่องและเป็นเวลานานพอสมควร  

Clinical Dementia Rating (CDR) เป็นวธิกีารประเมนิความสามารถของบุคคลทางด้าน (1) ความจ า 
(Memory), (2) การรูจ้กับุคคล เวลา และสถานที ่(Orientation), (3) การตดัสนิใจและการแกป้ญัหา (Judgement and 
Problem Solving), (4) การใชช้วีติในบา้นและท างานอดเิรก (Home and Hobbies), (5) การเขา้สงัคม (Community 
Affairs), และ (6) การดแูลตนเอง (Personal Care) วธิกีารนี้สามารถประเมนิผลกระทบของการเปลีย่นแปลงทางสภาพ
จติและการเรยีนรู้ที่มีต่อความสามารถในการประกอบกิจวตัรประจ าวนัของบุคคล โดยมีการให้คะแนนตามเกณฑ์                
ในตารางที ่5.5  และสามารถน าคะแนนทีไ่ดม้าใชใ้นการประเมนิค่าการสญูเสยีฯเป็นรอ้ยละของทัง้ร่างกายตามตาราง          
ที ่5.6 (ผู้ประเมนิสามารถน าผลการทดสอบสภาพจติ เช่น NCSE หรอื MMSE มาพจิารณาร่วมกบั CDR ในการ
ประเมนิค่าการสญูเสยีฯ)   
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วิธีการประเมินโดยใช้ CDR : ให้คะแนนความสามารถในการเรียนรู้ของผู้รบัการประเมินแต่ละด้านคือ 
M=Memory, O=Orientation, JPS=Judgement and Problem Solving, CA=Community Affairs, HH=Home and 
Hobbies, และ PC=Personal Care โดยใชเ้กณฑต์ามตารางที ่5.5  

ความจ า (M) จะเป็นปจัจยัหลกั (Primary) ในการใหค้ะแนน สว่นการเรยีนรูด้า้นอื่นๆทีเ่หลอืจะเป็นปจัจยัรอง 
(Secondary) โดยมวีธิกีารใหค้ะแนนดงันี้ 

(1)  ถา้มปีจัจยัรองตัง้แต่ 3 ตวัขึน้ไปมคีะแนนเท่ากบั M, CDR จะมคี่าเท่ากบั M  
ตวัอย่าง  M=2, O=2, JPS=2, CA=1, HH=1, PC=1 : CDR=2 
(2)  ถ้ามปีจัจยัรองอย่างน้อย 3 ตวัขึน้ไป มคีะแนนมากกว่าหรอืน้อยกว่า M, CDR จะมคี่าเท่ากบัคะแนน

สว่นใหญ่ของกลุ่มปจัจยัรองนัน้ 
ตวัอย่าง  M=2, O=3, JPS=1, CA=1, HH=1, PC=0.5 
               จดัแบ่งขา้งให ้M อยู่ตรงกลาง 
               JPS=1 M=2 O=3 
               CA=1 
               HH=1 
               PC=0.5 
              คะแนนสว่นใหญ่ของปจัจยัรองทีม่ค่ีาน้อยกว่า M มคีา่=1 : CDR=1 
(3)  ถา้ปจัจยัหลกั (M) มคีะแนนอยู่ระหว่างปจัจยัรองทัง้ 5 ตวั ท าใหแ้บ่งคะแนนปจัจยัรองออกไดเ้ป็น 2 

ขา้ง โดยทีข่า้งหน่ึงมปีจัจยัรอง 3 ตวั และอกีขา้งหน่ึงมปีจัจยัรอง 2 ตวั  CDR จะมคี่าเท่ากบั M 
ตวัอย่าง  M=1, O=1, JPS=0.5, CA=0.5, HH=2, PC=2 
               จดัแบ่งขา้งให ้M อยู่ตรงกลาง 
               O=1 M=1   HH=2 
               JPS=0.5         PC=2  
               CA=0.5 
               ค่า CDR=M=1 
(4) ถา้ M=0.5 และมปีจัจยัรองอย่างน้อย 3 ตวัขึน้ไปมคีะแนนเทา่กบั 1 หรอืมากกว่า CDR จะมคี่าเท่ากบั 1 
ตวัอย่าง  M=0.5, O=1, JPS=1, CA=0.5, HH=1, PC=1 
              มปีจัจยัรอง 4 ทีค่ะแนนเท่ากบั 1 ดงันัน้ CDR=1  
(ขอ้สงัเกต  ถา้ M=0.5, CDR จะมคี่าได ้2 ค่าเท่านัน้คอื 0.5 หรอื 1) 
ตวัอย่าง  M=0.5, O=0.5, JPS=1, CA=1, HH=0, PC=0  :  CDR=0.5 
(5)  ถ้า M=0, CDR จะมคี่าเท่ากบั 0 ยกเวน้ มปีจัจยัรองอย่างน้อย 2 ตวัขึน้ไปมคีะแนนเท่ากบั 0.5 หรอื

มากกว่า, CDR จะมคี่าเท่ากบั 0.5 
 ตวัอย่าง  M=0, O=0, JPS=0.5, CA=0, HH=0, PC=0  :  CDR=0 
                M=0, O=0, JPS=0.5, CA=1, HH=1, PC=0  :  CDR=0.5 
ตารางที่ 5.6 เป็นเกณฑ์การประเมนิค่าการสูญเสยีฯ เนื่องจากความผิดปกติและการเรียนรู้ และคะแนน  

CDR ที่สอดคลอ้งกบัการสญูเสยีแต่ละระดบัได้แสดงไว้ในตารางด้วย โดย CDR=0.5 เท่ากบัการสูญเสยีระดบัที ่1,  
CDR = 1 เท่ากบัการสญูเสยีระดบัที ่2,CDR=2 เท่ากบัการสญูเสยีระดบัที ่3, และ CDR=3 เท่ากบัการสญูเสยีระดบัที ่4  
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        ตารางท่ี 5.5 Clinical Dementia Rating (CDR) 
 

 ระดบัการสญูเสียและคะแนน CDR 

        ไม่มีการสญูเสีย 
                    0 

   สงสยัวา่มีการสญูเสีย 
                 0.5 

        สูญเสียเลก็น้อย 
                  1.0 

      สูญเสียปานกลาง 
                 2.0 

    สูญเสียอยา่งรนุแรง 
                  3.0 

ความจ า (M) ไม่มกีารสญูเสยีความจ า 
หรอื มกีารหลงลมื
เลก็น้อยซึง่เกดิขึน้ไม่
สม ่าเสมอ 

มกีารหลงลมืเลก็น้อย
เกดิขึน้อย่างสม ่าเสมอ  
ทวนความจ าเกีย่วกบั
เหตุการณ์ทีผ่่านมาไดไ้ม่
ทัง้หมด 
 

มกีารสญูเสยีความจ า
ปานกลาง โดยเฉพาะ
อย่างความจ าเกีย่วกบั
เหตุการณ์ทีเ่พิง่ผ่านไป
ไม่นาน (Recent 
Memory) และมี
ผลกระทบต่อการ
ประกอบกจิวตัร
ประจ าวนั 

มกีารสญูเสยีความจ า
อย่างรุนแรง, ความจ าที่
เกดิขึน้ใหม่สญูเสยีไป
อย่างรวดเรว็ เกบ็ไวไ้ด้
เพยีงบางสว่น  คงเหลอื
แต่ความจ าเกีย่วกบัสิง่ที่
ฝงัใจหรอืตัง้ใจเรยีนรู ้

มกีารสญูเสยีความจ า
อย่างรุนแรง  เกบ็ความจ า
ทีเ่กดิขึน้ใหม่ไม่ได ้อาจมี
ความจ าเดมิเหลอือยู่บา้ง
ในลกัษณะประปราย ซึง่
ไม่สามารถปะตดิปะต่อ
เป็นเรื่องราวได ้
 

การรูจ้กัวนั เวลา, 
สถานท่ี  และบุคคล (O) 

รูจ้กัวนั เวลา, สถานที ่
และบุคคลอย่างถูกตอ้ง 

รูจ้กัวนั เวลา, สถานที ่
และบุคคลอย่างถูกตอ้ง 
ยกเวน้มคีวามล าบาก
เลก็น้อยในการบอกเวลา
ทีค่าบเกีย่วกนั 

มคีวามล าบากปานกลาง
ในการบอกเวลาทีค่าบ
เกีย่วกนั 
รูจ้กัสถานทีท่ีอ่ยู่ใน
ปจัจบุนัแต่อาจไม่รูจ้กั
สถานทีบ่างแห่งทีคุ่น้เคย
มาก่อน 

มคีวามล าบากมากใน
การบอกเวลาทีค่าบเกีย่ว
กนั, ปกต ิ    จะไม่รูจ้กั 
วนั,เวลา, และบ่อยครัง้ที่
ไม่รูจ้กัสถานที ่ 

ไม่รูจ้กัวนัเวลาและ
สถานทีเ่ลย แต่ยงัรูจ้กั
บุคคลทีคุ่น้เคย 
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 ระดบัการสญูเสียและคะแนน CDR 

        ไม่มีการสญูเสีย 
                    0 

   สงสยัวา่มีการสญูเสีย 
                 0.5 

        สูญเสียเลก็น้อย 
                  1.0 

      สูญเสียปานกลาง 
                 2.0 

    สูญเสียอยา่งรนุแรง 
                  3.0 

การตดัสินใจและ 
การแก้ปัญหา (PS) 

แกป้ญัหาทีเ่กดิขึน้ทุกวนั
ได ้,สามารถท างาน ท า
ธุรกจิและกจิกรรม
ทางการเงนิไดด้ ี มกีาร
ตดัสนิใจทีด่เีมื่อเทยีบกบั
อดตีทีผ่่านมา 

มคีวามล าบากเลก็น้อย
ในการแกป้ญัหา ที่
เกีย่วขอ้งกบัการแยกแยะ
สิง่ทีค่ลา้ยกนัหรอื
แตกต่างกนั 

มคีวามล าบากปานกลาง
ในการแกป้ญัหา ที่
เกีย่วขอ้งกบัการแยกแยะ
สิง่ทีค่ลา้ยกนัหรอื
แตกต่างกนั แต่การ
ตดัสนิใจเกีย่วกบังาน
สงัคมยงัคงเป็นปกต ิ

มคีวามล าบากมากใน
การแกป้ญัหา ที่
เกีย่วขอ้งกบัการแยกแยะ
สิง่ทีค่ลา้ยกนัหรอื
แตกต่างกนั การตดัสนิใจ
เกีย่วกบัการท ากจิกรรม
ทางสงัคมมคีวาม
ผดิพลาดบ่อย 

ไม่สามารถตดัสนิใจและ
แกป้ญัหาใดๆไดเ้ลย 

การเข้าสงัคม (CA) สามารถท างานหรอื
ประกอบกจิกรรมนอก
บา้นไดเ้อง ตามปกต ิ
เช่น การประกอบอาชพี, 
การจบัจ่ายซือ้ของ   การ
ช่วยเหลอืสงัคมและ
บ าเพญ็ประโยชน์ 

มคีวามล าบากเลก็น้อย
ในการ ท างานหรอื
ประกอบกจิกรรมนอก
บา้นดว้ยตนเอง   

ไม่สามารถท างานหรอื
ประกอบกจิกรรมนอก
บา้นไดด้ว้ยตนเอง
ทัง้หมด  ตอ้งมบีุคคลอื่น
ช่วยเหลอืในบาง   
กจิกรรม 

ไม่สามารถท ากจิกรรม
นอกบา้นใดๆไดเ้องโดย
ปราศจากบุคคลอื่น
ช่วยเหลอื     

ไม่สามารถท ากจิกรรม
นอกบา้นใดๆไดเ้ลย แม้
จะมบีุคคลอื่นช่วยเหลอื     
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 ระดบัการสญูเสียและคะแนน CDR 

        ไม่มีการสญูเสีย 
                    0 

   สงสยัวา่มีการสญูเสีย 
                 0.5 

        สูญเสียเลก็น้อย 
                  1.0 

      สูญเสียปานกลาง 
                 2.0 

    สูญเสียอยา่งรนุแรง 
                  3.0 

การใช้ชีวิตท่ีบา้นและ
งานอดิเรก (HH) 

สามารถท างานบา้น  
งานอดเิรกหรอืงานอื่นที่
สนใจไดต้ามปกต ิ

มคีวามล าบากเลก็น้อย
ในการท างานบา้น  งาน
อดเิรกหรอืงานอื่นที่
สนใจ 

 มคีวามล าบากในการ
ท างานบา้น  งานอดเิรก
หรอืงานอื่น ทีส่นใจ  ท า
ไดเ้ฉพาะงานทีไ่ม่ยุง่ยาก
ซบัซอ้น 

สามารถท าไดเ้ฉพาะงาน
บา้นทีง่่าย ๆ เท่านัน้  
สว่นงานอดเิรกและงาน
อื่นทีส่นใจจะท าแทบ
ไม่ไดเ้ลย 

ไม่สามารถท างานบา้น              
งานอดเิรก และงานอื่น                 
ทีส่นใจใด ๆ ไดเ้ลย 

การดแูลตนเอง (PC) สามารถท ากจิวตัร
ประจ าวนัในการดแูล
ตนเองไดต้ามปกต ิ

สญูเสยีสามารถในการท า
กจิวตัรประจ าวนัในการ
ดแูลตนเองเลก็น้อย 

การท ากจิวตัรประจ าวนั
ในการดแูลตนเองตอ้งมี
บุคคลอื่นชีแ้นะ 

ตอ้งมบีุคคลอื่นช่วยเหลอื
ในการท ากจิวตัร
ประจ าวนัหลกัในการ
ดแูลตนเอง เช่น การแต่ง
กาย  การท าความ
สะอาดร่างกาย  

ตอ้งการบุคคลอื่น
ช่วยเหลอือย่างมากใน
การท ากจิวตัรประจ าวนั
หลกัในการดแูลตนเอง 
รวมถงึการขบัถ่าย 
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ตารางท่ี 5.6  เกณฑก์ารประเมินค่าสญูเสียฯเน่ืองจากความผิดปกติของสภาพจิต (Mental Status) 
ระดบัการสญูเสียสมรรถภาพ เกณฑก์ารประเมิน 

ระดบัท่ี 1  
รอ้ยละ 1-14 ของทัง้รา่งกาย 

มคีวามผดิปกตทิางระบบประสาททีอ่าจท าใหเ้กดิการ
สญูเสยีสมรรถภาพเกดิขึน้เป็นครัง้คราว แต่ยงัสามารถ
ประกอบกจิวตัรประจ าวนัได ้
CDR = 0.5 

ระดบัท่ี 2  
รอ้ยละ 15-29 ของทัง้รา่งกาย 

มกีารสญูเสยีสมรรถภาพของสภาพจติ จนตอ้งใหบุ้คคล
อื่นช่วยชีแ้นะในการประกอบกจิวตัรประจ าวนัเป็น
บางอย่าง 
CDR = 1.0 

ระดบัท่ี 3  
รอ้ยละ 30-49 ของทัง้รา่งกาย 

มกีารสญูเสยีสมรรถภาพของสภาพจติ จนตอ้งใหบุ้คคล
อื่นช่วยเหลอื, ชีแ้นะ และก ากบัในการท ากจิกรรมสว่น
ใหญ่ของกจิวตัรประจ าวนั 
CDR = 2.0 

ระดบัท่ี 4  
รอ้ยละ 50-70 ของทัง้รา่งกาย 

มกีารสญูเสยีสมรรถภาพของสภาพจติ จนไม่สามารถดแูล
ตนเองและปลอดภยัจากอนัตรายในทุกสถานการณ์  ถา้
ปราศจากการชีแ้นะและก ากบัจากบุคคลอื่น 
CDR =  3.0 

 
ตวัอย่างท่ี 5.21 
สูญเสียสมรรถภาพรอ้ยละ 15-29 ของทัง้รา่งกาย เน่ืองจาก Alzheimer’s Disease 
ผูป่้วย    ชาย อายุ 70 ปี 
ประวติั    ไม่สนใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบตัวมาประมาณ 2-3 ปี หลงทาง หาทางกลบับ้านไม่ได ้ 

สญูเสยีความจ าระยะสัน้ ไม่เขา้ใจความหมายของขอ้ความในหนงัสอืพมิพ์ 
อาการปัจจบุนั     ตรวจไม่พบความผดิปกตเิฉพาะที่ของระบบประสาท (Focal Neurological Symptoms 

and Signs), สูญเสยี Recent Memory, ไม่สามารถท าตามค าสัง่และค านวณทาง
คณิตศาสตรไ์ด ้

การตรวจรา่งกาย    ไม่รูจ้กัเวลา บุคคล และสถานที,่ ทบทวนค า 3 ค าทีไ่ม่มคีวามเกีย่วขอ้งกนัไม่ได้, ใหส้ะกด
ตวัอกัษรของค ายอ้นกลบัไม่ได้, แต่สามารถบอกชื่อสิง่ของ, คดัลอกรูปทางเรขาคณิต และ
เขยีนหนงัสอืเป็นประโยคได,้ ตรวจไม่พบความผดิปกตเิฉพาะทีท่างระบบประสาท, ต้องให้
บุคคลอื่นช่วยเหลือในการกินอาหารและแต่งตัว, พูดตะกุกตะกกั, ให้ความร่วมมือดีใน          
การตรวจ 

การตรวจทางคลินิก     การตรวจเอกซเรยค์อมพวิเตอรส์มอง และ MRI พบว่าปกต ิยกเวน้ร่องสมองกวา้งกว่าปกติ
เลก็น้อย  การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองพบ Absent rhythmic alpha activity without slowing 
or paroxysm   

การวินิจฉัยโรค      Alzheimer’s Disease 
ผลประเมิน    สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 29 ของทัง้ร่างกายจากความผดิปกตขิองสภาพจติ 
ค าอธิบาย    โรคสมองเสือ่มเมื่อเกดิขึน้แลว้จะมอีาการลุกลามมากขึน้เรื่อยๆ และต้องการการช่วยเหลอื

และการดแูลจากบุคคลอื่น ผูร้บัการประเมนิปว่ยรายน้ีม ีCDR Score เท่ากบั 1.0 
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ตวัอย่างท่ี 5.22 
สูญเสียสมรรถภาพรอ้ยละ 30-49 ของทัง้รา่งกาย เน่ืองจากสมองได้รบับาดเจบ็ 
ผูป่้วย     ชาย อายุ  25 ปี 
ประวติั     1 ปีก่อน ประสบอุบตัเิหตุทางรถยนต ์ ศรีษะไดร้บับาดเจบ็อย่างแรง ถูกน าส่งโรงพยาบาล

ในสภาพทีไ่ม่รูส้กึตวั แขนซา้ยหกั รบัการรกัษาในโรงพยาบาลนานกว่า 4 สปัดาห ์อาการ
ค่อยๆดีขึ้น และฟ้ืนฟูสภาพร่างกายด้วยการท ากายภาพบ าบัด  ผู้ป่วยไม่สามารถจ า
เหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ได ้

อาการปัจจบุนั    ท าตามค าสัง่ไม่ค่อยได ้และไม่สามารถกลบัหอ้งพกัเองไดต้ามล าพงั, ไม่รูจ้กัเวลา, บุคคล 
และสถานที,่ ถา้ใหไ้ปไหนคนเดยีวจะเดนิไปมาอย่างไม่มจีุดหมาย และหลงทางในสถานที่ 
ทีเ่คยรูจ้กัมาก่อน, ไม่สนใจเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้รอบตวั, มชี่วงเวลาหลบัและตื่นผดิไปจาก
ปกต,ิ ความสามารถในการตอบสนองทุกอย่างลดลง, หงุดหงดิง่าย, มคีวามยุ่งยากมากใน
การสอนใหท้ าทุกสิง่ทุกอย่างซึง่ในทีส่ดุจะท าไม่ได,้ และไม่ยอมเขา้สงัคม 

การตรวจรา่งกาย    ไม่พบอาการอ่อนแรงของกลา้มเน้ือแขนขา, ขาดสมาธแิละความตัง้ใจ, เดนิชา้, ตรวจไม่พบ 
Gait ataxia และการตรวจ Romberg sign ไดผ้ลลบ, การตรวจเสน้ประสาทสมองพบว่า
ปกต,ิ การทดสอบสภาพจติพบว่า ไม่รูจ้กัวนั, เวลา, สถานที ่และบุคคล, ไม่สามารถจดจ า
และพูดทวนค า 3 ค าที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกนั, ให้สะกดตวัอกัษรของค าย้อนหลงัไม่ได้, 
การตรวจก าลงักลา้มเน้ือ การรบัความรูส้กึ และ Cerebellar sign พบว่าปกต ิ

การวินิจฉัยโรค      สมองไดร้บับาดเจบ็จากการประสบอนัตราย  
ผลประเมิน     สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 40 ของทัง้ร่างกายจากความผดิปกตขิองสภาพจติ   
ค าอธิบาย  ผูป้ระเมนิรายนี้ม ีCDR Score เท่ากบั 2.0, การบาดเจบ็ของสมองอาจแบ่งตามความ

รุนแรงออกได้เป็น 3 ระดับคือ เล็กน้อย, ปานกลาง, และรุนแรง โดยพิจารณาจาก
ผลกระทบที่ท าให้เกิดการสูญเสยีสมรรถาพทางกาย, สภาพจิต, การเรียนรู้, ตลอดจน
พฤตกิรรมและการแสดงออกต่อสงัคมของผู้ป่วย ความผดิปกตเิกี่ยวกบัความสามารถใน
การเรยีนรู้ อารมณ์ และพฤติกรรม จะท าให้เกดิการสูญเสยีสมรรถภาพที่เป็นปญัหาต่อ 
การด ารงชวีติของบุคคล, ในกรณีที่ผู้รบัการประเมนิมีการสูญเสยีสมรรถภาพของระบบ
ประสาทดา้นอื่น ใหน้ าค่าการสญูเสยีฯดงักล่าวมารวมกบัค่าการสญูเสยีฯทางสภาพจติ 

          
5.3.5   การสูญเสียความสามารถในการส่ือสารด้วยภาษา (Dysphasia and Aphasia) 

 การสื่อสารประกอบด้วยการรบัรู้และการเข้าใจภาษาที่ใช้ รวมถึงปฏกิิรยิาที่แสดงต่อกนัระหว่างบุคคล              
การสื่อสารด้วยภาษาของบุคคลจะประกอบด้วยการเขา้ใจสญัญลกัษณ์ทางภาษาที่รบัรู้ด้วยการได้ยนิและเหน็ เช่น            
ไดย้นิถ้อยค า ประโยค เหน็ภาพตวัอกัษรและสิง่ของ เป็นต้น และการแสดงสญัญลกัษณ์ทางภาษาตอบโต้ดว้ยการพูด  
การเขยีน และใชก้ริยิาท่าทาง     

 การสูญเสยีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษา จะเกิดจากการท างานผิดปกติหรือพยาธิสภาพที ่
Parietal Lobe ของสมองขา้งเด่น Aphasia เป็นอาการที่บุคคลไม่สามารถสื่อสารด้วยภาษากบับุคคลอื่น ไม่เขา้ใจ
สญัญลกัษณ์ทางภาษาทีบุ่คคลอื่นส่งให ้ไม่ว่าจะเป็นการส่งทางเสยีงหรอืภาพ และไม่สามารถแสดงสญัญลกัษณ์ทาง
ภาษาทีม่คีวามหมายใหบุ้คคลอื่นเขา้ใจไดด้ว้ยการใชเ้สยีง, การเขยีน หรอืแมแ้ต่การใชท้่าทาง          
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Dysphasia เป็นอาการทีม่กีารสญูเสยีความสามารถทางภาษาน้อยกว่า Aphasia คอืยงัพอสื่อสารดว้ยภาษา
กบับุคคลอื่นไดบ้า้ง ปญัหาในการสือ่สารอาจเป็นการไม่เขา้ใจภาษาทัง้หมดทีบุ่คคลอื่นสง่ใหไ้ด ้(Sensory or Receptive 
Dysphasia) หรอืไม่สามารถสง่ภาษาทีม่คีวามหมายใหบุ้คคลอื่นเขา้ใจไดอ้ย่างถูกต้องครบถ้วน (Motor or Expressive 
Dysphasia) หรอืทัง้สองกรณีร่วมกนั       

การสญูเสยีความสามารถในการสื่อสารดว้ยการพูด นอกจากอาการ Aphasia และ Dysphasia แลว้ ยงัอาจ
เกดิจาก (1) การพูดไม่ชดั (Dysarthria) เพราะอวยัวะและกลา้มเนื้อทีใ่ชใ้นการพูดท างานผดิปกติ และ (2) การเปล่ง
เสยีงล าบากหรอืเสยีงเพีย้น (Dysphonia) ซึง่ท าใหผู้ฟ้งัเขา้ใจค าพูดไดย้าก ทัง้นี้ในการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพ  
ต้องแยกอาการทัง้สองออกจากอาการ Dysphasia และการสูญเสยีความสามารถในการสื่อสารดว้ยภาษาพูดทีไ่ม่ได้       
มสีาเหตุจากจากความผดิปกติของสมองดงักล่าว ให้ดูแนวทางการประเมนิการสูญเสยีสมรรถภาพในบทที่ 7 ระบบ          
โสต ศอ นาสกิ 

ในบรรดาผู้ป่วยที่มกีารสูญเสยีความสามารถในการสื่อสารดว้ยภาษา Dysphasia จะเป็นกรณีที่พบบ่อย 
เน่ืองจากผู้ป่วยส่วนใหญ่ยงัมีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาเหลืออยู่บ้าง การไม่เข้าใจความหมายของ             
ภาษา (Receptive Dysphasia) จะท าใหบุ้คคลมกีารสญูเสยีสมรรถภาพมากกว่าการไม่สามารถแสดงหรอืส่งภาษา 
(Expressive Dysphasia) บุคคลทีไ่ม่เขา้ใจความหมายของภาษา จะไดร้บัประโยชน์น้อยมากจากการฟ้ืนฟูสภาพดว้ย
การฝึกพูด (Speech Therapy) และวธิกีารเสรมิหรอืทดแทนอื่นๆ ก่อนทีจ่ะประเมนิผูป้่วยทีม่อีาการ Aphasia และ 
Dysphasia จะต้องทราบสถานะเกีย่วกบัระดบัการรูส้กึตวั, การไม่รูส้กึสบัสน, และการรูจ้กัวนัเวลา สถานทีแ่ละบุคคล
ของผูร้บัการประเมนิก่อน และตอ้งทราบว่าสมองขา้งใดของผูร้บัการประเมนิป็นสมองขา้งเด่น   

การตรวจและทดสอบเพื่อประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพส าหรบัผูร้บัการประเมนิทีม่อีาการ Aphasia และ 
Dysphasia  จะประกอบดว้ยวธิกีารดงัต่อไปนี้         

(1) ฟงัค าพดูทีผู่ร้บัการประเมนิพดูขึน้เองหรอืใหต้อบค าถามง่าย ๆ   
(2) สัง่หรอืตัง้ค าถามทีต่อ้งการค าตอบว่าใช่หรอืไม่ใช่  เพื่อตรวจสอบความเขา้ใจในการรบัฟงั  
(3) ใหพ้ดูตามค าหรอืวลทีีผู่ต้รวจพดูน า   
(4) ใหบ้อกชื่อสิง่ของทีใ่ชบ้่อยในกจิวตัรประจ าวนัไปจนถงึสิง่ทีใ่ชน้านๆครัง้  
(5) ใหอ้่านแลว้บอกเนื้อหาสาระของเรื่องทีอ่่าน และใหอ้่านออกเสยีง (การทดสอบนี้เป็นการประเมนิความ

เขา้ใจความหมายของภาษาดว้ยการอ่าน ซึง่จะขึน้อยู่กบัวุฒกิารศกึษาของผูร้บัการประเมนิดว้ย  ดงันัน้ ผูต้รวจจะต้อง
ทราบวุฒกิารศกึษาของผูร้บัการประเมนิ ก่อนทีจ่ะท าการทดสอบและประเมนิผล)    

(6) ใหเ้ขยีน และสะกดค าและขอ้ความ  
ผูร้บัการประเมนิทีท่ าการทดสอบแลว้พบว่า ยงัสามารถเขา้ใจความหมายของภาษาไดเ้ป็นปกต ิจะมกีาร

สญูเสยีสมรรถภาพอยู่ในระดบัที ่1 หรอืมากทีส่ดุไม่เกนิระดบัที ่2  ตามตารางที ่5.7 เกณฑก์ารประเมนิค่าการสญูเสยีฯ
เน่ืองจากอาการ Aphasia หรอื Dysphasia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 393 

 ตารางท่ี 5.7 เกณฑก์ารประเมินค่าสญูเสียฯเน่ืองจาก Aphasia และ Dysphasia  
ระดบัการสญูเสียสมรรถภาพ เกณฑก์ารประเมิน 

ระดบัท่ี 1  
รอ้ยละ 0-9 ของทัง้รา่งกาย 

มกีารสญูเสยีความสามารถในการเขา้ใจและแสดง
สญัลกัษณ์ทางภาษาทีใ่ชใ้นชวีติประจ าวนัเลก็น้อย  
 

ระดบัท่ี 2  
รอ้ยละ 10-24 ของทัง้รา่งกาย 

มกีารสญูเสยีความสามารถในการเขา้ใจและแสดง
สญัลกัษณ์ทางภาษาทีใ่ชใ้นชวีติประจ าวนัมากพอสมควร 
 

ระดบัท่ี 3  
รอ้ยละ 25-39 ของทัง้รา่งกาย 

ไม่สามารถเขา้ใจภาษาพดู แต่ยงัเขา้ใจสญัลกัษณ์ทาง
ภาษาประเภทอื่น เช่น จากการเหน็ภาพ  และการใช้
ภาษาในชวีติประจ าวนั ไม่สามารถแสดงภาษาทีม่ี
ความหมายดแีละมคีวามเหมาะสมต่อบุคคลอื่น 

ระดบัท่ี 4  
รอ้ยละ 40-60 ของทัง้รา่งกาย 

ไม่สามารถสือ่สารกบับุคคลไดเ้ลย หรอืไม่สามารถเขา้ใจ
สญัลกัษณ์ทางภาษาโดยสิน้เชงิ 

 
ตวัอย่างท่ี 5.23 
สูญเสียรอ้ยละ 0 ถึง 9 ทัง้รา่งกายเน่ืองจาก Dysphasia  
ผูป่้วย     หญงิอายุ  35 ปี 
ประวติั     ไดร้บับาดเจบ็ทีบ่รเิวณศรีษะขณะท างาน  หมดสตไิปชัว่ครู่ 
อาการปัจจบุนั    มคีวามล าบากในการสนทนากบับุคคลอื่น    
การตรวจรา่งกาย     บอกชื่อสิง่ของที่มองเหน็ไม่ได ้ แต่เมื่อเขยีนชื่อสิง่ของให้ดู แล้วจะชีส้ ิง่ของนัน้ได้ถูกต้อง  

อ่านและเขา้ใจขอ้ความในหนงัสอืพมิพ ์ เรยีกชื่อสิง่ของผดิบา้งเป็นครัง้คราว  
การวินิจฉัยโรค     Mild intermittent Broca’s dysphasia จากการบาดเจบ็ของสมอง  
ผลการประเมิน    สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 7 ของทัง้ร่างกาย 
ค าอธิบาย     การสูญเสยีสมรรถภาพทีพ่บในผูร้บัการประเมนิรายนี้ มเีพยีงการไม่สามารถพูดได้อย่าง

ถูกต้องเป็นครัง้คราว ดงันัน้ประเมนิค่าการสญูเสยีฯจากเรื่องดงักล่าว เนื่อง จากเป็นการ
สญูเสยีสมรรถภาพทางระบบประสาทมากทีส่ดุทีพ่บ  

 
ตวัอย่างท่ี 5.24 
สูญเสียรอ้ยละ 0 ถึง 9  ของทัง้รา่งกายเน่ืองจาก Expressive dysphasia 
ผูป่้วย      หญงิอายุ 40 ปี 
ประวติั    ถนัดมอืขวา ได้รบับาดเจบ็ที่ศรีษะจากอุบตัิเหตุทางรถยนต์ หมดสตไิปนานประมาณ 10 

นาท ี หลงัจากการรกัษามอีาการนึกค าพดูทีจ่ะพดูไม่ค่อยออก 
อาการปัจจบุนั     มคีวามล าบากในการนึกค าพดูทีจ่ะพดูและค าศพัทต่์างๆทีใ่ชใ้นการสนทนา 
การตรวจรา่งกาย     ไม่สามารถบอกชื่อสิง่ของทีม่องเหน็ไม่ได ้ แต่เมื่อเขยีนชื่อสิง่ของใหดู้ แลว้จะชีส้ ิง่ของนัน้

ได้ถูกต้อง  เขา้ใจและท าตามค าสัง่ที่ได้ยนิ  เขยีนคดัลอกค าที่เหน็ได้  แต่นึกค าพูดหรือ
ค าศัพท์ที่จะพูดไม่ค่อยได้ และไม่รู้จ ักวันและเวลา  ตรวจไม่พบอาการอ่อนแรงของ
กลา้มเน้ือ  การรบัความรูส้กึปกต ิ
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การตรวจทางคลินิก     การทดสอบทางจิตวิทยา -ประสาทวิทยา (Neuropsychological tests) ท าได้จ ากัด 
เน่ืองจากผูร้บัการประเมนิมคีวามล าบากในการพดูกบับุคลลอื่น  

การวินิจฉัยโรค    Expressive dysphasia 
ผลการประเมิน     สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 9 ของทัง้ร่างกาย 
ค าอธิบาย    กรณีนี้เป็นตวัอย่างของบุคคลทีส่มองไดร้บับาดเจบ็ แลว้ท าใหเ้กดิการสญูเสยีสมรรถภาพ

ในเรื่องการสือ่ภาษากบับุคคลอื่นดว้ยการพูด ซึง่ท าใหเ้กดิขอ้จ ากดัในการประกอบกจิวตัร
ประจ าวนั  การประเมนิค่าการสญูเสยีฯ ควรท าเมื่ออาการของผู้รบัการประเมนิคงที่ ไม่มี
การเปลีย่นแปลงอกีแลว้ เช่น อย่างน้อย 6 เดอืนหลงัจากรกัษา    

 
ตวัอย่างท่ี  5.25 
สูญเสียสมรรถภาพรอ้ยละ 10-24 ของทัง้รา่งกาย เน่ืองจาก Receptive dysphasia  
ผูป่้วย        ชายอายุ  30 ปี 
ประวติั     ถนัดมอืซ้าย ได้รบัที่ศรีษะจากอุบตัิเหตุทางรถยนต์ ศรีษะกระแทกเขา้กบัขอบประตูและ

กระจกท าใหห้มดความรูส้กึ  และมรีอยช ้าบรเิวณเหนือกกหขูา้งซา้ย 
อาการปัจจบุนั     ไม่เขา้ใจและไม่สามารถท าตามค าสัง่ แมแ้ต่ค าสัง่ง่ายๆ ท าใหม้คีวามล าบากในการท างาน

และการใชช้วีติทีบ่า้น 
การตรวจรา่งกาย    บอกสิง่ชื่อของทีม่องเหน็ได ้ แต่เขา้ใจค าสัง่ทีส่ ัง่โดยการพดูและทีส่ ัง่โดยการเขยีนขอ้ความ

ใหอ้่านไดน้้อย 
การตรวจทางคลินิก    การตรวจ MRI พบว่า สมองช ้าเลก็น้อยที ่Temporal และ Parietal lobe ขา้งซา้ย  
การวินิจฉัยโรค     Receptive dysphasia  หลงัประสบอุบตัทิางรถยนต ์
ผลการประเมิน      สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 20 ของทัง้ร่างกาย เนื่องจากอาการ Dysphasia  
ค าอธิบาย    เป็นกรณีบาดเจบ็ของสมองบรเิวณ Temporal และ Parietal lobe ขา้งซา้ยทีเ่กดิขึน้กบั

บุคคลทีถ่นดัมอืซา้ยซึง่ยงัไม่ทราบแน่ชดัว่าเป็นสมองขา้งเด่นหรอืไม่  มอีาการ Receptive 
Dysphasia ในการใชภ้าษาพดู 

 
ตวัอย่างท่ี 5.26 
สูญเสียรอ้ยละ  25 ถึง 39 ของทัง้รา่งกายเน่ืองจาก Conductive Aphasia  
ผูป่้วย     ชายไทย อายุ  55 ปี 
ประวติั     ถนัดมอืขวา  มอีาการอ่อนแรงของร่างกายซกีขวา พูดได้ แต่ค าพูดไม่ค่อยมคีวามหมาย

และเขา้ใจยาก 2 เดอืนหลงัจากรกัษา อาการทัง้หมดดขีึน้ตามล าดบัจนคงทีไ่ม่เปลีย่นแปลง 
อาการปัจจบุนั    ขาขา้งขวามอีาการเกรง็ ตอ้งใชไ้มเ้ทา้ช่วยพยุงเดนิ  แขนขา้งขวาเกรง็ในท่างอขอ้ศอก และ

ไม่สามารถพดูแสดงถงึความตอ้งการของตนเองได ้และจะใชค้ าพูดอื่นทดแทนเพื่ออธบิาย
สิง่ทีต่อ้งการทางออ้ม การใชถ้อ้ยค าไม่เหมาะสม 

การตรวจรา่งกาย    มคีวามล าบากในการอ่านค าและวล ี ไม่สามารถเขยีนขอ้ความตามค าบอกเล่า มกีารใชค้ าที่
ผิด ไม่เหมาะสมและสะกดผิดมาก  ร่างกายซีกขวาเป็นอัมพาตและเกร็ง (Spastic 
Hemiplegia)  ตาทัง้สองขา้งบอดครึง่ซกี (Hemianopia ) 

การตรวจทางคลินิก    การตรวจเอกซเรยค์อมพวิเตอรส์มองและ MRI  พบว่าสมองตาย เพราะขาดเลอืดมาเลีย้ง
จาก Middle cerebral artery เป็นบรเิวณกวา้ง  
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การวินิจฉัยโรค     หลอดเลือดสมองอุดตัน ท าให้เกิดอาการอัมพาตของร่างกายซีกขวา , Homonymous 
hemianopia และ Conductive Aphasia  

ผลการประเมิน    สูญเสยีสมรรถภาพร้อยละ 30 ของทัง้ร่างกาย เนื่องจากอาการ Aphasia ใหน้ าค่าการ
สูญเสียนี้ไปรวมกับค่าการสูญเสียฯเนื่องจากอาการอัมพาตของร่างกายครึ่งซีก และ 
Hemianopia เป็นค่าการสญูเสยีทัง้หมดของร่างกายโดยการใชค้ารางค่ารวม (Combined 
Values Chart) 

ค าอธิบาย   พยาธสิภาพของสมองขา้งเด่นทีเ่กดิจากการอุดตนัของ Middle cerebral artery ประเมนิ
การสญูเสยีสมรรถภาพเมื่อมกีารฟ้ืนฟูสภาพของร่างกายเตม็ทีแ่ลว้ และอาการเจบ็ปว่ยคงที่
ไม่มกีารเปลีย่แปลง 

 
ตวัอย่างท่ี 5.27 
สูญเสียรอ้ยละ 40 ถึง 60 ทัง้รา่งกาย เน่ืองจากสมองขาดออกซิเจนและมีอาการชกัเฉพาะท่ี 
ผูป่้วย     ชายไทย อายุ 40 ปี 
ประวติั    ถนัดมอืซา้ย ประสบอนัตรายจากเหตุเพลงิไหมบ้า้น อยู่ในสภาพทีไ่ม่รูส้กึตวัขณะถูกช่วย

ออกมาจากทีเ่กดิเหตุ รบัการรกัษาในโรงพยาบาลนานถงึ 6 สปัดาห์ อาการค่อย ๆ ดขีึน้
จนกระทัง่คงทีไ่ม่เปลีย่นแปลง 

อาการปัจจบุนั      ตอ้งไดร้บัการช่วยเหลอืในการประกอบกจิวตัรประจ าวนัทัง้หมดรวมถึงการ 
ขบัถ่ายปสัสาวะและอุจจาระ  ท ากจิวตัรทัง้หมดโดยนัง่บนรถเขน็และนอนบนเตยีง มกีาร
ตอบสนองเป็นครัง้คราว  แต่ไม่สามารถสื่อสารกบับุคคลอื่นและไม่เขา้ใจในภาษาพูดหรอื
สญัลกัษณ์ทางภาษาอื่นไดเ้ลย  มอีาการชกัเฉพาะทีเ่ป็นประจ า  เนื่อง จากควบคุมการชกั
ไดไ้ม่ดดีว้ยการใชย้า 

การตรวจรา่งกาย     ไม่สามารถพดูและเขา้ใจภาษาไดเ้ลย  ตรวจไม่พบอาการอ่อนแรงของร่างกาย 
การตรวจทางคลินิก     การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองพบว่า ม ีSlow activity กระจายทัว่บรเิวณ Temporal lobe            

ขา้งซา้ย  ไม่พบสิง่ผดิปกตจิากการตรวจเอกซเรยค์อมพวิเตอรแ์ละ MRI ของสมอง 
การวินิจฉัยโรค     สมองขาดออกซเิจน (Hypoxic encephalopathy) ร่วมกบัอาการชกั 
ผลการประเมิน    สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 60 ของทัง้ร่างกายจากเนื่องจากอาการ Aphasia 
ค าอธิบาย    เป็นกรณีทีส่มองเกดิพยาธสิภาพเพราะขาดออกซเิจน เนื่องจากการส าลกัควนัไฟและก๊าซ

ทีเ่ผาไหมอ้าคาร สง่ผลใหส้มองสญูเสยีการท าหน้าทีอ่ย่างรุนแรงในการควบคุมการท างาน
ของอวยัวะทัว่ร่างกาย เช่น การกลนือาหาร การขบัถ่ายปสัสาวะและอุจจาระ เป็นตน้ 

 
5.3.6  การสูญเสียสมรรถภาพทางอารมณ์ (Emotion) หรอื พฤติกรรม (Behavior) 

การสญูเสยีสมรรถภาพทางอารมณ์และพฤตกิรรม พบไดใ้นผูป้่วยทีม่พียาธสิภาพของสมอง หรอืผูป้่วยทาง
จติเวช   โรคหรอืพยาธสิมองของสมองอาจท าใหเ้กดิอาการทางจติไดห้ลายลกัษณะ ตัง้แต่อาการการหงุดหงดิง่ายไป
จนถงึการคลุม้คลัง่ควบคุมอารมณ์ไม่ได,้ หวาดกลวั, และจากอาการกา้วรา้วไปจนถงึการหลบและถอยตวัเองจากสงัคม    

การประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของบุคคลทีเ่ป็นโรคหรอืมพียาธสิภาพทีส่มองและมอีาการทางจติร่วม
ดว้ย ประกอบด้วยการศกึษาประวตักิารเจบ็ป่วยเกี่ยวกบัอาการและอาการแสดงทางประสาทวทิยาและจติเวช  การ
ตรวจร่างกายทางระบบประสาท  และการตรวจทางคลนิิกทีจ่ าเป็นเพิม่เตมิ   ความผดิปกตทิางจติทีอ่าจพบไดใ้นผูป้่วย
ประเภทนี้ไดแ้ก่ อาการซมึเศรา้ (Depression), เพอ้คลัง่-ตื่นตระหนก (Manic State), อารมณ์แปรปรวน (Emotional 
Fluctuations), แสดงพฤตกิรรมทีส่งัคมไม่ยอมรบั, ควบคุมตนเองไม่ไดใ้นการหวัเราะหรอืรอ้งไห ้เป็นตน้   
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ตวัอย่างของโรคหรอืพยาธสิภาพของสมองทีอ่าจท าใหผู้ป้ว่ยมคีวามผดิปกตทิางจติไดแ้ก่  สมองซกีขวาตาย
จากการขาดเลอืด (Right Hemispheric Infact) ที่ท าให้ผู้ป่วยแสดงอารมณ์ขบขนัที่ไม่เหมาะสมกบักาละเทศะ,                       
สมองซกีซ้ายตายจากการขาดเลอืดท าให้เกดิอาการหดหู่และไม่เขา้ใจภาษา  (Dysphasia), พยาธสิภาพที่บรเิวณ 
Temporalimbic ข้างซ้ายท าให้เกิดอาการชักและการสร้างจินตนาการเชิงเพ้อฝนั  และพยาธิสภาพที่บริเวณ 
Temporalimbic ขา้งขวาท าใหผู้ป้ว่ยมอีารมณ์แปรปรวน เป็นตน้ 

ส าหรบัโรคสมองเสือ่ม (Dementia) ทีม่กัเกดิจากการมพียาธสิภาพกระจายทัว่สมอง ความผิดปกตทิางจติที่
อาจพบไดแ้ก่ การไม่แสดงอารมณ์ (Apathy), หลงผดิ (Delusion), วุ่นวายและกา้วรา้ว (Agitation-Aggression), เหน็
ภาพหลอน (Hallucination), เพอ้ฝนั (Euphoria) และมพีฤตกิรรมการเคลื่อนไหวที่เปลีย่น แปลงจากเดมิทีเ่คยเป็น 
(Aberrant Motor Behavior) เป็นต้น  การทดสอบที่ควรน ามาใช้ในการประเมนิการสูญเสยีสมรรถภาพของผู้ป่วย
ประเภทนี้ไดแ้ก่ Neuropsychiatry Inventory (NPI) เนื่องจากเป็นการทดสอบทีส่ามารถท าซ ้า ใหผ้ลทีเ่ชื่อถอืได ้และมี
เน้ือหาของการทดสอบทีบ่อกถงึผลกระทบต่อการใชช้วีติประจ าวนัตามความรุนแรงของความผดิปกตทิางจติ อารมณ์ 
และพฤตกิรรม 

ความผิดปกติทางจิต อารมณ์ และพฤติกรรม ที่ยนืยนัได้ว่าเกิดจากโรคหรอืพยาธิสภาพของสมอง เช่น 
สมองไดร้บับาดเจบ็ หลอดเลอืดสมองอุดตนั ใหใ้ช้แนวทางการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพตามทีก่ล่าวไวใ้นบทนี้ 
โดยใช้ตารางที่ 5.8 เป็นเกณฑ์การประเมินค่าการสูญเสยีฯ  ส าหรบักรณีที่ไม่มีหลกัฐานยืนยนั ให้ใช้แนวทางการ
ประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพตามบทที ่18 ระบบจติและพฤตกิรรมเป็นหลกัโดยอาจใชต้ารางที ่5.8 เป็นเกณฑใ์นการ
ประเมนิค่าการสญูเสยีฯร่วมดว้ย   
 
ตารางท่ี 5.8   เกณฑก์ารประเมินค่าสญูเสียฯเน่ืองจากความผิดปกติทางอารมณ์และพฤติกรรม 

ระดบัการสญูเสียสมรรถภาพ เกณฑก์ารประเมิน 
ระดบัท่ี 1  
รอ้ยละ 0-14 ของทัง้รา่งกาย 

ความผดิปกตทิางอารมณ์และพฤตกิรรม ท าใหเ้กดิ
ขอ้จ ากดัในการประกอบกจิวตัรประจ าวนั, กจิกรรมทาง
สงัคมและความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลเลก็ น้อย 

ระดบัท่ี 2  
รอ้ยละ 15-29 ของทัง้รา่งกาย 

ความผดิปกตทิางอารมณ์และพฤตกิรรม ท าใหเ้กดิ
ขอ้จ ากดัในการประกอบกจิวตัรประจ าวนั, กจิกรรมทาง
สงัคมและความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลบางอย่าง 

ระดบัท่ี 3  
รอ้ยละ 30-69 ของทัง้รา่งกาย 

ความผดิปกตทิางอารมณ์และพฤตกิรรม ท าใหเ้กดิ
ขอ้จ ากดัในการประกอบกจิวตัรประจ าวนั, กจิกรรมทาง
สงัคมและความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลสว่นใหญ่ 

ระดบัท่ี 4  
รอ้ยละ 70-90 ของทัง้รา่งกาย 

ความผดิปกตทิางอารมณ์และพฤตกิรรม ท าใหเ้กดิ
ขอ้จ ากดัมากจนไม่สามารถท ากจิวตัรประจ าวนัทัง้หมดได้
เอง ตอ้งพึง่การช่วยเหลอืจากบคุคลอื่น 
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ตวัอย่างท่ี 5.28 
สูญเสียรอ้ยละ 15 ถึง 29 ทัง้รา่งกายเน่ืองจากสมองได้รบับาดเจบ็ 
ผูป่้วย      ชายอายุ 50 ปี 
ประวติั   อดตีเป็นนกัมวยอาชพี 10 ปี ทีผ่่านมา ถูกชกจนหมดสตแิละลม้ลงเป็นประจ า ทัง้ในขณะที่

ซอ้มและชกจรงิบนสงัเวยีน 
อาการปัจจบุนั   มอีาการสบัสนเลก็น้อยและเดนิเซเป็นครัง้คราว  พูดล าบากและพูดไม่ชดั ร่วมกบัอาการ

ศรีษะสัน่ 
การตรวจรา่งกาย     ไม่พบอมัพาตหรอืสญูเสยีการรบัความรูส้กึของร่างกาย  มคีวามล าบากในการทดสอบทาง 

Neuropsychology, สญูเสยีความจ าระยะสัน้, ไม่สามารถท าการค านวณ ใหล้บ 7 หรอืลบ 3 
อย่างต่อเนื่องจากตวัเลขทีบ่อกใหไ้ม่ได้, แสดงอาการขบขนัอย่างไม่ถูกกาละเทศะ และมี
ปญัหาในการท ากจิกรรมดา้นมนุษยสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล 

การตรวจทางคลินิก   การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองและ MRI พบร่องของสมองกว้างมากกว่าปกติ
เลก็น้อย การตรวจคลื่นสมองพบ Poor background alpha activity  แต่ไม่พบ Focal หรอื 
Generalized Slowing ทีช่ดัเจน  

การวินิจฉัยโรค    Traumatic encephalopathy 
ผลการประเมิน    สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 17 ของทัง้ร่างกาย 
ค าอธิบาย    เป็นกรณีการสูญเสียสมรรถภาพของสมองที่เกิดจากการได้รับการบาดเจ็บที่ศีรษะ               

เป็นประจ านานเป็นเวลาหลายปี และบางครัง้มคีวามรุนแรงจนเกดิอาการหมดสต ิ
 
ตวัอย่างท่ี  5.29 
สูญเสียรอ้ยละ 30 ถึง 69 ของทัง้รา่งกาย เน่ืองจากเน้ืองอกของสมอง 
ผูป่้วย      หญงิอายุ 40 ปี 
ประวติั   มีอาการกระสบักระส่าย , หงุดหงิดง่ายมากขึ้นเรื่อย ๆ ร่วมกับการมีอาการเฉื่อยชา               

เมนิเฉยเป็นพกั ๆ  มคีวามล าบากในการซือ้ของ, ปรุงอาหาร, การท าความสะอาดบา้น, 
ช่วยลกูท าการบา้น 

อาการปัจจบุนั   เริม่มอีาการปวดศรีษะและเขยีนหนังสอืล าบาก, มอีารมณ์แปรปรวน มทีัง้กระสบัส่ายและ
เฉื่อยชา มอีาการหงุดหงดิง่ายเป็นครัง้คราว 

การตรวจรา่งกาย    ความคล่องแคล่วในการใช้งานมือขวาลดลง ร่วมกับสูญเสยีการรบัรู้ Two Point 
Discrimination, ไม่สามารถบอกเหรยีญที่ก าอยู่ ในมอืขวาว่าเป็นอะไร และไม่สามารถใช้
มือซ้ายจับมือขวาได้ในขณะหลับตา ตรวจไม่พบการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อและ                  
การสญูเสยีการรบัความรูส้กึดา้นอื่น 

การตรวจทางคลินิก    ท า MRI สมองพบพยาธสิภาพบรเิวณ Parietal lobe ขา้งซา้ย ขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง
ประมาณ 3 เซ็นติเมตรและมีการกดทับโพรงสมอง ,  การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองพบ 
Moderate amplitude delta activity บรเิวณ Parietal lobe ขา้งซา้ย 

การวินิจฉัยโรค    เน้ืองอกชนิด Low grade glioma บรเิวณ Parietal lobe ขา้งซา้ย 
ผลการประเมิน   สูญเสยีสมรรถภาพร้อยละ 45 ทัง้ร่างกาย เนื่องจากความผดิปกติทางอารมณ์และ

พฤตกิรรมเพราะเนื้องอกของสมอง  ใหน้ าค่าการสูญเสยีฯนี้ไปรวมกบัค่าการสญูเสยีฯอื่น 
(เช่น การใช้งานมือขวาได้ไม่ถนัดจากการเสียการรบัความรู้สกึ ) เป็นค่าการสูญเสียฯ
ทัง้หมดของร่างกายโดยใชต้ารางค่ารวม 
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ค าอธิบาย   ปญัหาส าคญัของผูร้บัการประเมนิรายน้ีคอื มขีอ้จ ากดัในการท ากจิวตัรประจ าวนั,  การเขา้
สงัคม, การท ากจิกรรมความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล และการท ากจิกรรมครอบครวั  ร่วมกบั
การรบัความรูส้กึไดล้ดลง ซึง่เป็นอาการเฉพาะทีข่องระบบประสาททีย่นืยนัโดยการตรวจ
ทางคลนิิก   

 
ตวัอย่างท่ี 5.30  
สูญเสียรอ้ยละ 70 ถึง 90 ของทัง้รา่งกายเน่ืองจากโรค Huntington’s chorea  
ผูป่้วย       ชายอายุ 50 ปี 
ประวติั    มกีารอาการหลงลมื สญูเสยี Recent memory มากขึน้เรื่อยๆ  ท าใหเ้กดิปญัหาในการงาน

ดา้นการเงนิ  บดิาและปูม่ปีระวตัแิละอาการเช่นเดยีวกบัผูป้ว่ย 
อาการปัจจบุนั   มกีารเคลื่อนไหวผดิปกติแบบ Chorea ที่แขนเป็นประจ า ร่วมกบัการกล้ามเนื้อใบหน้า         

บดิเบีย้ว  เริม่หลงทาง ออกจากบา้นไปโดยไม่มจีุดหมายการเดนิทาง ถูกหา้มไม่ใหข้บัรถ
เพราะจ าสถานที่ไม่ได้ ถึงแม้จะเป็นสถานที่ซึ่งเคยคุ้นเคยมาก่อน  ท ากิจวตัรประจ าวนั
ต่างๆ เช่น การท าความสะอาดร่างกาย  การกินอาหาร การแต่งกาย ต้องให้บุคคลอื่น
ช่วยเหลอื  ไม่สามารถท ากจิกรรมทางสงัคมกบัเพื่อนบา้น 

การตรวจรา่งกาย    ตรวจไม่พบความผดิปกตขิองเสน้ประสาทสมอง การอ่อนแรงของกลา้มเน้ือและการสญูเสยี
การรบัความรู้สกึ ยกเว้น มกีารเคลื่อนไหวผดิปกติแบบ Chorea ที่แขนทัง้สองขา้งและ
ใบหน้า และมที่าเดนิคลา้ยการเตน้ร าทีไ่ม่เป็นจงัหวะ   

การตรวจทางคลินิก    ท า MRI ของสมองพบว่า Caudate nucleus มขีนาดเลก็ลง การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองพบ 
Relatively poor background activity และไม่พบ Focal  หรอื Lateral abnormalities  

การวินิจฉัยโรค    Huntington’s chorea 
ผลการประเมิน    สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 70 ของทัง้ร่างกายเนื่องจากความผดิปกตทิางพฤติกรรมที่มี

สาเหตุมาจากโรค Huntington’s chorea ใหน้ าค่าการสญูเสยีฯนี้ไปรวมกบัค่าการสญูเสยีฯ
อื่น (เช่น การเคลื่อนไหวผิดปกติของแขนขา) เป็นการสูญเสยีสมรรถภาพทัง้หมดของ
ร่างกายโดยใชต้ารางค่ารวม 

ค าอธิบาย     ผูร้บัการประเมนิมกีารสญูเสยีสมรรถภาพในการประกอบกจิวตัรประจ าวนัทัง้หมด ร่วมกบั
การเคลื่อนไหวผดิปกตขิองแขนและการเดนิ     
  

 
ตัง้แต่หวัข้อท่ี 5.4 ถึง 5.9 ท่ีจะกล่าวถึงต่อไปน้ี  เป็นแนวทางการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของส่ิงท่ี           
กล่าวไว้ในตารางท่ี 5-1 โดยให้น าค่าการสูญเสียฯท่ีประเมินได้ไปรวมกบัค่าการสูญเสียฯท่ีมากท่ีสุดของสมอง 
ซ่ึงมีแนวทางการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพตามท่ีกล่าวไปแล้วในหวัข้อท่ี 5.3.1 ถึง 5.3.6  และถ้าไม่มีการ
สูญเสียสมรรถภาพของสมอง กรณีท่ีมีการสูญเสียสมรรถภาพของส่ิงท่ีกล่าวถึงตามตารางท่ี 5-1 เพียงประการ
ใดประการหน่ึง ให้ประเมินค่าการสูญเสียฯนัน้เพียงล าพงั   แต่ถ้ามีการสูญเสียสมรรถภาพหลายประการให้
ประเมินค่าการสูญเสียฯทุกประการแล้วน าแต่ละค่าการสูญเสียฯมารวมกนัโดยใช้ตารางค่ารวม (Combined 
Values Chart)  
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5.4  การประเมินการสญูเสียสมรรถภาพของเส้นประสาทสมอง 
5.4.1  เส้นประสาทสมองคู่ท่ี 1 (Olfactory Nerve) 
 เสน้ประสาทสมองคู่ที่ 1 ท าหน้าที่รบัรู้และจ ากลิน่ เสน้ประสาทนี้อยู่ที่พื้นของช่องกะโหลกบรเิวณสมอง

สว่นหน้า การสญูเสยีการท าหน้าทีพ่บไดไ้ม่บ่อย และมกัเกดิจากการไดร้บับาดเจบ็ทีศ่รีษะ  ถ้าขาดการรบัรูก้ลิน่ จะท า
ใหร้บัรูร้สของบุคคลผ่านทางเสน้ประสาทสมองคู่ที ่7 และ 9 ลดลงดว้ย  

 ความผดิปกตเิกีย่วกบัการรบักลิน่ อาจเป็นการรบักลิน่ไม่ไดเ้ลย (Anosmia), รบักลิน่ไดล้ดลง (Dysosmia) 
และการไดก้ลิน่เพี้ยนไปจากกลิน่ที่เป็นจรงิ (Parosmia) ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัการสูญเสยีการท างานของเสน้ประสาทสมอง            
คู่ที ่1 ทีอ่าจมกีารสญูเสยีทัง้หมดหรอืเพยีงบางส่วน  การประเมนิค่าการสญูเสยีฯจะกระท าเมื่อ ความผดิปกตเิกีย่วกบั
การรบักลิน่มผีลกระทบต่อการประกอบกจิวตัรประจ าวนัของผู้รบัการประเมนิอย่างมนีัยส าคญั  และมคี่าการสญูเสยีฯ
มากทีส่ดุไม่เกนิรอ้ยละ 3 ของทัง้ร่างกาย  ทัง้นี้ใหน้ าค่าการสญูเสยีฯทีป่ระเมนิไดไ้ปรวมกบัค่าการสญูเสยีฯอื่น เป็นการ
สญูเสยีสมรรถภาพทัง้หมดของร่างกายโดยใชต้ารางค่ารวม 
 
ตวัอย่างท่ี 5.31 
สูญเสียรอ้ยละ 3  ของทัง้รา่งกายเน่ืองจากเส้นประสาทสมองคู่ท่ี 1 เสียหายจากการบาดเจบ็  
ผูป่้วย    ชายอายุ 20 ปี 
ประวติั     2 เดอืนก่อน ประสบอุบตัเิหตุทางรถยนต ์ศรีษะบรเิวณหน้าผากกระแทกกบักระจกหน้ารถ

และหมดสตไิปชัว่ครู่ 
อาการปัจจบุนั     มอีาการเวยีนศรีษะและปวดศรีษะเป็นพกัๆ  จมูกไม่ได้กลิน่เลย ท าให้เบื่ออาหารเพราะ  

การรบัรสอาหารลดลง 
การตรวจรา่งกาย      ปกตทิุกอย่าง ยกเวน้การทดสอบการรบักลิน่ พบว่าไม่สามารถรบักลิน่ไดเ้ลย  (Ansomia) 
การตรวจทางคลินิก    ไม่พบความผิดปกติจากการตรวจเอกซเรย์คอมพวิเตอร์, MRI, และการตรวจคลื่นไฟฟ้า

สมอง  
การวินิจฉัยโรค   เสน้ประสาทสมองคู่ที ่1 เสยีหายจากการไดร้บับาดเจบ็ 
ผบการประเมิน       สญูเสยีรอ้ยละ 3 ของทัง้ร่างกาย 
ค าอธิบาย    ไม่ควรใช้สารทีร่ะคายเคอืงในการทดสอบการรบัรู้กลิน่ เนื่องจากจะท าใหเ้กดิการกระตุ้น

เสน้ประสาทสมองคู่ที ่5 (Trigeminal  Nerve) ซึง่ไม่สะทอ้นถงึการตรวจการท าหน้าทีข่อง
เสน้ประสาทสมองคู่ที่ 1 อย่างแทจ้รงิ  ตวัอย่างของสิง่ที่เหมาะส าหรบัใช้ทดสอบกลิน่กบั
ผูป้ว่ยไดแ้ก่  กาแฟ, ดอกไม ้และอาหารบางอย่าง 

 
5.4.2  เส้นประสาทสมองคู่ท่ี 2 (Optic Nerve)   

เสน้ประสาทสมองคู่ที ่2 หรอืเสน้ประสาทตา ท าหน้าทีน่ าขอ้มูลการมองเหน็ทีต่าไปแปลเป็นการมองภาพที่
สมองบรเิวณทา้ยทอย (Occipital Lobe) การสญูเสยีการมองเหน็จะมผีลกระทบมากต่อความสามารถในการประกอบ
กจิวตัรประจ าวนัของบุคคล  การท างานทีผ่ดิปกตขิองเสน้ประสาทสมองคู่ที ่2 จะท าใหเ้กดิการสญูเสยีได ้2 ประการคอื 
การสญูเสยีสมรรถภาพในการมองเหน็ (Visual Acuity Loss) และการสูญเสยีลานสายตา (Visual Field Loss)                
การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพทัง้สองประการให้ใช้แนวทางตามท่ีกล่าวไว้ในบทท่ี 6 ระบบจกัษุ  

 
5.4.3   เส้นประสาทสมองคู่ท่ี 3 , 4 และ 6 (Oculomotor, Trochlear &Abducens  Nerves) 

 เสน้ประสาทสมองทัง้สามคู่นี้ท าหน้าที่ส ัง่งานกลา้มเนื้อทีใ่ชใ้นการกลอกลูกตา นอกจากการกลอกลูกตา 
เส้นประสาทสมองคู่ที่ 3 ยงัท าหน้าที่ควบคุมขนาดและการตอบสนองต่อแสงของม่านตา การท างานผิดปกติของ
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เส้นประสาทสามคู่นี้จะท าให้เกิดอาการตาเหล่ (Strabismus) ซึ่งอาจแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ Comitant 
Strabismus ทีพ่บในผูป้ว่ยทีเ่ป็นเดก็เป็นสว่นใหญ่ และ Paralytic หรอื Noncomitant Strabismus ทีพ่บในผูป้่วยทีเ่ป็น
ผูใ้หญ่เป็นสว่นใหญ่  

 Comitant strabismus เกิดจากการท างานผิดปกติของศูนย์เส้นประสาทที่ควบคุมการกลอกตาบริเวณ            
ก้านสมอง เนื่องจากอาการตาเหล่ประเภทนี้จะมมีุมเบี่ยงเบนของตาเกดิขึน้เท่าๆกนัในทุกทศิทางของการกลอกตา  
ดงันัน้ จงึมกัไม่พบการมองเหน็ภาพซ้อน (Diplopia) เกดิขึน้กบัผู้ป่วย  แต่อาจพบการสญูเสยีการมองเหน็เนื่องจาก
ไม่ได้ใช้งาน (Amblyopia) ของตาข้างใดข้างหนึ่ง การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพให้ใช้หลกัเกณฑ์ตามท่ี  
กล่าวไว้ในบทท่ี 6  ระบบจกัษุ เรือ่งการสูญเสียการมองเหน็ (Visual Acuity Loss) 

 Paralytic หรอื Noncomitant strabismus เกดิจากเสน้ประสาททีค่วบคุมการกลอกตาเสน้ใดเสน้หนึ่งหรอื
หลายเสน้ท างานผดิปกต ิ ท าใหก้ล้ามเนื้อที่ใช้ในกลอกตาอ่อนแรง  อาการตาเหล่ประเภทนี้จะมมีุมเบี่ยงเบนของตา
แตกต่างกนัไปในแต่ละทศิทางของการกลอกตา  การมองเหน็ภาพซอ้น (Diplopia) จงึเป็นอาการทีพ่บไดบ้่อย ผูป้่วย
อาจแก้ปญัหาการมองเห็นภาพซ้อนโดยการปิดตาข้างหนึ่งขณะมองภาพ แต่การกระท าดงักล่าวจะท าให้เกิดผล
ขา้งเคยีงทีไ่ม่พงึประสงค ์เช่น ไม่สามารถประมาณความลกึของวตัถุในภาพไดอ้ย่างถูกต้อง  การสญูเสยีสมรรถภาพ
ของร่างกายเนื่องจากอาการตาเหล่จะมากหรอืน้อยขึน้อยู่กบั ผลของการมองเหน็ภาพซอ้นที่มต่ีอการประกอบกจิวตัร
ประจ าวนั การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพให้ใช้หลกัเกณฑ์ตามท่ีกล่าวไว้ในบทท่ี 6 ระบบจกัษุ เรื่องการ
มองเหน็ ภาพซ้อน (Diplopia)    

              
5.4.4  เส้นประสาทสมองคู่ท่ี  5 (Trigeminal Nerve) 
 เสน้ประสาทสมองคู่ที่ 5 เป็นเส้นประสาทผสมท าหน้าที่รบัความรู้สกึจากใบหน้า, กระจกตา (Cornea),          

หนังศรีษะดา้นหน้า,โพรงจมูก, ช่องปาก, ลิน้ และเยื่อหุม้สมองบรเิวณ Supra-tentorial และท าหน้าทีส่ ัง่การกลา้มเนื้อ         
ทีใ่ชใ้นการเคีย้วอาหาร  การท างานผดิปกตขิองเสน้ประสาทสมองคู่ที ่5 จะท าใหม้กีารสญูเสยีสมรรถภาพของร่างกาย
เน่ืองจาก (1) การรบัความรูส้กึบรเิวณทีก่ล่าวถงึขา้งตน้ลดลงหรอืหายไป (2) กลา้มเนื้อทีใ่ชใ้นการเคีย้วอาหารอ่อนแรง 
และ (3) มอีาการ Trigeminal neuralgia   

 การสูญเสยีการรบัความรู้สกึเนื่องจากการท างานผิดปกติของเส้นประสาทสมองคู่ที่ 5 ให้ประเมนิโดย
ทดสอบการรบัความรูส้กึเจบ็ปวด, อุณหภูม,ิ และสมัผสัเปรยีบเทยีบกนัระหว่างใบหน้าสองขา้ง และระหว่างใบหน้ากบั
ส่วนอื่นของร่างกาย (การใชเ้ขม็ ความเยน็ และการสมัผสัเบาๆ เป็นวธิกีารทีด่ทีี่สุดในการตรวจสอบการรบัความรูส้กึ
บรเิวณใบหน้า เน่ืองจากสามารถบอกขอบเขตของการสญูเสยีว่าเกดิขึน้กบัใบหน้าขา้งใด แขนงใดของเสน้ประสาท หรอื
เสน้ประสาททัง้เสน้) การสูญเสยีการรบัความรูส้กึของใบหน้าทัง้สองขา้งเป็นอาการทีพ่บไม่บ่อย  การสูญเสยีการรบั
ความรูส้กึทัง้หมดของใบหน้าหนึ่งขา้งจะมคี่าการสญูเสยีฯมากทีส่ดุไม่เกนิรอ้ยละ 3 ของทัง้ร่างกาย ใหน้ าค่าการสญูเสยีฯ 
ที่ประเมินได้ไปรวมกบัค่าการสูญเสยีฯเนื่องจากกล้ามเนื้อที่ใช้ในการเคี้ยวอาหารอ่อนแรง และอาการ Trigeminal 
Neuralgia  เป็นการสญูเสยีสมรรถภาพทัง้หมดของเสน้ประสาท 

 ความผดิปกตใินการสัง่การของเสน้ประสาทสมองคู่ที่ 5 จะมผีลต่อการเคีย้วอาหาร การกลนื และการพูด  
และในผูป้ว่ยบางรายอาจมอีาการกลา้มเน้ือกระตุก (Tics) และอาการปวดร่วมดว้ย  การอ่อนแรงของกลา้มเนื้อจะท าให้
เคีย้วและกลนือาหารล าบาก พูดไม่ชดั  การอ่อนแรงของกลา้มเนื้อพรอ้มกนัทัง้สองขา้งพบไดน้้อยมาก แต่จะมผีลเสยี            
ที่รุนแรงกบัผู้ป่วย การประเมินค่าการสูญเสียฯเน่ืองจากความผิดปกติในการเค้ียว กลืนอาหาร และการพูด              
ให้ใช้หลกัเกณฑต์ามท่ีกล่าวไว้ในบทท่ี 7 ระบบโสต ศอ นาสิก       

Trigeminal neuralgia หรอื Postherpetic neuralgia อาจเกดิขึน้กบัแขนงใดแขนงหนึ่งของเสน้ประสาท
สมองคู่ที่ 5  อาการปวดที่เกดิขึน้อาจมคีวามรุนแรงและไม่สามารถควบคุมได้ด้วยการรกัษา ผู้ป่วยจะมีอาการปวด
บรเิวณใบหน้า  การสญูเสยีสมรรถภาพจะขึน้อยู่กบัความรุนแรงและความถี่ของอาการ บุคคลทีค่วรไดร้บัการประเมนิ
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การสญูเสยีสมรรถภาพคอื ผูป้ว่ยทีม่อีาการตดิต่อกนันานเป็นเดอืน และอาการปวดนัน้รบกวนหรอืเป็นอุปสรรคต่อการ
ประกอบกจิวตัรประจ าวนั 

ตารางที่ 5-9  เป็นเกณฑ์ประเมินค่าการสูญเสียฯส าหรับบุคคลที่มีอาการ Trigeminal neuralgia และ
สามารถใช้ในการประเมินค่าการสูญเสยีฯส าหรบับุคคลที่อาการปวดบริเวณใบหน้าประเภทอื่นด้วย  เช่น Atypical 
episodic facial pain  
ตารางท่ี 5-9  เกณฑก์ารประเมินค่าสญูเสียฯ ของประสาทสมองคู่ท่ี 5 เน่ืองจาก Trigeminal Neuralgia 

    ระดบัการสูญเสียสมรรถภาพ เกณฑก์ารประเมิน 
ระดบัท่ี 1  
รอ้ยละ 0-14 ของทัง้รา่งกาย 

มอีาการปวดทีค่วบคมุไม่ได ้อาการไม่รุนแรง แต่อาจ
รบกวนการประกอบกจิวตัรประจ าวนั 

ระดบัท่ี 2  
รอ้ยละ 15-24 ของทัง้รา่งกาย 

มอีาการปวดทีค่วบคมุไม่ได ้และอาการรุนแรงจนรบกวน
การประกอบกจิวตัรประจ าวนั 

ระดบัท่ี 3  
รอ้ยละ 25-35 ของทัง้รา่งกาย 

มอีาการปวดทีค่วบคมุไม่ไดเ้กดิขึน้กบัหน้าขา้งหนึ่งหรอื
ทัง้สองขา้ง อาการปวดรุนแรงมากจนท าใหไ้ม่สามารถ
ประกอบกจิวตัรประจ าวนั 

 
ตวัอย่างท่ี 5.32 
สูญเสียสมรรถภาพรอ้ยละ 15-24 ของทัง้รา่งกาย เน่ืองจาก Trigeminal neuralgia 
ผูป่้วย       หญงิไทย อายุ 45 ปี 
ประวติั    มอีาการปวดทีใ่บหน้าซกีขวาอย่างเฉียบพลนัประมาณ 2 เดอืน อาการปวดจะลามลงไปที่

ปากและคาง และลามขึน้ไปบรเิวณเหนือใบหู  มอีาการปวดแต่ละครัง้ไม่นาน  อาการปวด
ลกัษณะน้ีเคยเกดิขึน้ในอดตีแลว้หายไประยะหน่ึง ปจัจุบนักลบัมามอีาการอกีและเป็นถีข่ ึน้ 

อาการปัจจบุนั   การเคีย้ว ยิม้ ดื่มน ้ารอ้นหรอืเยน็ จะกระตุน้ใหเ้กดิอาการปวด ลกัษณะการปวดจะมอีาการ
ทนัทคีล้ายกบัถูกไฟฟ้าช๊อต แล้วตามมาด้วยอาการปวดมาก เมื่ออาการหายไป จะไม่มี
อาการปวดหลงเหลอือยู่จนกว่าจะกลบัมามอีาการอกีครัง้  

การตรวจรา่งกาย     ปกต ิไม่พบการสญูเสยีการรบัความรูส้กึ เมื่อกระตุน้ทีร่มิฝีปากบน จะท าใหเ้กดิอาการปวด
ลกัษณะเหมอืนกบัทีผู่ป้ว่ยใหป้ระวตัไิว ้

การตรวจทางคลินิก  ไม่พบความผดิปกตทิางระบบประสาท 
การวินิจฉัยโรค       Trigeminal neuralgia 
ผลการประเมิน     สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 15 ของทัง้ร่างกาย 
ค าอธิบาย   อาการปวด Trigeminal neuralgia สามารถรกัษาให้อาการทุเลาได้ด้วยการใช้ยา 

Carbamazepine และ Lioresal แต่มกัเกดิผลขา้งเคยีงเมื่อใชย้าเป็นเวลานาน และผูส้งูอายุ
อาจทนต่อผลขา้งเคยีงของยาไม่ได้ การผ่าตดั Stereotactic thermocoagulation of 
Gasserian ganglion  เป็นวธิกีารรกัษาทางศลัยกรรมส าหรบัผูป้่วยทีก่ารรกัษาดว้ยยาแลว้
ไม่ไดผ้ลด ีขอ้เสยีการรกัษาน้ีคอืจะท าใหผู้ป้ว่ยรูส้กึไม่สบายจากอาการชาทีใ่บหน้า ผูร้บั 
การประเมินรายนี้มีอาการปวดที่ไม่สามารถควบคุมได้ด้วยการรกัษา  และอาการปวด
รบกวนการประกอบกจิวตัรประจ าวนัและการเขา้สงัคมของผูป้ว่ย 

 



402 
 

 

ตวัอย่างท่ี 5.33 
สูญเสียสมรรถภาพรอ้ยละ 25-35 ของทัง้รา่งกายเน่ืองจากอาการปวดเส้นประสาทหลงัจากเป็นโรคงูสวดั 
ผูป่้วย      หญงิไทย อายุ 55 ปี 
ประวติั    เกดิผื่นและตุ่มพองจากโรคงูสวดัทีใ่บหน้าขา้งซา้ยบรเิวณที่เลี้ยงด้วยประสาทสมองคู่ที ่5 

แขนงที ่1  
อาการปัจจบุนั    มอีาการปวดมากไม่หยุด ปวดแสบปวดรอ้นตลอดเวลาทีห่น้าขา้งซา้ยบรเิวณทีเ่ป็นผื่นและ

ตุ่มพอง ไม่สามารถหวผีมและล้างหน้าที่บริเวณดงักล่าวได้ เนื่องจากเมื่อสมัผสับรเิวณ
ดงักล่าวแลว้ จะท าใหอ้าการปวดมากขึน้ 

การตรวจรา่งกาย     พบแผลเป็นจากผื่นและตุ่มพองของโรคงูสวดั และการรบัความรู้สกึปวดและสมัผสัลดลง
บรเิวณใบหน้าซกีซา้ยดา้นบน 

การตรวจทางคลินิก    ไม่ไดท้ า 
การวินิจฉัยโรค     อาการปวดเสน้ประสาทหลงัจากเป็นโรคงสูวดั (Postherpetic Neuralgia) 
ผลการประเมิน       สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 25 ของทัง้ร่างกาย 
ค าอธิบาย    อาการปวดเสน้ประสาทพบได้ประมานร้อยละ 30 ของผู้ป่วยทีเ่ป็นโรคงูสวดัที่บรเิวณตา

และใบหน้าส่วนบน ผู้ป่วยอาจมอีาการปวดนานเป็นปี และอาจเป็นปจัจยัเสี่ยงที่ท าให้
ผูป้่วยคดิฆ่าตวัตาย เน่ืองจากไม่สามารถควบคุมอาการปวดที่รุนแรงได้ ท าให้ผูป้่วยไม่
สามารถประกอบกจิวตัรประจ าวนัตามปกตไิด ้

                 
5.4.5   เส้นประสาทสมองคู่ท่ี 7 (Facial Nerve) 
 เสน้ประสาทสมองคู่ที ่7 เป็นเสน้ประสาทผสม (Mixed Nerve) ท าหน้าที ่ (1) สัง่การกลา้มเนื้อของใบหน้า

ทีใ่ชแ้สดงความรูส้กึ (Muscle of Facial Expression) และกลา้มเน้ือทีช่่วยเคีย้วและกลนือาหาร, (2) รบัความรูส้กึสมัผสั
จากใบห ูช่องหสูว่นนอก เยื่อแกว้หู เพดานอ่อนและคอหอยทีอ่ยู่ใกลเ้คยีง  และรับรสจากสองในสามทางดา้นหน้าของ
ลิน้, (3) ควบคุมการท างานของต่อมน ้าลายและต่อมน ้าตาผ่านทางประสาทอตัโนมตั ิ 

 การสญูเสยีการรบัความรูส้กึเน่ืองจากเสน้ประสาทสมองคู่ที ่7 ท างานผดิปกต ิจะไม่รบกวนหรอืท าใหเ้กดิ
ขอ้จ ากดัในการประกอบกจิวตัรประจ าวนัของบุคคล  และตามปกตแิลว้ การสญูเสยีการรบัรสจะไม่ท าใหเ้กดิการสูญเสยี
สมรรถภาพทีส่ าคญัของร่างกาย  ส าหรบัการท างานผดิปกตใินการสัง่การกลา้มเนื้อ จะท าใหก้ลา้มเนื้อใบหน้าอ่อนแรง  
ผูป้่วยจะมอีาการหน้าเบี้ยว หลบัตาไม่สนิท นอกจากนัน้ยงัอาจท าให้เสีย่งต่อการสญูเสยีการมองเหน็จากการประสบ
อนัตรายของกระจกตา  เพราะผูป้ว่ยกระพรบิและหลบัตาไม่ได ้และยงัอาจมผีลกระทบต่อการกนิอาหารและการพูดของ
ผูป้ว่ยอกีดว้ย  ตารางที ่5-10 เป็นเกณฑก์ารประเมนิค่าการสญูเสยีฯเน่ืองจากการท างานผดิปกตขิองเสน้ประสาทสมอง
คู่ที ่7  
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ตารางท่ี 5-10 เกณฑก์ารประเมินค่าการสญูเสียฯเน่ืองจากการท างานผิดปกติของเส้นประสาทสมองคู่ท่ี 7  
    ระดบัการสูญเสียสมรรถภาพ เกณฑก์ารประเมิน 

ระดบัท่ี 1  
รอ้ยละ 0-4 ของทัง้รา่งกาย 

สญูเสยีการรบัรสทางดา้นหน้าของลิน้       
หรอื 
ใบหน้าขา้งหนึ่งอ่อนแรงเลก็น้อย 

ระดบัท่ี 2  
รอ้ยละ 5-19 ของทัง้รา่งกาย 

ใบหน้าทัง้สองขา้งอ่อนแรงเลก็น้อยถงึปานกลาง 
หรอื 
ใบหน้าขา้งหนึ่งอ่อนแรงมาก มบีรเิวณทีอ่่อนแรงตัง้แต่
รอ้ยละ 75 ขึน้ไป และไม่สามารถควบคมุการหลบัตา 

ระดบัท่ี 3  
รอ้ยละ 20-45 ของทัง้รา่งกาย 

ใบหน้าทัง้สองขา้งอ่อนแรงมาก มบีรเิวณทีอ่่อนแรงตัง้แต่
รอ้ยละ 75 ขึน้ไป และไม่สามารถควบคมุการหลบัตา 

 
ตวัอย่างท่ี 5.34 
สูญเสียรอ้ยละ 5-19 ของทัง้รา่งกายเน่ืองจากกล้ามเน้ือใบหน้าอ่อนแรง (Bell’s palsy) 
ผูป่้วย       หญงิไทย อายุ 30 ปี 
ประวติั    3 เดอืนก่อน รูส้กึชาทีบ่รเิวณหน้าผากและหน้าขา้งขวา มอีาการประมาณ 2 - 3 วนั และ

สงัเกตเหน็ว่าน ้าลายยอ้ยออกมาทางมุมปากดา้นขวาขณะดื่มกาแฟ เวลาเคีย้วอาหารจะกดั
ลิน้ดา้นขวาอยู่หลายครัง้ 

อาการปัจจบุนั   ใบหน้าขา้งขวาเป็นอมัพาต ไม่มกีารเคลื่อนไหวของกลา้มเนื้อทัง้หมด หนังตาบนขา้งขวา
ยกขึน้ตลอดเวลา และไม่สามารถหลบัตาได ้ หขูา้งขวาไดย้นิเสยีงดงัมากกว่าปกติ 

การตรวจรา่งกาย    กลา้มเน้ือบรเิวณหน้าผากดา้นขวาอ่อนแรงเลก็น้อยถงึปานกลาง กลา้มเนื้อส่วนทีต่ ่าลงมา
เป็นอมัพาต ไม่มกีารเคลื่อนไหวของกลา้มเนื้อเลย  หนังตาบนขา้งขวายกขึน้และหลบัตา
ไม่ได ้ ลิน้ดา้นขวาไม่สามารถรบัรส  เสน้ประสาทสมองเสน้อื่นปกต ิ เยื่อบุตาขวาบวมแดง
จากการมเีลอืดคัง่และรูส้กึระคายเคอืง 

การตรวจทางคลินิก   อาจท าการตรวจคลื่นไฟฟ้าของกลา้มเน้ือใบหน้าขา้งขวา (EMG) 
การวินิจฉัยโรค      อมัพาตของใบหน้าขา้งขวา (Bell’s palsy)   
ผลการประเมิน     สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 19 ของทัง้ร่างกาย 
ค าอธิบาย    ส าหรบัโรคนี้ การรกัษาอาจให ้Corticosteroids ภายในวนัแรกของการเกดิอาการ เพื่อให้

หายเรว็ขึน้ ผูป้ว่ยสว่นใหญ่แต่ไม่ทัง้หมด  จะมกีารสญูเสยีการรบัรสบรเิวณสองในสามทาง
ด้านหน้าของลิ้น  ปญัหาส าคญัที่ต้องระมดัระวงัคอื การป้องกนักระจกตาแห้งจากการที่
ผูป้่วยกระพรบิตาไม่ไดแ้ละหลบัตาไม่สนิท  การตรวจ EMG อาจช่วยในการประเมนิการ
ฟ้ืนคนืสภาพของเสน้ประสาท   

 
5.4.6  เส้นประสาทสมองคู่ท่ี 8 (Vestibulocochlear Nerve) 

เสน้ประสาทสมองคู่ที่ 8 มีจุดก าเนิดมาจากนิวเคลยีสสองกลุ่มที่อยู่ติดกนัภายในก้านสมอง (Brainstem)  
เสน้ประสาทนี้จงึแบ่งออกไดเ้ป็นสองส่วนคือ (1) Cochlear portion ท าหน้าทีเ่กีย่วกบัการรบัและไดย้นิเสยีง และ (2) 
Vestibular portion ท าหน้าทีเ่กีย่วกบัการรูต้ าแหน่งของร่างกายเพื่อรกัษาสมดุลในการทรงตวั การท างานผดิปกตขิอง
เสน้ประสาทสมองคู่นี้ จะท าใหม้กีารสญูเสยีสมรรถภาพของร่างกายจาก 

(1)  มคีวามผดิปกตใินการไดย้นิเสยีง 
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       1.1  การได้ยินเสียงลดลง (Hearing Loss)  การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพให้ใช้หลกัเกณฑต์ามท่ี
กล้าวไว้ในบบท่ี 7 ระบบโสต สอ นาสิก 

       1.2  Tinnitus เป็นอาการไดย้นิเสยีงดงัรบกวนในหู  ส าหรบับุคคลทีม่กีารสญูเสยีการไดย้นิของหูขา้ง
หนึ่ง (Unilateral Hearing Loss) อาการนี้จะรบกวนความชดัเจนของเสยีงทีไ่ดย้นิและการแยกแยะถ้อยค า (Speech 
Discrimination) ซึง่มผีลเสยีต่อการประกอบกจิวตัรประจ าวนั โดยเฉพาะอย่างยิง่ในสถานทีท่ีม่คีนอยู่มากหรอืมเีสยีงดงั
หนวกห ู ดงันัน้ ในการประเมนิบุคคลทีม่กีารสญูเสยีการไดย้นิของหหูนึ่งขา้ง ใหเ้พิม่ค่าการสญูเสยีฯอกีไม่เกนิรอ้ยละ 5 
ส าหรบักรณีทีม่อีาการ Tinnitus ร่วมดว้ย     

(2)   มคีวามผดิปกตใินการรกัษาสมดุลในการทรงตวั 
       การท างานผดิปกตใินส่วน Vestibular portion ของเสน้ประสาทสมองคู่ที ่8 อาจเกดิขึน้ขา้งเดยีวหรอื

พร้อมกนัทัง้สองข้าง และมผีลท าให้ผู้ป่วยเสยีสมดุลในการทรงตวั ในกรณีที่เกดิขึน้ขา้งเดียว ร่างกายอาจสามารถ
หรอืไม่สามารถปรบัตวัเพื่อรกัษาสมดุลในการทรงตวัได้ ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัความรุนแรงของอาการ ส าหรบักรณีทีเ่กดิขึน้
พรอ้มกนัทัง้สองขา้ง การรกัษาสมดุลในการทรงตวั ตอ้งอาศยัการท างานของอวยัวะอื่น เช่น ใชต้ามองวตัถุทีอ่ยู่รอบตวั 
และใชก้ารรูต้ าแหน่งของร่างกาย (Kinesthetic Senses) เขา้มาช่วยอย่างไรกต็าม  การปรบัตวัโดยอาศยัการท างานของ
อวยัวะอื่นช่วยชดเชย  อาจไม่เพยีงพอทีจ่ะท าใหผู้ป้ว่ยมกีารเคลื่อนไหวทีเ่ป็นปกตไิด ้  

      นอกจากเสยีสมดุลในการทรงตวั  การท างานผดิปกตใินสว่น Vestibular portion ของเสน้ประสาทสมอง
คู่ที่ 8 ยังอาจท าให้เกิดอาการ Vetigo ซึ่งผู้ป่วยจะเวียนศีรษะ และรู้สกึว่าตัวเองหมุน หรือ วตัถุที่อยู่รอบตัวหมุน   
อาการดงักล่าวจะรบกวนการประกอบกจิวตัรประจ าวนัมาก และอาจมอีาการอื่นร่วมด้วย เช่น คลื่นไส ้อาเจยีน ปวด
ศรีษะ กลวัการเคลื่อนไหวของตนเอง เดนิเซ (Ataxia) และตากระตุก (Nystagmus) ผู้ป่วยจะมอีาการมากขึน้ เมื่อ
ร่างกายเคลื่อนไหว หรอืมกีารเคลื่อนไหวของวตัถุรอบตวั 

 การประเมินค่าการสูญเสียฯ เน่ืองจากผู้ป่วยมีความเสยีการรกัษาสมดุลในการทรงตัว เพราะการ
ท างานผดิปกตใินสว่น Vestibular portion ของเสน้ประสาทสมองคู่ที ่8 ใหใ้ชเ้กณฑก์ารประเมนิตามตารางที ่5-11 และ
ใหดู้หลกัเกณฑก์ารประเมนิค่าการสญูเสยีฯเนื่องจากการเสยีสมดุลในการทรงตวัในบทที่  7 ระบบโสต ศอ นาสกิ ซึง่มี
รายละเอยีดเพิม่เตมิร่วมดว้ย  ส าหรบับุคคลทีม่อีาการ Vertigo เพยีงอย่างเดยีวใหใ้ชห้ลกัเกณฑก์ารประเมนิการสญูเสยี
สมรรถภาพตามทีก่ล่าวไวใ้นบทที ่7 ระบบโสต ศอ นาสกิเป็นหลกั    

 
ตารางท่ี 5-11  เกณฑก์ารประเมินค่าการสญูเสียฯ เน่ืองจากเส้นประสาทสมองคู่ท่ี 8 ส่วน Vestibular portion  
                       ท างานผิดปกติ 
 

ระดบัการสญูเสียสมรรถภาพ เกณฑก์ารประเมิน 
ระดบัท่ี 1  
สูญเสียรอ้ยละ 0-9 ของทัง้รา่งกาย 

สญูเสยีการรกัษาสมดุลและการทรงตวัเลก็น้อย ท าใหม้ี
ขอ้จ ากดัในการประกอบกจิวตัรเฉพาะในสภาพ
สิง่แวดลอ้มทีอ่าจท าใหไ้ดร้บัอนัตรายหรอืบาดเจบ็ 

ระดบัท่ี 2  
สูญเสียรอ้ยละ 10-29 ของทัง้รา่งกาย 

สญูเสยีการรกัษาสมดุลและการทรงตวัมากพอสม ควรจน
ท าใหก้ารประกอบกจิวตัรประจ าวนัทัง้หมดถูกจ ากดั 
ยกเวน้ การประกอบกจิวตัรเกีย่วกบัการดแูลตนเอง (Self-
care) 
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ระดบัการสญูเสียสมรรถภาพ เกณฑก์ารประเมิน 
ระดบัท่ี 3  
สูญเสียรอ้ยละ 30-49 ของทัง้รา่งกาย 

สญูเสยีการรกัษาสมดุลและการทรงตวัมากจนท าใหก้าร
ประกอบกจิวตัรประจ าวนัทัง้หมดถูกจ ากดั รวมถงึกจิวตัร
เกีย่วกบัการดแูลตนเอง (Self-care)   
 

ระดบัท่ี 4  
สูญเสียรอ้ยละ 50-70 ของทัง้รา่งกาย 

สญูเสยีการรกัษาสมดุลและการทรงตวัรุนแรงมาก จนท า
ใหก้ารประกอบกจิวตัรประจ าวนัทัง้หมดถูกจ ากดั  ตอ้งพึง่
ความช่วยเหลอืจากบุคคลอื่นในการเคลื่อนไหว 
(Ambulation), การประกอบกจิวตัรเกีย่วกบัการดแูล
ตนเอง (Self-care) และอาจตอ้งจ ากดับรเิวณใหอ้ยูแ่ต่ใน
บา้นหรอืสถานทีส่ าหรบัดแูลผูป้ว่ย 

 
5.4.7  เส้นประสาทสมองคู่ท่ี 9 และ 10 (Glossopharyngeal และ Vagus  Nerves) 

 เสน้ประสาทสมองคู่  9 และ 10 เป็นเสน้ประสาทผสม ท าหน้าทีค่วบคุมการท างานของคอหอย (Pharynx), 
กล่องเสยีง (Larynx), หลอดลม (Trachea) และรบัความรูส้กึจากหนึ่งในสามทางดา้นหลงัของลิน้ การท างานผดิปกติ
ของเสน้ประสาทคู่นี้จะท าใหเ้กดิอาการหายใจ กลนือาหาร และพดูล าบาก รวมถงึการท างานผดิปกตขิองทางเดนิอาหาร    
ตารางที ่5-12 เป็นเกณฑก์ารประเมนิค่าการสญูเสยีฯจากการท างานผดิปกตขิองเสน้ประสาทคู่ที ่9 และ 10  

 เสน้ประสาทสมองคู่ที ่9 อาจเกดิอาการปวดแบบ Neuralgia ไดเ้ช่นเดยีวกบัเสน้ประสาทสมองคู่ที ่5 แต่ใน
ผูป้่วยส่วนใหญ่ อาการจะหายไปเองหรอืควบคุมไดด้ว้ยการรกัษา และไม่มอีาการอย่างถาวร  ดงันัน้การประเมนิการ
สญูเสยีสมรรถภาพ  จงึควรท าในกรณีที่ไม่สามารถควบคุมอาการปวดของผูป้่วยได้ด้วยการรกัษานานเกนิกว่าหน่ึง
เดอืนขึน้ไป โดยใชเ้กณฑก์ารประเมนิค่าการสญูเสยี ฯเดยีวกนักับ Trigeminal neuralgia ของเสน้ประสาทสมองคู่ที ่5 
(ตารางที ่5-9)       

 
5.4.8   เส้นประสาทสมองคู่ท่ี 11 (Spinal Accessory Nerve) 

เสน้ประสาทคู่นี้จะช่วยเสน้ประสาทสมองคู่ที่ 10 ในการควบคุมการท างานของกล้ามเนื้อบางส่วนของ 
กล่องเสยีง และสัง่งานกล้ามเนื้อ Sternocleidomastoid ส่วนคอ และกล้ามเนื้อ Trapezius การสูญเสยีสมรรถภาพ
เนื่องจากการท างานผิดปกติของเสน้ประสาทสมองคู่นี้ จะพิจารณาจากผลกระทบที่เกิดขึ้นกบัการกลืนอาหารและ              
การพดูของผูป้ว่ย โดยใชห้ลกัเกณฑก์ารประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพตามทีก่ล่าวไวใ้นบทที ่7 ระบบโสต ศอ นาสกิ 
ส าหรับความผิดปกติในการสัง่งานกล้ามเนื้อ Sternocleidomastoid และTrapezius ซึ่งท าหน้าที่หันศีรษะและ
เคลื่อนไหวหวัไหล่ ใหใ้ชห้ลกัเกณฑก์ารประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพตามทีก่ล่าวไวใ้นบทที ่4 ระบบกลา้มเน้ือ กระดกู
และขอ้ (สนัหลงั) และบทที ่2 ระบบกลา้มเน้ือ กระดกูและขอ้ (มอืและแขน)   

 
5.4.9   เส้นประสาทสมองคู่ท่ี 12 (Hypoglossal Nerve)  

  เส้นประสาทคู่นี้ท าหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของลิ้นโดยการสัง่การกล้ามเนื้อของลิ้น  การสูญเสีย            
การท างานของเสน้ประสาทขา้งเดยีวจะไม่ท าใหเ้กดิการสญูเสยีสมรรถภาพของร่างกายอย่างมนีัยส าคญั แต่ถ้ามกีาร
สญูเสยีการท างานทัง้สองขา้ง จะท าใหเ้กดิอาการกลนือาหาร หายใจ และพดูล าบาก  การประเมนิค่าการสญูเสยีฯใหใ้ช้
เกณฑต์ามตารางที ่5-12 ร่วมกบัการพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิตามทีก่ล่าวไวใ้นบทที ่7 ระบบโสต ศอ นาสกิ     
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ตารางท่ี 5-12  เกณฑก์ารประเมินค่าการสญูเสียฯ เน่ืองจากการท างานผิดปกติของเส้นประสาทสมองคู่ท่ี 9, 10 
และ 12  (Glossopharyngeal, Vagus , Hypoglossal Nerves) 

ระดบัการสญูเสียสมรรถภาพ เกณฑก์ารประเมิน 
ระดบัท่ี 1  
สูญเสียรอ้ยละ 1-14 ของทัง้รา่งกาย 

มอีาการพดูไมช่ดั (Dysarthria), เสยีงเพีย้น (Dystonia) 
และกลนืล าบาก (Dysphagia) เลก็น้อย ร่วมกบัมกีาร
ส าลกัเมื่อกนิอาหารเหลวหรอือาหารแขง็ปานกลาง 
(Semisolid food) 

ระดบัท่ี 2  
สูญเสียรอ้ยละ 15-39 ของทัง้รา่งกาย 

มอีาการพดูไมช่ดั (Dysarthria) หรอืกลนืล าบาก 
(Dysphagia) มากพอสมควร รว่มกบัมอีาการเสยีงแหบ   
มกีารขยอ้น (Regurgitation) ของอาหารยอ้นขึน้จมกู และ
ส าลกัเมื่อกนิอาหารเหลวหรอือาหารแขง็ปานกลาง 
(Semisolid food) 

ระดบัท่ี 3  
สูญเสียรอ้ยละ 40-60 ของทัง้รา่งกาย 

มอีาการมากจนไม่สามารถกลนือาหารทุกประเภทหรอื
กลนืน ้าลายไดโ้ดยไม่ส าลกั  ตอ้งพึง่ความช่วยเหลอืจาก
บุคคลอื่นและการใชเ้ครื่องดดู (Suction) ป้องกนัไม่ใหเ้กดิ
การส าลกั 

 
ตวัอยา่งท่ี 5.35  
สูญเสียสมรรถภาพรอ้ยละ 15-39 ของทัง้รา่งกายเน่ืองจากโรค Amyotrophic Lateral Sclerosis 
ผูป่้วย     ชายไทย อายุ 40 ปี 
ประวติั   มีอาการกล้ามเนื้อที่มือและขาอ่อนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และกล้ามเนื้อลีบลงมาประมาณ            

6  เดอืน 
อาการในปัจจบุนั   มอีาการส าลกัและไอบ่อยขณะกนิอาหาร, กลนือาหารล าบากและบางครัง้อาหารทีเ่ป็นของ

เหลวไหลยอ้นขึน้ทางจมกู เสยีงแหบและฟงัเขา้ใจยาก น ้าหนกัลดลงประมาณ 10 กโิลกรมั  
การตรวจรา่งกาย    กลา้มเน้ือของมอืทัง้สองขา้งลบีลงมาก  ก าลงัของกลา้มเนื้อแขนและขาอยู่ทีร่ะดบั 3/5 ทัง้

สองข้าง  น ้าลายไหลย้อยออกทางมุมปาก ต้องใช้ผ้าเช็ดหน้าคอยซับ พูดไม่ชัดและ            
เสยีงเบา ตรวจพบ fasciculation ทีล่ิน้ มอื แขนและต้นขา, Deep tendon reflex ลดลงที่
แขน แต่ไวมากขึน้ทีห่วัเขา่  การตรวจ Babinski sign ไดผ้ลบวก การรบัความรูส้กึปกต ิ 

การตรวจทางคลินิก     การตรวจ EMG พบลกัษณะ Denervation ของกล้ามเนื้อแขนและขา จากการตรวจพบ 
Fibrillations และ Positive sharp waves  

การวินิจฉัยโรค    Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) 
ผลการประเมิน   สูญเสยีสมรรถภาพร้อยละ 39 ของทัง้ร่างกายจากความผิดปกติในการกลืนอาหารที่มี

สาเหตุมาจากโรค Amyotrophic lateral sclerosis ใหร้วมค่าการสญูเสยีฯนี้กบัค่าการ
สญูเสยีฯจากความผดิปกตอิื่น เช่น กลา้มเนื้อแขนขาอ่อนแรง เป็นค่าการสญูเสยีฯทัง้หมด
ของร่างกายโดยใชต้ารางค่ารวม 

ค าอธิบาย  สิง่ทีเ่ป็นอนัตรายในผูป้่วยประเภทน้ีคอื การทีไ่ม่สามารถกลนืสารคดัหลัง่ภายในช่องปาก 
ท าใหเ้สีย่งต่อการส าลกัเขา้ไปในทางเดนิลมหายใจ 
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ตวัอย่างท่ี 5.36  
สูญเสียสมรรถภาพรอ้ยละ 40-60 ของทัง้รา่งกายเน่ืองจากความผิดปกติในการกลืนอาหาร  
ผูป่้วย      หญงิไทย อายุ  50 ปี 
ประวติั    เป็นโรคความดนัโลหติสูงและเบาหวานมาหลายปี 3 เดือนก่อนเกดิอาการอ่อนแรงของ

ร่างกายซกีซา้ย และชาบรเิวณใบหน้า แขนและขาขา้งซา้ย  อาการดงักล่าวเป็นมากขึน้จน
ร่างกายซกีซา้ยเป็นอมัพาต ไม่มกีารเคลื่อนไหว และไม่สามารถรบัความรูส้กึ 

อาการปัจจบุนั    ร่างกายซกีซา้ยอ่อนแรง ไม่สามารถเคลื่อนไหวแขนและขาขา้งซา้ย  กนิอาหารแลว้มกีาร
ส าลกัและไหลยอ้ยขึน้จมกูบ่อย โดยเฉพาะอย่างยิง่เมื่อกนิอาหารเหลวหรอือาหารแขง็ปาน
กลาง ต้องนอนอยู่บนเตียงตลอดเวลา การท ากิจวัตรประจ าวันทัง้หมดต้องได้รบัการ
ช่วยเหลอืจากบุคคลอื่น   

การตรวจรา่งกาย    ร่างกายซีกซ้ายเป็นอมัพาต ก าลงักล้ามเนื้อของแขนและขาอยู่ในระดบั 0/5 กล้ามเนื้อ
ใบหน้าซกีซา้ยสว่นล่างอ่อนแรง และมนี ้าลายไหลออกมาทางมุมปากตลอดเวลา ส าลกัและ
อาหารไหลยอ้นขึน้จมกูทุกครัง้ทีก่นิอาหารเหลวหรอือาหารแขง็ปานกลาง  ตอ้งใชเ้ครื่องดูด
ช่วยดดูน ้าลายและสารคดัหลัง่ออกจากปากเป็นระยะ เพื่อป้องกนัการส าลกัเขา้ทางเดนิลม
หายใจ การตรวจลานสายตาพบ Left homonymous hemianopia การรบัความรูส้กึเจบ็ 
อุณหภูม ิและการสัน่สะเทอืนของร่างกายซกีซา้ยลดลง การตรวจ Babinski sign ทีเ่ทา้ขา้ง
ซา้ยไดผ้ลบวก       

การตรวจทางคลินิก    เอกซเรยค์อมพวิเตอรส์มอง พบเลอืดขนาดใหญ่บรเิวณ Basal ganglia และ Thalamus 
ขา้งขวา จากการทดสอบการกลนื พบว่าไม่สามารถควบคุมสารคดัหลัง่ภายในช่องปากและ
ส าลกัสทีีใ่ชท้ าการทดสอบ 

การวินิจฉัยโรค   เสน้โลหติแตกในสมอง ร่างกายซกีซา้ยเป็นอมัพาต (Hemiplegia) และสญูเสยีลานสายตา
แบบ Hemianopia                                              

ผลการประเมิน      สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 60 ของทัง้ร่างกาย เนื่องจากไม่สามารถกลนืและควบคุมสารคดั
หลัง่ในช่องปากได้โดยไม่ส าลกั มีสาเหตุมาจากเส้นโลหิตแตกในสมอง ให้รวมค่าการ
สูญเสียฯนี้กับค่าการสูญเสียฯจากความผิดปกติอื่น (ร่างกายซีกซ้ายเป็นอมัพาต และ           
การสญูเสยีลานลายตา) เป็นการสญูเสยีทัง้หมดของร่างกายโดยใชต้ารางค่ารวม  

ค าอธิบาย   เป็นกรณีของโรคเส้นโลหติแตกในสมอง แล้วอาการไม่ดีขึน้ ท าให้ต้องนอนอยู่บนเตียง
ตลอดเวลา ต้องใหบุ้คคลอื่นช่วยเหลอืในการด ารงชวีติ และมกีารส าลกัอาหารและยาเป็น
ประจ า 

 
5.5  การประเมินการสญูเสียสมรรถภาพเน่ืองจากการยืน การเดิน และการเคล่ือนไหวท่ีผิดปกติ 

5.5.1 ความผิดปกติของการยืนและการเดิน 
 ปญัหาการทรงตวัทีส่มดุลและการเดนิที่มัน่คงของบุคคล อาจเกดิจากการงานผดิปกตขิองระบบประสาท

ส่วนกลางและส่วนปลาย จากการตรวจร่างกาย  แพทยอ์าจสงัเกตเหน็ว่า แขนหรอืขาของผู้ป่วยมกีารเคลื่อนไหวไม่
เท่ากนั  ผู้ป่วยอาจล้มหรือเซไปข้างใดข้างหน่ึง ไม่สามารถควบคุมการตัง้ต้นเดินและการหยุดเดิน และอาจมีการ
เคลื่อนไหวไม่เป็นจงัหวะหรอืมกีารสา่ยของล าตวัหรอืแขนขา 

โรคหรอืพยาธสิภาพทีส่มองและไขสนัหลงั เช่น สมองได้รบับาดเจบ็ เสน้โลหดิแตกในสมอง และ Multiple 
sclerosis  จะท าใหก้ลา้มเน้ือขามแีรงตงึตวั (Muscle Tone) สงูขึน้  เกดิอาการอ่อนแรงและเกรง็ ซึง่อาจเป็นกบัขาขา้ง
เดยีวหรอืทัง้สองขา้ง (Spastic Paraparesis) การไม่สามารถทรงตวัในท่ายนื และการตรวจ Romberg sign ได ้
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ผลบวก (ผูป้่วยจะลม้ เซหรอืยนืตรงไม่ได ้เมื่อใหห้ลบัตา) จะพบในผูป้่วยทีเ่ป็นโรคหรอืมพียาธสิภาพทีร่ะบบประสาท
ส่วนปลายและไขสนัหลงั และในผู้ป่วยที่ระบบประสาทส่วนปลายเสื่อม (Peripheral Neuropathy) ซึง่ยนืยนัได้ด้วย         
การตรวจ Electrodiagnosis สว่นใหญ่จะมอีาการเดนิเซ เนื่องจากการรบัความรูส้กึเกีย่วกบัการรูต้ าแหน่งของร่างกาย
ลดลงหรอืหายไป 

การสูญเสยีสมรรถภาพเนื่องจากความผิดปกติในการยืนและเดิน จะพิจารณาจากผลกระทบที่มีต่อการ
เคลื่อนไหวและการเคลื่อนทีข่องบุคคลในการประกอบกจิวตัรประจ าวนั โดยมตีารางที่ 5-13 เป็นเกณฑก์ารประเมนิ          
ค่าสญูเสยีฯ หากผู้รบัการประเมนิมกีารสูญเสยีสมรรถภาพเนื่องจากความผดิปกติทางกายวภิาคหรอืสรรีะวทิยาของ
ระบบอื่นดว้ย  เช่น ระบบกระดกูและกลา้มเน้ือ  ใหร้วมค่าการสญูเสยีฯทัง้หมดเขา้ดว้ยกนัโดยใชต้ารางค่ารวม 

 
ตารางท่ี 5-13  เกณฑก์ารประเมินค่าการสญูเสียเน่ืองจากความผิดปกติในการยืนและเดิน 
ระดบัการสญูเสียสมรรถภาพ เกณฑก์ารประเมิน 

ระดบัท่ี 1  
สูญเสียรอ้ยละ 1-9 ของทัง้รา่งกาย 

สามารถลุกขึน้ยนืทรงตวัและเดนิเองได,้ แต่มคีวามล าบาก
ในการเดนิขึน้เนิน ขึน้บนัได ลุกขึน้จากการนัง่เกา้อีเ้ตีย้ 
และการเดนิระยะไกล 

ระดบัท่ี 2  
สูญเสียรอ้ยละ 10-19 ของทัง้รา่งกาย 

สามารถลุกขึน้ยนืทรงตวั, เดนิเองในระยะใกล้ๆ ไดด้ว้ย
ความล าบากโดยไม่ตอ้งการความชว่ยเหลอื, เดนิได้
เฉพาะบนทางราบเท่านัน้ 

ระดบัท่ี 3  
สูญเสียรอ้ยละ 20-39 ของทัง้รา่งกาย 

สามารถลุกขึน้ยนืและทรงตวัไดเ้องดว้ยความล าบาก  แต่
ไม่สามารถเดนิเองได,้  ตอ้งการความช่วยเหลอื หรอืใช้
อุปกรณ์ช่วยในการเดนิ 

ระดบัท่ี 4  
สูญเสียรอ้ยละ 40-60 ของทัง้รา่งกาย 

ไม่สามารถลุกขึน้ยนืและทรงตวัไดเ้อง ถา้ปราศจากความ
ช่วยเหลอื, การใชเ้ครื่องชว่ยพยงุ และ/หรอื 
อุปกรณ์ช่วยเหลอือื่น ๆ 

 
ตวัอย่างท่ี 5.37  
สูญเสียรอ้ยละ 20-39 ของทัง้รา่งกายเน่ืองจากความผิดปกติในการยืนและเดิน  
ผูป่้วย     หญงิไทย อายุ 40 ปี 
ประวติั   มอีาการอ่อนแรงของแขนและขาเพิม่มากขึน้เรื่อย ๆ ร่วมกบัการทรงตวัไม่มัน่คงและเวลา

เดนิมกัจะลม้มาประมาณ 5 เดอืน 
อาการปัจจบุนั    ลุกขึน้จากเกา้อีล้ าบาก เดนิเองไม่ไดถ้า้ไม่มคีนอื่นช่วยเหลอื 
การตรวจรา่งกาย     กลา้มเนื้อบรเิวณปลายแขนและขาลบีทัง้สองขา้ง, Deep tendon reflex ที่แขนหายไป           

แต่ไวมากขึน้ทีข่า,  การตรวจ Babinski sign ไดผ้ลบวกทัง้สองขา้ง, การรบัความรูส้กึปกต,ิ 
ลุกขึน้จากเกา้อีล้ าบาก เวลาเดนิจะลม้ ถา้ไม่มคีนช่วยประคอง 

การตรวจทางคลินิก    การตรวจ EMG พบลกัษณะความผดิปกตทิีส่อดคลอ้งกบั Motor neuron disease และ 
การตรวจ CT. Myelogram บรเิวณคอ ไม่พบสิง่ผดิปกตแิละการกดทบัไขสนัหลงั   

การวินิจฉัยโรค     Motor neuron disease, อาจเป็นโรค ALS. 
ผลการประเมิน    สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 39 ของทัง้ร่างกาย เนื่องจากความผดิปกตใินการยนืและเดนิ          

มสีาเหตุมาจาก Motor neuron disease ใหน้ าค่าการสญูเสยีฯนี้ไปรวมกบัค่าการสญูเสยีฯ
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เน่ืองจากความผดิปกตขิองระบบประสาทอื่นๆ (เช่น การอ่อนแรงของแขนและมอื) เป็นค่า
การสญูเสยีฯทัง้ร่างกายโดยใชต้ารางค่ารวม (Combined Values Chart) 

ค าอธิบาย    การสญูเสยีสมรรถภาพหลกัของผูร้บัการประเมนิรายนี้อยู่ทีค่วามผดิปกตใินการเดนิ ใหน้ า
ค่าการสญูเสยีฯดงักล่าว ไปรวมกบัการสญูเสยีสมรรถภาพทางระบบประสาทอื่น ๆ 

 
ตวัอย่างท่ี 5.38 
สูญเสียสมรรถภาพรอ้ยละ 40- 60 ของทัง้รา่งกายเน่ืองจากความผิดปกติในการยืนและเดิน 
ผูป่้วย      ชายไทย อายุ 50 ปี 
ประวติั    มอีาการอ่อนแรงอย่างเฉียบพลนัของแขนขาขา้งขวา แขนและขาไม่สามารถใชง้านไดม้า

ประมาณ 2 เดอืน ใชช้วีติประจ าวนับนรถเขน็คนพกิารมาตลอด 
   อาการปัจจบุนั    เคลื่อนไหวร่างกายไดเ้มื่อมคีนช่วย ตอ้งไดร้บัการช่วยเหลอืในการลุกขึน้ยนื 
การตรวจรา่งกาย   ร่างกายซกีขวาเป็นอมัพาตและมกีารเกรง็ของกล้ามเนื้อ (Spastic Hemiplegia), Deep 

tendon reflex ขา้งขวาไว, การตรวจ Babinski sign ไดผ้ลบวก, การรบัรูค้วามรูส้กึของ
ร่างกายซกีขวาลดลง,  ใหลุ้กจากเกา้อีข้ ึน้ยนืเองไม่ได ้ต้องใหญ้าตชิ่วยพยุง  เวลาเดนิต้อง
ใช ้Walker ช่วย 

การตรวจทางคลินิก     เอกซเรย์คอมพวิเตอร์สมองพบว่า สมองซกีซ้ายตายจากการขาดเลอืด ไม่พบเลอืดออก
ภายในสมอง 

การวินิจฉัยโรค     อมัพาตของร่างกายครึง่ซกีจากสมองขาดเลอืด     
ผลการประเมิน    สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 55 ของทัง้ร่างกาย เนื่องจากความผดิปกตใินการยนืและเดนิ 

เพราะสมองขาดเลอืด ให้น าค่าการสูญเสยีฯนี้ไปรวมกบัค่าการสูญเสยีฯเนื่องจากความ
ผิดปกติของระบบประสาทอื่นๆ เป็นค่าการสูญเสียฯทัง้ร่างกายโดยใช้ตารางค่ารวม 
(Combined Values Chart) 

ค าอธิบาย  ค่าการสญูเสยีฯเน่ืองจากความผดิปกตใินการยนืและเดนิ ตอ้งน าไปรวมกบัค่าการสญูเสยีฯ 
เนื่องจากการไม่สามารถใชม้อืและแขน (ตารางที ่5-14) และการสูญเสยีการรบัความรูส้กึ
ครึง่ซกีของร่างกาย 

 
5.5.2    การเคลือ่นไหวท่ีผิดปกติ 

 การเคลื่อนไหวผดิปกตทิีเ่กดิจากโรคทางระบบประสาท มผีลกระทบต่อการประกอบกจิวตัรประจ าวนัของ
บุคคล  การกระตุกของกล้ามเนื้อที่เป็นไม่มาก (Mild Tics) มกัไม่มีผลกระทบมากนัก แต่การเคลื่อนไหวผิดปกติที่
ควบคุมไม่ได ้เช่น Tremor (Resting, Postural, Intention), Chorea, Athetosis, Hemiballismus และ Dystonia จะมี
ผลกระทบอย่างมนียัส าคญัต่อการใชม้อืและแขนขาในการประกอบกจิวตัรประจ าวนั    

 โรคหรอืพยาธสิภาพที่บรเิวณ Basal ganglia และ Cerebellum นอกจากท าให้เกดิการเคลื่อนไหวที่
ผิดปกติ ยงัอาจท าให้เกิดความบกพร่องในการท างานประสานกนัระหว่างกล้ามเน้ือ ท าให้ผู้ป่วยสูญเสยีความ
คล่องแคล่วในการใชม้อืและแขน ไม่สามารถท างานทีต่อ้งใชค้วามละเอยีดและแม่นย าได ้ และท าใหผู้ป้่วยเดนิเซ (Gait 
Ataxia) จนอาจตอ้งใชอุ้ปกรณ์ช่วยในการเดนิ จากการความบกพร่องในการท างานประสานกนัระหว่างกลา้มเนื้อขาและ
ล าตัว การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพเนื่องจากการเคลื่อนไหวผิดที่ปกติ จะพิจารณาจากผลกระทบที่มีต่อ
ความสามารถในการประกอบกจิวตัรประจ าวนัของบุคคล ถา้เป็นการเคลื่อน ไหวทีผ่ดิปกตขิองแขนและมอื ใหใ้ชเ้กณฑ์
การประเมนิตามตารางที ่5-14 และ 5-15  และถ้าเป็นการเคลื่อนไหวที่ผดิปกติของขา ใหใ้ช้เกณฑ์การประเมนิตาม
ตารางที ่5-13  

 
 



410 
 

 

5.6 การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของมือและแขน เน่ืองจากความผิดปกติของระบบ        
ประสาทส่วนกลาง 

การท ากจิกรรมในชวีติประจ าวนัตอ้งอาศยัการใชม้อืไดอ้ย่างคล่องแคล่ว เพื่อท างานทีล่ะเอยีดและแม่นย าได ้  
การสญูเสยีสมรรถภาพมอืและแขนเนื่องจากโรคและพยาธขิองสมองและไขสนัหลงั ใหใ้ชต้ารางที ่5-14 และ 5-15 เป็น
เกณฑใ์นการประเมนิค่าการสญูเสยีฯ โดยตารางที ่5-14 ใชก้บัการสญูเสยีสมรรถภาพของมอืและแขนขา้งเดยีว  และ
ตารางที่ 5-15 ส าหรบัมอืและแขนทัง้สองขา้ง  เนื่องจากการสูญเสยีสมรรถภาพของมอืและแขนทัง้สองขา้งพร้อมกนั           
จะท าใหส้ญูเสยีความสามารถในการประกอบกจิวตัรประจ าวนัมาก  ดงันัน้จงึมกีารประเมนิค่าการสญูเสยีฯโดยใชเ้กณฑ์
เฉพาะทีม่ากกว่าการประเมนิค่าการสญูเสยีฯของมอืและแขนแต่ละขา้งแลว้น ามารวมกนั 

ทัง้ตารางที ่5-14 และ 5-15 เป็นเกณฑท์ีใ่ชใ้นการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนและมอื ไม่ว่าการ
สญูเสยีสมรรถภาพนัน้จะเกดิจากกลา้มเนื้ออ่อนแรง (Muscle Weakness), มกีารเคลื่อนไหวที่ผดิปกติ (Abnormal 
Movement) และจากอาการเจบ็ปวด ตวัอย่างของโรคทีท่ าใหเ้กดิการสญูเสยีไดแ้ก่ การบาดเจบ็ทีส่มองและไขสนัหลงั, 
การตดิเชื้อของระบบประสาทส่วนกลาง, Multiple sclerosis, และ Neurodegenerative disease เช่น Parkinson’s 
disease และ Progressive supranuclear palsy เป็นตน้ 

การใชเ้กณฑต์ามตารางที ่5-14 และ 5-15 ผูป้ระเมนิต้องตรวจก าลงักลา้มเนื้อ, การท างานประสานกนังาน
ระหว่างกลา้มเน้ือ, และความคล่องแคล่วและความถนัดในการใชม้อืและแขน และการประเมนิความ สามารถในการใช้
มอืและแขนประกอบกิจวตัรประจ าวนั จะท าได้โดยให้ผู้รบัการประเมินท าสิง่ที่บุคคลทัว่ไปปฏบิตัิกนัตามปกติ เช่น             
การกลดักระดุมเสือ้ ผกูเชอืกรองเทา้ และเขยีนหนังสอื เป็นตน้      
 
ตารางท่ี 5-14  เกณฑก์ารประเมินค่าการสญูเสียฯเน่ืองจากการสูญเสียสมรรถภาพของแขนหน่ึงข้าง 

ระดบัการสญูเสียสมรรถภาพ เกณฑก์ารประเมิน 
ระดบัท่ี 1  
สูญเสียรอ้ยละ 1-9 ของทัง้รา่งกาย 

สามารถใชแ้ขนและมอืขา้งทีส่ญูเสยีสมรรถภาพในการ
ประกอบกจิวตัรเกีย่วกบัการดแูลตนเอง (Self Care), 
กจิวตัรประจ าวนัอื่น, และการจบัหรอืถอืสิง่ของได ้ แต่
ขาดความคล่องแคล่วในการใชน้ิ้วมอื (Difficulty With 
Digital Dexterity) 

ระดบัท่ี 2  
สูญเสียรอ้ยละ 10-24 ของทัง้รา่งกาย 

สามารถใชแ้ขนและมอืขา้งทีส่ญูเสยีสมรรถภาพในการ
ประกอบกจิวตัรเกีย่วกบัการดแูลตนเอง (Self Care) ได,้  
จบัและถอืสิง่ของไดด้ว้ยความล าบาก ไมม่คีวาม
คล่องแคล่วในการใชน้ิ้วมอื (No Digital Dexterity) 

ระดบัท่ี 3  
สูญเสียรอ้ยละ 25-39 ของทัง้รา่งกาย 

สามารถใชแ้ขนและมอืขา้งทีส่ญูเสยีสมรรถภาพในการ
ประกอบกจิวตัรเกีย่วกบัการดแูลตนเอง (Self Care) และ
กจิวตัรประจ าวนัอื่นไดด้ว้ยความล าบาก 

ระดบัท่ี 4  
สูญเสียรอ้ยละ 40-60 ของทัง้รา่งกาย 

ไม่สามารถใชม้อืและแขนขา้งทีส่ญูเสยีสมรรถภาพในการ
ประกอบกจิวตัรประจ าวนัเกีย่วกบัการดแูลตนเอง (Self 
Care) และกจิวตัรประจ าวนัอื่น 
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ตวัอย่างท่ี 15.38 
สูญเสียสมรรถภาพรอ้ยละ 39 ของทัง้รา่งกาย เน่ืองจากอาการอ่อนแรงของแขนหน่ึงข้าง 
ผูป่้วย    ชายไทย อายุ 45 ปี 
ประวติั     ร่างกายซกีขวาอ่อนแรงอย่างเฉียบพลนัเมื่อ 4 ดอืนก่อน 
อาการปัจจบุนั  แขนและขาขา้งขวาใช้งานไม่ได้ ลุกขึน้ยนืเองไม่ได้ ต้องให้คนอื่นช่วยหรอืใช้เครื่ องช่วย

พยุงจงึจะลุกขึน้ยนืได ้ใชม้อืและแขนขา้งขวาท ากจิวตัรในการดูแลตนเอง เช่น กนิอาหาร 
ท าความสะอาดร่างกายไดด้ว้ยความล าบาก  

การตรวจรา่งกาย   แขนและขาขา้งขวาอ่อนแรงและมกีารเกรง็ของกลา้มเนื้อ, Deep tendon reflex ของแขน
ขาขา้งขวาไวกว่าปกติ และการตรวจ Babinski sign ไดผ้ลบวก มกีารอาการชา สญูเสยี
การรบัความรู้สกึของร่างกายซกีขวา ต้องใช้ Walker ช่วยในการเดนิ และท ากจิวตัร
ประจ าวนัสว่นใหญ่ไดด้ว้ยความล าบาก 

การตรวจทางคลินิก   เอกซเรยค์อมพวิเตอรส์มองพบ Left cerebral infarction  
การวินิจฉัย  เสน้เลอืดสมองตบีตนั สมองตายจากการขาดเลอืด 
ผลการประเมิน   สญูเสยีสมรรถภาพร้อยละ 39 ของทัง้ร่างกาย จากมอืและแขนขา้งขวาอ่อนแรงและ                  

มอีาการเกรง็ ใหน้ าค่าการสญูเสยีฯนี้ ไปรวมกบัค่าการสญูเสยีฯทางระบบประสาทอื่น เป็น
ค่าการสญูเสยีฯทัง้หมดของร่างกายโดยใชต้ารางค่ารวม  

ค าอธิบาย     ผูร้บัการประเมนิรายนี้มกีารสญูเสยีสมรรถภาพเนื่องจากความผดิปกตใินการยนืและเดนิ
เท่ากบัร้อยละ 55 ของทัง้ร่างกาย เมื่อรวมกบัค่าการสูญเสยีฯร้อยละ 39 ของทัง้ร่างกาย
เนื่องจากการสูญเสยีสมรรถภาพของมือและแขนข้างขวา จะมีค่าการสูญเสยีฯทัง้หมด
เท่ากบัรอ้ยละ 73 ของทัง้ร่างกาย 

 
ตวัอย่างท่ี 5.39 
สูญเสียสมรรถภาพรอ้ยละ 60 ของทัง้รา่งกายเน่ืองจากแขนข้างขวาเป็นอมัพาต 
ผูป่้วย    ชายไทย อายุ 50 ปี 
ประวติั   แขนขาดา้นขวาเป็นอมัพาตอย่างเฉียบพลนั สญูเสยีการรบัความรูส้กึของร่างกายซกีขวา 

ตาบอดครึง่ซกีเมื่อ 5 เดอืนก่อน  มอีาการดขีึน้บา้งในสว่นทีเ่กีย่วกบัการรูจ้กับุคคล วนัเวลา 
สถานทีแ่ละการสือ่สารกบับุคคลอื่น 

อาการปัจจบุนั  ต้องอาศยับุคคลอื่นช่วยในการประกอบกจิวตัรประจ าวนัได้แก่การกนิอาหาร การขบัถ่าย 
การแต่งตวั มคีวามล าบากในการสือ่สารกบับุคคลอื่นดว้ยภาษาพูด ต้องใชร้ถเขน็คนพกิาร
ในการเคลื่อนที ่ไม่สามารถใชม้อืและแขนขา้งขวาไดเ้ลย 

การตรวจรา่งกาย   แขนและขาดา้นขวาเป็นอมัพาต (Hemiplegia) ก าลงักลา้มเนื้อของมอืและแขนเท่ากบั 0/5  
และร่างกายซกีขวาชา การรบัความรู้สกึเจ็บ อุณหภูมิ และสมัผสัลดลง ตาบอดครึ่งซีก 
(Hemianopia) การประกอบกจิวตัรประจ าวนัทัง้หมดตอ้งใหบุ้คคลอื่นช่วยเหลอื 

การตรวจทางคลินิก เอกซเรยค์อมพวิเตอรส์มองพบกอ้นเลอืดขนาดใหญ่ในโพรงสมอง (Massive Intraventricular 
Hemorrhage)   

การวินิจฉัยโรค    CVA with right hemiplegia, homonymous hemianopia, and dysphasia 
ผลการประเมิน  สูญเสยีสมรรถภาพร้อยละ 60 ของทัง้ร่างกายเนื่องจากมอืและแขนขา้งขวาเป็นอมัพาต          

ให้น าค่าการสูญเสียฯนี้  ไปรวมกับค่าการสูญเสียฯทางระบบประสาทอื่น เป็นค่าการ                  
สญูเสยีฯ ทัง้หมดของร่างกายโดยใชต้ารางค่ารวม 
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ค าอธิบาย   ตอ้งน าค่าการสญูเสยีฯทางระบบประสาทอื่นคอื ความผดิปกตใินการยนืและเดนิ (ตารางที ่
5-13), Dysphasia (ตารางที ่5-7), และการสญูเสยีการมองเหน็ (ระบบจกัษุ) มารวมกบัค่า
การสญูเสยีฯรอ้ยละ 60 ของทัง้ร่างกาย เนื่องจากแขนและมอืขา้งขวาเป็นอมัพาต  

 
ตารางท่ี 5-15  เกณฑก์ารประเมินค่าการสญูเสียฯเน่ืองจากการสูญเสียสมรรถภาพของแขนสองขา้ง 

ระดบัการสญูเสียสมรรถภาพ เกณฑก์ารประเมิน 
ระดบัท่ี 1  
สูญเสียรอ้ยละ 1-19 ของทัง้รา่งกาย 

สามารถใชแ้ขนและมอืทีส่ญูเสยีสมรรถภาพทัง้สองขา้งใน
การประกอบกจิวตัรเกีย่วกบัการดแูลตนเอง  (Self Care),  
สามารถจบัและถอืสิง่ของได ้ แต่ขาดความคล่องแคล่วใน
การใชน้ิ้วมอื (Difficulty With Digital Dexterity) 

ระดบัท่ี 2  
สูญเสียรอ้ยละ 20-39 ของทัง้รา่งกาย 

สามารถใชแ้ขนและมอืทีส่ญูเสยีสมรรถภาพทัง้สองขา้งใน
การประกอบกจิวตัรเกีย่วกบัการดแูลตนเอง  (Self Care),  
สามารถจบัและถอืสิง่ของไดด้ว้ยความล าบาก, ไมม่คีวาม
คล่องแคล่วในการใชน้ิ้วมอื (No Digital Dexterity) 

ระดบัท่ี 3  
สูญเสียรอ้ยละ 40-79 ของทัง้รา่งกาย 

สามารถใชแ้ขนและมอืทีส่ญูเสยีสมรรถภาพทัง้สองขา้งใน
การประกอบกจิวตัรเกีย่วกบัการดแูลตนเอง  (Self Care) 
ไดด้ว้ยความล าบาก 

ระดบัท่ี 4  
สูญเสียรอ้ยละ 80 ขึน้ไปของทัง้รา่งกาย 

ไม่สามารถใชม้อืและแขนทีส่ญูเสยีสมรรถภาพทัง้สองขา้ง
ในการประกอบกจิวตัรประจ าวนัใดๆไดเ้ลย 

 
ตวัอย่างท่ี 5.40 
สูญเสียสมรรถภาพรอ้ยละ 80 ทัง้รา่งกายเน่ืองจากแขนทัง้สองข้างอ่อนแรง  
ผูป่้วย   หญงิไทย อายุ 50 ปี  
ประวติั แขนและขาทัง้สองขา้งอ่อนแรงมากขึน้เรื่อยๆมาประมาณ 6 เดอืน เดนิเซและหกล้มเป็น

ประจ า 
อาการปัจจบุนั  ไม่สามารถใช้มือและแขนทัง้สองหยิบจับสิ่งของ  ลุกจากเก้าอี้ได้เองด้วยความล าบาก               

เดนิเองไม่ได ้ตอ้งใหบุ้คคลอื่นช่วยประคองและพยุงในการเดนิ 
การตรวจรา่งกาย   กลา้มเน้ือลบีเลก็ลง เป็นมากทีบ่รเิวณปลายของแขนและขา, ก าลงักลา้มเน้ือมอืและแขนทัง้

สองขา้งเท่ากบั 1-2/5, Deep tendon reflex ทีแ่ขนลดลงแต่ทีข่าไวมากกว่าปกต,ิ การตรวจ 
Babinski sign ไดผ้ลบวกทัง้สองขา้ง, ไม่พบการสญูเสยีการรบัความรูส้กึ, ลุกขึน้จากเกา้อี้
ได้ด้วยความล าบาก, ต้องได้รับการช่วยเหลือเพื่อไม่ให้ล้มขณะเดิน, และไม่สามารถ
ประกอบกจิวตัรประจ าวนัไดเ้อง  

การตรวจทางคลินิก ผลการตรวจ EMG พบความผดิปกตทิีส่อดคลอ้งกบั Motor neuron dieseae, การตรวจ 
CT. Myelogram ไม่พบความผดิปกตขิองไขสนัหลงั และไม่พบการกดทบัไขสนัหลงั 

การวินิจฉัยโรค   Amyotrophic Lateral Sclerosis 
ผลการประเมิน   สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 80 ของร่างกายเนื่องจากจากแขนทัง้สองขา้งอ่อนแรง มสีาเหตุ

มาจาก Motor neuron disease ใหน้ าค่าการสญูเสยีฯนี้ ไปรวมกบัค่าการสญูเสยีฯทาง
ระบบประสาทอื่น เป็นค่าการสญูเสยีฯทัง้หมดของร่างกายโดยใชต้ารางค่ารวม  
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ค าอธิบาย     ผูร้บัการประเมนิรายนี้มกีารสูญเสยีสมรรถภาพหลกัจากความผดิปกติในการยนืและเดนิ 
และการอ่อนแรงของมอืและแขนทัง้สองขา้ง รวมค่าการสญูเสยีฯรอ้ยละ 80 เขา้กบัรอ้ยละ 
39 ของทัง้ร่างกายเนื่องจากการยืนและเดินผิดปกติโดยใช้ตารางค่ารวม จะได้ค่าการ           
สญูเสยีฯทัง้หมดเท่ากบัรอ้ยละ 88 ของทัง้ร่างกาย 

 
5.7 การประเมินการสญูเสียสมรรถภาพเน่ืองจากความผิดปกติของไขสนัหลงั 

ไขสนัหลงั (Spinal cord) ท าหน้าทีน่ ากระแสประสาทสัง่การ,ความรูส้กึ,และประสาทอตัโนมตัทิีค่วบคุมการ
ท างานของอวยัวะภายในระหว่างระบบประสาทสว่นปลายกบัสมอง โรคหรอืพยาธสิภาพที่ไขสนัหลงัจะท าใหเ้กดิความ
ผดิปกติในการน ากระแสประสาท และท าให้เกดิการสูญเสยีสมรรถภาพของร่างกาย  ความรุนแรงของการสญูเสยีจะ
ประเมนิจากความสามารถในการประกอบกจิวตัรประจ าวนัของบุคคล ร่วมกบัผลการตรวจร่างกายทางระบบประสาท
และการตรวจทางคลนิิก  การประเมินการสูญเสยีสมรรถภาพให้ดูหลกัเกณฑ์ที่กล่าวไว้ในบทที่ 4 ระบบกล้ามเนื้อ 
กระดกู และขอ้ (สนัหลงั) ประกอบดว้ย 

โรคหรอืพยาธสิภาพของสนัหลงั จะท าใหเ้กดิความผดิปกตเิกีย่วกบั (1) การยนืและเดนิ, (2) การใชม้อืและ
แขน, (3) การหายใจ, (4) การขบัถ่ายปสัสาวะ, (5) การขบัถ่ายอุจจาระ, (6) การท างานของอวยัวะเพศ, และ (7)  
อาการปวด นอกจากนัน้ ยงัอาจท าให้เกิดความผิดปกติในการรบัความรู้สกึซึ่งได้แก่  การสูญเสยีการรบัความรู้สกึ  
สมัผสั, เจบ็ปวด, อุณหภูม,ิ การสัน่สะเทอืน, การรูต้ าแหน่งของขอ้ และการรบัรู้สกึทีผ่ดิปกติหรอืความรู้สกึทีเ่พีย้นไป 
(Paresthesias and Dysesthesias) และยงัอาจท าให้เกดิความผดิปกติในการท างานของระบบประสาทอตัโนมตัิ
เกี่ยวกบั การขบัเหงื่อ, การไหลเวียนของโลหิต, การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย ฯลฯ การสูญเสยีสมรรถภาพจะ
ประเมนิตามความรุนแรงของอาการทีเ่กดิขึน้ และระดบัของไขสนัหลงัทีเ่กดิพยาธสิภาพ 

ในกรณีทีโ่รคหรอืพยาธสิภาพของไขสนัหลงั ท าให้มกีารสูญเสยีหรอืการท างานทีผ่ดิปกตหิลายอย่าง เช่น 
กรณี ไขสนัหลงัไดร้บับาดเจบ็ ท าใหผู้ป้ว่ยมคีวามผดิปกตใินการยนืและเดนิ, การใชม้อืและแขน, การขบัถ่ายปสัสาวะ, 
การขบัถ่ายอุจจาระ, และการท างานของอวยัวะเพศ  ใหป้ระเมนิหาค่าการสญูเสยีฯของแต่ละอย่างโดยใช้เกณฑ์ตาม
ตารางที่เกี่ยวขอ้ง  และให้น าค่าการสูญเสยีฯที่ได้จากการประเมนิทัง้หมดมารวมกนัโดยใช้ตารางค่ารวม  เป็นการ
สญูเสยีสมรรถภาพของร่างกาย เนื่องจากการท างานผดิปกตขิองไขสนัหลงั     

นอกจากอาการทางระบบประสาท โรคหรอืพยาธสิภาพของไขสนัหลัง ยงัอาจท าใหเ้กดิผลแทรกซอ้นต่างๆ
ร่วมด้วย เช่น แผลกดทบั, น่ิวในทางเดินปสัสาวะ, กระดูกพรุน, การเสยีสมดุลทางโภชนาการ, การติดเชื้อ, และ              
ความผดิปกตทิางจติเวช  ผลแทรกซอ้นเหล่าน้ี อาจตอ้งประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพร่วมกบัการสญูเสยีสมรรถภาพ
ของไขสนัหลงั  ทัง้นี้ใหใ้ชแ้นวทางการประเมนิโดยดจูากบทและระบบอวยัวะทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
5.7.1  การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของการหายใจเน่ืองจากความผิดปกติทางระบบประสาท  

  การสูญเสยีสมารรถภาพของการหายใจเนื่องจากการท างานผดิปกติของระบบประสาท มเีกณฑ์การประเมนิ            
ค่าการสูญเสยีฯตามตารางที่ 5-16 ในกรณีที่มกีารสูญเสยีสมรรถภาพเนื่องจากสาเหตุอื่น ให้ใช้แนวทางการประเมนิ
ตามทีก่ล่าวไวใ้นบทที ่9 ระบบการหายใจ  
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ตารางท่ี 5-16 เกณฑก์ารประเมินค่าการสญูเสียฯ ของการหายใจเน่ืองจากความผิดปกติทางระบบประสาท 
ระดบัการสญูเสียสมรรถภาพ เกณฑก์ารประเมิน 

ระดบัท่ี 1  
สูญเสียรอ้ยละ 5-19 ของทัง้รา่งกาย 

สามารถหายใจไดเ้อง, ความผดิปกตขิองการหายใจท าใหม้ี
ความล าบากในการประกอบกจิวตัรประจ าวนัทีต่อ้งออก
แรง (Exertion) 

ระดบัท่ี 2  
สูญเสียรอ้ยละ 20-49 ของทัง้รา่งกาย 

สามารถหายใจไดเ้อง, ความผดิปกตขิองการหายใจท าให้
บุคคลเคลื่อนไหวร่างกาย (Ambulation) ไดจ้ ากดั ท าได้
เพยีงการนัง่และยนื 

ระดบัท่ี 3  
สูญเสียรอ้ยละ 50-89 ของทัง้รา่งกาย 

สามารถหายใจไดเ้อง, ความผดิปกตขิองการหายใจท าให้
บุคคลไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปไหนได ้ตอ้งนอน
อยู่บนเตยีงตลอดเวลา 

ระดบัท่ี 4  
สูญเสียรอ้ยละ 90 ขึน้ไปของทัง้รา่งกาย 

ไม่สามารถหายใจเองได,้ ตอ้งใชเ้ครื่องช่วยหายใจ
ตลอดเวลา 

 
5.7.2  การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของการขบัถ่ายปัสสาวะเน่ืองจากความผิดปกติทางระบบประสาท 

การสญูเสยีสมรรถภาพของกระเพาะปสัสาวะเน่ืองจากการท างานผดิปกตขิองไขสนัหลงัและระบบประสาท
สว่นอื่น  ประเมนิโดยพจิารณาจากความสามารถในการควบคุมการขบัถ่ายปสัสาวะของบุคคลนัน้ การท า Cystometry 
และการทดสอบการท างานของกระเพาะปสัสาวะด้วยวิธีการอื่น อาจมีความจ าเป็นที่ต้องน าผลการตรวจมาใช้
ประกอบการประเมนิ  ตารางที ่5-17 เป็นเกณฑท์ีใ่ชใ้นการประเมนิค่าการสญูเสยีฯ 

เมื่อจะประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของกระเพาะปสัสาวะ ผูป้ระเมนิจะตอ้งพจิารณาถงึสภาพของทางเดนิ
ปสัสาวะสว่นบนดว้ย  และถา้พจิารณาตามแนวทางการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพตามทีก่ล่าวไวใ้นบทที ่13 ระบบ
ไตและทางเดินปสัสาวะแล้วพบว่า  มีการสูญเสยีสมรรถภาพ ให้น าค่าการสูญเสยีฯที่ประเมินได้มารวมกบัค่าการ
สญูเสยีฯของกระเพาะปสัสาวะเป็นค่าการสญูเสยีฯทัง้หมดโดยใชต้ารางค่ารวม  

 
           ตารางท่ี 5-17  เกณฑก์ารประเมินค่าการสญูเสียฯของการขบัถ่ายปัสสาวะเน่ืองจากวามผิดปกติทางระบบประสาท 

ระดบัการสญูเสียสมรรถภาพ เกณฑก์ารประเมิน 
ระดบัท่ี 1  
สูญเสียรอ้ยละ 1-9 ของทัง้รา่งกาย 

ควบคุมการขบัถ่ายปสัสาวะได ้แต่กลัน้ไม่อยู่เมื่อรูส้กึปวด 
(Urgency) หรอืมปีสัสาวะเลด็เป็นระยะ (Intermittent 
Incontinence) 

ระดบัท่ี 2  
สูญเสียรอ้ยละ 10-24 ของทัง้รา่งกาย 

ยงัมรีเีฟลกซท์ีด่ใีนการขบัถ่ายปสัสาวะ (Good Bladder 
Reflex Activity) แต่กระเพาะปสัสาวะมคีวามจุลดลง และ
มกีารขบัปสัสาวะออกมาเองเป็นระยะโดยไม่สามารถ
ควบคมุ (Voluntary Control) ได ้

ระดบัท่ี 3  
สูญเสียรอ้ยละ 25-39 ของทัง้รา่งกาย 

มรีเีฟลกซท์ีไ่ม่ดใีนการขบัถ่ายปสัสาวะ มปีสัสาวะไหลลน้
จากกระเพาะปสัสาวะออกมาเองเป็นระยะ  และไม่
สามารถควบคุมการถ่ายปสัสาวะได ้(No Voluntary 
Control) 

ระดบัท่ี 4  
สูญเสียรอ้ยละ 40-60 ของทัง้รา่งกาย 

ไม่มรีเีฟลกซใ์นการขบัถ่ายปสัสาวะหรอืไม่สามารถ
ควบคุมการถ่ายปสัสาวะไดเ้ลย( No Voluntary Control) 
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5.7.3  การประเมินการสญูเสียสมรรถภาพของการขบัถ่ายอจุจาระเน่ืองจากความผิดปกติทางระบบ
ประสาท 

การสญูเสยีสมรรถภาพของล าไสใ้หญ่และทวารหนักเนื่องจากการท างานผดิปกตขิองไขสนัหลงัและระบบ
ประสาทสว่นอื่น  ประเมนิโดยพจิารณาจากความสามารถในการควบคุมการขบัถ่ายอุจจาระของบุคคลนัน้ ตารางที ่5-18 
เป็นเกณฑท์ีใ่ชใ้นการประเมนิค่าการสญูเสยีฯ 
 
ตารางท่ี 5-18  เกณฑก์ารประเมินค่าการสญูเสียฯของการขบัถ่ายอจุจาระเน่ืองจากวามผิดปกติทางระบบ    
                       ประสาท 

ระดบัการสญูเสียสมรรถภาพ เกณฑก์ารประเมิน 
ระดบัท่ี 1  
สูญเสียรอ้ยละ 1-19 ของทัง้รา่งกาย 

ยงัมรีเีฟลกซใ์นการขบัถ่ายอจุาระ และควบคมุการถ่าย
อุจจาระไดบ้า้ง (Limited Voluntary Control) 

ระดบัท่ี 2  
สูญเสียรอ้ยละ 20-39 ของทัง้รา่งกาย 

ยงัมรีเีฟลกซใ์นการขบัถ่ายอจุจาระ แต่ไม่สามารถควบคมุ
การถ่ายอุจจาระได ้(No Voluntary Control) 

ระดบัท่ี 3  
สูญเสียรอ้ยละ 40-50 ของทัง้รา่งกาย 

ไม่มรีเีฟลกซใ์นการขบัถ่ายอจุจาระและไม่สามารถควบคุม
การถ่ายอุจจาระได ้

 
5.7.4   การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพทางเพศเน่ืองจากความผิดปกติทางระบบประสาท 

การสูญเสยีสมรรถภาพทางเพศเนื่องจากการท างานผิดปกติของไขสนัหลงัและระบบประสาทส่วนอื่น  
ประเมนิโดยพจิารณาจากการตื่นตวัทางเพศและความสามารถในการบรรลุจุดสุดยอดทางกามารมณ์ (Orgasm) ของ
บุคคลนัน้ ตารางที ่5-19 เป็นเกณฑท์ีใ่ชใ้นการประเมนิค่าการสญูเสยีฯ 
 
ตารางท่ี 5-19  เกณฑก์ารประเมินค่าการสญูเสียฯ เน่ืองจากการสูญเสียสมรรถภาพทางเพศ 

ระดบัการสญูเสียสมรรถภาพ เกณฑก์ารประเมิน 
ระดบัท่ี 1  
สูญเสียรอ้ยละ 1-15 ของทัง้รา่งกาย 

สามารถปฏบิตักิามกจิไดโ้ดยจงใจ แต่มคีวามล าบากใน
การแขง็ตวัขององคชาต ิหรอืการหลัง่น ้าอสจุใินเพศชาย,  
ขาดกามารมณ์ ความตื่นเตน้ทางเพศ สมัพนัธ ์หรอืขาดน ้า
หล่อลื่นในทัง้สองเพศ 

ระดบัท่ี 2  
สูญเสียรอ้ยละ 16-29 ของทัง้รา่งกาย 

ไม่สามารถปฏบิตักิามกจิไดโ้ดยจงใจ   ตอ้งมกีารปลุกเรา้
สมัผสัอวยัวะเพศ จงึจะสามารถปฏบิตักิามกจิได ้โดย
ปราศจากกามารมณ์ และความรูส้กึตื่นเตน้ทาง
เพศสมัพนัธ ์

ระดบัท่ี 3  
สูญเสียรอ้ยละ 30-35 ของทัง้รา่งกาย 

ไม่สามารถประกอบกามกจิเลย 
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5.8   การประเมินการสญูเสียสมรรถภาพเน่ืองจากอาการปวดเรื้อรงั 
อาการปวด โดยเฉพาะอย่างยิง่อาการปวดทีค่วบคุมไม่ได ้(Intractable Pain) มผีลต่อสมรรถภาพทางกายและ

จติของบุคคลมาก  สภาพจติใจและอารมณ์จะมผีลต่อระดบัความรุนแรงในการรบัรูอ้าการปวด  แต่ละบุคคล อาจมกีาร
รบัรูอ้าการปวดต่างกนัจากสิง่ทีท่ าใหเ้กดิอาการเดยีวกนั   

อาการปวดเรือ้รงัอาจเกดิจากพยาธสิภาพที่บรเิวณต่างๆของระบบประสาท เช่น Chronic pain syndrome             
ทีเ่กดิขึน้ภายหลงัจากการมพียาธสิภาพบรเิวณ Thalamus ของสมอง อาการปวดเรือ้รงัทีม่สีาเหตุมาจากการท างาน
ผดิปกติของระบบประสาท และท าให้มกีารสูญเสยีความสามารถในการประกอบกจิวตัรประจ าวนัอย่างเด่นชดัได้แก่          
(1) Causalgia, (2) Post-traumatic neuralgia, และ (3) Reflex sympathetic dystrophy 

Causalgia  เป็นอาการปวดทีม่ลีกัษณะเหมอืนถูกไฟลวก เกดิขึน้บรเิวณส่วนปลายของแขนและขา ภายหลงั
จากเสน้ประสาทไดร้บับาดเจบ็ อาการปวดจะถูกกระตุ้นใหเ้กดิขึน้ดว้ยการเคลื่อนไหว, การสมัผสัผวิหนัง, และอารมณ์ 
ทีรุ่นแรง ความผดิปกตทิีม่กัพบในผูป้ว่ยไดแ้ก่ มกีารบวมบรเิวณส่วนปลายของแขนขา ผวิหนังจะดูเรยีบ เยน็กว่าปกต ิ
และมเีหงื่อออกมาก การรกัษาดว้ยท าการ Sympathetic block จะบรรเทาอาการปวดของผู้ป่วย ส าหรบั Post-
traumatic neuralgia จะมอีาการปวดเหมอืนถูกไฟลวกเช่นเดยีวกบั Causalgia แต่จะรู้สกึปวดเฉพาะบรเิวณที่
เสน้ประสาททีไ่ดร้บับาดเจบ็นัน้มาเลีย้ง อาการปวดจะไม่ลามไปบรเิวณอื่น และไม่มอีาการอย่างอื่นร่วมดว้ย 

 Reflex sympathetic dystrophy (RSD) เกดิขึน้โดยไม่ทราบสาเหตุ ไม่ทราบพยาธสิภาพของเสน้ประสาท 
และมกัถูกกระตุน้ใหเ้กดิขึน้หลงัจากการไดร้บับาดเจบ็ของเน้ือเยื่อ  มอีาการปวดเหมอืนถูกไฟลวก โดยอาการปวดอาจ
เกดิขึน้เองหรอืหลงัจากมสีิง่เร้ามากระตุ้น และจะปวดมากบรเิวณส่วนปลายของแขนขา แขนขาที่มอีาการจะอุ่นขึ้น 
อย่างเฉียบพลนัแลว้เยน็ลงเอง (จะพบในรายทีม่อีาการมานานไม่เกนิ 6 เดอืน) และจะมอีาการบวมอย่างเฉียบพลนัที่
ส่วนปลายของแขนขา ซึ่งตามปกติการท า Sympathetic block จะท าใหอ้าการบวมลดลง ผูป้่วยมกัมอีาการสัน่ 
(Tremor) ของแขนเมื่อเปลีย่นท่าทางหรอืออกก าลงั และมกัไม่พบการเคลื่อนไหวผดิปกตใินลกัษณะอื่นเกดิขึน้ร่วมดว้ย    
ในปจัจุบนัเชื่อกนัว่า กลไกการเกดิอาการเป็นการท างานผิดปกติของระบบประสาทส่วนกลาง ท าให้ระบบประสาท
อตัโนมตัทิีค่วบคุมการขบัเหงื่อและการไหวเวยีนของเลอืดทีผ่วิหนังท างานผดิปกต ิ ส าหรบัผูป้่วยทีม่อีาการเรือ้รงัมา
นาน แขนขาที่เกิดอาการจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เสื่อมลงคือ  ผิวหนังจะบางและเป็นมัน, กระดูกพรุน,               
ขอ้เคลื่อนไหวไดน้้อยลง, และการงอกของเลบ็และขนผดิปกต ิ     

ปจัจยัส าคญัในการประเมนิการสูญเสยีสมรรถภาพคอื การวนิิจฉัยโรค ซึง่ต้องอาศยัอาการและอาการแสดง
ทางคลนิิกเป็นพื้นฐาน  การตรวจเพิม่เติมทางคลนิิกที่ช่วยสนับสนุนการวนิิจฉัยโรคได้แก่ (1) การท า Three-phase 
bone scan  อาจพบการ Uptake เพิม่ขึน้ในระยะเฉียบพลนัของโรค ขอ้เสยีของการตรวจนี้คอืมคีวามไวในการตรวจพบ 
(Sensitivity) ต ่าเพยีงร้อยละ 50 (2) การถ่ายภาพรงัสขีองกระดูก (Plain X-ray) อาจพบ Patchy demineralization 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณรอบๆข้อ ภายหลงัจากผู้ป่วยมีอาการมาแล้วเป็นเดือน (3) การตรวจ Laser Doppler 
flowmetry จะพบการความผดิปกตใินการไหลเวยีนของเลอืด และ (4) การตรวจพบการท างานผดิปกตขิอง Sudomotor 
reflex เน่ืองจากการตรวจร่างกายผูป้่วยจะท าไดย้ากขณะผูป้่วยก าลงัมอีาการ  ดงันัน้ เมื่อมขีอ้มูลสนับสนุนทีช่ดัเจน 
สามารถใหก้ารวนิิจฉยัโรคไดแ้ลว้ ใหท้ าการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของผูป้ว่ยได ้โดยพจิารณาถงึผลกระทบทีม่ี
ต่อความสามารถในการประกอบกจิวตัรประจ าวนั       

ผูป้่วยที่มอีาการ Causalgia, Post-traumatic neuralgia, และ RSD ที่แขน ให้ใชเ้กณฑก์ารประเมนิค่า              
การสูญเสยีฯตามตารางที่ 5-14 และ 5-15 ส าหรบักรณีที่มีอาการที่ขา ให้ใช้ตารางที่ 5-13 เกณฑ์การประเมินค่า               
การสญูเสยีฯ เน่ืองจากความผดิปกตใินยนืและเดนิในการประเมนิ   
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ตวัอย่างท่ี 5.41 
สูญเสียสมรรถภาพรอ้ยละ 25-39 ของทัง้รา่งกายเน่ืองจาก Post-traumatic neuralgia 
ผูป่้วย    ชายไทย อายุ 30 ปี 
ประวติั   มอีาการปวดเหมอืนไฟลวกตามแนวเสน้ประสาท Superficial radial nerve มาประมาณ             

2 เดอืน อาการทุเลาลงบา้งหลงัการรกัษาดว้ยการท า Transcutaneous Electrical Nerve 
Stimulation (TENS) 

อาการปัจจบุนั   มีอาการปวดมากขึ้น เมื่อพยายามก ามือขวาและมีบริเวณที่ปวดตามแนวเส้นประสาท 
Superficial radial nerve เท่านัน้ ไม่ลามไปบรเิวนอื่น มคีวามล าบากในการใชม้อืขวาถูสบู่
เวลาอาบน ้า, แต่งตวั, หวผีม, และเขยีนหนงัสอื 

การตรวจรา่งกาย     มอืขวาเยน็และบวม ม ีTrophic changes และ Hyperesthesia ของผวิหนังบรเิวณทีเ่ลีย้งดว้ย 
Superficial radial nerve 

การวินิจฉัยโรค     Post-traumatic neuralgia ภายหลงัการบาดเจบ็ของ Superficial radial nerve 
ผลการประเมิน     สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 25 ของร่างกายทัง้ร่างกาย 
ค าอธิบาย   เนื่องจากต าแหน่งทีอ่ยู่ของ Superficial radial nerve ท าใหเ้สน้ประสาทนี้มโีอกาสทีจ่ะ

ได้รับบาดเจ็บจากของมีคม และจากการผ่าตัด Tenosynovectomy เพื่อรักษาโรค de 
Quervain อาการปวดภายหลงัการบาดเจบ็ของเสน้ประสาทนี้ อาจรุนแรงจนท าให้ไม่
สามารถประกอบกจิวตัรประจ าวนับางอย่างได ้

ตวัอย่างท่ี 5.42 
สูญเสียสมรรถภาพรอ้ยละ 40-60  เน่ืองจาก Reflex sympathetic dystrophy 
ผูป่้วย      ชายไทย อายุ 25 ปี 
ประวติั   หลงัการผ่าตดัรกัษา Carpal tunnel syndrome เมื่อประมาณ 6 เดอืนก่อน เกดิอาการปวด

เหมอืนถูกไฟลวกทีม่อืขา้งขวาและลามไปทีแ่ขน ร่วมกบัอาการบวมทีม่อืขวา  อาการปวด
และบวมลดลงชัว่คราวหลงัจากท า Stellate ganglion block ผูป้่วยสงัเกตเหน็ว่าผวิหนัง 
มอืขวาเปลีย่นสแีละมเีหงื่อออกมากขึน้  มอืขวาจะเยน็อยู่เสมอและเคลื่อนไหวนิ้วและขอ้มอื
ไดจ้ ากดั  รกัษาและควบคุมอาการปวดดว้ยการท า TENS และใชย้าแกป้วดมาตลอด 

อาการปัจจบุนั    แขนขา้งขวาอ่อน มอีาการปวดเหมอืนไฟลวกและเหงื่อออกมาก ไม่สามารถใชม้อืขา้งขวา
ไดใ้นการท ากจิวตัรประจ าวนัได ้

การตรวจรา่งกาย   แขนขวาแนบติดล าตวัตลอดเวลาเพราะกลวัถูกสมัผสั มอืมสีคีล ้า มเีหงื่อออกมากทีฝ่่ามอื  
ผวิหนงับาง นิ้วมอืทัง้หมดหุบชดิตดิกนัและไม่สามารถแยกออกจากกนัได ้การเคลื่อนไหว
ทีข่อ้มอืและการสมัผสัเบาๆทีผ่วิหนังจะท าใหเ้กดิอาการปวด (Allodynia) กลา้มเนื้อทีม่อื
และแขนลบีจากการไม่ไดใ้ชง้าน 

การตรวจทางคลินิก   ไม่พบความผดิปกตจิากการตรวจ Three-phase bone scan, เอกเรยก์ระดูกมอืและแขน 
พบ Demineralization ทัว่ ๆ ไป 

การวินิจฉัยโรค     Reflex sympathetic dystrophy  
ผลการประเมิน    สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 40 ของร่างกาย 
ค าอธิบาย   Reflex sympathetic dystrophy อาจมผีลกระทบต่อสภาพจติของผู้ป่วย อาจท าใหเ้กดิ

ความวติกกงัวลและซมึเศรา้ไดจ้ากความลม้เหลวของการรกัษา 
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5.9 การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพ เน่ืองจากความผิดปกติของระบบประสาทส่วนปลาย, 
Neuromuscular junction, และกล้ามเน้ือ 

       5.9.1  ระบบประสาทส่วนปลาย (Peripheral Nervous System) 
โรคหรอืพยาธสิภาพของระบบส่วนปลายนับตัง้แต่รากประสาท (Roots of Spinal Nerves), Brachial และ 

Lumbosacral plexus, และเสน้ประสาทแต่ละเสน้ จะท าใหม้กีารสญูเสยีสมรรถภาพของร่างกายจากการสญูเสยีการรบั
ความรูส้กึ, มอีาการเจบ็ปวด, กลา้มเนื้ออ่อนแรง, สญูเสยีการควบคุมกลา้มเนื้อเฉพาะมดัหรอืกลุ่มของกลา้มเนื้อ, และ
การท างานผดิปกตขิองประสาทอตัโนมตั ิ ขอ้มูลทีต่้องใชใ้นการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพประกอบดว้ย อาการ
และอาการแสดงของผู้ป่วย, ผลการตรวจร่างกาย, ต าแหน่งของพยาธสิภาพ (รากประสาท, Plexus, เสน้ประสาท), 
สาเหตุหรอืกลไกของการเกดิโรคทีจ่ะช่วยบอกใหท้ราบถงึการพยากรณ์โรค  การตรวจทางคลนิิกทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อ
การวนิิจฉยัโรคและการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพไดแ้ก่ การตรวจทาง Neuroimaging เช่น CT Scan, MRI, Plain 
X-ray และการตรวจทาง Physiologic เช่น Electromyography (EMG), Nerve conduction velocity (NCV), และ 
Evoked potentials เป็นตน้  การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของระบบประสาทส่วนปลาย ให้ดแูนวทางการ
ประเมินการสูญเสียสมรรถภาพตามท่ีกล่าวไว้ในบทท่ี 2 ระบบกล้ามเน้ือ กระดกู และข้อ (แขนและมือ) และ 
บทท่ี 3 ระบบกล้ามเน้ือ กระดกู และข้อ (ขาและเท้า)    

5.9.2   Neuromuscular junction  
การท างานผดิปกตขิอง Neuromuscular junction จะพบในโรค Myasthenia Gravis และ Myasthenic 

Syndromes ผูป้่วยจะมอีาการกลา้มเน้ืออ่อนแรง (Proximal Muscle Weakness) และมผีลกระทบต่อความสามารถใน
การประกอบกิจวตัรประจ าวนั ในกรณีที่มีอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อขาและเท้า ให้ใช้เกณฑ์การประเมนิค่าการ
สญูเสยีฯตามตารางที ่5-13 (เกณฑก์ารประเมนิค่าการสูญเสยีเนื่องจากความผดิปกตใินการยนืและเดนิ) และกรณีมี
อาการอ่อนแรงทีแ่ขนและมอื ใหใ้ชเ้กณฑก์ารประเมนิค่าการสญูเสยีฯตามตารางที่ 5-14 และ 5-15 (เกณฑก์ารประเมนิ
ค่าการสญูเสยีเนื่องจากการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนหนึ่งขา้งและแขนทัง้สองขา้งตามล าดบั) 

5.9.3   กล้ามเน้ือ 
กลุ่มโรคและความผดิปกตทิางสรรีะวทิยาทีท่ าใหก้ลา้มเนื้อสญูเสยีการท างานไดแ้ก่ Muscular dystrophy, 

Metabolic myopathy, Abnormal potassium metabolism, Endocrine myopathy แ ล ะ  Inflammatory muscle 
disease เป็นตน้ โรคเหล่าน้ีจะท าใหผู้ป้่วยมอีาการกลา้มเน้ือของแขนขาอ่อนแรง และในบางรายอาจท าใหก้ลา้มเน้ือที่
คอและใบหน้าอ่อนแรงด้วย  การประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพจะพจิารณาจากผลกระทบของอาการกลา้มเนื้ออ่อน
แรงที่มีต่อการประกอบกิจวัตรประจ าวันของบุคคล โดยใช้เกณฑ์การประเมินค่าการสูญเสียฯตามตารางที่ 5-14        
และ 5-15 ส าหรบัอาการอ่อนแรงของแขนและมือ  ส่วนอาการอ่อนแรงของขาและเท้าให้ใช้เกณฑ์การประเมินค่า             
การสญูเสยีฯ ตามตารางที ่5-13  หรอื ตารางที ่3-6 และ 3-8 ในบทที ่3 ระบบกลา้มเนื้อ กระดูก และขอ้ (ขาและเทา้) 
โดยให้พิจารณาว่าเกณฑ์การประเมินค่าการสูญเสยีฯใดเหมาะสมที่สุดกบัสภาพการสูญเสียสมรรถภาพของผู้ร ับ               
การประเมนิ ตารางที ่5-13 เป็นเกณฑท์ีค่วรใชก้บับุคคลทีก่ารเดนิเป็นการสญูเสยีสมรรถภาพทีม่นียัส าคญัมากทีส่ดุ  

5.9.4   ระบบประสาทอตัโนมติั 
ระบบประสาทอตัโนมตัคิวบคุมการท างานของอวยัวะหลายระบบ ดงันัน้ ถา้ระบบนี้ท างานผดิปกตจิะท าให้

มกีารสูญเสยีสมรรถภาพของร่างกายเพิ่มมากขึ้น  การท างานผิดปกติของระบบประสาทอตัโนมตัิจะพบได้ในโรค 
Polyneuropathy, Familial dysautonomia, Landry-Guillain-Barre syndrome, Syringomyelia, Porphyria, Cord and 
Brain Tumors, และ Myelopathy เป็นตน้ 

 การสญูเสยีการควบคุมความดนัโลหติ, อุณหภูมขิองร่างกาย, และการขบัถ่ายปสัสาวะ-อุจจาระ เป็นอาการ
หลกัที่แสดงถึงการท างานผดิปกติของระบบประสาทอตัโนมตัิ การหมดสติชัว่ครู่ เนื่องจากสมองขาดเลอืดชัว่คราว    
อาจมีกลไกการเกิดอาการได้หลายอย่าง เช่น Cardiopulmonary disorders, Orthostasis, และ Reflex action                   
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การประเมินการสูญเสยีสมรรถภาพของกรณีนี้ ให้ใช้เกณฑ์การประเมินค่าการสูญเสยีฯตามต ารางที่ 5-2 เกณฑ ์               
การประเมนิค่าความสญูเสยีฯ เนื่องจากความผดิปกตเิกีย่วกบัระดบัการรูส้กึตวัและการตื่นตวั   โดยต้องพจิารณาการ
สญูเสยีสมรรถภาพของระบบอวยัวะอื่นซึง่ไดแ้ก่ ระบบหวัใจ-หลอดเลอืด และระบบหายใจร่วมดว้ย  

การสญูเสยีสมรรถภาพของเสน้ประสาทสนัหลงั, รากประสาท, Plexus และเสน้ประสาทส่วนปลายจากโรค
ต่างๆหรอืจากการไดร้บัอนัตราย  อาจเป็นเพยีงบางส่วนหรอืทัง้หมด  อาจเป็นขา้งเดยีวหรอืสองขา้ง  มผีลต่อการสัง่
การกลา้มเน้ือหรอืรบัความรูส้กึ และอาจมหีรอืไม่มอีาการเจบ็ปวดร่วมดว้ย การสญูเสยีสมรรถภาพจากอาการเหล่านี้แต่
ละอาการ จะตอ้งไดร้บัการประเมนิค่าการสญูเสยีฯ  และในกรณีทีม่กีารสญูเสยีสองขา้ง ใหน้ าค่าการสญูเสยีฯของแต่ละ
ขา้งมารวมกนัโดยใชต้ารางค่ารวมเป็นค่าการสญูเสยีฯของทัง้ร่างกาย 
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บทท่ี 6 
ระบบจกัษุ 

 
6.1  นิยาม 
6.2   เครื่องมือท่ีจ าเป็นส าหรบัใช้ในการทดสอบหน้าท่ีระบบจกัษุ 
6.3   ผูป้ระเมินการสญูเสียสมรรถภาพ 
6.4   วิธีการวดัสมรรถภาพของการมองเหน็ 
6.5   วิธีประเมินการสญูเสียสมรรถภาพของการมองเหน็ 
6.6   วิธีการประเมินการสูญเสียลานสายตา 
        6.6.1  การวดัลานสายตา 
          6.6.2  การค านวณการสญูเสียลานสายตา 

6.7   วิธีประเมินการสญูเสียสมรรถภาพของการใช้ตา  2  ข้างร่วมกนั 
6.8   การสญูเสียหน้าท่ีอย่างอ่ืนของระบบจกัษุท่ีไม่ท าให้การมองเหน็เสียไป 
6.9   ระยะเวลาท่ีจะลงความเหน็ขัน้สดุท้ายของการสญูเสียสมรรถภาพของระบบจกัษุ 
6.10  ขัน้ตอนการประเมินการสญูเสียสมรรถภาพของระบบจกัษุ 
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บทท่ี 6 
ระบบจกัษุ 

 
 บทนี้กล่าวถึงแนวทางการประเมินการสูญเสยีสมรรถภาพของระบบจกัษุ และเกณฑ์การประเมนิค่าการ
สญูเสยีฯเป็นรอ้ยละของทัง้ร่างกาย 
 
6.1  นิยาม 
               ระบบจกัษุ (visual system) ประกอบดว้ย ลกูตาทัง้ 2 ขา้ง, Ocular adnexa และ Visual  
pathway  การสญูเสยีสมรรถภาพของระบบจกัษุ ม ี4 ประเภท  ดงันี้ 
 1.  การสญูเสยีลูกตา หมายถงึ การทีลู่กตาขา้งนัน้ถูกควกัออก โดยวธิ ีEnucleation หรอื Evisceration ซึง่
อาจจะเกดิจากผลโดยตรงของอุบตัเิหตุทีเ่กดิขึน้  หรอืแพทยจ์ าเป็นตอ้งควกัตาออกเพื่อการรกัษา 
 2.  การสญูเสยีสมรรถภาพของการมองเหน็ ไดแ้ก่ 
  2.1 การสญูเสยีสายตา (Loss of Central Visual Acuity) ในทีน่ี้ใหใ้ชเ้ฉพาะสายตาไกล (Distance 
Vision) เท่านัน้ 
  2.2  การเสยีลานสายตา (Loss of Visual Field) 
 3.  การสญูเสยีความสามารถในการใชส้ายตา 2 ขา้งร่วมกนั (Loss of Binocular Vision) ในทีน่ี้หมาย         
ความว่า  “ผูนั้น้ไม่สามารถเหน็ภาพเป็นภาพเดียว เมื่อใช้ตา  2  ข้างมองตรงหรอืกลอกตาไปในทิศทางต่าง ๆ” 
 4.  การสูญเสยีหน้าที่อย่างอื่นของระบบจกัษุที่ไม่ท าให้การมองเหน็เสยีไป เช่น Entropion, Ectropion,  
Lagophthalmos, Epiphora, Symblepharon หรอืการสญูเสยีเปลอืกตาบนหรอืล่าง ใหป้ระเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพ
รวมเขา้ไปดว้ยกบัการสญูเสยีสมรรถภาพในขอ้ 2 และ ขอ้ 3. 
 
6.2  เครื่องมือท่ีจ าเป็นส าหรบัใช้ในการทดสอบหน้าท่ีระบบจกัษุ 
 1.  แผ่นป้ายวดัสายตามาตรฐานแบบของ Snellen ทัง้ใกลแ้ละไกล ซึง่อาจจะเป็นแบบตวัอกัษรตวัเลข  หรอื
ตวั E หรอืรปูเรอื (ส าหรบัคนอ่านหนงัสอืไม่ออก) หรอืจะใชแ้บบ Broken ring ของ Landolt  กไ็ด ้
 2.  ชุดวดัแว่น 
 3.  เครื่องวดัลานสายตา (Perimeter) 
 
6.3  ผูป้ระเมินการสญูเสียสมรรถภาพ 
 จกัษุแพทยท์ีไ่ดร้บัวุฒบิตัรหรอืหนงัสอือนุมตัฯิ  จากแพทยสภา หรอืแพทยท์ีผ่่านการอบรม การประเมนิการ
สญูเสยีสมรรถภาพทางกายและจติ 
 
6.4  วิธีการวดัสมรรถภาพของการมองเหน็ 
 แผ่นป้ายวดัสายตาที่ใชจ้ะต้องไม่เก่าหรอืสกปรกเกนิไป  ระยะทางทีใ่ชว้ดั 6 เมตร (หรอืเท่ากบั 20 ฟุต)  
ความสว่างทีป้่ายวดัสายตาต้องไม่ต ่ากว่า 5 Foot candles  ซึง่จะท าไดโ้ดยใชโ้ป๊ะไฟใส่หลอดธรรมดาขนาดไม่ต ่ากว่า  
25 วตัต ์ และห่างจากป้ายไม่มากเกนิ 1 ฟุต แผ่นป้ายทีใ่ชว้ดัตอ้งใหม่พอควร  เพื่อความคมชดัในการมองเหน็ 
 วธิกีารวดัสายตา  ต้องวดัสายตาด้วยตาเปล่าโดยไม่ใช้แว่นช่วย  และเมื่อใชด้ว้ยแว่นหรอืเลนสส์มัผสัช่วย 
(Contact Lens) จนเหน็ดทีีส่ดุแลว้ 
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6.5  วิธีประเมินการสญูเสียสมรรถภาพของการมองเหน็ 
 คดิเป็นรอ้ยละโดยใชค้่าระดบัสายตาเมื่อวดัดว้ยแว่นหรอืเลนสส์มัผสั (Contact Lens) จนเหน็ดทีีสุ่ดแลว้ทัง้
ใกลแ้ละไกล หาค่าเป็นรอ้ยละตามตารางที ่6 - 1 
 ตามปกตกิารวดัสายตามทีัง้การวดัระยะใกล ้(Near Vision) และไกล (Distance Vision) แต่ในการประเมนิ
การสญูเสยีสมรรถภาพของการมองเหน็ใหป้ระเมนิจากการวดัระยะไกล โดยถา้ระดบัสายตาต ่ากว่า 1.5/60 หรอืต ่ากว่า 
20/800 เช่น Counting finger, Hand  motion, Light  perception ใหร้ะบุว่า การสญูเสยีสายตา (Loss of Central 
Vision) มากกว่ารอ้ยละ  95  
 การวดัสายตาในกรณีทีผู่ป้ว่ยไม่มเีลนสต์า (Aphakia) ใหว้ดัระดบัสายตาจนเหน็ดทีีส่ดุก่อน  เมื่อไดค้่าเท่าใด
ใหค้ดิว่าสายตาจรงิควรเป็นรอ้ยละ 50 ของทีว่ดัได ้ เน่ืองจากผูป้่วยเหล่าน้ีจะมปีญัหาอื่น ๆ  เช่น ลานสายตาแคบลง            
มปีญัหาแสงสะทอ้นและไม่สามารถ Accommodate ได ้ส่วนในราย Monocular  pseudophakia ใหใ้ชค้่าเฉลีย่ของ
สายตาปกตกิบัของ Monocular Aphakia  ทีว่ดัได ้
 ตวัอย่าง  ผูป้่วย Monocular aphakia  เมื่อแกด้ว้ยแว่นหรอืเลนสส์มัผสั (Contact Lens) แล้ววดัระดบั
สายตาได ้20/40 ซึง่เท่ากบั Central visual efficiency รอ้ยละ 85 เมื่อคดิเพยีงรอ้ยละ 50 จะไดเ้ท่ากบั 85/2 หรอื
ประมาณรอ้ยละ 43 หรอืคดิเป็น Loss of central vision เท่ากบัรอ้ยละ 100  ลบดว้ยรอ้ยละ 43 จะเท่ากบัรอ้ยละ 57  
(ดคู่าส าเรจ็ ซึง่ไดค้ านวณไวใ้หแ้ลว้ในตารางที ่6 - 1) 
 ส่วน Monocular pseudophakia ดูค่าส าเรจ็ในช่องสุดท้ายในตารางที่ 6 – 1 เช่น ระดบัสายตาที่วดัได ้ 
20/40  จะมกีารสญูเสยีของสายตา (Loss of  Central Vision) เท่ากบัรอ้ยละ (15+57)/2  ซึง่มคี่าเท่ากบั 36  
  
ตารางท่ี 6-1  ค่าสญูเสียสมรรถภาพของ Central vision คิดเป็นรอ้ยละส าหรบัสายตาระยะไกล  

Snellen ร้อยละประสิทธิภาพ 
Percent central 
visual efficiency 

ร้อยละการสญูเสีย 
Central  vision 

ร้อยละการสญูเสีย 
Central vision in 

monocular 
aphakia 

ร้อยละการสญูเสีย 
Central vision in 

monocular 
pseudophakia 

Metric 
system 

English 
system 

6/5 20/15 100 0 50 25 
6/6 20/20 100 0 50 25 
6/7.5 20/25 95 5 52 29 
6/9 20/30 90 10 55 33 
6/12 20/40 85 15 57 36 
6/15 20/50 75 25 62 44 
6/18 20/60 65 35 67 51 
6/22 20/70 60 40 70 55 
6/24 20/80 55 45 72 58 
6/30 20/100 50 50 75 63 
6/36 20/125 40 60 80 70 
6/50 20/150 30 70 85 78 
6/60 20/200 20 80 90 85 
4/60 13/200 15 85 92 89 
3/60 10/200 10 90 95 93 
1.5/60 5/200 5 95 97 96 
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 ในรายทีม่กีารสญูเสยีสายตาทัง้  2  ขา้ง  ใหใ้ชส้ตูรค านวณดงันี้  คอื 
รอ้ยละของการสญูเสยีสายตาทัง้  2  ขา้ง   
   =  (3 X  รอ้ยละการสญูเสยีของตาขา้งทีด่กีว่า) + (รอ้ยละการสญูเสยีของตาขา้งเลว) 
         4 
หรอื 
   =  (3 X  % Impairment of  Better Eye) +  (%  Impairment of  Worse Eye) 
          4 
 
ตวัอย่าง          ตาขา้งทีด่กีว่าสญูเสยีสายตารอ้ยละ  30  ตาขา้งเลวสญูเสยีสายตารอ้ยละ  60 
       รอ้ยละของการสญูเสยีสายตาทัง้  2  ขา้ง   =   (3 X 30) + (60) 
           4 
    =   37.5 
   คดิเป็นจ านวนเตม็               =   38  % 
 เพราะฉะนัน้ตาทัง้  2  ขา้งจะสญูเสยีสมรรถภาพของการมองเหน็เท่ากบัรอ้ยละ  38 
 
               เพื่อความสะดวกรวดเรว็ในการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพการมองเหน็ทัง้  2  ข้าง ให้ใช้ตาราง
ท่ี 6 - 3 ในการหาค่าโดยมีวิธีการดงัน้ี 
 อ่านค่าร้อยละของการสูญเสยีของตาขา้งเลว (% Impairment of Worse Eye) ตามแนวตัง้ของแถว     
ซา้ยมอืสุด และอ่านค่ารอ้ยละของการสญูเสยีของสายตาขา้งทีด่กีว่า (% Impairment of Better Eye) ตามแนวนอนของ
แถวล่างสดุ  แลว้ลากเสน้ตัง้ฉากจากค่ารอ้ยละบนแนวตัง้และแนวนอนมาบรรจบกนั  จะไดค้่ารอ้ยละของการสญูเสยีสายตา
ทัง้ 2 ขา้งตามตวัอย่าง  ตาขา้งเลวสญูเสยีสายตารอ้ยละ 60 ตาขา้งทีด่กีว่าสญูเสยีสายตารอ้ยละ 30 จะไดค้่ารอ้ยละของ
การสญูเสยีสายตาทัง้สองขา้งเท่ากบัรอ้ยละ 38 
 
6.6  วิธีการประเมินการสูญเสียลานสายตา 
 6.6.1  การวดัลานสายตา 
 โดยการใช้ Perimeter ซึง่อาจเป็น Goldmann perimeter หรอื ARC perimeter หรอื Automated  
perimeter ตารางที ่6 - 2 เป็นความเขม้และขนาดของล าแสงทีใ่ชใ้นการวดั 
 
ตารางท่ี 6 - 2  ความเข้มและขนาดของล าแสงท่ีใช้ในการวดัสายตาของเครือ่งมือแต่ละชนิด 
 มีเลนส ์(phakic) ไม่มีเลนส ์(aphakic) 
Goldmann (kinetic) III – 4e IV – 4e 
ARC  perimeter (kinetic) 3 mm  white at radius 330  mm 6 mm white at radius 330  mm 
Allergan – Humphrey 10 dB 6 dB 
(static, size 3)   
Octopus (static, size 3) 7 dB 3 dB 
หมายเหตุ  :  การวดัลานสายตาควรท าในสถาบนัทีม่คีวามพรอ้ม 
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รปูท่ี 6-1  แสดงลานสายตาคนปกติในแต่ละ Meridian 

 
ค่าลานสายตาในคนปกติจากจดุศนูยก์ลาง 

ทิศทาง  (Direction) องศา  (Degree) 
Temporally 85 
Down temporally 85 
Down 65 
Down nasally 50 
Nasally 60 
Up nasally 55 
Up 45 
Up temporally 55 

Total 500 
 
 6.6.2  การค านวณการสญูเสียลานสายตา 
 เนื่องจากลานสายตาที่ใชใ้นชวีติประจ าวนั ลานสายตาส่วนกลาง 10° มคีวามส าคญัมาก เราจงึใหค้ะแนน
สว่นกลาง มากกว่าในสว่นรอบนอก โดย Central 10° ใหค้ะแนนเท่ากบั 1 คะแนน ทุกๆ ระยะ 2° ส่วนทีอ่ยู่รอบนอกจะ
ให ้1 คะแนน ทุกระยะ 10° (ใหน้บัจนถงึ 60°) 
 และเน่ืองจากในชวีติประจ าวนัเราใชล้านสายตาส่วนล่างมากกว่าลานสายตาส่วนบน จงึแบ่งใหล้านสายตา
ส่วนบนมเีพยีง 4 meridian (25°, 65°, 115°, 155°) ส าหรบัลานสายตาส่วนล่างม ี6 meridian (195°, 225°, 255°, 
285°, 315°, 345°) ดงัรปูที ่6-2 
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รปูท่ี 6 - 2 meridian ท่ีใช้ในการประเมินลานสายตา 

 
จะเหน็วา่ในแต่ละ 1 Meridian จะมคีะแนนดงันี้ 
 Central 10°  ม ี5 คะแนน (1 คะแนนทุกระยะห่าง 2°) 
 Peripheral 10° - 60° ม ี5 คะแนน (1 คะแนนทุกระยะห่าง 10°) 
ตา 1 ขา้งจะประกอบดว้ย 10 Meridian ดงันัน้ในคนปกตจิะม ีVisual field score ของตาแต่ละขา้งเท่ากบั 100           
ดงัรปูที ่6-3  
 
 รปูท่ี 6-3 ตารางการให้คะแนนส าหรบัลานสายตา  

     
ภายในวงกลมคอื Central 10° คะแนนของ Visual field score 
ใน Central 10° = 50 
Central visual field 10° เทยีบไดก้บั 50% ของ Primary 
visual cortex  
Visual field loss เหลอื Central 10° เทยีบไดก้บั Visual acuity 
loss ทีร่ะดบั 20/200 หรอืเทยีบไดก้บั Complete hemianopia  
(Visual field score = 50) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

5 
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ตวัอยา่ง  การค านวณ Visual field score 
ตวัอย่าง  คนปกตลิานสายตา  ดงัรปูที ่6-4 

รปูท่ี 6-4 ลานสายตาในคนปกติ 
 

 Visual field score  ในแต่ละ Meridian แสดงไวใ้นรปู 
 Visual field score รวมของตาขา้งนี้ = ทุก Meridian รวมกนั ( = 100) 
 หมายเหต ุ: หากลานสายตามากกว่า 60° กใ็หค้ะแนนเพิม่ 1 คะแนน ทุก 10°  
ตวัอยา่ง  กรณีทีม่ ีScotoma  ใหห้กัคะแนนจุดทีม่องไม่เหน็ โดยใชห้ลกัเดมิคอื ใน Central 10° ใหค้ะแนน 1 คะแนน 
ทุก 2° , Peripheral 10° - 60° ใหค้ะแนน 1 คะแนน ทุก 10° ดงัรปูที ่6 - 5 
 

รปูท่ี 6-5 การคิดคะแนนเมื่อมี Scotoma 

85 
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 คะแนนในสว่นของ Scotoma  = 18 
 Visual score ในรายนี้  = 100 – 18 = 82 
กรณีทีใ่ช ้Automated static perimetry กค็ดิในท านองเดยีวกนักบั Goldman โดยลาก Pseudoisopter ลอ้มรอบ Area 
ทีม่ากกว่า 10 –dB ดงัแสดงในรปูที ่6-6 และรปูที ่ 6-7  

 
 

รปูท่ี 6-6  ลานสายตาเมื่อตรวจด้วยวิธี   รปูท่ี 6-7 แสดงPseudoisopter ส าหรบั 
Automated perimetry    Automated perimetry ในรปูท่ี 6-6  

 
Visual  field score ของตาขา้งนี้เท่ากบั 6+6+7+6+0+0+0+3+0+0 เท่ากบั 28  
รอ้ยละการสญูเสยีลานสายตาขา้งนี้เท่ากบั  100 - 28 เท่ากบั 72 

รอ้ยละของการสญูเสยีลานสายตาของ 2 ตา  
    = 3 x รอ้ยละการสญูเสยีลานสายตาขา้งทีด่กีวา่ + รอ้ยละการสญูเสยีลานสายตาของตาขา้งเลว 
                 4 
ในรายนี้รอ้ยละการสญูเสยีลานสายตาของ 2 ตา  =  (3 x 0) + 72 
                           4  
       = 18 
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6.7  วิธีประเมินการสญูเสียสมรรถภาพของการใช้ตา  2  ขา้งรว่มกนั 
 การสญูเสยีสมรรถภาพของการใชต้า 2 ขา้งร่วมกนั  ในที่นี้หมายความว่า  “ผู้นัน้ไม่สามารถเหน็เป็น               
ภาพเดียว  เมื่อใช้ตา  2  ข้างมองตรงหรอืกลอกตาไปในทิศทางต่าง ๆ‛ 
 เครื่องมอืส าหรบัใชว้ดัสมรรถภาพของการใชต้า 2 ขา้งร่วมกนั  อาจใช ้
 1.  Perimeter ซึง่ใชว้ดัทีร่ะยะ 330 มลิลเิมตร หรอื 
 2.  Tangent  screen ซึง่ใชว้ดัทีร่ะยะ 1 เมตร หรอือาจท าขึน้ใชเ้องง่าย ๆ โดยใชแ้ผ่นผา้สดี าหรอืแผ่นไม้  
ทาพืน้สดี า ท าวงกลมใหม้รีศัม ี 360 มลิลเิมตร เสน้รอบวงนี้จะท ามุม 20 องศากบัลูกตาที่ระยะห่างหนึ่งเมตรพอด ี            
สว่น Target ทีจ่ะใชห้า Diplopia กบั Tangent  screen นัน้ จะใชไ้ฟฉายขนาดเลก็ (Pen  Light) กไ็ด ้
 
การสูญเสียสมรรถภาพของการใช้ตา  2  ข้างรว่มกนั  มเีกณฑก์ารประเมนิดงันี้ 
 วิธีการประเมิน 

1) ถา้ม ีDiplopia ภายใน 20 องศา จากจุดศนูยก์ลาง ถอืว่ามกีารสญูเสยีรอ้ยละ 100 ของตาขา้งนัน้ 
2) ถ้าม ี Diplopia นอก 20 องศาจากจุดศูนย์กลาง ให้ตรวจว่าม ีDiplopia ในแนวต่อไปนี้หรอืไม่            

แกน 0O , 45 O , 90 O , 135 O , 180 O , 225 O , 270 O และ 315 O ถา้ม ีใหป้ระเมนิในแต่ละแนวแลว้
บวกกนัแต่ทัง้นี้ตอ้งไม่เกนิ 100% 

 

ตวัอยา่ง    ผูป้ว่ยม ีdiplopia ในแนวแกน 180 O  ที ่20O – 30 O จากจุดศนูยก์ลาง ร่วมกบัม ีdipopia 
ในแนวแกน 225 O ที ่30 O – 40 O จากจุดศนูยก์ลาง 

วธิคีดิ    diplopia ในแนวแกน 180 O ที ่20 O – 30 O คดิเป็นสญูเสยีเท่ากบั 20% 
  diplopia ในแนวแกน 225 O ที ่ 30 O – 40 O คดิเป็นสญูเสยีเท่ากบั 10% 
  บวกกนัเป็นสญูเสยี 30% 

1) หากม ีDiplopia นอก 30 องศา จากจุดศูนยก์ลางทางดา้นบน หรอืนอก 40 องศาจากจุดศูนยก์ลาง
ทางดา้นล่างถอืว่าไม่มกีารสญูเสยีฯ  

 เนื่องจากการตรวจ Diplopia เป็นการตรวจแบบ Subjective แพทยจ์งึควรเป็นผูป้ระเมนิร่วมกบัการ
ตรวจร่างกาย เพื่อใหแ้น่ใจว่าผูป้ว่ยม ีDiplopia จรงิ 
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6.8  การสญูเสียหน้าท่ีอย่างอ่ืนของระบบจกัษุท่ีไม่ท าให้การมองเหน็เสียไป 
 1.  สญูเสยีหนงัตาบน  มกีารสญูเสยีฯตัง้แต่รอ้ยละ  5–15  ของตาขา้งนัน้ 
 2.  สญูเสยีหนงัตาล่าง  มกีารสญูเสยีฯตัง้แต่รอ้ยละ  5–10  ของตาขา้งนัน้ 
 3.  Entropion  (หนงัตามว้นเขา้) ของหนงัตาบน  มกีารสญูเสยีฯตัง้แต่รอ้ยละ  5–10  ของตาขา้งนัน้  
 4.  Entropion  (หนงัตามว้นเขา้) ของหนงัตาล่าง  มกีารสญูเสยีฯตัง้แต่รอ้ยละ  5–10  ของตาขา้งนัน้ 
 5.  Ectropion  (หนงัตามว้นออก) ของหนงัตาบน  มกีารสญูเสยีฯตัง้แต่รอ้ยละ  5–10 ของตาขา้งนัน้ 
 6.  Ectropion  (หนงัตามว้นออก) ของหนงัตาล่าง  มกีารสญูเสยีฯตัง้แต่รอ้ยละ  5–10 ของตาขา้งนัน้ 
 7.  Epiphora  (น ้าตาไหลมาก)  มกีารสญูเสยีฯตัง้แต่รอ้ยละ 5–10 ของตาขา้งนัน้ 
 8.  Lagophthalmos  (ปิดตาไมส่นิท)  มกีารสญูเสยีฯตัง้แต่รอ้ยละ 5–10 ของตาขา้งนัน้ 
 9.  Symblepharon  (เยื่อบุตาตดิกนั)  มกีารสญูเสยีฯตัง้แต่รอ้ยละ 5–15 ของตาขา้งนัน้ 
 10.  Blepharoptosis  (หนงัตาตก)  มกีารสญูเสยีฯ  ตัง้แต่รอ้ยละ 5 – 15 ของตาขา้งนัน้ 
  
                 ในรายที่มีการสูญเสยีฯร่วมกบัการสูญเสยีสมรรถภาพของการมองเหน็  หรอืการสูญเสยีสมรรถภาพของ           
การใชต้า 2 ขา้งร่วมกนั  ในการประเมนิใหค้ดิการสญูเสยีนี้เพิม่เขา้ไปดว้ย  โดยการรวมตามตารางค่ารวมในบทที ่19 
โดยก าหนดใหค้่ารอ้ยละการสญูเสยีของระบบทีม่ากกว่าอยู่ในแนวตัง้  และค่ารอ้ยละการสญูเสยีของระบบทีน้่อยกว่าอยู่
ในแนวนอน  ค่าทีแ่นวทัง้สองตดักนัเป็นค่ารวมรอ้ยละการสญูเสยีฯ  ของตาขา้งนัน้ 
 
6.9  ระยะเวลาท่ีจะลงความเหน็ขัน้สดุท้ายของการสญูเสียสมรรถภาพของระบบจกัษุ 
 ระยะเวลาทีจ่ะลงความเหน็ว่าระบบจกัษุสญูเสยีสมรรถภาพเท่าใดนัน้  มคีวามส าคญัมาก  เพราะถ้าประเมนิเรว็
เกนิไปแลว้  หากภายหลงัเกดิมกีารเปลีย่นแปลงของการสญูเสยีสมรรถภาพซึง่อาจจะมากขึน้หรอืน้อยลง  กอ็าจท าให้
เกดิความยุ่งยากขึน้ได ้ โดยทัว่ไปแลว้จะประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของระบบจกัษุ  ดงันี้ 
 1.  เมื่อการอกัเสบหายแลว้  เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  3  เดอืน 
 2.  หลงัการผ่าตดัเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  3  เดอืน 
 3.  ในรายทีม่คีวามผดิปกตขิอง  Extraocular muscle, Sympathetic ophthalmia, Traumatic cataract,  
Traumatic vitreous hemorrhage  หรอื Optic nerve atrophy  ควรลงความเหน็หลงัจากนยัน์ตาไดร้บัอนัตรายเป็น
เวลาไมน้่อยกว่า 6 เดอืน แต่ไม่เกนิ 12 เดอืน 
  
6.10   ขัน้ตอนการประเมินการสญูเสียสมรรถภาพของระบบจกัษุ 
 1.  กรณีท่ีมีการสูญเสียสมรรถภาพของระบบจกัษุของตาข้างเดียวโดยท่ีตาอีกข้างปกติ  ใหป้ระเมนิการ
สญูเสยีฯ รอ้ยละการสญูเสยีเฉพาะตาขา้งทีส่ญูเสยีนัน้ 
 ตวัอย่าง 
 ผูป้่วยไดร้บัอุบตัเิหตุทีต่าขวา  หลงัจากการรกัษาแลว้ตาขวาม ี Visual acuity เท่ากบั 6/24 ตาซา้ยม ี Visual  
acuity เท่ากบั 6/6 
 ประเมนิการสูญเสยีฯ โดยเทยีบจากตารางที่ 6-1 ตาขวามกีารสูญเสยีสมรรถภาพเท่ากบัร้อยละ 45                
ของตา คดิเป็นการสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 11ของระบบจกัษุ คดิเป็นการสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ10ของทัง้ร่างกาย 
 2.  กรณีท่ีมีการสูญเสียสมรรถภาพของระบบจกัษุในตาข้างหน่ึงมากกว่า 1 ประเภทขึ้นไป ให้
ประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของแต่ละประเภทก่อน  แลว้น าค่าทีไ่ดม้ารวมกนัโดยใชต้ารางค่ารวมในบทที ่19 ค่าทีไ่ด้
จะเป็นค่าการสญูเสยีรวมของตาขา้งนัน้ 
 ตวัอย่าง 
 ตาขวาผูป้่วยสญูเสยี Central  vision รอ้ยละ 90 สญูเสยีลานสายตาขา้งขวารอ้ยละ 20 จากตารางค่ารวมจะได้
การสญูเสยีฯ ของตาขวาเท่ากบัรอ้ยละ  92 (90 รวมกบั 20 จะได ้92) 
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 3.  กรณีท่ีมีการสูญเสียสมรรถภาพของระบบจกัษุทัง้  2  ข้าง  ใหป้ระเมนิการสญูเสยีฯ 2 ขา้งรวมกนั 
 
 ตวัอย่าง 
 ผูป้ว่ยโดนถงัแก๊สระเบดิตาขวาสญูเสยี Central vision รอ้ยละ 80 ตาซา้ยสญูเสยีรอ้ยละ 45  
 
 
  จากสตูร ค านวณการสญูเสยีสายตาทัง้ 2 ขา้ง 
  =  (3 X %  การสญูเสยีของตาขา้งทีด่กีว่า)  +  (%  การสญูเสยีของตาขา้งทีเ่ลวกว่า) 
            4 
  =  (3 X 45)  +  80 
               4 
  =  53.75  หรอื  54 

  ดงันัน้ผูป้ว่ยรายน้ีสญูเสยีสมรรถภาพการมองเหน็ของตาทัง้  2  ขา้ง รอ้ยละ  54 

 4.  กรณีท่ีตาข้างหน่ึงมีการสูญเสียสมรรถภาพการมองเหน็จากอุบติัเหตุหรือโรคและตาอีกข้างหน่ึงมี

ความผิดปกติอยู่เดิม  ไม่เกีย่วขอ้งกบัอุบตัิเหตุหรอืโรคในครัง้นี้  กใ็ห้ประเมนิค่ารอ้ยละการสญูเสยีฯ ของตาทัง้ 2  

ขา้งใหก้บัผูป้ว่ยดว้ย 

 ตวัอย่าง 

 ผู้ป่วยได้รับอุบัติเหตุที่ตาขวา หลังการรักษา ตรวจ Visual acuity ของตาขวาเท่ากับ 6/60 ตาซ้ายม ี             

Macular  scar อยู่เดมิ (ไม่เกีย่วกบัอุบตัเิหตุครัง้นี้) Visual acuity ของตาซา้ยเท่ากบั 6/24 เมื่อเทยีบหาค่ารอ้ยละ                 

การสญูเสยีฯ จากตารางที ่6-1 ตาขวาสญูเสยี Central vision เท่ากบัรอ้ยละ 80 ตาซา้ยสญูเสยี Central vision เท่ากบั

รอ้ยละ 45 

 

 รอ้ยละของการสญูเสยีสายตาทัง้  2  ขา้ง        

  =  (3 X %  การสญูเสยีของตาขา้งทีด่กีว่า)  +  (%  การสญูเสยีของตาขา้งทีเ่ลวกว่า) 

            4 

  =  (3 X 45)  +  80 

               4 

  =  53.75  หรอื  54 

  ดงันัน้ผูป้ว่ยรายน้ีสญูเสยีสมรรถภาพการมองเหน็ของตาทัง้  2 ขา้ง รอ้ยละ  54 

 การประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของระบบจกัษุพบว่าผูป้ว่ยมากกว่ารอ้ยละ 90 สญูเสยีสายตาเพยีงอย่าง

เดยีว ซึง่มกัไม่เป็นปญัหาในการประเมนิ จะมเีพยีงสว่นน้อยทีจ่ าเป็นตอ้งประเมนิการสญูเสยีลานสายตาไดแ้ก่  ผูป้่วยที่

ไดร้บัอุบตัเิหตุทางสมอง ผูป้ว่ยตอ้หนิ ในสถานพยาบาลทีไ่ม่มเีครื่องมอืวดัลานสายตา แพทยอ์าจพจิารณาส่งต่อผูป้่วย

ไปยงัสถานพยาบาลทีส่ามารถวดัได ้ แต่ในกรณีอุบตัเิหตุทัว่ไป เช่น Rupture cornea, Traumatic cataract, Hyphema  

ผูป้่วยเหล่าน้ีไม่จ าเป็นต้องวดัลานสายตากไ็ด ้ เพราะผูป้่วยไม่มกีารสญูเสยีลานสายตา หรอื มแีต่สญูเสยีลานสายตา

เพยีงเลก็น้อยเท่านัน้ 
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 5.  กรณีผูป่้วยสูญเสียลูกตา  
  เช่น ประสบอนัตรายแล้วจ าเป็นต้องควกัลูกตาออก (ด้วยวิธี enucleation หรือ evisceration) หรอื 
การควกัลูกตาเพื่อการรกัษาโรค  การประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพ ใหป้ระเมนิการสญูเสยีฯการมองเหน็  ซึง่เท่ากบั 
ตาบอด (สญูเสยีฯ 100 % ของตา) และ ประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพเนื่องจากการเสยีรูปลกัษณ์ของใบหน้าเพราะ
การสูญเสยีลูกตา โดยใช้เกณฑ์การประเมินตามที่กล่าวไว้ในบทที่ 7 ระบบโสต ศอ นาสกิ (ตามปกติ จะมีค่าการ           
สญูเสยีฯ รอ้ยละ 15 ของทัง้ร่างกาย) และกรณี Phthisis bulbi หรอืลูกตาฝ่อใหค้่าการสญูเสยีรูปลกัษณ์ของใบหน้ารอ้ย
ละ 5-15 ของทัง้ร่างกาย แลว้น าค่าการสญูเสยีฯทัง้สองมารวมกนัโดยใชต้ารางค่ารวม เป็นการสญูเสยีฯ ทัง้หมด ทัง้นี้
ตอ้งเปลีย่นค่าการสญูเสยีฯการมองเหน็เป็นค่าการสญูเสยีฯของทัง้ร่างกายก่อน   
ตวัอยา่ง   
ประวติั   สญูเสยีลกูตาขวา  ตาซา้ยปกต ิ
ผลการประเมิน ตาขวาสญูเสยีสายตารอ้ยละ 100 
ค าอธิบาย   การสญูเสยีสายตารวม (ตา 2 ขา้ง)   = (3x0) + 100      = 25 
                 4 
   คดิเป็นสญูเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกายเท่ากบัรอ้ยละ       24 
   การสญูเสยีเนื่องจากความผดิปกตขิองใบหน้าเท่ากบัรอ้ยละ   15 
   รวมการสญูเสยี (จกัษุ , ความผดิปกตใิบหน้า) คดิเป็นรอ้ยละ   35  (ใชต้ารางค่ารวม) 
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 6.  ถ้าต้องการเปล่ียนค่าการสูญเสียสมรรถภาพของระบบจกัษุเป็นการสูญเสียสมรรถภาพของ ทัง้
รา่งกายนัน้ให้ใช้ตารางท่ี  6 - 4 
 
ตารางท่ี  6 – 4  การเปล่ียนค่าการสูญเสียสมรรถภาพของระบบจกัษุเป็นการสญูเสียสมรรถภาพของทัง้รา่งกาย 

รอ้ยละของการสญูเสียฯ 
ระบบ
จกัษุ 

ทัง้
ร่างกาย 

ระบบ
จกัษุ 

ทัง้
ร่างกาย 

ระบบ
จกัษุ 

ทัง้
ร่างกาย 

ระบบ
จกัษุ 

ทัง้
ร่างกาย 

ระบบ
จกัษุ 

ทัง้
ร่างกาย 

ระบบ
จกัษุ 

ทัง้
ร่างกาย 

0 0 15 14 30 28 45 42 60 57 75 71 
1 1 16 15 31 29 46 43 61 58 76 72 
2 2 17 16 32 30 47 44 62 59 77 73 
3 3 18 17 33 31 48 45 63 59 78 74 
4 4 19 18 34 32 49 46 64 60 79 75 
5 5 20 19 35 33 50 47 65 61 80 76 
6 6 21 20 36 34 51 48 66 62 81 76 
7 7 22 21 37 35 52 49 67 63 82 77 
8 8 23 22 38 36 53 50 68 64 83 78 
9 8 24 23 39 37 54 51 69 65 84 79 
10 9 25 24 40 38 55 52 70 66 85 80 
11 10 26 25 41 39 56 53 71 67 86 81 
12 11 27 25 42 40 57 54 72 68 87 82 
13 12 28 26 43 41 58 55 73 69 88 83 
14 13 29 27 44 42 59 56 74 70 89 84 

          90-100 85 
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บทท่ี 7 
ระบบโสต ศอ นาสิก 

 

7.1  ห ูคอ จมูกและอวยัวะท่ีเก่ียวข้อง 
7.2   การประเมินการสญูเสียสมรรถภาพของห ู
7.3   การได้ยิน  
7.4   วิธีการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของการได้ยิน 
7.5   การประยกุต์ใช้การประเมินการสญูเสียสมรรถภาพของการได้ยินและการคิดค่าทดแทน 
        7.5.1   การค านวณหาระยะเวลาท่ีต้องจ่ายค่าทดแทนคิดเปรียบเทียบจากการสญูเสียสมรรถภาพของ 

ทัง้รา่งกาย 

7.6   การทรงตวั 
        7.6.1  การสูญเสียการทรงตวัเน่ืองจากความผิดปกติของ Vestibular system 
                  7.6.1.1 การสูญเสียหน้าท่ีโดยส้ินเชิง (Complete Loss of Vestibular Function)  
                  7.6.1.2 การแปรปรวนในการท าหน้าท่ี (Disturbances Of Vestibular Function)  
                  7.6.1.3   เกณฑก์ารประเมินการสญูเสียสมรรถภาพของการทรงตวั 

7.7   จมกู คอ และอวยัวะท่ีเก่ียวข้อง 
        7.7.1 การหายใจ (Respiration) 
        7.7.2   การเค้ียวและการกลืน (Mastication and Deglutition) 
    7.7.3   การได้กล่ินและการรูร้ส  (Olfaction and Taste) 
        7.7.4   ใบหน้า 

                7.7.4.1  เกณฑก์ารประเมินการสญูเสียสมรรถภาพจากการท างานผิดปกติ และ/หรอืการเสีย                              
รปูลกัษณ์ของ ใบหน้า 

       7.7.5  การพดู (Speech) 
                7.7.5.1  เสียงพดู (Voice) 

7.8  หมายเหต ุ  
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บทท่ี 7 
ระบบโสต ศอ นาสิก 

 
 บทนี้กล่าวถงึแนวทางการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพเนื่องจากการท างานทีผ่ดิปกตขิองห ูคอ จมกูและ
อวยัวะทีเ่กีย่วขอ้ง และเกณฑก์ารประเมนิค่าการสญูเสยีฯทีเ่กดิขึน้เป็นรอ้ยละของทัง้ร่างกาย 
 

7.1  ห ูคอ จมกูและอวยัวะท่ีเก่ียวข้อง 
        หู คอ จมูก และอวัยวะอื่นๆที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่หลายอย่าง  และบางอย่างก็มีหน้าที่ส ัมพันธ์กัน               
อย่างใกลช้ดิ  การสญูเสยีสมรรถภาพจะเป็นผลมาจากความผดิปกตขิองการท าหน้าทีต่่อไปนี้  
        1.  การไดย้นิ  
       2.  การทรงตวั  
        3.  การหายใจ  
        4.  การเคีย้วและการกลนื รวมถงึหน้าทีข่อง Temporo-mandibular joint  
        5.  การไดก้ลิน่ และการรูร้ส  
 6.  ใบหน้าและการเคลื่อนไหว   
        7.  การพดู 
   
 นอกจากทีก่ล่าวมาแลว้ขา้งต้น อาจมคีวามผดิปกตอิื่นๆ แต่พบไดน้้อย การสญูเสยีสมรรถภาพจะมากหรอื
น้อยขึน้อยู่กบัความรุนแรงของพยาธสิภาพและความส าคญัของอวยัวะนัน้  ค่าการสญูเสยีฯ ทีป่ระเมนิไดจ้ะต้องน าไป
รวมกับค่าการสูญเสียสมรรถภาพของระบบอวัยวะอื่น (ถ้ามี) ผู้ประเมินการสูญเสียสมรรถภาพ ควรเป็นแพทย์
ผูเ้ชีย่วชาญทางระบบโสต ศอ นาสกิ หรอื แพทยท์ีผ่่านการฝึกอบรมการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพทางกาย และ
จติ   
 

7.2  การประเมินการสญูเสียสมรรถภาพของห ู
 ห ูประกอบดว้ย ใบห ูช่องหชูัน้นอก แกว้ห ูหชูัน้กลาง ท่อยสูเตเชีย่น กระดกูมาสตอยด ์หชูัน้ใน ทางเดนิของ
ประสาทสูส่มอง และกลบีสมองสว่นทีท่ าหน้าทีเ่กีย่วกบัการไดย้นิ (Auditory Cortex) 
        หน้าทีข่องห ูม ี2 สว่น คอื  
            1. การไดย้นิ  
            2. การทรงตวั 
   การประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของการไดย้นิจะมเีกณฑใ์หค้่าการสญูเสยีฯทีแ่น่นอน โดยพจิารณาจาก
ผลตรวจการได้ยนิ  ส าหรบัการทรงตวัผดิปกติ การประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพจะพจิารณาจากความรุนแรงของ
อาการและอาการแสดงทีเ่กดิขึน้ และผลกระทบต่อความสามารถในการประกอบกจิวตัรประจ าวนั      
 อาการรบกวนทางหู เช่น หนองไหลออกจากหู ปวดหู และเสยีงดงัในหู ไม่สามารถวดัได้แน่นอน ดงันัน้  
ควรประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพ โดยพจิารณาถงึความรุนแรงของภาวะเหล่านัน้ทีม่ผีลต่อการไดย้นิ   
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7.3  การได้ยิน  
        เกณฑ์การประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของการไดย้นิของหูทัง้สองขา้ง อา้งองิมาจาก  The American 
Academy of Otolaryngology Head and Neck Surgery ในการใชเ้กณฑน์ี้ ผูป้ระเมนิควรทราบความหมายหรอืนิยาม
ของค าต่อไปนี้  
 1.  การสูญเสียสมรรถภาพของการได้ยินอย่างถาวร (Permanent Hearing Impairment) หมายถงึการ
สญูเสยีสมรรถภาพของการไดย้นินัน้คงที ่ ไม่มกีารเปลีย่นแปลงต่อไปอกี 
 ในการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของการได้ยินต้องกระท าโดยไม่ใช้เครื่องช่วยให้การได้ยิน          
ดีขึ้น (Prosthetic Device) เช่น เครื่องช่วยฟงั เพราะผลจากการใช้เครื่องช่วยฟงัจะท าให้ค่าของการสูญเสยี
สมรรถภาพลดน้อยลงกว่าทีเ่ป็นจรงิ 
 2. การสูญเสียสมรรถภาพของการได้ยินอย่างถาวรทัง้สองข้าง (Permanent Binaural Hearing 
Impairment)  มผีลกระทบท าใหค้วามสามารถในการด าเนินชวีติประจ าวนัของบุคคลลดลง 
 3.  ความเข้มของเสียง (Intensity) มหีน่วยวดัเป็น เดซเิบล (dB) 
 4.  ความถ่ีของเสียง (Frequency)  มหีน่วยวดัเป็น เฮริตซ ์(Hertz , Hz) 
 5. ระดบัการได้ยินส าหรบัเสียงบริสุทธ์ิ (Hearing Threshold Level for Pure Tones) คอื จ านวน           
เดซเิบลทีม่ากกว่าระดบัศนูยข์องเครื่องตรวจการไดย้นิมาตราฐาน (Standard Audiometric Zero) ในแต่ละความถี่เสยีง 
(เครื่องตรวจการไดย้นิมาตรฐานหมายถงึเครื่องตรวจการไดย้นิทีไ่ดร้บัการปรบัค่าตามมาตรฐาน  American National 
Standard Institute (ANSI) S 3.6 – 1996) 
 6.  ประมาณการของระดบัการได้ยินส าหรบัรบัฟังค าพูด (Estimate Hearing Level for Speech) คอื 
ค่าเฉลีย่ของระดบัการไดย้นิที ่4 ความถี่ ไดแ้ก่ 500, 1000, 2000, และ 3000 เฮริตซ ์ ค่านี้แสดงถงึความไวของหูต่อ
การรบัฟงัค าพดูในชวีติประจ าวนั 
 7. การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพการได้ยินของหขู้างเดียว (Evaluation of Monaural Impairment)  
ถา้ค่าเฉล่ียของระดบัการได้ยินที ่500, 1000,  2000 และ 3000 เฮริตซเ์ท่ากบั 25 เดซเิบลหรอื น้อยกว่า ถอืว่าไม่มี
ความผดิปกตขิองการไดย้นิในชวีติประจ าวนั  ในทางตรงขา้มถ้าค่าเฉลีย่นี้มากกว่า  91.7 เดซเิบล ถอืว่าหูหนวก คอื 
สญูเสยีสมรรถภาพการไดย้นิของหขูา้งนัน้รอ้ยละ 100 
 จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งต้น  การสูญเสยีการได้ยนิของหูขา้งเดยีวในแต่ละเดซเิบลของ ค่าเฉล่ียระดบัการ          
ได้ยินในช่วงของการรบัฟงัค าพูด จะมค่ีาเท่ากบัรอ้ยละ 1.5 ดงันัน้จ านวน 67 เดซเิบลทีอ่ยู่เหนือระดบั 25 เดซเิบล            
(67 เดซเิบล ไดม้าจาก 91.7-25 = 67) จะมคี่าเท่ากบัการไดย้นิขา้งเดยีวรอ้ยละ 100 (รอ้ยละ 100 ไดม้าจาก 1.5x67 = 
100) วิธีประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของการได้ยินน้ี ใช้ส าหรบัผูใ้หญ่ท่ีมีพฒันาการทางภาษาปกติ             
 8.   การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของการได้ยินทัง้สองข้าง (Evaluation of Binaural Hearing 
Impairment)  ประเมนิจากผลการตรวจการไดย้นิโดยใชเ้สยีงบรสิทุธิ ์(Pure Tone Audiogram) โดยใชส้ตูรดงันี้  

 การสูญเสียสมรรถภาพของการได้ยินทัง้สองข้าง = [5 x (% การสูญเสียสมรรถภาพ
การได้ยินของหขู้างท่ีดีกว่า) + (% การสญูเสียสมรรถภาพการได้ยินของหขู้างท่ีเลวกว่า)]÷ 6 
 การเปลีย่นค่าการสญูเสยีสมรรถภาพการไดย้นิของหขูา้งเดยีว (Monaural Impairment) เป็นการสญูเสยีการ
ไดย้นิของห ู2 ขา้ง (Binaural Impairment) ท าไดโ้ดยใชส้ตูรขา้งบนนี้ โดยใหหู้ขา้งทีป่กตมิี % การสญูเสยีสมรรถภาพ
การไดย้นิมคี่าเท่ากบั 0  ใชใ้นกรณีทีก่ารไดย้นิของหขูา้งหนึ่งปกต ิและอกีขา้งหหูนวก 
 ตารางที ่7-2  ไดม้าจากการค านวณโดยใชส้ตูรขา้งตน้  
 ตารางที่ 7-3 ใช้ส าหรบัเปลี่ยนค่าการสูญเสยีสมรรถภาพของการได้ยนิทัง้  2 ขา้งเป็นค่าการสูญเสยี
สมรรถภาพของทัง้ร่างกาย  
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7.4  วิธีการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของการได้ยิน   
 ควรด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี้  
 1.  ตรวจการไดย้นิโดยใชเ้สยีงบรสิุทธิ ์ (pure tone audiometry) และบนัทกึผลการไดย้นิทีค่วามถี่ 500,   
1000, 2000 และ 3000 เฮริตซ ์  จ าเป็นตอ้งตรวจการไดย้นิทุกความถีเ่หล่าน้ีในผูป้ว่ยทุกคนทีม่ารบัการประเมนิ 
  กฎต่อไปน้ีใช้ส าหรบัค่าสูงสุดคือ  
           ก.  ถ้าระดบัการได้ยินบางความถ่ีมากกว่า 100 เดซิเบลให้คิดเป็น 100 เดซิเบล  
           ข.  ถ้าระดบัการได้ยินบางความถ่ีดีกว่าปกติ (เช่น -5 dB) ให้คิดเป็น 0 เดซิเบล   
        2.  รวมค่าระดบัการไดย้นิทัง้ 4 ความถีข่องแต่ละขา้งเขา้ดว้ยกนั 
        3.  น าค่าในขอ้ 2 ไปเปิดตารางที่ 1 เพื่อหาค่ารอ้ยละของการสญูเสยีสมรรถภาพของการไดย้นิขา้งเดยีว 
(Monaural Hearing Impairment)  
                      ตวัอย่างเช่น 
              ผูป้ว่ย ก :       หขูวามรีะดบัการไดย้นิ 235 dB = สญูเสยีการไดย้นิรอ้ยละ 50.5  
                                      หซูา้ยมรีะดบัการไดย้นิ 160 dB = สญูเสยีการไดย้นิรอ้ยละ 22.5  
 ผูป้ว่ย ข :      หขูวามรีะดบัการไดย้นิ 230 dB = สญูเสยีการไดย้นิรอ้ยละ 48.9  
                                       หซูา้ยมรีะดบัการไดย้นิ 260 dB = สญูเสยีการไดย้นิรอ้ยละ 60   
 

 ระดบัการได้ยิน (dB) 
ความถ่ี (Hz) ผูป่้วย  ก ผูป่้วย  ข 

 หขูวา หซู้าย หขูวา หซู้าย 
500 
1000 
2000 
3000 

50 
55 
60 
70 

30 
40 
40 
50 

35 
60 
65 
70 

45 
65 
70 
80 

DSHL * 235 160 230 260 
 
 DSHL* = ผลรวมจ านวนเดซเิบลของระดบัการไดย้นิทีค่วามถี ่500, 1000, 2000 และ 3000 เฮริตซ(์decibel 
sum of the hearing threshold levels at 500, 1000, 2000 and 3000 Hz)  
 4.  เปิดตารางที่ 7-2 เพื่อหารอ้ยละของการสญูเสยีสมรรถภาพของการไดย้นิทัง้ 2 ขา้ง (Binaural Hearing 
Impairment)  
                ผูป้ว่ย  ก  :   หขูา้งทีด่กีว่า = 160, หขูา้งทีเ่ลวกว่า = 235 เมื่อเปิดตารางที ่2  
                                         ไดก้ารสญูเสยีสมรรถภาพของการไดย้นิทัง้ 2 ขา้ง = รอ้ยละ 27.2   
                   ผูป้ว่ย  ข  :   หขูา้งทีด่กีว่า = 230, หขูา้งทีเ่ลวกว่า = 260 เมื่อเปิดตารางที ่2   
                                       ไดก้ารสญูเสยีสมรรถภาพของการไดย้นิทัง้ 2 ขา้ง = รอ้ยละ 50.6       
 5.  เปิดตารางที่ 7-3 เพื่อหาค่ารอ้ยละของการสญูเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกาย (Impairment of The 
Whole Person)  
                 ผูป้ว่ย  ก  :   มกีารสญูเสยีสมรรถภาพของการไดย้นิทัง้ 2 ขา้ง รอ้ยละ 27.2 มคี่าเท่ากบัมกีาร   
                                     สญูเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกายรอ้ยละ 10    
                 ผูป้ว่ย  ข  :   มกีารสญูเสยีสมรรถภาพของการไดย้นิทัง้ 2 ขา้ง รอ้ยละ 50.6 มคี่าเท่ากบัมกีาร    
                                        สญูเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกายรอ้ยละ 18     
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 ข้อสงัเกต การประเมินการสญูเสียสมรรถภาพของการได้ยินตามท่ีกล่าวมาทัง้หมดข้างต้น           
ต้องคิดออกมาเป็นการสูญเสียสมรรถภาพการได้ยินทัง้ 2 ข้าง (Binaural Hearing Impairment) 

ตารางท่ี 7-1 การสูญเสียการได้ยินข้างเดียว (Monaural Hearing Loss and Impairment (%)*) 
 

    DSHL+                         รอ้ยละการสูญเสียฯ  DSHL+          รอ้ยละการสูญเสียฯ DSHL+  รอ้ยละการสูญเสียฯ 
100 0.0      190                   33.8     285                    69.3 

       195                   35.6     290  71.2 
105 1.9      200                   37.5     295                    73.1 
110 3.8       300                    75.0 
115 5.6       205  39.4       
120 7.5       210                  41.2     305                    76.9 

        215  43.1     310                    78.8 
125 9.4       220                  45.0     315                    80.6 
130 11.2       320                    82.5 
135 13.1       225                  46.9   
140 15.0       230  48.9     325                    84.4 

        235                  50.5     330                    86.2 
145 16.9       240                  52.5     335  88.1 
150 18.8         340                    90.0 
155 20.6       245                  54.4   
160 22.5       250                  56.2     345  90.9 

        255  58.1     350  93.8 
165 24.4       260                  60.0     355                    95.6 
170 26.2       360 97.5 
175 28.1       265                 61.9     
180 30.0       270                       63.8     365  99.4 

        275                  65.6     368  100.0 
185 31.9       280                              67.5   ตัง้แต่ 368 ขึน้ไป  หรอืมากกวา่ 

 
          * เครื่องตรวจการไดย้นิไดร้บัการปรบัตามมาตรฐานของ   ANSIS 3.6-1989     
          + Decibel sum of the hearing threshold levels at 500, 1000, 2000, และ 3000 Hz.  
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ตารางท่ี 7-3 เปรียบเทียบค่าการสูญเสียฯของการได้ยินทัง้สองข้างกบัค่าการสญูเสียสมรรถภาพของทัง้รา่งกาย 
(Relationship of Binaural Hearing Impairment to Impairment of the Whole Person) 
 

รอ้ยละการสูญเสียฯ 
การได้ยินทัง้สองข้าง 

รอ้ยละการสูญเสียฯ 
ของทัง้รา่งกาย 

รอ้ยละการสูญเสียฯ 
การได้ยินทัง้สองข้าง 

รอ้ยละการสูญเสียฯ 
ของทัง้รา่งกาย        

0 - 1.7 
1.8 - 4.2 
4.3 - 7.4 
7.5 - 9.9 

10.0 – 13.1 
 

13.2 – 15.9 
16.0 – 18.8 
18.9 – 21.4 
21.5 – 24.5 
24.6 – 27.1 

 
27.2 – 30.0 
30.1 – 32.8 
32.9 – 35.9 
36.0 – 38.5 
38.6 – 41.7 

 
41.8 – 44.2 
44.3 – 47.4 
47.5 – 49.9 

 

0 
1 
2 
3 
4 
 
5 
6 
7 
8 
9 
 

10 
11 
12 
13 
14 
 

15 
16 
17 

50.0 - 53.1 
53.2 - 55.7 
55.8 - 58.8 
58.9 - 61.4 
61.5 - 64.5 

 
64.6 - 67.1 
67.2 - 70.0 
70.1 - 72.8 
72.9 - 75.9 
76.0 - 78.5 

 
78.6 - 81.7 
81.8 - 84.2 
84.3 - 87.4 
87.5 - 89.9 
90.0 - 93.1 

 
93.2 - 95.7 
95.8 - 98.8 
98.9 - 100.0  

18 
19 
20 
21 
22 
 

23 
24 
25 
26 
27 
 

28 
29 
30 
31 
32 
 

33 
34 
35 

 
7.5  การประยกุต์ใช้การประเมินการสญูเสียสมรรถภาพของการได้ยินและการคิดค่าทดแทน             
 
 ขัน้ตอนการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของการไดย้นินัน้จะตอ้งปฏบิตัดิงันี้ คอื 
 1. ซกัประวตักิารประสบอนัตรายหรอืการเกดิโรคของลูกจ้าง การทราบถึงสภาพการท างาน ลกัษณะของ
สถานทีป่ระกอบการ และสภาพแวดลอ้มอื่นๆ อย่างละเอยีดเพื่อประกอบการวนิิจฉยัว่าโรค หรอืการประสบอนัตรายนัน้
เกดิจากการท างานหรอืไม่ เพราะถ้าโรคหรอืพยาธสิภาพนัน้ไม่เกดิจากการท างานกไ็ม่มกีารจ่ายค่าทดแทน ถงึแมใ้ น
กรณีทีไ่ม่เนื่องจากการท างาน การซกัประวตักิจ็ะช่วยใหท้ราบสภาพทีแ่ทจ้รงิของการประสบอนัตรายหรอืการเกดิโรค
ของผูป้ว่ย 
 2. ตรวจร่างกายระบบห ูคอ จมกู และระบบอื่นๆ ตามความจ าเป็น 
 3. ตรวจการไดย้นิโดยท า Audiometry 
 4. ค านวณการสญูเสยีสมรรถภาพของการไดย้นิจาก audiogram ตามขัน้ตอนต่อไปนี้ 
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  ก.  อ่านค่าความเขม้ของเสยีง (เฉพาะ Air Conduction) ทีค่วามถี่ 500, 1000, 2000 และ 3000 เฮริตซ ์
ทัง้ 2 ขา้ง 

  ข.  น าค่าทีอ่่านไดใ้นขอ้ ก. ของแต่ละขา้งมารวมกนั 
  ค.  น าค่าทีไ่ดใ้นขอ้ ข. ไปเปิดตารางที ่7-2 เพื่อหาค่าการสญูเสยีการไดย้นิของหูทัง้สองขา้ง (Binaural 

Hearing Impairment) 
  ง.  น าค่าทีไ่ดใ้นขอ้ ค. ไปเปิดตารางที ่7-3 เพื่อหาค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกาย       

(Wholeman Impairment) 

 
การค านวณการสญูเสยีสมรรถภาพของการไดย้นิ 

ก.  และ  ข. หขูวา   ความถ่ี หซู้าย 
   50   500 Hz 30 dB 
   55 1000 Hz 40 dB 
   60 2000 Hz 40 dB 
   70 3000 Hz 50 dB 
     Worse Ear = 235   160 = Better Ear 
ค.  น าค่าจาก ก. และ ข. ไปเปิดตารางที ่7-2 จะไดค้่าการสญูเสยีการไดย้นิของหทูัง้สองขา้งเท่ากบัรอ้ยละ 27.2 
ง.  น าค่ารอ้ยละ 27.2 จากขอ้ ค. ไปเปิดตารางที ่7-3 จะไดค้่าการสญูเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกายเท่ากบัรอ้ยละ 10 
 7.5.1   การค านวณหาระยะเวลาท่ีต้องจ่ายค่าทดแทนคิดเปรียบเทียบจากการสูญเสียสมรรถภาพ               

ของทัง้รา่งกาย 
           ตามประกาศกระทรวงแรงงงานเรื่อง ก าหนดระยะเวลาการจ่ายค่าทดแทนและหลกัเกณฑ์และวิธีการ
ค านวณค่าจา้งรายเดอืน ซึง่ประกาศ ณ วนัที ่24 พฤศจกิายน พ.ศ.2547 มดีงันี้ 

ขอ้ 1. ใหย้กเลกิประกาศกระทรวงแรงงงานและสวสัดกิารสงัคม เรื่องก าหนดระยะเวลาการจ่ายค่าทดแทน
และหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารค านวณค่าจา้งรายเดอืน ลง วนัที ่12 กนัยายน พ.ศ.2537 (.....หูหนวก2ขา้งไดค้่าทดแทน  
หา้ปีสบิเดอืน, หหูนวกขา้งหนึ่งไดค้่าทดแทน สองปีแปดเดอืน......) 
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 ขอ้ 2. ใหม้รีะยะเวลาการจ่ายค่าทดแทนตามผลการประเมนิการสญูเสยีอวยัวะหรอืสมรรถภาพของอวยัวะ 
เป็นร้อยละของสมรรถภาพทัง้ร่างกายในอตัราความสูญเสียสมรรถภาพร้อยละหน่ึงต่อระยะเวลาการจ่ายค่า
ทดแทนสองเดือน 
 ดงันัน้ จากประกาศกระทรวงฯขา้งตน้ สรุปไดว้่า 
 การสญูเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกายรอ้ยละ 1 ไดค้่าทดแทน 2 เดอืน 
 การสญูเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกายในรายนี้รอ้ยละ 10 ไดค้่าทดแทน = 10 x 2 = 20 เดอืน 
 จากประกาศนี้การคดิค่าทดแทนสะดวกขึน้กว่าเดมิ โดยค านวณค่ารอ้ยละของการสญูเสยีสมรรถภาพของ
ทัง้ร่างกายแลว้คณูดว้ย 2 ผลลพัธค์อืจ านวนเดอืนทีผู่ป้ว่ย (หรอืลกูจา้ง) จะไดค้่าทดแทน  
 
7.6  การทรงตวั 
  การทรงตัวหรือการรักษาสมดุลของการทรงตัว ท าให้คนเราสามารถนัง่ นอน ยืน เดิน  วิ่ง             
ปฏบิตัิ  กจิวตัรประจ าวนั และปฏบิตัิกจิกรรมนอกเหนือจากกจิวตัรประจ าวนั  เช่น การเล่นกฬีา ว่ายน ้า ขบัรถและ
กจิกรรมอื่น ๆ ทีเ่ป็นเรื่องเฉพาะตวัไดอ้ย่างปกตนิัน้ ต้องอาศยักลไกของการทรงตวัหลายอย่างท างานร่วมกนั ไดแ้ก่  
(1) การรบัรูส้ภาพแวดล้อมด้วยสายตา (Vision), (2) การรบัรู้ต าแหน่งของร่างกายผ่านกล้ามเน้ือ ข้อของแขน
ขา และกระดกูสนัหลงั (Kinesthetic Sense) และ (3) การรบัรู้การเปล่ียนแปลงต าแหน่งของศีรษะผ่านทาง
ประสาททรงตวัในหชูัน้ในทัง้สองข้าง (Vestibular End-Organ) โดยการท างานของการรบัรูท้ ัง้สามนี้ จะต้อง
ประสานกนัอย่างสมดุล และส่งสญัญาณไปสู่ศูนยร์บัและประมวลผลทีร่ะบบประสาทส่วนกลาง มกีารตดิต่อไปยงัสมอง
ส่วน Cerebrum เพื่อการรบัรู้ความรู้สกึและการควบคุมการทรงตวัในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างสมดุลโดยไม่เกิด
อนัตรายต่อร่างกาย ในสว่นของสมองสว่นทา้ย (Cerebellum) จะมกีารสง่ขอ้มลูมายงัศูนย์กลางการทรงตวัในกา้นสมอง
ดว้ย ท าใหค้นเราสามารถทรงตวัในสภาพแวดลอ้มไดอ้ย่างเป็นปกต ิการผดิปกตขิองการทรงตวัจะท าใหเ้กดิอาการ และ
อาการแสดงทางคลนิิกทีแ่ยกไดว้่าเป็นการผดิปกตขิองระบบปลายทางของประสาทหรอืระบบกลไกปรบัตวัของสมอง  
  ความผดิปกตขิองการทรงตวั อาจท าใหเ้กดิความรูส้กึว่าตนเองมกีารเคลื่อนไหวผดิปกต ิทรงตวัไม่ได ้
(Subjective) หรอืรูส้กึว่าสิง่แวดลอ้มรอบตวัมกีารเคลื่อนไหว (Objective) ความรูส้กึทีผ่ดิปกตนิี้ อาจเป็นลกัษณะหมุน, 
ดงึและดนั, หรอืเอยีง เมื่อมกีารเคลื่อนไหวของศรีษะ 

  ความผดิปกตขิองการทรงตวัอาจจ าแนกตามอาการไดด้งันี้ 
  1.  อาการรูส้กึหมุนหรอืเวยีนศรีษะ (Vertigo) เนื่องจากมคีวามผดิปกตขิอง Vestibular system และ
Central nervous system components ซึง่ไดแ้ก่ Cerebral cortex, Cerebellum, Brainstem, และการเคลื่อนไหวของ
ลกูตา 
  2.  ความรูส้กึงง ๆ หรอืศรีษะเบาๆ (Giddiness Or Lightheadedness) โดยไม่มอีาการรูส้กึหมุน 
   3.  มคีวามผดิปกตขิองการยนืและเดนิโดยมแีละไม่มอีาการเวยีนศรีษะร่วมดว้ย 
  7.6.1 การสญูเสียการทรงตวัเน่ืองจากความผิดปกติของ Vestibular system   
    การสูญเสยีสมรรถภาพของการทรงตวั เกดิขึน้ได้จากความผดิปกติในการท างานของ Vestibular 
organ ทีอ่ยู่ในหชูัน้ใน (Labyrinthine) และการเชื่อมโยงกบัระบบประสาทกลาง [ส าหรบัการสญูเสยีการทรงตวัทีเ่กดิจาก
การท างานผดิปกตขิองระบบประสาทกลาง (Cerebrum, Cerebellum, Brainstem) ใหด้แูนวทางการประเมนิการสญูเสยี
สมรรถภาพในบทที ่5 ระบบประสาท)] การท างานผดิปกตขิอง Vestibular organ อาจเกดิขึน้ได ้2 ลกัษณะคอื 
  1.  การสญูเสยีหน้าทีโ่ดยสิน้เชงิ (Complete Loss of Vestibular Function)  
  2.  การแปรปรวนในการท าหน้าที ่(Disturbances Of Vestibular Function) 
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 7.6.1.1  การสญูเสียหน้าท่ีโดยส้ินเชิง (Complete Loss of Vestibular Function)  
 อาจเป็นขา้งเดยีวหรอืทัง้สองขา้ง ถา้เป็นขา้งเดยีว อาจมกีารชดเชยการทรงตวัทีม่ากพอดว้ยการท างานระบบ
ประสาทกลางได้  แต่ในกรณีที่เป็นทัง้สองข้าง การทรงตัวต้องอาศยัการรับรู้ต าแหน่งของร่างกาย (Kinesthetic or 
Proprioceptive Senses) และการมองเหน็ (Vision) เท่านัน้ ซึง่โดยทัว่ๆไป จะไม่สามารถชดเชยไดส้มบรูณ์จนท าใหบุ้คคลมี
การเคลื่อนไหวหรอืเคลื่อนทีไ่ดเ้ป็นปกตไิด ้ การสูญเสยีหน้าทีโ่ดยสิน้เชงิของ Vestibular system จะท าให้มกีารสญูเสยี
สมรรถภาพตัง้แต่รอ้ยละ 0-95 ของทัง้ร่างกาย ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัความสามารถในการประกอบกจิวตัรประจ าวนัของบุคคลที่มี
การสญูเสยีดงักล่าว 
  7.6.1.2  การแปรปรวนในการท าหน้าท่ี (Disturbances Of Vestibular Function)  
 การแปรปรวนในการท าหน้าที่จะท าให้เกิดอาการรู้สึกหมุนหรือ เวียนศีรษะ  (Vertigo or Vestibular 
Dysequilibrium) การรู้สกึงงหรอืศรีษะเบา (Giddiness or Lightheadedness) และการเดนิผดิปกต ิโดยไม่มอีาการเวยีน
ศรีษะร่วมดว้ย ไม่จดัเป็นการแปรปรวนในการท าหน้าทีข่อง Vestibular organ 
 อาการเวยีนศรีษะ อาจมอีาการอืน่ร่วมดว้ยซึง่ไดแ้ก่อาการคลืน่ไส ้อาเจยีน ปวดศรีษะ เคลือ่นไหวไม่ได ้  เดนิเซ 
และมกีารกระตุกของลกูตา (Nystagmus) การเคลือ่นไหวร่างกาย อาจท าใหอ้าการเวยีนศรีษะและอาการร่วมอืน่ๆ รุนแรงขึน้ 
การแปรปรวนในการท าหน้าที่ของ Vestibular organ (Labyrinthine) มกัเกดิขึน้ร่วมกบัการสญูเสยีการได้ยนิ (Hearing 
Loss) และเสยีงดงัรบกวนในหู (Tinnitus) เน่ืองจากการแปรปรวนในการท าหน้าทีอ่าจเกดิขึน้ชัว่คราวหรอืถาวร ดงันัน้การ
ประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพจงึควรท าเมื่อผูร้บัการประเมนิมอีาการคงที ่หรอืมกีารปรบัตวัอย่างเตม็ทีแ่ลว้ ซึง่มกัตอ้งใช้
เวลาหลายเดอืน หลงัจากไดร้บับาดเจบ็หรอืเป็นโรค  
 การประเมนิผูป้่วยทีม่กีารสูญเสยีสมรรถภาพของการทรงตวั แบ่งการสูญเสยีเป็น 5 ระดบัแต่ละระดบัจะเป็น
เกณฑ์ที่แสดงสมรรถภาพที่เหลอืของผูป้่วยต่อการใช้ชีวติประจ าวนัตามปกติ การประเมนิความรุนแรงของการสูญเสยี
สมรรถภาพตามการจดัระดบัน้ี อยู่บนพืน้ฐานว่า ผูร้บัการประเมนิไดร้บัการวนิิจฉัย โรคทีถู่กตอ้ง จากการซกัประวตัอิย่าง
รอบคอบ และการตรวจทางคลนิิกทีส่นับสนุนอย่างครบถว้น โดยไม่อาศยัค าบอกเล่าของผูร้บัการประเมนิเพยีงอย่างเดยีว  
เสรมิดว้ยการใชว้จิารณญาณอยา่งมเีหตุผลของแพทยใ์นทางคลนิิก   
  7.6.1.3  เกณฑก์ารประเมินการสญูเสียสมรรถภาพของการทรงตวั 
 ระดบัท่ี 1   สญูเสียสมรรถภาพร้อยละ 0 ของทัง้ร่างกาย 
 1. มีอาการหรืออาการแสดงของการเสียการทรงตวั แต่ไม่มีหลกัฐานสนับสนุน  จากการตรวจท่ีเป็นภว

วิสยั (Objective Finding)  และ 
 2. สามารถประกอบกิจวตัรประจ าวนัได้ตามปกติโดยไม่ต้องมีการช่วยเหลือ  
 ระดบัท่ี 2   สญูเสียสมรรถภาพร้อยละ 1-10 ของทัง้ร่างกาย  
 1. มีอาการหรืออาการแสดงของการเสยีการทรงตวั โดยมีหลักฐานสนับสนุนจากการตรวจที่เป็นภววิสยั 

(Objective Finding) และ  
 2. สามารถประกอบกิจวตัรประจ าวนัได้ตามปกติโดยไม่ต้องมีการช่วยเหลือ นอกจาก กิจกรรมซับซ้อน

บางอย่าง เช่น การขีจ่กัรยาน หรอืการท างานบางอย่างของบุคคลนัน้ เช่น การเดนิบนคาน หรอื นัง่รา้นใน
การก่อสรา้ง เป็นตน้ 

 ระดบัท่ี 3  สญูเสียสมรรถภาพร้อยละ 11-30 ของทัง้ร่างกาย 
 1. มีอาการหรืออาการแสดงของการเสยีการทรงตวั โดยมีหลักฐานสนับสนุนจากการตรวจที่เป็นภววิสยั 

(Objective Finding)  และ 
 2. ไม่สามารถประกอบกจิวตัรประจ าวนัไดต้ามปกต ิถ้าปราศจากการช่วยเหลอื ยกเวน้กจิกรรมง่ายๆ เช่น 

การดแูลตนเอง (Self-care), งานบา้นบางอย่าง, การเดนิ, การนัง่ยานยนตท์ีค่นอื่นขบั  
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 ระดบัท่ี  4   สูญเสียสมรรถภาพรอ้ยละ 31 – 60 ของทัง้รา่งกาย 
 1. มอีาการหรอือาการแสดงของการเสยีการทรงตวั โดยมหีลกัฐานสนับสนุนจากการตรวจที่เป็นภววสิยั 

(Objective Finding)  และ 
 2. บุคคลนัน้ไม่สามารถประกอบกจิกรรมในชวีติประจ าวนัได้ตามปกติล าพงั โดยไม่มกีารช่วยเหลอืจาก

บุคคลอื่น นอกจาก การดแูลตนเอง 
 ระดบัท่ี  5  สูญเสียสมรรถภาพรอ้ยละ 61-95 ของทัง้รา่งกาย 
 1. มอีาการหรอือาการแสดงของการเสยีการทรงตวั โดยมหีลกัฐานสนับสนุน จากการตรวจทีเ่ป็นภววสิยั 

(objective finding) และ   
 2.  ไม่สามารถประกอบกจิวตัรในชวีติประจ าวนัไดต้ามล าพงัโดยไม่มกีารช่วยเหลอืจากบุคคลอื่นนอกจาก 

การดแูลตนเองทีไ่ม่ตอ้งเคลื่อนยา้ยตวัเอง (Ambulation) และ 
 3. จ าเป็นตอ้งอยู่แต่ในบา้นหรอืสถานทีพ่กัอื่นๆ เท่านัน้ 
 
7.7  จมูก คอ และอวยัวะท่ีเก่ียวข้อง 
 จมกู (Nose) คอ (Throat) และอวยัวะทีเ่กีย่วขอ้ง (Related Structures) ในทีน่ี้หมายถงึ 
 1. บริเวณจมูก ประกอบด้วย จมูกภายนอก โพรงจมูก  และบริเวณคอด้านในต่อกับหลังจมูก 
(Nasopharynx) 
 2. บรเิวณปาก ประกอบดว้ย ปากและรมิฝีปาก ฟนั ขอ้ขากรรไกร (Temporomandibular Joint) ลิน้ เพดาน
แขง็ เพดานอ่อน บรเิวณต่อมทอนซลิ (Palatine Tonsils) และบรเิวณคอดา้นในระดบัช่องปาก (Oropharynx) 
 3. บรเิวณคอ (Neck) และทรวงอก (Chest Region) ประกอบดว้ย บรเิวณคอดา้นในต ่ากว่าระดบัช่องปาก 
(Hypopharynx), กล่องเสยีง (Larynx), หลอดลมคอ (Trachea), หลอดลม (Bronchi) และหลอดอาหาร (Esophagus) 
 อวยัวะดงักล่าวท าหน้าทีก่ีย่วกบั 
 1.  การหายใจ (respiration) 
 2.  การเคีย้วและการกลนื (mastication and deglutition) 
              3.  การไดก้ลิน่และการรูร้ส (olfaction and taste) 
 4.  ลกัษณะของใบหน้าและการเคลื่อนไหว 
 5.  การพดู 
 การสญูเสยีสมรรถภาพ อาจเกดิจากความผดิปกตใินการท าหน้าทีอ่ย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่าง
เน่ืองจากอวยัวะเหล่านี้ท างานสมัพนัธก์นัอย่างมาก 
 
 7.7.1 การหายใจ (Respiration) 
 การหายใจในทีน่ี้หมายถงึ การน าอากาศเขา้ไปสูป่อดและการน าอากาศออกจากปอด อวยัวะต่างๆ ทีท่ าหน้าที่
ในการหายใจประกอบด้วย รูจมูก โพรงจมูก ปาก คอด้านใน กล่องเสยีง หลอดลมคอและหลอดลม ในบทนี้จะกล่าว
เฉพาะการสูญเสยีสมรรถภาพของระบบทางเดนิหายใจส่วนบน (การสูญเสยีสมรรถภาพของระบบทางเดินหายใจ
ส่วนล่างและปอด ใหดู้แนวทางการประเมนิการสูญเสยีฯในบทที่ 9 ระบบทางเดนิหายใจ) การสูญเสยีสมรรถภาพที่
เกดิขึน้เป็นความผดิปกตซิึง่ส่วนใหญ่เป็นการอุดตนั (Obstruction) การอุดตนันี้อาจเป็นการอุดตนับางส่วน (Stenosis) 
หรอืการอุดตนัทัง้หมด (Occlusion) เมื่อมกีารอุดตนัเกดิขึน้ จะเป็นเหตุใหผู้ป้ว่ยหายใจล าบาก (Dyspnea) และการหยุด
หายใจระหว่างนอนหลบั (Sleep Apnea) กอ็าจเกดิจากสาเหตุนี้ได ้
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 การหายใจล าบาก จะมสี่วนส าคญัทีท่ าใหผู้ป้่วยไม่สามารถประกอบกจิวตัรประจ าวนัไดต้ามปกติ ในระยะ
เริม่แรก ผูป้ว่ยจะสงัเกตว่ามกีารหายใจตดิขดั ซึง่จะเป็นมาก ขึน้ในขณะออกก าลงักาย  ถ้าในช่วงทีพ่กัยงัมกีารหายใจ
ล าบากแสดงว่า ระบบทางเดนิหายใจมคีวามผดิปกตขิัน้รุนแรง  การหายใจล าบากดงักล่าวอาจเกดิร่วมหรอืไม่ร่วมกบั
อาการและการตรวจพบอย่างอื่นๆ  
 การสูญเสยีสมรรถภาพของการหายใจทีเ่กดิจากโรคหรอืพยาธสิภาพของทางเดนิหายใจส่วนบน มเีกณฑ์ 
การประเมนิตามตารางที ่7-4 ส่วนการสญูเสยีสมรรถภาพทีเ่กดิจากภาวะหยุดหายใจขณะหลบั เนื่องจากทางเดนิหายใจ
อุดตนั ใหป้ระเมนิตามเกณฑใ์นบทที ่9 ระบบทางเดนิหายใจ 
 
ตารางท่ี 7- 4  เกณฑก์ารประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของการหายใจท่ีเกิดจากพยาธิสภาพของทางเดิน

หายใจส่วนบน  
ระดบัการสญูเสียสมรรถภาพ เกณฑก์ารประเมิน 

ระดบัท่ี 1 
รอ้ยละ 0–10 ของทัง้รา่งกาย 

อาการหายใจล าบาก (Dyspnea)ไม่เกดิขึน้ในขณะพกั 
และ 
ไม่มอีาการหายใจล าบาก (Dyspnea) เกดิขึน้ เมื่อเดนิบนทางราบ 
เดนิขึน้บนัได หรอื ประกอบกจิวตัรประจ าวนัอื่นตามปกต ิ
และ 
ไม่มอีาการหายใจล าบาก  เมื่อเกดิความเครยีด, ออกแรงนานๆ 
รบีเร่ง,  เดนิขึน้เนิน, หรอืท ากจิกรรมอื่นทีต่อ้งออกแรงใกลเ้คยีงกนั* 
และ 
ตรวจพบการอุดตนับางสว่น (Partial Obstruction) ของคอดา้นใน
ระดบัช่องปาก (Oropharynx), คอดา้นในระดบักล่องเสยีง 
(Laryngopharynx),  กล่องเสยีง, หลอดลมคอสว่นบน (กระดกูอ่อน
หลอดลมคอ 1-4),  หลอดลมคอสว่นล่าง หรอืหลอดลม (bronchi)   
หรอืตรวจพบการอุดตนัโดยสิน้เชงิ  (Complete Obstruction) ของ
จมกูทัง้ 2 ขา้ง หรอืบรเิวณคอดา้นในต่อหลงัจมกู (Nasopharynx) 

ระดบัท่ี 2 
รอ้ยละ 11–29 ของทัง้รา่งกาย 

อาการหายใจล าบาก (Dyspnea)ไม่เกดิขึน้ในขณะพกั 
และ 
ไม่มอีาการหายใจล าบาก เมื่อการเดนิบนทางราบ เดนิขึน้บนัได    
หนึ่งชัน้ หรอื ประกอบกจิวตัรประจ าวนัอื่นตามปกต ิ  
แต่ 
มอีาการหายใจล าบาก  เมื่อเกดิความเครยีด, ออกแรงนานๆ รบีเร่ง,  
เดนิขึน้เนิน, หรอืท ากจิกรรมอื่นทีต่อ้งออกแรงใกลเ้คยีงกนั 
และ 
ตรวจพบการอุดตนับางสว่น (Partial Obstruction) ของคอดา้นใน
ระดบัช่องปาก (Oropharynx), คอดา้นในระดบักล่องเสยีง 
(Laryngopharynx),  กล่องเสยีง, หลอดลมคอสว่นบน (กระดกูอ่อน
หลอดลมคอ 1-4),  หลอดลมคอสว่นล่าง หรอืหลอดลม (bronchi) 
หรอืตรวจพบการอุดตนัโดยสิน้เชงิ (Complete Obstruction) ของ
จมกูทัง้ 2 ขา้ง หรอืบรเิวณคอดา้นในต่อหลงัจมกู (Nasopharynx) 
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ระดบัการสญูเสียสมรรถภาพ เกณฑก์ารประเมิน 
ระดบัท่ี 3 
รอ้ยละ 30–49 ของทัง้รา่งกาย 

อาการหายใจล าบาก (Dyspnea)ไม่เกดิขึน้ในขณะพกั 
และ 
มอีาการหายใจล าบาก เมื่อเดนิบนทางราบเป็นระยะทาง 50 หรอื  
100 เมตร, เดนิขึน้บนัไดชัน้เดยีวตอ้งพกั หรอื เมื่อประกอบกจิวตัร
ประจ าวนัตามปกตบิางอย่าง  
และ 
มอีาการหายใจล าบาก เมื่อเกดิความเครยีด, ออกแรงนาน ๆ , รบีเร่ง, 
เดนิขึน้เนิน หรอืท ากจิกรรมอื่นทีต่อ้งออกแรงใกลเ้คยีงกนั 
และ 
ตรวจพบการอุดตนับางสว่น (Partial Obstruction) ของคอดา้นใน
ระดบัช่องปาก (Oropharynx),  คอดา้นในระดบักล่องเสยีง 
(Laryngopharynx),  กล่องเสยีง, หลอดลมคอสว่นบน (กระดกูอ่อน
หลอดลมคอ 1-4),  หลอดลมคอสว่นล่าง หรอืหลอดลม (bronchi) 

ระดบัท่ี 4 
รอ้ยละ 50–89 ของทัง้รา่งกาย 

มอีาการหายใจล าบาก (Dyspnea) ขณะพกั แต่ไม่จ าเป็นตอ้งอยู่
เฉพาะบนเตยีง (Bedridden) 
และ 
อาการหายใจล าบากถูกท าใหเ้กดิขึน้จากประกอบกจิวตัรประจ าวนั
ตามปกตใิดๆทีม่ากกว่าการอาบน ้า แต่งตวั หวผีม 
และ 
ตรวจพบการอุดตนับางสว่น (Partial obstruction) ของคอดา้นใน
ระดบัช่องปาก (Oropharynx), คอดา้นในระดบักล่องเสยีง 
(Laryngopharynx),  กล่องเสยีง, หลอดลมคอสว่นบน (กระดกูอ่อน
หลอดลมคอ 1-4),  หลอดลมคอสว่นล่าง และ/หรอืหลอดลม 
(Bronchi) 

ระดบัท่ี 5 
รอ้ยละ 90 ของทัง้รา่งกายขึน้ไป 

มอีาการหายใจล าบาก (Dyspnea) อย่างมากขณะพกั และการหายใจ
เองไม่เพยีงพอ 
และ 
ตอ้งใชเ้ครื่องช่วยหายใจ 
และ 
ตรวจพบการอุดตนับางสว่น (Partial Obstruction) ของคอดา้นใน
ระดบัช่องปาก (Oropharynx), คอดา้นในระดบักล่องเสยีง 
(Laryngopharynx), กล่องเสยีง, หลอดลมคอสว่นบน (กระดกูอ่อน
หลอดลมคอ 1-4), หลอดลมคอสว่นล่าง และ/หรอืหลอดลม (Bronchi) 

 
หมายเหตุ    
* หากผูป้่วยสามารถป้องกนัการหายใจล าบากโดยการหลกีเลีย่งการออกแรง เชน่ การเล่นกฬีาทีต่อ้งมกีารปะทะกนั กย็งัจดัใหอ้ยู่ในระดบัที ่1 ได้ 
ผูป้่วยทีเ่จาะคอช่วยหายใจอย่างถาวร (Permanent Tracheostomy) มกีารสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 25 ของทัง้ร่างกาย 
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ตวัอยา่งท่ี 7.1  
สูญเสียสมรรถภาพรอ้ยละ 0-10 เน่ืองจากอมัพาตของสายเสียงข้างขวา 
ประวติั      ชายไทย อายุ 25 ปีหลงัผ่าตดัเนื้องอกทีไ่ขสนัหลงั 4 ปี และท า Right anterior cervical 

fusion เกดิอาการเสยีงแหบถาวรหลงัผ่าตดั  
อาการปัจจบุนั  เสยีงเบา ต้องไอ และกระแอมหลงัดื่มเครื่องดื่มเยน็ๆ ไม่มอีาการหายใจล าบากและกลนื

ล าบาก 
การตรวจรา่งกาย  ระบบห ูคอ จมกู ปกต ิ
การตรวจทางคลินิก การส่องตรวจกล่องเสยีงดว้ยกลอ้ง (Fiber optic laryngoscopy) พบสายเสยีงขา้งขวาอยู่

ในต าแหน่ง Paramedian position มชี่องว่างระหว่างสายเสยีง 2-3 มลิลเิมตร เมื่อ
พยายามเปล่งเสยีง 

การวินิจฉัยโรค สายเสยีงขา้งขวาเป็นอมัพาต 
ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 5-10 จากสายเสยีงขา้งขวาเป็นอมัพาต ตอ้งน าค่าการสญูเสยีฯ

นี้ไปรวมกบัค่าการสูญเสยีสมรรถภาพของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก เพื่อประเมนิการ
สญูเสยีสมรรถภาพทัง้หมดของร่างกาย 

ค าอธิบาย  มกีารอุดตนับางสว่นของทางเดนิหายใจบรเิวณกล่องเสยีง 
 
ตวัอย่างท่ี 7.2  
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 11-29 เน่ืองจากอมัพาตของสายเสียงทัง้สองข้าง และต้องเจาะคอไว้ตลอดชีวิต 
(Permanent Tracheostomy) 
ผูป่้วย   ชายไทย อายุ 40 ปี 
ประวติั  ผ่าตดัเจาะคอเมื่อ 10 ปีก่อนหลงัใส่ท่อช่วยหายใจทางหลอดลมคอเนื่องจากอุบตัิเหตุ         

เคยไดร้บัการวนิิจฉัยว่าเป็น Arnold-Chiari syndrome และรบัการผ่าตดัทางระบบประสาท
เพื่อ Decompression หลงัจากนัน้เกดิเป็นเยื่อหุม้สมองอกัเสบโดยไม่รูส้าเหตุเป็นอมัพาต
ครึง่ซกี ประวตัอิดตีพบว่า มกีารสูญเสยีการไดย้นิ ความดนัโลหติสงูและเบาหวาน สบูบุหรี่
มา 20 ปี 

อาการปัจจบุนั  ตอ้งนัง่รถเขน็ ใสท่่อเจาะคอ สามารถเปล่งเสยีงไดถ้า้ปิดท่อเจาะคอ แต่จะหายใจไม่สะดวก 
การตรวจรา่งกาย   อมัพาตครึง่ซกีขวา และมกีารสญูเสยีการไดย้นิขา้งขวา 
การตรวจทางคลินิก   การสอ่งตรวจกล่องเสยีงดว้ยกลอ้ง (Fiber optic laryngoscopy) พบสายเสยีงทัง้สองขา้งอยู่

ในต าแหน่งกลาง (midline position) และเปิดออก (abduction) ไดย้าก 
การวินิจฉัยโรค   สายเสยีงเป็นอมัพาตทัง้สองขา้ง ตอ้งเจาะคอช่วยหายใจอย่างถาวร 
ผลการประเมิน  สญูเสยีสมรรภาพรอ้ยละ 29 จากสายเสยีงเป็นอมัพาตทัง้สองขา้ง ต้องน าค่าการสญูเสยีฯนี้

ไปรวมกับค่าการสูญเสียสมรรถภาพของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก และการสูญเสีย
สมรรถภาพของการไดย้นิ เพื่อประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพทัง้หมดของร่างกาย 

ค าอธิบาย    ตอ้งตดิตามการดแูลท่อเจาะคอใหส้ามารถหายใจไดส้ะดวก 
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 7.7.2   การเค้ียวและการกลืน (Mastication and Deglutition) 
 การกินอาหาร ประกอบด้วย การเคี้ยวและการกลืนอาหาร  นอกจากโรคและพยาธิสภาพของทางเดิน
อาหาร ความผดิปกตใินการเคีย้วและกลนื อาจมสีาเหตุมาจากระบบอวยัวะอื่นไดด้ว้ย 
  การท างานผดิปกตขิองขอ้ขากรรไกร (Temporomandibular Joint) จะท าใหเ้กดิความผดิปกตเิกีย่วกบัการ
เคีย้วอาหาร การพดู การเสยีรปูของใบหน้าครึง่ล่าง และท าใหเ้กดิอาการเจบ็ปวดได ้การประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพ
จากขอ้ขากรรไกรท างานผดิปกตใินบทนี้ จะพจิารณาเฉพาะผลทีเ่กดิขึน้กบัการกนิอาหารเท่านัน้ ส่วนการประเมนิการ
สญูเสยีสมรรถภาพของหน้าทีอ่ื่น สามารถดไูดจ้ากบททีเ่กีย่วขอ้ง   
 การประเมนิการสูญเสยีสมรรถภาพของการเคีย้วและการกลนื จะท าหลงัจากผู้รบัการประเมนิได้รบัการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพอย่างเต็มที่ และมกีารสญูเสยีที่คงที่แลว้  เมื่อมกีารสูญเสยีสมรรถภาพการเคี้ยวและการกลนืจะมี               
ผลต่อประเภทของอาหารทีผู่ป้ว่ยสามารถกนิได ้ซึง่จะใชเ้ป็นเกณฑใ์นการประเมนิการสญูเสยีฯ ตามตารางที ่7-5 
 
ตารางท่ี 7-5  เกณฑก์ารประเมินการสญูเสียสมรรถภาพของการเค้ียวและการกลืน  

รอ้ยละของการสญูเสียสมรรถภาพ ประเภทของอาหารท่ีกินได้ 
ระดบัท่ี 1   รอ้ยละ 5-19 ของทัง้รา่งกาย อาหารแขง็ปานกลาง (Semi-Solid Foods) หรอือาหาร

อ่อน (Soft Foods) 
ระดบัท่ี 2   รอ้ยละ 20-39 ของทัง้รา่งกาย อาหารเหลว (Liquid Foods) เท่านัน้ 
ระดบัท่ี 3   รอ้ยละ 40-60 ของทัง้รา่งกาย ไดร้บัอาหารโดยการใหท้างท่อใสผ่่านทางจมกูไปกระเพาะ

อาหาร (Tube Feeding) หรอืทางท่อทีเ่จาะผ่านหน้าทอ้ง
ไปกระเพาะอาหาร (Gastrostomy) 

 
ตวัอยา่งท่ี 7.3 
สูญเสียสมรรถภาพรอ้ยละ 5-19 จากการอกัเสบและพงัผดืรัง้ข้อขากรรไกร (Temporomandibular joint)  
ประวติั  หญงิไทย อายุ 55 ปี ม ีOroantral fistula และไซนสัทีแ่กม้ซา้ยอกัเสบเฉียบพลนั หลงัการ

ถอนฟนัคุดด้านซา้ยบน (Upper left third molar) ไดท้ าการถ่ายภาพรงัสเีพื่อยนืยนั               
การวนิิจฉัยโดยภาพถ่ายรงัสขีองฟนัพบว่า มรีากฟนัคา้งอยู่ใน Maxillary sinus หลงัการ
ใหย้าตา้นจุลชพี ยงัคงมหีนองไหลออกจาก Fistula และปวดทีบ่รเิวณแกม้ดา้นซา้ย ผูป้ว่ย
มอีาการปวดขอ้ขากรรไกรซา้ยอย่างรุนแรงและไม่สามารถอา้ปากไดเ้ตม็ที ่จะอา้ไดเ้พยีง 
1 เซนตเิมตร 6 สปัดาหต่์อมาผูป้่วยไดร้บัการผ่าตดัที ่Fistula เอารากฟนัที ่           คา้ง
ออก และท า Naso-antral window ที ่Inferior meatus ดา้นซา้ย และมพีงัผดืรัง้อย่างมาก
ทีข่อ้ขากรรไกรขา้งซ้าย  ผู้ป่วยไดร้บัการผ่าตดัเพื่อเอาพงัผดืทีร่ ัง้ขอ้ขากรรไกรขา้งซา้ย
ออก แต่กย็งัอา้ปากไดไ้ม่เต็มที ่จงึต้องตดักล้ามเนื้อและเอน็ที่ยดึ Coronoid process 
ด้านซ้ายออก  หลังผ่าตัดผู้ป่วยได้รับยา Steroid  ท ากายภาพบ าบดัเพื่อให้สามารถ                  
อา้ปากได ้และตอ้งใสอุ่ปกรณ์ถ่างขากรรไกร (Stent) ขณะนอนหลบัอยู่หลายเดอืน  

อาการปัจจบุนั  ตอ้งรบัประทานอาหารอ่อน เพื่อไม่ไหป้วดทีข่อ้ขากรรไกรซา้ย 
การตรวจรา่งกาย  เคลื่อนไหวขากรรไกรได้ประมาณร้อยละ 60 ของการเคลื่อนไหวที่ท าได้หลงัผ่าตัด               

สว่น Fistula หายดแีลว้ 
การตรวจทางคลินิก ภาพถ่ายรงัสไีซนสั ปกต ิ
การวินิจฉัยโรค  ขอ้ขากรรไกรอกัเสบและมพีงัผดืรัง้ ท าใหข้ากรรไกรขยบัไดน้้อยลง 
ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 10 ของทัง้ร่างกาย 
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ค าอธิบาย  ผูป้ว่ยสามารถพดูได ้แต่รบัประทานอาหารไดเ้พยีงบางชนิด ไม่มกีารเสยีรปูของใบหน้า แต่
อาจตอ้งท ากายภาพบ าบดัของขอ้ขากรรไกรไปตลอด ผูป้ว่ยไม่มปีญัหาน ้าหนกัตวั 

 
7.7.3  การได้กล่ินและการรูร้ส  (Olfaction and Taste) 

 การสญูเสยีการไดก้ลิน่และการรู้รสโดยสิน้เชิงซึง่มผีลกระทบทีรุ่นแรงต่อการประกอบกจิวตัรประจ าวนัของ
บุคคลเป็นกรณีทีพ่บไดน้้อยมาก  ดงันัน้  การสญูเสยีสมรรถภาพของการได้กลิน่และการรู้รสจงึมคี่าไม่เกนิรอ้ยละ  5 
ของทัง้ร่างกาย ในกรณีที่มกีารสญูเสยีสมรรถภาพบางส่วนหรอืโดยสิน้เชงิทัง้สองขา้ง ใหน้ าค่าการสญูเสยีนี้ไปรวมกบั
การสญูเสยีสมรรถภาพอื่นๆ ของผูร้บัการประเมนิ 

 
7.7.4   ใบหน้า 

  ใบหน้าและอวยัวะต่างๆ ที่เป็นส่วนประกอบของใบหน้า ท าหน้าทีส่ าคญัหลายประการ อาท ิการปกป้อง
อวัยวะที่อยู่ลึกลงไป (เช่น ดวงตา) เป็นช่องทางผ่านส าหรับการหายใจ การกินอาหาร และดื่มน ้ า รวมทัง้กา ร
ตดิต่อสือ่สารกบับุคคลอื่น โดยการแสดงสหีน้าท่าทาง และการพดู 
  ผวิหนงัทีค่ลุมบนใบหน้า ท าหน้าทีเ่หมอืนผวิหนงัในบรเิวณอื่นทัว่ไป กล่าวคอื ป้องกนัอวยัวะทีอ่ยู่ลกึลงไป  
มปีระสาทรบัการสมัผสั ความเจบ็ปวด ความร้อน ความเยน็ มต่ีอมเหงื่อที่จะช่วยควบคุมอุณหภูมขิองร่า งกาย และ
ปรมิาณของเหลวในร่างกาย รวมทัง้ตา้นทานการบาดเจบ็ต่างๆ (ใหด้บูทที ่8 เรื่องความผดิปกตขิองผวิหนงั) 
  ทางผ่านของอาหารและน ้าดื่ม เริม่จากริมฝีปาก และช่องปาก ความผดิปกติของอวยัวะทัง้ 2 จะท าให ้             
ไม่สามารถควบคุมอาหาร และน ้าในช่องปากได ้โดยเฉพาะในขณะเคีย้วอาหาร ดื่มน ้า และมนี ้าลายไหลยดื เนื่องจาก 
รมิฝีปากปิดไม่สนิท ในลกัษณะเดยีวกนัการพูดถ้อยค าพยญัชนะที่ต้องอาศยัรมิฝีปากกท็ าได้ไม่ด ีส่วนทางผ่านของ
อากาศทีห่ายใจเขา้และออก คอืจมกู และช่องปาก 
  การสูญเสียหน้าที่ของใบหน้า อาจจะเกิดจากการท างานผิดปกติของระบบประสาท เช่นอัมพาตแบบ
สมบูรณ์ หรอืไม่สมบูรณ์ของรมิฝีปาก  การเกดิแผลเป็น และการหดยดึของกลา้มเนื้อและพงัผดื หรอืการสญูหายของ
เน้ือเยื่อรมิฝีปาก เป็นตน้ 
   ใบหน้าท าหน้าทีส่ าคญัในการตดิต่อสือ่สาร เป็นสว่นทีต่่างจากร่างกายสว่นอื่นๆ ตรงทีเ่ป็นลกัษณะเฉพาะที่
สามารถบ่งบอกเอกลกัษณ์ของบุคคลได ้ และสามารถถ่ายทอดอารมณ์ ความรูส้กึ ความคดิต่างๆ  ออกมาทางสหีน้าได ้
   การแสดงสหีน้าของมนุษย ์เป็นลกัษณะปกตใินชวีติประจ าวนัของแต่ละบุคคล ทุกคนต้องมใีบหน้าทีเ่ป็น
ปกตเิพื่อใชต้ดิต่อสือ่สารกบัคนอื่นๆ ทัง้โดยการพดู การแสดงสหีน้าท่าทางต่างๆ  
   ลักษณะทางกายวิภาคของใบหน้าเป็นกลไกส าคัญที่สร้างลักษณะเฉพาะของใบหน้าในแต่ละบุคคล                       
การแสดง สหีน้า การท างานของอวยัวะต่างๆ รวมทัง้ความสวยงามจากรูปลกัษณ์ของหน้าผาก แกม้ ดวงตา เปลอืกตา 
คิว้ รมิฝีปาก ช่องปาก จมกู ปลายคาง และล าคอ 
   ใบหน้าเป็นสว่นส าคญัทีส่ดุของแต่ละคนทีแ่สดงบทบาทส าคญัในการบ่งบอกถงึสุขภาพ จติใจ และอารมณ์
ของบุคคลแต่ละคน ใบหน้าพิการผิดรูปจะมีผลต่อสิ่งต่างๆ เหล่านี้  และส่งผลถึงความบกพร่องทางสังคม                  
การตดิต่อสือ่สาร และแมแ้ต่ความแปรปรวนทางจติ 
 
 
 
 
 
 



456 
 

 

7.7.4.1 เกณฑ์การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพจากการท างานผิดปกติและ /หรือการเสีย
รปูลกัษณ์ ของใบหน้า 

  การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพเนื่องจากการท างานผิดปกติและการเสียรูปลักษณ์ของใบหน้า                    
ให้พิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงทางกายวิภาค การท างานต่างๆ และผลของการสูญ เสียสมรรถภาพดังกล่าว                         
ต่อความสามารถในการประกอบกจิวตัรประจ าวนัของบุคคล 
  การสญูเสยีสมรรถภาพทีจ่ะกล่าวต่อไปนี้  พจิารณาเฉพาะการสญูเสยีโครงสรา้งของใบหน้าเท่านัน้ ส่วนการ
สญูเสยีหน้าที่อื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท างานของใบหน้า ใหดู้การประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของอวยัวะทีเ่กี่ยวขอ้ง 
ทัง้นี้ ใหร้วมค่าการสญูเสยีฯทางโครงสรา้งเขา้กบัค่าการสญูเสยีฯดา้นการท างานดว้ย 
 
 การเสียรปูลกัษณ์ของใบหน้า (Facial Disfigurement) 
 การเสยีรปูลกัษณ์ของใบหน้า อาจเกดิจากหลายสาเหตุ ส่วนใหญ่มกัเกดิขึน้ภายหลงัการไดร้บับาดเจบ็จาก 
การประสบอนัตราย  การถูกไฟไหมห้รอืน ้าร้อนลวก การตดิเชื้อจากการผ่าตดั การเสยีรูปลกัษณ์ทีถ่าวรมเีกณฑห์ลกั           
ในการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพดงันี้   

(1)   การเสยีรปูลกัษณ์เฉพาะสว่นทีเ่หนือคิว้ขึน้ไป มกีารสญูเสยีสมรรถภาพไม่เกนิรอ้ยละ 1 ของทัง้ร่างกาย 
(2)   การเสยีรปูลกัษณ์เฉพาะสว่นทีต่ ่ากว่ารมิฝีปากบนลงมา มกีารสญูเสยีสมรรถภาพไม่เกนิรอ้ยละ 8 ของ 

ทัง้ร่างกาย 
(3)   การเสยีรปูลกัษณ์จากคิว้ลงมาจนถงึรมิฝีปากบน ถา้มคีวามรุนแรง ถอืว่าเป็นการเสยีรูปลกัษณ์ทัง้หมด

ของใบหน้า และมกีารสญูเสยีสมรรถภาพระหว่างรอ้ยละ 16-50 ของทัง้ร่างกาย 
ตารางที ่7-6 เป็นเกณฑก์ารประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพเนื่องจากการเสยีรูปลกัษณ์ของใบหน้าจากภาวะ

พิเศษบางอย่าง และตารางที่ 7-7 เป็นเกณฑ์การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพเนื่ องจากความผิดปกติและ                
การเสยีรปูลกัษณ์ของใบหน้า 

 
ตารางท่ี 7-6  เกณฑก์ารประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของความพิการใบหน้าจากภาวะพิเศษ บางอย่าง 

ลกัษณะการเสียรปูลกัษณ์ (Disfigurement) รอ้ยละของการสญูเสียฯทัง้รา่งกาย 
กลา้มเน้ือใบหน้าอ่อนแรงขา้งเดยีว  
(Unilateral Facial Paralysis) 

เลก็น้อย (Mild) 
รุนแรง (Severe) 

 
กลา้มเน้ือใบหน้าอ่อนแรงทัง้สองขา้ง  
(Bilateral Facial Paralysis) 

เลก็น้อย (Mild) 
รุนแรง (Severe) 

 
ใบหขูาดหรอืเสยีรปูลกัษณ์ 
 
จมกูขาดหายไป 
รปูร่างจมกูผดิปกต ิ

 
 

1 – 4 
5 – 19 

 
 
 

5 – 19  
20 – 45 

 
1 – 5  

 
15 – 30 
1 – 5 

* ถา้ผูป้ระเมนิตอ้งการประเมนิของระบบผวิหนงัใหด้รูายละเอยีดในบทที ่8  ระบบผวิหนงั 
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ตารางท่ี 7 - 7  เกณฑก์ารประเมินการสูญเสียสมรรถภาพเน่ืองมาจากความผิดปกติและการเสียรปูลกัษณ์ของ 
ใบหน้า 

ระดบัการสญูเสียสมรรถภาพ เกณฑก์ารประเมิน 
ระดบัท่ี 1 
รอ้ยละ 0-5 ของทัง้รา่งกาย 

ความผดิปกตขิองใบหน้ามอียู่เฉพาะทีผ่วิหนงั เช่น 
แผลเป็น หรอืสผีวิผดิปกต ิ(ดบูทที ่8 ระบบผวิหนงั)   

หรอื 
จมกูคดผดิรปูจนเหน็ไดช้ดั 

ระดบัท่ี 2 
รอ้ยละ 6-10 ของทัง้รา่งกาย 

ความผดิปกตขิองใบหน้าเกดิจากการสญูเสยีโครงสรา้ง
พยุงของใบหน้า โดยจะมหีรอืไมม่คีวามผดิปกตขิอง
ผวิหนงัรว่มกไ็ด ้(เช่น โหนกแกม้ยุบ, จมกูยุบ และ
หน้าผากยุบ เป็นตน้) 

ระดบั 3 
รอ้ยละ 11-15 ของทัง้รา่งกาย 

ความผดิปกตขิองใบหน้าเกดิจากการสญูเสยีอวยัวะ หรอื
สว่นของใบหน้าไป เช่น สญูเสยีลกูตา 1 ขา้ง ,               
บางสว่นของจมกู ซึง่ท าใหเ้สยีรปูลกัษณ์เดมิหรอืเสยีโฉม          
(ใหป้ระเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพดา้นการท างานของ
อวยัวะนัน้ๆ ดว้ย เช่น กรณีสญูเสยีลกูตา ใหป้ระเมนิ           
ค่าการสญูเสยีฯการมองเหน็-บทที ่6 และน ามารวมกบั     
ค่าการสญูเสยีฯจากการเสยีรปูลกัษณ์ โดยใชต้าราง          
ค่ารวม    

ระดบั 4 
รอ้ยละ 16-50 ของทัง้รา่งกาย 

มคีวามผดิปกตขิองใบหน้ารุนแรง สญูเสยีโครงสรา้งทาง
กายวภิาคของใบหน้ามาก ท าใหเ้สยีโฉมหรอืเสยี
รปูลกัษณ์จนสงัคมไมย่อมรบั  

 
ตวัอยา่งท่ี 7.4  
สูญเสียสมรรถภาพรอ้ยละ 0-5 ของทัง้รา่งกาย เน่ืองจากความผิดปกติและการเสียรปูลกัษณ์ของใบหน้า  
ประวติั หญงิไทยอายุ 25 ปี  จมูกถูกตดีว้ยไมม้าประมาณ 1 ปี  มแีผลขอบไม่เรยีบขนาด 2 ซม. 

ตามขวางของดัง้จมูก ร่วมกบักระดูกจมูกหกัและคด หลงัจากได้รบัการรกัษาด้วยการ          
จดักระดกูและเยบ็แผล ผูป้ว่ยฟ้ืนตวัและท างานไดต้ามปกต ิ

อาการปัจจบุนั :  มแีผลเป็นขนาดเลก็ทีด่ ัง้จมกู 
การตรวจรา่งกาย ลกัษณะจมูกทัว่ไปปกติ ยกเวน้แผลเป็นขนาด 1.5 ซม. ทอดขวางบรเิวณรอยต่อจมูก         

กบัหน้าผาก แผลเป็นซ่อนอยู่ในรอยย่นของผวิหนงั 
การตรวจทางคลินิก ไม่ม ี
การวินิจฉัยโรค แผลเป็นบรเิวณดัง้จมกู 
ผลการประเมิน  สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 1 ของทัง้ร่างกาย 
ค าอธิบาย  ไม่มกีารสญูเสยีการท างานของจมกู หรอืการผดิรูปของกระดูกจมูก ลกัษณะภายนอกของ

จมกูปกตแิผลเป็นซ่อนอยู่ในรอยย่นของผวิหนงั ท าใหม้องไม่เหน็แผลเป็น 
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ตวัอย่างท่ี 7.5 
สูญเสียสมรรถภาพรอ้ยละ 1-5 ของทัง้รา่งกายเน่ืองจากความผิดปกติและการเสียรปูลกัษณ์ของใบหน้า 
ประวติั ชายไทยอายุ 35 ปี เมื่อ 1 ปีก่อน ประสบอุบตัเิหตุรถยนต์  มแีผลถลอกลกึบรเิวณแกม้

ขวา ร่วมกระดูกโหนกแก้มหกั ได้รบัการผ่าตดัตกแต่งบาดแผลที่แก้ม และจดักระดูกให้
เข้าที่ กระดูกที่หักหายดีเป็นปกติ แผลถลอกลึกหายดีหลังจากการท าแผล ผู้ร ับการ
ประเมนิกลบัไปใชช้วีติตามปกต ิหลงัจากการบาดเจบ็ไดไ้ม่นาน 

อาการปัจจบุนั   ผิวหนังของแก้มขวาที่เคยได้รับบาดเจ็บมีสีจางกว่าผิวหนังปกติ โดยเฉพาะเมื่อ          
ถูกแสงแดด  แต่ไม่มคีวามจ าเป็นตอ้งใชย้ารกัษาแต่อย่างใด 

การตรวจรา่งกาย ผวิหนงับรเิวณแกม้ขวากวา้งประมาณ 3-4 ซม. มสีจีางกว่าผวิหนังบรเิวณรอบๆ  ผวิหนัง
บรเิวณดงักล่าว มลีกัษณะขรุขระเหมอืนก้อนกรวด ไม่เรยีบ เป็นหย่อมๆ กระดูกโหนก
แกม้ปกต ิสงูเท่ากบัขา้งซา้ย 

การตรวจทางคลินิก   ไม่ม ี
การวินิจฉัยโรค แผลเป็นบรเิวณแกม้ขวาซึง่มสีจีางกว่าผวิหนงัปกต ิและลกัษณะผวิขรุขระไม่เรยีบ กระดูก

ทีห่กัเชื่อมตดิดแีลว้ 
ผลการประเมิน  สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 3 ของทัง้ร่างกาย 
ค าอธิบาย ไม่มีการสูญเสยีโครงสร้างของแก้มอย่างถาวร มีการเสยีรูปลกัณณ์ของผิวหนังส่วน              

ทีบ่าดเจบ็ คอืมสีผีวิซดีและผวิขรุขระ เมื่อเทยีบกบัผวิหนงัในบรเิวณโดยรอบ 
 

ตวัอย่างท่ี 7.6 
สูญเสียสมรรถภาพรอ้ยละ 6-10 ของทัง้รา่งกายเน่ืองจากความผิดปกติและการเสียรปูลกัษณ์ของใบหน้า 
ประวติั หญงิไทยอายุ 35 ปี 6 เดอืนก่อน กล่องตกจากหิง้มาโดนตรงกลางของจมกู มกีารบาดเจบ็

ของใบหน้า กระดกูจมกูหกั และกระดกูหน้าผากแตก มบีาดแผลเปิดเหน็กระดกู และโพรง
อากาศบรเิวณหน้าผาก ไดร้บัการผ่าตดัจดักระดกู และเยบ็แผล ซึง่ทัง้แผลและกระดกูหาย
เป็นปกต ิโพรงอากาศขา้งจมูก และการหายใจทางจมูกกลบัเป็นปกต ิไม่มี การท าผ่าตดั
เพิม่เตมิ และผูป้ว่ยใชช้วีติเป็นปกตไิด ้

อาการปัจจบุนั  สผีวิหนงับรเิวณทีม่กีารบาดเจบ็คล ้ากว่าสผีวิบรเิวณใกลเ้คยีง มรี่องบรเิวณรอยต่อระหว่าง
จมกูและหน้าผาก 

การตรวจรา่งกาย   ผิวหนังบริเวณที่บาดเจ็บมีสีน ้ าตาล ทัง้ดัง้จมูกส่วนบนและรอยต่อระหว่างจมูกกับ
หน้าผาก รอยยุบตวัของกระดูกขนาดประมาณ 3 ซม. ลกึ 3-4 มม. บรเิวณโพรงอากาศ
หน้าผาก 

การตรวจทางคลินิก  ไม่ม ี
การวินิจฉัยโรค กระดกูหกัและแผลเป็นบรเิวณจมกู และหน้าผาก ผวิหนงัมสีคีล ้าลง และสญูเสยีโครงสรา้ง

ของกระดกูหน้าผาก 
ผลการประเมิน  สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 6 ของทัง้ร่างกาย 
ค าอธิบาย   แมว้่าในระยะแรกของการบาดเจบ็จะตอ้งการใชก้ารผ่าตดัช่วยเหลอื การสญูเสยีโครงสรา้ง

อย่างถาวรของผวิหนังและหน้าผากมขีนาดเลก็ และไม่มปีญัหาเกีย่วกบัการท างานของ
จมกู และทางเดนิหายใจของจมกูแต่อย่างใด 
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ตวัอย่างท่ี 7.7 
สูญเสียสมรรถภาพรอ้ยละ 6-10 ของทัง้รา่งกายเน่ืองจากความผิดปกติและการเสียรปูลกัษณ์ของใบหน้า 
ประวติั ชายไทยอายุ 35 ปี เมื่อ 12 เดอืนก่อน ใบหน้าด้านขวาถูกตดี้วยท่อขนาดใหญ่ มกีาร

บาดเจบ็บรเิวณใบหน้าดา้นขวา มแีผลฉีกขาดลึกบรเิวณกระดูกเบา้ตาล่าง มกีระดูกแกม้
หกั (Malar) กระดกูเบา้ตาล่างแตก และกระดกูจมกูหกั หลงัจากไดร้บัการผ่าตดัจดักระดูก 
และตกแต่งบาดแผลแลว้ ผูป้ว่ยหายอย่างรวดเรว็ และมชีวีติประจ าวนัเป็นปกต ิ

อาการปัจจบุนั   แผลเป็นบรเิวณเปลอืกตาล่าง และหางตาขวา ลูกตาขวา และแก้มยุบ ดัง้จมูกแบน และ
กวา้งกว่าก่อนมกีารบาดเจบ็ และรูส้กึอบัอายในรูปหน้า แต่การมองเหน็ การหายใจ และ
การไดก้ลิน่ปกต ิ

การตรวจรา่งกาย  แผลเป็นขนาด 1-2 ซม. บริเวณเปลือกตาล่าง และหางตาขวา และคล าได้แผ่นโลหะ             
ยึดกระดูกใต้แผลเป็นดังกล่าว โหนกแก้มขวายุบลงไป 1 เซนติเมตร เมื่อเทียบกับ
ดา้นซา้ย ลกูตาขวายุบ (Enophthalmos) ดัง้จมกูยุบแบนบรเิวณจมกูต่อหน้าผาก 

การตรวจทางคลินิก       ไม่ม ี
การวินิจฉัยโรค  กระดูกแก้มขวาและดัง้จมูกยุบ, ลูกตาขวายุบ และแผลเป็นบริเวณเปลือกตาล่าง และ          

หางตาขวา 
ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 10 ของทัง้ร่างกาย 
ค าอธิบาย   สญูเสยีโครงสร้างของเบา้ตา โหนกแกม้ และจมูก ท าใหเ้กดิการยุบของจมูก โหนกแก้ม 

และลกูตาถาวร 
 

ตวัอย่างท่ี 7.8 
สูญเสียสมรรถภาพรอ้ยละ 11-15 ของทัง้รา่งกายเน่ืองจากความผิดปกติและการเสียรปูลกัษณ์ของใบหน้า 
ประวติั   ชายไทยอายุ 35 ปี เมื่อ 9 เดอืนก่อน ถูกยงิทีใ่บหน้า กระสุนท าลายจมูกดา้นซา้ย และมี

แผลเปิดลกึที่แก้มซ้าย หลงัจากได้รบัการผ่าตดัหลายครัง้ จึงกลบัมาใช้วติประจ าวนัที่
เกอืบปกตไิด ้

อาการปัจจบุนั  แผลเป็นบรเิวณแกม้ซ้าย ปลายจมูกด้านซ้ายแหว่ง ผูป้่วยรู้สกึไม่พงึพอใจกบัรูปลกัษณ์
ของใบหน้า 

การตรวจรา่งกาย   ปลายจมูกด้านซ้ายยุบมาก เนื่องจากกระดูกอ่อนชิ้นล่างและเนื้อเยื่อของจมูกด้านซ้าย
หายไป ปีกจมูกด้านซา้ยสัน้กว่าดา้นขวา และมบีรเิวณที่มกีารปลูกถ่ายเนื้อเยื่อ ซึ่งหนา
และมสีซีดีกว่าดา้นขวา แกม้ซา้ยมแีผลเป็นนุ่มๆ ขนาดยาว 4 ซม. กวา้ง 2 มม. จากแกม้
สว่นชดิจมกู (Nasolabial fold ขา้งซา้ย) ไปยงัหางตาซา้ย 

การตรวจทางคลินิก  ไม่ม ี
การวินิจฉัยโรค  ผวิหนงัและกระดกูอ่อนของปลายจมกูซา้ยหายไป และแผลเป็นบรเิวณแกม้ซา้ย 
ผลการประเมิน  สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 15 ของทัง้ร่างกาย 
ค าอธิบาย   การผ่าตดัตกแต่งอาจจะสามารถแก้ไขเรื่องความสวยงามได้ระดบัหนึ่ง แต่การสูญเสยี

โครงสร้างและแผลเป็นทีเ่หน็ชดัเจนบนแกม้ซา้ย ท าให้กระทบต่อการยอมรบัตนเองของ
ผูป้ว่ย 
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ตวัอย่างท่ี 7.9 
สูญเสียสมรรถภาพรอ้ยละ 11-15 ของทัง้รา่งกายเน่ืองจากความผิดปกติและการเสียรปูลกัษณ์ของใบหน้า 
ประวติั  ชายไทยอายุ 55 ปี 1 ปีก่อน ดวงตาข้างซ้ายถูกตะขอเกี่ยวขณะท างานในเรอืประมง 

สญูเสยีลกูตาขา้งซา้ยและใชต้าปลอม  หลงัจากนัน้กลบัไปใชช้วีติประจ าวนัตามปกติ 
อาการปัจจบุนั  สญูเสยีการมองเหน็ของตาขา้งซา้ย 
การตรวจรา่งกาย   สญูเสยีลกูตาขา้งซา้ย 
การตรวจทางคลินิก  ไม่ม ี
การวินิจฉัยโรค  สญูเสยีลกูตาขา้งซา้ย 
ผลการประเมิน  สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 15 ของทัง้ร่างกาย 
ค าอธิบาย น าค่าการสูญเสยีฯจากความผดิปกติของใบหน้านี้ ไปรวมกบัค่าการสูญเสยีฯเนื่องจาก          

ตาขา้งซา้ยมองไม่เหน็ตามเกณฑท์ีก่ล่าวไวใ้นบทที ่6 ระบบจกัษุ 
 
ตวัอย่างท่ี 7.10 
สูญเสียสมรรถภาพรอ้ยละ 16-50 ของทัง้รา่งกายเน่ืองจากความผิดปกติและการเสียรปูลกัษณ์ของใบหน้า 
ประวติั  ชายไทยอายุ 25 ปี เมื่อ 2 ปีก่อน ถูกรถยนต์ชน มบีาดแผลทีใ่บหน้าดา้นขวา แผลลกึถงึ

กระดกูกรามล่าง กระดกูจมกู และเบา้ตาซึง่หกัทัง้ 3 ชิน้ และภายหลงัใบหน้ามกีารติดเชือ้
อย่างรุนแรง ซึ่งต้องรกัษาโดยการท าผ่าตัดหลายครัง้ ท าให้มีการสูญเสยีผิวหนังและ
กลา้มเน้ือของจมกู แกม้ และรมิฝีปากบนดา้นขวา สญูเสยีโครงสรา้งกระดูกอ่อนของผนัง
กัน้โพรงจมกูและปลายจมกู รวมทัง้กระดกูของจมกูขากรรไกรล่าง และขากรรไกรบนทาง
ดา้นขวา ซึง่ไม่ไดร้บัการผ่าตดัตกแต่งเสรมิสรา้งเพิม่เติม แต่สวมใส่ใบหน้าเทยีม ตอนนี้
อาการต่างๆ คงที ่ต้องแกไ้ขการพูด เนื่องจากสญูเสยีอวยัวะทีใ่ชอ้อกเสยีงพูด ต้องดูแล
เรื่องอาหาร เน่ืองจากกนิไดเ้ฉพาะอาหารอ่อนอย่างถาวร 

อาการปัจจบุนั  เสยีงพูดเปลี่ยนแปลงไปจากการสูญเสยีอวยัวะที่ใช้ในการออกเสยีงพูด สูญเสยีผวิหนัง 
กระดกูของใบหน้าซกีขวา และไม่สามารถรบัประทานอาหารปกตไิด ้

การตรวจรา่งกาย   สญูเสยีผวิหนัง กล้ามเนื้อ และกระดูกของจมูก ขากรรไกรบนและขากรรไกรล่างซกีขวา 
การพูดออกเสียงไม่ชัดเจนและเบา เนื่องจากสูญเสียผิวหนังและกล้ามเนื้อของปาก
ดา้นขวา 

การตรวจทางคลินิก  ไม่ม ี
การวินิจฉัยโรค สูญเสยีโครงสร้างของใบหน้าซกีขวาอย่างรุนแรง และสูญเสยีการพูดออกเสยีง และ             

การกนิอาหาร 
ผลการประเมิน  สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 25 ของทัง้ร่างกาย 
ค าอธิบาย ใหร้วมค่าการสญูเสยีฯนี้กบัค่าการสญูเสยีฯเนื่องจากการพูด และการเคีย้วอาหาร โดยใช้

ตารางค่ารวม  

ตวัอย่างท่ี 7.11 
สูญเสียสมรรถภาพรอ้ยละ 16-50 ของทัง้รา่งกายเน่ืองจากความผิดปกติและการเสียรปูลกัษณ์ของใบหน้า 
ประวติั หญิงไทยอายุ 40 ปี เมื่อ 2 ปีก่อน ได้รบับาดเจบ็จากกระแสไฟฟ้าอย่างรุนแรง ท าให้

สญูเสยีกระบอกตา ผวิหนงั และแกม้ดา้นซา้ย และดา้นหน้าของโพรงอากาศบรเิวณแกม้ 
อาการปัจจบุนั ตาซา้ยบอด, สญูเสยีใบหน้าซกีซา้ย คนทัว่ไปมองผูป้ว่ยเหมอืนตวัประหลาด 
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การตรวจรา่งกาย สญูเสยีลูกตาซ้าย กระดูกเบ้าตาส่วนล่างหายไป สูญเสยีผวิหนัง กล้ามเนื้อ และกระดูก
ส่วนหน้าของโพรงอากาศบริเวณแก้มทัง้หมด ท าให้มองเห็นเบ้าตา และโพรงอากาศ          
ดา้นในไดท้ัง้หมด 

การตรวจทางคลินิก  ไม่ม ี
การวินิจฉัยโรค  สญูเสยีโครงสรา้งทางกายวภิาคของใบหน้าอย่างรุนแรง 
ผลการประเมิน  สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 40 ของทัง้ร่างกาย 
ค าอธิบาย  น าค่าการสูญเสยีฯจากความผดิปกติของใบหน้านี้ ไปรวมกบัค่าการสูญเสยีฯเนื่องจาก         

ตาซา้ยบอดตามเกณฑท์ีก่ล่าวไวใ้นบทที ่6 ระบบจกัษุ 
 
 7.7.5  การพดู (Speech) 
           การพูด หมายถึง ความสามารถในการเปล่งเสยีงให้บุคคลอื่นได้ยนิและเข้าใจ การพูดควรท าให้เกดิการ
สือ่สาร ทีม่ปีระสทิธภิาพในการประกอบกจิวตัรประจ าวนั  การพดูทีป่กตนิัน้จะตอ้งมอีงคป์ระกอบส าคญั 3 ประการ คอื 

1. มคีวามดงัพอทีค่นหปูกตจิะรบัฟงัได ้(Audibility) 
2. มคีวามชดัเจนดว้ย อกัขระ น ้าเสยีงและความหมายทีผู่ฟ้งัจะเขา้ใจได ้(Intelligibility) 
3. มจีงัหวะการพดูทีเ่หมาะสมและพดูไดน้านพอทีจ่ะใชเ้ป็นประโยชน์ได ้(Functional Efficiency) 

 การวนิิจฉยัการสญูเสยีสมรรถภาพของการพดู 
1. ผูม้หีน้าทีต่่อไปนี้เป็นผูว้นิิจฉยัการสญูเสยีสมรรถภาพของการพดู 

1.1 นกัพยาธวิทิยาของการพดู (Speech Pathologist) 
1.2 แพทย์ผู้มีความรู้ความช านาญสาขาโสต ศอ นาสิก (Otolaryngologist) หรือ แพทย์ผู้มีความรู้           

ความช านาญสาขาประสาทวทิยา (Neurologist) 
1.3 ในกรณีทีข่าดผูช้ านาญในสองขอ้ขา้งตน้ ใหแ้พทยเ์วชปฎบิตัดิ าเนินการแทนได้ 

2. ผูว้นิิจฉยัการพดูในขอ้ 1 จะตอ้งมคีุณสมบตัเิพิม่เตมิ ดงัต่อไปนี้ 
2.1 ตอ้งเป็นผูม้กีารไดย้นิปกตติามลกัษณะทีก่ล่าวไวใ้นเรื่องหปูกติ 
2.2 การวนิิจฉยัต้องท าในสถานทีท่ีเ่งยีบพอสมควร เช่น ในส านักงานซึง่มเีสยีงรบกวนไม่มากเกนิกว่า

ระดบัทีใ่ชก้นัในภาวะปกต ิ
3. หลกัการพจิารณา 

การพจิารณาค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของการพดูใหป้ฏบิตัติามแนวทางต่อไปนี้ 
 สงัเกตการพูดอย่างใกลช้ดิโดยวธิสีมัภาษณ์ การสนทนา โต้ตอบ การอ่านออกเสยีงดงั ๆ การนับ

จ านวนเลข ฯลฯ 
 รายงานผลการตรวจ โดยเปรยีบเทยีบกบัความสามารถของการพูดทีผู่ร้บัการประเมนิเคยใชอ้ยู่ใน

ชวีติประจ าวนัก่อนการป่วย โดยพจิารณาจากค าใหก้ารของผู้รบัการประเมนิเอง ร่วมกบัรายงาน
จากผูใ้กลช้ดิผูป้ว่ยและขอ้วนิิจฉยัของผูต้รวจ 

4. วธิกีารตรวจใหถ้อืปฏบิตั ิดงันี้ 
4.1 ตรวจผูร้บัการประเมนิในหอ้งทีเ่งยีบพอควร ใหผู้ป้ว่ยอยู่ห่างจากผูต้รวจประมาณ 1 เมตร 
4.2 ท าการสมัภาษณ์ผูร้บัการประเมนิโดยใหเ้ล่าประวตัคิวามเป็นมาของโรค 
4.3 ลกัษณะการพดูหรอืการอ่านออกเสยีงใหเ้ปรยีบเทยีบกบัค่าปกต ิดงัต่อไปนี้ 

4.3.1 พูดได้ตดิต่อกนันานเกนิกว่า 10 วนิาท ีหรอืพูดได้เป็นประโยคซึง่ต้องไม่น้อยกว่า 10 ค า          
โดยไม่หยุดพกัหายใจ 
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4.3.2 ใน 1 นาที ของการพูดหรืออ่านออกเสยีง เมื่อนับเป็นค าแล้วควรได้จ านวนไม่น้อยกว่า              
75 – 100 ค า 

4.3.3 ถา้ใหน้บัเลข 1 ถงึ 100 ในคนปกตคิวรนบัไดถู้กตอ้งจนถงึเลข 100 ภายในเวลา 2 นาท ี
4.3.4 พิจารณาลักษณะการพูดโดยอาศัยองค์ประกอบ 3 ข้อ จากตารางที่ 7-9 ซึ่งก าหนด                    

การสญูเสยีสมรรถภาพของการพดูไวเ้ป็นระดบัและค่าการสญูเสยีฯเป็นรอ้ยละ โดยน าระดบั
และรอ้ยละของการสญูเสยีสมรรถภาพจากทัง้สามช่องขององคป์ระกอบนัน้มาเรยีงไว ้เช่น 
ในช่อง Audibility ไดร้อ้ยละ 10 ในช่อง Intelligibility ไดร้อ้ยละ 60 และในช่อง Functional 
Efficiency ได้ร้อยละ 15 ให้เลือกช่องที่ค่าร้อยละสูงที่สุด คอื 60 ไว้ แล้วรายงานผลการ
ประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพทีไ่ดจ้ากช่องทีม่รีอ้ยละสงูสดุนัน้ คอื สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ย
ละ 60 ของการพดู  

4.3.5 ใชต้ารางที ่7-8 เปรยีบเทยีบการสญูเสยีสมรรถภาพของการพูดเป็นการสญูเสยีสมรรถภาพ
ของทัง้ร่างกาย 

 
ตารางท่ี 7 - 8 การเปรียบเทียบการสญูเสียสมรรถภาพของการพดูกบัการสญูเสียสมรรถภาพของทัง้รา่งกาย  

การสูญเสียสมรรถภาพของการพดู 
คิดเป็นรอ้ยละ 

การสูญเสียสมรรถภาพของทัง้รา่งกาย 
คิดเป็นรอ้ยละ 
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               7.7.5.1 เสียงพดู (Voice) 
เสยีงพูด หมายถึง การออกเสยีงให้สามารถได้ยิน โดยการสัน่สะเทือนของสายเสยีงแท้ของกล่องเสยีง   

เสยีงพูดหรอืการออกเสยีง (Phonation) เป็นต้นก าเนิดของการพูด ซึง่เป็นการปรบัใหเ้สยีงกลายเป็นค าพูดทีส่ามารถ
เขา้ใจได ้การออกเสยีงดว้ยวธิอีื่น ไดแ้ก่ การใชส้ายเสยีงเทยีม หรอืการใชห้ลอดอาหารไม่ไดพ้จิารณาในทีน่ี้ 

ในบทนี้ไม่ไดพ้จิารณาถงึสาเหตุของเสยีงผดิปกต ิแต่พจิารณาลกัษณะผดิปกตขิองเสยีงทีเ่ป็นอาการน ามาสู่
แพทย ์ไดแ้ก่ ระดบัความดงัผดิปกต ิเช่น เสยีงลา้ง่าย อ่อนแรง หรอืเสยีงเบา , การควบคุมการออกเสยีงผดิปกต ิเช่น 
ระดบัเสยีงทุม้ แหลมผดิปกติ การผนัวรรณยุกต์, และ/หรอื คุณภาพเสยีงผดิปกติ เช่น เสยีงแหบ ห้าว หรอืเสยีงลม
แทรก  อาการเหล่านี้เป็นสิง่บ่งชี้ถงึกระบวนการทางสรรีวทิยาในการควบคุมการออกเสยีงทีผ่ดิปกต ิซึ่งน าไปสู่ความ
ผดิปกตขิองการพดู 

ในปจัจุบัน ยังไม่มีการทดสอบใดทดสอบหน่ึง ที่ได้รับการพิสูจน์จนเป็นที่ยอมรับในการประเมินแบบ 
Objective ใหท้ราบถงึระดบัความรุนแรงของความผดิปกตขิองเสยีงทีเ่กดิขึน้หลายรปูแบบ  การตรวจดว้ยกลอ้งสอ่งสาย
เสยีง (Laryngoscopy) การวเิคราะหเ์สยีงทางฟิสกิส ์(Acoustic Analysis of Voice) การใชก้ลอ้งพเิศษตรวจการท างาน
ของสายเสยีง (Strobovideolaryngoscopy) การวเิคราะหห์น่วยเสยีง (Analysis of Phonatory Function) และการตรวจ
คลื่นไฟฟ้าของกลา้มเน้ือกล่องเสยีง (Laryngeal Electromyography) เป็นการตรวจทีไ่ดร้บัการยอมรบัว่าเหมาะสมและ
ไดป้ระโยชน์  แมว้่านยัส าคญัของค่าปกตทิีไ่ดจ้ากการตรวจ จะยงัไม่มคีวามชดัเจน เมื่อน ามาประกอบการพจิารณาหา
ความผดิปกตขิองเสยีง 
 
ตารางท่ี 7-9 7เกณฑก์ารประเมินการสญูเสียสมรรถภาพของเสียงและการพดู 
 ระดบัท่ี 1  

สูญเสียฯ 
รอ้ยละ 0-14 

ระดบัท่ี 2  
สูญเสียฯ 
รอ้ยละ 15-34 

ระดบัท่ี 3  
สูญเสียฯ 
รอ้ยละ 35-59 

ระดบัท่ี 4  
สูญเสียฯ 
รอ้ยละ 60-84 

ระดบัท่ี 5  
สูญเสียฯ 
รอ้ยละ 
85-100 

การพดูใหผู้ฟ้งั  
ไดย้นิ 
(Audibility)   
 

ส่วนใหญ่
สามารถพดูดว้ย
ระดบัความดงั
เพยีงพอส าหรบั
การพดูในชวีติ 
ประจ าวนั แมว้่า
บางครัง้จะท าได้
ล าบาก และ
บางครัง้อาจมาก
เกนิ
ความสามารถ
ของบุคคลนัน้ 

ส่วนมาก
สามารถพดูดว้ย
ระดบัความดงั
เพยีงพอส าหรบั
การพดูในชวีติ 
ประจ าวนั และ
ท าไดล้ าบากใน
สถานการณ์
ทัว่ไป อาจฟงั
ไม่ไดย้นิในทีม่ี
เสยีงรบกวน เช่น
ในรถ สถานี
รถไฟ หรอื
ภตัตาคาร 

เพียงบางครัง้ที่
สามารถพดูดว้ย
ระดบัความดงัเพยีง 
พอส าหรบัการพดู
ในชวีติ ประจ า วนั 
เช่น พดูในระยะใกล ้
ท าไดล้ าบากเมื่อ
ผูฟ้งัอยูห่่างออกไป 
หรอือยู่ในสถานที ่ที่
มเีสยีงรบ กวน 
เน่ืองจาก เสยีงลา้
ง่าย และพดูไดใ้น
เวลา2-3วนิาท ี

เพียงเลก็น้อยที่
สามารถพดูดว้ย
ระดบัความดงั
เพยีงพอส าหรบั
การพดูในชวีติ 
ประจ าวนั โดย จะ
ไดย้นิเมื่ออยูใ่น
ระยะใกลช้ดิ หรอื
การฟงัโทรศพัท ์
และอาจเพยีงเปล่ง
เสยีงกระซบิได ้ไม่
ดงัไปกว่านัน้ 

ไม่สามารถ
พดูดว้ยระดบั
ความดงั
เพยีงพอ
ส าหรบัการพดู
ในชวีติ 
ประจ าวนั 
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 ระดบัท่ี 1  
สูญเสียฯ 
รอ้ยละ 0-14 

ระดบัท่ี 2  
สูญเสียฯ 
รอ้ยละ 15-34 

ระดบัท่ี 3  
สูญเสียฯ 
รอ้ยละ 35-59 

ระดบัท่ี 4  
สูญเสียฯ 
รอ้ยละ 60-84 

ระดบัท่ี 5  
สูญเสียฯ 
รอ้ยละ 
85-100 

การพดูใหผู้ฟ้งั
เขา้ใจ 
(intelligibility)  

ส่วนใหญ่ 
สามารถออก
เสยีงใหผู้ฟ้งั
เขา้ใจ ในการพดู
ในชวีติ 
ประจ าวนั แต่
อาจถูกขอใหพ้ดู
ซ ้า และมคีวาม
ล าบากในการ
ออกเสยีงหน่วย
เสยีงบางเสยีง 
หรอืออกเสยีงนัน้
ไม่ได ้

ส่วนมาก 
สามารถออก
เสยีงใหผู้ฟ้งั
เขา้ใจ ในการพดู
ในชวีติ 
ประจ าวนั  
คนไม่คุน้เคย
สามารถฟงัเขา้ใจ 
แต่มคี าทีไ่ม่
ชดัเจนเป็น
จ านวนมาก และ
บางครัง้ออก
เสยีงล าบาก  

เพียงบางครัง้ที่
สามารถออกเสยีงให้
ผูฟ้งัเขา้ใจ ในการ
พดูในชวีติ 
ประจ าวนัได ้
โดยผูใ้กลช้ดิตอ้งท า
การแปลหรอือธบิาย
ใหท้ราบ แต่คนไม่
คุน้เคยอาจฟงัเขา้ใจ
ไดบ้า้งและมกัจะ
ขอใหพ้ดูซ ้า 

เพียงเลก็น้อยที่
สามารถออกเสยีง
ใหผู้ฟ้งัเขา้ใจ ใน
การพดูในชวีติ 
ประจ าวนัได ้ออก
เสยีงหน่วยเสยีง
บางตวัได ้ 
และออกเสยีงเป็น
ค าพดูบางค า เช่น 
ชื่อคนใกลช้ดิ แต่
ฟงัไม่เขา้ใจ 

ไม่สามารถ
ออกเสยีงให้
ผูฟ้งัเขา้ใจ ใน
การพดูในชวีติ 
ประจ าวนั 

ประสทิธภิาพ
ของการพดู 
(functional 
efficiency of 
speech) 

ส่วนใหญ่
สามารถพดูออก
เสยีงดว้ยการพดู
ทีเ่รว็พอ และง่าย 
ตามความ
ตอ้งการใน
ชวีติประจ าวนั 
แต่อาจตอ้งหยุด
บางครัง้ หรอืพดู
ชา้ลง 

ส่วนมาก
สามารถพดูออก
เสยีงดว้ยการพดู
ทีเ่รว็พอ และง่าย 
ตามความ
ตอ้งการใน
ชวีติประจ าวนั 
แต่บางครัง้พดู
ล าบาก และไม่
ต่อเนื่อง สะดุด 
หยุด หรอืชา้ลง 

เพียงบางครัง้ที่
สามารถพดูออก
เสยีงดว้ยการพดูที่
เรว็พอ และง่าย 
ตามความตอ้งการ
ในชวีติประจ าวนั 
แต่พดูไดเ้พยีงสัน้ ๆ 
และจะมลีกัษณะลา้
ง่าย 

เพียงเลก็น้อยที่
สามารถพดูออก
เสยีงดว้ยการพดูที่
เรว็พอ และง่าย 
ตามความตอ้งการ
ในชวีติประจ าวนั 
เช่น พดูเป็นค า 
หรอืวลสีัน้  แต่ไม่
สามารถพดู
ต่อเนื่องได ้พดู
ล าบากมาก พดูได้
ชา้ 

ไม่สามารถ
พดูออกเสยีง
ดว้ยการพดูที่
เรว็พอ และ
ง่าย ตามความ
ตอ้งการใน
ชวีติประจ าวนั 

 
การประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของการออกเสยีงและ/หรอืการพดู ใหใ้ชว้ธิกีารและเกณฑต์ามตารางที ่7-8 และ 7-9   
มขีอ้สงัเกตว่า  การประเมนิระดบัความรุนแรงของการสูญเสยีสมรรถภาพของการออกเสยีงและการพูดไม่สามารถ         
ท าแยกกนัได ้
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ตวัอยา่งท่ี 7.12 

สูญเสียสมรรถภาพของการออกเสียงและ/หรอืการพดูรอ้ยละ 0-14  

ประวติั  ชายไทยอายุ 55 ปี ได้รบัการผ่าตัดช่องอก เนื่องจากเนื้องอกในช่องอก 2 เดือนก่อน   

หลงัผ่าตดัมอีาการเสยีงแหบทนัท ีพดูเสยีงลมแทรก และกลนืล าบาก ไดร้บัการวนิิจฉัยว่า

สายเสยีงเป็นอมัพาต 2 ขา้ง ไดร้บัการฝึกแกไ้ขการพดู แต่เสยีงพูดไม่ดขีึน้ การตรวจ CT 

Scan ของกล่องเสยีง 1 เดอืนภายหลงั พบว่า Dislocated arytenoids cartilage 

อาการปัจจบุนั  เสยีงแหบ มลีมแทรก พดูเบา ทุม้ ลา้ง่าย ไม่สามารถสือ่สารกบัเพื่อนทีส่ านกังานได้ 

การตรวจรา่งกาย  ตรวจพบความผดิปกติที่กล่าวมาแล้ว การตรวจศรีษะและคอพบว่าปกติ จากการตรวจ

ดว้ยกลอ้งส่องตรวจกล่องเสยีงพบ Dislocated arytenoids cartilage สายเสยีงขา้งซา้ย

เป็นอมัพาต  

การตรวจทางคลินิก  คลื่นไฟฟ้ากลา้มเน้ือกล่องเสยีง พบสายเสยีงเป็นอมัพาตขา้งซา้ย   

การวินิจฉัยโรค  เสยีงพูดเบาลงอย่างมาก ช่วงความถี่เสยีงพูดแคบลงอย่างมาก ระยะเวลาการออกเสยีง

ลดลง และ การวเิคราะหเ์สยีงทางฟิสกิสผ์ดิปกตใินระดบัรุนแรงทุกมติิ 

ผลการประเมิน  สูญเสยีสมรรถภาพของการออกเสยีงและการพูดร้อยละ 0-14 หรอื คดิเป็นการสูญเสยี

สมรรถภาพรอ้ยละ 0-5 ของทัง้ร่างกาย 

ค าอธิบาย  ผูป้่วยไดร้บัการผ่าตดัแก้ไข Dislocated arytenoids cartilage เสยีงพูดดขีึน้ ใกลเ้คยีง

ปกต ิ 

 

ตวัอย่างท่ี 7.13 

 สูญเสียสมรรถภาพของการออกเสียงและ/หรอืการพดูรอ้ยละ 15-34  

ประวติั  ชายไทยอายุ 28 ปี อาชีพนักร้อง มีอาการออกเสยีงล าบากขณะบนัทึกเสยีง  1 ปีก่อน            

ไม่เคยมอีาการแบบนี้มาก่อน เสยีงพดูช่วงความถีก่ลางหายไป พดูเบาลง มเีสยีงลมแทรก 

และเสยีงแหบขณะรอ้งเพลง ไดร้บัการวนิิจฉยัว่ามตุ่ีมเน้ือทีส่ายเสยีง 3 เดอืน ต่อมา ไดร้บั

การผ่าตัดตุ่มเนื้อ 1 เดือนหลังจากนัน้ ได้รับยารักษาอาการโรคกรดไหลย้อน 

(Laryngopharyngeal Reflux)  

อาการปัจจบุนั  เสยีงพดูมลีมแทรก แหบ แหง้ เบา เสยีงทุม้หายไป ช่วงเชา้เสยีงจะหายไป กระแอมบ่อย 

มคีวามรูส้กึคลา้ยมกีอ้นในคอ  

การตรวจรา่งกาย  ก้อนที่สายเสียงด้านขวา แผลเป็นที่ด้านซ้าย กล่องเสียงอักเสบจากกรดไหลย้อน             

กล่องเสยีงไม่สมมาตร ขากรรไกรและลิ้นมีลกัษณะตึง เสยีงแหบ และช่วงความถี่เสยีง

แคบลงขณะรอ้งเพลง 

การตรวจทางคลินิก  คลื่นไฟฟ้ากลา้มเน้ือกล่องเสยีงพบสายเสยีงเป็นอมัพาต  
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การวินิจฉัยโรค  ก้อนถาวรที่สายเสยีง และแผลเป็นจากการผ่าตัดสายเสยีง เส้นประสาทสายเสยีงเป็น

อมัพาต โรคกรดไหลยอ้น  

ผลการประเมิน  สูญเสยีสมรรถภาพของการออกเสยีงและ/หรือการพูดร้อยละ 15-34 หรือ คิดเป็น       

การสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 5-12 ของทัง้ร่างกาย 

ค าอธิบาย  ผูร้บัการประเมนิรายนี้ มกีารสญูเสยีสมรรถภาพของการพูดใหผู้ฟ้งัไดย้นิอยู่ในระดบัที ่2  

เสยีงทีไ่ม่ดขีึน้ ท าใหอ้าชพีนกัรอ้งไม่สามารถด าเนินต่อไปได ้เนื่องจากมกีารบาดเจบ็ของ

สายเสยีงจากการท างาน 

 

ตวัอย่างท่ี 7.14 

ประวติั   ชายไทย อายุ 45 ปี อาชพีนกัรอ้ง ครสูอนรอ้งเพลง ไม่สบูบุหรี ่ไม่ดื่มเหลา้ ไดร้บัอุบตัเิหตุ

ทางรถยนต ์4 เดอืนก่อน ถูกสายเขม็ขดันิรภยั รดับรเิวณดา้นหน้าของคอ  มอีาการเสยีง

แหบ และเจบ็คอทนัท ี 3 วนัต่อมาไดร้บัการตรวจรกัษา พยายามทดสอบการออกเสยีง 

30 นาท ี2 ครัง้ เสยีงแหบ เคน้เกรง็ และลา้ง่าย ไม่สามารถควบคุมระดบัเสยีงสงู ต ่าได ้ไม่

สามารถรอ้งเพลง และออกแสดงไดต้ัง้แต่ไดร้บับาดเจบ็ ไดร้บัการตรวจดว้ยการส่องกลอ้ง 

ตดัชิน้เนื้อตรวจ  

อาการปัจจบุนั  เสยีงแหบ ลา้ง่าย เคน้ เบา เจบ็คอ ไม่สามารถรอ้งเพลง หรอืพดูไดน้าน  

การตรวจรา่งกาย  มอีาการของโรคกรดไหลยอ้น สายเสยีงสงูไม่เท่ากนั มกีอ้นเน้ือทีส่ายเสยีง 

การตรวจทางคลินิก  เส้นประสาทเลี้ยงกล่องเสยีงด้านซ้ายเป็นอมัพาต ระยะเวลาการออกเสยีงสูงสุดลดลง            

ลมรัว่มาก การตรวจ CT scan และ MRI ของกล่องเสยีงใหผ้ลปกต ิ

การวินิจฉัยโรค  พบเซลล์มะเรง็ทีส่ายเสยีงด้านซา้ย มกีารอกัเสบเรือ้รงั ไดร้บัการรกัษาด้วยการฉายรงัส ี

ยารกัษาโรคกรดไหลยอ้น และฝึกแกไ้ขการพดู  

ผลการประเมิน  สูญเสียสมรรถภาพของการออกเสียงและ/หรือการพูดร้อยละ 15-34 หรือคิดเป็น              

การสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 5-12 ของทัง้ร่างกาย 

ค าอธิบาย  อาจตอ้งเลกิอาชพีนกัรอ้ง และครสูอนรอ้งเพลง  ต้องมกีารตดิตามผลการรกัษากบัแพทย์

ตลอด อาการบาดเจบ็อาจท าให้มเีลอืดออกในกอ้นมะเรง็ซึ่งมอียู่ก่อน โรคกรดไหลย้อน

อาจเป็นปจัจยัเสีย่งส าหรบัมะเรง็กล่องเสยีงในรายที่ไม่มปีระวตัิสบูบุหรี ่เสยีงพูดเลวลง

อย่างมากภายหลงัการรกัษาดว้ยการผ่าตดั และฉายรงัส ี
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ตวัอย่างท่ี 7.15  

สูญเสียสมรรถภาพของการออกเสียงและ/หรอืการพดูรอ้ยละ 35-59 

ประวติั  หญงิไทยอายุ 45 ปี เสยีงแหบ ออกเสยีงล าบากมา 10 ปี เป็นโรคกรดไหลย้อนมากว่า  

10 ปี ไดร้บัการผ่าตดักล่องเสยีงหลายครัง้ ดว้ยปญัหากอ้น และเสน้เลอืดขอดทีส่ายเสยีง   

ในระยะแรกการฝึกแก้ไขการพูดท าให้เสยีงพูดดขีึน้ เนื่องจากใช้เสยีงมากในห้องเรยีน               

จงึท าให้เสยีงพูดเลวลง การตะโกนท าให้มีก้อนที่สายเสยีงซ ้า มเีลอืดออกในสายเสยีง 

กล่องเสยีงอกัเสบจากการใช้เสยีงมาก ได้รบัการฝึกแก้ไขการพูดเมื่อมีตุ่มที่สายเสยีง                   

มอีาการเสยีงลา้ง่ายในช่วงวนัพุธทุกสปัดาห์ มีการตดิเชื้อในช่องทางเดนิหายใจส่วนต้น

รุนแรง จนมเีลอืดออกในสายเสยีง สายเสยีงแขง็ตงึ มแีผลเป็นจากการทีม่เีลอืดออกซ ้า 

อาการสงบลงราว 1 ปี หลงัจากนัน้ไดร้บัการรกัษาโรคกรดไหลยอ้น และท าการฝึกแกไ้ข

การพดูต่อไป อาการโรคกรดไหลยอ้นมากขึน้ ขณะทีแ่พทยแ์นะน าใหร้กัษาดว้ยการผ่าตดั 

อาการปัจจบุนั  เสยีงแหบเป็น ๆ หาย ๆ แม้ได้รบัยารกัษาโรคกรดไหลย้อน และฝึกแก้ไขการพูดอย่าง

เคร่งครดั  

การตรวจรา่งกาย  แผลเป็นที่สายเสยีงดา้นซ้าย ก้อนเนื้อสายเสยีงด้านขวา กล่องเสยีงอกัเสบจากโรคกรด

ไหลยอ้น ออกเสยีงล าบากจากกลา้มเน้ือตงึ เสยีงแหบ เบา และเคน้เกรง็ 

การตรวจทางคลินิก  การตรวจวเิคราะหเ์สยีงทางฟิสกิสผ์ดิปกต ิ 

การวินิจฉัยโรค  กอ้นเน้ือและแผลเป็นทีส่ายเสยีง ออกเสยีงล าบากจากกลา้มเน้ือตงึ กล่องเสยีงอกัเสบจาก

โรคกรดไหลยอ้น 

ผลการประเมิน  สูญเสียสมรรถภาพของการออกเสียงและ/หรือการพูดร้อยละ 35-59 หรือ คิดเป็น                 

การสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 12-21 ของทัง้ร่างกาย 

ค าอธิบาย  การผ่าตดักอ้นเน้ือทีส่ายเสยีงดา้นขวาดว้ยการส่องกลอ้ง ร่วมกบัการฉีดไขมนัเขา้ในสาย

เสยีงดา้นซา้ย มกีารสญูเสยีสมรรถภาพในการพดูใหผู้ฟ้งัไดย้นิ (Audibility) อยู่ในระดบัที ่3  

 

ตวัอย่างท่ี 7.16   

สูญเสียสมรรถภาพของการออกเสียงและ/หรอืการพดูรอ้ยละ 35-59 

ประวติั  ชายไทย อายุ 40 ปี ไซนสัอกัเสบเป็นๆหายๆ และมอีาการเสยีงแหบมากมา 2 ปี เสยีงพดู

เลวลงภายหลงัไดร้บัการผ่าตดักอ้นทีส่ายเสยีง ไดร้บัการรกัษาไซนัส ดว้ยการส่องกลอ้ง

ผ่าตดัไซนัส และผนังกัน้โพรงจมูก ปจัจุบนัไม่มอีาการ ต้องใชเ้สยีงพูดวนัละ  14 ชม ใน

สภาวะทีม่เีสยีงรบกวนมาก ตอ้งพดู หรอืตะโกนเสยีงดงับ่อย ท างานในสถานทีท่ีม่สีารเคม ี

สารระเหย สารปนเป้ือนในอากาศ ไม่สบูบุหรี ่แต่ดื่มสรุาบา้ง 

อาการปัจจบุนั  เสยีงพดูแหบตลอดเวลา พูดล าบาก แต่ไม่มอีาการเจบ็คอในช่วงบ่าย กระแอมบ่อย มกัมี

ความรูส้กึคลา้ยมกีอ้นจุกในคอ 
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การตรวจรา่งกาย  จากการตรวจด้วยกล้องส่องกล่องเสียง พบการเปลี่ยนแปลงคล้ายมะเร็งที่สายเสียง

ด้านซ้าย แผลเป็นบนสายเสยีงท าให้สายเสยีงแขง็ตึง สัน่สะเทือนไม่ปกติ กล่องเสยีง

อกัเสบจากโรคกรดไหลยอ้น วธิกีารพูดไม่เหมาะสม และมลีกัษณะออกเสยีงล าบากจาก

กลา้มเน้ือตงึ 

การตรวจทางคลินิก  การตรวจคลื่นไฟฟ้ากล้ามเน้ือกล่องเสยีง พบเส้นประสาทเลี้ยงกล่องเสยีงเป็นอมัพาต           

มลีกัษณะออกเสยีงล าบากจากกลา้มเนื้อตงึ ไม่พบความผดิปกตขิองรอยต่อเสน้ประสาท

กลา้มเน้ือ เสยีงพดูเบา ช่วงการเปลีย่นแปลงความถีเ่สยีงพดูแคบ ระยะเวลาการออกเสยีง

สัน้ มคีวามผดิปกตขิองอตัราสว่นฮารโ์มนิกต่อเสยีงรบกวนอย่างมาก 

การวินิจฉัยโรค  แผลเป็นทีส่ายเสยีง มกีารเปลีย่นแปลงคลา้ยมะเรง็ ออกเสยีงล าบากจากกลา้มเน้ือตงึ และ

โรคกรดไหลยอ้น 

ผลการประเมิน  สญูเสยีสมรรถภาพของการออกเสยีงและ/หรอืการพูดร้อยละ 35-59 หรอื คดิเป็นการ

สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 12-21 ของทัง้ร่างกาย 

ค าอธิบาย  การเปลีย่นแปลงคลา้ยมะเรง็ ควรไดร้บัการตรวจชิ้นเนื้อ เสยีงแหบที่เกดิจากแผลเป็นที่

สายเสยีงภายหลงัจากการบาดเจบ็และการผ่าตดั จะเป็นอย่างถาวร 

 

ตวัอย่างท่ี 7.17   

สูญเสียสมรรถภาพของการออกเสียงและ/หรอืการพดูรอ้ยละ 60-84 

ประวติั  ชายไทยอายุ 40 ปี ไดร้บัอุบตัเิหตุทางรถยนต์เมื่อ 20 ปีก่อน กา้นสมองไดร้บับาดเจบ็

อย่างรุนแรง มบีาดแผลภายนอกหลายแห่ง กระดูกไหปลาร้า ไหล่ และมอืหกั หมดสติ

นาน 8 สปัดาห ์ไดร้บัการเจาะคอ และเจาะกระเพาะอาหาร 3 วนัหลงัจากไดร้บัอุบตัเิหตุ 

ร่างกายซกีซ้ายเป็นอมัพาต การรบัรูข้องสมองผดิปกต ิความจ าเสื่อม และมบีุคลกิภาพ

เปลี่ยนไป ได้รับการรักษาทางกายภาพบ าบัด กิจกรรมบ าบดั ฝึกแก้ไขการพูด และ          

ฝึกสมองจนครบ  

อาการปัจจบุนั  พดูเสยีงกระซบิตลอดเวลา พดูสนทนาไม่ไดน้าน ไม่สามารถพดูโตต้อบไดท้างโทรศพัท ์ 

การตรวจรา่งกาย  เสยีงพูดเบามาก ลมแทรกมาก พูดตะกุกตะกกั วลีสัน้ ใน 1 ลมหายใจนับเลขไม่ถึง 8 

กลา้มเน้ือใบหน้าซกีซา้ยอ่อนแรง กลนืล าบาก และไอเรือ้รงั จากการตรวจดว้ยกลอ้งส่อง

สายเสยีงพบว่า สายเสยีงทัง้ 2 ขา้งเป็นอมัพาต ปิดไม่สนิท มชี่องแคบระหว่างสายเสยีง

ใหอ้ากาศผ่านไดต้ลอดเวลา 

การตรวจทางคลินิก  การตรวจดว้ยคลื่นไฟฟ้ากลา้มเน้ือกล่องเสยีง พบเสน้ประสาทเลีย้งกล่องเสยีงเป็นอมัพาต

ทัง้ 2 ขา้ง ระยะเวลาการออกเสยีงสัน้มาก การตรวจวเิคราะห์เสยีงทางฟิสกิสผ์ดิปกติ           

ทุกตวัแปร 
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การวินิจฉัยโรค  เสน้ประสาทเลีย้งกล่องเสยีงเป็นอมัพาตทัง้ 2 ขา้ง 

ผลการประเมิน  สญูเสยีสมรรถภาพของการออกเสยีง/การพูดรอ้ยละ 60 – 84 หรอื คดิเป็น การสญูเสยี

สมรรถภาพรอ้ยละ 21-30 ของทัง้ร่างกาย เนื่องจากเสน้ประสาทเลี้ยงกล่องเสยีงเป็น

อมัพาตทัง้ 2 ขา้ง ผู้รบัการประเมนิรายนี้ควรประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของระบบ

อวยัวะอื่นดว้ย 

ค าอธิบาย  ได้รับการฝึกแก้ไขการพูด การจัดสายเสียงให้ได้ต าแหน่งกลาง เสียงพูดเบามากไม่

สามารถไดย้นิในทีท่ างาน หรอืสถานทีอ่ื่นทีม่เีสยีงรบกวนในสิง่แวดลอ้ม พดูไม่คล่องอย่าง

มาก สะดุดบ่อย ท าให้ดูคล้ายคนระดบัเชาว์ปญัญาต ่า พูดทางโทรศพัท์ไม่ได้ พูดนาน

ไม่ได้ ไม่สามารถพูดได้เหมือนเดิมก่อนได้รบัอุบตัิเหตุ ต้องได้รบัการดูแลปญัหาด้าน

สุขภาพด้านอื่น อาจต้องได้รบัการผ่าตดักล่องเสยีง เพื่อแก้ไขเสยีงพูด และภาวะส าลกั

อาหารและน ้าเนื่องจากสายเสยีงเป็นอมัพาตทัง้ 2 ขา้ง ต้องไดร้บัการฝึกแกไ้ขเสยีงพูด 

และอุปกรณ์เสรมิการพดู 

 

ตวัอย่างท่ี 7.18   

สูญเสียสมรรถภาพของการออกเสียงและ/หรอืการพดูรอ้ยละ 60-84 

ประวติั  หญงิไทย อายุ 40 ปี อาชพีคร ู7 ปีก่อน มอีาการเสยีงแหบทนัทภีายหลงัจากสอนหนังสอื

ได ้1 เดอืน พยายามท างานต่อไปอกีหลายเดอืน ก่อนพบแพทยท์ัง้ทีเ่สยีงยงัแหบ แพทย์

ตรวจพบ ตุ่มเน้ือทีส่ายเสยีง และใหพ้กัใชเ้สยีงเป็นเวลา 4 วนั หลงัจากพกัใชเ้สยีง อาการ

ยงัไม่ดีขึ้น จึงท าการฝึกแก้ไขการพูดทุกสปัดาห์ เป็นเวลา 2 ปี เสยีงพูดดีขึน้เลก็น้อย 

แพทยจ์งึท าการผ่าตดัตุ่มเนื้อที่สายเสยีงออก เสยีงพูดดขีึน้ แต่ 6 เดอืนต่อมา กลบัมี

อาการเสยีงแหบอีก พบก้อนเนื้อที่สายเสยีง และโรคกรดไหลย้อน หลงัจากฝึกแก้ไข              

การพดู และรกัษาภาวะโรคกรดไหลยอ้นอย่างเตม็ที ่อาการยงัไม่ดขีึน้ แพทยจ์งึท าการตดั

ชิน้เนื้อตรวจ 

อาการปัจจบุนั  เสยีงแหบ ลา้ง่ายอย่างถาวร ไม่สามารถออกเสยีง รอ้งเพลงได ้มอีาการแพอ้ากาศตลอดปี 

การตรวจรา่งกาย  เสยีงแหบ มลีมแทรกปานกลาง จากการตรวจดว้ยกลอ้งสอ่งกล่องเสยีง พบกอ้นเน้ือทีส่าย

เสยีงทัง้ 2 ขา้ง กล่องเสยีงอกัเสบจากโรคกรดไหลย้อน เสน้เลือดบนผวิขอด และพบ

แผลเป็น  

การตรวจทางคลินิก  การตรวจดว้ยคลื่นไฟฟ้ากลา้มเน้ือกล่องเสยีง พบเสน้ประสาทเลีย้งกล่องเสยีงเป็นอมัพาต

บางส่วนทัง้ 2 ขา้ง เสยีงพูดเบา ระยะเวลาออกเสยีงสัน้  อตัราส่วนฮารโ์มนิค ต่อเสยีง

รบกวนต ่า การวเิคราะหเ์สยีง และอตัราสว่นเสยีง S/Z ลดลง 

การวินิจฉัยโรค  โรคเนื้องอกทีก่ล่องเสยีงชนิด Papilloma ในผูใ้หญ่ 
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ผลการประเมิน  สญูเสยีสมรรถภาพของการออกเสยีง/การพูดรอ้ยละ 60 – 84 หรอื คดิเป็น การสูญเสยี

สมรรถภาพรอ้ยละ 21-30 ของทัง้ร่างกาย  

ค าอธิบาย  ไดร้บัการผ่าตดักล่องเสยีง 2 ครัง้ เพื่อตดัเนื้องอกออกใหห้มด และใหก้ารท างานของกล่อง

เสยีงดขีึน้ ต้องได้รบัการตดิตาม เฝ้าระวงัโรค การเกดิโรคซ ้า หรอืเกดิมะเรง็กล่องเสยีง

ตามมา ต้องได้รบัการฝึกแก้ไขการพูด รกัษาโรคกรดไหลย้อน อาจต้องใช้เครื่องขยาย

เสยีงในการสอน ท างาน พยากรณ์โรคตอ้งเฝ้าตดิตาม 

 

ตวัอย่างท่ี 7.19   

สูญเสียสมรรถภาพของการออกเสียงและ/หรอืการพดูรอ้ยละ 85-100 

ประวติั ชายไทย อายุ 38 ปี ท างานเกีย่วกบั พลาสติก ยาง และสารเคม ีเป็นเวลา 20 ปี ไดร้บั

อุบตัเิหตุจากการสดูดมไอของสารเคม ีVinyl chloride อย่างรุนแรง เนื่องจากเครื่องมอื

ท างานผดิปกต ิ หลงัจากอุบตัเิหตุ 1 ปี ไดร้บัการส่องกลอ้งตรวจ และผ่าตดักอ้นโปลปิที่

สายเสยีงทัง้ 2 ขา้ง เสยีงพูดดขีึน้หลงัการผ่าตดั หยุดงาน 6 สปัดาห ์หลงัจากกลบัไป

ท างานได ้1 เดอืน ไดร้บัอุบตัเิหตุสดูดมไอแอมโมเนีย มอีาการหายใจล าบาก และเสยีง

แหบอย่างรุนแรงทนัททีนัใด ได้รบัการส่องกล้องตรวจ และผ่าตดัก้อนโปลปิที่สายเสยีง        

ทัง้ 2 ขา้งเป็นครัง้ที ่2 หลงัจากนัน้ไม่มเีสยีงพูด ไดร้บัค าแนะน าทางจติวทิยา เนื่องจาก

ความเครยีดทีเ่กดิขึน้  

อาการปัจจบุนั   เสยีงพูดเลวลง หากต้องใช้เสยีง หรือหลงัจากได้รบัไอสารเคมี สารระเหย ควนั หรือ             

ไอน ้ามนั เสยีงแหบสมัพนัธก์บัอาการหายใจไม่ออก มคีวามรูส้กึคล้ายมกีอ้นจุกอยู่ในคอ

ตลอดเวลา  

การตรวจรา่งกาย  เสยีงแหบ หา้ว ลมแทรกเลก็น้อย เคน้เกรง็ แผลเป็นทีส่ายเสยีงทัง้ 2 ขา้ง จากการตรวจ

ดว้ยกลอ้งสอ่งสายเสยีงพบว่า การเคลื่อนไหวของเยื่อหุม้สายเสยีงลดลง พบเสน้เลอืดมา

เลีย้งมากขึน้ และผวิเยื่อหุม้สายเสยีงผดิปกติ 

การตรวจทางคลินิก  การวเิคราะหเ์สยีงทางฟิสกิสผ์ดิปกตชิดัเจน  

การวินิจฉัยโรค  เกดิภยนัตรายต่อเยื่อหุม้สายเสยีง เน่ืองจากการสดูดมไอระเหยทีเ่ป็นพษิ ทางเดนิหายใจ

ไวต่อการกระตุน้มาก ท าใหเ้กดิอาการเสยีงแหบ หายใจล าบาก 

ผลการประเมิน  สูญเสยีสมรรถภาพของการออกเสยีง /การพูดร้อยละ 85-100 หรือ คิดเป็นการสูญเสยี

สมรรถภาพรอ้ยละ 30-35 ของทัง้ร่างกาย 

ค าอธิบาย  แนะน าใหท้ าการผ่าตดัอกีครัง้ คุณภาพของเสยีง และเยื่อหุม้สายเสยีงยงัไม่กลบัเป็นปกต ิ

และมกีารเปลีย่นแปลงคลา้ยมะเรง็ของสายเสยีง ในระยะ 5 ปีหลงั หากการพูดในสถานที่

ทีม่กีารป้องกนัจากไอระเหย และสารพษิ มกีารสญูเสยีสมรรถภาพในการพดูใหผู้ฟ้งัไดย้นิ

ในระดบัที่ 3 อย่างไรกต็ามการพูดในชวีติประจ าวนัมกีารสญูเสยีสมรรถภาพอยู่ในระดบั            

ที ่5 
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ตวัอย่างท่ี 7.20 

สูญเสียสมรรถภาพของการออกเสียงและ/หรอืการพดูรอ้ยละ 85-100 

ประวติั ชายไทย อายุ 50 ปี มอีาการเสยีงแหบมา 1 ปี เนื่องจากมเีนื้องอกกอ้นใหญ่ทีก่ล่องเสยีง 

ยงัไม่มีการอุดกัน้ทางเดินหายใจ 2 สปัดาห์ก่อน ก้อนโตออกมาทางด้านหน้าของคอ                

มอีาการกลนืล าบาก น ้าหนกัลดลง 4.5 กก. ในเวลา 2 เดอืน มปีระวตัสิบูบุหรีปี่ละ 40-50 

ซอง และดื่มสรุาค่อนขา้งจดั ไดร้บัการผ่าตดักล่องเสยีง ต่อมน ้าเหลอืงบรเิวณคอออกหมด 

และฉายรังสีตาม ได้รับการถ่างขยายหลอดอาหาร และผ่าตัดเตรียมรูเปิดส าหรับ         

ใส่ท่อช่วยการพูด มีปญัหาใต้ขากรรไกรต้องถอนฟนัออกจนหมด และผ่าตัดตกแต่ง          

ช่องปาก ยงัคงสบูบุหรีท่างรเูปิดหายใจทีค่อ รบัประทานอาหารไดด้ ีน ้าหนักคงที ่ไม่มคีน

ในครอบครวัใหก้ารดแูล  

อาการปัจจบุนั  พดูไม่ได ้ไม่สามารถฝึกการพดูดว้ยหลอดอาหาร หรอืใชก้ล่องเสยีงเทยีมได้  

การตรวจรา่งกาย  ไม่มอีาการของการกลบัเป็นมะเรง็ซ ้า มแีผลเป็นทีห่นามากบรเิวณล าคอ รเูปิดหายใจปกต ิ 

การตรวจทางคลินิก  ขยายหลอดอาหารหลายครัง้ ไม่สามารถใสท่่อช่วยการพดูได ้

การวินิจฉัยโรค  มะเรง็กล่องเสยีง ผูไ้รก้ล่องเสยีง 

ผลการประเมิน  สญูเสยีสมรรถภาพของการออกเสยีง/การพูดร้อยละ 85-100 หรอื คดิเป็นการสญูเสยี

สมรรถภาพรอ้ยละ 30-35 ของทัง้ร่างกาย 

ค าอธิบาย  ภาพลกัษณ์ผดิรปูไปจากการเป็นมะเรง็ และไดร้บัการผ่าตัดอย่างมากบรเิวณล าคอ และมี

รูเปิดหายใจด้านหน้า ไม่สามารถพูดได้ด้วยวิธีการต่าง ๆ หรือเครื่องช่วยใด ๆ ขาด

แรงจงูใจ และความถนดัส าหรบัเครื่องมอืช่วยเหลอืต่าง ๆ เนื่องจากเป็นโรคพษิสรุาเรือ้รงั 

7.8  หมายเหต ุ : 
1.  ค าว่า ‚ ความดงัทีค่นหูปกตจิะรบัฟงัได ้‛ตรงกบัค าในภาษาองักฤษว่า ‚ Speak at a level sufficient to be heard  

by normal hearing person‛ ถา้เสยีงพดูนัน้เบาเกนิไปจนรบัฟงัไม่ไดก้ถ็อืว่าผดิปกต ิ

2.  ค าว่า ‚ ความชดัเจนดว้ยเสยีงอกัขระน ้าเสยีงและความหมาย ‛ ตรงกบัค าในภาษาองักฤษว่า ‚ Correct articulation, 

voice quality and language (As a function of meaning) หมายถงึ ความชดัถอ้ยชดัค า เสยีงไม่สัน่ แตกพร่า แหบ 

และมใีจความทีเ่ขา้ใจได ้

3.  การพูดจะต้องไม่ชา้มาก เรว็มาก หรอืติดตะกุกตะกกั เช่น ติดอ่าง และมกี าลงัพอที่จะพูดไดน้านใหเ้ป็นใจความ

พอจะใชเ้ป็นประโยชน์ได ้

4.  นักพยาธวิทิยาของการพูด (Speech Pathologist) หมายถงึ ผู้ทีเ่รยีนจบวชิา Speech pathology สาขาความ

ผดิปกตขิองการพดูและการไดย้นิ 

5.  แพทยโ์สต ศอ นาสกิ (Otolaryngologist) หมายถงึ แพทยซ์ึง่ไดร้บัวุฒบิตัรหรอืหนงัสอือนุมตัจิากแพทยสภาในสาขานี้ 

6.   แพทยผ์ูม้คีวามรูค้วามช านาญทางประสาทวทิยา (Neurologist) หมายถงึ แพทยซ์ึง่ไดร้บัวุฒบิตัรหรอืหนงัสอือนุมตัิ

จากแพทยสภาในสาขานี้ 
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7.  ค าว่า ‚ สถานทีเ่งยีบพอสมควร ‛ หมายความถงึ หอ้งท างานปกตทิีอ่าจจะมเีสยีงจากภายนอกผ่านเขา้มาบา้งแต่ไม่

ถงึกบัรบกวนการท างานแต่อย่างใด 

8.  ตวัอย่างการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของการพดู 

 ตวัอย่างทีผู่ป้ว่ยคนหน่ึงไดผ้ลการตรวจดงัน้ี 

 ก.  ในหนึ่งช่วงหายใจพดูประโยคทีม่คี า 10 ค าไม่ได ้  

 ข.  พดูตดิต่อกนัไดน้านไม่ถงึ 10 วนิาท ี

 ค.  นบัเลข 1-100 ไดไ้ม่ครบในเวลา 2 นาท ี  

 ง.  พจิารณาความผดิปกตขิองการพดูจากตารางองคป์ระกอบทัง้ 3 ของการพดูไดด้งันี้ 

      Audibility                      =    รอ้ยละ 10 

      Intelligibility                 =    รอ้ยละ 60 

      Functional efficiency    =    รอ้ยละ 15 

    การสญูเสยีสมรรถภาพในออกเสยีงและ/หรอืการพดูของคนปว่ยรายน้ีเท่ากบัรอ้ยละ  60 หรอื     

 จ.  พจิารณาจากตารางที ่7-8 จะเหน็ว่ารอ้ยละ 60 ของการสญูเสยีสมรรถภาพในการออกเสยีงและ/หรอื  

         การพดูมคี่าเท่ากบัการสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 21 ของทัง้ร่างกาย   
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บทท่ี 8 

ระบบผิวหนัง 
 

8.1  หลกัและวิธีการประเมินการสญูเสียสมรรถภาพของระบบผิวหนัง 
 8.1.1   การสูญเสียสมรรถภาพของระบบผิวหนัง  ไดแ้ก ่
 8.1.2  โครงสรา้งผิวหนัง  หน้าท่ี  และความผิดปกติ 
 8.1.3  สาเหตท่ีุท าให้เกิดการสญูเสียสมรรถภาพของผิวหนัง 
 8.1.4   การประเมินความผิดปกติทางคลินิกของผิวหนัง  

8.2   ความผิดปกติของผิวหนังท่ีพบบ่อย 
 8.2.1   แผลเป็น (Scars) และ การปลกูถ่ายผิวหนัง (Skin Grafts) 
 8.2.2   ผิวหนังอกัเสบจากการสมัผสั (Contact Dermatitis)   
 8.2.3   ผืน่แพ้ยางธรรมชาติ (Natural Rubber Latex Allergy) 
 8.2.4   มะเรง็ผิวหนัง 

8.3   เกณฑก์ารประเมินการสญูเสียสมรรถภาพของผิวหนัง   
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บทท่ี 8 

                                                   ระบบผิวหนัง 
 
 บทนี้กล่าวถึงการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของระบบผิวหนัง และการประเมินค่าการสูญเสีย
สมรรถภาพ เป็นรอ้ยละของทัง้ร่างกาย 
 การสญูเสยีสมรรถภาพของระบบผวิหนงั หมายถงึ ความผดิปกตทิางผวิหนงัทีค่งอยู่หลงัการรกัษาและฟ้ืนฟู
อย่างเตม็ทีแ่ลว้ โดยความผดิปกตนิัน้จะไม่การเปลีย่นแปลงอกีต่อไป 
 
8.1 หลกัและวิธีการประเมินการสญูเสียสมรรถภาพของระบบผิวหนัง 

8.1.1  การสูญเสียสมรรถภาพของระบบผิวหนัง  ไดแ้ก่ 
1. การสญูเสยีหน้าทีใ่นการป้องกนัอวยัวะต่างๆ ของผวิหนงั 
2. การสญูเสยีหน้าทีใ่นการรบัความรูส้กึสมัผสัและอุณหภมู ิ
3. การสญูเสยีหน้าทีใ่นการเกบ็น ้าและเกลอืแร่ในร่างกาย 
4. การสญูเสยีหน้าทีเ่กีย่วกบัการท างานของต่อมเหงื่อ ต่อมไขมนั ผม เลบ็ และสผีวิ 
5. การสญูเสยีความงามตามธรรมชาตทิีค่วรม ีเช่น การเปลีย่นแปลงสผีวิ มแีผลเป็นสญูเสยีเสน้ผม เป็นตน้ 
6. การสูญเสยีภาพลกัษณ์ของอวยัวะ เช่น สูญเสยีหนังศรีษะ หู จมูก เปลอืกตาบนและล่าง คาง ต้นคอ  

เตา้นม อวยัวะเพศ และขอ้ยดึตดิ เป็นตน้ 
8.1.2 โครงสรา้งผิวหนัง  หน้าท่ี  และความผิดปกติ 

 โครงสรา้ง หน้าที ่และความผดิปกตขิองผวิหนงั สรุปไดต้ามตารางที ่8-1 
ตารางท่ี 8-1  โครงสรา้งผิวหนัง  หน้าท่ี  และความผิดปกติ 

โครงสร้าง หน้าท่ี ความผิดปกติ 
หนังก าพร้า ( Epidermis)   
Stratum corneum ป้องกนัเชือ้โรค สารเคม ีและ การสญูเสยีน ้า ตดิเชือ้, ผื่น, ผวิหนงัอกัเสบ, ผวิแหง้ 
Squamous and basal cells สรา้งผวิหนงัชัน้บน และซ่อมแซมแผล มะเรง็ผวิหนงั, แผล 
Melanocytes ปกป้องแสงแดดและรงัสอีลัตราไวโอเลต ดา่งขาว, ไหมแ้ดด, สผีวิเขม้ มะเรง็ผวิหนงั

ชนิด melanoma 

Langerhans cells ภูมติา้นทานผวิหนงั ผื่นแพส้มัผสั (Allergic contact 
dermatitis) 

หนังแท้ (Dermis)   
Blood vessels and mast cell น าสารอาหาร, ควบคมุอุณหภูม,ิ  

ขยายหลอดเลอืด 
แผล, ลมพษิ, heat stroke 

Lymphatics ระบบถ่ายเทของเสยี และภูมคิุม้กนั บวม 
Nerve tissue รบัความรูส้กึ ชา,  ปวด,  คนั,  ความรูส้กึเปลี่ยน 
Connective tissue ป้องกนัการกระแทก, ซ่อมแซมผวิ แผลเป็น,  หนงัแขง็ 
ต่อมเหงื่อ (Eccrine sweat gland) ควบคมุอุณหภูม ิ ทนความรอ้นไมไ่ด ้(heat intolerance) 
ต่อมไขมนั  Sebaceous gland สรา้งไขมนัผวิหนงั สวิ,  ผวิแหง้ 
เลบ็ ช่วยจบัสิง่ของขนาดเลก็  ตดิเชือ้, ขอบเลบ็อกัเสบ, หยบิสิง่ของ

ล าบาก 
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 8.1.3  สาเหตท่ีุท าให้เกิดการสญูเสียสมรรถภาพของผิวหนัง 

ก.  สารเคมี  (Chemical condition) 

1. ผื่นผวิหนงัอกัเสบจากการสมัผสั (Contact Dermatitis) 

2. สวิจากน ้ามนั, น ้ามนัดนิ, ยาฆา่แมลง (Acnegenic agents) 

3. ผวิขาวหรอืด าผดิปกต ิ(Pigmentary change) 

4. มะเรง็ผวิหนงัจากสารก่อมะเรง็(Carcinogens) 

ข.  การขดูขีด และเสียดสี (Mechanical condition) 

1. ตาปลา, ผวิหนาแขง็, ผวิแตก, เลอืดออก 

2. ตุ่มน ้าพุพอง, เศษวสัดุฝงัใตผ้วิ 

ค.  ความรอ้น ความเยน็ แสงแดด รงัสีต่างๆ  (Physical condition) 

1. มะเรง็ผวิหนงั 

2. ตุ่มน ้าพุพอง, แผล 

ง.  การติดเช้ือโรค  (Biologic condition)  

1. แบคทเีรยี : ผื่น/แผลหนอง, ไฟลามทุง่, วณัโรคผวิหนงั   

2. ไวรสั  : เรมิ, หดู 

3. รา    : กลาก, เกลือ้น, ชนันะตุ 

4. ปรสติ  : หดิ, เหา, พยาธปิากขอ 

 

8.1.4   การประเมินความผิดปกติทางคลินิกของผิวหนัง  

 การประเมนิความผดิปกตขิองผวิหนังต้องอาศยัการซกัประวตักิารเจบ็ป่วย การพจิารณาจากอาการ และ

อาการแสดง  การตรวจร่างกายอย่างละเอยีด และการทดสอบทีเ่หมาะสม ไดแ้ก่ 

               :  การทดสอบภูมแิพด้ว้ยวธิ ีpatch, open, prick, intracutaneous, และ serologic allergy tests  

 :    การตรวจรอยโรคดว้ย Wood’s light  

 :    การตดัชิน้เนื้อเพื่อตรวจทางพยาธวิทิยา 

 :   การตรวจและเพาะเชือ้แบคทเีรยี, ไวรสั และเชือ้รา  

ก.  การแปลผลอาการและอาการแสดง 

 อาการทีส่ าคญัของโรคผวิหนงั คอื อาการคนั พจิารณาจากอาการคนัว่า รบกวนการประกอบในกจิวตัร

ประจ าวนัมากน้อยเพยีงใด  และมอีาการแสดงทีส่ามารถสนบัสนุนอาการคนัทีผู่ป้ว่ยใหป้ระวตั ิเชน่ ผื่นหนา, รอยแกะเกา  

หรอืรอยด า 

ข.  การทดสอบผืน่แพส้มัผสั (Patch test) 

 การทดสอบผื่นแพส้มัผสัเพื่อวนิิจฉัยโรคผื่นแพส้มัผสั (allergic contact dermatitis) เป็นการทดสอบ  

ผูป้่วยที่สงสยัว่าผื่นผวิหนังอกัเสบมสีาเหตุจากการสมัผสัสารใดกต็ามทีผ่วิหนัง  ซึ่งเป็นวธิทีดสอบที่ต้องอาศยัความ

ช านาญของแพทยผ์ูท้ าการทดสอบ เพื่อการแปลผลทีถู่กตอ้ง 
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8.2  ความผิดปกติของผิวหนังท่ีพบบ่อย 
8.2.1   แผลเป็น (Scars) และการปลกูถ่ายผิวหนัง (Skin Grafts) 

ก.  แผลเป็น เป็นความผิดปกติของผิวหนังที่มีสาเหตุมาจากแผลไฟไหม้ จากอุบตัิเหตุ หรือจากโรค

ผวิหนงับางประเภท ท าใหเ้กดิการสญูเสยีภาพลกัษณ์ของผวิหนงั 

 

การประเมินแผลเป็น  ควรระบุลกัษณะต่าง ๆ ของแผลเป็นใหช้ดัเจน  ดงันี้ 

1) รปูร่าง  ส ีขนาด (ระบุความกวา้ง ยาว) 

2) จ านวน 

3) ต าแหน่ง 

4) การยุบตวัลง บุ๋ม (atrophic) หรอืเป็นเนื้อนูน (hypertrophic) 

5) ความอ่อนนุ่ม ยดืหยุ่น หรอืแขง็ บางหรอืหนา ผวิราบเรยีบหรอืขรุขระ 

6) มกีารดงึรัง้กบัเนื้อเยื่อ กลา้มเน้ือ กระดกู หรอืขอ้ทีอ่ยู่ภายใตแ้ผลเป็นหรอืไม่ 

ผูป้ระเมนิควรถ่ายภาพแผลเป็น โดยใชภ้าพสทีีช่ดัเจน และถ่ายในหลาย ๆ ท่า จะท าใหก้ารประเมนิลกัษณะ

แผลเป็นท าไดถู้กตอ้งยิง่ขึน้ 

ควรพจิารณาร่วมดว้ยว่า แผลเป็นทีป่ระเมนินัน้ ยงัมกีารเปลีย่นแปลงไดอ้กีหรอืไม่  หรอืเป็นแบบถาวรแลว้

ไม่มกีารเปลีย่นแปลง ในบางราย การท างานของผวิหนงับรเิวณแผลเป็นยงัคงเป็นปกต ิแต่ไม่สามารถท าใหภ้าพลกัษณ์

ของผวิหนังดขีึน้  และในทางตรงกนัขา้ม  บางรายสามารถแกไ้ขใหภ้าพลกัษณ์ของแผลเป็นดขีึน้  แต่ไม่สามารถท าให้

การท างานของผวิหนงักลบัมาเป็นปกต ิ

ข.  การปลูกถ่ายผิวหนัง เป็นการน าผิวหนังจากบริเวณอื่น  มาทดแทนผิวหนังที่สูญเสียไปจาก           

อุบตัิเหตุหรือจากโรค แต่ผิวหนังที่ปลูกถ่าย อาจไม่เหมือนผิวหนังปกติ เนื่องจากมกัจะไม่มีขน ขาดความชุ่มชื้น           

ไม่ออ่นนุ่ม และความรูส้กึลดลง นอกจากนี้ สขีองผวิหนังอาจผดิปกตไิม่เหมอืนเดมิ ท าใหม้กีารสญูเสยีภาพลกัษณ์ของ

ผวิหนัง ควบคู่ไปกบัการท างานที่ไม่ปกต ิ ผวิหนังจะมภีูมติ้านทานต่อเชือ้โรคลดลง เกดิการติดเชือ้ไดง้่าย และความ

ทนทานต่อแรงเสยีดทาน ต่อสารเคม ีหรอืความรอ้นจะลดลง ท าใหเ้กดิอนัตรายต่อผวิหนงัไดง้่าย โดยเฉพาะอย่างยิง่ถ้า

เป็นการปลกูถ่ายผวิหนงัในบรเิวณทีเ่กดิการบาดเจบ็ไดง้่าย เช่น หลงัมอื หน้า และคอ เป็นตน้ 

ผูป้ระเมนิควรพจิารณาแผลเป็น และการปลูกถ่ายผวิหนังว่า มผีลกระทบต่อการประกอบกจิวตัรประจ าวนั

หรือไม่ มากน้อยเพียงใดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ถ้าแผลเป็นท าให้การท างานของผิวหนังผิดปกติไป เช่น เหงื่อลดลง          

ขนขึน้น้อยลง มีการสูญเสยีเลบ็ หรอืสผีวิที่เปลี่ยนแปลงไป และถ้ามีการประกอบกิจวตัรประจ าวนัที่ผดิปกติเกดิขึ้น          

จากสาเหตุอื่น เช่น ความผดิปกติของระบบประสาทส่วนปลาย หรอืจากขอ้ยดึติดต้องประเมนิการสูญเสยีทางระบบ

ประสาท และระบบกลา้มเน้ือ กระดกู และ ขอ้ ควบคู่ไปดว้ย 

 8.2.2 ผิวหนังอกัเสบจากการสมัผสั (Contact Dermatitis)   

  ผวิหนงัอกัเสบจากการสมัผสั   เป็นการอกัเสบของผวิหนงัทีเ่กดิจากการสมัผสัสารภายนอก ผื่นสมัผสันี้

เป็นโรคผวิหนงัจากการท างานทีส่ าคญัโดยมตี าแหน่งทีพ่บบ่อย คอื มอื, ขอ้มอื  และแขน   
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 ผวิหนังอกัเสบจากการสมัผสัแบ่งได้เป็น 2 แบบ คอื ผวิหนังอกัเสบจากสารระคายเคอืง (irritant 

contact dermatitis) พบรอ้ยละ 80 ของผูป้่วย เกดิจากสารก่อระคายท าลายผวิโดยตรง  และผวิหนังอกัเสบจากการ

สมัผสัสารก่อภูมแิพ ้(allergic contact dermatitis) พบรอ้ยละ 20 ของผูป้่วย เกดิจากปฏกิริยิาภูมติ้านทานของร่างกาย 

แบบ delay-type hypersensitivity ต่อสารก่อภูมแิพ ้

สารก่อระคายเคอืงทีม่คีวามเขม้ขน้สงูจะท าใหผ้วิไหมพ้อง  ในขณะทีส่ารก่อระคายเคอืงทีม่คีวามเขม้ขน้ต ่า   

หากสมัผสับ่อยครัง้  จะเกดิการท าลายผวิหนงัสะสม ท าใหม้อีาการผวิแหง้ ผวิลอก ผวิแตก เป็นแผล ผวิหนังจะสญูเสยี

ความสามารถในการป้องกนัสารภายนอกเขา้สูผ่วิ และสญูเสยีความชุ่มชืน้ภายในผวิ สารหลายชนิดสามารถเป็นสารก่อ

ระคายเคอืงหากมคีวามเขม้ขน้สูง และเป็นสารก่อภูมแิพเ้มื่อมคีวามเขม้ขน้ต ่า เช่น chromate, nickel salt, epoxy 

resins  และสารกนับดูบางชนิด นอกจากนี้สารก่อภูมแิพท้ีม่โีครงสรา้งทางเคมคีลา้ยกนั สามารถก่อใหเ้กดิ ผื่นแพส้มัผสั

ได้ในคน ๆ เดียวกนั เช่น ผู้ที่แพ้น ้ายาย้อมผม ซึ่งประกอบด้วยสาร paraphenylenediamine อาจจะแพ้ยาชากลุ่ม  

benzocaine ดว้ย ปรากฏการณ์นี้เรยีกว่า  cross – sensitivity 

 

การวนิิจฉยัทีถู่กตอ้งเป็นสิง่ส าคญัในการดแูลรกัษาผูป้ว่ยกลุ่มน้ี เน่ืองจากมกัพบผูป้ว่ยมผีื่นทัง้ 2 แบบ พรอ้ม

กันซึ่งยากต่อการวินิจฉัยแยกโรค หากดูเฉพาะอาการแสดงและพยาธิสภาพ การวินิจฉัยโรคผื่นแพ้สัมผัส              

ต้องอาศยัการทดสอบ patch test ในขณะทีผ่ื่นระคายเคอืง ต้องอาศยัการซกัประวตักิารเจบ็ป่วยโดยละเอยีด รวมถึง

เรื่องการท างาน งานอดเิรก และการใชช้วีติประจ าวนั อย่างไรกต็ามการแนะน าใหผู้ป้่วยหลกีเลีย่งการสมัผสัสารต้นเหตุ  

เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกนัการเกิดผื่นซ ้า หากยงัสมัผสัสารนัน้อยู่จะท าให้มีอาการเรื้อรงัและน าไปสู่การสูญเสยี

สมรรถภาพในการท างานและการประกอบกจิวตัรประจ าวนัได ้

 

8.2.3  ผืน่แพ้ยางธรรมชาติ (Natural Rubber Latex Allergy) 

ปจัจุบนัพบว่าการแพย้างธรรมชาติมคีวามส าคญัทางการแพทยแ์ละการประกอบอาชพีมากขึน้กว่าแต่ก่อน  

เนื่องจากมกีารแพแ้บบเฉียบพลนั hypersensitivity type 1 (IgE mediated immediate hypersensitivity) ซึง่ท าใหม้ี

อนัตรายถงึชวีติได ้อาการดงักล่าวเกดิจากการแพโ้ปรตนีในยางธรรมชาต ิทีใ่ชท้ าถุงมอื และอุปกรณ์เครื่องใชท้ีเ่ป็นยาง 

ผูท้ีม่คีวามเสีย่งสงูต่อการแพ ้ไดแ้ก่ บุคลากรทางการแพทย ์ทีใ่ชถุ้งมอืยาง ผูป้ว่ยทีต่อ้งใสส่ายสวนปสัสาวะบ่อย  ผูป้่วย 

atopic dermatitis และผูป้่วยทีม่ผีวิหนังอกัเสบบรเิวณมอือยู่ก่อน อาการการแสดงมตีัง้แต่ เกดิผื่น คนั ลมพษิบรเิวณ         

ทีส่มัผสั หรอื บวม (angioedema) มนี ้ามกู น ้าตาไหลไปจนถงึเป็นหอบ หดื และถา้เป็นมากอาจท าใหเ้กดิ anaphylaxis ได ้

การแพแ้บบนี้สามารถพบร่วมกบัการแพแ้บบ Delayed type hypersensitivity ซึง่มสีาเหตุมาจากสารเร่ง

ปฏกิริยิา และสารตา้นอนุมลูอสิระในกระบวนการผลติยางได้ บางครัง้ผื่นทีม่อืซึง่มลีกัษณะแบบผวิหนังอกัเสบ อาจท าให้

ไม่ได้นึกถึงการแพ้ยางแบบเฉียบพลนั  ให้สงัเกตอาการทางระบบอื่นด้วย เช่น น ้าตาไหล คดัจมูก และอาการทางเดิน

หายใจ 
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การรกัษาท าไดโ้ดยการหลกีเลีย่งการสมัผสั ซึง่บางครัง้อาจไดร้บัทางการสดูดมแป้งจากถุงมอืหรอืเครื่องมอื

อื่นทีท่ าจากยาง ท าใหเ้กดิอาการทางเดนิหายใจได ้ผูท้ีแ่พต้อ้งหลกีเลีย่งบรเิวณทีม่กีารใสแ่ป้งในถุงมอืดว้ย   

 

8.2.4  มะเรง็ผิวหนัง 

 มะเรง็ผวิหนงัทีพ่บบ่อยม ี3 ชนิด คอื   

(1)  Basal cell carcinoma 

 (2)  Squamous cell carcinoma  

 (3)  Malignant melanoma  

 (1)  มะเรง็ผิวหนังชนิด Basal cell carcinoma (BCC) เป็นชนิดที่พบมากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน                   

คนผวิขาว ปจัจยัเสีย่งต่อการเกดิมะเรง็ชนิดน้ี  คอื  ผวิซึง่ขาวและไม่ค่อยมสีคีล ้าเมื่อถูกแดด, การโดนแดดเป็นประจ า, 

บุคคลทีเ่ริม่เป็นกระตัง้แต่ในวยัเดก็, การไดร้บัรงัสรีกัษา และสารหนู มะเรง็ผวิหนังชนิดนี้ มหีลายรูปแบบทัง้ทางคลนิิก

และจุลพยาธิวิทยา นอกจากนี้ยังมีชนิดที่เกิดจากพันธุกรรมที่เรียกว่า  basal cell nevus หรือ Gorlin syndrome  

โดยทัว่ไป basal cell carcinoma มกัจะลุกลามเฉพาะที ่ไม่แพร่กระจายไปยงัอวยัวะอื่นๆ เป้าหมายของการรกัษา จงึอยู่

ทีก่ารก าจดัเนื้องอกโดยพยายามมใิหเ้กดิการเสยีรปูลกัษณ์ของผวิหนงัโดยรอบ 

 (2)  มะเรง็ผิวหนังชนิด  Squamous  cell  carcinoma (SCC)  ปจัจยัเสีย่งต่อการเกดิมะเรง็ชนิดน้ี คอื  ผวิ

ซึง่ขาวและการไดร้บัแสงแดดมาก ซึง่มกัท าใหเ้กดิเนื้องอกก่อนมะเรง็ทีเ่รยีกว่า actinic keratosis ปจัจยัเสีย่งอื่นๆ ไดแ้ก่ 

สารหนู, polycyclic aromatic hydrocarbon; infrared, รงัสรีกัษา นอกจากนัน้มะเรง็ชนิดนี้ยงัอาจเกดิบนแผลเป็นทีม่ี

สาเหตุมาจากความร้อน การบาดเจบ็ และการอกัเสบบางชนิด มะเรง็ชนิดนี้มลีกัษณะทางคลนิิกและจุลพยาธวิทิยา

หลายแบบ และมโีอกาสแพร่กระจายสงู ถ้ามตี าแหน่งทีเ่กดิบรเิวณ รมิฝีปาก หลงัมอื และขมบั หรอืทีม่ขีนาดใหญ่และ 

อยู่ลกึ หรอืเป็นมะเรง็ชนิด anaplastic การรกัษาจะมแีนวทางเดยีวกนักบั มะเรง็ผวิหนังชนิด Basal cell carcinoma          

แต่จ าเป็นตอ้งตรวจตดิตามผลการรกัษาอย่างใกลช้ดิ และตอ้งใหผู้ป้ว่ยหลกีเลีย่งจากแสงแดด 

  

(3)  มะเรง็ผิวหนังชนิด  Malignant  melanoma  (MM) เป็นมะเรง็ผวิหนังซึง่เกดิจากเซลลส์แีละไฝทีพ่บได้

มากขึน้ในปจัจุบนั และเป็นสาเหตุการตายที่ส าคญั แพทย์จ าเป็นต้องท าการวนิิจฉัยและรกัษาให้ได้อย่างรวดเร็ว              

ในระยะเริม่แรก เพราะการพยากรณ์โรคขึน้กบัความลกึของมะเรง็  ในกรณีทีม่ะเรง็ยงัไม่ลุกลามหรอืลุกลามไม่มาก 

(insitu หรอื early invasive) หากสามารถผ่าตดัออกไดห้มดกจ็ะท าให้หายขาดได ้ในทางตรงกนัขา้มหากลุกลาม             

ไปมากแลว้ การเลอืกวธิกีารรกัษาจะมจี ากดัและมกีารพยากรณ์โรค ทีไ่ม่ด ี
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8.3  เกณฑก์ารประเมินการสญูเสียสมรรถภาพของผิวหนัง   

ท าได ้2 วธิ ีดงัต่อไปนี้ 

1. การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพ ตามความมากน้อยของการสูญเสียภาพลกัษณ์ของผิวหนัง

ในส่วนต่างๆ ของร่างกาย  พจิารณาจากการเปลีย่นแปลงของสผีวิ, รูปทรง และโครงสรา้งของผวิหนัง ซึง่เกดิจาก 

การบาดเจบ็หรอืโรค โดยคดิเป็นรอ้ยละของทัง้ร่างกาย ดงัมรีายละเอยีดตามตารางที ่8-2 

2. การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของผิวหนัง ตามความรนุแรงของโรค  วธินีี้จะพจิารณาจาก

ความรุนแรงของโรคและผลกระทบต่อความสามารถในการประกอบกจิวตัรประจ าวนัเป็นหลกั ความรุนแรงของโรคจะ

พจิารณาจากอาการและอาการแสดง ความถีบ่่อยของอาการ และจ านวนครัง้มากน้อยของการรกัษา โดยทัว่ไปแลว้ ยิง่มี

อาการบ่อยครัง้ มคีวามรุนแรงของอาการเพิม่ขึน้ และมจี านวนครัง้ของการรกัษาเพิม่ขึน้ จะยิง่ท าใหม้รีะดบัการสญูเสยี

สมรรถภาพเพิม่มากขึน้ การประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของผวิหนังตามความรุนแรงของโรคจะคดิเป็นรอ้ยละของ

ทัง้ร่างกาย ดงัมรีายละเอยีดตามตารางที ่8-3 

ในการประเมินการสูญเสยีสมรรถภาพจะต้องน าวิธีทัง้สองมาเปรียบเทียบกนัว่า  วิธีใดให้ค่าการสูญเสยี

สมรรถภาพมากกว่ากนั และใหใ้ช้วธินีัน้ในการประเมนิ ในกรณีทีผู่ร้บัการประเมนิมกีารสญูเสยีสมรรถภาพของระบบ

อวยัวะอื่นร่วมดว้ย ใหป้ระเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของอวยัวะแต่ละระบบ แลว้น าค่าการสญูเสยีฯ เหล่านัน้มารวมกนั

โดยใช ้ตารางค่ารวม (Combine Values Charts) 

 



 

 

481 

ตารางท่ี 8-2   การประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพจากการสญูเสยีภาพลกัษณ์ของผวิหนงั คดิเป็นรอ้ยละของทัง้ร่างกาย 
 

บริเวณของผิวหนังท่ีมีการสูญเสียภาพลกัษณ์ รอ้ยละของการสญูเสียฯของทัง้รา่งกาย 
1. สญูเสยีหนงัศรีษะ 
2. สญูเสยีรปูทรงผวิหนงัใบหหูนึ่งขา้ง 
3. สญูเสยีรปูทรงผวิหนงัจมกู 
4. สญูเสยีรปูทรงผวิเปลอืกตาบนหรอืล่าง 
5. สญูเสยีรปูทรงคิว้ 1 ขา้ง 
6. สญูเสยีรปูทรงผวิหนงัรมิฝีปากบนหรอืล่าง 
7. สญูเสยีรปูทรงผวิหนงัของใบหน้า 
8. สญูเสยีรปูทรงผวิหนงัของตน้คอ 
9. สญูเสยีรปูทรงผวิหนงัของแขน 1 ขา้ง 
10. สญูเสยีรปูทรงผวิหนงัของขา 1 ขา้ง 
11. สญูเสยีรปูทรงผวิหนงัของล าตวั 
12. สญูเสยีรปูทรงของเตา้นม 1 ขา้ง 
13. สญูเสยีรปูทรงอวยัวะเพศหญงิหรอืชาย 
14. สญูเสยีรปูทรงผวิหนงัของมอื 1 ขา้ง 

1-10 
1-5 
1-5 

1-10 (ดบูทที ่6) 
1-2 
1-10 
1-15 
1-5 
1-5 
1-5 
1-5 

1-5 (หญงิ) 
1-15 (ดบูทที ่14,15) 

1-5 

 
ค าอธบิาย : การประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพอย่างถาวรบรเิวณใบหน้า จะประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพ 
ไดส้งูสุดไมเ่กนิรอ้ยละ 15 ของทัง้ร่างกาย 
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ตารางท่ี 8-3  การประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพอย่างถาวรของผวิหนงั  
 
ระดบัการสญูเสยีสมรรถภาพ อาการและอาการแสดง 

ระดบั 1 
รอ้ยละ 0-9 ของทัง้ร่างกาย 

-มอีาการและอาการแสดงทีผ่ดิปกตขิองผวิหนงัเกดิขึน้ชัว่คราวหรอืปรากฏเป็นครัง้
คราว 
และ 
-ไม่มกีารสญูเสยีสมรรถภาพในการประกอบกจิวตัรประจ าวนัแต่อย่างใด 
ยกเวน้ในกรณีทีส่มัผสัสารก่อโรคบางชนิด เช่นสารเคม ีหรอืปจัจยัทางกายภาพ
บางอย่าง อาจท าใหส้ญูเสยีสมรรถภาพในการประกอบกจิวตัรประจ าวนับางอย่าง
ไปชัว่คราว 
และ 
-ไม่ตอ้งการการรกัษาหรอืตอ้งการรกัษาเป็นครัง้คราว 

ระดบั 2 
รอ้ยละ 10-24 ของทัง้ร่างกาย 

-มอีาการและอาการแสดงทีผ่ดิปกตขิองผวิหนงัเกดิขึน้ชัว่คราวหรอืปรากฏเป็นครัง้
คราว 
และ 
-การประกอบกจิวตัรประจ าวนับางอย่างถูกจ ากดั 
และ 
-ตอ้งการการรกัษาเป็นครัง้คราวหรอืตลอดไป 

ระดบั 3 
รอ้ยละ 25-54ของทัง้ร่างกาย 

-มอีาการและอาการแสดงทีผ่ดิปกตขิองผวิหนงัเกดิขึน้ชัว่คราวหรอืปรากฏเป็นครัง้
คราว 
และ 
-การประกอบกจิวตัรประจ าวนัหลายอย่างถูกจ ากดั 
-ตอ้งการการรกัษาเป็นครัง้คราวหรอืตลอดไป 

ระดบั 4 
รอ้ยละ 55-84 ของทัง้ร่างกาย 

-มอีาการและอาการแสดงทีผ่ดิปกตขิองผวิหนงัเกดิขึน้ตลอดเวลา 
และ 
-การประกอบกจิวตัรประจ าวนัหลายอย่างถูกจ ากดั จนท าใหต้อ้งนอนพกัรกัษาตวั
อยู่ทีบ่า้น สถานพยาบาลหรอืทีพ่กัอื่นๆเป็นครัง้คราว 
และ 
-ตอ้งการการรกัษาเป็นครัง้คราวหรอืตลอดไป 

ระดบั 5 
รอ้ยละ 85-95 ของทัง้ร่างกาย 

-มอีาการและอาการแสดงทีผ่ดิปกตขิองผวิหนงัเกดิขึน้ตลอดเวลา 
และ 
-การประกอบกจิวตัรประจ าวนัเกอืบทัง้หมดถูกจ ากดั ท าใหต้อ้งนอนพกัรกัษาตวั
อยู่ทีบ่า้น สถานพยาบาลหรอืทีพ่กัอื่นๆเป็นประจ าหรอืตลอดเวลา 
และ 
-ตอ้งการการรกัษาเป็นครัง้คราวหรอืตลอดไป 
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ตวัอยา่งการประเมินการสญูเสียสมรรถภาพของผิวหนัง 

ตวัอย่างต่อไปนี้มทีัง้เกดิจากการท างาน โรคผวิหนังทีเ่ป็นมาแต่เดมิแลว้มอีาการก าเรบิเนื่องจากการท างาน 

และโรคผวิหนงัทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบัการท างานเลย  แต่มอีาการรุนแรงจนเกดิการสญูเสยีสมรรถภาพของผวิหนงั 

ตวัอย่างท่ี 8.1 การสญูเสยีสมรรถภาพผวิหนงัรอ้ยละ 0-9 ของทัง้ร่างกาย จากผื่นผวิหนงัอกัเสบจากการแพ ้

ประวติั  ชายอายุ 27 ปี ท าหน้าทีเ่ตรยีม สลีาเทก็ซ ์เริม่มผีื่นและเป็นมากขึน้หลงัจากท างาน ทีต่อ้ง

สมัผสัยางเนื่องจากไม่สามารถหลกีเลีย่งการสมัผสัยางผื่นจงึไม่ดขีึน้ แต่เมื่อเปลีย่นงาน

แลว้ไม่ปรากฏมผีื่นมา 1 ปี  

อาการปัจจบุนั ไม่ม ี

การตรวจรา่งกาย มอืและแขน ไม่มผีื่นผวิหนงัอกัเสบ 

การตรวจทางคลินิก Patch test  ใหผ้ลบวกต่อ nonmercurial preservative, 2 – n – 4 - isothiazolin ทีม่อียู่

ในสลีาเทก็ซ ์ 

การวินิจฉัยโรค ผื่นผวิหนงัอกัเสบจากการแพส้ารกนัเสยีทีห่ายแลว้ 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 0 ของทัง้ร่างกาย 

ค าอธิบาย ผู้ป่วยรายน้ีสามารถท างานอื่นที่ไม่มีการสมัผัสสารกันเสีย โดยไม่มีข้อจ ากัดในการ

ประกอบกจิวตัรประจ าวนั สลีาเทก็ซไ์ม่ไดม้สีว่นประกอบของยางธรรมชาตจิงึไม่ท าใหเ้กดิ

การแพย้างธรรมชาต ิ

ตวัอย่าง 8.2 การสญูเสยีสมรรถภาพผวิหนงัรอ้ยละ 0-9 ของทัง้ร่างกาย จากผวิหนงัด่างขาว 

ประวติั  ผูร้บัการประเมนิหญงิอายุ 38 ปี แผลไฟไหม้บรเิวณแขน (the second degree burn) 

แผลหายเป็นปกตแิลว้ 

อาการปัจจบุนั  ไม่ม ี

การตรวจรา่งกาย พบผวิหนังด่างขาวขนาด 7x12 ซม ที่แขน แต่ผวิหนังส่วนที่เป็นด่างขาวยงัท างานได้

ตามปกต ิ

การวินิจฉัยโรค ผวิหนงัด่างขาว(Depigmentation caused by thermal burn) 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 1 ของทัง้ร่างกาย   

ค าอธิบาย ผู้ป่วยรายน้ีไม่มกีารสูญเสยีสมรรถภาพในการท างาน แต่มกีารสูญเสยีภาพลกัษณ์ของ

ผวิหนงัในการประเมนิ ควรจะมกีารถ่ายภาพต าแหน่งทีเ่ป็นด่างขาวดว้ย เพื่อช่วยในการ

ประเมนิค่ารอ้ยละการสญูเสยี ตามตาราง 2 หวัขอ้ 9  

ตวัอย่าง 8-3 การสญูเสยีสมรรถภาพผวิหนงัรอ้ยละ 0-9 จากผวิหนงัอกัเสบจากการแพแ้ละด่างขาวจาก

การท างาน 

ประวติั ผูร้บัการประเมนิชายอายุ 52 ปี  อาชพีภารโรง ท างานมานาน 13 ปี มผีื่นทีม่อืเป็นๆ 

หายๆจากการท างานที่เปียกชื้นและผงซกัฟอกและน ้ายาฆ่าเชื้อที่มีส่วนประกอบของ 

paratertiary butyl phenol (TBP) เริม่มผีื่นด่างขาวทีด่า้นขา้งของนิ้วมอื หลงัมอื ปลาย
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แขนมา 10 ปี ปจัจุบนัเริม่เป็นทีต่้นขา รกัษาด้วยการฉายแสงหลงัทานยา methoxalen 

(PUVA therapy) ไม่ดีขึ้น การใช้เครื่องส าอางกลบให้ผลที่ไม่น่าพอใจ เมื่อท างาน

กลางแจง้ บรเิวณทีด่่างขาวมอีาการไหมต้อ้งใชย้ากนัแดดประจ า 

อาการปัจจบุนั  ไม่มอีาการ 

การตรวจรา่งกาย ด่างขาว และ อาการผวิหนงัเสือ่มจากแสงแดด ไดแ้ก่ รอยย่น ช ้า และ ขยุ 

การตรวจทางคลินิก Patch test ใหผ้ล 2+ ต่อ TBP 1% ต าแหน่งทีท่ าการทดสอบ เกดิการด่างขาวหนึ่งเดอืน

หลงัจากทดสอบ 

การวินิจฉัยโรค ผวิหนงัอกัเสบจากการแพแ้ละด่างขาวจากสาร กลุ่มฟีนอลทีส่มัผสัขณะท างาน 

ผลการประเมิน  สญูเสยีสมรรถภาพ รอ้ยละ 5 ของทัง้ร่างกาย 

ค าอธิบาย การสญูเสยีสมรรถภาพมผีลกระทบต่อท ากจิกรรมกลางแจง้ แต่ไม่มผีลต่อภาพลกัษณ์และ

การเขา้สงัคม 

ตวัอย่าง 8-4       การสญูเสยีสมรรถภาพผวิหนงั รอ้ยละ 0-9 ของทัง้ร่างกาย จากผื่นลมพษิเรือ้รงั 

ประวติั ผูร้บัการประเมนิหญงิ อายุ 35 ปีมผีื่นลมพษิเป็น ๆ หาย ๆ มา 10 ปี  

อาการปัจจบุนั ผื่นทีม่อื บวม คนั บางครัง้เป็นอุปสรรคในการขบัรถ หรอืหยบิของ แต่ไม่รบกวนการนอน 

การมีเพศสัมพันธ์  หรือกิจวัตรประจ าวัน  อาการดีขึ้นหลังจากที่ได้รับยาต้าน            

ฮสีตามนี 

การตรวจรา่งกาย ผื่นลมพษิ ประมาณ รอ้ยละ 10 ของทัง้ร่างกาย ทีผ่วิ (body surface area) ทีม่อื หน้า  

และล าตวั 

การตรวจทางคลินิก พบ เมด็เลอืดขาว eosinophil 12%   

การวินิจฉัยโรค ลมพษิเรือ้รงั (chronic urticaria)  

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 5 ของทัง้ร่างกาย 

ค าอธิบาย ผู้ป่วยรายน้ีไม่มีผลกระทบต่อการประกอบกิจวัตรประจ าวัน แต่ถ้าได้ sedative 

antihistamine อาจจะมผีลต่อกจิกรรมบางอย่าง เช่น ขบัรถ หรอืการท ากจิกรรมกลุ่ม          

การประเมินอาจเพิ่มขึ้น ถ้าลมพิษเรื้อรงั และไม่สามารถควบคุมอาจประเมินได้ถึง                 

รอ้ยละ 20 

ตวัอย่าง 8-5    การสญูเสยีสมรรถภาพ รอ้ยละ 0-9 ของทัง้ร่างกาย จากผื่นแพส้มัผสั 

ประวติั ผูร้บัการประเมนิชาย อายุ 32 ปี  อาชพีช่างก่อสรา้ง มผีื่นทีม่อืและเทา้ หลงัจากท างาน

สมัผสักบัปูนซเีมนต์เปียก เคยไดร้บัการรกัษาดว้ย prednisolone 2 ครัง้ อาการดขีึน้เมื่อ

ไม่ไดส้มัผสัปนูซเีมนต ์แต่ไม่หายขาด 

อาการปัจจบุนั มาด้วยผื่นที่มือเรื้อรังเป็น ๆ หาย ๆ ต้องได้รับการรักษาเป็นครัง้คราว สามารถท า

กจิกรรมไดต้ามปกต ิเมื่อสมัผสัปนูซเีมนต์และหนิแหง้ ๆ อาการจะเป็นมากขึน้ 
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การตรวจรา่งกาย ผื่นทีม่อืเป็น severe dermatitis  

การตรวจทางคลินิก Patch test  ใหผ้ลบวกต่อโครเมตทีเ่ป็นสารส าคญัในปนูซเีมนต ์ และเครื่องหนงั 

การวินิจฉัยโรค ผื่นแพส้มัผสัโครเมต จากการท างาน (Allergic contact dermatitis due to chromate 

from occupational cement exposure) 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 9 ของทัง้ร่างกาย 

ค าอธิบาย มผีลกระทบต่อการประกอบกจิวตัรประจ าวนับางอย่าง และตอ้งการการรกัษาเป็นครัง้คราว 

ตวัอย่าง 8.6   การสญูเสยีสมรรถภาพ รอ้ยละ 10 ของทัง้ร่างกายจากแผลเป็นนูนซึง่เกดิจากความรอ้น 

ประวติั ผู้รับการประเมินชายอายุ 43 ปี แผลจากความร้อน second degree burn บริเวณ

ดา้นขา้งของล าคอ มลีกัษณะเป็นแผลเป็นนูน พืน้ทีป่ระมาณรอ้ยละ 1 ของพืน้ผวิกาย 

อาการปัจจบุนั แผลเป็นมีอาการไวต่อแสงแดด ท าให้ต้องทาครีมกันแดดตลอดเวลาที่อยู่ข้างนอก  

แผลเป็นมีอาการระคายง่าย  และไม่สามารถทนต่อการระคายจากเสื้อผ้าได้  บางครัง้             

มอีาการคนัและแสบรอ้น ท าใหต้อ้งหยุดท ากจิกรรมเป็นเวลา 5 ถงึ 10 นาท ี

การตรวจรา่งกาย แผลเป็นมีลักษณะนูน แดง แข็ง และดูต่างจากผิวหนังปกติบริเวณรอบแผลเป็น             

อย่างชดัเจน การกม้และเงยคอท าไดล้ าบาก 

การตรวจทางคลินิก ไม่ม ี

การวินิจฉัยโรค แผลเป็นนูนเนื่องมาจากความรอ้น, การเคลื่อนไหวคอท าไดจ้ ากดั (ลดลง) 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 10 ของทัง้ร่างกาย 

ค าอธิบาย อาการคนัและแสบร้อน รบกวนต่อการประกอบกิจวตัรประจ าวนับ้างเป็นช่วงสัน้ๆ ซึ่ง         

ไม่จ าเป็นต้องรกัษา การประเมินการสูญเสยีสมรรถภาพโดยรวม ใช้การสูญเสียทาง

ผวิหนงัรวมกบัการสญูเสยีการเคลื่อนไหวของคอ 

 

ตวัอย่าง 8.7 

ประวติั   ผูร้บัการประเมนิหญงิ อายุ 38 ปี อาชพีผูช้่วยทนัตแพทย์ มผีื่นผวิหนังทีม่อืมานาน 18 ปี  

และรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ร่วมกับมีการบวมที่ใบหน้า , มีอาการคดัจมูกและหอบหืด เมื่อ          

สวมถุงมอืยางธรรมชาตชินิดผสมแป้ง  เมื่อเปลีย่นใชถุ้งมอืยางแบบไม่มแีป้ง กย็งัคงมผีื่น

ลมพิษที่ข้อมือและแขน ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยยาคอร์ติโคสเตียรอยด์ ทัง้ชนิด

รบัประทานและชนิดทา สงัเกตว่าการทาโลชัน่ ครมีบ ารุงผวิบางชนิด การลา้งมอืดว้ยสบู่

ฆ่าเชื้อแบคทีเรียบ่อย ๆ จะท าให้อาการรุนแรงขึ้น  ผู้ป่วยเคยเข้ารับการรักษาตัวใน

โรงพยาบาลดว้ยเรื่องลมพษิทัว่ตวั, ปากบวม, หายใจล าบาก และมอีาการหอบ 

อาการปัจจบุนั หลงัจากเปลีย่นมาใชถุ้งมอืยางธรรมชาตชินิดไม่ผสมแป้ง และเป็นแบบ Hypoallergenic 

ร่วมกบัการระมดัระวงัไม่สมัผสักบัผลติภณัฑ์ที่ผลติจากยางธรรมชาติ กย็งัมผีื่นอกัเสบ          
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ทีม่อือยู่บา้ง บางครัง้หยบิจบัสิง่ของล าบาก ยงัต้องใชย้าสเตยีรอยด ์และครมีบ ารุงทามอื

ในบางครัง้ มอีาการหอบหดืเป็นครัง้คราว 

การตรวจรา่งกาย Red, swollen, crusted, fissured palms, fingers and wrists 

การตรวจทางคลินิก Patch test ให้ผลบวกต่อ thiuram mix (สารเพิ่มความยืดหยุ่น ในผลิตภัณฑ์ยาง

ธรรมชาติ), glutaraldehyde (สารก าจดัเชือ้จุลนิทรยี์) และ quaternium 15 (สารกนัเสยี) 

Latex RAST: positive (class3) Prick test: allergy ต่อ latex protein กลว้ย avocado  

ไรฝุน่ และราบางชนิด 

การวินิจฉัยโรค (1) Latex allergy 

 (2) Allergic contact dermatitis 

(3) Irritant contact dermatitis 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 15 ของทัง้ร่างกาย 

ค าอธิบาย ควรประเมินการสูญเสียสมรรถภาพทางระบบหายใจ แล้วน าค่าที่ได้มารวมกับค่า             

การสญูเสยีสมรรถภาพของระบบผวิหนงั 

 

ตวัอย่าง 8.8   การสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 10-24 ของทัง้ร่างกาย เนื่องจากผื่นภูมแิพผ้วิหนงั 

ประวติั ผูร้บัการประเมนิชายอายุ 25 ปี ประวตัคิรอบครวั มผีื่นผวิหนังอกัเสบ แพอ้ากาศ ประวตัิ

อดตี infantile eczema ซึง่มผีื่นก าเรบิเป็นระยะๆ บรเิวณใบหน้า หนังศรีษะ คอ และแขน 

ในช่วงทีผ่ื่นสงบยงัมผีื่นหนาบรเิวณขอ้พบัศอก ขอ้พบัเข่า และคอ ผื่นก าเรบิหนักช่วง

ศกึษาอยู่ชัน้มธัยมปลายและเกดิบ่อยขึน้ช่วงอุดมศกึษา 

อาการปัจจบุนั ผื่นก าเรบิประมาณเดอืนละครัง้ ครัง้ละ 7-10 วนั โดยมผีื่นบรเิวณไหล่ แขน มอื ขาและ

ล าตวั ในช่วงทีม่ผีื่น กจิวตัรทีไ่ดร้บัผลกระทบ คอื การนอนหลบั การลา้งจาน และการใช้

สมาธกิบังานที่ซบัซอ้น ผื่นหนา ไม่รบกวนกจิวตัรประจ าวนั  มากนักเพยีงแต่ก่อใหเ้กดิ

ความร าคาญ  การรกัษาทีไ่ดร้บัคอื ครมีทีม่สีเตยีรอยด ์ ยาตา้นฮสิตามนี  และการแช่น ้าที่

มโีอ๊ตมลี  ใชย้าสเตยีรอยดช์นิดกนิประมาณปีละครัง้ 

การตรวจรา่งกาย ผื่นหนาบรเิวณดา้นขา้งของคอ  และแขน  ขอ้พบับรเิวณขา 

การตรวจทางคลินิก การตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารพืน้ฐาน ผลปกต ิ

การวินิจฉัยโรค ภูมแิพผ้วิหนงั (Atopic dermatitis) 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 15 ของทัง้ร่างกาย 

ค าอธิบาย การเห่อของผื่น atopic dermatitis เกดิไดจ้ากหลากหลายสาเหตุ  การประเมนิการสญูเสยี

ยดึตามผลกระทบต่อการประกอบกจิวตัรประจ าวนั ความถี่ และความรุนแรงของอาการ  

และอาการแสดง รวมถงึความจ าเป็นและความยากง่ายของการรกัษา 
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ตวัอย่างผูป่้วย 8.9            การสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 10-24 ของทัง้ร่างกาย เน่ืองจากสญูเสยีเลบ็ จากสารเคม ี

ประวติั ผูร้บัการประเมนิหญงิ อายุ 40 ปี มอีาการบวมแดงทีเ่นื้อขอบเลบ็ทุกเลบ็ ปวด และชา  

หลงัจากต่อเลบ็ปลอม ซึง่ใช ้methyl methacrylate monomer และ methyl mathacrylate 

polymer ต่อมาเลบ็ทัง้หมดหลุดและไม่ขึน้ใหม่ ยงัคงมอีาการชาปลายนิ้ว มคีวามล าบาก

ในการหยบิสิง่ของเลก็ ๆ เช่น เหรยีญ บางครัง้มคีวามรูส้กึว่า ปลายนิ้ว เยน็ – ร้อน            

กว่าปกต ิ

อาการปัจจบุนั มอีาการมากขึน้หากท างานใชม้อืมาก ๆ ผูป้ว่ยตอ้งทาขีผ้ึง้วาสลนิ แลว้ปิดพลาสเตอร ์ ทุก

เลบ็ ต้องใส่ถุงมอืตลอดช่วงเวลาท างาน มคีวามวติกกงัวล และซมึเศรา้ บางครัง้ต้องไป

พบจติแพทย ์

การตรวจรา่งกาย Exposed and keratinized nail beds; paronychial areas swollen and tender 

การตรวจทางคลินิก Patch test ใหผ้ลบวกต่อ 2% methyl methachylate monomer 

การวินิจฉัยโรค สญูเสยีเลบ็จากสารเคม ี(Chemically induced nail dystrophy and anonychia 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 20 ของทัง้ร่างกาย   

ค าอธิบาย ควรประเมนิการสญูเสยีทางระบบเสน้ประสาท และจติเวชร่วมดว้ย 

 

ตวัอย่าง 8.10     การสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 10-24 ของทัง้ร่างกาย  เน่ืองจากด่างขาวจากสารเคม ี

ประวติั ผู้รบัการประเมนิชายอายุ 30 ปี ได้รบัอุบตัิเหตุ ถูก Zirconium chloride เหลว ชนิด

เข้มข้น กระเด็นใส่ใบหน้า , ศีรษะและคอ ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาอาการผิวไหม ้            

จากสารเคมอีย่างถูกวธิ ีและแผลหายดี สามารถกลบัเขา้ท างานได้ในอกี 22 วนัต่อมา 

หลายเดอืนถดัมากลบัมดี่างขาวทีบ่รเิวณถูกสารเคมดีงักล่าว 

อาการปัจจบุนั บรเิวณด่างขาวมอีาการคนั แดงแสบ เมื่อถูกแดด หรอืความร้อน ต้องพกัการท างาน

ประมาณ 10 – 15 นาท ีจงึจะท าใหอ้าการดขีึน้ มกีลา้มเนื้อกระตุกบรเิวณทีเ่ป็นด่างขาว   

บางครัง้ถงึกบัท าใหผู้ป้ว่ยตื่นกลางดกึ โดยเฉลีย่ 1 – 2 ครัง้ ต่อสปัดาห ์ผูป้ว่ยมคีวามรูส้กึ

อบัอายเวลาเขา้สงัคม และหลกีเลีย่งการท ากจิกรรมทางสงัคมทีเ่คยปฏบิตักิ่อนมอีาการ 

การตรวจรา่งกาย ผวิหนังสูญเสยีสผีวิ มีความไวต่อความรูส้กึสมัผสั และไม่สามารถ ทนต่อแสงแดดและ

ความรอ้น บรเิวณผวิหนังที่สญูเสยี สผีวิมขีอบเขตชดัเจน ส่วนบรเิวณขอบ  ๆ จะมสีี

ผวิหนงัเขม้ อยู่โดยรอบ การเปลีย่นแปลงสผีวิดงักล่าว เกดิบรเิวณใบหน้าซกีขวา และกนิ

ขอบเขต ไปถงึบรเิวณใบหขูวา,ทดัดอกไม ้และคอดา้นซ้ายหลงัใบหูขวา ผวิหนังทีม่สีจีาง

มากที่สุดอยู่บรเิวณ ใบหน้าด้านขวา มขีนาด 16x11 เซนตเิมตร การตรวจทางประสาท

บรเิวณผวิหนงัทีส่ญูเสยีสผีวิจะไวต่อความเยน็, ความรอ้น, ความรูส้กึแหลมจากปลายเขม็

และการสมัผสั. 
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การวินิจฉัยโรค รอยผวิหนังไหมแ้ละมสีดี่างขาว พร้อมกบัการสญูเสยีหน้าที่ของผวิหนังจากถูกสารเคมี            

(Zirconium chloride burn and leukoderma with residual skin dysfunction) 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 20 ของทัง้ร่างกาย   

ค าอธิบาย ควรประเมินการสูญเสียทางระบบจิตเวชร่วมด้วย  หากได้รับการรักษาอย่างเต็มที ่             

รอ้ยละของการสญูเสยีสมรรถภาพ  ควรจะลดลงไดอ้กี 

 

ตวัอย่าง 8.11 การสญูเสยีสมรรถภาพผวิหนัง รอ้ยละ 25-54  ของทัง้ร่างกาย ผวิหนังอกัเสบจากการสมัผสั  

ประวติั  ผูร้บัการประเมนิชายอายุ 45 ปี  ท างานสมัผสักบัสารก าจดัศตัรูพชืหลายชนิด มอีาการ

เป็นผื่นเรือ้รงับรเิวณขอ้เทา้ มอื แขน และบางครัง้ขึน้บรเิวณใบหน้าและคอ เป็นมานาน  6 

ปี ร่วมกบัมกีารตดิเชือ้แทรกซอ้น และมต่ีอมน ้าเหลอืงในบรเิวณใกลเ้คยีงอกัเสบเป็นครัง้

คราว อาการผื่นคนัดขีึน้ เมื่อไดร้บัการรกัษาดว้ยยาทา และหยุดพกังาน แต่เมื่อกลบัมา

ท างานกม็อีาการเป็นใหม่อกี ในระยะหลงัแมจ้ะเปลีย่นย้ายงานไปแลว้และหลกีเลีย่งการ

สมัผสัสารเคม ีแต่อาการกย็งัไม่หายเป็นปกต ิ

อาการปัจจบุนั ยงัมีอาการคนั โดยเฉพาะถ้ามีอากาศร้อน เหงื่อออกมาก สมัผสัสารเคมีที่ระคายเคอืง

ผวิหนงั หรอืเครยีดจะยิง่ท าใหอ้าการคนัเป็นรุนแรงมากขึน้ 

การตรวจรา่งกาย พบมแีผลแกะเกาและผื่นคนับรเิวณฝา่มอืแขน และมต่ีอมน ้าเหลอืงโตบรเิวณรกัแร ้

การตรวจทางคลินิก การทดสอบ patch test ใหผ้ลลบ ไม่พบปฏกิริยิาของผวิหนังต่อสารเคมทีีใ่ชท้ดสอบ และ

สารเคมีที่ใช้ที่ท างาน การตรวจเพาะเชื้อจากแผลผิวหนัง พบเชื้อ staphylococcus 

aureas,coagulase positive  

การวินิจฉัยโรค ผวิหนังอกัเสบเรือ้รงัจากการสมัผสัสารเคมจีากการท างาน (Persistent neurodermatitis 

secondary to occupational contact dermatitis) 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 30 ของทัง้ร่างกาย    

ค าอธิบาย  ผูป้่วยมอีาการทางผวิหนังเกดิขึน้เป็นประจ า ต้องได้รบัการรกัษาเป็นครัง้คราว ท าให้มี

ขอ้จ ากดัในการประกอบกจิวตัรประจ าวนั รวมถงึขอ้จ ากดัในการออกสงัคม และท างาน

อดิเรก ผู้ป่วยรายน้ีนอกจากอาการทางผิวหนัง ยงัมีอาการปวดศีรษะ ความจ าเสื่อม 

ร่วมกบัอาการเครยีด ควรได้รบัการประเมนิการสูญเสยีสมรรถภาพทางระบบประสาท 

ร่วมด้วย และน าค่าการสูญเสียสมรรถภาพที่ได้มารวมกับการสูญเสียสมรรถภาพ         

ทางผวิหนงัโดยใช ้ตารางค่ารวม (Combined Value Chart) 

 

ตวัอย่าง 8.12     การสูญเสยีสมรรถภาพผวิหนังร้อยละ 25 - 54 ของทัง้ร่างกาย จากแผลเป็นที่เกดิจาก 

ความรอ้น       
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ประวติั ผู้รบัการประเมินชาย อายุ 44 ปี แผลไฟไหม้บริเวณมือและเท้า ได้รบัการรกัษาด้วย           

การผ่าตดัปลกูถ่ายผวิหนงั 

อาการปัจจบุนั แผลเป็นหลังจากการปลูกถ่ายผิวหนัง มีลักษณะแห้งแตก เวลาอาบน ้ าหรือสระผม            

ต้องสวมถุงมอื เนื่องจากสบู่และแชมพูจะระคายเคอืงผวิหนังมาก แผลเป็นทีม่อืท าใหจ้บั

แปรงสฟีนัและหวผีมไดไ้ม่ค่อยสะดวกอกีทัง้เขยีนหนงัสอืไดล้ าบาก นอกจากน้ียงัมปีญัหา

ในการสวมใสร่องเทา้หนงัตอ้งสวมรองเทา้ผา้แทน 

การวินิจฉัยโรค แผลเป็นจากถูกความรอ้นลวก  (Scaring due to thermal burn) 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 30 ของทัง้ร่างกาย    

ค าอธิบาย ผูป้ว่ยมขีอ้จ ากดัในการประกอบกจิวตัรประจ าวนัหลายอย่าง ร่วมกบัมอีาการทางผวิหนัง  

ตอ้งไดร้บัการรกัษาเป็นครัง้คราว 

ตวัอย่าง 8.13     การสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 55 – 84 ของทัง้ร่างกายจากมะเรง็ผวิหนงั 

ประวติั ผูร้บัการประเมนิชายอายุ 40 ปี อาชพีกรรมกร มปีระวตัมิะเรง็ผวิหนังชนิด basal cell  

carcinoma ตัง้แต่อายุ 15 ปี มะเรง็นี้เกดิขึน้ในหลายต าแหน่งทัง้ในบรเิวณทีร่บัแสงแดด

เป็นประจ า และในร่มผา้ มปีระวตั ิfibroma ในหวัใจดว้ย 

อาการปัจจบุนั มรีอยโรคซึ่งมนี ้าเหลอืงไหลหลายต าแหน่ง ชอบแยกตัวเพราะไม่สามารถออกแดดได ้ 

สญูเสยีความภาคภูมใิจในตวัเอง  และตอ้งเขา้รบัการผ่าตดัมะเรง็อย่างต่อเนื่อง 

การตรวจรา่งกาย มกีอ้นบรเิวณใบหน้า และล าตวัหลายต าแหน่ง บางบรเิวณมแีผลซึง่มนี ้าเหลอืงและเลอืด

ไหลและมกีลิน่เหมน็ มหีลุมเลก็ๆ ทีฝ่า่มอืและมซีสิตเ์ลก็ๆ ทีห่น้า 

การตรวจทางคลินิก การตรวจทางจุลพยาธิวิทยาของผิวหนัง เข้าได้กับมะเร็งผิวหนังชนิด basal cell 

carcinoma 

 การตรวจทางรงัส ี

 -  ศรีษะใหญ่ (macrocephaly) 

 -  ตาห่าง (hypertelorism) 

 -  หน้าผากโหนก (frontal  bossing) 

 -  ม ีkeratocysts ทีข่ากรรไกร 

 -  พบ calcification ที ่falx cerebri 

 -  พบ bifid ribs 

การวินิจฉัยโรค กลุ่มอาการ Basal cell nevus syndrome และม ีbasal cell carcinoma หลายแห่ง 

การประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 55 ของทัง้ร่างกาย 

ค าอธิบาย - Basal cell nevus หรอื Gorlin syndrome เป็นโรคซึง่ถ่ายทอดทางพนัธุกรรม มคีวาม

ชุกประมาณ 1 : 56,000 ลกัษณะส าคญั คอื ม ี basal cell carcinomas หลายแห่ง

ร่วมกบัเนื้องอกอื่นๆ หลายชนิด และความผดิปกตทิางพฒันาการอกีหลายประการ 
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 - ต้องรวมกับค่าการสูญเสียสมรรถภาพที่เกิดจากผลกระทบอย่างรุนแรงต่อ จิตใจ           

ในบทท่ี 18  ความผดิปกตทิางจติและมพีฤตกิรรมเพื่อค านวณการสญูเสยีทัง้หมด 

 

ตวัอย่าง 8.14   การสญูเสยีสมรรถภาพผวิหนงั 55-84% จากของทัง้ร่างกาย  แผลเป็นทีเ่กดิจากความรอ้น 

ประวติั ผูร้บัการประเมนิชาย อายุ 25 ปี มแีผลไฟไหมรุ้นแรง ประมาณ 85% ของพืน้ทีผ่วิร่างกาย  

มอีาการหายใจล าบากเนื่องจากส าลกัควนัเขา้ปอด 

อาการปัจจบุนั ผู้รบัการประเมินไม่สามารถท างานหนัก ผวิหนังแห้งแตก และมีเหงื่อออกน้อย ท าให ้         

ไม่สามารถทนอยู่ในทีม่อีากาศรอ้น มคีวามยากล าบากในการเขยีนหนังสอื การเดนิ และ

การท างานดา้นมอื แผลเป็นจากไฟไหมท้ าใหเ้กดิอาการปวด และขอ้เคลื่อนไหวไดน้้อยลง              

ไม่สามารถเข้าร่วมในกิจกรรมของกลุ่มได้ตามปกติ ไม่เคยมีเพศสมัพันธ์ตัง้แต่เกิด

อุบตัเิหตุ ถา้ออกก าลงักายจะมอีาการหายใจไม่สะดวก 

การตรวจรา่งกาย พบแผลเป็นชนิด atrophic scar ประมาณ 85% ของพืน้ทีผ่วิร่างกาย บางบรเิวณไดร้บั

การปลกูถ่ายผวิหนงั มบีรเิวณทีเ่ป็นด่างขาวหลายแห่งในบางสว่นของร่างกายทีเ่หน็ไดช้ดั 

เช่นแก้ม และหลังมือ ใบหูซ้ายมีลักษณะบิดเบี้ยว เล็บมือถูกท าลาย มือทัง้ 2 ข้าง

เคลื่อนไหวไดน้้อยลง 

การตรวจทางคลินิก ผลการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารพืน้ฐานพบว่าปกต ิ

การวินิจฉัย แผลเป็นจากความร้อนถูกไฟไหม้รุนแรง และ การหายใจล าบาก (Extensive scarring 

due to thermal burns and dyspnea) 

 

ผลการประเมิน  สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 60 ของทัง้ร่างกาย 

ค าอธิบาย ผูร้บัการประเมนิรายนี้มแีผลเป็นของผวิหนงัเป็นบรเิวณกวา้ง ท าใหเ้กดิความยากล าบาก

ทัง้ในเรื่องของการท างาน และการประกอบกจิวตัรประจ าวนัตามปกติ การประเมนิการ

สญูเสยีโดยใชค้วามรุนแรงของโรคเป็นเกณฑ ์จงึไดค้่าประมาณรอ้ยละ 60 ของทัง้ร่างกาย 

อย่างไรกต็าม ควรจะมกีารถ่ายรูปแผลเป็นทัง้หมด และประเมนิการสูญเสยีภาพลกัษณ์

ร่วมดว้ย โดยใช้ตาราง 2 เป็นเกณฑ ์ถ้าวธิไีหนไดค้่าการสญูเสยีมากกว่า กใ็ชค้่าของวธิี

นัน้เป็นหลกั ผูป้ว่ยรายน้ีควรไดร้บัการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของระบบอวยัวะอื่น

ดว้ย เช่น ระบบกล้ามเนื้อกระดูกและขอ้ และระบบทางเดนิหายใจ แล้วน าค่าทัง้หมดมา

รวม กบัค่าการสญูเสยีสมรรถภาพผวิหนัง โดยใชต้ารางค่ารวม (Combined Value Chart) 

 

ตวัอย่าง 8.15     การสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 85 – 95 ของทัง้ร่างกาย จากโรค Xeroderma Pigmentosum 
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ประวติั ผูร้บัการประเมนิหญงิ อายุ 18 ปี กลวัแสงแดด 13 ปี 5 ปี ก่อนเริม่มผีวิคล ้า บรเิวณ           

ที่ถูกแสงแดดคอืที่ใบหน้า หน้าอก แขน และขา หลงัจากนัน้มจีุดกระจายทัว่ตัว                 

บางต าแหน่งมรีอยเสน้เลือดฝอยขยาย และพบรอยโรคมะเรง็ผิวหนัง (basal and 

squamous cell epitheliomas) 

อาการปัจจบุนั ผื่นดงักล่าวขา้งต้นรุนแรงมากขึน้ ต้องการ การตรวจรกัษาอย่างสม ่าเสมอ ในช่วงเวลา        

1 ปี มาน้ี ผูป้ว่ยตอ้งอาศยัอยู่เฉพาะในบา้น   

การตรวจรา่งกาย ลกัษณะทางผวิหนงัดงัประวตั ิ

การตรวจทางคลินิก การตรวจพืน้ฐานทางหอ้งปฏบิตักิาร  ผลปกต ิระดับ porphyrin ในปสัสาวะและอุจจาระ

ใหผ้ลลบ 

การวินิจฉัยโรค Xeroderma pigmentosum 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 85 ของทัง้ร่างกาย 

ค าอธิบาย โรค Xeroderma pigmentosum เป็นโรคผวิหนังที่มอีาการรุนแรงขึน้เรื่อย ๆ ท าให้

เสยีชวีติได ้

 - มกีารกระจายของเซลลม์ะเรง็ไปยงัอวยัวะอื่น 

 

ตวัอย่าง 8.16   การสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ  85 – 95  ของทัง้ร่างกายจากโรค Epidermolysis Bullosa 

Dystrophica 

ประวติั ผูร้บัการประเมนิชาย อายุ 19 ปี มตุ่ีมน ้าพองใสทีผ่วิหนัง ตัง้แต่แรกเกดิอาการเป็น ๆ 

หาย ๆ  ตุ่มน ้าเกดิในบรเิวณทีม่กีารขดูขดีหรอืเป็นแผล และเป็นรอยแผลเป็นทีห่ายแลว้  

ตอ้งเขา้พกัรกัษาตวัในโรงพยาบาลเป็นประจ า  นิ้วมอืกุด  มอืผดิรูป  มตุ่ีมน ้าพองในช่วง

ปากและคอ  น ้าหนกัน้อยกว่าเกณฑร์อ้ยละ 40 เมื่อเทยีบกบัความสงู 

การตรวจทางคลินิก การตรวจทางรงัส ีพบ esophageal stricture 

การวินิจฉัยโรค Epidermolysis Bullosa Dystrophica 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 95 เนื่องจากโรค ควรคดิการสญูเสยีสมรรถภาพ ทีเ่กดิจาก 

esophageal stricture และการสญูเสยีหน้าทีข่องนิ้วมอืดว้ย 

ค าอธิบาย - โรคนี้มีการถ่ายทอดทางพนัธุ์กรรมแบบ autosomal recessive เป็นโรคที่มีการ      

สญูเสยีสมรรถภาพมากทีส่ดุในโรคกลุ่มทีถ่่ายทอดทางพนัธุกรรม ท าใหเ้สยีชวีติได้ 

 - มคีวามเสีย่งต่อการเกดิ squamous cell carcinoma 

- ควรพจิารณาประเมนิความสญูเสยีสมรรถภาพในเรื่องสภาพจติใจและพฤตกิรรมดว้ย    
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บทท่ี 9  
ระบบทางเดินหายใจ   

 
9.1   การตรวจร่างกายและตรวจทางห้องปฏิบติัการท่ีใช้ในการประเมินการสญูเสียสมรรถภาพ

ของระบบทางเดินหายใจ 
9.2   โรคปอดจากการท างาน (Occupational lung diseases) 

9.2.1   โรคซิลิโคสิส (Silicosis) 
9.2.2  โรคแอสเบสโตสิส (Asbestosis) 
9.2.3   โรคบิสสิโนสิส (Byssinosis) 
9.2.4   ปอดอกัเสบจากภมิูไว (Hypersensitivity pneumonitis) 
9.2.5   โรคบากสัโซสิส (Bagassosis) 
9.2.6   โรคหอบหืดจากการท างาน (Occupational asthma) 
9.2.7   ภาวะหยุดหายใจขณะหลบัจากการอดุกัน้ (Obstructive Sleep Apnea , OSA)  

9.3   เกณฑก์ารวินิจฉัยโรคปอดจากการท างาน 
 9.3.1   โรคซิลิโคสิส (Silicosis) 

9.3.2   โรคแอสเบสโตสิส (Asbestosis) 
9.3.3   โรคบิสสิโนสิส (Bussinosis) 
9.3.4   โรคหอบหืดจากการท างาน (Occupational asthma) 
9.3.5   มะเรง็เยื่อหุ้มปอดจากการท างาน (Pleural mesothelioma)  
9.3.6   มะเรง็ปอดจากการท างาน (Lung cancer) 
9.3.7   โรคหลอดลมอกัเสบเรือ้รงัจากการท างาน (Chronic bronchitis) 

9.4   เกณฑก์ารประเมินการสญูเสียสมรรถภาพอย่างถาวรของโรคระบบทางเดินหายใจ 
 9.4.1   เกณฑก์ารประเมินการสญูเสียสมรรถภาพอยา่งถาวร ของระบบทางเดินหายใจโดยใช้ผลการ

ตรวจสมรรถภาพการท างานของปอดรว่มกบั diffusing capacity และการออกก าลงักาย 
 9.4.2   เกณฑก์ารประเมินการสญูเสียสมรรถภาพอยา่งถาวรของระบบทางเดินหายใจจากโรคปอดทัว่ไป                

ท่ีประเมินจากอาการและผลการตรวจสมร 
รถภาพการท างานของปอด 
 9.4.3   เกณฑก์ารประเมินการสญูเสียสมรรถภาพอยา่งถาวรของระบบทางเดินหายใจจากโรคหอบหืด 
 9.4.4   เกณฑก์ารประเมินการสญูเสียสมรรถภาพอยา่งถาวรของระบบทางเดินหายใจจากมะเรง็ปอด 
 9.4.5   เกณฑก์ารประเมินการสญูเสียสมรรถภาพอยา่งถาวรของระบบทางเดินหายใจจาก การสญูเสีย

อวยัวะจากการท างาน 
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บทท่ี 9  
ระบบทางเดินหายใจ   

 

 

           วตัถุประสงค์ของบทนี้เพื่อให้แพทย์ประเมินการสูญเสยีสมรรถภาพจากโรคหรือพยาธิสภาพของระบบ

ทางเดนิหายใจโดยทัว่ไปและโรคเนื่องจากการท างานทีเ่กดิขึน้อย่างถาวร โดยคดิการสญูเสยีว่าเป็น รอ้ยละเท่าใดของ

ทัง้ร่างกาย การประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพทีเ่กดิขึน้จะกระท าต่อเมื่อไดร้บัการวนิิจฉยั ทีแ่น่นอนและไดร้บัการรกัษา

จากแพทยอ์ย่างเตม็ทีแ่ลว้ โดยทีก่ารสญูเสยีสมรรถภาพของปอดทีเ่กดิขึน้นี้   ในบางรายอาจเปลีย่นแปลงได ้ดงันัน้จงึ

ควรมกีารตรวจซ ้าในระยะเวลาอนัสมควร เพื่อทีจ่ะไดท้ราบถงึการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในเวลาต่อมา  ความรุนแรงและ

ขอบเขตของพยาธสิภาพทีเ่กดิขึน้ในปอด อาจจะไม่มคีวามสมัพนัธก์บัสมรรถภาพการท างานของปอดทีต่รวจได ้  ทัง้นี้

เพราะผลการตรวจสมรรถภาพการท างานของปอด จะขึน้อยู่กบัพยาธิสภาพ  อารมณ์  และความแตกต่างในความ

สมบูรณ์ของร่างกายของผู้ป่วยในแต่ละราย. นอกจากนี้พยาธสิภาพที่เกดิขึน้ในปอด  ยงัอาจชกัน าใหเ้กดิการสูญเสยี

สมรรถภาพของระบบอื่นของร่างกาย อนัอาจท าใหก้ารท างานของปอดเสือ่มมากลงไปอกี 

 

หลกัการในการประเมิน 

วตัถุประสงค์หลกัของการประเมิน คอื การตรวจหาการสูญเสยีสมรรถภาพอย่างถาวรที่เกิดขึน้กบัระบบ

ทางเดนิหายใจ,  ระดบัของการสญูเสยี และผลกระทบต่อการประกอบกจิวตัรประจ าวนัของผูป้ว่ย  รวมทัง้หาสาเหตุทีท่ า

ใหเ้กดิความผดิปกตเิพื่อน าไปใชใ้นการใหค้ าแนะน าและป้องกนัการเสยีหายทีอ่าจเกดิเพิม่ขึน้ 

 

การสญูเสยี   หมายถงึการสญูเสยีทีม่ผีลต่อสมรรถภาพการท างานของอวยัวะซึง่อาจมผีลกระทบต่อการประกอบกจิวตัร

ประจ าวนัของผูป้่วยหรอืไม่กไ็ด ้ดงันัน้การสญูเสยีของระบบทางเดนิหายใจทีม่ผีลกระทบต่อสมรรถภาพปอด และหรอื

ต่อความสามารถในการประกอบกจิวตัรประจ าวนัเท่านัน้ทีจ่ดัเป็นการสญูเสยีอย่างถาวร ตวัอย่างเช่น  pleural plaque  

ทีท่ าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทางกายวภิาคของเยื่อหุม้ปอด  ถ้าไม่มคีวามผดิปกตขิองสมรรถภาพการท างานของปอด

เกิดขึน้และไม่ท าให้การประกอบกจิวตัรประจ าวนัของผู้ป่วยลดลง  การประเมินความสูญเสยีในกรณีน้ีจดัเป็น 0%            

การเปลีย่นแปลงการท างานหรอืสมรรถภาพของอวยัวะถอืเป็นหลกัในการประเมนิระดบัการสญูเสยีทีเ่กดิขึน้  ส าหรบั

การจดัระดบัการสญูเสยีนัน้ตอ้งพจิารณาจากทัง้ความรุนแรงของการสญูเสยีร่วมกบัการพยากรณ์โรคและผลกระทบทีม่ี

ต่อการประกอบกจิวตัรประจ าวนัของผูป้ว่ย (ตารางที ่1-2 และ 9-1) การด าเนินการประเมนิการสญูเสยีจะต้องมกีารเกบ็

ขอ้มูลเกี่ยวกบัอาการที่จ าเพาะ ไดแ้ก่ ความรุนแรง ระยะเวลาทีเ่ป็น  และอาการแรกเริม่ของโรคเนื่องจากการสมัผสั           

สารก่อโรคในสภาวะแวดลอ้มเป็นปจัจยัหลกัทีน่ าไปสูอ่าการต่างๆ  ดงันัน้จงึตอ้งประเมนิลกัษณะนิสยัของผูป้ว่ยเกีย่วกบั

สิง่แวดลอ้ม ทีส่ าคญัไดแ้ก่ การสบูบุหรีแ่ละการสมัผสัสารต่างๆ ในทีท่ างาน ซึง่ประวตัทิีด่ยี่อมน าไปสูก่ารตรวจร่างกายที่

เหมาะสมและจะช่วยในการวนิิจฉัยหรอืการส่งตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารเพิม่เตมิ  เช่นการตรวจพบความผดิปกตใินการ

เคลื่อนไหวของทรวงอกหรอืกระบงัลมย่อมน าไปสูก่ารตรวจคน้ทีแ่ตกต่างจากการตรวจพบเสยีงหายใจชนิด wheeze  
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การตรวจทางรงัส ีเช่น ภาพถ่ายรงัสทีรวงอก  และการตรวจดว้ยเครื่องเอกซเรยค์อมพวิเตอร ์ (CT chest)     

จะช่วยคน้หาความผดิปกตทิางกายวภิาคของปอด  ซึง่อาจช่วยในการวนิิจฉยัโรคบางอย่าง ในการประเมนิความสญูเสีย

สมรรถภาพอย่างถาวรของระบบทางเดนิหายใจนัน้ต้องใหน้ ้าหนักทัง้ subjective และ objective คอื ทัง้ประวตั ิ               

การตรวจร่างกาย การตรวจทางรงัส ี การตรวจเคมเีลอืด และการตรวจสมรรถภาพปอด ฯลฯ ผลการตรวจดว้ยวธิต่ีางๆ  

จะช่วยใหผู้ต้รวจสามารถประเมนิความผดิปกติทีเ่กดิขึน้ไดอ้ย่างถูกต้องทัง้ในดา้นพยาธกิ าเนิดของโรคและระดบัความ

รุนแรงของการสญูเสยีฯ 

การแปลความหมายของอาการและอาการแสดง 

อาการทางระบบการหายใจมปีระโยชน์ต่อการวนิิจฉัยโรคแต่มขีอ้จ ากดัในด้านการประเมนิในเชงิปรมิาณ  

ดงันัน้จงึไม่สามารถใช้เป็นขอ้มูลเดี่ยวในการตัดสนิระดบัของการสูญเสยี ผู้ประเมนิจึงต้องหาขอ้มูลที่เป็น objective    

มาใชใ้นการประเมนิระดบัการสญูเสยีสมรรถภาพอย่างถาวรของร่างกายร่วมดว้ยเสมอ 

 

การตรวจทางห้องปฏิบติัการ 

ในการประเมนิความสูญเสยีของระบบการหายใจประกอบดว้ย การตรวจทางรงัส ี (CXR, CT chest และ 

MRI) การตรวจสมรรถภาพปอดซึง่รวมทัง้ exercise test ดว้ย  แต่การตรวจทีส่ าคญัทีส่ดุ คอื การตรวจสมรรถภาพปอด

เพื่อประเมนิการเปลีย่นแปลงของสมรรถภาพปอดทีเ่กดิขึน้ 

 

อาการท่ีเก่ียวกบัระบบการหายใจ 

อาการหลกั ประกอบดว้ย หอบเหนื่อย ไอ เสมหะ ไอออกเลอืด หายใจเสยีงหวดี และอาการเจบ็หรอืแน่น

หน้าอก ผู้ตรวจต้องบนัทกึรายละเอยีดของอาการดงักล่าวตัง้แต่แรกเริม่จนกระทัง่มาพบแพทย ์และน าขอ้มูลทีไ่ด้มา

เปรยีบเทยีบความสมัพนัธก์บั objective data เช่นการตรวจร่างกาย  ภาพถ่ายรงัสทีรวงอก  สมรรถภาพการท างานของ

ปอด ฯลฯ เพื่อประเมนิความส าคญัของอาการนัน้  ความส าคญัของอาการจะมคีวามเชื่อถอืเพิม่ขึน้ถ้าเขา้ไดก้บัผลการ

ตรวจร่างกายและการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร 

 

หอบเหน่ือย 

เป็นอาการที่พบบ่อยที่สุดที่น าผู้ป่วยเข้ามารบัการประเมินการสูญเสยีสมรรถภาพอย่างถาวรของระบบ

ทางเดนิหายใจ ถงึจะมคีวามส าคญัแต่อาการหอบเหนื่อยกลบัมคีวามจ าเพาะต ่า เพราะสามารถเกดิจากระบบอื่นได ้เช่น 

จากหวัใจ โรคทางโลหติวทิยา metabolic, neurologic, anxiety หรอื physical deconditioning (ร่างกายไม่ฟิต) การ

ประเมนิระดบัความรุนแรงของอาการหอบเหนื่อยนัน้  ให้ใช้แนวทางการประเมนิความรุนแรงของอาการหอบเหนื่อย  

(ตารางที ่9-1) ซึง่พบว่าอาการหอบเหนื่อยจะมคีวามสมัพนัธโ์ดยตรงกบัสมรรถภาพปอดทีต่รวจพบ แต่หากตรวจพบว่า

อาการหอบเหนื่อยและสมรรถภาพปอดไม่มีความสมัพนัธ์กนั  อาการหอบเหนื่อยดงักล่าวมกัจะเกิดจากสาเหตุอื่น

มากกว่าจากระบบทางเดนิหายใจ 
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ตารางท่ี 9 – 1  ระดบัความรุนแรงของอาการหอบเหนื่อย (Dyspnea)  
 
ระดบัความรนุแรง ค าถามท่ีใช้ในการประเมิน 
น้อย ท่านตอ้งเดนิชา้กว่าคนอื่นทีม่อีายุเท่ากนั ในการเดนิบนพืน้ราบ เนื่องจากรูส้กึ

ว่ามอีาการหอบเหนื่อยเกดิขึน้  ใช่หรอืไม่ ? 
ปานกลาง ท่านตอ้งหยุดพกัในขณะเดนิบนพืน้ราบตามความเรว็ปกตขิองท่าน เนื่องจาก

มอีาการหอบเหนื่อยเกดิขึน้  ใช่หรอืไม่ ? 
มาก ท่านต้องหยุดพกัในขณะเดนิบนพืน้ราบได้ประมาณ 90 เมตร หรอืหลงัจาก

ออกเดนิมาไดเ้ป็นเวลาไม่กีน่าท ี ใช่หรอืไม่ ? 
มากทีส่ดุ ท่านมอีาการหอบเหนื่อยมาก จนไม่สามารถออกจากบา้น  หรอืมอีาการหอบ

เหนื่อยเกดิขึน้ในขณะแต่งตวั  ใช่หรอืไม่ ? 
 

ไอ เสมหะ และไอออกเลือด 

อาการไอเป็นตวับ่งชีท้ีบ่อกถงึความผดิปกตขิองระบบทางเดนิหายใจ ซึง่ควรระบุในประวตัผิูป้่วยว่ามอีาการ

ไอหรอืไม่ เป็นการไอชนิดที่มเีสมหะหรอืไม่มเีสมหะ อาการไอมคีวามสมัพนัธ์กบัการท างานหรอืกจิกรรมต่างๆของ

ผูป้ว่ยอย่างไร ระยะเวลาทีไ่อ รวมทัง้การไอออกเลอืด   

อาการไอในระยะสัน้และหายได้เองส่วนใหญ่เกดิจากการติดเชื้อหรือการระคายเคือง ถ้าไอติดต่อกนัเป็น

เวลานานหรอืไอเป็นๆ หายๆ อาจบ่งถงึการเป็นโรคหอบหดืซึ่งควรไดร้บัการตรวจต่อทางสมรรถภาพการท างานของ

ปอด ในกรณีของไอเรือ้รงัร่วมกบัไอมเีสมหะบ่งถงึหลอดลมอกัเสบ เช่นหลอดลมอกัเสบเรือ้รงั (chronic bronchitis) ซึง่

ทางสมาคม ATS ไดก้ าหนดนิยามไว ้คอื  การไอชนิดทีม่เีสมหะตดิต่อกนัเป็นเวลา 3 เดอืนและตดิต่อกนัอย่างน้อย 2 ปี  

ไอออกเลอืด มกัพบร่วมกบัหลอดลมอกัเสบ (bronchitis) หรอืปอดอกัเสบจากการตดิเชือ้ (pneumonia) ซึง่

มกัมสีายเลอืดปนอยู่ในเสมหะ ในกรณีทีไ่อออกเลอืดปรมิาณมากมกัเกดิจาก มะเรง็ปอด วณัโรค pulmonary embolism, 

bronchiectasis , aspergilloma และ AVM ผูป้่วยทีม่อีาการไอเป็นเลอืด ควรไดร้บัการตรวจภาพรงัสทีรวงอกทุกราย

เพื่อประเมนิหาสาเหตุ 

 

Wheezing 

ผู้ป่วยที่มีหลอดลมตีบจะมาพบแพทย์ด้วยอาการหายใจมีเสยีงหวีดในล าคอ (คล้ายเสยีงแมวกรน) ซึ่ง

สามารถเกดิไดจ้ากหลอดลมทุกส่วนตัง้แต่ glottis ลงไปถึง bronchioles การตรวจพบ inspiratory wheezing หรอื 

stridor บ่งถึงความผดิปกติที่บรเิวณ larynx ส าหรบั expiratory wheezing บ่งถึง การหดเกรง็ของหลอดลม 

(bronchospasm) หรอืการแคบลงของ bronchus การมเีสยีงหวดีเฉพาะบางฤดกูาลกม็สีว่นช่วยในการวนิิจฉยัหาสาเหตุ

ของอาการ wheeze เสยีงหวีดหรอืไอที่มีส่วนสมัพนัธ์หรอืเกิดขึ้นในสถานประกอบการย่อมบ่งถึงโรคหืดจากอาชีพ 

(occupational asthma) ส่วนอาการทีเ่กดิขึน้หลงัออกก าลงักายมกับ่งถงึ exercise-induced asthma ส่วน wheeze ที่

เกดิขึน้เกีย่วกบัการตดิเชือ้ของทางเดนิหายใจมกัเป็น asthmatic bronchitis 
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ความผิดปกติของทรวงอก 

ความผดิปกตขิองกระดูกสนัหลงัสามารถท าให้เกดิความผดิปกติของทางเดนิหายใจไดเ้นื่องจากการจ ากัด

ขนาดของทรวงอกและการเคลื่อนไหวของกระดูกซีโ่ครง ความผดิปกตทิีพ่บบ่อยคอื kyphoscoliosis โดยมกีระดูกสนั

หลงัโคง้ในแนวขา้ง (scoliosis) หรอืในแนวดิง่ (kyphosis) การประเมนิโดยใช ้วธิ ีCobb ซึง่จะวดัแนวโคง้ของกระดูก

เพื่อบอกความรุนแรงของความผดิปกติ โดยวดัจากภาพรงัสขีองกระดูกสนัหลงัในท่าข้าง (lateral) และท่าตรง 

(posteroanterior) ถ้าวดัได้มุมมากกว่า 100 องศาแสดงว่าผู้ป่วยม ี kyphoscoliosis ชนิดรุนแรงทีส่ามารถท าใหเ้กดิ

ภาวะการหายใจลม้เหลวไดบ้่อย 

ผูป้ว่ย severe kyphoscoliosis จะมคีวามผดิปกตขิองสมรรถภาพการท างานของปอดแบบจ ากดัการขยายตวั 

(restricted lung volume) ร่วมกบัการลดลงของพืน้ทีห่น้าตดัของเสน้เลอืดปอด นอกจากนี้การทีม่อีายุมากขึน้มผีลท าให้

ความยดืหยุ่นของผนังทรวงอกลดลง ท าใหเ้กดิภาวะ hypoxia และ hypercapnia ซึง่จะน าไปสู่ภาวะ  respiratory 

failure ในเวลาต่อมา 

 

การสูบบุหร่ี  

การสบูบุหรี ่ เป็นปจัจยัส าคญัในการเกดิการสญูเสยีสมรรถภาพของระบบการหายใจ ผูต้รวจควรถามประวตัิ

การสูบบุหรี่ของผู้ป่วยประกอบดว้ย อายุของผู้ป่วยในขณะน้ี อายุทีเ่ริม่สบู จ านวนเฉลี่ยของบุหรีท่ี่สบูต่อวนั ถ้าผูป้่วย

เลกิสูบบุหรีแ่ล้ว หยุดตัง้แต่อายุเท่าไร  รวมทัง้เดอืนและปีที่ผูป้่วยหยุดสบูบุหรี่ด้วย จ านวนบุหรี่ที่สูบต่อวนั (คดิเป็น 

ซอง/วนั) คณูดว้ยจ านวนปีทีส่บู ผลทีไ่ดเ้รยีกว่า ‚pack-years‛ ซึง่สามารถน ามาใชป้ระเมนิผลของอุปนิสยัในการสบูบุหรี่

ต่อการสญูเสยีสมรรถภาพการท างานของปอด การสูบบุหรีเ่ป็นสาเหตุส าคญัทีท่ าให้เกิดโรคถุงลมโป่งพอง หลอดลม

อักเสบเรื้อรัง และมะเร็งปอด รวมทัง้ท าให้โรคหืดก าเริบได้ การหยุดบุหรี่ก็ต้องบันทึกด้วยเพราะจะมีผลท าให้

สมรรถภาพปอดดขีึน้ ถงึแมค้วามผดิปกตทิีถุ่งลมโป่งพองจะไม่หาย  แต่หลอดลมทีห่ดเกรง็จะดขีึน้และเสมหะจะลดลง

หลงัจากเลกิบุหรี ่รวมทัง้อตัราการเกดิมะเรง็ปอดจะลดลงในช่วง 10-15 ปีแรกหลงัจากหยุดบุหรีแ่ละหลงัจากนัน้อตัรา

การเป็นมะเรง็ปอดจะไม่เปลีย่นแปลงแต่กย็งัสงูกว่าผูท้ีไ่ม่เคยสบูบุหรี่ 

 

การสมัผสัสารจากส่ิงแวดล้อม 

การสมัผสัสารจากสิง่แวดลอ้มเป็นปจัจยัชกัน าทีส่ าคญัอกีอย่างหน่ึงทีท่ าใหเ้กดิโรคปอดจากอาชพี  ดงันัน้จงึ

จ าเป็นต้องถามประวตักิารประกอบอาชพีอย่างละเอยีดเพื่อหาขอ้มูลของการสมัผสัสารต่างๆ ประวตัคิวรเริม่ต้นตัง้แต่

เข้าท างานครัง้แรก ซึ่งประกอบด้วยชื่อนายจ้าง ลักษณะงาน สารที่สมัผัส รวมทัง้สารที่อาจเป็นพิษที่มีในสถาน

ประกอบการ นายจา้งควรมเีอกสารทีเ่กี่ยวกบัสารทีใ่ชใ้นกจิกรรมทีป่ระกอบการนัน้ๆ ซึง่ช่วยใหผู้ต้รวจสามารถใหก้าร

วนิิจฉัยและบอกถึงความถี่และปรมิาณสารก่อโรคที่ผู้ป่วยได้สมัผสั รวมทัง้การป้องกนัทางการหายใจที่ผู้ป่วยได้รบั  

อนัตรายต่อระบบการหายใจทีเ่กดิขึน้จากการท างานสามารถเกดิขึน้ไดห้ลายรปูแบบ ขึน้กบัลกัษณะของสารก่อโรคทีส่ดู

เขา้ทางการหายใจ เช่น acute lung injury จะพบในผูป้่วยทีส่ดูหายใจเอาสารทีม่คีวามระคายเคอืงสงู (high irritative 
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gas, fume, mist, vapor) เ ป็นผลให้ เกิด  non cardiogenic pulmonary edema หรือ  acute respiratory distress 

syndrome เมื่อผูป้่วยหายจาก acute process แลว้ในขบวนการฟ้ืนตวัอาจพบพยาธสิภาพทีห่ลงเหลอือยู่ เช่น diffuse 

pulmonary fibrosis หรอื obliterative bronchiolitis ซึง่จะน าไปสูก่ารสญูเสยีสมรรถภาพของการหายใจได้ ความรุนแรง

ของพยาธิสภาพที่เกิดขึ้นจะขึ้นกบั ลักษณะของสารก่อโรค  ระยะเวลาที่สมัผัส และปริมาณสารก่อโรคที่สมัผัส                 

การเกดิปฏกิริยิาภูมแิพห้รอืภูมไิวต่อสารทีส่มัผสัมกัพบในการสมัผสัสารอนิทรยีห์รอืสารเคมบีางกลุ่มเป็นผลใหเ้กดิหอบ

หดื หรือปอดอกัเสบจากภูมไิว (hypersensitivity pneumonitis) การหายใจเอาฝุ่นที่กระตุ้นให้เกิดการสร้างพงัผืด               

กท็ าใหเ้กดิ pneumoconiosis นอกจากน้ีสภาพแวดลอ้มในสถานประกอบการกอ็าจกระตุ้นใหโ้รคปอดทีผู่ป้่วยมอียู่เป็น

มากขึน้ เช่น หลอดลมอกัเสบเรือ้รงั ถุงลมโปง่พอง และหอบหดื เป็นตน้ นอกเหนือจากประวตัทิีเ่กีย่วกบัสถานทีท่ างาน

แล้ว การสมัผสัสารก่อโรคหรือฝุ่นที่บ้านทัง้สารอนิทรยี์และอนินทรีย์ เช่นกาว ยาฆ่าแมลง สตัว์เลี้ยงกส็ามารถ เป็น

สาเหตุของโรคระบบการหายใจได ้
 

9.1  การตรวจร่างกายและตรวจทางห้องปฏิบติัการท่ีใช้ในการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพ
ของระบบทางเดินหายใจ 
การตรวจรา่งกาย 

การตรวจร่างกายเป็นสิง่จ าเป็นในการประเมนิการสญูเสยีของผูป้่วย ประเดน็ส าคญัในการตรวจร่างกายทาง

ระบบการหายใจ ไดแ้ก่ การตรวจบนัทกึอตัราการหายใจ การใชก้ลา้มเน้ือช่วยหายใจ (accessory muscles) และรูปร่าง

ลกัษณะของผูป้่วย (body habitus) เสยีงหายใจทีด่งัคลา้ยมเีสยีงหวดีช่วยบ่งถงึภาวะหลอดลมที่แคบลงจากการอุดกัน้  

ลกัษณะของการหายใจ เช่น หายใจออกท าปากจู๋ (pursed lip breathing) ช่วยบ่งถงึ COPD การตรวจทรวงอก เพื่อ

คน้หาความผดิปกตขิองกระดูกซีโ่ครงและกระดูกสนัหลงัรวมทัง้การขยายตวัของซีโ่ครงขณะหายใจเขา้  - ออก ความ

ผดิปกตขิองทรวงอก เช่นมลีกัษณะคลา้ยถงัเบยีร ์(barrel shape) กบ็่งถงึภาวะลมคา้งในปอด (hyperinflation) การเคาะ

ปอดจะช่วยบอกถงึภาวะ  hyperresonance, consolidation ทีเ่กดิขึน้และยงัใชใ้นการตรวจการเคลื่อนไหวของกระบงัลม

ไดอ้กีดว้ย  การฟงัเสยีงหายใจทีพ่บว่าเบาลง,  มเีสยีง  crackles, wheezes หรอื rhonchi  เกดิขึน้ในขณะหายใจเขา้ 

หรอืหายใจออก  การเปลีย่นแปลงในคุณภาพของเสยีงกช็่วยบอกถงึความผดิปกตทิีเ่กดิขึน้  เช่น inspiratory crackles 

พบไดถ้งึ 2/3 ของผูป้่วยทีเ่ป็น chronic interstitial lung diseases ทีม่กีารสญูเสยีสมรรถภาพการท างานของปอดแบบ  

restrictive respiratory impairment การไดย้นิเสยีง wheezing และ rhonchi บ่งถงึความผดิปกตขิองหลอดลมซึ่ง

ส่วนมากเป็น obstructive airway diseases การฟงัเสยีงหายใจต้องตรวจทัง้ในขณะหายใจเขา้ออกตามปกตแิละใน

ขณะทีห่ายใจออกอย่างแรงเพื่อคน้หาเสยีง wheez การตรวจพบ diffuse bilateral expiratory wheezing หมายถึง 

generalized bronchospasm แต่หากพบ unilateral หรอื localized wheezing มกัเกดิจากการทีห่ลอดลมถูกอุดกัน้

บางส่วน ซึง่อาจเกดิจากการทีม่ ี tumor หรอื mucous pluging อุดอยู่ในหลอดลม ส าหรบัเสยีง early inspiratory 

crackles หรอื opening snaps จะพบไดใ้นกลุ่มของ airflow obstruction เช่น bronchiolitis obliterans.   
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Cyanosis  คอืการตรวจพบรมิฝีปากและปลายมอืปลายเทา้เขยีว cyanosis ไม่ไดเ้ป็นตวัทีบ่่งถงึความรุนแรง

ของการสญูเสยีสมรรถภาพการท างานของปอดทีด่ ี เพราะแสงในหอ้งตรวจทีไ่ม่สว่างพอ  ผูป้ว่ย anemia หรอืผูป้ว่ยทีม่ี

ผวิด าคล ้าจะตรวจไดย้าก  ดงันัน้ในกรณีทีส่งสยัใหต้รวจยนืยนัดว้ยเครื่อง pulse oximeter หรอืการตรวจ blood gas   

Digital clubbing (น้ิวปุ้ม) คอืการตรวจพบมุมทีเ่ลบ็กบัฐานเลบ็เปลี่ยนไป เลบ็โค้งมากขึน้ ฐานเลบ็นิ่ม             

ขนาดของปลายเล็บใหญ่ขึ้น มีโรคระบบทางเดินหายใจหลายอย่างที่พบภาวะนี้  เช่น pulmonary fibrosis, 

bronchiectasis, bronchogenic carcinoma, pleural tumor, lung abscess, empyema และ cyanotic heart diseases. 

 

ภาพรงัสีทรวงอก ( Chest roentgenograms) 

ภาพรงัสทีรวงอกควรตรวจทัง้ท่า postero-anterior และ lateral films โดยตรวจขณะหายใจเขา้เตม็ที ่ พยาธิ

สภาพทีพ่บในภาพรงัสทีรวงอกจะไม่มคีวามสมัพนัธโ์ดยตรงกบัสมรรถภาพการท างานของปอด โดยเฉพาะอย่างยิง่ใน

กลุ่ม airflow limitation เช่น asthma และ emphysema พยาธสิภาพชนิดเรือ้รงัทีเ่กดิขึน้ในภาพถ่ายรงัสทีรวงอกอาจ

จ าแนกออกจากกนัเป็น parenchyma, bronchovascular, cardiovascular, pleura และ กระดูก การเปลีย่นแปลง           

ของต าแหน่ง  trachea และ mediastinal  กช็่วยบอกความผดิปกตไิด ้ ศพัทท์ีใ่ชเ้รยีกการเปลีย่นแปลงในเนื้อปอดที่

เกิดขึ้น ได้แก่ hyperinflation, fibrosis, cavity และ cystic. Hyperinflation เป็นลกัษณะที่พบได้ในผู้ป่วยที่ม ี            

airway obstruction ในขณะที ่ volume restriction จะพบใน fibrosis, chest wall compliance ลดลง หรอื severe 

neuromuscular weakness โรคของ หลอดลมอุดกัน้เรื้อรงัที่รุนแรงจะพบกระบงัลมแบนราบลงร่วมกบัเสน้เลอืดปอด

ลดลงและมกีารเพิม่ขึน้ของ anteroposterior diameter ของทรวงอกรวมทัง้ม ีretrosternal airspace เพิม่ขึน้ ผูป้่วย 

หอบหดืขณะมอีาการก าเรบิอย่างรุนแรงกจ็ะพบลกัษณะของ hyperinflation แต่ไม่มกีารลดลงของเสน้เลอืดในปอด. 

Diffuse fibrotic อาจพบพยาธสิภาพแบบเป็นเสน้ (linear/streak) หรอืเป็นกอ้นขนาดเลก็ (nodule) การใหก้ารวนิิจฉยัจะ

ขึน้กบัลกัษณะพยาธสิภาพที่เด่นรวมทัง้บรเิวณที่เกดิรอยโรคและการกระจายของพยาธสิภาพว่าเป็น diffuse หรือ 

localized เช่น silicosis จะพบเป็น nodular มากกว่าเสน้ (linear) และพบเด่นทีบ่รเิวณปอดส่วนบน ในขณะที ่

asbestosis จะพบเป็น linear และต าแหน่งที่พบบ่อยไดแ้ก่ปอดส่วนล่าง รวมทัง้อาจพบ pleural plaques ไดด้้วย  

องค์กร International Labor Organization (ILO) ได้จดัแนวทางการประเมนิภาพรงัสทีรวงอกของผู้ป่วยโรค 

pneumoconiosis  ซึง่จะจดัใหม้กีารอบรมแก่แพทยแ์ละผูท้ีส่นใจเป็นระยะโดย National Institute for Occupational 

Safety and Health (NIOSH)   

ความผดิปกตขิองระบบไหลเวยีนเลอืดทีเ่กีย่วขอ้งกบัโรคปอดเรือ้รงันัน้อาจตรวจไดจ้ากภาพรงัสทีรวงอกทีม่ี

ลกัษณะเขา้ไดก้บัภาวะ pulmonary hypertension และ/หรอื cor pulmonale ภาวะ pulmonary hypertension จะพบว่า 

pulmonary artery ทีบ่รเิวณ  hilar มขีนาดใหญ่ขึน้และหลอดเลอืดดงักล่าวจะมขีนาดเรยีวเลก็ลงอย่างรวดเรว็ ส าหรบั 

cor pulmonale จะตรวจพบหวัใจหอ้งขวาล่างโตร่วมกบัพยาธสิภาพแบบ  pulmonary hypertension  
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การตรวจด้วยเครือ่งเอกซเรยค์อมพิวเตอร ์ (Computerized Tomography, CT) 

CT chest และ การตรวจดว้ย HRCT เป็นการตรวจทางรงัสทีีช่่วยใหไ้ดข้อ้มูลเพิม่จากภาพรงัสทีรวงอกที่

ตรวจตามปกต ิ ท าใหป้ระสทิธภิาพในการวนิิจฉัยโรคมคีวามแม่นย าเพิม่ขึน้ในหลายโรค เช่น asbestosis  ดงันัน้การ

ตรวจดว้ยเครื่องเอกซเรยค์อมพวิเตอรข์องปอดจงึมปีระโยชน์มากในการประเมนิความผดิปกต ิทีม่ใีนเนื้อปอด การตรวจ 

CT chest โดยปกตจิะตดัทีค่วามหนา 10 มม. ซึง่มปีระโยชน์มากในการคน้หาพยาธสิภาพแบบ nodule ส าหรบั HRCT 

จะตดัทีค่วามหนา 1-2 มม. จงึใชใ้นการคน้หาความผดิปกตทิีม่คีวามเขม้ของรงัสตี ่า เช่น  พยาธสิภาพแบบ linear ทีพ่บ

ใน  interstial lung diseases ในระยะแรก ส าหรบัโรคหรอืความผดิปกตขิองหลอดลมนัน้ HRCT สามารถตรวจพบ

ความผดิปกตใินระยะแรกได ้เช่น local emphysema หรอื regional air trapping ทีพ่บใน small airway disease เช่น 

bronchiolitis obliterance หรอื large airway disease เช่น bronchiectasis ส าหรบัการตรวจในท่า prone และ supine 

position มปีระโยชน์ในการแยกความผดิปกตทิีเ่กดิจากน ้าในช่องเยื่อหุม้ปอดออกจากพยาธสิภาพทีเ่กดิขึน้ในเนื้อปอด 

จากการทีพ่บว่าต าแหน่งของพยาธสิภาพของน ้าในช่องเยื่อหุม้ปอดจะมกีารเปลีย่นแปลงตามแรงดงึดดูของโลก 

 

การตรวจสมรรถภาพปอด  (Simple spirometry)  

การตรวจสมรรถภาพปอดดว้ยเครื่อง spirometer ทีไ่ดร้บัการรบัรองใหใ้ชใ้นการประเมนิการสญูเสยีที่เกดิขึน้ 

การตรวจดงักล่าวต้องด าเนินตามมาตรฐานของสมาคมอุรเวชชส์หรฐั (ATS 1994 Statement on Standardization of 

Spirometry) และของสมาคมอุรเวชชแ์ห่งประเทศไทยทัง้ในดา้นการตรวจสอบอุปกรณ์ การ calibrate และเทคนิคในการ

ตรวจ 

ผูป้ว่ยควรงดยาทีใ่ชร้กัษาโรคทางเดนิระบบหายใจอย่างน้อย  24 ชม ก่อนท าการตรวจ spirometry หรอืการ

ท า methacholine challenge test. การตรวจสมรรถภาพปอดโดยการเปา่ออก (forced expiratory maneuvers) จะต้อง

ท าการตรวจอย่างน้อย 3 ครัง้และผลการตรวจทีไ่ดจ้ะตอ้งมคีวามแตกต่างกนัในการตรวจแต่ละครัง้ไม่เกนิรอ้ยละ 5  การ

ตรวจ spirometry นี้จะประกอบดว้ยการวดั force vital capacity (FVC), force expiratory volume ที ่1 วนิาท ี(FEV1) 

และอตัราส่วนของค่าทัง้สองนี้ (FEV1/FVC) โดยใชค้่าทีส่งูสุดของ  FVC และ FEV1 ทีว่ดัไดม้าใชใ้นการประเมนิ  การ

ตรวจสมรรถภาพปอดหลงัจากได้ยาขยายหลอดลม หากพบว่า FEV1/FVC น้อยกว่า 0.75 ร่วมกบัการไดย้นิเสยีง 

wheeze จากการตรวจร่างกาย แสดงว่าผูป้่วยน่าจะมภีาวะอุดกัน้ในหลอดลมซึง่จ าเป็นจะต้องตรวจสอบต่อโดยการให้

สดูยาขยายหลอดลมและท าการตรวจ  spirometry ซ ้าหลงัใหย้า ผลของ FEV1 และ FVC หลงัการพ่นยาขยายหลอดลม

นี้จะเป็นตวัก าหนดการตอบสนองต่อการรกัษาดว้ยยาขยายหลอดลมและการพยากรณ์โรคของผูป้่วย การตรวจวดั

สมรรถภาพปอดนี้ ค่า FEV1, FVC และ DLco ทีไ่ดจ้ะตอ้งน ามาเปรยีบเทยีบกบัค่าปกต ิ(อาย,ุเพศ สว่นสงู และเชือ้ชาติ

เดยีวกนั) ตามปกติจะใช้จ านวนของ FEV1 ที่วดัได้จรงิหรอื  FEV1 ที่ค านวณเป็นร้อยละของค่าที่วดัได้ในคนปกต ิ

(predicted value) เป็นเครื่องชีว้ดัการอุดกัน้ของหลอดลมทีเ่กดิขึน้ อย่างไรกด็กีารใชอ้ตัราส่วนของ  FEV1/FVC กเ็ป็น

ทางเลอืกอกีวธิหีนึ่งในการประเมนิการอุดกัน้ของหลอดลม 
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Diffusing Capacity for Carbon Monoxide (DLco) 

การตรวจ single-breath DLco มปีระโยชน์ในการประเมนิความรุนแรงของโรคไดทุ้กระยะ  เทคนิคการตรวจ

ควรปฏบิตัติามแนวทางของ  ATS 1995 การตรวจ DLco เป็นการวดัความซมึซ่านของก๊าซผ่านเนื้อปอดเขา้ไปในหลอด

เลอืดฝอย โดยมปีจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งอยู่หลายอย่าง เช่น ความหนาของ alveolar-capillary membrane พืน้ทีผ่วิของถุงลม

ทีใ่ชใ้นการแลกเปลีย่นก๊าซ ความสามารถในการละลายของก๊าซ  ปรมิาตรของเลอืดทีไ่หลผ่านปอด ระดบัความเขม้ของ 

hemoglobin และความแตกต่างของความเขม้ขน้ของก๊าซระหว่างผนัง alveolar-capillary membrane ทัง้สองด้าน  

รวมทัง้ความสามารถในการจบัก๊าซโดย hemoglobin  

ปจัจยัทางกลศาสตรท์ีม่ผีลต่อการตรวจ Dlco ไดแ้ก่ ความเรว็ในการหายใจเขา้  ความลกึของการหายใจเขา้ 

ระยะเวลาที่กลัน้หายใจและความเร็วในการหายใจออก ซึ่งปจัจัยดังกล่าวน้ีถูกควบคุมโดยเทคนิคของการตรวจ 

นอกจากน้ียงัมปีจัจยัอื่นทีอ่าจมผีลกระทบต่อการแปลผล เช่น การสบูบุหรีจ่ะท าใหร้ะดบั carbon monoxide ในเลอืด

เพิม่ ท าให ้DLco ลดลง ดงันัน้ผูป้่วยควรงดสบูบุหรีอ่ย่างน้อย 8 ชัว่โมง ก่อนท าการตรวจเพื่อป้องกนัการลดลงของค่า 

DLco ทีอ่าจท าใหผ้ลการตรวจผดิปกตไิด ้

 

Cardiopulmonary Exercise testing 

การตรวจการออกก าลงักายใชใ้นการประเมนิหาสาเหตุของอาการหอบเหนื่อย (dyspnea) ว่ามสีาเหตุจาก

ปอดหรอืจากหวัใจและระบบไหลเวยีนเลอืด การตรวจจะมปีระโยชน์ในการประเมนิความรุนแรงของอาการเหนื่อย  ทีท่ า

ใหผู้ป้ว่ยตอ้งลดการท ากจิวตัรประจ าวนัต่างๆ ลง การตรวจ การสรา้ง CO2 , minute ventilation และอตัราการเต้นของ

หวัใจ จะช่วยแยกปญัหาทีเ่กดิขึน้ว่ามสีาเหตุจากปอด หวัใจ, ร่างกายทีข่าดการออกก าลงักายหรอืมปีจัจยัอื่นร่วมดว้ย   

การตรวจความสามารถในการออกก าลงักายด้วยการวดัการใช้ออกซิเจนของร่างกาย จากการค านวณ  

oxygen consumption/หน่วยเวลา (Vo2) ซึง่มหีน่วยเป็น ml [kg.min] หรอืประเมนิจากค่า metabolic equivalents 

(METS) ซึง่หนึ่งหน่วยของการใชพ้ลงังานจะมคี่าเท่ากบัการใชอ้อกซเิจนของร่างกาย 3.5 ml/[kg. min] (รายละเอยีด

ของค่า METS มอียู่ในบทที ่10) โดยทัว่ไปแลว้คนปกตสิามารถออกแรงท างานทีร่ะดบั 40% ของค่าสงูสุดของการใช้

ออกซเิจนของร่างกายอย่างต่อเนื่องไดเ้ป็นเวลาถงึ 8 ชม. ในตารางที่ 9 – 2 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างงานที่ท า,        

การใชอ้อกซเิจนของร่างกายและพลงังานทีใ่ช ้
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ตารางท่ี  9 – 2  ความสมัพนัธร์ะหว่างงานท่ีท า, การใช้ออกซิเจนของรา่งกายและพลงังานท่ีใช้ 
 
ระดบังานท่ีท าของผูช้ายหนัก 70 kg การใช้ออกซิเจนของรา่งกาย ระดบัพลงังานท่ีใช้ ( METS ) 
งานเบา 7 ml/kg; 0.5 L/min < 2 
งานขนาดปานกลาง 8-15 ml/kg; 0.6-1.0 L/min 2-4 
งานหนกั 16-20 ml/kg; 1.1-1.5 L/min 9-6 
งานหนกัมาก 21-30 ml/kg; 1.6-2.0 L/min 7-8 
งานทีใ่ชแ้รงงานเตม็ที ่ > 30 ml/kg; >2.0 L/min > 8 
 

การตรวจการออกก าลงักายต้องใช้ความรอบคอบในการประเมินเนื่องจากเป็นการตรวจที่ยุ่งยาก ค่าใช ้           

จ่ายสูง และ invasive มากกว่าการตรวจอื่น โดยทัว่ไปแลว้จะไม่ตรวจในผู้ทีม่สีมรรถภาพการท างานของปอดปกต ิ           

แต่จะมีประโยชน์อย่างยิ่งในกรณีที่อาการของผู้ป่วยและสมรรถภาพการท างานของปอดไม่ไปในทางเดียวกนั หรือ

ตอ้งการหาขอ้มลูเพิม่เพื่อหาสาเหตุและความรุนแรงของการสญูเสยีสมรรถภาพการท างานของปอดทีเ่กดิขึน้ การตรวจ

โดยการออกก าลงักายมขีอ้หา้มตรวจในผูท้ีม่ภีาวะหวัใจขาดเลอืดและผูป้ว่ยโรคหวัใจทีย่งัควบคุมอาการไม่ได ้

 

การตรวจวิเคราะหก์า๊ซในเลือดแดง 

เน่ืองจากเป็นการตรวจที ่invasive ดงันัน้จงึใชใ้นกรณีทีจ่ าเป็นในการประเมนิการสญูเสยีเท่านัน้  ซึง่ผลการ

ตรวจวเิคราะห์ที่ผดิปกตินัน้สามารถเกดิได้จากหลายสาเหตุทัง้ในและนอกปอด  ผู้ป่วยที่มภีาวะหลอดลมอุดกัน้การ

ตรวจ FEV1 จะให้ผลที่ใกล้เคยีงกบัความสามารถในการออกก าลงัมากกว่าระดบัของออกซเิจนในเลอืดแดง (PaO2)            

ในกรณีทีต่้องการประเมนิการสูญเสยีอย่างถาวรทีเ่กดิขึน้โดยการวเิคราะหก์๊าซในเลอืดแดงนัน้จ าเป็นจะต้องตรวจหา

ภาวะการขาดออกซเิจน (hypoxemia) อย่างน้อย 2 ครัง้ในระยะเวลาห่างกนัไม่ต ่ากว่า 4 สปัดาห ์การวเิคราะหก์๊าซใน

เลอืดแดงในผู้ป่วยที่มอีาการคงที่และได้รบัการรกัษาที่เหมาะสมแล้ว  การตรวจพบระดบัออกซเิจนในเลอืดแดงที่           

น้อยกว่า  55  mmHg ขณะพกัและหายใจอากาศปกตทิีร่ะดบัน ้าทะเล หรอืค่าออกซเิจนในเลอืดแดงทีน้่อยกว่า 60 

mmHg และมอีาการดงัต่อไปนี้ตัง้แต่หนึ่งขอ้ ไดแ้ก่ pulmonary hypertension, cor pulmonale, erythrocytosis หรอืมี

ระดบัออกซเิจนลดต ่าลงมากขณะออกก าลงักาย เป็นขอ้มลูทีบ่่งถงึความรุนแรงในการสญูเสยีสมรรถภาพการท างานของ

ปอด 

การตรวจวดัออกซเิจนทีป่ลายนิ้ว (pulse oximetry) การตรวจน้ีจะรบกวนผูป้ว่ยน้อยกว่าการวเิคราะหก๊์าซใน

เลือดแดง  อย่างไรก็ดีการวิเคราะห์ก๊าซในเลือดแดงจะให้ข้อมูลที่แม่นย ากว่าในการประเมินภาวะขาดออกซิเจน   

แพทยค์วรใชล้กัษณะทางคลนิิกของผูป้ว่ยในแต่ละรายในการเลอืกตรวจหาภาวะขาดออกซเิจน 

 

9.2  โรคปอดจากการท างาน (Occupational lung diseases) 
ค าจ ากดัความ 

           โรคปอดจากการการท างานเกดิจากการสูดหายใจเอาฝุ่นละออง ควนั หรอืสารพษิเขา้ไปในปอด ในขณะ

ท างาน สารเหล่านี้อาจท าใหเ้กดิการระคายเคอืงหรอืเป็นพษิในทางเดนิหายใจ ในบางรายอาจม ีปอดอกัเสบหรอืพงัผดื
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เกดิขึน้ในปอด หลายรายอาจม ีallergic responses ท าใหเ้กดิอาการหอบหดื เช่น โรคหอบหดืจากการท างาน เป็นต้น 

โรคหรอืภาวะดงักล่าวขา้งตน้รวมเรยีกว่า ‚โรคปอดจากการท างาน‛ 

           นิวโมโคนิโอสสิ (pneumoconioses) เป็นชื่อรวมของโรคปอดจากการท างาน ทีเ่กดิจากการสูดหายใจเอา        

ฝุ่นละอองพวกสารอนินทรีย์หรือฝุ่นแร่ที่ท าให้ปอดอักเสบ และมีพงัผืดเกิดขึ้น นิวโมโคนิโอสสิ ที่เกิดจากถ่านหิน             

มชีื่อเรยีกว่า Coal worker’s pneumoconioses ส่วนนิวโมโคนิโอสสิทีเ่กดิจากการหายใจ เอาฝุ่น silica หรอื asbestos 

มชีื่อเรยีกว่า ซลิโิคสสิ และ แอสเบสโตสสิ ตามล าดบั 

          โรคปอดจากการท างานอาจจ าแนกออกจากกนัตามตน้เหตุได ้ดงัต่อไปนี้ 

           1.  โรคปอดจากการท างานทีเ่กดิจากฝุน่ละอองสารอนินทรยีห์รอืฝุ่นแร่ พยาธสิภาพในปอดอาจเกดิขึน้น้อย 

ตวัอย่างทีเ่ช่น พวกฝุ่นละอองที ่inert และ nonreactive ไดแ้ก่ เหลก็ แบเรยีม พลวง และดบีุก พวกทีท่ าใหเ้กดิพยาธิ

สภาพในขนาดปานกลาง ไดแ้ก่ ถ่านหนิ kaolin และ diatomaceous earth (ใชท้ าเซรามคิ) และพวกทีท่ าใหเ้กดิพยาธิ

สภาพรุนแรง ไดแ้ก่ silica และ asbestos 

           2.  โรคปอดจากการท างานที่เกิดจากฝุ่นละอองสารอินทรยี์ เช่น farmer’s lung หรือ hypersensitivity 

pneumonitis ทีเ่กดิจากการหายใจ เอาฝุน่ละอองฟางขา้วทีข่ ึน้รา (mouldy hay) และบสิสโินสสิ เป็นตน้  

           3.  โรคหอบหดืจากการท างาน (occupational asthma) 

           4.  โรคปอดจากการท างานทีเ่กดิจากก๊าซและควนัพษิบางชนิด 

           5.  มะเรง็ปอดและมะเรง็เยื่อหุม้ปอด 

 

โรคปอดจากการท างานท่ีเกิดจากฝุ่ นละอองสารอนินทรียห์รอืฝุ่ นแร ่

 9.2.1  โรคซิลิโคสิส (Silicosis) 

  ค าจ ากดัความ 

  ซลิโิคสสิ เป็นโรคปอดอกัเสบทีเ่กดิขึน้จากการสดูละออง silica เขา้ไปในปอดตดิต่อกนัเป็นเวลา นาน silica 

ทีส่ดูเขา้ไปจะท าใหป้อดอกัเสบและมพีงัผดืเกดิขึน้ 

  ลกัษณะทางคลินิก 

  ซิลิโคสิสแบบเรื้อรัง (chronic form) ผู้ป่วยจะมีอาการเกิดขึ้นหลังจากได้รับฝุ่นละออง silica ในขณะ

ปฏบิตังิานเป็นระยะเวลาเกนิกว่า 15 ปี ซลิโิคสสิแบบเร่ง (accelerated form) ทีม่อีาการเกดิขึน้ ในระยะเวลา 5 – 15 ปี 

เกดิจากการหายใจเอาฝุ่นละอองเขา้ไปจ านวนมาก ซลิโิคสสิแบบเฉียบพลนั (acute form) ผูป้่วยมอีาการเกดิขึน้ใน

ระยะเวลาเป็นเดอืน มกัพบในการท างานบางอย่างทีไ่ดร้บั ฝุน่ละอองของ silica จ านวนมาก โดยไม่ป้องกนั  

ในรายทีเ่ป็นซลิโิคสสิแบบเรือ้รงัจะมอีาการเกดิขึน้ชา้ ๆ โดยเริม่มอีาการเหนื่อยง่ายเวลาออกแรง อาการไอแหง้ ๆ และ

บางครัง้อาจมอีาการไอเป็นโลหติ ร่างกายโดยทัว่ไปไม่ค่อยเปลีย่นแปลงมาก นอกจากในรายทีม่วีณัโรคปอดแทรกซอ้น

ดว้ย ในรายเช่นน้ีจะท าใหม้อีาการไข ้อ่อนเพลยี เบื่ออาหาร หอบเหนื่อยและน ้าหนักตวัลด อาจตรวจพบเชือ้วณัโรคใน

เสมหะ พยาธสิภาพของวณัโรคปอดทีเ่กดิร่วมกบัซลิโิคสสิ มกัจะเป็นแบบเรือ้รงั และจะวนิิจฉัยโรคไดต่้อเมื่อตรวจพบ
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เชือ้วณัโรคในเสมหะ มรีายงานชดัเจนเกีย่วกบัอตัราการพบมะเรง็ของปอดเพิม่ขึน้ในผูป้่วยซลิโิคสสิ อาการส าคญัใน

พวกเฉียบพลนั ไดแ้ก่ หอบเหนื่อย อาการเขยีวคล ้า ไอ ไข ้อ่อนเพลยี น ้าหนักลด และเสยีชวีติในเวลาต่อมาการตรวจ

ร่างกายขึ้นอยู่กบัระยะของโรค ในระยะแรกอาจตรวจไม่พบสิง่ผิดปกติเลย ในระยะหลงัอาจพบสิง่ผดิปกติเกี่ยวกบั

ภาวะแทรกซอ้น เช่น หลอดลมอกัเสบ ถุงลมโป่งพอง ภาวะลมรัว่เขา้ช่องเยื่อ หุม้ปอด หรอืเยื่อหุม้ปอดหนาและอื่น ๆ

เป็นตน้ ในระยะทา้ยของโรคอาจพบลกัษณะ cor-pulmonale, congestive cardiac failure และการหายใจลม้เหลว  

  การวินิจฉัยโรค 

 ประวตัิเกี่ยวกบัอาชีพต่างๆ ที่ได้รบัฝุ่นละอองของ silica รวมทัง้อาการและการเปลี่ยนแปลงในภาพรงัสี 

ทรวงอก จะช่วยในการวนิิจฉยัซลิโิคสสิ แต่เน่ืองจากภาพรงัสทีรวงอกของผูป้ว่ยซลิโิคสสิจะเหมอืนกบัพยาธสิภาพทีพ่บ

ในโรคอื่นไดห้ลายโรค ดงันัน้การตรวจเสมหะหาเชือ้วณัโรค และการตรวจโดยวธิต่ีาง ๆ จงึเป็นสิง่จ าเป็นในการวนิิจฉัย

แยกโรค โดยทัว่ไปการตดัตรวจเนื้อปอดอาจไม่จ าเป็นในการวนิิจฉัยโรค นอกจากในบางรายที่ประวตัิหรอืภาพรงัสี  

ทรวงอกไม่ชัดเจน ในรายที่มีพยาธิสภาพของ autoimmune disease ร่วมด้วย หรือในรายที่มีการเปลี่ยนแปลง              

อย่างรวดเรว็ผดิปกต ิเป็นตน้ 

 ในรายทีต่ดัตรวจเนื้อปอด จะพบลกัษณะทางพยาธวิทิยาของโรคนี้ ไดแ้ก่ cellular reaction และ hyaline 

nodule และการตรวจดว้ย polarized light จะเหน็ double refractile particle ของ silica 
  การบ าบดัรกัษา 
  ไม่มวีธิกีารรกัษาโดยเฉพาะส าหรบัโรคน้ี โดยทัว่ไปเมื่อพบผูป้่วยซลิโิคสสิ จะต้องแยกผูป้่วย ออกจากงานที่
มฝีุน่ละออง silica สงู และการปรบัปรุงสถานทีป่ระกอบกจิการ เพื่อใหค้นงานไดร้บัฝุน่ละออง น้อยทีส่ดุ เช่น การจดัใหม้ี
การถ่ายเทอากาศใหเ้พยีงพอหรอืการใชห้น้ากากป้องกนัฝุน่ silica เป็นตน้ 
 

 9.2.2   โรคแอสเบสโตสิส (Asbestosis) 

  ค าจ ากดัความ 

  แอสเบสโตสสิ เป็นโรคปอดอกัเสบที่เกิดขึน้จากการสูดเอาฝุ่นละอองของ asbestos เข้าไปใน ทางเดิน

หายใจ ผูป้ว่ยแอสเบสโตสสิ จะมอีาการเกดิขึน้หลงัไดร้บัฝุน่ asbestos เป็นเวลาประมาณ 30-40 ปี 

  โดยทัว่ไปโรคนี้พบไดใ้นคนงานอาชพีบางอย่าง เช่น กรรมกรท่าเรอื กรรมกรงานสิง่ทอเกีย่วกบั asbestos  

คนงานท าวสัดุทนไฟ ฯลฯ รวมทัง้ผูท้ีอ่ยู่อาศยัใกลก้บัโรงงานต่าง ๆ ดงักล่าวดว้ย 

  พยาธสิภาพของแอสเบสโตสสิ มกัพบในปอดกลบีล่าง    โดยเป็นพงัผดืกระจดักระจายทัว่ไปในเนื้อปอด

อาจพบเยื่อหุม้ปอดหนา และมพีงัผดืตดิกบัผนังทรวงอก นอกจากนี้ยงัอาจพบ ‚ asbestos body ‛ ไดใ้น ถุงลมหรอืใน

บรเิวณทีม่พีงัผดื ในรายทีม่พียาธสิภาพเป็นหย่อม ๆ เนื้อปอดอาจมลีกัษณะเป็นแบบรงัผึง้ 

  การเปลีย่นแปลงเกีย่วกบัสมรรถภาพการท างานของปอดทีส่ าคญั ไดแ้ก่ การสญูเสยีสมรรถภาพ เกีย่วกบั

การแลกเปลีย่นก๊าซ ต่อมาจะมกีารเสือ่มแบบ restrictive ventilatory defect เกดิขึน้ โดยม ีcompliance ลดลงอย่างมาก 

นอกจากนัน้อาจพบการเปลีย่นแปลงแบบ obstructive ventilatory defect จากโรค chronic obstructive airway ใน

คนงานทีส่บูบุหรีจ่ดั และท างานในบรเิวณทีม่ฝีุน่ละอองมากไดด้ว้ย 
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  ภาพรงัสทีรวงอกจะเปลีย่นแปลงมากน้อยไม่มคีวามสมัพนัธโ์ดยตรงกบัการสญูเสยีสมรรถภาพ ของปอด 

ภาพรงัสทีรวงอกจะพบสิง่ผดิปกตทิีบ่รเิวณส่วนล่างของเนื้อปอด โดยมเีงาผดิปกตขินาดเลก็     จนถึงเป็นพงัผดืหนา

อาจพบเยื่อหุม้ปอดหนาและในบางรายอาจพบ pleural plaque หรอืความผดิปกตเิกีย่วกบั วณัโรคปอดถุงลมพองและ

หวัใจวาย 

ลกัษณะทางคลินิก 

  ในระยะแรกของโรคที่มกีารสูญเสยีสมรรถภาพการท างานของปอดไม่มาก ผู้ป่วยอาจจะไม่มีอาการและ

อาการแสดงแต่อย่างใด เมื่อมพีงัผดืเกิดขึน้มากในปอด ผูป้่วยจะมอีาการเหน่ือยง่ายเวลาออกแรง ไอเรือ้รงั อ่อนเพลยี 

น ้าหนักตวัลด น้ิวปุ้ม (clubbing finger) และอาการเขยีว นอกจากนี้อาจตรวจพบ อาการแสดงของโรคถุงลมพอง 

หลอดลมโปง่พอง วณัโรคและมะเรง็ของปอดหรอืเยื่อหุม้ปอดร่วมดว้ย 

           การวินิจฉัยโรค 

           อาศยัจากประวตัขิองการรบัฝุน่ละออง asbestos ในทีท่ างานร่วมกบัอาการของผูป้่วยและ การเปลีย่นแปลง

ในภาพรงัสทีรวงอก 

           การรกัษา 

           ในปจัจุบันยังไม่มียาที่ใช้รักษาแอสเบสโตสิสที่ได้ผล การรักษาส่วนใหญ่เป็นการรักษาตามอาการ 

เช่นเดยีวกบันิวโมโคนิโอสสิชนิดอื่น 

 โรคปอดจากการท างานท่ีเกิดจากฝุ่ นละอองสารอินทรีย ์

 9.2.3  โรคบิสสิโนสิส (Byssinosis) 

 ค าจ ากดัความ 

            บสิสโินสสิ เป็นโรคเรือ้รงัของระบบทางเดนิหายใจทีเ่กดิจากการหายใจเอาฝุน่หรอืใยฝ้าย ป่าน ปอ หรอืลนิิน 

เขา้ไปในปอด อาการของโรคประกอบด้วย ไอ แน่นหน้าอกและหายใจไม่สะดวก โรคนี้มกัเกดิกบัผูท้ีป่ฏบิตัิงานอยู่ใน

โรงงานอุตสาหกรรมสิง่ทอ 

            ลกัษณะทางคลินิก 

            บสิสโินสสิ มกัเกดิกบัผู้ป่วยที่ท างานอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมเกี่ยวกบัฝ้าย ป่าน ปอ และลินิน อยู่เป็น

เวลานานเกนิกว่า 2 ปีขึน้ไป ผู้ป่วยเหล่าน้ีจะมอีาการไอ แน่นหน้าอก และหายใจขดัเกดิขึน้ในตอนเช้าวนัแรกของ

สปัดาหท์ีป่ฏบิตังิาน อาการจะทุเลาลงในตอนเยน็และหายไปในวนัต่อมา อาการอาจจะเป็นอยู่แบบนี้เป็นเวลาหลายปี 

ถ้าหยุดท างานอาการเหล่าน้ีกจ็ะหายไปได ้ในผูป้่วยบางรายอาจมอีาการไอ แน่น หน้าอก ในระยะ 2 – 3 วนัแรกของ

สปัดาห ์การตรวจสมรรถภาพการท างานของปอดในระยะน้ีอาจไม่พบ สิง่ผดิปกต ิในรายทีเ่ป็นเรือ้รงัผูป้่วยจะมอีาการ

ของโรคดงักล่าวตลอดไปทุกวนั ร่วมกบัการลดลงของ สมรรถภาพการท างานของปอดเกีย่วกบัการหายใจอย่างถาวร 

และอาจมลีกัษณะของโรคหลอดลมอกัเสบ เรือ้รงัหรอืโรคถุงลมโปง่พองร่วมดว้ย โดยเฉพาะอย่างยิง่ในคนงานทีส่บูบุหรี ่

ผูป้ว่ยดว้ยบสิสโินสสิน้ีจะไม่มกีารเปลีย่นแปลงทางภาพรงัสทีรวงอก 

Schilling จ าแนกอาการทางคลนิิกของบสิสโินสสิออกเป็น 4 ระดบัดงัต่อไปนี้ 
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  grade 1/2 - มอีาการไอแน่นหน้าอก หายใจไม่สะดวก หรอือาการระคายเคอืงของระบบทางเดนิหายใจเป็น

ครัง้คราว ในวนัจนัทรห์รอืวนัแรกของการ กลบัเขา้ท างาน 

  grade 1 - มอีาการไอแน่นหน้าอก หายใจไม่สะดวก หรอืหายใจเรว็กว่าปกต ิทุกวนัจนัทร ์หรอืวนัแรกของ

การกลบัเขา้ท างาน 

  grade 2 - มอีาการไอแน่นหน้าอก หายใจไม่สะดวก หรอืหายใจเรว็กว่าปกต ิทุกวนัจนัทรห์รอื วนัแรกทีเ่ขา้

ท างาน และวนัอื่นๆ ของสปัดาหท์ีท่ างาน 

grade 3 - มอีาการแบบ grade 2 ร่วมกบัการลดลงของสมรรถภาพการท างานของปอดอย่างถาวร 

  การวินิจฉัยโรค  

1. มปีระวตัิการท างานทัง้ในอดตี และ/หรอืปจัจุบนัที่เกีย่วขอ้งกบัการได้รบัฝุ่นหรอืใยฝ้าย ป่าน ปอ และ

ลนิิน ตดิต่อกนัเป็นเวลานานกว่า 2 ปี 

2. มอีาการ อาการแสดงเขา้ไดก้บัอาการทางคลนิิกของบสิสโินสสิ ดงักล่าวขา้งตน้ 

3. ภาพรงัสทีรวงอก ปกต ิ
4. มกีารตรวจสมรรถภาพปอด ดว้ยเครื่อง spirometry 

4.1 ผู้ป่วยที่มอีาการตัง้แต่ grade 1/2 ถึง 2 หรอืผู้ป่วยที่มีอาการเขา้ได้กบัอาการทางคลนิิกของ             
บสิสโินสสิ และมผีลการตรวจสมรรถภาพของการท างานของปอดปกต ิจะต้องตรวจสมรรถภาพการท างานของปอด 
อย่างน้อย 2 ครัง้ ในวนัแรกของการกลบัเขา้ท างานของสปัดาห์ คอื ตรวจครัง้แรกก่อนเขา้ปฏบิตัิงาน และตรวจซ ้า     
เมื่อปฏบิตังิานต่อเนื่องไปแลว้ไม่น้อยกว่า 6-8 ชัว่โมง ผลการตรวจสมรรถภาพการท างานของปอดทัง้ 2 ครัง้ เมื่อน ามา
เปรยีบเทยีบกนั จะพบว่าม ีFEV1 ลดลงมากกว่ารอ้ยละ 10 หรอื 

4.2 ผูป้ว่ยทีม่อีาการอยู่ใน grade 3 มกัมปีระวตักิารท างานเกนิกว่า 5 ปี และมสีมรรถภาพ การท างานของ
ปอดผดิปกตใินวนัทีไ่ม่ไดท้ างาน โดยม ีFEV1 และ FEV1/FVC ลดลงต ่ากว่ารอ้ยละ 80 และ 75 ของค่าปกตติามล าดบั  
   การป้องกนั 
   การป้องกนัโรคน้ีไดแ้ก่ การควบคุมปรมิาณของฝุน่ละอองในทีป่ระกอบการ ร่วมกบัการตรวจ ร่างกาย และ
ทดสอบสมรรถภาพการท างานของปอดใหก้บัผูใ้ชแ้รงงานเป็นระยะ ๆ ในรายทีต่รวจพบว่า มกีารเปลีย่นแปลงเกีย่วกบั
สมรรถภาพของการหายใจ หรอืมอีาการของโรคเกดิขึน้ ควรยา้ยผูป้ว่ยไปท างาน ทีอ่ื่น หรอืไปท างานในบรเิวณทีม่สีาร
ก่อโรคน้อยลง 
   การรกัษา 
   การรกัษาทีด่ทีีส่ดุ ไดแ้ก่ การแยกตวัผูป้่วยออกห่างจากสารก่อโรคและการรกัษาตามอาการ ในรายทีเ่ป็น
โรคแบบเรือ้รงั ควรใหก้ารรกัษาเหมอืนกบัการรกัษาผูป้ว่ยหลอดลมอกัเสบเรือ้รงัหรอืโรคหอบหดื 
 
 9.2.4   ปอดอกัเสบจากภมิูไว (Hypersensitivity pneumonitis) 
  Hypersensitivity pneumonitis มหีลายชื่อเช่น extrinsic allergic alveolitis หรอื farmer’s lung เป็นโรคที่
เกดิจากปฏกิริยิาทางอมิมูนของร่างกาย ต่อ organic dusts เช่น  การสดูหายใจเอาฝุ่นละออง จากฟางขา้วที่ขึน้รา 
(mouldy hay) จะท าใหเ้กดิการอกัเสบของเนื้อปอดและหลอดลม   นอกจากนี้ยงัมสีารก่อโรคในกลุ่ม  low-molecular 
weight บางชนิดทีก่่อใหเ้กดิโรคนี้ขึน้ 
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  ลกัษณะทางคลินิก 
  รายทีเ่ป็นแบบเฉียบพลนั  ผูป้ว่ยจะมอีาการไขห้นาวสัน่ ไอ แน่นหน้าอก  ปวดเมื่อยตวั  และมอีาการหอบ
เหนื่อยเกดิขึน้หลงัสมัผสักบัสารก่อโรคในระยะ 4-8 ชัว่โมง  การตรวจสมรรถภาพการท างานของปอดในระยะนี้  จะพบ
ลกัษณะของ restriction ร่วมกบัการทีม่ ีdiffusing capacity (DLco) ลดลง ท าใหผู้ป้่วยบางรายมภีาวะ hypoxemia 
เกดิขึน้ ภาพถ่ายรงัสทีรวงอกอาจพบปกต ิ แต่ส่วนใหญ่จะพบว่ามลีกัษณะของ diffuse micronodular เกดิขึน้ รายที่
ไดร้บัการรกัษาอาการและพยาธสิภาพในภาพถ่ายรงัสทีรวงอกจะหายไปในระยะ 1-4 สปัดาห ์
  ผูท้ีส่มัผสักบัสารก่อโรคตดิต่อกนัเป็นเวลานานจะมอีาการทางคลนิิกเรือ้รงัแบบ sub acute หรอื chronic  
โดยมอีาการส าคญัประกอบดว้ย  ไอ เหนื่อยเวลาออกแรง บางรายจะมอีาการไอมเีสมหะ  เบื่ออาหาร อ่อนเพลยี  และ
น ้าหนักตวัลด  สมรรถภาพการท างานของปอดในผูป้่วยกลุ่มน้ีมลีกัษณะเป็นแบบ restriction ร่วมกบั obstruction ใน
รายทีเ่ป็นรุนแรง จะพบมพีงัผดืเกดิขึน้ในปอดร่วมกบัการลดลงของสมรรถภาพการท างานของปอดชนิด restriction ใน
ระดบัรุนแรงทีไ่ม่สามารถรกัษาใหก้ลบัคนืเป็นปกตไิด ้
  การวินิจฉัยโรค  
  อาศยัประวตั ิการตรวจร่างกาย ภาพถ่ายรงัสทีรวงอก การตรวจสมรรถภาพการท างานของปอดเกี่ยวกบั
การหายใจ และการทดสอบ precipitin ต่อ FLH antigen ในบางรายอาจต้องตดัชิ้นเน้ือปอดออกมาตรวจทางพยาธวิทิยา 
           การวนิิจฉยัแยกโรค ตอ้งแยกจากโรคหลอดลมอกัเสบเรือ้รงั โรคถุงลมโปง่พอง โรคหดื honey comb lung, 
sarcoidosis และ pulmonary aspergillosis ฯลฯ 
 
  การรกัษา  
  ในรายที่เป็นแบบเฉียบพลนั มผีู้รายงานผลดจีากการใชย้าพวกคอร์ติโคสตรีอยด์ในการรกัษาผู้ป่วย ที่มี
อาการแบบเฉียบพลนั 
  การป้องกนัโรคน้ี ไดแ้ก่ การป้องกนัการไดร้บัฝุ่นละอองจากฟางขา้ว หรอืพชืทีช่ืน้และขึน้รา โดยการท าให้
แหง้หรอืการจดัการถ่ายเทอากาศในบรเิวณทีเ่กบ็พชืเหล่านัน้ และการสวมหน้ากากในขณะปฏบิตังิาน 
 
 9.2.5  โรคบากสัโซสิส (Bagassosis) 
  ค าจ ากดัความ 
  เป็นโรคปอดอกัเสบภูมใิวทีเ่กดิขึน้กบัผูท้ีส่ดูหายใจฝุน่ละอองของชานออ้ยทีช่ืน้และขึน้ราเขา้ไปในปอด 
  ลกัษณะทางคลินิก 

  รายที่เป็นแบบเฉียบพลนัผู้ป่วยจะมอีาการไข ้ไอ หนาวสัน่ เหนื่อยหอบ รายที่เป็นแบบเรื้อรงัจะมี
อาการไอ เหนื่อยง่าย และมพียาธสิภาพในปอดเป็นแบบ granulomatous pneumonia  การตรวจร่างกาย และ
ภาพรงัสทีรวงอกคลา้ยกบัพวก farmer’s lung ในรายทีไ่ดร้บัฝุ่นละอองเป็นเวลานานจะท าใหเ้กดิ fibrosis ที่
ปอดเช่นเดยีวกนั  การทดสอบ precipitin ต่อ mouldy bagasse จะไดผ้ลบวกประมาณรอ้ยละ  80 - 100   
การแยกเชือ้จากเสมหะจะพบเชือ้ thermoactinomyces ชนิดต่าง ๆ ทีพ่บบ่อยคอื T. vulgaris ในประเทศไทย
ไดเ้คยมรีายงานเกีย่วกบั bagassosis ในคนงานโรงงานน ้าตาลจากอ าเภอบา้นโปง่ จงัหวดัราชบุร ี

 
 9.2.6   โรคหอบหืดจากการท างาน (Occupational asthma) 
  ค าจ ากดัความ 
  โรคหอบหืดจากการท างาน เป็นโรคที่เกิดกบัผู้ที่ปฏบิตัิงานอยู่ในบรรยากาศที่มสีารก่อโรคที่ท าให้เกิด
อาการหอบหดืขึน้ เช่น toluene diisocyanates ละหุ่ง กาแฟ ฯลฯ มาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 สปัดาห ์อาการส าคญัของ
โรคประกอบดว้ย ไอ แน่นหน้าอก หอบเหนื่อย และหายใจมเีสยีงหวดี อาการเหล่านี้ อาจหายไปไดเ้องหรอืหายไปเมื่อ
ไดร้บัยาขยายหลอดลม 
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  อบุติัการณ์ 
  เท่าทีไ่ดม้กีารส ารวจพบว่า หอบหดืจากการท างาน มอีุบตักิารณ์ประมาณรอ้ยละ 2 - 3 ของผูป้ว่ย โรคหอบ
หดืทัง้หมด อย่างไรกด็พีบว่าอุบตักิารณ์ของโรคในกลุ่มนี้ มคีวามสมัพนัธโ์ดยตรงกบัชนิดของสารก่อโรค และระยะเวลา
ในการท างาน  ระยะเวลาตัง้แต่เริม่ปฏบิตังิานจนป่วยเป็นโรค เรยีกว่า latent interval พบว่า latent interval นี้จะขึน้อยู่
กบัความรุนแรง (potency) ของสารก่อโรค ระยะเวลาของการท างาน ความเขม้ขน้ของสารก่อโรคในบรรยากาศ และที่
ส าคญัทีสุ่ดคอืการทีบุ่คคลนัน้มโีรคภูมแิพ ้(atopy) อยู่ใน  ตวัดว้ยหรอืไม่ ดงัตวัอย่างเช่น เกลอืของ platinum ซึง่เป็น
สารก่อโรคทีแ่รงที่สุด จะท าให้เกดิโรคได้เรว็มาก โดยใชเ้วลาประมาณ 3 เดอืน ในขณะที่ isocyanates จะต้องใช้
เวลานานถึง 2 ปี จงึจะเกิดโรค โรคหอบหืดจากการท างานอาจเกิดกบัผู้ป่วยที่มสีุขภาพดีมาก่อนเมื่อสมัผสักบั               
สารก่อโรคทีท่ าใหเ้กดิการระคายเคอืงรุนแรง เช่น กรดไนตรกิ ผูป้่วยบางรายอาจเกดิอาการหอบหดืขึน้ทนัทหีลงัสมัผสั
สารก่อโรค โดยไม่ม ีlatent interval ทีเ่รยีกว่า reactive airway dysfunction syndrome (RADS). 
  สารก่อโรค 
  ในปจัจุบนัมสีารก่อโรคที่เป็นต้นเหตุมากมาย เช่น metal salt, wood, vegetable, industrial chemical, 
pharmaceutical agent, biologic enzyme และโปรตนีจากสตัวต่์าง ๆ  สารก่อโรคเหล่านี้อาจจ าแนกออกจากกนัเป็น          
2 กลุ่ม คอื high และ low molecular weight  
 
  ลกัษณะทางคลินิก 
  ผูป้ว่ยหอบหดืจากการท างาน จะมอีาการหอบหดืเกดิขึน้หลงัปฏบิตังิานอยู่ในบรรยากาศทีม่ ีสารก่อโรคเป็น
เวลาไม่ต ่ากว่า 2 สปัดาห ์อาการของโรคนี้ม ี3 แบบ คอื immediate asthma ผูป้่วยจะมอีาการหอบหดืเกดิขึน้ทนัท ี           
ทีส่มัผสักบัสารก่อโรคในทีท่ างาน ท าใหว้นิิจฉยัไดง้่าย  bronchospasm ทีเ่กดิขึน้จะมอีาการรุนแรงมากทีส่ดุในระยะ  10 
- 30 นาท ีหลงัจากนัน้กจ็ะค่อย ๆ ดขีึน้  ใน late asthma การอุดกัน้ของ หลอดลมทีเ่กดิขึน้จะเริม่ในระยะ 3 - 8 ชัว่โมง 
หลงัสมัผสักบัสารก่อโรค bronchospasm ทีเ่กดิขึน้มกัรุนแรงและมอีาการอยู่นานกว่า immediate asthma มาก ในบาง
รายอาจมอีาการอยู่ได้นานถงึ 12-36 ชัว่โมง นอกจากน้ีผู ้ป่วยบางรายอาจมอีาการเกดิขึน้ทัง้ immediate และ late 
asthma ซึง่เรยีกว่า dual asthma 
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การวินิจฉัยโรค 
  ประวตักิารท างานหรอืการสมัผสัสารก่อโรคมคีวามส าคญัมาก ในการวนิิจฉยัโรคนี้ โดยทัว่ไปการวนิิจฉัยโรค 
จะด าเนินการตามวธิวีนิิจฉยัโรคหอบหดื โดยอาศยัอาการทีเ่ขา้ไดร้บัโรคหอบหดื เช่น ไอ แน่นหน้าอก หอบเหนื่อย และ
หาย ใจมเีสยีงหวดีที่เกดิขึน้ในขณะก าลงัท างาน หรอือาการหอบหดืทีเ่กดิขึน้ในตอนเยน็ หรอืในเวลากลางคนืร่วมกบั
การตรวจ ทางหอ้งปฏบิตักิารทีพ่บว่าผูป้่วยม ีbronchial hyperreactivity เพิม่ขึน้ หรอืตอบสนองต่อการรกัษาดว้ยยา
ขยายหลอดลมไดด้ ี(reversible airflow obstruction) นอกจากน้ียงัพบว่าผูป้ว่ยโรคหอบหดืจากการท างานมกัมอีาการดี
ขึน้เมื่อหยุดงานนานเป็นสปัดาห์  การตรวจทางห้องปฏิบตัิการที่สนับสนุนว่าผู้ป่วยเป็นโรคหอบหดืจากการท างาน 
ไดแ้ก่ การตรวจวดัระดบั PEFR ในตอนเชา้และตอนเยน็ในช่วงสปัดาหท์ีป่ฏบิตังิานและในช่วงสปัดาห์ทีห่ยุดงาน (serial 
PEFR at and away from work) ดงัแสดงไวใ้นรปูที ่9.1 ทีพ่บว่ามรีะดบั PEFR ดขีึน้ และมกีารเปลีย่นแปลงของ PEFR 
ในแต่ละวนัน้อยกว่าร้อยละ 20 ในช่วงสปัดาห์ที่หยุดงาน ในขณะที่มรีะดบั PEFR ลดลง และมกีารเปลี่ยนแปลงของ 
PEFR ในแต่ละวนัมากกว่ารอ้ยละ 20 ในช่วงสปัดาหท์ีท่ างาน ในรายทีต่้องการคน้หาสาเหตุแน่นอน จ าเป็นต้องตรวจ
ดว้ยวธิ ีbronchial provocative challenge 
 

 
รปูท่ี 9-1 ผลการตรวจ PEFR ของผูป้ว่ยหอบหดืจากการท างานในขณะปฏบิตัแิละเมื่อ หยุดงาน 

 
การรกัษา 
           วิธีรักษาที่ได้ผลดีในหอบหืดจากการท างาน ได้แก่ การให้การป้องกันหรือหลีกเลี่ยงจากสารก่อโรค                
ในที่ท างาน ในรายที่มอีาการมากหรอืม ีbronchospasm เรื้อรงักใ็ห้การรกัษาแบบผู้ป่วยโรคหดืทัว่ไป ตามแนวทาง             
การรกัษาผูป้ว่ยโรคหดืของสมาคมอุรเวชชแ์ห่งประเทศไทย  การแนะน าให ้ผูป้่วยเปลีย่นอาชพี  โดยเฉพาะในรายทีม่ี
อาการหอบหดืเกดิขึน้ไม่นานอาจท าใหอ้าการของโรคลดลง และผูป้ว่ยปลอดอาการไดเ้รว็ขึน้ 
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9.2.7  ภาวะหยุดหายใจขณะหลบัจากการอดุกัน้ (Obstructive Sleep Apnea syndrome, OSA)  
 ผูป้่วยทีม่อีาการหยุดหายใจขณะหลบัจากการอุดกัน้ จะมกีารอุดกัน้ของทางเดนิหายใจส่วนต้นเป็นระยะๆ  
ในขณะหลบั ซึง่ในระยะนัน้จะมกีารคลายตวัของกลา้มเนื้อ pharynx ร่วมดว้ย การอุดกัน้ดงักล่าวท าใหไ้ม่มลีมหายใจ
ผ่านเขา้ออกทัง้ทางปากและจมูก มผีลท าใหเ้กดิภาวะขาดออกซเิจนตามมา ภาวะขาดออกซเิจนจะกระตุ้นท าใหผู้ป้่วย
ตื่นขึน้มาชัว่ขณะ  และกลา้มเน้ือ pharynx จะหดตวักลบัคนืเขา้สู่ภาวะปกติ ท าใหเ้กดิการไหลผ่านของอากาศลงสู่ปอด
และมีเสยีงกรนเกดิขึน้ ถึงแม้ว่าการอุดกัน้ทางเดินหายใจส่วนต้นที่เกดิขึ้นจะเป็นการอุดกัน้ที่เกิดอย่างไม่สมบูรณ์  
อย่างไรกด็พีบว่าการอุดกัน้ดงักล่าวมผีลท าใหอ้ตัราความเรว็ของลมหายใจและปรมิาณของอากาศทีไ่หลลงสู่ปอดลดลง 
(obstructive hypopnea) รวมทัง้ยงัท าใหร้ะดบัออกซเิจนในเลอืดแดงของผูป้่วยลดลงได ้ เน่ืองจากผูป้่วยต้องตื่นเป็น
ระยะจงึไม่สามารถนอนหลบัไดเ้ตม็ที่มผีลท าให้เกดิอาการง่วงและอ่อนเพลยีในเวลากลางวนั  อาการและอาการแสดง
ของผู้ป่วยประกอบด้วยประวตัิกรนดงั นอนหลบัได้ไม่เต็มที่ ง่วงนอนในตอนกลางวนั ร่วมกบัการลดลงของ
ประสทิธภิาพในการคิดและตดัสนิใจ และมีความดนัเลือดสูง ประมาณ 60-90% ของผู้ป่วยมกัเป็นโรคอ้วน โดยม ี        
เสน้วดัรอบคอเพิม่ขึน้กว่าปกติ ผูป้่วยทีม่อีาการรุนแรงจะเกดิภาวะ erythrocytosis, pulmonary hypertension และ  
corpulmonale ได ้
 กลุ่มอาการย่อยของ OSA ชนิดอื่นทีพ่บบ่อยไดแ้ก่ obesity hypoventilation syndrome กลไกการเกดิโรค
เกดิจากการทีน่ ้าหนกัของทรวงอกของผูป้ว่ยทีอ่ว้นมากไปกดทบัและขดัขวางการขยายตวัของปอดทัง้ในขณะหลบัและ
ตื่น มผีลท าใหเ้กดิภาวะขาดออกซเิจนร่วมกบัการทีม่รีะดบัคารบ์อนไดออกไซดเ์กนิเกดิขึน้ตลอดเวลา ผูป้ว่ยในกลุ่มน้ีจะ
มอีาการทางคลนิิกคลา้ยคลงึกบัผู้ป่วย OSA และในทางเวชปฏบิตัิสามารถพบผู้ป่วยทีม่ที ัง้ OSA และ obesity 
hypoventilation syndrome ร่วมกนัได ้
 ผูป้่วยทีม่ ีOSA จะมปีจัจยัเสีย่งต่อการเกดิอุบตัเิหตุ ในการขบัขีย่านพาหนะเพิม่ขึน้ และการทีง่่วงนอนใน
เวลากลางวนัยงัท าใหป้ระสทิธภิาพการท างานลดลง รวมทัง้มกีารเปลีย่นแปลงทางระบบประสาทสรรีะ เช่น ความจ า, 
อารมณ์ และการท างานของกล้ามเนื้อของแขนและขา (motor coordination) ลดลง ดงันัน้ผู้ป่วยที่ต้องใช้ความ
ระมดัระวงัในขณะท างาน เช่น ผูค้วบคุมเครื่องจกัร ผูข้บัขีย่านพาหนะจะต้องไดร้บัการประเมนิโรคนี้  โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ในกรณีทีส่งสยั 
 การวนิิจฉัยภาวะ OSA ต้องใชก้ารตรวจ polysomnography ในขณะหลบัและเมื่อวนิิจฉัยโรคไดแ้ลว้ผูป้่วย
ควรไดร้บัค าแนะน าใหล้ดน ้าหนกัร่วมกบัการใชอุ้ปกรณ์การหายใจช่วยในระหว่างหลบั เช่น เครื่อง continuous positive 
airway pressure (CPAP) 
 การแบ่งระดับความรุนแรงของ OSA จะขึ้นกับจ านวนครัง้ของ  apnea/hypopnea ที่ตรวจพบใน 
polysomnography เน่ืองจากในปจัจุบนัยงัไม่มเีกณฑม์าตรฐานทีใ่ชใ้นการจ าแนกระดบัความรุนแรงของภาวะ OSA ที่
ชดัเจน  ดงันัน้การประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพเนื่องจากภาวะ OSA จงึควรสง่ต่อใหแ้พทยผ์ูเ้ชีย่วชาญในเรื่องนี้เป็นผู้
พจิารณา  
 
9.3  เกณฑก์ารวินิจฉัยโรคปอดจากการท างาน 
โรคปอดจากการท างานท่ีเกิดจากฝุ่ นอนินทรีย ์ 
 9.3.1  โรคซิลิโคสิส (Silicosis) 
           1.  มปีระวตักิารท างานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสมัผสัฝุ่นซลิกิา้อย่างชดัเจนและต่อเน่ืองเป็นเวลา อย่างน้อย 5 ปี 
ยกเวน้ในรายทีเ่ป็น acute silicosis ประวตักิารสมัผสัสารก่อโรคอาจสัน้เป็นเดอืน ตวัอย่างทีเ่ช่น : 

- อุตสาหกรรมเหมอืงสกดัหนิแร่ต่าง ๆ 
- วศิวกรรมดา้นโยธาทีเ่กีย่วขอ้งกบังานก่อสรา้งดว้ยหนิ 
- อุตสาหกรรมท าแกว้ เซรามคิ ครก 
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- อุตสาหกรรมท าอฐิ กระเบือ้งทนไฟ ฉนวนทนความรอ้น  
- อุตสาหกรรมยงิทราย ระเบดิหนิ แต่งหนิ ขดัหนิ ขดัหมอ้ 
- อุตสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท าซเีมนต์ 
- อุตสาหกรรมโลหะและอโลหะ 

  2.  มคีวามผดิปกตขิองภาพรงัสทีรวงอก โดยใชฟิ้ลม์ขนาดมาตรฐาน พบลกัษณะทีเ่ขา้ไดก้บัโรค ซลิโิคสสิ
โดยอาศัย เกณฑ์ม าตรฐานของ  ILO (International Labour Organization Classification of Radiographs of 
Pneumoconiosis 1980) ตัง้แต่ 1/1 ขึน้ไป พยาธสิภาพทีพ่บบ่อย ไดแ้ก่ small round nodular lesion และ/หรอื fibrosis 
กระจายไปทัว่ปอด โดยเฉพาะที่ปอดส่วนบน ปอดส่วนล่าง หรอือาจจะมีหนิปูน มาจบัรอบ ๆ hilar node เป็นต้น 
           3.  มผีลการวนิิจฉัยทางพยาธวิทิยาของเนื้อปอดเขา้ได้กบัโรคซลิโิคสสิ และ /หรอืขอ้มูลทางระบาดวทิยา
สนบัสนุนการวนิิจฉยั 
 การวินิจฉัยโรคซิลิโคสิสต้องใช้ข้อมูล 2 ใน 3 
 9.3.2  โรคแอสเบสโตสิส (Asbestosis) 
           1.  มปีระวตักิารท างานที่เกี่ยวขอ้งกบัการสมัผสัฝุ่นใยหนิอย่างชดัเจน ตวัอย่างเช่น คนงาน อุตสาหกรรม
กระเบือ้ง ใยหนิ กระเบือ้งหนิส าล ีท่อซเีมนต์ใยหนิ คนงานท่าเรือ ผูท้ีท่ างานเกีย่วกบัผา้เบรคและครชั คนงานรือ้ถอน
หรอืซ่อมแซมอาคาร คนงานท าฉนวนกนัความรอ้น รวมทัง้ผูท้ีข่นยา้ยวสัดุ ทีร่ือ้ถอน เป็นตน้ 
           2. มีความผิดปกติของภาพรังสีทรวงอก โดยใช้ฟิล์มขนาดมาตรฐาน พบลักษณะที่เข้ากันได้กับโรค             
แอสเบสโตสสิ โดยอาศยัเกณฑม์าตรฐานของ ILO (International Classification of Radiographs of Pneumoconiosis 
1980) ตัง้แต่ระดบั 1/1 ขึน้ไป พยาธสิภาพทีพ่บบ่อย เช่น pleural thickening, pleural plague และ interstitial fibrosis 
เป็นตน้  
           3.  มผีลการตรวจทางพยาธวิทิยาของเนื้อปอดเขา้ไดก้บัโรคแอสเบสโตสสิ 
 การวินิจฉัยโรคแอสเบสโตสิสต้องใช้ข้อมูล 2 ใน 3 
โรคปอดจากการท างานท่ีเกิดจากฝุ่ นอินทรีย ์
 
 9.3.3  โรคบิสสิโนสิส (Bussinosis) 
           1.  มปีระวตักิารท างานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสมัผสัฝุน่หรอืใยฝ้าย ป่าน ปอ หรอืลนิิน อย่างชดัเจนและต่อเนื่อง
เป็นเวลา 2 ปีขึน้ไป 
           2.  อาการและอาการแสดงผูป้ว่ยโรคบสิสโินสสิ อาจพบอาการและอาการแสดงไดต้ัง้แต่ grade ½ ถงึ grade 
3 ดงัต่อไปนี้ 
            grade 1/2 - มอีาการแน่นหน้าอก หายใจไม่สะดวก ไอเป็นครัง้คราวในวนัจนัทรห์รอืวนัแรกของการกลบั
เขา้ท างาน  
   grade 1 - มอีาการแน่นหน้าอก หายใจไม่สะดวก ไอทุกวนัจนัทร ์หรอืวนัแรกของ การกลบัเขา้ท างาน   
  grade 2 - มอีาการแน่นหน้าอก หายใจไม่สะดวก ไอทุกวนัจนัทรห์รอืวนัแรกทีเ่ขา้ท างานและวนัอื่น
ของสปัดาหท์ีท่ างาน 
           grade 3  -  อาการแบบ grade 2 ร่วมกบัการลดลงของสมรรถภาพการท างานของปอดอย่างถาวร 
           3. มกีารตรวจสมรรถภาพการท างานของปอด ดว้ยวธิ ีspirometry 
  3.1  ผูป้ว่ยทีม่อีาการตัง้แต่ grade1/2 ถงึ2 หรอืผูป้่วยทีม่อีาการเขา้ไดก้บัอาการทางคลนิิก ของบสิสโินสสิ 

และมผีลการตรวจสมรรถภาพการท างานของปอดปกต ิจะตอ้งตรวจสมรรถภาพการท างาน ของปอด
อย่างน้อย 2 ครัง้ ในวนัแรกของการกลบัเขา้ท างานของสปัดาห ์คอื ตรวจครัง้แรกก่อนเขา้ปฏบิตังิาน 
และตรวจซ ้าเมื่อปฏบิตังิานต่อเนื่องไปแลว้ไม่น้อยกว่า 6-8 ชัว่โมง ผลการตรวจสมรรถภาพปอด ทัง้ 
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2 ครัง้ เมื่อน ามาเปรยีบเทยีบกนัจะพบ ม ีFEV1 ลดลงจากการตรวจครัง้แรกในตอนเชา้มากกว่ารอ้ย
ละ 10 หรอื 

  3.2  ผูป้่วยทีม่อีาการอยู่ใน grade 3 มกัมปีระวตักิารท างานเกนิกว่า 5 ปี และมสีมรรถภาพ การท างาน
ของปอดผดิปกตใินวนัทีไ่ม่ไดท้ างาน โดยม ีFEV1 และ FEV1/FVC ลดลงต ่ากว่ารอ้ยละ 80 และ 75 
ของค่าปกตติามล าดบั 

 การวินิจฉัยโรคบิสสิโนสิสต้องใช้ข้อมูลทัง้ 3 ข้อ 
 
 9.3.4  โรคหอบหืดจากการท างาน (Occupational asthma) 
           1.  ประวตักิารท างานทัง้ในอดตีหรอืปจัจุบนัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสมัผสัสารก่อโรคชนิด high molecular weight 
เช่น กุง้ ปู แป้ง grain dusts หรอื low molecular weight เช่น acid anhydrides, diisocyanates, antibiotic powder 
และ metallic salt 
           2.  มอีาการหอบหดืเกดิขึน้เป็นครัง้แรก หลงัปฏบิตัิงานอยู่ในสถานที่ทีม่สีารก่อโรคเป็นเวลา ไม่ต ่ากว่า 2 
สปัดาห ์ ยกเวน้ผูป้่วย reactive airway dysfunction  syndrome (RADS) ทีม่อีาการหอบหดืเกดิขึน้ไดท้นัทหีลงัสมัผสั
กบัสารก่อโรค 
           3.  อาการหอบหดืทีเ่กดิขึน้อาจเป็นในขณะปฏบิตังิานหรอืหลงัปฏบิตังิานในตอนกลางคนืกไ็ด้ 
           4.  การตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารทีส่นบัสนุนการวนิิจฉยัโรคไดแ้ก่ (4.1) การตรวจทาง spirometry ทีแ่สดงให้
เหน็ว่าผูป้่วยม ีreversible airflow obstruction หรอื (4.2) การตรวจพบว่าผูป้่วยม ีbronchial hyperreactivity ดว้ย 
methacholine หรอื histamine และ/หรอื (4.3) การตรวจวดัการเปลีย่นแปลงของ PEFR ในแต่ละวนัในช่วงทีท่ างานพบ
มกีารเปลีย่นแปลงของ PEFR มากกว่ารอ้ยละ 20 และในวนัหยุดน้อยกว่า รอ้ยละ 20 หรอื (4.4) การตรวจ bronchial 
provocative test ดว้ยสารทีส่งสยัใหผ้ลบวก 
 การวนิิจฉยัโรคหอบหดืจากการท างาน ตอ้งใชข้อ้มลูทัง้ 4 ขอ้ 
 
9.3.5  มะเรง็เยื่อหุ้มปอดจากการท างาน (Pleural mesothelioma)  
           1. มปีระวตักิารท างานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสมัผสัฝุ่นใยหนิอย่างชดัเจนในอดตี ก่อนจะเกดิอาการไม่น้อยกว่า 
20 ปี เช่น คนงานในอู่ต่อเรอื ช่างหอ้งเครื่องเรอื คนงานในโรงงานเบรคและครชั อาชพีเกีย่วกบัฉนวนกนัความรอ้น 
รวมทัง้สมาชกิในครอบครวัของคนงานดงักล่าว  
  2. มผีลการวนิิจฉยัทางพยาธวิทิยาของเยื่อหุม้ปอด เขา้ไดก้บั pleural mesothelioma 

 การวินิจฉัยมะเรง็เยื่อหุ้มปอดจากการท างานต้องใช้ข้อมูลทัง้ 2 ข้อ 
 
9.3.6  มะเรง็ปอดจากการท างาน (Lung cancer) 
           1. มีประวตัิการท างานที่เกี่ยวข้องกบัการสมัผสักบัสารก่อมะเร็ง  เช่น ฝุ่นใยหิน, nickel, arsenic, 
chromates, ฯลฯ อย่างชดัเจน สม ่าเสมอ และต่อเนื่องในอดตี ก่อนจะเกดิอาการไม่น้อยกว่า 20 ปี 
           2 มผีลการวนิิจฉัยทางพยาธวิทิยาของเนื้อปอดทีย่นืยนัว่าเป็นมะเรง็ปอด ทัง้นี้การวนิิจฉัยโรคมะเรง็ปอด
จากการท างานจะตอ้งค านึงถงึปจัจยัเสีย่งอื่น ๆ ของการเกดิ มะเรง็ปอดทีไ่ม่ไดเ้กดิจากการท างานดว้ย 

การวินิจฉัยมะเรง็ปอดจากการท างาน ต้องใช้ข้อมูลทัง้ 2 ข้อ 
 9.3.7  โรคหลอดลมอกัเสบเรือ้รงัจากการท างาน (Chronic bronchitis) 

1. มปีระวตักิารท างานทีส่มัผสัสารก่อโรค เช่น ฝุน่ ควนัทีม่ฤีทธิร์ะคายเคอืงต่อทางเดนิหายใจ 
2. มอีาการไอเรือ้รงั หลงัเขา้ท างานมากกว่า 3 เดอืนต่อปี เป็นเวลา 2 ปี 
3. ไม่สบูบุหรี ่หรอื สมัผสัสารอื่นทีอ่าจท าใหเ้กดิโรคหลอดลมอกัเสบเรือ้รงันอกงาน 
4. ภาพรงัสทีรวงอกไม่พบสิง่อื่นๆทีจ่ะอธบิายการไอเรือ้รงั 
5. มสีมรรถภาพการท างานของปอดผดิปกตชินิดอุดกัน้ 
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6. มขีอ้มลูทางระบาดวทิยาสนบัสนุน 
การวินิจฉัยหลอดลมอกัเสบเรือ้รงัจากการท างานต้องใช้ข้อมูลทัง้ 6 ข้อ 
 

9.4  เกณฑก์ารประเมินการสญูเสียสมรรถภาพอย่างถาวรของโรคระบบทางเดินหายใจ 
 การประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพการท างานอย่างถาวรของระบบทางเดนิหายใจนัน้ต้องอาศยัขอ้มูลจาก
การซกัประวตั ิการตรวจร่างกาย และการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร เช่น ภาพรงัสทีรวงอก  การตรวจสมรรถภาพการ
ท างานของปอดดว้ยเครื่อง spirometer การวเิคราะหก์๊าซในเลอืดแดง และการออกก าลงักาย ฯลฯ  การประเมนิดงักล่าว
จะท าหลงัจากผูป้ว่ย ไดร้บัการรกัษาอย่างเตม็ทีต่ามมาตรฐานและผูป้ว่ยมอีาการคงทีแ่ลว้จากนัน้จงึประเมนิการสญูเสยี
สมรรถภาพอย่างถาวรของระบบทางเดนิหายใจเมื่อสิน้สดุการรกัษา ดงันี้ 

1. การซกัประวตัแิละการตรวจร่างกาย เพื่อยนืยนัการวนิิจฉยั และใชเ้ป็นขอ้มลูเสรมิ 
2. ภาพรงัสทีรวงอก ใชเ้ป็นขอ้มูลเสรมิเช่นเดยีวกนั เนื่องจากความสมัพนัธ์ระหว่างอาการ ผลการตรวจ

ทางร่างกายและความผดิปกตขิองภาพรงัสทีรวงอกนัน้มไีม่มาก 
3. การตรวจวดัสมรรถภาพการท างานของปอด ดว้ยวธิ ีspirometry โดยใชเ้ครื่อง spirometer ทีไ่ดร้บั 

การรบัรองมาตรฐาน และจะตอ้งตรวจวดัอย่างน้อย 2 ค่า คอื 
3.1 วดัปรมิาตรความจุของปอด (forced vital capacity ,FVC) หน่วยเป็นลติร 

  3.2 วดัปรมิาตรอากาศทีห่ายใจออกเตม็ทีใ่น 1 วนิาท ี(forced expiratory volume in one second , 
FEV1) หน่วยเป็นลติร 

        ผลทีไ่ดใ้หเ้ปรยีบเทยีบกบัค่าปกตขิองคนไทย โดยใช ้อายุ เพศ และสว่นสงูเป็นหลกั(1) 

4. การตรวจเพิม่เติมอื่นๆ ตามความจ าเป็น เช่น การบนัทกึคลื่นไฟฟ้าหวัใจ, arterial blood gases 
analysis , diffusing capacity , 6 minutes exercise test และ Vo2 max หากการตรวจเบือ้งตน้ดงักล่าว
ยงัไม่มคีวามชดัเจนเพยีงพอ 

แนวทางการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพอย่างถาวรของระบบทางเดินหายใจที่ต้องใช้การตรวจ
สมรรถภาพปอดดว้ยวธิ ี spirometry  ร่วมกบัการตรวจพเิศษทางหอ้งปฏบิตักิารอื่น เช่น DLco และการออกก าลงักาย  
ไดแ้สดงไวใ้นตารางที ่9-3 อย่างไรกด็ ี การประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพอย่างถาวรของระบบทางเดนิหายใจ  โดย
การใช ้ การตรวจพเิศษทางหอ้งปฏบิตักิารอื่นๆ เช่น DLco Vo2 max และการออกก าลงักายนี้มขีอ้จ ากดั  ตรงทีย่งัไม่มี
ค่าปกต ิ(predicted values) ของคนไทย. การวนิิจฉยัว่าไม่มกีารสญูเสยีอย่างถาวรเกดิขึน้  ผูถู้กประเมนิจะตอ้งมผีลการ
ตรวจผ่านการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพฯ ทุกอย่างครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ตัง้ไว้ ในขณะที่ผู้ที่มีการสูญเสีย
สมรรถภาพอย่างถาวร  จะต้องพบความผดิปกตใินการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างน้อยหนึ่งขอ้ 
ส าหรบัผู้ถูกประเมนิทีเ่คยไดร้บัการทดสอบสมรรถภาพการท างานของปอด  เมื่อเริม่เขา้ท างานหรอืในระยะก่อนทีจ่ะ
เกดิอุบตัเิหตุหรอืเจบ็ป่วยทีม่ผีลการทดสอบต ่ากว่าค่าปกตขิองผูท้ีม่เีพศและอายุเดยีวกนักบัผูร้บัการประเมนิ ในกรณี
เช่นนี้ แพทย์ผู้ประเมนิอาจใช้ตัวเลขดงักล่าวเป็นค่าปกติของผู้รบัการประเมินรายนัน้  แล้วด าเนินการประเมิน                 
การสูญเสยีอย่างถาวรทีเ่กดิขึน้ตามค่าใหม่ทีว่ดัไดห้ลงัการเกดิอุบตัิภยัหรอืเจบ็ป่วย  ตามตารางแนวทางการประเมนิ
การสญูเสยีสมรรถภาพ ตารางที ่9-3 หรอื 9-4 ทัง้น้ีแพทยผ์ูป้่วยประเมนิจะต้องชีแ้จงเหตุผล และขอ้มูลต่างๆ ทีใ่ชใ้น
การประเมนิก ากบัมาดว้ย 

แนวทางการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพอย่างถาวรของระบบทางเดนิหายใจ ทีป่ระเมนิจากอาการและ
ผลการตรวจสมรรถภาพปอดด้วยวิธี spirometry ที่ใช้ในการประเมินการสูญเสยีสมรรถภาพอย่างถาวรของระบบ
ทางเดนิหายใจจากโรคปอดทัว่ไป ไดแ้สดงไวใ้นตารางที ่ 9 - 4 
1 Reference spirometric values for healthy lifetime nonsmokers in Thailand. จดหมายเหตุทางการแพทย ์2543; 83: 457 – 466. 
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9.4.1   เกณฑก์ารประเมินการสญูเสียสมรรถภาพอยา่งถาวร ของระบบทางเดินหายใจโดยใช้ผลการ
ตรวจสมรรถภาพการท างานของปอดรว่มกบั diffusing capacity และการออกก าลงักาย 
 
ตารางท่ี 9-3  เกณฑก์ารประเมินการสญูเสียอยา่งถาวร ของระบบทางเดินหายใจโดยใช้ผลการตรวจ

สมรรถภาพการท างานของปอดรว่มกบั diffusing capacity และการออกก าลงักาย 
สมรรถภาพการ
ท างานของปอด
และการออก
ก าลงักาย 

ระดบัท่ี 1 
 สูญเสียรอ้ยละ  
0-9 ของทัง้รา่งกาย 

ระดบั 2 
 มีการสญูเสีย
สมรรถภาพรอ้ยละ 
10-25 ของทัง้
รา่งกาย 

ระดบั 3 
มีการสญูเสีย
สมรรถภาพรอ้ย
ละ 26-50 ของทัง้
รา่งกาย 

ระดบั 4 
 มีการสญูเสีย
สมรรถภาพรอ้ยละ 51-
100 ของทัง้รา่งกาย 

FVC ค่า FVC ทีว่ดัได ้ 
80 % ของค่า 
predicted  และ 

 
 60 ถงึ 79 % 
ของค่า predicted 
หรอื 

 
 51% ถงึ              
 59% ของค่า 
predicted  หรอื 

 
 50 % ของค่า 
predicted 

FEV1 ค่า FEV1 ทีว่ดัได ้ 
80% ของค่า 
predicted และ 

 
 60  ถงึ 79 % 
ของค่า predicted 
หรอื 

 
 41  ถงึ                  
 59%  ของค่า 
predicted หรอื 

 
 40 % ของค่า 
predicted 

FEV1/FVC FEV1/FVC  75% 
และ 

FEV1/FVC น้อย
กว่า 75%  หรอื 

FEV1/FVC น้อย
กว่า 75%  หรอื 

FEV1/FVC น้อยกว่า 
75%  หรอื 

DLco ค่า DLco  ทีว่ดัได ้> 
80% ของค่า 
predicted หรอื 

 
 60  ถงึ 79 % 
ของค่า predicted 
หรอื 

 
 41 ถงึ   59% 
ของค่า predicted  
หรอื 

 
 40 % ของค่า 
predicted 

Vo2 max ค่า Vo2 max ทีว่ดั
ได ้  25 ml/( kg. 
min ) หรอื > 7.1 
METS 

 
 20 ถงึ < 24 ml/( 
kg. min ) หรอื 5.7 
ถงึ 7.1 METS 

 
 15 ถงึ < 19 
ml/( kg. min ) หรอื 
4.3 ถงึ < 5.7 
METS 

 
 14 ml/( kg. min ) 
หรอื 
< 4.3 METS 

 
 9.4.2 เกณฑก์ารประเมินการสูญเสียสมรรถภาพอย่างถาวรของระบบทางเดินหายใจจากโรคปอด
ทัว่ไป   ท่ีประเมินจากอาการและผลการตรวจสมรรถภาพการท างานของปอด 
 
ตารางท่ี 9 – 4  เกณฑก์ารประเมินการสญูเสียสมรรถภาพอยา่งถาวรของระบบทางเดินหายใจจากโรคปอด

ทัว่ไป  ท่ีประเมินจากอาการและผลการตรวจสมรรถภาพการท างานของปอด 
ระดบัท่ี 1           มกีารสญูเสยีสมรรถภาพการท างานของระบบทางเดนิหายใจอย่างถาวร รอ้ยละ 0 - 9                     

ของทัง้ร่างกาย ประกอบดว้ย 
1. มอีาการหอบเหนื่อยเฉพาะเมื่อออกก าลงักายอย่างหนกั 
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2. มคี่า FVC และ FEV1  80 %  ของค่าปกต ิ
ระดบัท่ี 2           มกีารสญูเสยีสมรรถภาพการท างานของระบบทางเดนิหายใจอย่างถาวร รอ้ยละ 10 - 25              

ของทัง้ร่างกาย ประกอบดว้ย    
1.    มอีาการหอบเหนื่อยเมื่อเดนิขึน้ทีล่าดชนั หรอืเดนิขึน้บนัได 
2.    มคี่า FVC และหรอื FEV1 60-79 % ของค่าปกต ิ

ระดบัท่ี 3           มกีารสญูเสยีสมรรถภาพการท างานของระบบทางเดนิหายใจอย่างถาวร รอ้ยละ 26 - 50            
ของทัง้ร่างกาย  ประกอบดว้ย 
1. มอีาการหอบเหนื่อยเมื่อออกก าลงักายเพยีงเลก็น้อย  เดนิบนพืน้ราบไดไ้กลโดยไม่เหนื่อย         

แต่ตอ้งเดนิชา้กว่าคนปกตเิพศเดยีวกนัทีม่อีายุและน ้าหนกัตวัใกลเ้คยีงกนั 
2. มคี่า FVC 51-59 % ของค่าปกตแิละหรอื FEV1 41-59% ของคา่ปกต ิ 

ระดบัท่ี 4           มกีารสญูเสยีสมรรถภาพการท างานของระบบทางเดนิหายใจอย่างถาวร รอ้ยละ 51 - 100                               
ของทัง้ร่างกาย ประกอบดว้ย 
1. มอีาการหอบเหนื่อยตลอดเวลา แมไ้ม่ไดอ้อกก าลงักาย  เดนิบนพืน้ราบไดช้า้ๆ ไม่เกนิ 90 เมตร 
2. มคี่า FVC  50 % ของค่าปกต ิและหรอื FEV1 40% ของค่าปกต ิ  

 
โรคหอบหืด 
 เกณฑ์การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพการท างานของระบบทางเดินหายใจอย่างถาวรในผู้ที่เป็น               
โรคหอบหดื จะแตกต่างจากการประเมนิโรคปอดชนิดอื่น  เนื่องจากลกัษณะเฉพาะของโรคหอบหดืทีม่คีวามผนัแปรสงู 
ขึ้นอยู่กบัธรรมชาติของโรค  สิ่งแวดล้อมและการรกัษา จึงก าหนดให้ประเมินตามเกณฑ์การประเมินการสูญเสีย
สมรรถภาพการท างานอย่างถาวรของระบบทางเดนิหายใจจากโรคหอบหดื ดงัแสดงไวใ้นตารางที ่9 – 5 
 
 9.4.3   เกณฑก์ารประเมินการสญูเสียสมรรถภาพอยา่งถาวรของระบบทางเดินหายใจจากโรคหอบหืด 
 
ตารางท่ี 9 - 5 เกณฑก์ารประเมินการสญูเสียสมรรถภาพอยา่งถาวรของระบบทางเดินหายใจจากโรคหอบหืด 
ระดบัท่ี 1  มกีารสญูเสยีสมรรถภาพการท างานของระบบทางเดนิหายใจอย่างถาวรรอ้ยละ 0-9 ของทัง้ร่างกาย 

1. มอีาการหอบหดืเกดิขึน้เป็นครัง้คราวหรอืน้อยกว่าสปัดาหล์ะครัง้ 
2. มคี่า FEV1 หลงัไดร้บัยาขยายหลอดลมรอ้ยละ >80  ของค่าปกต ิ
3. มคี่า FEV1 สงูขึน้จาก base line หลงัไดร้บัยาขยายหลอดลม อยูใ่นระหว่างรอ้ยละ 10-19 
4. มกีารใชย้าขยายหลอดลมหรอืยาคอรต์โิคสเตยีรอยดช์นิดสดูดมเป็นครัง้คราว 

ระดบัท่ี 2  มกีารสญูเสยีสมรรถภาพการท างานของระบบทางเดนิหายใจอย่างถาวรรอ้ยละ 10-25 ของทัง้ร่างกาย  
1.   มอีาการหอบหดืเกดิขึน้มากกว่าสปัดาหล์ะครัง้  แต่น้อยกว่าวนัละครัง้ 
2.   มคี่า FEV1 หลงัไดร้บัยาขยายหลอดลมอยู่ระหว่างรอ้ยละ 60-79 ของค่าปกต ิ
3.   มคี่า FEV1 สงูขึน้จาก base line หลงัไดร้บัยาขยายหลอดลม อยู่ระหว่างรอ้ยละ 10-30 
4.   มกีารใชย้าขยายหลอดลมและยาคอรต์โิคสเตยีรอยดช์นิดสดูดม ในขนาด 400-800 g (ของ 

beclomethasone หรอืเทยีบเท่า)  อยู่เป็นประจ า              
ระดบัท่ี 3  มกีารสญูเสยีสมรรถภาพการท างานของระบบทางเดนิหายใจอย่างถาวรรอ้ยละ 26-50 ของทัง้ร่างกาย 

1. มอีาการหอบหดืเกดิขึน้เกอืบทุกวนั 
2. มคี่า FEV1 หลงัไดร้บัยาขยายหลอดลมอยู่ระหว่างรอ้ยละ 50-59 ของค่าปกต ิ 
3. มคี่า FEV1 สงูขึน้จาก base line หลงัไดร้บัยาขยายหลอดลม ในระหว่างรอ้ยละ 10 - 30 หรอื มากกว่า 
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4. มกีารใชย้าขยายหลอดลม และยาคอรต์โิคสเตยีรอยดช์นิดสดูดมในขนาด 800-1000 g ต่อวนั (ของ 
beclomethasone หรอืเทยีบเท่า)  อยู่เป็นประจ า และหรอืใชย้าคอรต์โิคสเตยีชนิดรบัประทานร่วมในการ
รกัษาดว้ย เป็นครัง้คราว 

ระดบัท่ี 4  มกีารสญูเสยีสมรรถภาพการท างานของระบบทางเดนิหายใจรอ้ยละ 51-100 ของทัง้ร่างกาย 
1. มอีาการหอบหดืเกดิขึน้ทุกวนั หรอืมอีาการหอบหดืเกดิขึน้ในเวลากลางคนื หรอืตอ้งเขา้รบัการรกัษาตวัใน

โรงพยาบาลเน่ืองจากโรคหอบหดืบ่อยครัง้ 
2. มคี่า FEV1 หลงัไดร้บัยาขยายหลอดลมต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของคา่ปกต ิ
3. มคี่า FEV1 สงูขึน้จาก base line หลงัไดร้บัยาขยายหลอดลม ในระหว่างรอ้ยละ 10-30 หรอืมากกว่า 
4. มกีารใชย้าขยายหลอดลมและยาคอรต์โิคสเตยีรอยดช์นิดสดูดม ในขนาดสงูกว่า 1000 g ต่อวนั                 

(ของbeclomethasone  หรอืเทยีบเท่า)  อยู่เป็นประจ าและ/หรอืตอ้งใชย้าคอรต์โิคสเตยีชนิดรบัประทาน           
ร่วมในการรกัษาตดิต่อกนัเป็นเวลานานบ่อยครัง้ 

 
9.4.4   เกณฑก์ารประเมินการสญูเสียสมรรถภาพอยา่งถาวรของระบบทางเดินหายใจจากมะเรง็ปอด 
  เมื่อมกีารวนิิจฉยัว่าเป็นมะเร็งปอด ใหถ้อืว่ามกีารสญูเสยีสมรรถภาพการท างานของระบบทางเดนิหายใจ
อย่างถาวรตัง้แต่รอ้ยละ 50 ของทัง้ร่างกายขึน้ไป การประเมนิซ ้าในระยะ 1 ปี หลงัการวนิิจฉัยว่าเป็นมะเรง็ปอด และ
ไดร้บัการรกัษาแลว้  หากพบว่าผู้นัน้ปลอดมะเรง็ใหป้ระเมนิการสูญเสยีในขณะนัน้ตามเกณฑก์ารประเมนิการสญูเสยี
สมรรถภาพอย่างถาวรของระบบทางเดนิหายใจ  ตามตารางที ่9-3  หรอื 9 – 4 ในกรณีทีพ่บว่ายงัเป็นมะเรง็ปอด หรอืมี
การลุกลามรวมทัง้การก าเรบิของโรค ให้ประเมนิการสูญเสยีเป็นตัง้แต่ร้อยละ 50 ของทัง้ร่างกายขึน้ไป (ระดบั 4)  
Karnofsky scale (ตารางที ่9-6) จะจ าแนกความสามารถในการประกอบกจิวัตรประจ าวนัของผูป้่วยมะเรง็ปอด  ทีอ่าจ
น ามาใชใ้นการประเมนิความรุนแรงของการสญูเสยีสมรรถภาพการท างานอย่างถาวรของทัง้ร่างกายเนื่องจากมะเรง็
ปอด 
 
ตารางท่ี 9-6  Karnofsky scale ท่ีใช้ในการประเมินการสญูเสียสมรรถภาพอยา่งถาวร ของทัง้รา่งกาย

เน่ืองจากมะเรง็ปอด  
 

ระดบั มีการสญูเสียรอ้ยละ
ของทัง้รา่งกาย 

รายละเอียด 

0 0 สามารถท ากจิกรรมไดเ้ตม็ที ่เทา่กบัทีก่่อนจะเกดิโรค 
1 1 - 9 มขีอ้จ ากดัในงานทีต่อ้งใชแ้รงมาก แต่ยงัสามารถท ากจิกรรมเบาๆ ได ้เช่นงาน

ในส านกังานหรอืงานบา้นเบาๆ 
2 10 - 25 ตอ้งการการชว่ยเหลอืในกจิกรรมต่างๆ โดยเฉพาะการมาพบแพทย ์
3 26 - 50 สามารถท าไดเ้ฉพาะการดแูลตวัเอง และใชเ้วลามากกว่าครึง่หนึ่งของวนั               

(waking hours) อยู่บนเตยีงหรอืเกา้อี ้
4 51 - 100 ไม่สามารถท ากจิวตัรประจ าวนัไดเ้อง และใชเ้วลาสว่นใหญ่อยูบ่นเตยีงหรอื

เกา้อี ้
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 9.4.5   เกณฑก์ารประเมินการสูญเสียสมรรถภาพอย่างถาวรของระบบทางเดินหายใจจากการสูญเสีย
อวยัวะจากการท างาน 
  ผูป้่วยที่ได้รบัการรกัษาโดยการผ่าตดัเอาปอดออก  ให้ประเมนิการสูญเสยีฯ ตามเกณฑ์ในตารางที่ 9-3 
หรอื  9 – 4 ส าหรบัขัน้ตอนต่างๆ  ในการด าเนินการเพื่อประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพการท างานอย่างถาวรของ
ระบบทางเดนิหายใจ จากโรคปอดทัว่ไป ภาวะหลอดลมอุดกัน้restrictive disorders และมะเรง็ปอดไดส้รุปไวใ้นตาราง 
ที ่9 - 7 
 
ตารางท่ี  9-7   บทสรปุของการประเมินการสญูเสียสมรรถภาพอยา่งถาวรของระบบทางเดินหายใจจากโรค

ปอดทัว่ไป ภาวะหลอดลมอดุกัน้ ภาวะ restrictive  และมะเรง็ปอด 
 

 

 

ความ
ผิดปกติ 

ประวติัและอาการ
ส าคญั 

ประวติัการ
ตรวจสอบ 

การประเมินการ
ท างานของระบบ
ทางเดินหายใจ 

ความเสียหาย
ของอวยัวะส่วน

ปลาย 
การวินิจฉัย 

ความรนุแรงของ 
การสูญเสีย
สมรรถภาพฯ 

โรคปอดทัว่ไป อาการของระบบ
ทางเดนิหายใจ           
(เช่น ไอ) 
อาการทัว่ไป 
ผลกระทบของอาการ
ทีม่ต่ีอสมรรถภาพ
การท างานของปอด
และการประกอบ
กจิวตัรประจ าวนั  
การพยากรณ์โรค 
ทบทวนประวตักิาร
เจบ็ปว่ย 

ตรวจร่างกาย
อย่างละเอยีด
ครบถว้น และ
รายละเอยีดการ
ตรวจทาง
หอ้งปฏบิตักิาร
เช่น x-ray, CT 
chest  

ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการ
ตรวจคน้ทีเ่ป็น
ประโยชน์ เช่นการ
ตรวจสมรรถภาพปอด 

- ประเมนิอาการ
แทรกซอ้นที่
เกดิขึน้ 
- ประเมนิการ
สญูเสยี
สมรรถภาพของ
อวยัวะสว่นปลาย
ทีม่ผีลกระทบ 

บนัทกึการ
วนิิจฉยัโรคและ
ตรวจสอบว่าผูป้ว่ย
ไดร้บัการรกัษา
มาแลว้อย่างเตม็ที ่
ในกรณทีีอ่าการยงั
ไมค่งที ่ ตอ้งบอก
ดว้ยว่าจะตอ้งให้
การรกัษาต่อไป
อย่างไรและอกีนาน
เท่าใด 

ดตูารางการ
ประเมนิฯ ตารางที ่
9-3 หรอื 9-4 

ภาวะหลอดลม 
อุดกัน้ 

หอบเหนื่อย, ไอ, 
เสมหะ ,การตดิเชือ้ ,
ยาทีใ่ช ้และระดบัของ
การออกก าลงักาย 

ฟงัเสยีงหายใจ
,เสยีง wheeze, 
ความดงัของเสยีง 
P2, jugular 
venous 
distension , right 
heart 
prominence 

การตรวจสมรรถภาพ
ปอด: spirometry, 
lung volumes, 
diffusing capacity, 
methacholine 
challenge test, 
radiographs 

- ประเมนิการ
สญูเสยี
สมรรถภาพของ
อวยัวะสว่นปลาย
ทีม่ผีลกระทบ 
เช่น cardiac 
function,         
cor pulmonale 

โรคหอบหดื 
หลอดลมอกัเสบ
และถุงลมโปง่พอง
และโรคปอดอุดกัน้ 
ชนิดอืน่ 

ดตูารางการ
ประเมนิฯ ตารางที ่
9-3 หรอื 9-4
ส าหรบัผูป้ว่ยโรค
หดืใหใ้ชก้าร
ประเมนิตามตาราง
ที ่ 9-5 

ภาวะ 
restrictive  

หอบเหนื่อย, ไอ, ไอมี
เสมหะ, การตดิเชือ้, 
ยาทีใ่ช ้ และระดบั
ของการออกก าลงั
กาย 

Chest wall 
excursion, 
crackles, 
clubbing 

การตรวจสมรรถภาพ
ปอด: spirometry, 
lung volumes, 
diffusing capacity, 
imaging studies 

- ประเมนิ 
cardiac function 

Idiopathic 
pulmonary 
fibrosis, 
asbestosis, 
pneumoconiosis 
chest wall 
disorders 

ดตูารางการ
ประเมนิฯ ตารางที ่
9-3 หรอื 9-4 

มะเรง็ปอด ระดบัของการออก
ก าลงักาย, หอบ
เหนื่อย, เพลยี ,เจบ็
หน้าอก, น ้าหนกัลด, 
การสบูบุหรี ่
สภาพแวดลอ้มและ
การสมัผสัสารก่อโรค 

Chest wall 
excursion, 
crackles, 
clubbing, 
adenopathy 

Bronchoscopy, 
pulmonary function 
tests, biopsy 

- ประเมนิ     
การสญูเสยี
สมรรถภาพของ
อวยัวะอื่นทีม่ ี
ผลกระทบ จาก
การกระจายของ
โรคมะเรง็ 

Squamous, 
adeno, small cell 
ฯลฯ 

ดตูารางการ
ประเมนิฯ ตารางที ่
9-3, 9-4 และ 9-6 
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ตวัอยา่งการประเมินการสญูเสียสมรรถภาพอย่างถาวรของระบบทางเดินหายใจ จากโรคปอดทัว่ไป 
ตามตารางท่ี 9 – 4 

ชายไทย อายุ 50 ปี เขา้ท างานเมื่อวนัที ่ 1 กรกฎาคม 2540 ท าหน้าทีย่กถุงแรข่ึน้รถบรรทุก ท างานมา 11 ปี 7 
เดอืน แพทยว์นิิจฉยัว่าปว่ยเป็นโรคซลิโิคสสิ การตรวจสมรรถภาพการท างานของปอดพบว่า FEV1 รอ้ยละ 70.8 ของค่า
มาตรฐาน 
ข้อพิจารณา: มกีารสญูเสยีสมรรถภาพในการท างานอย่างถาวรของปอด คดิเป็นระยะเวลาการจา่ยค่าทดแทนเท่าใด 
 
ตารางที ่9-4 เกณฑก์ารประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของระบบทางเดนิหายใจ จากโรคปอดทัว่ไป 

ระดบัที1่ 
มกีารสญูเสยีสมรรถภาพการท างานของระบบทางเดนิหายใจอยา่งถาวร รอ้ยละ 0 – 9 ของทัง้ร่างกาย 
มคี่า FEV1 > 80 % ของค่าปกต ิ

ระดบัที2่ 
มกีารสญูเสยีสมรรถภาพการท างานของระบบทางเดนิหายใจอยา่งถาวร รอ้ยละ 10 – 25 ของทัง้ร่างกาย 
มคี่า FEV1 60-79 % ของค่าปกต ิ

ระดบัที3่ 
มกีารสญูเสยีสมรรถภาพการท างานของระบบทางเดนิหายใจอยา่งถาวร รอ้ยละ 26 - 50 ของทัง้ร่างกาย 
มคี่า FEV1 41-59% ของค่าปกต ิ

ระดบัที4่ 
มกีารสญูเสยีสมรรถภาพการท างานของระบบทางเดนิหายใจอยา่งถาวร รอ้ยละ 51 -100ของทัง้ร่างกาย 
มคี่า FEV1 < 40 % ของค่าปกต ิ

 
ความสมัพนัธร์ะหว่างสมรรถภาพการท างานของปอด FEV1 กบัรอ้ยละของการสญูเสยีสมรรถภาพฯ ในระดบั 1 ถงึ 4 
ระดบัที1่ FEV1 รอ้ยละ 1 มกีารสญูเสยีฯ =  9 ÷ 20 = 0.45 
ระดบัที2่ FEV1 รอ้ยละ 1 มกีารสญูเสยีฯ = 15 ÷ 19 = 0.78 
ระดบัที3่ FEV1 รอ้ยละ 1 มกีารสญูเสยีฯ = 24 ÷ 18 = 1.3 
ระดบัที4่ FEV1 รอ้ยละ 1 มกีารสญูเสยีฯ = 49 ÷ 40 = 1.22 

 
วิธีค านวณ: 
1.พจิารณาว่าการสญูเสยีสมรรถภาพในการท างานอย่างถาวรของปอดอยู่ในระดบัใด (ตาราง 9 - 4) 
จากตวัอย่างผูป้ว่ยรายน้ี ม ีFEV1 เท่ากบั 70.8% ดงันัน้ จงึมกีารสญูเสยีสมรรถภาพฯอยู่ในระดบัที ่2 (สญูเสยีรอ้ยละ 10 
-25 ซึง่จะม ีFEV1 เท่ากบั 60 – 79% ของค่าปกต ิ) 
 
 
2.เทยีบบรรญตัไิตรยางค ์
FEV1 เปลีย่นแปลง 79-60 = 19 มกีารสญูเสยีสมรรถภาพฯ 25-10=15 
FEV1 เปลีย่นแปลง 1 มกีารสญูเสยีสมรรถภาพฯ  15 ÷ 19 = 0.78 
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วิธีท่ี 1 เปรียบเทียบ FEV1 ท่ีวดัได้กบั FEV1 ต า่สุดของระดบั 2 
 เน่ืองจาก FEV1 60  จะมกีารสญูเสยีสมรรถภาพฯ รอ้ยละ 25 (ในขณะที ่ FEV1 79 จะมกีารสญูเสยีสมรรถภาพฯ 
รอ้ยละ 10 ) ดงันัน้ FEV1 ทีว่ดัได ้70.8 เมื่อเปรยีบเทยีบกบั FEV1 60 จงึมคี่าการสญูเสยีสมรรถภาพฯ น้อยกว่ารอ้ยละ
25 
ผูป้ว่ยรายน้ีม ีFEV1 เปลยีนแปลง 70.8-60  = 10.8 จงึมกีารสญูเสยีสมรรถภาพฯ ลดลง = 0.78x10.8 = 8.4 
ดงันัน้ผูป้ว่ยรายน้ี มกีารสญูเสยีสมรรถภาพฯ รอ้ยละ 25-8.4 16.6 ปดัเป็น 17 ของทัง้ร่างกาย 
 
วิธีท่ี 2 เปรียบเทียบ FEV1 ท่ีวดัได้กบั FEV1 สูงสุดของระดบั 2 
 เน่ืองจาก FEV1 79 จะมกีารสญูเสยีสมรรถภาพฯ รอ้ยละ 10 (ในขณะที ่FEV1 60 มกีารสญูเสยีสมรรถภาพฯ  
รอ้ยละ 25) 
ดงันัน้ FEV1 70.8 ทีว่ดัไดเ้มื่อเปรยีบเทยีบกบั FEV1 79 จะตอ้งมคี่าการสญูเสยีสมรรถภาพฯ สงูกว่ารอ้ยละ 10 
ผูป้ว่ยรายน้ีม ีFEV1 เปลีย่นแปลง 79-70.8 = 8.2 จงึมกีารสญูเสยีสมรรถภาพฯ เพิม่ขึน้ = 0.78x8.2 = 6.4 
 
ดงันัน้ผูป้ว่ยรายน้ี มกีารสญูเสยีสมรรถภาพฯ รอ้ยละ 10+6.4= 16.4 ปดัเป็น 17 ของทัง้ร่างกาย 
 
ผลการประเมิน : มกีารสญูเสยีสมรรถภาพฯ ระดบั 2 (FEV1 รอ้ยละ 70.8 ของค่ามาตรฐาน) คดิเป็นการสญูเสยี
สมรรถภาพรอ้ยละ 17 ของทัง้รา่งกาย คดิเป็นระยะเวลาการจ่ายค่าทดแทน 34 เดอืน 
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บทท่ี 10 

ระบบหวัใจและหลอดเลือด:  
หวัใจ 

 

10.1   หลกัเกณฑ ์และวิธีการประเมิน (Principles of assessment)  
10.1.1   การประเมินอาการและอาการแสดง (Interpretation of symptoms and signs)  

 10.1.2   การทดสอบการออกก าลงั ( Exercise testing) 
 10.1.3 สมรรถภาพในการออกแรง (Function capacity)  

10.2   การประเมินการสญูเสียสมรรถภาพ (Determination of  impairment) 
10.3   โรคล้ินหวัใจ (Valvular heart disease) 
 10.3.1 เกณฑก์ารประเมินระดบัของการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้รา่งกายเน่ืองจากโรคล้ินหวัใจ                     

10.4    โรคหลอดเลือดหวัใจ (Coronary heart disease) 
 10.4.1 เกณฑก์ารประเมินการสญูเสียสมรรถภาพของทัง้รา่งกายเน่ืองจากโรคหลอดเลือดหวัใจ 

10.5  โรคหวัใจพิการแต่ก าเนิด (Congenital heart Disease) 
 10.5.1 เกณฑก์ารประเมินการสญูเสียสมรรถภาพของทัง้รา่งกายเน่ืองจาก โรคหวัใจพิการแต่ก าเนิด 

10.6  ภาวะผิดปกติของกล้ามเน้ือหวัใจ (Cardiomyopathy) 
 10.6.1 เกณฑก์ารประเมินการสญูเสียสมรรถภาพของทัง้รา่งกายเน่ืองจากภาวะ cardiomyopathy   

10.7  โรคของเย่ือหุ้มหวัใจ (Pericardial heart disease) 
 10.7.1   เกณฑก์ารประเมินการสญูเสียสมรรถภาพของทัง้รา่งกายเน่ืองจากโรคของเยื่อหุ้มหวัใจ   

10.8  ภาวะหวัใจเต้นผิดจงัหวะ (Arrhythmias) 
 10.8.1 เกณฑก์ารประเมินการสญูเสียสมรรถภาพของทัง้รา่งกายเน่ืองจาก ภาวะหวัใจเต้นผิดจงัหวะ 

(Criteria for rating permanent impairment due to arrhythmia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



522 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

523 

บทท่ี 10 
ระบบหวัใจและหลอดเลือด:  

หวัใจ 
 

ระบบหวัใจและหลอดเลอืดหมายถงึหวัใจ หลอดเลอืดแดงเอออรต์้า หลอดเลอืดแดงของร่างกาย และของ
ปอด ในบทที ่10  นี้จะกล่าวเฉพาะการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพการท างานของร่างกายอย่างถาวรจากโรคหวัใจ            
ซึ่งรวมถึงหลอดเลือดแดงโคโรนารีย์ (coronary) ส่วนการประเมินการสูญเสยีสมรรถภาพของหลอดเลือดแดง            
เอออรต์า้ หลอดเลอืดแดงอื่นของร่างกาย และ ของปอด จะกล่าวรายละเอยีดในบทต่อไป    

 
10.1   หลกัเกณฑ ์และวิธีการประเมิน (Principles of assessment)  

 10.1.1   การประเมินอาการและอาการแสดง (Interpretation of symptoms and signs) ในการประเมนิ   
การสูญเสยีสมรรถภาพของผู้ป่วยบางระดบัจะใช้อาการเป็นหลกัในการประเมนิเท่านัน้  เน่ืองจากการใช้อาการตาม    
ค าบอกเล่าของผู้ป่วยอาจท าให้เกิดความผิดพลาดในการแปลผลความสามารถในการประกอบกิจวตัรประจ าวนัได ้
ดงันัน้จงึเป็นการไม่สมควรอย่างยิง่ที่จะใช้เฉพาะขอ้มูลจากการบอกเล่าเป็นขอ้ตดัสนิในการประเมนิเพยีงอย่างเดยีว               
ผู้ประเมินควรรวบรวมข้อมูลอื่นที่มีหลักฐานหรือข้อมูลที่ตรวจวัดได้ (objective) มาประกอบการพิจารณาตัดสิน            
การประเมนิระดบัการสญูเสยีสมรรถภาพฯ โดยอาศยัขอ้มลูเกีย่วกบัความสามารถในการประกอบกจิวตัรประจ าวนัของ 
New York Heart Association  (NYHA)  functional classification ตามตารางที ่10 -1 

 
ตารางท่ี  10 – 1 NYHA functional classification of cardiac disease* 
ระดบั ความสามารถในการปฏิบติักิจวตัรประจ าวนั * 

I เป็นโรคหวัใจแต่สามารถออกก าลงักายต่างๆไดโ้ดยไมม่อีาการผดิปกตใิดๆ การออกก าลงัตามปกตไิมท่ าให้
ผูป้ว่ยเกดิอาการอ่อนเพลยี ใจสัน่ เหน่ือยหอบ หรอืเจบ็แน่นหน้าอก  

II เป็นโรคหวัใจทีม่ผีลต่อการออกก าลงัเพยีงเลก็น้อย ไม่มอีาการในขณะพกั สามารถออกก าลงัเบาๆตามปกตใิน
ชวีติประจ าวนัได ้การออกก าลงัค่อนขา้งหนกัหรอืหกัโหมจะท าใหเ้กดิอาการ อ่อนเพลยี ใจสัน่ เหนื่อยหอบ หรอื
เจบ็แน่นหน้าอก  

III เป็นโรคหวัใจทีม่ผีลอย่างมากต่อการออกก าลงักาย  ไมม่อีาการในขณะพกั  การออกแรงตามปกตใิน
ชวีติประจ าวนัจะท าใหเ้กดิอาการ อ่อนเพลยี ใจสัน่ เหนื่อยหอบ หรอืเจบ็แน่นหน้าอก 

IV เป็นโรคหวัใจทีไ่ม่สามารถออกแรงโดยไม่มอีาการไดเ้ลย  อาการดงักล่าวเกดิขึน้แมข้ณะพกั แต่จะเป็นมากขึน้
เมื่อออกแรงเพยีงเลก็น้อย  อาการทีเ่กดิขึน้อาจเป็นผลมาจากปรมิาณเลอืดทีอ่อกจากหวัใจไม่เพยีงพอต่อความ
ตอ้งการของร่างกาย มสีารน ้าหรอืเลอืดคัง่ในปอดหรอืของร่างกาย  หรอืเจบ็แน่นหน้าอก 

* ปรบัปรุงจาก Criteria Committee of the New York  Heart  Association. Disease of the Heart and Blood Vessels: Nomenclature and Criteria for 
Disease.  6th ed. Boston, Mass: Little Brown & Co; 1964. การจ าแนกแบบนี้เป็นทีน่ิยมใชม้ากกวา่การจ าแนกแบบใหม่ใน 7th edition 

 

 10.1.2   การทดสอบการออกก าลงั ( Exercise testing) 
 หากเป็นไปได ้ แพทยค์วรประเมนิโดยการสงัเกตอาการของผูถู้กประเมนิในขณะออกก าลงั การทดสอบ

การออกก าลงัที่นิยมใช้กนัทัว่ไปคอื การออกก าลงับนสายพานเลื่อนที่สามารถปรบัระดบัความชนัและความเรว็ของ
สายพานไดห้ลายระดบัซึง่จะแตกต่างกนัไปตามเกณฑม์าตรฐานของแต่ละวธิ ีอย่างไรกต็ามทุกวธิมีหีลกัการเหมอืนกนั
คอื การหาความสมัพนัธร์ะหว่างความสามารถในการออกก าลงัและพลงังานทีใ่ชไ้ปในรปูของ ‚MET‛ ซึง่หมายถงึจ านวน
เท่าของพลงังานทีใ่ชไ้ปขณะออกก าลงัเทยีบกบัพลงังานทีใ่ชใ้นขณะหลบั (resting metabolic energy) โดย 1 MET 
หมายถงึพลงังานทีไ่ดเ้นื่องจากการใชอ้อกซเิจน 3.5 ml/kg/min. ดงันัน้ผูช้ายหนัก 70 กก.จะเผาผลาญพลงังาน 1.2 
kcal/min ในขณะนัง่พกัและใชพ้ลงังาน 3 METS ขณะเดนิดว้ยความเรว็ 4 กม / ชม. 
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ตารางที่ 10-2 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างพลงังานที่ใชใ้นรูปของ METS และ functional class ตาม 
protocol ต่างๆ ซึง่ส่วนใหญ่การออกก าลงัจะใชเ้วลาแต่ละระดบัประมาณ 2-3 นาท ีในตารางจะแสดงเวลาในรูปของ
ตวัเลขจ านวน METS ทีป่ระมาณการได ้
 
ตารางท่ี 10-2  แสดงความสมัพนัธร์ะหวา่ง METS และ functional class จากการทดสอบการออกก าลงักาย

บนสายพานเลื่อน 5 แบบ* 
METS 1.6 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Treadmill  
tests 

                

Ellestad                 
Miles per hour      1.7 3.0 

10 
4.0 
10 

     5.0 
10 % grade     10      

Bruce                  
Miles per hour     1.7  2.5 3.4 

14 
 4.2 

16 
  

% grade       10  12    
Balke                 
Miles per hour    3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 
% grade      2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 

Balke                 
Miles per hour   3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0     
% grade     0 2.5 5 7.5 10 12.5 15 17.5 20 22.5     

Naughton                 
Miles per hour 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0          
% grade   0 0 3.5 7 10.5 14 17.5          

Clinical  
status  

                

Symptomatic 
patients 

                

Disease, 
recovered  

                

Sedentary 
healthy 

                

Physical active                  
Functinal 
class  

IV  III  II     I and Normal    

* ปรบัปรุงจาก Fox  SM III, Naughton JP, Haskell WL.  Physical activity  and the prevention of coronary heart disease. Ann Clin Res.  1971;   3: 404-432. 
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ตารางท่ี 10 - 3 ปริมาณการใช้พลงังานเป็น METS ระหว่างการออกก าลงักายโดยการถีบจกัรยาน* 

 
*  แหล่งทีม่า : American College of Sports Medicine. Guidelines for Graded Exercise Testing  and Exercise  Prescription.  Philadelphia, Pa: Lea and 

Febiger; 1975:17. 

 

การประเมนิสมรรถภาพการออกแรงโดยใชก้ารทดสอบบนสายพานเลื่อนนัน้ จะเกดิปญัหาทีพ่บบ่อยคอื 

ความแตกต่างในเรื่องของความพยายาม (effort) และความสามารถในการออกก าลงั (ability) ของแต่ละบุคคลไม่เท่ากนั 

บางรายมคีวามพยายามที่จะเดนิให้มากกว่าที่ตนเองท าได้ ในขณะที่บางรายอาจไม่ยอมเดนิทัง้ๆที่ยงัเดนิได้  ดงันัน้              

ผูป้ระเมนิควรใหก้ารสงัเกตุและประเมนิความร่วมมอืและความพยายามของผูถู้กทดสอบในระหว่างการเดนิทดสอบบน

สายพานดว้ย  

 

 10.1.3 สมรรถภาพในการออกแรง (Function capacity)  

ระดบัสมรรถภาพในการออกแรงทีแ่สดงไวใ้นตารางที ่10-2 และ 10-3 อาจไม่สามารถใชก้บัผูถู้กประเมนิ 

ทุกรายไดอ้ย่างถูกตอ้งเน่ืองจากสมรรถภาพในการออกแรงของแต่ละบุคคลขึน้กบัอายุ เพศ และการฝึกฝน เช่น นกักฬีา

วยั 20 ปี หรอื หญงิชราวยั 70 ปี เป็นต้น ดงันัน้การค านวณเป็น percentage functional aerobic capacity ซึง่ค านวณ

บนพืน้ฐานของระยะเวลาทัง้หมดทีอ่อกก าลงัได ้อายุ เพศ และ ระดบัของการฝึกฝน จงึมปีระโยชน์มากกว่า ส าหรบัผงั

มาตรฐานของ percentage functional aerobic capacity ส าหรบัการออกก าลงักายในแต่ละมาตรฐานจะมกี าหนดไว้

เรยีบรอ้ยแลว้ สามารถหามาศกึษาไดต้ามความตอ้งการ 

  ความสามารถในการท าหน้าท่ีของหวัใจห้องล่างซ้าย (Left ventricular function) 

 การทราบความสามารถในการท าหน้าที่ของหวัใจห้องล่างซ้ายจะมคีวามส าคญัในการประเมนิผู้ป่วยที่

เป็นโรคหวัใจ การท าหน้าทีข่องหวัใจหอ้งล่างซา้ยแบ่งเป็นสองชนิดคอื  

น ้าหนักตวั ปริมาณงานท่ีได้จากการถีบจกัรยาน , kgm-1 min-1 (Watts) 
kg (Ib) 75 150 300 450 600 750 900 1050 1200 1350 1500 1650 1800 

(12) (25) (50) (75) (100) (125) (150) (175) (200) (225) (250) (275) (300)   
20 (44) 4.0 6.0 10.0 14.0 18.0 22.0        
30 (66) 3.4 4.7 7.3 10.0 12.7 15.3 17.9 20.7 23.3     
40 (88) 3.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 22.0   
50 (110) 2.8 3.6 5.2 6.8 8.4 10.0 11.5 13.2 14.8 16.3 18.0 19.6 21.1 
60 (132) 2.7 3.3 4.7 6.0 7.3 8.7 10.0 11.3 12.7 14.0 15.3 16.7 18.0 
70 (154) 2.6 3.1 4.3 5.4 6.6 7.7 8.8 10.0 11.1 12.2 13.4 14.0 15.7 
80 (176) 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 
90 (198) 2.4 2.9 3.8 4.7 5.6 6.4 7.3 8.2 9.1 10.0 10.9 11.8 12.6 
100 (220) 2.4 2.8 3.6 4.4 5.2 6.0 6.8 7.6 8.4 9.2 10.0 10.8 11.6 
110 (242) 2.4 2.7 3.4 4.2 4.9 5.6 6.3 7.1 7.8 8.5 9.3 10.0 10.7 
120 (264) 2.3 2.7 3.3 4.0 4.7 5.3 6.0 6.7 7.3 8.0 8.7 9.3 10.0 
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 1.  Systolic function หมายถงึความสามารถของหวัใจหอ้งล่างซา้ยในการบบีตวั ฉีดเลอืดไปเลีย้งส่วน

ต่างๆ ของร่างกาย 

 2.  Diastolic function หมายถงึความสามารถของหวัใจหอ้งล่างซา้ยในการคลายตวัรบัเลอืดทีฟ่อกแลว้

จากปอดมาพกัไวเ้พื่อฉีดไปเลีย้งสว่นต่างๆของร่างกายต่อไป  

  ความสามารถของหวัใจในการบีบเลือดออกจากหวัใจ (Ejection fraction)    

 Ejection fraction (EF) หมายถงึเปอรเ์ซน็ต์ของเลอืดทีถู่กบบีออกจากหวัใจต่อการบบีตวัของหวัใจ 1 ครัง้ 

วธิกีารวดั EF ทีน่ิยมใชไ้ดแ้ก่ การตรวจหวัใจดว้ยคลื่นเสยีงสะทอ้นความถี่สงู(echocardiography) การตรวจหวัใจดว้ย

การใช้สารกัมมันตรังสี (radionuclide angiography) และการฉีดสารทึบรังสีในห้องหัวใจห้องล่างซ้าย  (left 

ventriculography) ค่า EF ปกตจิะมากกว่า 0.5 หาก EF 0.4-0.5 ถอืว่าหวัใจมคีวามสามารถในการบบีตวัลดลงเลก็น้อย 

(mild systolic dysfunction) หากค่า EF 0.3-0.4 และ < 0.3 ถอืว่าหวัใจมคีวามสามารถในการบบีตวัลดลงปานกลาง 

(moderate systolic dysfunction) และรุนแรง (severe systolic dysfunction) ตามล าดบั 

ความผิดปกติของหวัใจห้องล่างซ้ายในการคลายตวั (Diastolic dysfunction) 

Diastolic dysfunction อาจเป็นสาเหตุใหเ้กดิภาวะหวัใจลม้เหลว (heart failure, HF) ได ้แต่การประเมนิ

ระดบัของ diastolic dysfunction ยงัมปีญัหายุ่งยากอยู่มาก ภาวะ diastolic dysfunction มกัวนิิจฉัยโดยใชอ้าการทาง

คลนิิกทีเ่กดิจากการเพิม่ขึน้ของ filling pressure ในผูป้่วย HF ทีไ่ม่ม ีsystolic dysfunction หรอื ความผดิปกตขิอง           

ลิน้หวัใจ การประเมนิ diastolic dysfunction ทีย่อมรบักนัทัว่ไปคอืการประเมนิโดยใช ้Doppler echocardiography  

 

10.2   การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพ (Determination of  impairment) 

เกณฑ์การประเมินระดบัความรุนแรงของการสูญเสยีสมรรถภาพที่แสดงไว้ในตารางที่ 10-5 ถึง 10-11                 

เป็นการประเมนิตามชนิดของโรค และ NYHA functional classification (ตารางที ่10-1) การสญูเสยีสมรรถภาพแสดง

ถงึความผดิปกติของโครงสรา้งทางกายวภิาค (anatomy) สรรีวทิยา (physiology) และความสามารถในการประกอบ

กจิวตัรประจ าวนั (functional abnormality) ตวัอย่างเช่น ขอ้มลูในระดบัที ่I ของ NYHA functional classification  ตาม

ตารางที ่10-1 จะสมัพนัธก์บัระดบัความรุนแรงของการสญูเสยีสมรรถภาพขัน้ที่ 1 ในตารางที ่10-5 ถงึ 10-11   ส่วน

ระดบัความรุนแรงของการสญูเสยีสมรรถภาพในตารางที่ 10-5 ถงึ 10-11 จะมกีารน า NYHA functional classification 

มาผสมผสานตามชนิดของโรคหวัใจทีเ่ป็น และแสดงใหเ้หน็เป็นค่ารอ้ยละซึง่นอกจากจะหมายถงึความรุนแรงของโรค

แลว้ยงัหมายถงึความสามารถในการประกอบกจิวตัรประจ าวนัทีถู่กจ ากดัจากโรคดงักล่าวอกีดว้ย 

ในการยกตวัอย่างทีแ่นวทางการประเมนิผู้ป่วยในบทน้ี หากประวตั ิการตรวจร่างกาย หรอื การตรวจทาง

หอ้งปฏบิตั ิการใดๆทีม่ไิดก้ล่าวถงึหรอืไม่มขีอ้มลูแสดงไวใ้หอ้นุโลมว่าอยู่ในเกณฑป์กต ิ 

หากการประเมนิระบบหวัใจและหลอดเลอืดของบุคคลใดบุคคลหนึ่งอยู่ในเกณฑป์กตใิหห้มายความว่า  

1.  บุคคลนัน้สามารถประกอบกจิวตัรต่างๆ ในชวีติประจ าวนัไดโ้ดยไม่มอีาการจากโรคของระบบหวัใจและ

หลอดเลอืด  



 

 

527 

2.  บุคคลนัน้ม ีreserve capacity ทีส่ามารถออกก าลงัไดโ้ดยไม่มอีาการส าคญัทีเ่กิดจากโรคของระบบหวัใจ

และหลอดเลอืด 

3.  บุคคลนัน้ม ีLV ejection fraction อยู่ในเกณฑ์ปกติ และมคีวามสามารถออกก าลงับนสายพานได้              

ไม่น้อยกว่า 80% ของ functional aerobic capacity ของบุคคลทีม่อีายุและเพศเดยีวกนั  

 
 
10.3   โรคล้ินหวัใจ (Valvular heart disease) 

สาเหตุของโรคลิ้นหัวใจอาจเกิดจาก  พยาธิสภาพแต่ก าเนิด(congenital), โรครูห์มาติก (rheumatic),            
การตดิเชือ้ (infection) หรอื จากอุบตัเิหตุ (traumatic factor) ผลจากการเป็นโรคลิน้หวัใจอาจท าใหเ้กดิ 

1)  กลา้มเนื้อหวัใจห้องล่างซา้ย (LV) หรอืหอ้งล่างขวา (RV) หนาตวัขึน้จากความดนัทีสู่งขึน้ (pressure 
hypertrophy) ท าให้เกดิแรงต้านการไหลของเลอืดเขา้หวัใจหอ้งล่างมากขึน้ (เพิม่ filling pressure) กลา้มเนื้อหวัใจ           
ขาดเลอืด (myocardial ischemia) และเกดิภาวะหวัใจลม้เหลวจาก LV dysfunction   

2)  กล้ามเนื้อหวัใจห้องล่างซ้าย (LV) หรือห้องล่างขวา (RV) หนาตัวขึ้นจากปริมาณเลือดที่เพิ่มมากขึ้น 
(volume hypertrophy) ท าให ้ventricle ขยายโตขึน้ (dilatation) เกดิภาวะกลา้มเนื้อหวัใจท าหน้าทีล่ดลงอย่างถาวร 
(irreversible myocardium dysfunction) เกดิอาการของภาวะหวัใจลม้เหลว (congestive heart failure) 

3) อวยัวะต่างๆบวมเลอืดคัง่ (organ congestion) จากการอุดกัน้เลอืด (inflow obstruction) ไม่ใหไ้หลเขา้
หวัใจหอ้งล่าง    

4)  ปรมิาตรของเลอืดทีอ่อกจากหวัใจ (cardiac output) ลดลง 

การวนิิจฉยัและประเมนิระดบัความรุนแรงของโรคลิน้หวัใจสามารถประเมนิไดจ้ากการซกัประวตั ิการตรวจ
ร่างกาย และ Doppler echocardiography หรอื การตรวจสวนหวัใจ (cardiac catheterization) แมก้ารวดัความแตกต่าง
ของความดนัในหอ้งหวัใจระหว่างลิน้หวัใจทีต่บี (valve gradient) จะใชเ้ป็นตวับอกความรุนแรงของการอุดกัน้ แต่การ
วดั valve gradient กอ็าจมขีอ้ผดิพลาดได้เนื่องจากมอีทิธพิลของ cardiac output มาเกี่ยวขอ้งด้วย ดงันัน้การ
ค านวณหาพืน้ทีข่องลิน้หวัใจจงึควรใชท้ัง้ pressure gradient และ cardiac output ร่วมกนั ตารางที ่10-4 แสดงความ
รุนแรงของลิน้หวัใจทีต่บี 

 
ตารางท่ี 10-4   แสดงความรนุแรงของล้ินหวัใจท่ีตีบ 
 

Severity of Stenosis 
Mean Valve Gradient 

(mmHg) 
Valve area (cm2) 

Aortic valve  
Mild  
Moderate 
Severe 

 
<25 

25-50 
>50 

 
>1.5 

1.0-1.5 
<1.0 

Mitral valve  
Mild  
Moderate  
Severe  

 
<5 

5-10 
>10 

 
>1.5 

1.0-1.5 
<1.0 
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การประเมนิความรุนแรงของโรคลิ้นหวัใจรัว่ท าได้ยากกว่าโรคลิ้นหวัใจตีบ การตรวจร่างกายและการท า  
Doppler echocardiography อาจท าใหก้ารประเมนิดขีึน้ แม้ Doppler echocardiography จะช่วยแยกความรุนแรง
ระหว่างรัว่เลก็น้อยกบัรัว่รุนแรงมากได้กต็าม แต่การประเมนิความรุนแรงที่อยู่ระหว่างนัน้อาจไม่แน่นอน ดงันัน้การ
ตรวจสวนหวัใจและการฉีดสารทบึรงัสใีนหอ้งหวัใจและประเมนิความรุนแรงของโรคโดยพจิารณาจากการทีส่ารทบึรงัสี
ไหลย้อนกลบัผ่านลิน้ทีร่ ัว่อาจจ าเป็นในการประเมนิความรุนแรงของโรคลิ้นหวัใจรัว่ การประเมนิความรุนแรงของลิ้น            
เอออร์ติกรัว่ท าได้โดยการฉีดสารทึบรังสีที่ aortic root ส่วนของลิ้นไมตรัลท าได้โดยการฉีดสารทึบรังสีในหัวใจ                 
หอ้งล่างซา้ย 

แม้ว่าการรักษาโรคลิ้นหัวใจด้วยการใช้สายสวนพิเศษ (catheter based) การผ่าตัดซ่อมแซม หรือ            
การเปลีย่นลิน้หวัใจจะไม่สามารถท าใหห้ายขาด แต่สามารถลดความรุนแรงของโรคได ้ดงันัน้หากผูป้่วยไดร้บัการรกัษา           
ไม่ว่าดว้ยวธิใีดๆดงักล่าวมาแลว้กต็าม ผูป้ระเมนิควรใหเ้วลาที่เหมาะสมเพยีงพอเพื่อใหห้วัใจ ปอด และอวยัวะต่างๆ         
ฟ้ืนสภาพใหถ้งึทีส่ดุก่อน จงึจะประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพอย่างถาวร 

ในท านองเดยีวกนั การรกัษาดว้ยยากอ็าจสามารถลดความรุนแรงและโดยเฉพาะอาการของโรคลงได ้จงึ
จ าเป็นต้องที่จะต้องให้เวลาที่เพยีงพอเพื่อการให้และการปรบัขนาดของยาจนได้ผลเต็มที่เสยีก่อน จงึจะประเมนิการ
สญูเสยีสมรรถภาพอย่างถาวร 

 
10.3.1 เกณฑก์ารประเมินระดบัของการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้รา่งกายจากโรคล้ินหวัใจ                    

ได้แสดงไว้ในตารางท่ี 10-5 
 

ตารางท่ี 10-5  เกณฑก์ารประเมินการสญูเสียสมรรถภาพของรา่งกายเน่ืองจากโรคล้ินหวัใจ 
 

ระดบัการสญูเสียสมรรถภาพ อาการและอาการแสดง 
ระดบั 1 สญูเสยีฯ รอ้ยละ 0-9  
ของทัง้ร่างกาย 

มโีรคลิน้หวัใจจากการตรวจร่างกายหรอืตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร 
และ 
ไม่มอีาการในการท ากจิกรรมประจ าวนั (functional class I; 5 METS;  
ตาราง 3-2) หรอืออกก าลงัทีห่นกัปานกลาง (7-10 METS) 
และ 
ไม่จ าเป็นตอ้งไดร้บัการรกัษาอยา่งต่อเนื่อง ยกเวน้การใหย้าปฏชิวีนะ
เฉพาะเวลาไดร้บัการผ่าตดัหรอืท าฟนัเพื่อป้องกนัการตดิเชือ้ทีล่ิน้หวัใจ  
และ 
ไม่มภีาวะหวัใจลม้เหลว (CHF)  
และ 
ไม่ม ีventricular dysfunction หรอื dilation  และความรุนแรงของ stenosis  
หรอื regurgitation  เป็นแค่ mild  ออกก าลงัได ้METS>7; TMET [Bruce 
protocol] > 6 นาท ี
และ 
เป็นผูป้ว่ยทีฟ้ื่นตวัหลงัการผ่าตดัลิน้หวัใจโดยเขา้เกณฑข์า้งตน้ทัง้หมด 
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ระดบัการสูญเสียสมรรถภาพ อาการและอาการแสดง 
ระดบั 2     สญูเสยีฯ รอ้ยละ 10-29  
ของทัง้รา่งกาย 

มโีรคลิน้หวัใจจากการตรวจรา่งกายหรอืตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารและไมม่อีาการ
ในการท ากจิกรรมประจ าวนัแต่มอีาการเมื่อออกก าลงัหนกัปานกลาง (functional 
class II)  
หรือ 
ตอ้งไดร้บัการควบคมุอาหารหรอืยาระดบักลางเพื่อป้องกนัอาการหรอืใหป้ลอด
จากอาการของ CHF หรอือาการอื่นๆทีเ่กดิจากโรคลิ้นหวัใจ  เช่น syncope, 
chest pain หรอื emboli  
หรือ 
มอีาการแสดงหรอืตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารพบภาวะ cardiac dysfunction และ/
หรอื dilation  ประเมนิความรนุแรงของลิน้ทีต่บีหรอืรัว่อยูใ่นระดบัปานกลางและ
ยงัไมเ่หมาะต่อการผ่าตดั ออกก าลงัได ้METS   5-7, TMET [Bruce protocol] >  
3 นาท ี 
หรือ 
เป็นผูป้่วยทีฟ้ื่นตวัหลงัการผา่ตดัลิ้นหวัใจและเข้าเกณฑข์อง functional class II 

ระดบั 3     สญูเสยีฯ รอ้ยละ 30-49  
ของทัง้รา่งกาย 

มโีรคลิน้หวัใจจากการตรวจรา่งกายและมอีาการเลก็น้อยถงึปานกลางขณะท า
กจิกรรมประจ าวนั (function class III)  
และ 
การควบคมุอาหารหรอืยาไมส่ามารถควบคมุอาการหรอืป้องกนั CHF  ไดอ้ยา่ง
สมบูรณ์ 
และ 
มอีาการแสดงหรอืตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารพบภาวะ chamber dysfunction หรอื 
dilation  ประเมนิความรุนแรงของลิน้ทีต่บีหรอืรัว่อยูใ่นระดบัปานกลางหรอื
รนุแรงมากและไม่เหมาะต่อการผ่าตดั ออกก าลงัได ้METS > 2 แต่ < 5, TMET 
[Bruce protocol] > 1 แต่ < 3 นาท ี 
หรือ 
เป็นผูป้่วยทีฟ้ื่นตวัหลงัการผา่ตดัลิ้นหวัใจแต่ยงัคงมอีาการทีอ่ยูใ่น functional 
class III 

ระดบั 4    สญูเสยีฯ รอ้ยละ 50-100  
ของทัง้รา่งกาย 

มโีรคลิน้หวัใจจากการตรวจรา่งกายและมอีาการขณะพกัหรอืท ากจิกรรมทีเ่บา
กวา่กจิวตัรประจ าวนั (functional class IV)  
และ 
การควบคมุอาหารและยาไมส่ามารถควบคมุหรอืป้องกนัอาการแสดงของภาวะ 
CHF  
และ  
มอีาการแสดงหรอืตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารพบภาวะ chamber dysfunction หรอื 
dilation  ประเมนิความรุนแรงของลิน้ทีต่บีหรอืรัว่อยูใ่นระดบัปานกลางหรอื
รนุแรงมากและไม่เหมาะต่อการผ่าตดั ออกก าลงัได ้METS <2,  TMET [Bruce 
protocol] < 1 นาท ี 
หรือ 
เป็นผูป้่วยทีฟ้ื่นตวัหลงัการผา่ตดัลิ้นหวัใจแต่ยงัคงมอีาการทีอ่ยูใ่น functional 
class IV 
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ตวัอย่างท่ี 10.1    การประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกายรอ้ยละ 0-9 จากโรคลิน้หวัใจ  

ประวติั ผูป้ว่ยหญงิ อายุ 22 ปี  ตรวจพบ mid systolic click และ late systolic murmur  

อาการปัจจบุนั    ไม่มอีาการ หวัใจไม่โต ไม่มภีาวะหวัใจลม้เหลวหรอืหวัใจเตน้ผดิจงัหวะ 

การตรวจรา่งกาย   พบหน้าอกบุ๋ม (pectus excavatum) เพยีงเลก็น้อย  

การตรวจทางคลินิก   คลื่นไฟฟ้าหวัใจปกติ ตรวจหวัใจด้วยคลื่นเสยีงสะท้อนความถี่สูงพบลิ้นไมตรลัหย่อน 

(mitral valve prolapse) ขนาดหวัใจหอ้งบน (LA) และหอ้งล่างซา้ย (LV) ปกต ิและหวัใจ

หอ้งล่างซา้ยบบีตวัปกต ิ

การวินิจฉัยโรค   โรคลิน้หวัใจไมตรลัหย่อน (mitral valve prolapse syndrome, PMV)  

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 0 ของร่างกาย 

ค าอธิบาย  ถ้าม ีT-wave abnormality หรอืม ีLA หรอื LV โตเพยีงเลก็น้อย กจ็ะประเมนิว่าม ี            

การสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 1-9 ขึน้กบัความรุนแรงของความผดิปกตนิัน้ๆ หากมลีิน้

ไมตรลัรัว่แต่ไม่มีอาการและอาการแสดงของหวัใจโตและภาวะ CHF การประเมนิการ

สญูเสยีสมรรถภาพจะต ่า ขนาดและการท างานของ LV อาจมคีวามจ าเป็นต้องทราบเพื่อ

ใชใ้นการประเมนิ ซึง่อาจหาไดโ้ดยการตรวจ ECHO หรอื การตรวจดว้ยสารกมัมนัตรงัส ี 

 

ตวัอย่างท่ี 10.2   การประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกายรอ้ยละ 0-9 จากโรคลิน้หวัใจ 

ประวติั  ผู้ป่วยหญิง อายุ 38 ปี เป็นนักวิ่งมาราธอน ตรวจร่างกายเพื่อท าประกนัพบ systolic 

murmur  

อาการปัจจบุนั   ปฏเิสธอาการเหนื่อยหอบ เจบ็หน้าอก ใจสัน่ หรอื อ่อนเพลยีง่าย  

การตรวจรา่งกาย ความดนัโลหติ ปกต ิชพีจร 52 ครัง้/นาท ีฟงัได ้mid-peaking systolic ejection murmur  

การตรวจทางคลินิก    echocardiogram พบ bicuspid aortic valve วดั gradient ได ้22 mmHg ค านวณ valve 

area ได ้1.5 ตารางซม. ตรวจ ECG ม ี R wave สงูมากกว่า 25 mm และม ีST 

depression เลก็น้อยใน V5-6 เอก็ซเ์รยท์รวงอก ปกต ิ 

การวินิจฉัยโรค   ลิน้หวัใจเอออรต์กิตบีเลก็น้อยจาก bicuspid aortic valve ไม่มอีาการ ร่วมกบัภาวะหวัใจ

หอ้งล่างซา้ยโตจาก ECG  

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 1 - 9 ของร่างกาย  

ค าอธิบาย   ผูป้่วยรายน้ีต้องใหย้าปฏชิวีนะเพื่อป้องกนั bacterial endocarditis ก่อนการท าฟนัหรอื

ผ่าตดั ควรตรวจหวัใจเป็นระยะๆ เพื่อตดิตามดูความรุนแรงของลิน้หวัใจเอออรต์กิที่ตบี 

หากลิน้หวัใจตบีมากขึน้อาจตอ้งรกัษาโดยการผ่าตดั  
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ตวัอย่างท่ี 10.3   การประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกายรอ้ยละ 10-29 จากโรคลิน้หวัใจ  

ประวติั   ผูป้ว่ยหญงิอายุ 66 ปี  หอบเหนื่อยมากขึน้ร่วมกบัอาการวบูหมดสตหิลายครัง้ในช่วง 3 ปี

ทีผ่่านมา ลิน้หวัใจเอออรต์กิมหีนิปนูเกาะมากท าใหล้ิน้ตบีขัน้รุนแรง การบบีตวัของหวัใจ

หอ้งล่างลดลง ผู้ป่วยไดร้บัการผ่าตดัเปลี่ยนลิน้เอออรต์ิกดว้ยลิ้นเทยีมชนิดSt. Jude’s 

bileaflet   

อาการปัจจบุนั   สามารถด าเนินชวีติไดต้ามปกต ิเดนิวนัละ 3 กโิลเมตร ไม่ได้รบัการรกัษาอย่างอื่นใด 

นอกจากกนิ anticoagulants และตดิตาม prothrombin time ทุก 3 สปัดาห ์ไดร้บัยา

ปฏชิวีนะก่อนการท าฟนัหรอืผ่าตดั  

การตรวจรา่งกาย   ชพีจรและความดนัโลหติอยู่ในเกณฑป์กต ิไม่มภีาวะหวัใจลม้เหลว ม ีslightly sustained 

apical impulse และ early systolic murmur grade 1/6 ที ่first right intercostal space 

เสยีงหน่ึงปกต ิฟงัไดเ้สยีง closing click ทีต่ าแหน่งเสยีงสอง  

การตรวจทางคลินิก  จงัหวะการเต้นของหวัใจปกต ิม ีlow T waves ใน I, aVL, V5-6 จากการตรวจ ECG 

เอก็ซเ์รยท์รวงอกเหน็เงายอดหวัใจ(apex) โตกว่าปกต ิvalve prosthesis อยู่ในต าแหน่ง

ด ีไม่ม ีpulmonary congestion ตรวจหวัใจดว้ยคลื่นเสยีงสะทอ้นความถีส่งูพบ LV ขนาด

ปกต ิแต่ผนงักลา้มเน้ือหนา ลิน้หวัใจเทยีมอยู่ในต าแหน่ง ค่าความดนัเฉลีย่ผ่านลิน้หวัใจ

เทยีม 10 มม.ปรอทและมรีัว่เลก็น้อย LVEF = 0.45 

การวินิจฉัยโรค  calcific aortic stenosis อาจเกดิจาก congenital bicuspid  aortic  valve หลงัการผ่าตดั

เปลีย่นลิน้หวัใจ  

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 20 ของทัง้ร่างกาย 

ค าอธิบาย  การสญูเสยีสมรรถภาพจะมากกว่านี้หาก 1) ม ีdiastolic decrescendo murmur 2)             

ค่าความดนัผ่านลิ้นหวัใจเทยีมในช่วง systole มากกว่าที่ควรจะเป็นตามชนิดของ 

prosthesis นัน้ๆ หรือ 3) อาการหอบเหนื่อยเป็นกลบัซ ้าแม้ออกแรงเพียงเล็กน้อย              

การตรวจสวนหวัใจไม่มคีวามจ าเป็นในผูป้ว่ยรายน้ี  

 

ตวัอย่างท่ี 10.4   การประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกายรอ้ยละ 10-29 จากโรคลิน้หวัใจ  

ประวติั  ผูป้ว่ยชาย อายุ 63 ปี มปีระวตัเิป็นโรคลิน้หวัใจเอออรต์กิรัว่และเกดิภาวะหวัใจลม้เหลว

ระดบัเลก็น้อยมา 5 ปี ไดร้บัการรกัษาโดยการจ ากดัเกลอื ไม่ไดใ้ชย้าทางหวัใจ สามารถ

เล่นกอลฟ์ไดเ้ป็นประจ า  

อาการปัจจบุนั   ไม่มอีาการ  

การตรวจรา่งกาย    ความดนัโลหติ160/50 มม.ปรอท ชพีจร 70 ครัง้/นาท ีม ีbounding peripheral pulses 

ยอดหวัใจเลื่อนไปทางดา้นขา้งของ mid clavicular line เลก็น้อย เสยีงหนึ่งและสองของ

หวัใจปกต ิฟงัได ้harsh aortic ejection murmur และ decrescendo diastolic murmur 

grade 3/6 ทัง้สอง murmur เสยีงปอดปกต ิ
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การตรวจทางคลินิก  ECG พบ borderline voltage criteria ส าหรบั LVH เอก็ซเ์รยท์รวงอกพบเงาหวัใจไม่โต 

ไม่มี pulmonary congestion คลื่นเสยีงสะท้อนหวัใจพบขนาด aortic rootปกต ิ               

ลิน้เอออรต์กิม ี3 leaflet ม ีfluttering anterior leaflet ของลิน้ไมตรลั หวัใจหอ้งล่างซา้ย

ขยายโตระดบัปานกลาง การบบีตวัอยู่ในเกณฑป์กต ิตรวจ Doppler พบลิน้เอออรต์กิรัว่

ข ัน้ปานกลางถงึรุนแรงมาก ไม่พบลกัษณะลิน้ตบีร่วมดว้ย 

การวินิจฉัยโรค  ลิน้เอออรต์กิรัว่ข ัน้ปานกลางถงึรุนแรงมาก โดยไม่ทราบสาเหตุทีแ่น่ชดั    

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 20-29 ของทัง้ร่างกาย  

ค าอธิบาย  ผูป้ว่ยรายน้ีแมไ้ม่มอีาการแต่มคีวามผดิปกตทิีต่รวจพบ ภาวะการสญูเสยีสมรรถภาพจะ

มากกว่านี้หากหวัใจหอ้งล่างซา้ยบบีตวัผดิปกต ิการตรวจสวนหวัใจและการฉีดสารทบึ

รงัสยีงัไม่มคีวามจ าเป็นในการประเมนิส าหรบัผูป้ว่ยรายน้ี ควรรกัษาภาวะความดนัโลหติ

สงู หากใหก้ารรกัษาแลว้ ความดนัโลหติยงัสงูอยู่ ใหป้ระเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของ

ทัง้ร่างกายจากภาวะความดนัโลหติสงูตามตาราง 4-2  

 

ตวัอย่างท่ี 10.5    การประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกายรอ้ยละ 30-49 จากโรคลิน้หวัใจ  

ประวติั  ผูป้่วยชาย อายุ 71 ปี  ป่วยเป็นโรค thrombocytopenia ทีไ่ม่ตอบสนองต่อการรกัษา           

มอีาการเหนื่อยหอบเวลาออกก าลงัระดบัปานกลางมา 2 ปี ทัง้ๆ ทีไ่ดย้าขบัปสัสาวะและ 

digoxin  

อาการปัจจบุนั  สบายดขีณะพกั แต่หายใจไม่เตม็อิม่ (shortness of breath) เวลาเดนิขึน้บนัไดไปชัน้ 2  

ตอ้งใชห้มอน 2 ใบเวลานอน 1 ปีก่อนมาหลงัจากเพิม่ยาขบัปสัสาวะ นอนราบไดด้โีดยไม่

ตอ้งลุกขึน้มานัง่หอบ 

การตรวจรา่งกาย  ความดนัโลหติ 110/80 มม.ปรอท ชพีจรไม่สม ่าเสมอ 84 ครัง้/นาท ีความดนัหลอดเลอืด

ด าทีค่อปกติ ไม่บวม ฟงัได้ harsh breath sound ทีช่ายปอดสองขา้ง คล ายอดหวัใจ 

(apical impulse) มลีกัษณะ hyperdynamic เคลื่อนไปทาง anterior axillary line ม ี

parasternal heave เลก็น้อย เสยีงหวัใจ S1 และ S2 ดงั ม ีholosystolic murmur grade 

4/6 ทีข่อบของ sternum สว่นล่างทีย่อดหวัใจและaxilla ดา้นซา้ย มเีสยีง S3 

การตรวจทางคลินิก  คลื่นไฟฟ้าหวัใจพบหวัใจห้องบนเต้นพลิ้ว (atrial fibrillation) การตอบสนองของ 

ventricle 80 ครัง้/นาท ี T waves เตี้ย เอก็ซเ์รยท์รวงอก เงาหวัใจโต LA โต เงาหลอด

เลอืดทีu่pper lobe ของปอดเด่นชดัขึน้ คลื่นเสยีงสะทอ้นหวัใจพบ flail mitral leaflet 

ตรวจ Doppler มลีิน้ไมตรลัรัว่ข ัน้รุนแรง ประเมนิความดนัโลหติในปอดช่วงหวัใจบบีตวั 

(peak systolic pulmonary arterial pressure) ประมาณ 50 มม.ปรอท LV โตเลก็น้อย 

LA โตปานกลาง LV มลีกัษณะบบีตวัแบบ hyperdynamic   
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การวินิจฉัยโรค  ลิน้หวัใจไมตรลัรัว่ข ัน้รุนแรง เนื่องจากลิน้ไมตรลัหย่อนร่วมกบั flail leaflet  หวัใจหอ้งบน

เตน้พลิว้ทีส่ามารถควบคุมการตอบสนองของ ventricle ไดใ้นขณะพกั  

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 40-90 ของทัง้ร่างกาย 

ค าอธิบาย  การประเมนิการสูญเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกายจะต ่ากว่านี้หากสามารถออกแรงได้

มากกว่านี้และหวัใจโตน้อยกว่านี้ การประเมินการสูญเสยีสมรรถภาพจะมากขึน้หาก            

การบบีตวัของหวัใจลดลงผดิปกติ การตรวจสวนหวัใจไม่มคีวามจ าเป็นในการประเมนิ 

ผูป้ว่ยรายน้ีควรพจิารณาการผ่าตดัแกไ้ข 

  

ตวัอย่างท่ี 10.6   การประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกายรอ้ยละ 30-49 จากโรคลิน้หวัใจ  

ประวติั ผูป้่วยหญงิ อายุ 60 ปี  ผ่าตดัเปลีย่นลิน้หวัใจเอออรต์กิและไมตรลัเมื่อ 1 ปีก่อน ไดร้บั

การรกัษาด้วยการจ ากดัเกลอื ยาขบัปสัสาวะ anticoagulants และ digoxin มอีาการ

เหน่ือยง่าย บางครัง้ขอ้เทา้บวมซึง่จะยุบไปหลงัเพิม่ยาขบัปสัสาวะ  

อาการปัจจบุนั   นอนหนุนหมอน 1 ใบ ไม่ต้องลุกมานัง่หอบตอนกลางคืนหลังเข้านอน (nocturnal 

dyspnea) ท างานบา้นเลก็ๆน้อยๆได ้น ้าหนกัลด 6.8 กก. เมื่อเทยีบกบัก่อนผ่าตดั  

การตรวจรา่งกาย  นอนราบไดด้ ีความดนัโลหติ 110/70 มม.ปรอท ชพีจรไม่สม ่าเสมอ 80 ครัง้/นาท ีแรงดนั

หลอดเลอืดด าทีค่อปกต ิไม่บวม เสยีงปอดปกติ คล ายอดหวัใจไดเ้ป็นบรเิวณกว้างและ 

sustained ตลอดช่วง systole อยู่ที่บรเิวณ anterior axillary line ไม่ม ีparasternal 

heave เสยีงลิน้หวัใจเทยีมปกต ิฟงัได ้early systolic murmur grade 1/6 ในช่องซีโ่ครง

ที ่1 ดา้นขวาและตลอดขอบ sternum ดา้นซา้ย   

 

การตรวจทางคลินิก  ตรวจคลื่นไฟฟ้าหวัใจพบหวัใจห้องบนเต้นพลิ้ว (atrial fibrillation) การตอบสนอง             

ของ ventricle 80 ครัง้/นาท ีทดสอบเดนิสายพานได้ stage II ของ Bruce protocol                     

(5 METS) ตอ้งหยุดเน่ืองจากขาอ่อนแรงและหายใจไม่อิม่ เอก็ซเ์รยท์รวงอกเหน็เงาหวัใจ

โต LA และ LV โต เงาหลอดเลอืดที ่upper lobe ของปอดเด่นชดัขึน้ คลื่นเสยีงสะทอ้น

หวัใจพบ LV และLA โตเลก็น้อย LV systolic function ปกติ ลิ้นหวัใจเทยีมอยู่ใน

ต าแหน่งและเปิดปิดปกต ิ

การวินิจฉัยโรค  โรคลิน้หวัใจเอออรต์กิและไมตรลั น่าจะมสีาเหตุมาจากโรคหวัใจรูหม์าตกิ หลงัไดร้บัการ

ผ่าตดัเปลีย่นลิน้หวัใจ  

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 40-49 ของทัง้ร่างกาย 
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ตวัอย่างท่ี 10.7   การประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกายรอ้ยละ 50-100 จากโรคลิน้หวัใจ  

ประวติั   ผูป้่วยชายอายุ 50 ปี ผ่าตดัเปลีย่นลิน้หวัใจไมตรลัมาเมื่อ 2 ปีก่อน มอีาการและอาการ

แสดงของภาวะ CHF โดยมกีารคัง่ของเลอืดทัง้ในปอดและในร่างกาย มอีาการเหนื่อย

หอบแม้ออกแรงเพยีงเลก็น้อย ผู้ป่วยได้รบัการจ ากดัเกลอื กนิยาdigoxin และยาขบั

ปสัสาวะ การใหย้าขบัปสัสาวะมากๆเพื่อลดบวมจะก่อใหเ้กดิ prerenal azotemia  

อาการปัจจบุนั  เดนิเรว็ตามปกติได้หนึ่งช่วงตึก ขบัรถได้และนอนหลบัได้ด ีเหนื่อยหายใจล าบากหลงั

เดนิขึน้บนัได 1 ชัน้ 

การตรวจรา่งกาย   ดูสบายด ีความดนัโลหติ 110/70 มม.ปรอท ชพีจรไม่สม ่าเสมอ 80 ครัง้/นาท ีแรงดนั

หลอดเลอืดด าที่คอปกติ ไม่บวม ปอดมเีสยีงเปรี๊ยะที่ชายปอดซ้าย คล ายอดหวัใจปกต ิ  

ม ีparasternal heave ฟงัไดเ้สยีง click และ holosystolic murmur grade 1/6 ที ่apex  

การตรวจทางคลินิก   ตรวจคลื่นไฟฟ้าหวัใจพบหวัใจห้องบนเต้นพลิ้ว (atrial fibrillation) การตอบสนองของ 

ventricle 80 ครัง้/นาท ีT wave เตี้ย เอก็ซเ์รยท์รวงอกเหน็เงาหวัใจโต LA, RV และ LV 

โต เงาหลอดเลอืดในปอดเด่นชดัขึน้ทัว่ๆไป ไม่พบ Kerly B line ลิน้หวัใจอยู่ในต าแหน่ง

ปกติ ตรวจคลื่นเสยีงสะท้อนหวัใจพบหวัใจหอ้งล่างและ LA โต LV systolic function 

ลดลงระดบัปานกลาง LVEF 0.30 ลิ้นหวัใจเทียมอยู่ในต าแหน่งปกติ ความแตกต่าง         

ของความดนัผ่านลิน้หวัใจเทยีมเฉลีย่ 5 มม.ปรอทและมรีอยรัว่ผ่านลิน้เทยีมในปรมิาณ

ปกตทิีย่อมรบัได ้การตรวจสวนหวัใจและฉีดสารทบึรงัสพีบ ความดนัหวัใจหอ้งล่างซา้ย 

110/18 มม.ปรอท ความดนัเฉลีย่ของ LA = 20 มม.ปรอท ความดนัโลหติหลอดเลอืด

แดงปอด 45/18 มม.ปรอท  LV angiogram พบลิน้หวัใจไมตรลัรัว่เพยีงเลก็น้อย และ

หวัใจหอ้งล่างซา้ยบบีตวัลดลงผดิปกต ิ 

การวินิจฉัยโรค  โรคลิน้หวัใจสงสยัจากโรครหูม์าตกิ หลงัผ่าตดัเปลีย่นลิน้ไมตรลัและหวัใจหอ้งล่างซา้ยบบี

ตวัลดลงผดิปกต ิ 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 70-79 ของทัง้ร่างกาย 

ค าอธิบาย  ผูป้ว่ยรายน้ีไดร้บัการตรวจสวนหวัใจซึง่ไม่มคีวามจ าเป็นต้องท าเพื่อประเมนิการสญูเสยี

สมรรถภาพ 

 

ตวัอย่างท่ี 10.8   การประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกายรอ้ยละ 50-100 จากโรคลิน้หวัใจ  

ประวติั   ผูป้่วยหญิง อายุ 45 ปี มภีาวะหวัใจล้มเหลวมา 10 ปี หายใจล าบากและอ่อนเพลยี

ในขณะออกแรงเพยีงเลก็น้อยแมจ้ะไดร้บัยาขบัปสัสาวะdigoxin และเพิม่ยาขยาย  หลอด

เลอืดเมื่อหนึ่งปีทีผ่่านมาแลว้กต็าม เวลานอนตอ้งใชห้มอน 3 ใบ ขอ้เทา้บวมมาตลอด ไม่

สามารถท ากจิวตัรประจ าวนัไดห้ากไม่มผีูช้่วย  
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ตรวจรา่งกาย  ซดี ผอม เหลอืง หน้าตอบ กลา้มเน้ือทีห่น้าบรเิวณขมบัลบีลง หายใจ 22 ครัง้/นาท ีความ

ดนัโลหติ 110/70 มม.ปรอท ชพีจรไม่สม ่าเสมอ 80 ครัง้/นาท ีชอบอยู่ในท่านัง่มากกว่า

นอน แรงดนัหลอดเลอืดด าทีค่อสงูถงึกึง่กลางของคอ ม ีv wave ตวัโต ฟงัปอดไดเ้สยีง

เปรี๊ยะทีช่ายปอดทัง้ 2 ขา้ง ม ีparasternal heave และฟงัได ้harsh systolic murmur 

grade 3/6 ยาวเกอืบตลอด systole ในช่องซีโ่ครงขวาช่องทีส่อง ตามดว้ย decrescendo 

diastolic murmur ทีย่าวและดงั ม ีblowing holosystolic murmur ทีข่อบล่างของกระดูก

สนัอก และไดย้นิ mid diastolic rumble ที ่apex เสยีง S1 ลดลงสว่น S2 ดงัขึน้กว่าปกตทิี่

ช่องซีโ่ครงซา้ยช่องทีส่อง ตบัโตประมาณ 12 ซม. และ pulsatile ตรวจพบ ascites ทีต่้น

ขา เทา้ และบรเิวณกน้กบ บวมกดบุ๋ม   

การตรวจทางคลินิก   ตรวจคลื่นไฟฟ้าหวัใจพบหวัใจหอ้งบนเต้นพลิว้ (atrial fibrillation) การตอบสนองของ 

ventricle 80 ครัง้/นาท ีQRS และ T wave เตี้ย เอก็ซเ์รยท์รวงอกมเีงาของหวัใจโตมาก

แสดงถงึหอ้งหวัใจโตทุกหอ้ง เงาหลอดเลอืดในปอดเด่นชดัและม ีKerley B line ทีป่อด

ส่วนบนทัง้ 2 ขา้ง ตรวจคลื่นเสยีงสะทอ้นหวัใจพบหอ้งหวัใจโตทุกหอ้ง LVEF 0.20 มี

ลกัษณะหนิปูนจ านวนมากเกาะทัง้ทีล่ิน้หัวใจเอออรต์กิและไมตรลั Doppler พบลกัษณะ

ลิ้นหวัใจเอออร์ติกตีบรุนแรงและรัว่ปานกลาง ลิ้นไมตรลัตีบปานกลางและรัว่รุนแรง                

ลิน้ไตรคสัปิดรัว่รุนแรง ประมาณความดนัโลหติหลอดเลอืดแดงปอดได ้70 มม.ปรอท  

การวินิจฉัยโรค  ลิน้หวัใจเอออรต์กิและลิน้ไมตรลัตบีและรัว่ ลิน้ไตรคสัปิดรัว่    

ผลการประเมิน   สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 90-99 ของทัง้ร่างกาย 

 

10.4   โรคหลอดเลือดหวัใจ (Coronary heart disease) 
โรคหลอดเลอืดหวัใจส่วนใหญ่เกดิจากการมคีราบไขมนัฝงัตวัที่ผนังหลอดเลอืดแดงโคโรนารยี์ ท าให้การ

ไหลเวยีนเลอืดไปเลีย้งหวัใจน้อยลง สาเหตุอื่นรองลงไปไดแ้ก่ หลอดเลอืดหวัใจโคโรนารยีบ์บีรดัตวั (spasm) ลิม่เลอืด  

อุดตนัหลอดเลอืด ความผดิปกตแิต่ก าเนิด และจากอุบตัเิหตุ ส่วนโรคทีม่ขีบวนการอกัเสบร่วมกบัขอ้อกัเสบบางชนิด

สามารถท าใหห้ลอดเลอืดโคโรนารยีต์บีแคบไดโ้ดยเฉพาะบรเิวณจุดเริม่ตน้ของหลอดเลอืด (ostium) 

เมื่อเลอืดไหลผ่านหลอดเลอืดโคโรนารยีน้์อยลง จะท าใหก้ลา้มเนื้อหวัใจขาดเลอืดอาจเป็นแบบชัว่คราวหรอื

ถาวร ผู้ป่วยกจ็ะมอีาการเจบ็หน้าอก ท าให้ความสามารถในการด าเนินชวีติประจ าวนัลดลง ระดบัของผลกระทบต่อ

ความสามารถของผู้ป่วยขึ้นกบั การลดลงของเลือดที่ไหลผ่านหลอดเลือดโคโรนารีย์และการท างานของหวัใจห้อง            

ล่างซ้ายที่ลดลง อนึ่งการไหลเวียนของเลือดที่ลดลงและการที่กล้ามเนื้อหวัใจถูกท าลายอาจท าให้เกิดภาวะหัวใจ                

เตน้ผดิจงัหวะร่วมดว้ย (ดทูี ่10.6) 

แพทยจ์ะตอ้งซกัถามประวตัอิย่างละเอยีดเพื่อประเมนิภาวะการสญูเสยีสมรรถภาพของร่างกายทีเ่กดิจากโรค

หลอดเลอืดหวัใจ การตรวจร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิง่การประเมนิระดบัความผดิปกตขิองการท างานของหวัใจหอ้งล่าง

ซา้ยจะช่วยการประเมนิระดบัความรุนแรงของการสญูเสยีฯ ส่วนการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารมคีวามจ าเป็นในผูป้่วย



536 
 

 

ส่วนใหญ่ การตรวจพเิศษหลายชนิดทัง้ในขณะพกั ระหว่างออกก าลงักายและหลงัออกก าลงักาย จะมปีระโยชน์อย่าง

มากในการตรวจผูท้ีถู่กสงสยัว่าจะมโีรคหลอดเลอืดหวัใจ แมว้่าผูป้่วยทุกรายควรไดร้บัการตรวจเพื่อใหท้ราบสภาพการ

ท างานของหวัใจหอ้งล่างซา้ย แต่หากการตรวจร่างกาย เงาหวัใจจากเอกซเรยป์อด และคลื่นหวัใจขณะพกัอยู่ในเกณฑ์

ปกต ิกพ็ออนุมาณไดว้่า การบบีตวัของหวัใจหอ้งล่างซา้ยควรอยู่ในเกณฑป์กตดิว้ย การฉีดสารทบึรงัสหีลอดเลอืดหวัใจ

อาจมคีวามจ าเป็นในบางราย 

แมก้ารเขา้โปรแกรมฝึกออกก าลงักาย การหยุดสบูบุหรี่ การใชย้า และการผ่าตดัจะไม่สามารถท าใหโ้รคที่

เป็นหายขาดได้ แต่สามารถลดการสูญเสยีสมรรถภาพจากโรคหลอดเลอืดหวัใจลงได้ ดงันัน้การประเมนิการสูญเสยี

สมรรถภาพของร่างกายอย่างถาวรจึงต้องให้เวลาที่เหมาะสมเพียงพอ เพื่อให้เห็นผลจากการรกัษาด้วยวิธีต่างๆ 

ดงักล่าวเสยีก่อน 

 

10.4.1 เกณฑก์ารประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้รา่งกายเน่ืองจากโรคหลอดเลือดหวัใจ 

 เกณฑ์การประเมนิการสูญเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกายอย่างถาวรเนื่องจากโรคหลอดเลอืดหวัใจได้

แสดงไวใ้นตารางที ่10-6 ก 

 
ตารางท่ี 10-6 ก   เกณฑก์ารประเมินการสญูเสียสมรรถภาพของรา่งกายเน่ืองจากโรคหลอดเลอืดหวัใจ 
 
ระดบัการสญูเสียสมรรถภาพ อาการและอาการแสดง 

ระดบั 1 

สญูเสยี ฯ รอ้ยละ 0-9               

ของทัง้ร่างกาย 

เน่ืองจากการมเีลอืดไหลผ่านหลอดเลอืดหวัใจน้อยลงมผีลกระทบทีรุ่นแรงจงึไม่

สมเหตุสมผลทีจ่ะแบ่งระดบัของภาวะการสญูเสยีสมรรถภาพเป็น 0-9% ในผูท้ีม่ ี

อาการของโรคหลอดเลอืดหวัใจจากการตรวจร่างกายหรอืจากผลการตรวจทาง

หอ้งปฏบิตักิารการสญูเสยีสมรรถภาพ ระดบันี้ควรใชก้บัผูท้ีม่ปีระวตัเิจบ็หน้าอก  

ทีไ่มจ่ าเพาะกบัโรคหลอดเลอืดหวัใจทีไ่ดร้บัการฉีดสารทบึรงัสหีลอดเลอืดหวัใจ

หรอื 

ผูท้ีไ่ดร้บัการฉีดสารทบึรงัสหีลอดเลอืดหวัใจเน่ืองจากสาเหตุอื่นแลว้พบว่ามกีาร

ลดลงของพืน้ทีห่น้าตดัของหลอดเลอืดไม่ถงึ 50% ร่วมกบัการบบีตวัของหวัใจเป็น

ปกต ิไมม่กีารน าค่า METS มาใชร้่วมประเมนิดว้ย  
ระดบั 2 
สญูเสยี ฯ รอ้ยละ 10-29             
ของทัง้ร่างกาย 

มปีระวตักิลา้มเน้ือหวัใจตายหรอืเจบ็หน้าอกจากการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารที่
เหมาะสม แต่ในชว่งเวลาทีป่ระเมนิไมม่อีาการแมใ้นขณะท ากจิวตัรประจ าวนั  หรอื
ออกแรงหนกัปานกลาง (functional  class I) และจ าเป็นตอ้งควบคุมอาหารระดบั
ปานกลางหรอืตอ้งใชย้าเพื่อป้องกนัอาการเจบ็หน้าอกหรอืเพื่อควบคุมอาการและ
อาการแสดงของภาวะหวัใจลม้เหลว (CHF)  
และ  
สามารถเดนิบนสายพานหรอืป ัน่จกัรยานจนหวัใจเตน้เรว็ถงึ 90% ของอตัราการ
เตน้หวัใจคาดหมายสงูสดุ predicted maximum HR, PMHR ดตูารางที ่3-6 ข  โดย
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ทีไ่ม่เกดิการเปลีย่นแปลงของ ST segment อย่างมนียัส าคญั ไม่เกดิ VT หรอืความ
ดนัโลหติต ่า (หากผูป้ว่ยไมใ่หค้วามร่วมมอืหรอืไม่สามารถออกก าลงักายได้
เน่ืองจากโรคทีเ่กดิจากอวยัวะอื่นๆ ขอ้ก าหนดน้ีอาจถูกยกเวน้ได้) และได ้> 7METs 
หรอื 
อยู่ในภาวะฟ้ืนคนืสภาพหลงัการผ่าตดัต่อหลอดเลอืดหวัใจหรอืการขยา หลอด
เลอืด ไม่มอีาการขณะท ากจิวตัรประจ าวนัและสามารถออกก าลงักายไดต้ามที่
กล่าวขา้งตน้  ถา้หากใชย้ากลุ่มตา้นเบตา้ ควรจะสามารถเดนิบนสายพานจนถงึ
ระดบัทีม่กีารใชพ้ลงังานอย่างน้อย 7 METS เพื่อใชแ้ทนเป้าหมายทีเ่ป็นอตัราการ
เตน้ของหวัใจ 

ระดบั 3 
สญูเสยี ฯ รอ้ยละ 30-49            
ของทัง้ร่างกาย 

มปีระวตักิลา้มเน้ือหวัใจตายจากการตรวจสอบทางหอ้งปฏบิตักิารทีเ่หมาะสมหรอื
เจบ็หน้าอกหวัใจขาดเลอืด สนบัสนุนโดยพบการเปลีย่นแปลงของคลื่นไฟฟ้าหวัใจ
ขณะพกัหรอืขณะออกก าลงักาย หรอืการตรวจทางกมัมนัตรงัส(ีradioisotope) หรอื
มกีารตบีเฉพาะจุดของหลอดเลอืดหวัใจแบบคงที ่(fixed)  
หรอื 
เปลีย่นแปลง (dynamic) อย่างน้อย 50% จากการฉีดสารทบึรงัสหีลอดเลอืดหวัใจ
และจากการทดสอบการท างานของหวัใจและตอ้งการการควบคุมอาหารระดบัปาน
กลางหรอืตอ้งไดย้าเพื่อป้องกนัการเจบ็หน้าอกทีเ่กดิขึน้บ่อยๆ หรอืเพื่อควบคุม
อาการและอาการแสดงของภาวะหวัใจลม้เหลว (CHF) แต่อาจเกดิอาการเจบ็
หน้าอกไดห้ลงัการออกแรงหนกัปานกลาง (functional class II); METS>5 แต่  <7 
หรอื  
อยู่ในภาวะฟ้ืนคนืสภาพหลงัจากการผ่าตดัต่อหลอดเลอืดหวัใจหรอืการขยาย
หลอดเลอืดหวัใจ ยงัตอ้งการการรกัษาและยงัมอีาการทีก่ล่าวไวข้า้งตน้ 

ระดบั 4 
สญูเสยี ฯ รอ้ยละ 50-100            
ของทัง้ร่างกาย 

มปีระวตัขิองกลา้มเน้ือหวัใจตายจากการตรวจสอบทางหอ้งปฏบิตักิารทีเ่หมาะสม 
หรอืเจบ็หน้าอก หวัใจขาดเลอืดจากการเปลีย่นแปลงของคลื่นไฟฟ้าหวัใจขณะพกั
หรอืขณะออกก าลงักายหรอืการตรวจทางกมัมนัตรงัสทีีส่นบัสนุนภาวะกลา้มเน้ือ
หวัใจขาดเลอืดอย่างมาก หรอืมกีารตบีเฉพาะจุดของหลอดเลอืดหวัใจแบบคงที ่
(fixed) หรอืเปลีย่นแปลง (dynamic) อย่างน้อย 50%จากการฉีดสารทบึรงัสหีลอด
เลอืดหวัใจและจากการทดสอบการท างานของหวัใจ 
และ 
ตอ้งการการควบคุมอาหารระดบัปานกลางหรอืตอ้งไดย้าเพื่อป้องกนัอาการเจบ็
หน้าอกทีเ่กดิขึน้บ่อยๆหรอืเพื่อไม่ใหเ้กดิอาการและอาการแสดงของภาวะหวัใจ
ลม้เหลว (CHF) แต่ยงัคงมอีาการเจบ็หน้าอกหรอืหวัใจลม้เหลวในขณะท ากจิวตัร
ประจ าวนั (functional class III or IV); METS<5 
หรอื  
อยู่ในภาวะฟ้ืนคนืสภาพหลงัจากการผ่าตดัต่อหลอดเลอืดหวัใจหรอืการขยาย
หลอดเลอืดดว้ยการสวนหวัใจ และยงัคงตอ้งการการรกัษา, และยงัมอีาการทีก่ล่าว
ไวข้า้งตน้ 
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ตารางท่ี10-6 ข   อตัราการเต้นของหวัใจสงูสดุและ 90%ของการเต้นของหวัใจสงูสดุท่ีสามารถท าได้ตามอายแุละเพศ 
 Heart Rate (beats/min) by Age (y) 

30 35 40 45 50 55 60 65 
Men Maximal 193 191 189 187 184 182 180 178 

90%Maximal 173 172 170 168 166 164 162 160 
Women Maximal  190 185 181 177 172 168 163 159 

90%Maximal 171 167 163 159 155 151 147 143 
ทีม่า:  Sheffield LH. Exercise stress testing. In: Braunwald E, ed. Heart Disease: A textbook of Cardiovascular Medicine. 3 rd ed. Philadejphia, Pa: WB 

Saunders Co: 1988:227   
 

ตวัอย่างท่ี 10.9  การสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 0-9  ของทัง้ร่างกายเนื่องจากโรคหลอดเลอืดหวัใจ 

ประวติั  ผูป้ว่ยหญงิ อายุ 55 ปี สบูบุหรี ่มปีระวตัคิรอบครวัเป็นโรคหลอดเลอืดหวัใจ ระดบัไขมนัใน

เลอืดสงูเลก็น้อย (total cholesterol 215 mg/dL; LDL 135 mg/dL; HDL 45 mg/dL) ท า 

CT scan พบ calcium score อยู่ใน 99th percentile แพทยส์งสยัว่าอาจมปีญัหาโรคหลอด

เลอืดหวัใจจงึไดส้ง่ต่อไปยงัอายุรแพทยโ์รคหวัใจ 

อาการปัจจบุนั   ปฏเิสธอาการเจบ็หน้าอก หอบเหน่ือย หรอือ่อนแรง แต่กงัวลกลวัการเสยีชวีติจากหวัใจวาย

เฉียบพลนั (heart attack) เน่ืองจากมารดาเสยีชวีติจากกลา้มเน้ือหวัใจตาย เมือ่อาย ุ62 ปี 

การตรวจรา่งกาย   อยู่ในเกณฑป์กต ิ

การตรวจทางคลินิก  เดนิสายพานได ้9 นาทตีาม Bruce protocol ม ีup-sloping ST depression 1.5 มม.ใน V5 

ผลการตรวจหวัใจดว้ยคลื่นเสยีงสะทอ้นความถี่สงู (echocardiography) อยู่ในเกณฑ์ปกต ิ

การสวนหวัใจพบหลอดเลอืด left circumflex (LCx) และ right coronary (RCA) ตบีแบบ

diffuse ประมาณ 40% สว่น left anterior descending (LAD) ตบี 30%, LVEF 0.68 

การวินิจฉัยโรค  โรคหลอดเลอืดหวัใจทีย่งัไม่มอีาการ (asymptomatic coronary artery disease) 

ผลการประเมิน  สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 1-5 ของทัง้ร่างกาย 

ค าอธิบาย  ผูป้่วยรายน้ีเป็นโรคหลอดเลอืดหวัใจไม่รุนแรง (mild atherosclerotic CAD) ตามผลการ

สวนหวัใจและ CT scan สามารถออกก าลงักายไดป้กติโดยไม่เจบ็หน้าอกหรอืเหนื่อยง่าย

เวลาออกแรง มfีalse positive จากการทดสอบหวัใจขณะออกก าลงักาย ไม่พบกลา้มเนื้อ

หวัใจขาดเลอืด ควรได้รบัโปรแกรมการป้องกนัระดบัทุติยภูมอิย่างเขม้งวด (aggressive 

secondary prevention program) เช่น การหยุดสบูบุหรี ่การใหค้ าปรกึษาเพื่อการออก

ก าลงักายทีถู่กตอ้งและการรกัษาภาวะไขมนัในเลอืดสงู ซึง่สามารถปรบัเปลีย่นปจัจยัเสีย่งได ้

 

ตวัอย่างท่ี 10.10  การสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 0-9  ของทัง้ร่างกายเนื่องจากโรคหลอดเลอืดหวัใจ 

ประวติั ผูป้่วยชาย อายุ 55 ปี ถูกส่งมาพบอายุรแพทยโ์รคหวัใจเนื่องจากพบความผดิปกตจิาก         

การตรวจ exercise thallium stress test ไม่เคยมอีาการเจบ็หน้าอกหรอืหอบเหนื่อย 

อาการปัจจบุนั  เล่นกอล์ฟและเทนนิสเป็นประจ า สามารถออกก าลังได้ในระดับเดียวกับตอนที่อยู่ใน

มหาวิทยาลยั ไม่สูบบุหรี่ ไม่มีประวตัิความดนัโลหติสูง เบาหวานหรอืประวตัิโรคหลอด



 

 

539 

เลือดหวัใจในครอบครัว มีความกงัวลเนื่องจากเพื่อนผู้ร่วมงานเสยีชีวิตจากโรคหัวใ จ

เฉียบพลนัเมื่อ 2 เดอืนก่อน ต้องการทราบให้แน่นอนว่ามโีรคหลอดเลอืดหวัใจที่ส าคญั

หรอืไม่ เน่ืองจากผูป้ว่ยอยู่ในรายชื่อทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูพ้พิากษาศาลสงู 

การตรวจรา่งกาย  ปกต ิรวมทัง้ชพีจรและความดนัโลหติ 

การตรวจทางคลินิค ไขมนัในเลอืดสงู (total cholesterol: 365 mg/dl; HDL: 45 mg/dl; triglycerides: 225 

mg/dl; LDL: 275 mg/dl) exercise thallium: สามารถออกก าลงักายไดป้กตนิาน 9 นาที

ตาม Bruce protocol อตัราการเต้นหวัใจสงูสุด 180 ครัง้/นาท ี คลื่นไฟฟ้าหวัใจมลีกัษณะ

กลา้มเนื้อหวัใจขาดเลอืดทีอ่ตัราการเต้นหวัใจ170 ครัง้/นาท ี(1.5 mm ST depression) 

ภาพจาก thallium scan แสดงลกัษณะการขาดเลอืดที่ผนังหวัใจด้านหน้าส่วนปลาย           

การสวนหวัใจ พบต าแหน่งตีบร้อยละ 50 ที่ส่วนต้นและปลายของ LAD ผวิด้านใน            

หลอดเลอืด RCA และLCx ขรุขระกระจายทัว่ไปตบีรอ้ยละ 20 และ30 ตามล าดบั LVEF 

0.65  

การวินิจฉัยโรค  โรคหลอดเลือดหัวใจชนิดที่มีกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดแบบไม่แสดงอาการ (silent 

ischemia) 

ผลการประเมิน  สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 5 - 9 ของทัง้ร่างกาย 

ค าอธิบาย  ผูป้ว่ยรายน้ีมคีวามผดิปกตขิอง exercise thallium stress test บ่งชีถ้งึภาวะกลา้มเน้ือหวัใจ

ขาดเลอืดแบบไม่มอีาการของกลา้มเนื้อหวัใจบรเิวณเลก็ ไม่มขีอ้จ ากดัในการออกก าลงั มี

โรคหลอดเลอืดหวัใจตบีเลก็น้อย ควรเริม่การรกัษาภาวะไขมนัในเลอืดสงูดว้ยยาซึง่สามารถ

ลดความเสีย่งต่อการเกดิภาวะกล้ามเนื้อหวัใจตายเฉียบพลนัทีม่โีอกาสเกดิเพยีงเลก็น้อย

จากโรคหลอดเลอืดหวัใจตบีระดบัไม่รุนแรงและไขมนัในเลอืดสงู 

 
 สามารถใชโ้ปรโตคอลการออกก าลงักายแบบใดแบบหนึ่งในตารางที ่10 - 2 ได ้อตัราการเตน้ของหวัใจสงูสุด
และ90%ของอตัราการเตน้สงูสดุทีส่ามารถท าไดต้ามอายุและเพศแสดงไวด้งัตารางที ่3-7 
 
ตารางท่ี10-7 อตัราการเต้นของหวัใจสูงสุดและ 90%ของอตัราการเต้นสูงสุดท่ีสามารถท าได้ตามอายุและเพศ 
 Heart Rate (beats/min) by Age (y) 

30 35 40 45 50 55 60 65 
Men Maximal 193 191 189 187 184 182 180 178 

90%Maximal 173 172 170 168 166 164 162 160 
Women Maximal  190 185 181 177 172 168 163 159 

90%Maximal 171 167 163 159 155 151 147 143 
ทีม่า:  Sheffield LH. Exercise stress testing. In: Braunwald E, ed. Heart Disease: A textbook of Cardiovascular Medicine. 3 rd ed. Philadelphia, Pa: WB 

Saunders Co: 1988:227 

 
ตวัอย่างท่ี 10.11  การสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 10-29 ของทัง้ร่างกายเนื่องจากโรคหลอดเลอืดหวัใจ 
ประวติั  ผูป้่วยชาย อายุ 50 ปี  เป็นนายตรวจสถานีเกดิภาวะกลา้มเนื้อหวัใจตายเฉียบพลนัเมื่อ 8 

เดือนก่อน รักษาในโรงพยาบาลนาน10 วัน การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจมีลักษณะผนัง
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กลา้มเนื้อหวัใจดา้นล่างตาย (inferior wall MI) การตรวจคลื่นเสยีงสะทอ้นหวัใจความถี่สงู
หลงักลา้มเน้ือหวัใจตายพบผนงัหวัใจดา้นล่างบบีตวัผดิปกต ิLVEF 0.55 

อาการปัจจบุนั  หลงัจากอาการดีขึ้น กลบัไปท างานได้ ลดน ้าหนักด้วยการคุมอาหารจนเหลือ  72 กก.  
(ลดลง 11 กก.)  เมื่อเทยีบกบัปีทีแ่ลว้ไม่มอีาการผดิปกต ิไม่ไดก้นิยา 

การตรวจทางคลินิค  เอกซเรยป์อด ปกต ิคลื่นไฟฟ้าหวัใจ พบ Q และ flat T waves ใน II, III, aVF ระหว่างออก
ก าลงักายหวัใจเตน้ 152 ครัง้ต่อนาท ีความดนัโลหติเพิม่ขึน้อย่างปกต ิคลื่นไฟฟ้าหวัใจไม่มี
การเปลีย่นแปลงไปในลกัษณะหวัใจขาดเลอืดหรอืเตน้ผดิจงัหวะ 

การวินิจฉัยโรค  ผนงักลา้มเน้ือหวัใจดา้นล่างตายเมื่อเรว็ๆ นี้ (recent inferior wall MI) 
ผลการประเมิน  สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 10 - 19 ของทัง้ร่างกาย 
ค าอธิบาย  ระดบัภาวะการสูญเสยีสมรรถภาพฯ จะเพิม่ขึน้ถ้าเป็นผู้ป่วยที่ฟ้ืนตัวจากผนังกล้ามเน้ือ

หวัใจดา้นหน้าตาย (anterior wall MI) โดยไม่มภีาวะแทรกซอ้น โดยเฉพาะในรายทีม่กีาร
บบีตวัของหวัใจหอ้งล่างซา้ยผดิปกตริ่วมดว้ย 

 

ตวัอย่างท่ี 10.12   การสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 10-29 ของทัง้ร่างกายเนื่องจากโรคหลอดเลอืดหวัใจ 

ประวติั  ผูป้่วยหญงิ อายุ 52 ปี  ผูเ้ชีย่วชาญดา้นบรกิารของบรษิัทประกนัชวีติ ไดร้บัการผ่าตดัต่อ

หลอดเลอืดหวัใจเพื่อแก้ไขอาการเจบ็หน้าอกเมื่อ 6 เดอืนก่อน ใช้หลอดเลอืดด า (vein 

graft) ไปต่อทีห่ลอดเลอืดหวัใจซา้ยดา้นหน้า (LAD) และดา้นขวา (RCA) การฉีดสารทบึ

รงัสีหลอดเลือดหัวใจก่อนผ่าตัด ไม่พบการตีบตันที่มีความส าคญัของหลอดเลือดซ้าย

ดา้นขา้ง (left circumflex artery) การบบีตวัของหวัใจเป็นปกต ิ

อาการปัจจบุนั  อาการดหีลงัผ่าตดั ท างานมาแลว้ 14 เดอืน ไม่มอีาการผดิปกต ิหลกีเลีย่งการออกแรงหกั

โหม รบัประทานแอสไพรนิ 300 มก. อย่างเดยีวทุกวนั 

การตรวจรา่งกาย  แผลผ่าตดัหายด ีผลตรวจหวัใจปกต ิ

การตรวจทางคลินิค  การเดนิสายพานตาม Bruce protocol เมื่อ10 วนัก่อน หวัใจเต้น 144 ครัง้ต่อนาท ีST segment

ไม่เปลีย่นแปลง หวัใจไม่เต้นผดิจงัหวะ หลงัการออกก าลงักาย 10 นาท ี คลื่นไฟฟ้าหวัใจ 

พบ T wave ขนาดเลก็ใน I, aVL, V4, V5, และ V6 ไม่ม ีQ wave เอกซเรยป์อดปกต ิ

การวินิจฉัยโรค   โรคหลอดเลอืดหวัใจ หลงัผ่าตดัต่อหลอดเลอืดหวัใจ 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 10-19 ของทัง้ร่างกาย 

 

ตวัอย่างท่ี 10.13   การสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 10-29  ของทัง้ร่างกายเนื่องจากโรคหลอดเลอืดหวัใจ 

ประวติั ผูป้ว่ยชาย อายุ 48 ปี  มอีาการเจบ็หน้าอกซึง่รบกวนการท างานมา 2 ปี มกัมอีาการเหงื่อ

ออกและหอบเหนื่อยร่วมดว้ย ไขมนัในเลอืดสงูเลก็น้อย (cholesterol: 245 mg/dl) บดิาอายุ 

66 ปีเป็นโรคหวัใจ 

อาการปัจจบุนั  เจบ็หน้าอก ใจสัน่ 
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การตรวจรา่งกาย  ความดนัโลหติ 140/90 มมปรอท ชพีจร 76 ครัง้/นาท ีม ีectopic beat บางครัง้ เสยีงหวัใจ

ปกต ิ

การตรวจทางคลินิค  เดนิสายพานได ้14 นาท ีอตัราเต้นหวัใจสงูสุด 172 ครัง้/นาท ีไม่มลีกัษณะกลา้มเนื้อหวัใจ

ขาดเลอืด เน่ืองจากอาการและตอ้งการความเหน็ทีส่องจงึไดร้บัการสง่ต่อไปพบอายุรแพทย์

โรคหวัใจ การสวนหวัใจพบ RCA ตบีรอ้ยละ 40 ไม่พบการตบีในหลอดเลอืดหวัใจดา้นซา้ย 

LVEF 0.6 ไดร้บัการยนืยนัว่าไม่มปีญัหาหลอดเลอืดหวัใจทีส่ าคญั ผูป้่วยกลบัไปท างานแต่

ยงัมอีาการ อกี 6 เดอืนต่อมาเริม่มใีจสัน่เลก็น้อย การติดตามการเต้นของหวัใจ 24 ชม. 

(Holter monitoring) ม ีST segment elevation ขณะใจสัน่ อายุรแพทยโ์รคหวัใจคนทีส่อง

สงสัยหลอดเลือดหัวใจหดรัดตัว (spasm) เนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างอาการและ

ความเครยีด การทดสอบกระตุน้ดว้ย ergonovine พบหลอดเลอืดหวัใจหดรดัตวัที ่RCA 

การวินิจฉัยโรค   เจบ็หน้าอกจากหลอดเลอืดหวัใจหดรดัตวั (vasospastic angina pectoris) ซึง่ท าใหเ้กดิมี

อาการเฉพาะเมื่อมคีวามเครยีดมากๆ 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 10-19 ของทัง้ร่างกาย 

ค าอธิบาย  การเกิดอาการจากหลอดเลือดหดรัดตัวและไขมันในเลือดสูงสามารถรักษาได้ด้วยยา 

รวมทัง้ตอ้งรกัษาทางจติเวช (psychological therapy) เพื่อลดความเครยีด แมม้กีารตบีของ

หลอดเลอืดหวัใจไม่มากแต่อาการเจบ็หน้าอกจ ากดัความสามารถในการท างานและมคีวาม

เสีย่งต่อการเกดิปญัหาแทรกซอ้นจากการขาดเลอืด ระดบัการสญูเสยีสมรรถภาพสามารถ 

ปรบัเปลีย่นตามการควบคุมอาการเจบ็หน้าอกดว้ยยาหรอืเทคนิคการลดความเครยีด ระดบั

การสญูเสยีสมรรถภาพจะสงูขึน้ถา้อาการเจบ็หน้าอกไม่ตอบสนองต่อการรกัษาเจบ็บ่อยขึน้ 

และไม่สมัพนัธก์บัความเครยีดทีล่ดลง 

 

ตวัอย่างท่ี 10.14    การสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 30-49 ของทัง้ร่างกายเนื่องจากโรคหลอดเลอืดหวัใจ 

ประวติั  ผูป้ว่ยชาย อายุ 58 ปี กลา้มเนื้อหวัใจตายครัง้แรกเมื่อ 6 เดอืนก่อน ไดร้บัการขยายหลอด

เลอืดหลายเสน้ (multivessel PCI) 

อาการปัจจบุนั เจบ็หน้าอกขณะท างานเกีย่วกบัอุปกรณ์ท าความเยน็ของโรงงานอุตสาหกรรม และมอีาการ

หลงัจากเดนิได ้1.5 กโิลเมตรในตอนเชา้ก่อนไปท างาน  หยุดออกก าลงักายเมื่อ 2 สปัดาห์

ก่อน เนื่องจากเหนื่อยและเจบ็หน้าอกขณะออกแรง ไม่ไดก้นิยา beta-blocker และ nitrate 

เน่ืองจากเขา้ใจว่าไม่ตอ้งกนิยา 

การตรวจรา่งกาย  ปกต ิ

การตรวจทางคลินิค  ECG: ST segment depression และ T wave inversion ใน lateral precordial leads; 

exercise thallium stress test มลีกัษณะขาดเลอืดบรเิวณเลก็ๆที ่apex ขณะออกก าลงักาย

สูงสุดที่ 6.8 METs  การสวนหวัใจพบว่าต าแหน่งตีบที่ได้รบัการรกัษาไปแล้วเปิดด ี         
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ไม่มลีกัษณะตบีซ ้า มกีารตบีร้อยละ 80 ทีส่่วนปลายของ LAD ซึง่เลก็เกนิกว่าทีจ่ะรกัษา

ดว้ยการขยายหลอดเลอืด  LVEF 0.40  มกีารบบีตวัผดิปกตทิีผ่นงัหวัใจดา้นหน้า 

การวินิจฉัยโรค   เจบ็หน้าอกขณะออกแรงเนื่องจากโรคหลอดเลอืดหวัใจ 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 30-35 ของทัง้ร่างกาย  

ค าอธิบาย  ผูป้ว่ยอยู่ในภาวะฟ้ืนตวัจากกลา้มเน้ือหวัใจตาย ยงัมอีาการเจบ็หน้าอกทีร่ะดบัการออกแรง       

ปานกลาง การใช้ยาน่าจะลดหรอืบรรเทาอาการเจบ็หน้าอกและการขาดเลอืดซึง่เกดิจาก

หลอดเลอืดยงัตีบอยู่ ผู้ป่วยรายน้ีไม่เหมาะที่จะท าการขยายหรอืผ่าตดัแก้ไขหลอดเลอืด

เน่ืองจากปญัหาของต าแหน่งและขนาดของหลอดเลอืดทีไ่ม่สามารถท าได ้

 

ตวัอย่างท่ี 10.15   การสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 30-49 ของทัง้ร่างกายเนื่องจากโรคหลอดเลอืดหวัใจ 

ประวติั ผูป้่วยหญงิ อายุ 62 ปี ผ่าตดัต่อหลอดเลอืดหวัใจ 4 เสน้เมื่อ 13 เดอืนก่อน มอีาการแน่น

หน้าอกระหว่างท ากจิวตัรปกตโิดยเฉพาะขณะรบีๆ เดนิ 

อาการปัจจบุนั  แน่นหน้าอกตอนเช้าและเวลาอยู่ในที่อากาศเย็น มีอาการแน่นหน้าอกเวลารีบเดินขึ้น          

เนินชนัหากไม่รบีจะไม่มอีาการ สามารถท างานบา้นเบาๆหรอืกจิกรรมอื่นๆ ควบคุมอาหาร

กนิยา beta-blocker และ ยา nitrates 

การตรวจรา่งกาย  แขง็แรงด ีไม่มอีาการแสดงของภาวะหวัใจล้มเหลว ความดนัโลหติ 110/70 มมปรอท              

ชพีจร 62 ครัง้/นาท ีสม ่าเสมอ apical impulse ปกต ิไม่ม ีmurmurs หรอื gallops 

การตรวจทางคลินิค  ECG พบ low T wave ในทุก lead  เอกซเรยป์อดปกติ ออกก าลงักายได ้6 นาท ีอตัรา 

การเตน้หวัใจ 118 ครัง้/นาท ีในช่วงนาทสีดุทา้ยเกดิอาการแน่นหน้าอก อกี 1-2 นาทต่ีอมา

ม ีST segment depression 1.5 มม.ที ่V4-V6 ผลการฉีดสารทบึรงัสหีลอดเลอืดหวัใจพบ

หลอดเลอืดหวัใจเดมิ (native coronary arteries) ตบีมากกว่ารอ้ยละ 90 ทัง้ 3 เสน้ หลอด

เลอืด (grafts) ทีน่ ามาต่อเขา้ RCA, LCx, LAD ไม่มกีารตบี หลอดเลอืดที่น ามาต่อเขา้ 

diagonal branch ของ LAD ตนั LVEF: 0.50 

การวินิจฉัยโรค   โรคหลอดเลอืดหวัใจตบีและยงัมอีาการเจบ็หน้าอกหลงัการผ่าตดัต่อหลอดเลอืดหวัใจ 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 30-39 ของทัง้ร่างกาย 

ค าอธิบาย  หลอดเลือดที่น ามาต่อเข้ากับหลอดเลือดหัวใจหลักในผู้ป่วยรายน้ียังไม่มีการตีบตัน              

จงึควรเฝ้าระวงัการตบีตนัของหลอดเลอืดต่อไป 

 

ตวัอย่างท่ี 10.16   การสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 30-49 ของทัง้ร่างกายเนื่องจากโรคหลอดเลอืดหวัใจ 

ประวติั ผูป้ว่ยชาย อายุ 55 ปี อาชพีแพทย ์เคยเกดิกลา้มเน้ือหวัใจดา้นหน้าตายเมื่อ 6 เดอืนก่อน 

มอีาการเจบ็หน้าอก เหงื่อออกและหอบเหนื่อย ECG พบ ST segment elevation ใน  V1-
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V6, cardiac enzymes สงูขึน้ ไดร้บัการรกัษาดว้ยยาสลายลิม่เลอืด (thrombolytic) และยา

อื่นๆตามปกต ิหลงัจบการฟ้ืนฟูหวัใจระยะที่ 2 (phase II cardiac rehabilitation) ยงัไม่

สามารถคนืความแขง็แรงของร่างกายและจติใจได ้มกัหอบเหนื่อยหลงัเดนิชา้ๆประมาณ 

20-30 นาท ี และเหนื่อยผดิปกตหิลงัการออกก าลงักายทุกครัง้ ยงัคงปฏบิตัวิชิาชพีแต่

จ ากดัตนเองดว้ยการไม่รบัผูป้ว่ยใหม่ 6 สปัดาหห์ลงัออกจากโรงพยาบาล ECG ขณะพกัมี

อตัราเต้นหวัใจ 105 ครัง้/นาท ีและ ST elevation <1 มม.ใน V3-V6 ผูป้่วยไดร้บัการท า 

stress echocardiogram พบว่า ออกก าลงักายไดน้้อยลง เดนิ Bruce protocol ได ้5.5 

นาท ีECG ขณะออกก าลงัม ีST segment elevation 4 มม.  

อาการปัจจบุนั  เหนื่อยหลงัออกก าลงักาย 20 นาทแีละมอีาการอ่อนเพลยีอย่างมากในช่วงบ่ายหลงัออก

ตรวจโรคในขณะทีผู่ป้ว่ยรบัประทานยาอยู่เป็นประจ า 

การตรวจรา่งกาย  ความดนัโลหติ 98/60 มมปรอท ชพีจร 68 ครัง้/นาท ีหลอดเลอืดด าทีค่อไม่โป่ง ม ีlarge 

sustained impulse บรเิวณเหนือและ lateral ต่อ nipple ดา้นซา้ย จุดศูนยก์ลางอยู่ที่            

ช่องซีโ่ครงที ่5 ในแนว anterior axillary line ม ีS4 gallops 

การตรวจทางคลินิค  การตรวจหวัใจด้วยคลื่นเสยีงสะท้อนความถี่สูง พบผนังหวัใจห้องล่างซ้ายด้านหน้าส่วน

ยอดโป่งออก (anteroapical aneurysm) LVEF 0.35 และลดลงเหลอื 0.25 ขณะออกก าลงั

กาย การตรวจสวนหวัใจ พบหลอดเลอืด LAD ส่วนต้นตนั LCx และ RCA ไม่มกีารตบีที่

ส าคญั ระยะแรกไดร้บัยา ACE inhibitor, nitrates, furosemide, และ coumadin จ ากดั

อาหารทีม่เีกลอืต ่า, 4 สปัดาหต่์อมาไดย้า beta-blocker ECGยงัม ีST segment elevation 

1 มม.ใน V2-V6 เอกซเรยป์อด หวัใจโต ปอดปกต ิ

การวินิจฉัยโรค   ผนังหวัใจหอ้งล่างซ้ายดา้นหน้าโป่งออกเน่ืองจากกลา้มเน้ือหวัใจตายและโรคหลอดเลอืด

หวัใจ 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 45-49 ของทัง้ร่างกาย 

ค าอธิบาย  ผูป้ว่ยมอีาการจากผนังหวัใจหอ้งล่างซา้ยโป่งออก อาการจะปรากฏเมื่อออกแรงปานกลาง 

ควรใหก้ารรกัษาดว้ยยาอย่างเตม็ที ่หากอาการแย่ลงการรกัษาต่อไปควรท าการผ่าตดัเอา 

aneurysm ออก 

 

ตวัอย่างท่ี 10.17   การสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 50-100 ของทัง้ร่างกายเนื่องจากโรคหลอดเลอืดหวัใจ 

ประวติั  ผูป้่วยชาย อายุ 42 ปี กลา้มเนื้อหวัใจดา้นล่างตาย (inferior wall MI) เมื่อ 2 ปีก่อน และ

เกดิ anteroseptal wall MI เมื่อ 15 เดอืนก่อน  

อาการปัจจบุนั  มอีาการแน่นหน้าอก 1-10 นาทขีณะออกแรงเลก็น้อยหรอืขณะพกัในช่วง 6 เดอืนทีผ่่านมา 

แม้จะได้รบัยา beta-blockerและ nitrate ทัง้ชนิดกินและอมใต้ลิ้นรวมทัง้ยา calcium-

channel blocker ในขนาดทีเ่พยีงพอแลว้กต็าม  
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การตรวจรา่งกาย  สบายดขีณะพกั ความดนัโลหติ 120/80 มม.ปรอท ชพีจร 54 ครัง้/นาท ีไม่มอีาการแสดง

ของภาวะหวัใจลม้เหลว apical impulse ขนาดใหญ่ sustained และเลื่อนออกดา้นขา้งที่

ช่องซีโ่ครงที ่5 ในแนว anterior axillary line, S1 เบา S4 เด่นชดั ม ีholosystolic murmur 

grade 2/6 ที ่apex 

การตรวจทางคลินิค  ECG ม ีQ wave ที ่II, III, aVF; QS ที ่V1-V3; QR ที ่V4 และ low T wave ในทุก lead  

เอกซเรยป์อด หวัใจโตมาก ปอดดา้นบนม ีvascular prominent มอีาการเจบ็หน้าอกและ 

ST depression ใน I, aVL, V5-V6 ระหว่างและหลงัออกก าลงักาย 2 นาท ี EF ลดลงจาก 

0.3 เหลอื 0.25 (ตรวจดว้ยวธิ ีmultigated blood pool scan) 

การวินิจฉัยโรค  เจบ็หน้าอกและหวัใจหอ้งล่างซา้ยลม้เหลวเนื่องจากโรคหลอดเลอืดหวัใจ 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 75-90 ของทัง้ร่างกาย 

ค าอธิบาย  ผูป้ว่ยรายน้ีตอ้งการความช่วยเหลอืจากผูอ้ื่นในการท ากจิกรรมเกอืบทุกกจิกรรมของกจิวตัร

ประจ าวนั 

 

ตวัอย่างท่ี 10.18   การสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 50-100 เน่ืองจากโรคหลอดเลอืดหวัใจ 

ประวติั  ผูป้่วยหญงิ อายุ 46 ปี  ผ่าตดัต่อหลอดเลอืดหวัใจ 4 เสน้เมื่อ 11 เดอืนก่อน เจบ็หน้าอก 

ทุกวนั อ่อนแรงและหายใจล าบากหลงัการออกแรงเพยีงเลก็น้อย 

อาการปัจจบุนั   ต้องนอนหนุนหมอน 3 ใบ และตื่นขึน้เนื่องจากหายใจไม่ออก มกันัง่หลบั ยังมอีาการแม้

ได้รบัยา ดจิทิลัลสิ ไนเตรท ไฮดราลาซนี ยาขบัปสัสาวะ และยาต้านแคลเซยีม (calcium 

channel blocker) 

การตรวจรา่งกาย  น ้าหนักลดลง ชอบอยู่ในท่านัง่ ความดนัโลหติ 110/70 มม.ปรอท ชพีจร 92 ครัง้/นาท ี

หลอดเลือดด าที่คอโป่งเมื่อใช้มือกดที่ท้อง และยกเตียงตรวจขึ้น 45o apical impulse          

โตมาก sustained และเลื่อนออกดา้นขา้งอยู่ที่ anterior axillary line ม ีparasternal 

heave, S1 เบา S3 ฟงัไดช้ดั ม ีholosystolic murmur grade 2/6 ที ่apex มเีสยีง rales ที่

ชายปอดทัง้ 2 ขา้ง เคาะทบึทีช่ายปอดดา้นขวา 

การตรวจทางคลินิค  ECG ม ีQS ที ่V1-V4; Q wave เด่นชดัที ่V5-V6; R wave ต ่าทัว่ๆไป T wave หวักลบัใน 

I, aVL และ V1-V5 และ low T wave ใน lead ทีเ่หลอื เอกซเรยป์อด หวัใจโตมาก ปอด

ดา้นบนม ีincreased vascular markings มนี ้าในช่องเยื่อหุม้ปอดดา้นขวา ผลการฉีดสาร

ทบึรงัสหีลอดเลอืดหวัใจ พบ LAD ตนั  RCA และ LCx ตบีรอ้ยละ 90 หลอดเลอืดทีน่ ามา

ต่อเขา้สู่ RCA และแขนงของ LCx  เสน้หนึ่งปกตดิ ีไม่เหน็หลอดเลอืดทีต่่อเขา้ LAD และ 

LCx  แขนงอื่น การฉีดสารทบึรงัสหีวัใจหอ้งล่างซา้ย (ventriculogram) พบว่าผนังหวัใจ

ดา้นหน้าไม่บบีตวั ผนงัหวัใจดา้นอื่นบบีตวัลดลง EF 0.20 
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การวินิจฉัยโรค  เจบ็หน้าอกและหวัใจหอ้งล่างซา้ยลม้เหลวหลงัการผ่าตดัต่อหลอดเลอืดหวัใจ 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 90-100 ของทัง้ร่างกาย 

ค าอธิบาย  ไม่สามารถท ากจิกรรมเกอืบทัง้หมดของการด ารงชวีติประจ าวนั 

 

10.5 โรคหวัใจพิการแต่ก าเนิด (Congenital Heart Disease) 
ปจัจุบนัการผ่าตดัแกไ้ขหรอืปรบัปรุงระบบการไหลเวยีนเลอืดในทารกและเดก็ทีเ่ป็นโรคหวัใจพกิารแต่ก าเนิด

สามารถท าใหผู้ป้ว่ยเหล่าน้ีเตบิโตเป็นผูใ้หญ่แต่ยงัคงมกีารท างานของหวัใจและการไหลเวยีนโลหติทีด่อ้ยกว่าปกตดิงันัน้

จงึยงัเป็นผูท้ีม่ภีาวะการสญูเสยีสมรรถภาพของร่างกาย (impaired) 

โรคหวัใจพกิารแต่ก าเนิดอาจทราบไดจ้ากประวตัแิละการตรวจร่างกายแต่สว่นใหญ่แลว้การวนิิจฉัยทีแ่น่นอน

และการประเมนิการสญูเสยีความสามารถของร่างกาย (functional  impairment) ในผูป้ว่ยแต่ละรายมกัตอ้งการ   

การตรวจพเิศษ ไดแ้ก่ การตรวจคลื่นไฟฟ้าหวัใจ เอกซเรยป์อด การตรวจทางกมัมนัตรงัส ี(radioisotope) การตรวจ

หวัใจดว้ยคลื่นเสยีงสะทอ้นความถีส่งู การตรวจวดัทาง hemodynamic และการฉีดสารทบึรงัสหีลอดเลอืด นอกจากนี้ยงั

ใช ้functional classification ในตารางที ่3-1 เพื่อประเมนิระดบัการสญูเสยีสมรรถภาพ  
 
10.5.1 เกณฑก์ารประเมินการสญูเสียสมรรถภาพเน่ืองจาก โรคหวัใจพิการแต่ก าเนิด 

เกณฑก์ารประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพเน่ืองจากโรคหวัใจพกิารแต่ก าเนิดแสดงในตารางที ่10-8 
 
ตารางท่ี 10-8  เกณฑก์ารประเมินการสญูเสียสมรรถภาพเน่ืองจากโรคหวัใจพิการแต่ก าเนิด 

ระดบัการสญูเสียสมรรถภาพ อาการและอาการแสดง 

ระดบั 1 สญูเสยีฯ รอ้ยละ 0-9 ของ

ทัง้ร่างกาย 

เป็นโรคหวัใจจากการตรวจร่างกายหรอืการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารโดยไม่มี

อาการผดิปกตขิณะท ากจิวตัรประจ าวนัตามปกตหิรอืแมแ้ต่การออกแรงหนกั

ระดบัปานกลาง 

และ 

ไม่จ าเป็นตอ้งไดร้บัการรกัษาต่อเน่ืองยกเวน้การใหย้าปฏชิวีนะเพื่อป้องกนัการ

ตดิเชือ้ทีห่วัใจ (bacterial endocarditis) ภายหลงัการท าหตัถการต่างๆ 

(surgical procedures) ไมม่อีาการแสดงของภาวะหวัใจลม้เหลวหรอืเจบ็หน้าอก 

และ 

ไม่มอีาการแสดงของหวัใจหอ้งต่างๆโตหรอืท างานผดิปกต ิภาวะลิน้หวัใจตบี

หรอืรัว่หลงเหลอืในระดบัผดิปกตเิพยีงเลก็น้อย ไมม่ ีright-to-left shunt อาจม ี

left-to-right shunt เลก็น้อยแต่ Qp/Qs ตอ้ง < 1.5:1.0 

หรอื 

ไดร้บัการผ่าตดัแกไ้ขหวัใจใหป้กต ิ(corrective heart surgery)ทีเ่ขา้ เกณฑ์

ขา้งตน้ทัง้หมด 
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ระดบั 3 สญูเสยีฯ รอ้ยละ 30-49 

ของทัง้ร่างกาย 

เป็นโรคหวัใจพกิารแต่ก าเนิดจากการตรวจร่างกายหรอืการตรวจทาง

หอ้งปฏบิตักิารมอีาการระหว่างท ากจิวตัรประจ าวนั(functional class III)        

แมจ้ะไดร้บัยาและการควบคุมอาหารแลว้กต็าม 

และ  

หอ้งหวัใจโตหรอืท างานผดิปกตจิากการตรวจร่างกายหรอืการตรวจทาง

หอ้งปฏบิตักิาร หรอืมลีิน้หวัใจตบีหรอืรัว่ระดบัปานกลางถงึรุนแรงหรอืม ี       

right-to-left shunt หรอื left-to-right shunt ทีม่ ีpulmonary flow มากกว่า 2 เท่า

ของ systemic flow หรอืม ีpulmonary vascular resistance สงูขึน้มากกว่า

ครึง่หนึ่งของ systemic vascular resistance 

หรอื 

ไดร้บัการผ่าตดัโรคหวัใจพกิารแต่ก าเนิดแลว้แต่ยงัคงมอีาการในระดบั 

functional class III หรอืยงัมอีาการแสดงของภาวะหวัใจลม้เหลวหรอืcyanosis 

และมภีาวะหวัใจโตและมภีาวะลิน้หวัใจตบีหรอืรัว่ทีส่ าคญัหลงเหลอือยู่  ม ีleft-

to-right และ right-to-left shunt หรอืม ีpulmonary vascular resistance สงูขึน้ 

 

ระดบัการสญูเสียสมรรถภาพ อาการและอาการแสดง 

ระดบั 2 สญูเสยีฯ รอ้ยละ 10-29 

ของทัง้ร่างกาย 

เป็นโรคหวัใจพกิารแต่ก าเนิดจากการตรวจร่างกายหรอืการตรวจทาง

หอ้งปฏบิตักิารไม่มอีาการผดิปกต ิขณะท ากจิวตัรประจ าวนัแต่มอีาการเวลาออก

แรงหนกัปานกลาง (functional class II) 

หรอื 

ตอ้งการยาหรอืการควบคุมอาหารระดบัปานกลางเพีอ่ป้องกนัการเกดิหรอื

ควบคมุไมใ่หเ้กดิจากอาการแสดงของภาวะหวัใจลม้เหลวหรอืผลทีเ่กดิตามมา

จากโรคหวัใจพกิารแต่ก าเนิดเชน่หมดสต ิเจบ็หน้าอก ลิม่เลอืดอุดตนั (emboli) 

หรอืภาวะเขยีว (cyanosis) 

หรอื 

หอ้งหวัใจโตหรอืท างานผดิปกตจิากการตรวจร่างกายหรอืการตรวจทาง

หอ้งปฏบิตักิาร หรอืมลีิน้หวัใจตบีหรอืรัว่ระดบัปานกลางไมม่ ีright-to-left shunt 

อาจม ีleft-to-right shunt ระดบัปานกลางโดยม ีQp/Qs < 2.0:1.0 หรอืมี

หลกัฐานของ pulmonary vascular resistance สงูขึน้ปานกลางซึง่ควรจะน้อย

กว่าครึง่หนึ่งของ systemic vascular resistance 

หรอื 

ไดร้บัการผ่าตดัแกไ้ขโรคหวัใจพกิารแต่ก าเนิดเรยีบรอ้ยแลว้ และเขา้เกณฑ์

ขา้งตน้ของภาวะดงักล่าวขา้งตน้ทัง้หมด 
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ระดบัการสญูเสียสมรรถภาพ อาการและอาการแสดง 

ระดบั 4 สญูเสยีฯ รอ้ยละ 50-100 

ของทัง้ร่างกาย 

เป็นโรคหวัใจพกิารแต่ก าเนิดจากการตรวจร่างกาย มภีาวะหวัใจลม้เหลวแม้

ไม่ไดท้ ากจิวตัรประจ าวนั (functional class IV) ทัง้ๆทีไ่ดร้บัยาและการควบคุม

อาหารแลว้กต็าม 

และ 

หอ้งหวัใจโต หรอืหวัใจโตเพยีงอย่างเดยีวหรอืท างานผดิปกต ิหรอืม ีpulmonary 

vascular resistance สงูมากกวา่ครึง่หนึ่งของ systemic vascular resistance 

หรอืมลีิน้หวัใจตบีหรอืรัว่ระดบัปานกลางถงึรุนแรง หรอื left-to-right shunt ทีม่ ี

pulmonary flow มากกว่า 2 เท่าของ systemic flow หรอื left-to-right shunt ที่

ม ีpulmonary vascular resistance สงูมากกว่าครึง่หนึ่งของ systemic vascular 

resistance 

หรอื ม ีright-to-left shuntจากการตรวจร่างกายหรอืการตรวจทาง

หอ้งปฏบิตักิาร 

หรอื 

ไดร้บัการผ่าตดัแกไ้ขโรคหวัใจพกิารแต่ก าเนิดแลว้แต่ยงัคงมอีาการหรอือาการ

แสดงของภาวะหวัใจลม้เหลวท าใหเ้กดิภาวะการสญูเสยีสมรรถภาพดงักล่าว

ขา้งตน้ 
 
ตวัอย่างท่ี 10.19   การสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละของทัง้ร่างกาย  0-9 เน่ืองจากโรคหวัใจพกิารแต่ก าเนิด 
ประวติั  ผูป้่วยหญงิ อายุ 25 ปี ผ่าตดัซ่อมผนังกัน้หวัใจห้องบนรัว่ (atrial septal defect)เมื่อ              

10 ปีก่อน ไม่มปีญัหาภาวะแทรกซอ้นใดๆ 
อาการปัจจบุนั  ไม่มอีาการและกลบัไปด ารงชวีติไดต้ามปกต ิ
การตรวจรา่งกาย  แผลผ่าตดัที่ sternum ติดด ีไม่เจบ็ ไม่มคีวามผดิปกตขิอง precordial pulsations หรอื

อาการแสดงของภาวะหวัใจลม้เหลว S1 ปกต ิS2 widely split ระดบัการแยกของเสยีงสอง 
แปรผนัตามการหายใจ ไม่ไดย้นิ murmur 

การตรวจทางคลินิค  ECG ม ีincomplete right bundle branch block เอกซเรยป์อดปกต ิการตรวจคลื่นหวัใจ
ดว้ยเสยีงสะท้อนความถี่สูงพบหวัใจห้องล่างขวาโตเลก็น้อย ผนังกัน้หวัใจห้องล่างหดตวั
ลดลง ไม่พบ shunt ทีร่ะดบัหวัใจห้องบนทัง้ color และ Doppler flow พบ pulmonary 
artery pressure (PAP) ปกต ิการสวนหวัใจและฉีดสารทบึรงัสหีลอดเลอืดหวัใจปกต ิ

การวินิจฉัยโรค  ผนงักัน้หวัใจหอ้งบนรัว่ ไดร้บัการผ่าตดัปิดแลว้ 
ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 5 ของทัง้ร่างกาย 
ค าอธิบาย  ถา้หากม ีleft-to-right หลงัผ่าตดัเลก็น้อยหรอืยงัคงม ีPAP สงูขึน้เลก็น้อย ระดบัการสญูเสยี  

สมรรถภาพจะเพิ่มเป็นร้อยละ 6-9 การสวนหัวใจและฉีดสารทึบรังสหีลอดเลือดหัวใจ      
ไม่จ าเป็นในการประเมนิ 
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ตวัอย่างท่ี 10.20   การสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละของทัง้ร่างกาย 0-9 เน่ืองจากโรคหวัใจพกิารแต่ก าเนิด 

ประวติั   ผูป้่วยหญงิ อายุ 22 ปี ตรวจพบ systolic murmur ที ่left sternal border ตัง้แต่เดก็ ไดร้บั

การสวนหวัใจ เมื่ออายุ 2 และ 18 ปีพบความแตกต่างของความดนัระหว่างหวัใจหอ้งล่าง

ขวาและ pulmonary artery เท่ากบั 20 มม.ปรอท PAP และ cardiac output ปกต ิไม่มี

หลกัฐานของ shunt หรอือาการทางระบบหวัใจและหลอดเลอืด 

การตรวจรา่งกาย  แขง็แรงไม่มอีาการแสดงของภาวะหวัใจลม้เหลวหรอื cyanosis ไม่ม ีprecordial heaves, 

thrills, หรอื taps เสยีงหนึ่งปกติ S2 แยกจากกนั แปรผนัตามการหายใจ ม ีsystolic 

murmur grade 3/6 สิน้สุดก่อน S2 เลก็น้อย ดงัสุดที่ช่องซี่โครงที ่2 ด้านซา้ย early 

systolic click แปรผนัตามการหายใจ ไม่ม ีdiastolic murmurs หรอื gallops 

การตรวจทางคลินิค  เอกซเรยป์อดปกต ิ ECG ปกต ิ 

การวินิจฉัยโรค  ลิน้หวัใจพลัโมนิคตบีเลก็น้อย 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 9 ของทัง้ร่างกาย 

ค าอธิบาย  ระดบัการประเมนิจะสงูขึน้หากมคีวามแตกต่างของความดนัวดัโดย Doppler ECHO > 40 

มม.ปรอท หรอืถ้า ECGมลีกัษณะกลา้มเน้ือหวัใจหอ้งล่างขวาหนาและเป็นผูป้่วยทีส่มควร

ผ่าตัด หากเป็นผนังกัน้หัวใจห้องล่างรัว่ขนาดเล็ก (ventricular septal defect)แต่               

ไม่มอีาการจะประเมนิอยู่ในช่วงต้นของระดับ 1 แต่ถ้ามกีารติดเชื้อที่หวัใจ (bacterial 

endocarditis) ใหป้ระเมนิสงูขึน้อกี หากเป็นผนงักัน้หวัใจหอ้งบนรัว่ขนาดเลก็และความดนั

ในหอ้งหวัใจและเสน้เลอืดใหญ่ปกตหิรอืม ีanomalous venous return จากส่วนน้อยของ

ปอด กย็งัคงประเมนิอยู่ในช่วงตน้ของระดบั 1 

 

ตวัอย่างท่ี 10.21   การสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละของทัง้ร่างกาย 10-29 เน่ืองจากโรคหวัใจพกิารแต่ก าเนิด 

ประวติั ผูป้ว่ยชาย อายุ 42 ปี ไดร้บัการผ่าตดัรกัษา Tetralogy of Fallot  เมื่อ 15 ปีก่อน ดว้ยการ

แกไ้ขภาวะพลัโมนารตีบี โดยวาง pericardial patch ไวท้ี ่right ventricular outflow tract  

(RVOT) และปิด VSD 

อาการปัจจบุนั  สบายดหีลงัผ่าตดัโดยไม่ตอ้งใชย้า 

การตรวจรา่งกาย  แขง็แรงด ีความดนัโลหติ 110/70 มม.ปรอท ชพีจร 70 ครัง้/นาท ีสม ่าเสมอ ไม่มอีาการ

แสดงของภาวะหวัใจลม้เหลว precordium ปกต ิS1 ปกต ิS2 ดงักว่าปกต ิม ีmid-diastolic 

scratchy murmur และ ejection systolic murmur grade 2/6 ช่วงสัน้ๆทีช่่องซีโ่ครงที ่2 

และ 3 ดา้นซา้ย 

การตรวจทางคลินิค  ECG:  ม ีright bundle branch block เงาหวัใจดา้นซา้ยม ีapical prominenceจาก

เอกซเรยป์อด การตรวจหวัใจดว้ยคลื่นเสยีงสะทอ้นความถี่สงูพบผนังหวัใจหอ้งล่างขวาโต

และหนา ผนังกัน้หวัใจห้องล่างหดตัวลดลง RVOT ไม่ตีบ (ความแตกต่างของความดนั

เพยีง 8 มม.ปรอท) right ventricular systolic pressure 30 มม.ปรอท Doppler study ไม่

พบ shunt  



 

 

549 

การวินิจฉัยโรค  Tetralogy of Follot ไดร้บัการผ่าตดัแกไ้ขภาวะพลัโมนิกตบีและปิด VSD 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 15-20 ของทัง้ร่างกาย 

ค าอธิบาย  หากม ี shunt ระดบัภาวะการสูญเสยีสมรรถภาพจะสูงขึน้ และถ้าม ี conduit หรือ 

prosthesis ที ่pulmonary outflow tract หรอืมอีาการชดัเจน ระดบักจ็ะสงูขึน้เช่นกนั            

การสวนหวัใจไม่มคีวามจ าเป็นส าหรบัการประเมนิภาวะการสญูเสยีสมรรถภาพ  

 

ตวัอย่างท่ี 10.22   การสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 10-29  ของทัง้ร่างกายเนื่องจากโรคหวัใจพกิารแต่ก าเนิด 

ประวติั  ผูป้่วยหญงิ อายุ 35 ปี ตรวจพบ systolic murmur และเสยีงหวัใจผดิปกติมาหลายปี         

ใชช้วีติไดอ้ย่างค่อนขา้งปกต ิหลกีเลีย่งการเล่นกฬีาตามค าแนะน าของแพทย ์

 อาการปัจจบุนั   เหนื่อยง่ายและอ่อนแรงเวลาออกก าลงักายหนักๆในช่วงปีที่ผ่านมาแต่ยงัคงสามารถท า

กจิวตัรประจ าวนัสว่นใหญ่ไดโ้ดยไม่ถูกจ ากดั ใจสัน่เป็นๆ หายๆ ไม่มอีาการเป็นลม วบูหรอื

หมดสตไิม่มปีระวตัขิอง cyanosis หายใจล าบากหรอืแขนขาบวม 

การตรวจรา่งกาย   แขง็แรงด ีไม่ม ีcyanosis แรงดนัหลอดเลอืดด า 15 ซม.โดยไม่ม ีlarge v wave ตวัโต             

ตบัโต12 ซม. เสยีงปอดปกต ิไม่ม ีprecordial thrills, taps หรอื heaves เสยีงหนึ่ง ดงัตาม

ดว้ย sharp sound ทีด่งัมากในช่วง early systole ฟงัไดช้ดัทีสุ่ดตาม left sternal border 

เสยีง S2 ดงั ม ีearly diastolic sound  ฟงัไดช้ดัทีสุ่ดที ่midprecordium ม ีholosystolic 

murmur บรเิวณ left sternal border ดงัขึน้ตามความแรงของการหายใจ 

 การตรวจทางคลินิค  ECG ม ีright bundle branch block, R wave ต ่ามากที ่V1 ม ีbroad และ notched P 

wave ใน III, aVF และ T waves หวักลบัใน V1-V2  ม ีpremature atrial beat บางครัง้ 

เอกซเรย์ปอดพบเงาหัวใจโตมากโดยเฉพาะทางด้านขวาของ sternum, pulmonary 

vasculature ปกติ การตรวจหวัใจด้วยคลื่นเสยีงสะท้อนความถี่สูงเข้าได้กบั Ebstein’s 

anomaly ของลิน้หวัใจไตรคสัปิด ต าแหน่งของลิน้หวัใจไตรคสัปิดเคลื่อนเขา้ไปอยู่ในหวัใจ

หอ้งล่างขวาทีม่ขีนาดเลก็และมลีิน้หวัใจรัว่รุนแรง Doppler study ไม่พบ right-to-left shunt 

การสวนหวัใจพบความดนัในหวัใจหอ้งบนขวา 7 มม.ปรอท V wave 15 มม.ปรอท RVP 

และ PAP ปกต ิไม่ม ีshunt  

การวินิจฉัยโรค  Ebstein’s anomaly ของลิน้หวัใจไตรคสัปิด  

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 25 ของทัง้ร่างกาย 

ค าอธิบาย  ถา้ม ีright-to-left shunt ระดบัภาวะการสญูเสยีสมรรถภาพจะสงูขึน้ หากมอีาการหวัใจเต้น

ผิดจงัหวะให้ประเมินระดบัการสูญเสียสมรรถภาพตามเกณฑ์ของหัวใจเต้นผิดจังหวะ

ร่วมกบัการสูญเสยีสมรรถภาพของโรคหวัใจพิการแต่ก าเนิด  การสวนหวัใจไม่จ าเป็น  

ส าหรบัการประเมนิ การทดสอบการออกก าลงักาย (exercise testing) อาจมปีระโยชน์

ส าหรบัการประเมนิ functional class 
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ตวัอย่างท่ี 10.23   การสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 30-49 ของทัง้ร่างกายเนื่องจากโรคหวัใจพกิารแต่ก าเนิด 

ประวติั  ผูป้่วยหญิง อายุ 52 ปี ไดร้บัการวนิิจฉัยเป็น Ebstein’s anomaly ของลิน้หวัใจไตรคสั     

ปิดมาหลายปี จากการตรวจหวัใจด้วยคลื่นเสยีงสะท้อนความถี่สูงและการสวนหวัใจ 2-3   

ปีทีผ่่านมามอีาการหายใจไม่เตม็อิม่ระหว่างการด าเนินชวีติประจ าวนั เช่น ขึน้บนัได ถูหรอื

ท าความสะอาดพืน้ มขีอ้เทา้บวมกดบุ๋มและแน่นทอ้งมากขึน้ 

อาการปัจจบุนั   หลงัไดร้บัยาขบัปสัสาวะอาการขอ้เท้าบวมและทอ้งมาน (ascites) ลดลง ต้องควบคุม

ปรมิาณเกลอืและกนิดจิทิลัลสิ 

 การตรวจรา่งกาย  แขง็แรง รมิฝีปากและเลบ็มอืคล ้า หลอดเลอืดด าที่คอโป่งมาก ตบัโต 14 ซม. pulsatile 

เลก็น้อย เสยีงปอดปกต ิตรวจ precordial: active parasternal area ไม่ม ีheaves เสยีง

หนึ่งดงัตามดว้ย early systole sound ทีด่งับรเิวณ left sternal border เสยีงสอง ม ีwidely 

split ตามดว้ย early diastolic sound ม ีholosystolic murmur ดงัขึน้ตามการหายใจเขา้  

ฟงัไดช้ดัทางดา้นซา้ยของ sternum ม ี diastolic murmur ฟงัไดช้ดัสุดเวลาหายใจเขา้             

ทีบ่รเิวณ left sternal border 

 การตรวจทางคลินิค  ECG  ม ีright bundle branch block, R wave ต ่าที ่V1, prominent P wave เอกซเรย์

ปอดพบเงาหวัใจโตมากโดยเฉพาะทางดา้นขวาของsternumและpulmonary vasculature 

ปกติ การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง พบความผิดปกติที่เข้าได้กับ 

Ebstein’s anomaly ของลิน้หวัใจไตรคสัปิด Doppler study พบ right-to-left shunt ทีผ่นัง

กัน้หวัใจหอ้งบนขนาดเลก็ 

การวินิจฉัยโรค  Ebstein’s anomaly ของลิน้หวัใจไตรคสัปิด  

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 40-49 ของทัง้ร่างกาย 

 

ตวัอย่างท่ี 10.24   การสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 30-49 ของทัง้ร่างกายเนื่องจากโรคหวัใจพกิารแต่ก าเนิด 

ประวติั  ผูป้่วยชาย อายุ 20 ปี ไดร้บัการผ่าตดั Blalock-Hanlon ตัง้แต่เป็นทารก ผ่าตดั Mustard 

แกไ้ขภาวะ transposition of the great vessels เมื่อ 10 ปีก่อน สุขภาพค่อนขา้งดยีกเวน้

ความแขง็แรงของร่างกายลดลง เหนื่อยง่ายและไม่สามารถท ากจิกรรมบางอย่างเช่น เล่นเทนนิส 

และเดนิทน 

การตรวจรา่งกาย   แขง็แรง ไม่ม ีcyanosis น ้าหนักต ่ากว่าเกณฑ ์หลอดเลอืดด าทีค่อโป่ง prominent a wave 

ตบัไม่โต แขนขาไม่บวม เสยีงปอดปกต ิตรวจ precordium ม ีparasternal และ apical 

heaves ม ีholosystolic murmur ทีบ่รเิวณ left sternal border พบเสยีง S4 

การตรวจทางคลินิค  ECG พบ R wave สูงที่ precordial leads ทุก lead เอกซเรย์ปอดพบเงาหวัใจโต              

ปานกลางถึงมาก การตรวจคลื่นเสยีงสะทอ้นความถี่สงูพบว่า intra-atrial baffle ท างาน            

ไดป้กต ิหวัใจหอ้งล่างโตทัง้ 2 ขา้งแต่บบีตวัไดด้ ีการสวนหวัใจพบความดนัเฉลีย่ในหวัใจ

หอ้งบนขวา12 มม.ปรอท a wave 20 มม.ปรอท systolic RVP และ PAP 30-35 มม.ปรอท 
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การวินิจฉัยโรค  Transposition of the great vessels หลงัการผ่าตดั Mustard procedure  

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 40-49 ของทัง้ร่างกาย 

ค าอธิบาย  ถา้มหีวัใจเตน้ผดิจงัหวะทีรุ่นแรงหลงัการผ่าตดัร่วมดว้ย ใหป้ระเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพ

ตามเกณฑข์องหวัใจเตน้ผดิจงัหวะร่วมกบัเกณฑก์ารสญูเสยีสมรรถภาพของโรคหวัใจพกิาร

แต่ก าเนิด  

ตวัอย่างท่ี 10.25   การสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 50-100 ของทัง้ร่างกายเนื่องจากโรคหวัใจพกิารแต่ก าเนิด 

ประวติั ผูป้่วยชาย อายุ 35 ปี รู้ว่าเป็น Tetralogy of Fallot ตัง้แต่เดก็ ได้รบัการผ่าตดัชนิด 

Blalock-Taussig เชื่อมหลอดเลอืด systemic ไปยงั pulmonary artery ซึง่ถูก ligate      

ไปในการผ่าตดัครัง้ที ่2 เมื่อหลายปีก่อน พรอ้มกบัตดักลา้มเน้ือบรเิวณ RVOTบางสว่นออก

เพื่อแก้ไขภาวะลิ้นพัลโมนิคตีบและปิด VSD ผู้ป่วยอาการไม่ค่อยดี หลงัผ่าตัดครัง้ที่ 2 

ยงัคงเหน่ือยง่าย แขนขาบวมและทอ้งมานซึง่ยงัตอบสนองต่อการรกัษาดว้ยยาขบัปสัสาวะ 

อาการปัจจบุนั   สบายดถีา้ออกแรงช่วงสัน้ๆ แต่จะอ่อนแรงและหายใจหอบเมื่อออกแรงระดบัปานกลาง 

การตรวจรา่งกาย  v wave ทีห่ลอดเลอืดด าทีค่อตวัโต  ตบัโต 14 ซม. คล าได ้parasternal cardiac activity 

ไม่ม ีsustained heave ม ีholosystolic murmur grade 3/6 ทีบ่รเิวณ left sternal border  

ฟงัได ้mid-diastolic murmur ทีช่่องซีโ่ครงที ่2 ดา้นซา้ย เสยีงหนึ่ง ปกต ิเสยีงสอง รวมเป็น

เสยีงเดยีวและดงักว่าปกต ิ 

การตรวจทางคลินิค  ECG ม ีright bundle branch block เอกซเรยป์อดขนาดหวัใจโตและมนี ้าในช่องเยื่อหุม้

ปอดด้านขวา การตรวจหวัใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงพบหวัใจห้องล่างขวาโต            

ไม่ค่อยบบีตวั ลิน้หวัใจไตรคสัปิดรัว่มาก ไม่พบ RVOT obstruction ไม่พบ residual VSD 

การวินิจฉัยโรค  Tetralogy of Follot หลงัผ่าตดัแกไ้ขภาวะลิน้หวัใจพลัโมนิคตบีและปิด VSD ลิ้นหวัใจ

ไตรคสัปิดรัว่และหวัใจลม้เหลว 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 80-90 ของทัง้ร่างกาย 

 

ตวัอย่างท่ี 10.26   การสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 50-100  ของทัง้ร่างกายเนื่องจากโรคหวัใจพกิารแต่ก าเนิด 

ประวติั  ผูป้่วยหญงิ อายุ 23 ปี เป็น Eisenmenger’s complex มา 10 ปี ผูป้่วยไดร้บัการรกัษา

อย่างต่อเนื่อง การสวนหวัใจ พบ VSD และ pulmonary vascular resistance เท่ากบั 

systemic vascular resistance 

อาการปัจจบุนั  การท ากจิกรรมระยะหลงัลดลงมากเนื่องจากอ่อนแรงแมข้ณะออกแรงเพยีงเลก็น้อย แขนขา

บวมในระยะหลงัซึง่ตอบสนองดต่ีอยาขบัปสัสาวะ 

การตรวจรา่งกาย  cyanosis เลก็น้อยซึง่จะเพิม่ขึน้เวลาออกแรง หลอดเลอืดด าทีค่อม ีprominent a wave แต่

ไม่โปง่เมื่อไขเตยีงขึน้ 45o  ตบัไม่โต แขนขาไม่บวม เสยีงปอดปกติ ม ีforceful, sustained 

parasternal heave เสยีงหนึ่ง ปกติ S2 narrowly split โดยม ีcomponent ที ่2 เพิม่ขึน้

อย่างมาก  ม ีearly systolic ejection murmur สัน้ๆบรเิวณ left sternal border 
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การตรวจทางคลินิก  ECG: มลีกัษณะหวัใจหอ้งล่างขวาหนา peak P wave ใน II, III, aVF เอกซเรยป์อด               

เงาหัวใจห้องล่างขวาโต หลอดเลือดพัลโมนารีส่วนต้นโตขึ้นอย่างมาก (prominent)             

ม ีpulmonary vascular markings ลดลงชดัเจนทีบ่รเิวณปอดสว่น peripheral  

การวินิจฉัยโรค  Eisenmenger’s complex จากVSD และม ีpulmonary vascular resistance สงูขึน้  

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 95-100 ของทัง้ร่างกาย 

 

10.6  ภาวะผิดปกติของกล้ามเน้ือหวัใจ (Cardiomyopathy) 
 ภาวะผดิปกตขิองกลา้มเนื้อหวัใจทีม่สีาเหตุมาจากโรคทีเ่กดิกบักลา้มเนื้อหวัใจโดยตรง ส่งผลใหก้ารท างาน

ของหวัใจหอ้งล่าง (ventricle) ผดิปกต ิการท างานทีผ่ดิปกตดิงักล่าวอาจพบได ้3 แบบคอื  

1)  การบบีตวัผดิปกต ิ(systolic dysfunction) 

2)  การคลายตวัผดิปกต ิ(diastolic dysfunction) หรอื  

3)  ทัง้บบีตวัและคลายตวัผดิปกต ิ 

ผูป้ว่ยทีม่ภีาวะผดิปกตขิองกลา้มเน้ือหวัใจอาจจะมหีรอืไม่มอีาการกไ็ด ้อาการดงักล่าวเกดิจากสารน ้าคัง่ใน

ปอด หรอืในอวยัวะต่างๆ  ร่วมกบัอาการจากความผดิปกตขิองหวัใจเช่น ผูป้ว่ยทีม่ภีาวะกลา้มเน้ือหวัใจหนาตวัผดิปกต ิ

(hypertrophic cardiomyopathy) ทีม่อีาการจากการขดัขวางทางออกของเลอืดแดงจากหวัใจห้องล่างซา้ยทีจ่ะไปเลีย้ง

ร่างกาย (left ventricular outflow tract obstruction) และผลของลิน้หวัใจไมตรลัรัว่ (mitral regurgitation) อาจมอีาการ

เหนื่อยเวลาออกแรง แน่นหน้าอกจากกล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือด (angina) หรือเป็นลมหมดสติได้ เนื่องจาก 

cardiomyopathy บางชนิดสามารถกลบัคนืสูภ่าวะปกตไิด ้จงึเป็นสิง่ส าคญัมากทีจ่ะตอ้งวนิิจฉยัภาวะผดิปกตดิงักล่าวให้

ไดใ้นระยะเริม่แรกเพื่อทีจ่ะใหก้ารรกัษาและป้องกนัไม่ใหภ้าวะโรคทีเ่ป็นนัน้เลวลง เมื่อโรคอยู่ในระยะทีไ่ม่เปลีย่นแปลง

แลว้ จงึจะประเมนิผูป้ว่ยรายนัน้ว่ามกีารสญูเสยีสมรรถภาพของร่างกายอย่างถาวรจากโรคกลา้มเน้ือหวัใจได ้

กลไกการเกดิภาวะ cardiomyopathy มมีากมายต่างๆ กนั แต่กส็ามารถแบ่งประเภทของความผดิปกตไิด้

เป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คอื  

1. ภาวะหวัใจโตเลอืดคัง่ (dilated หรอื congestive cardiomyopathy) 

2. ภาวะกลา้มเน้ือหวัใจหอ้งล่างหนาตวัผดิปกต ิ(hypertrophic cardiomyopathy) 

3. ภาวะหวัใจหอ้งล่างถูกบบีรดั (restrictive cardiomyopathy) 

การซกัประวตัอิย่างละเอยีดและการตรวจร่างกายสามารถใหก้ารวนิิจฉัยภาวะ cardiomyopathy ไดใ้นระดบั

หนึ่ง แต่กค็วรไดร้บัการวนิิจฉยัทีถู่กตอ้งแน่นอนโดยการตรวจหวัใจดว้ยคลื่นเสยีงสะทอ้นความถีส่งู(echocardiography) 

และการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารบางชนิดทีจ่ าเป็น 
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10.6.1 เกณฑก์ารประเมินการสญูเสียสมรรถภาพของทัง้รา่งกายเน่ืองจากภาวะ cardiomyopathy          
ไดแ้สดงไวใ้นตารางที ่10-9 
 
ตารางท่ี 10- 9  เกณฑก์ารประเมินการสูญเสียสรรถภาพของรา่งกายเน่ืองจากภาวะ cardiomyopathy  

ระดบัการสญูเสียสมรรถภาพ อาการและอาการแสดง 
ระดบั 1  สญูเสยีฯ รอ้ยละ 0-9            
ของทัง้ร่างกาย 

ไม่มอีาการ 
และ 
ไม่มภีาวะหวัใจลม้เหลว (congestive heart failure) จากการตรวจร่างกาย
และการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร    

ระดบั 2  สญูเสยีฯ รอ้ยละ 10-29            
ของทัง้ร่างกาย 

ไม่มอีาการ 
 และ 
 ตอ้งควบคุมอาหารระดบัปานกลาง หรอื ตอ้งใชย้าทีจ่ าเป็นเพื่อควบคมุ
ไม่ใหเ้กดิภาวะหวัใจลม้เหลว  
หรอื 
 ฟ้ืนตวัสูภ่าวะปกตหิลงัผ่านการผ่าตดัเพื่อรกัษาภาวะกลา้มเน้ือ    หวัใจ
หนาผดิปกต ิหรอืประสบผลส าเรจ็หลงัการผ่าตดัเปลีย่นหวัใจร่วมกบัเกณฑ์
ดงักล่าวขา้งตน้ 

ระดบั 3  สญูเสยีฯ รอ้ยละ 30-49          
ของทัง้ร่างกาย 

เกดิภาวะหวัใจลม้เหลวเมื่อออกก าลงัมากกว่าการท ากจิวตัรประจ าวนั
ตามปกต ิ(functional class II) 
และ 
ตอ้งควบคุมอาหารระดบัปานกลาง หรอืตอ้งใชย้าทีจ่ าเป็นเพื่อลดอาการ
หรอืเพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กดิภาวะหวัใจลม้เหลว จากทัง้การตรวจรา่งกายและ
การตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร      
หรอื 
 ฟ้ืนตวัสูภ่าวะปกตหิลงัผ่านการผ่าตดัเพื่อรกัษาภาวะกลา้มเน้ือหวัใจหนา
ผดิปกต ิหรอืประสบผลส าเรจ็หลงัการผ่าตดัเปลีย่นหวัใจ ร่วมกบัเกณฑ์
ดงักล่าวขา้งตน้ 

ระดบั 4  สญูเสยีฯ รอ้ยละ 50-100        
ของทัง้ร่างกาย 

เกดิภาวะหวัใจลม้เหลวระหว่างท ากจิวตัรประจ าวนัตามปกตแิมจ้ะควบคุม
อาหารอย่างเขม้งวดและไดย้าทีเ่หมาะสม  (functional class III หรอืIV) 
หรอื 
ตรวจพบมภีาวะหวัใจลม้เหลวตลอดเวลาแมจ้ะมกีารควบคุมอาหารอย่าง
เขม้งวดและไดร้บัยาทีเ่หมาะสมแลว้กต็าม 
 หรอื 
 ฟ้ืนตวัสูภ่าวะปกตหิลงัผ่านการผ่าตดัเพื่อรกัษาภาวะกลา้มเน้ือหวัใจหนา
ผดิปกต ิหรอืประสบผลส าเรจ็จากการผ่าตดัเปลีย่นหวัใจ ร่วมกบัเกณฑด์งั 
กล่าวขา้งตน้ 
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ตวัอย่างท่ี 10.27   การสญูเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกายรอ้ยละ 0-9 จากโรค cardiomyopathy  

ประวติั  ผู้ป่วยชายอายุ 31 ปี เข้ารบัการรกัษาในโรงพยาบาลหลงัเกิดอาการเป็นลมหมดสต ิ                            

เหตุเกิดขึ้นที่ศูนย์ล้างพิษ (detoxification center) ผู้ป่วยมีปญัหาเกี่ยวกบัการดื่ม

แอลกอฮอล ์แต่ปฏเิสธทีจ่ะรบัการรกัษาดว้ยการใชย้าเพื่อรกัษาปญัหาดงักล่าว 

อาการปัจจบุนั  ปฏิเสธอาการเหนื่อยเวลาออกแรง อ่อนเพลีย แน่นหน้าอก เหนื่อยขณะนอนตอน

กลางคนื และไม่เคยมอีาการเป็นลมหมดสตมิาก่อน 

การตรวจรา่งกาย  สญัญาณชพีปกต ิระบบหวัใจและหลอดเลอืดปกต ิ

การตรวจทางคลินิก  ผลการตรวจหวัใจดว้ยคลื่นเสยีงสะท้อนความถี่สงู พบการบบีตวัของหอ้งหวัใจล่างซา้ย 

(left ventricular ejection fraction, LVEF) ลดลงเหลอืรอ้ยละ 40 โดยการบบีตวัลดลง

เท่าๆ กนัในทุกๆ สว่นของผนงัหวัใจ สว่นหวัใจหอ้งบนทัง้สองหอ้งและหวัใจหอ้งล่างขวา 

มขีนาดและการท างานปกติ แรงดนัเลือดไปปอดจากการประเมนิปกติ ผลการบนัทึก

คลื่นไฟฟ้าหวัใจตลอดคนืไม่พบหวัใจเตน้ผดิจงัหวะทีจ่ะสามารถอธบิายภาวะเป็นลมหมด

สตไิด ้

การวินิจฉัยโรค ภาวะเป็นลมหมดสตเิน่ืองจากพษิแอลกอฮอลแ์ละการบบีตวัของหวัใจหอ้งล่างซา้ยลดลง

ผดิปกติโดยไม่มอีาการ สนันิษฐานว่าเป็นโรคกลา้มเนื้อหวัใจผดิปกติทีม่สีาเหตุมาจาก

การดื่มแอลกอฮอล ์(alcoholic cardiomyopathy) 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 5-9 ของทัง้ร่างกาย 

ค าอธิบาย   การคน้พบสาเหตุทีส่ามารถแกไ้ขอาจท าใหห้วัใจคนืกลบัสู่ปกต ิ การสญูเสยีสมรรถภาพ

จะสงูกว่านี้ถ้าผูป้่วยมอีาการหวัใจลม้เหลวหรอืไม่สามารถท ากจิวตัรประจ าวนัตามปกติ

ได ้

 

ตวัอย่างท่ี 10.28   การสญูเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกายรอ้ยละ 0-9 จากโรค cardiomyopathy  

ประวติั   ผู้ป่วยหญิง อายุ 26 ปี มอีาการเหนื่อยและเกดิภาวะหวัใจล้มเหลวหลงัการคลอด

ตามปกตไิด ้3 วนั ความดนัโลหติปกต ิไม่มโีรคลิน้หวัใจ คลื่นไฟฟ้าหวัใจอยู่ในเกณฑ์

ปกต ิยกเวน้อตัราชพีจรเรว็ (sinus tachycardia) การตรวจหวัใจดว้ยคลื่นเสยีงสะทอ้น

ความถีส่งูพบว่าหวัใจหอ้งล่างซา้ยบบีตวัลดลงทัว่ๆ ไป LVEF 0.3 ผูป้่วยไดร้บัการรกัษา

ดว้ยยากลุ่ม digitalis และยาขบัปสัสาวะซึง่ไดผ้ลดจีนสามารถหยุดยาดงักล่าวประมาณ 6 

เดอืนก่อนไดร้บัการประเมนิครัง้นี้ ผูป้่วยสามารถด าเนินชวีติประจ าวนัไดต้ามปกติและ

ไดร้บัค าแนะน าใหห้ลกีเลีย่งการตัง้ครรภค์รัง้ต่อไป    

อาการปัจจบุนั    ไม่มอีาการผดิปกตใิดๆ มาตลอดเวลาหลายเดอืน สามารถท ากจิกรรมต่างไดเ้ตม็ที ่ 



 

 

555 

การตรวจรา่งกาย   ไม่พบอาการแสดงของภาวะหวัใจลม้เหลว ความดนัโลหติ 110/70 มม.ปรอท ชพีจรเต้น

สม ่าเสมอ 70 ครัง้/นาท ีตรวจหวัใจไม่พบ ventricular heave เสยีงหวัใจ ปกต ิ

การตรวจทางคลินิก  คลื่นไฟฟ้าหวัใจปกต ิเอก็ซเรยท์รวงอกมเีงาหวัใจโตขึน้เลก็น้อย ไม่มลีกัษณะหอ้งหวัใจ

โต ตรวจหวัใจดว้ยคลื่นเสยีงสะทอ้นความถี่สงูพบหวัใจหอ้งล่างซา้ยโตเลก็น้อย การบบี

ตวัลดลงทัว่ๆ ไป LVEF 0.55 สามารถออกก าลงัได้ 95%ของความสามารถในการ           

ออกแรงร่วมกบัมกีารเปลีย่นแปลงของคลื่นไฟฟ้าหวัใจ และ LVEF ลดลดเหลอื 0.5 

การวินิจฉัยโรค   ภาวะผดิปกตขิองกลา้มเน้ือหวัใจทีเ่กดิขึน้หลงัคลอด (postpartum cardiomyopathy) 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 9 ของทัง้ร่างกาย 

ค าอธิบาย   ถา้ผูป้ว่ยมอีาการผดิปกตกิารประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกายจะมากกว่าน้ี 

แต่หากตรวจแล้วขนาดหัวใจไม่โตLVEFขณะพักปกติและเพิ่มขึ้นขณะออกก าลัง           

การประเมนิการสญูเสยีฯ จะน้อยกว่ารอ้ยละ 9 

 

ตวัอย่างท่ี  10-29   การสญูเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกายรอ้ยละ 10-29 จากโรค cardiomyopathy  

ประวติั   ผูป้ว่ยชาย อายุ 28 ปี  เป็นโรคกลา้มเน้ือหวัใจหนาผดิปกตแิละมกีารปิดกัน้ทางออกของ

เลอืดแดง ได้รบัการผ่าตดัลดความหนาของกล้ามเนื้อหวัใจ  (septal myectomy)              

เมื่อ 2 ปีก่อนเนื่องจากมอีาการเหนื่อยมากและเวยีนศรีษะเวลาออกแรง ผูป้ว่ยมบีดิา เป็น

โรคเดยีวกนั  

อาการปัจจบุนั   ใชช้วีติประจ าวนัไดป้กต ิไม่มอีาการผดิปกตอิื่นเพิม่เตมิ 

การตรวจรา่งกาย  สุขภาพสมบูรณ์ ไม่มอีาการแสดงของภาวะหวัใจล้มเหลว ความดนัโลหติ 130/70 มม.

ปรอท ชพีจรเต้นสม ่าเสมอ 70 ครัง้/นาท ีชพีจร carotid เรว็และแรง (brisk carotid 

pulse) คล าได ้sustained apical impulse ฟงัได ้soft mid systolic murmur grade 1/6 

ชดัทีด่า้นขา้งขอบกระดกู sternum และไดย้นิเสยีง S4 gallop 

การตรวจทางคลินิก  คลื่นไฟฟ้าหวัใจม ีprominent Q waves, high voltage เอก็ซเรยท์รวงอกพบขนาดหวัใจ

ปกต ิตรวจหวัใจดว้ยคลื่นเสยีงสะทอ้นความถีส่งูมผีนงักัน้หอ้งหวัใจหอ้งล่าง (ventricular 

septum) หนามาก ส่วนผนังหวัใจหอ้งล่างซา้ยส่วนหลงั (posterior ventricular wall) 

หนาตวัเลก็น้อย การเคลื่อนไหวของลิน้ไมตรลัปกต ิ ตรวจโดยใช ้Doppler พบว่ามคีวาม

แตกต่างของแรงดนัผ่านทางออกของหอ้งหวัใจหอ้งล่างซา้ย (LVOT) เพยีง 10 มม.ปรอท 

การตรวจคลื่นไฟฟ้าหวัใจ 24 ชม. (Holter monitor) ไม่พบหวัใจหอ้งล่างเต้นเรว็ผดิ

จงัหวะ (ventricular tachycardia) 

การวินิจฉัยโรค ภาวะกล้ามเนื้อหวัใจหนาผดิปกติ (hypertrophic cardiomyopathy) หลงัการผ่าตดั 

septal myectomy 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 20 ของทัง้ร่างกาย 
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ค าอธิบาย   ผูป้่วยรายน้ีไม่มอีาการผดิปกติหลงัไดร้บัการผ่าตดั septal myectomy ควรแนะน าให้

ผู้ป่วยหลกีเลี่ยงการออกก าลงัที่หกัโหมเกินไปและสมควรมารบัการตรวจติดตามเพื่อ

ประเมินสภาวะโรคอย่างสม ่าเสมอ ถ้าตรวจพบหัวใจห้องล่างเต้นเร็วผิดจังหวะจาก 

Holter monitor ตอ้งใหย้าตา้นภาวะการเตน้หวัใจผดิจงัหวะ (antiarrhythmic agent) และ

การประเมินการสูญเสยีสมรรถภาพฯ ต้องรวมจากเกณฑ์ของทัง้ภาวะหัวใจเต้นผิด

จงัหวะและของภาวะผดิปกตขิองกลา้มเน้ือหวัใจเขา้ดว้ยกนั   

 

ตวัอย่างท่ี 10.30   การสญูเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกายรอ้ยละ 10-29 จากภาวะ cardiomyopathy  

ประวติั   ผู้ป่วยชาย อายุ 59 ปี มีอาชีพเป็นผู้ดูแลสนามกอล์ฟ ดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณมาก

ตดิต่อกนัเป็นเวลานาน มภีาวะขาดสารอาหาร เคยเขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาลก่อน

หน้านี้ด้วยภาวะเลือดคัง่ในปอดอย่างรุนแรงซึ่งอาจเนื่องมาจากหัวใจห้องล่างซ้าย

ลม้เหลวจากการดื่มแอลกอฮอลม์ากเกนิไปและภาวะขาดสารอาหาร 

อาการปัจจบุนั   อาการต่างๆ ดขีึน้อย่างรวดเรว็หลงัจากได้รบัการรกัษาด้วยการให้สารอาหารทดแทน   

ให้ยากลุ่ม digitalis ยาขับปสัสาวะ ยากลุ่ม ACE inhibitor และงดดื่มแอลกอฮอล ์

สามารถกลบัไปใชช้วีติประจ าวนัไดต้ามปกต ิผูป้่วยมาตรวจรบัการรกัษาอย่างสม ่าเสมอ 

ยงัคงไดร้บัยา ACE inhibitor ร่วมกบัการจ ากดัปรมิาณเกลอืทีร่บัประทาน 

การตรวจรา่งกาย   สขุภาพโดยรวมอยู่ในเกณฑด์ ีไม่พบอาการแสดงของภาวะหวัใจลม้เหลว ความดนัโลหติ 

120/80 มม.ปรอท ชพีจรเต้นสม ่าเสมอ 70 ครัง้/นาท ีคล า precordial impulse ไดก้วา้ง

กว่าปกต ิsustained เลก็น้อย ที ่anterior axillary line ไม่พบ parasternal heave เสยีง 

S1และ S2 ปกต ิไม่ไดย้นิเสยีง S3 

การตรวจทางคลินิก  คลื่นไฟฟ้าหวัใจพบ small R waves, low T waves ใน lateral chest leads เอก็ซเรย์

ทรวงอกพบเงาหวัใจโตปานกลาง ไม่มลีกัษณะหอ้งหวัใจหอ้งใดโตเป็นพเิศษ ตรวจหวัใจ

ดว้ยคลื่นเสยีงสะทอ้นความถีส่งูพรอ้มการออกก าลงัพบการบบีตวัของหวัใจหอ้งล่างซา้ย

รอ้ยละ 40 ทัง้ขณะพกัและหลงัออกก าลงั ซึง่ผูป้่วยสามารถออกก าลงัไดร้อ้ยละ 75 ของ 

functional aerobic capacity คลื่นไฟฟ้าหวัใจไม่มลีกัษณะผดิปกตขิณะออกก าลงั 

การวินิจฉัยโรค   ภาวะผดิปกตขิองกลา้มเน้ือหวัใจซึง่เป็นผลจากแอลกอฮอลแ์ละการขาดสารอาหาร 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 25 ของทัง้ร่างกาย 

 

ตวัอย่างท่ี 10.31   การสญูเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกายรอ้ยละ 30-49 จากภาวะ cardiomyopathy  

ประวติั  ผูป้ว่ยชาย อายุ 38 ปี  เหนื่อยเวลาออกแรงมา 3 เดอืน ตรวจเลอืดใหผ้ลบวกต่อเชือ้ HIV 

มานาน 5 ปี ไดร้บัการรกัษาดว้ยยากลุ่ม ACE inhibitor ยงัมอีาการเหนื่อย (functional 

class II) 
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อาการปัจจบุนั  ตอ้งหยุดวิง่เพราะเหนื่อยหอบเมื่อวิง่เหยาะๆ ไดป้ระมาณ 2 ช่วงตกึ ไม่มอีาการไอ ไม่มี

ไขห้รอืหนาวสัน่ ไม่บวม นอนราบได ้ไม่เคยตอ้งลุกขึน้มานัง่หอบกลางดกึเพราะเหนื่อย 

การตรวจรา่งกาย   ความดนัเลอืด 130/80 มม.ปรอท ชพีจรปกต ิ88 ครัง้/นาท ี  แรงดนัหลอดเลอืดด าทีค่อ 

(jugular venous pressure) ปกต ิไม่มเีสยีงผดิปกตใินปอด ฟงัหวัใจพบเสยีงหนึ่งเบา 

เสยีงสองปกต ิไม่ไดย้นิ murmur หรอื gallops ตรวจร่างกายอื่นๆ ปกต ิ

การตรวจทางคลินิก  เอก็ซเรยท์รวงอกพบ congestion เลก็น้อย หวัใจโต ตรวจการออกก าลงั (stress testing) 

พบว่าออกก าลงัได ้3.8 นาท ีม ีST depression 1 มม. ตรวจหวัใจดว้ยคลื่นเสยีงสะทอ้น

ความถี่สูง พบหวัใจหอ้งล่างซา้ยโตเลก็น้อย การบบีตวัลดลงเหลอื รอ้ยละ 30 ลิ้นหวัใจ

ไมตรลัรัว่เล็กน้อย (grade 1/4) การตรวจสวนหวัใจ (cardiac catheterization) ไม่พบ

หลอดเลอืดหวัใจตบีอย่างมนียัส าคญั  ตดัชิน้กลา้มเน้ือหวัใจไปตรวจทางพยาธวิทิยา ไม่

พบมภีาวะผดิปกตขิองกลา้มเน้ือจาก infiltration (infiltrative cardiomyopathy) 

การวินิจฉัยโรค ภาวะผดิปกตขิองกลา้มเน้ือหวัใจจากเชือ้ HIV (HIV cardiomyopathy) 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 40 - 49 ของทัง้ร่างกายจากภาวะผดิปกตขิองกลา้มเนื้อหวัใจ 

รวมกบัความบกพร่องทีเ่กดิจากการตดิเชือ้ HIV 

 

ตวัอย่างท่ี 10.32    การสญูเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกายรอ้ยละ 30-49 จากภาวะ cardiomyopathy  

ประวติั    ผูป้ว่ยหญงิ อายุ 54 ปี ไดร้บัการรกัษาภาวะหวัใจลม้เหลวและภาวะเลอืดทีอ่อกจากหวัใจ

ไปเลีย้งร่างกายไม่พอมา 3 ปี ผลการฉีดสารทบึรงัสหีลอดเลอืดหวัใจและสวนหวัใจเมื่อ 

๒ ปีก่อนไม่พบโรคหลอดเลอืดหวัใจตีบหรอืโรคของลิน้หวัใจ การบบีตวัของหวัใจห้อง

ล่างลดลง end-diastolic pressure สงู 28 มม.ปรอท LVEF0.3 ไดร้บัการรกัษาดว้ยยา 

ACE inhibitor 

อาการปัจจบุนั  อาการคงทีใ่นช่วงปีทีผ่่านมา ท างานบา้นเบาๆ ได ้สว่นใหญ่นัง่เฉยๆ หายใจเหนื่อยเวลา

เดนิขึน้บนัไดหนึ่งชัน้ ตอ้งนอนหนุนหมอนสองใบ 

การตรวจรา่งกาย  ความดนัโลหติ 110/70 มม.ปรอท ชพีจรเต้นสม ่าเสมอ 70 ครัง้/นาท ีJVP ปกต ิปอด

ปกติ apical impulse ขยายใหญ่ sustained และอยู่ที่ต าแหน่งถดัไปจาก anterior 

axillary line คล าได ้early diastolic impulse S1 เบาลง S2 ปกต ิไดย้นิเสยีงสามชดัเจน 

การตรวจทางคลินิก   คลื่นไฟฟ้าหวัใจพบ T wave เตี้ยลงในทุก lead ม ีQS pattern ใน lead V1, V2 

เอกซเรยท์รวงอกพบเงาหวัใจโตมากและเงาหลอดเลอืดในปอดบรเิวณกลบีบนโป่งพอง

เลก็น้อย ตรวจหวัใจดว้ยคลื่นเสยีงสะทอ้นความถี่สูงพบหวัใจหอ้งล่างซา้ยโตปานกลาง  

LVEF 0.3 และมหีวัใจหอ้งบนซา้ยโตร่วมดว้ย 

การวินิจฉัยโรค ภาวะผดิปกตขิองกลา้มเน้ือหวัใจทีไ่ม่ทราบสาเหตุ (idiopathic cardiomyopathy) 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 49 ของทัง้ร่างกาย 

ค าอธิบาย    ความสามารถในการออกก าลงัลดลง ร่วมกบัการท างานของหวัใจหอ้งล่างซา้ยลดลง 
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ตวัอย่างท่ี 10.33  การสญูเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกายรอ้ยละ 50-100 จาก cardiomyopathy  

ประวติั   ผูป้ว่ยหญงิ อายุ 62 ปี มอีาการเหนื่อยและแน่นหน้าอกเวลาออกแรงมากขึน้ในเวลา 2 ปี

ที่ผ่านมา ผู้ป่วยเป็นความดันโลหิตสูงมานานและแทบไม่ได้รับการรักษา ไม่มีโรค

ประจ าตวัอื่นๆ  มภีาวะกลา้มเนื้อหวัใจหนาตวัผดิปกต ิ(hypertrophic cardiomyopathy) 

และฟงัไดย้นิเสยีง murmur ผูป้ว่ยไดร้บัการรกัษาดว้ยยาต้านเบต้าและยาต้านแคลเซยีม

ในขนาดสงู 

อาการปัจจบุนั  ยงัคงมีอาการรุนแรง ไม่สามารถเดินขึ้นบนัไดเพียงครึ่งชัน้หรือท ากิจวตัรประจ าวัน 

อาการดีขึ้นเพียงเล็กน้อยหลังได้รับการผ่าตัดใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหวัใจแบบ dual 

chamber เมื่อ 6 เดอืนก่อน 

การตรวจรา่งกาย   ความดนัโลหติ 150/90 มม.ปรอท ชพีจร 50 ครัง้/นาท ีแรงดนัเลอืดด าดูจากหลอดเลอืด

ด าทีค่อปกต ิคล าชพีจร carotid พบลกัษณะเรว็แรง 2 จงัหวะ (brisk and bifid) ตรวจ

หวัใจจากการคล าพบ sustained และ triple impulse 

การตรวจทางคลินิก  ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงพบผนังกัน้ห้องหัวใจหนามาก (septal 

hypertrophy) LVEF0.7 มีความแตกต่างของแรงดนัเลือดในหัวใจห้องล่างซ้ายกับ

ทางออกของเลอืดแดงที ่aorta สงู 70 มม.ปรอท พบลิน้หวัใจไมตรลัรัว่อย่างรุนแรงจาก

การปิดทีไ่ม่สนิทของ anterior leaflet เอกซเรยท์รวงอกพบเงาหวัใจไม่โต ไม่มรีอยโรคใน

ปอด คลื่นไฟฟ้าหวัใจพบเป็น sinus bradycardia และคลื่นไฟฟ้าทีเ่กดิจากการกระตุ้น

ของเครื่องกระตุน้ไฟฟ้าหวัใจ 

การวินิจฉัยโรค  ภาวะกลา้มเนื้อหวัใจหนาผดิปกตทิีเ่ป็นรุนแรง (severe hypertrophic cardiomyopathy) 

ทีม่กีารปิดกัน้ทางออกของเลอืดแดงจากหวัใจหอ้งล่างซา้ย 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 70 - 79 ของทัง้ร่างกาย 

ค าอธิบาย   ผู้ป่วยมีอาการของภาวะกล้ามเน้ือหวัใจหนาผิดปกติชนิดที่มีการปิดกัน้ทางออกของ 

เลือดแดงและการคลายตัวของหัวใจผิดปกติ ไม่พบอาการของภาวะหัวใจล้มเหลว 

เหมอืนทีพ่บในผูป้่วยหวัใจโตและการบบีตวัลดลง (dilated cardiomyopathy) ถา้ท าการ

ผ่าตดัเอาบางส่วนของผนังกัน้หอ้งหวัใจ (septal myectomy) ออกไปไดส้ าเรจ็จะท าให้

อาการและระดบัความรุนแรงลดลงได ้

 

ตวัอย่างท่ี 10.34    การสญูเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกายรอ้ยละ 50-100 จาก cardiomyopathy  

ประวติั    ผูป้ว่ยชาย อายุ 47 ปี เหนื่อยเวลาออกแรง นอนราบไม่ได ้และบวม มา 3 เดอืน 
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อาการปัจจบุนั   ผูป้่วยได้รบัการประเมนิเพื่อผ่าตดัเปลี่ยนหวัใจ มอีาการเหน่ือยเวลาออกแรงเวลาเดนิ  

ขึน้บนัไดเพยีง 1 ชัน้ หรอืเดนิมากกว่า 25 กา้ว ยาทีร่บัประทานอยู่คอื ACE inhibitor  

ยาขบัปสัสาวะ ยาตา้นเบตา้ ไม่สามารถท ากจิวตัรประจ าวนัสว่นใหญ่ได ้

การตรวจรา่งกาย  แรงดันเลือดด าดูจากหลอดเลือดที่คอสูง ได้ยิน raleในปอดทัง้ 2ข้าง คล า apical 

impulse เลื่อนต าแหน่งไปดา้นซา้ยและ sustained ฟงัหวัใจได้ยนิเสยีง holosystolic 

murmur ระดบัความดงั 2/6 บรเิวณสว่นยอดของหวัใจ แขน ขาไม่บวม 

การตรวจทางคลินิก   คลื่นไฟฟ้าหวัใจเป็น sinus rhythm อตัราเรว็ 90 ครัง้/นาท ีQRS complex เตี้ยลง   

ทัว่ไปในทุก lead และพบ QS pattern ใน lead II,III,aVF เอกซเรยท์รวงอกพบเงาหวัใจ

โตปานกลาง และแรงดนัเลอืดด าในปอดสงูเลก็น้อย (pulmonary venous hypertension) 

ตรวจหวัใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงพบการบีบตวัของหวัใจห้องล่างซ้ายลดลง

เหลอืรอ้ยละ 32 เน่ืองมาจากโรคหวัใจ amyloidosis 

การวินิจฉัยโรค  โรคหวัใจ amyloidosis (cardiac amyloidosis) ทีม่ภีาวะหวัใจลม้เหลว 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 80 - 89 ของทัง้ร่างกาย จากภาวะผดิปกตขิองกลา้มเนื้อหวัใจ 

ร่วมกบัความบกพร่องของอวยัวะอื่นอนัเกดิจากผลของ amyloidosis 

 

ค าอธิบาย   ความรุนแรงของการสญูเสยีสมรรถภาพจะสงูขึน้อกี ถ้าผูป้่วยมอีาการรุนแรงมากกว่าน้ี 

(หอบเหนื่อยแมเ้พยีงออกแรงเลก็น้อยหรอืบวม) มปีระวตัเิป็นลมหมดสติ หรอืมหีลกัฐาน

ทีแ่สดงว่าเคยมหีวัใจหอ้งล่างเต้นรวัเรว็ผดิจงัหวะแบบ non-sustained หรอืยงัมภีาวะ

หวัใจล้มเหลวจากการตรวจร่างกายแม้จะได้รบัยาเต็มที่ และถ้าผู้ป่วยมีหวัใจเต้นผิด

จงัหวะอย่างมนีัยส าคญักต็้องประเมนิตามเกณฑ์การประเมนิภาวะหวัใจเต้นผดิจงัหวะ

ร่วมดว้ย 

 

10.7  โรคของเย่ือหุ้มหวัใจ (Pericardial heart disease) 
 โรคทีก่่อใหเ้กดิการอกัเสบของเยื่อหุม้หวัใจ ไดแ้ก่ (1) โรคทางระบบร่างกาย (systemic illness)  เช่น lupus 

erythematosus (2) ปฏกิริยิาต่อแรงกล (mechanical forces) เช่น การไดร้บัภยนัตรายบรเิวณหน้าอก หรอืจากการฉาย

แสง (3) ไม่พบสาเหตุทีช่ดัเจน (idiopathic pericarditis) (4) การตดิเชือ้ เช่น เชื้อไวรสั แบคทเีรยี หรอืเชือ้รา (5)  หลงั

การผ่าตดัเปิดหวัใจ (post-pericardiotomy syndrome) นอกจากนี้เนื้องอกอาจแพร่กระจายมาทีเ่ยื่อหุม้หวัใจกไ็ด ้

 การอกัเสบของเยื่อหุม้หวัใจทีเ่ป็นซ ้าๆ (recurrent pericarditis) อาจท าใหผู้ป้ว่ยมไีขแ้ละมอีาการเจบ็หน้าอก 

(pleuritic chest pain) เน่ืองจากอาการเจบ็หน้าอกนัน้ไม่จ าเพาะเจาะจง การวนิิจฉัยจงึมคีวามจ าเป็นทีจ่ะต้องตรวจพบ

น ้าในช่องเยื่อหุม้หวัใจจากการตรวจดว้ยคลื่นเสยีงสะทอ้นความถีส่งูหรอืมหีลกัฐานจากการตรวจทางหอ้งปฏบิตัิการว่ามี

ภาวะอกัเสบทีก่ าลงัด าเนินอยู่ เช่น การมคี่า ESR (Erythrocyte Sedimentation Rate) สงูขึน้  
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  ภาวะ constrictive pericarditis  เป็นภาวะทีพ่บไดบ้่อยทีส่ดุทีเ่ป็นเหตุใหส้มรรถภาพการท างานของร่างกาย

ลดลง การรกัษาดว้ยการผ่าตดัเลาะเยื่อหุม้หวัใจทีห่นาออกอาจช่วยลดอาการและช่วยใหส้ภาพโดยรวมของผูป้่วยดขีึน้ 

ดงันัน้ก่อนทีจ่ะประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของร่างกายอย่างถาวรจ าเป็นตอ้งใหเ้วลาผูป้ว่ยพอสมควรเพื่อใหร้่างกาย

ฟ้ืนตวัจากการผ่าตดัและเกดิผลดทีีสุ่ดจากการรกัษาส าหรบัผูป้่วยรายนัน้ๆ เสยีก่อน อาการเจบ็ปวดที่เกดิขึน้และการ

ท างานของหวัใจทีผ่ดิปกตจิากภาวะ tamponade อาจท าใหส้มรรถภาพร่างกายลดลงไดจ้รงิ  แต่น้อยมากทีจ่ะเป็นอย่าง

ถาวร แต่ถา้เกดิเยื่อหุม้หวัใจอกัเสบซ ้าๆ (recurrent pericarditis) ร่วมกบัภาวะ tamponade หรอืโรคของเยื่อหุม้หวัใจที่

เกดิจากเนื้องอก อาจเป็นเหตุใหส้มรรถภาพการท างานของร่างกายลดลงอย่างถาวรได ้ดงันัน้ในภาวะ acute illness 

จ าเป็นตอ้งใหเ้วลาผูป้่วยส าหรบัการหายและฟ้ืนตวัเสยีก่อน  โดยทัว่ไปจะใหเ้วลาเป็นเดอืน  จงึจะประเมนิการสญูเสยี

ของสมรรถภาพร่างกายอย่างถาวรได ้

 การวนิิจฉัยโรคของเยื่อหุม้หวัใจท าไดโ้ดยการซกัประวตั ิ ตรวจร่างกายพบ  pericardial friction rub หรอื 

early diastolic pericardial knock  ตรวจหวัใจดว้ยคลื่นเสยีงสะทอ้นความถี่สงูพบน ้าในช่องเยื่อหุม้หวัใจ เยื่อหุม้หวัใจ

หนาและอาจพบหินปูนเกาะที่เยื่อหุ้มหัวใจจากการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Computerized 

Tomography-CT)  หรอื ตรวจดว้ยคลื่นแม่เหลก็ไฟฟ้า (Magnetic Resonance Imaging-MRI) หรอืการตรวจสวนหวัใจ 
 
 10.7.1   เกณฑก์ารประเมินการสญูเสียสมรรถภาพของทัง้รา่งกายเน่ืองจากโรคของเยื่อหุ้มหวัใจ               
แสดงไวใ้นตารางที ่10-10 
 
ตาราง  10-10 เกณฑก์ารประเมินการสญูเสียสมรรถภาพของรา่งกายเน่ืองจากโรคของเยือ่หุ้มหวัใจ 
 

ระดบัการสญูเสียสมรรถภาพ อาการและอาการแสดง 
ระดบั 1  สญูเสยีฯ รอ้ยละ 0-9              
ของทัง้ร่างกาย 

เป็นโรคของเยื่อหุม้หวัใจจากการตรวจร่างกายหรอืตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร
โดยไม่มอีาการผดิปกตใินการด าเนินชวีติประจ าวนั 
และ 
ไม่ตอ้งรกัษาอย่างต่อเน่ือง และไม่มอีาการแสดงว่าหวัใจโต หรอืมเีลอืดคัง่ใน
ปอดหรอืในอวยัวะอื่น 
หรอื 
เป็นผูป้ว่ยทีเ่คยไดร้บัการผ่าตดัเลาะเยื่อหุม้หวัใจออก หรอื ผ่าตดัระบายน ้า
จากช่องเยื่อหุม้หวัใจ (pericardial window)  ทีไ่มม่ผีลขา้งเคยีงต่อเนื่องจาก
การรกัษาดงักล่าว  ร่วมกบัขอ้บง่ชีข้า้งตน้ 

ระดบั 2  สญูเสยีฯ รอ้ยละ 10-29      
ของทัง้ร่างกาย 

เป็นโรคของเยื่อหุม้หวัใจจากการตรวจร่างกายหรอืหอ้งปฏบิตักิารโดยไม่มี
อาการผดิปกต ิ
และ 
ตอ้งควบคุมอาหาร หรอืตอ้งใชย้าในการควบคมุไม่ใหม้อีาการหรอือาการ
แสดงของภาวะหวัใจลม้เหลว 
หรอื 
ฟ้ืนตวัหลงัการผ่าตดัเลาะเยื่อหุม้หวัใจ ร่วมกบัขอ้บ่งชีข้า้งตน้ 
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ระดบัการสญูเสียสมรรถภาพ อาการและอาการแสดง 
ระดบั 3  สญูเสยีฯ รอ้ยละ 30-49         
ของทัง้ร่างกาย 

มอีาการเลก็น้อยถงึปานกลางขณะท ากจิวตัรประจ าวนั (functional class II) 
แมจ้ะไดร้บัการควบคมุอาหารและไดร้บัการรกัษาดว้ยยา  เป็นโรคของเยื่อหุม้
หวัใจ จากการตรวจร่างกายหรอืจากการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร 
และ 
ตรวจพบแรงดนัเลอืดด าสงูขึน้ หรอืตรวจพบภาวะ constrictive physiology
จากการตรวจหวัใจดว้ยคลื่นเสยีงสะทอ้นความถีส่งู หรอืตรวจวดัความ
ผดิปกตทิาง  hemodynamics  
หรอื 
ฟ้ืนตวัหลงัผ่าตดัเลาะเยื่อหุม้หวัใจ แต่ยงัมอีาการ  อาการแสดง และความ
ผดิปกตจิากการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารตามขอ้ความขา้งตน้ 

ระดบั 4  สญูเสยีฯ รอ้ยละ 50-100 
ของทัง้ร่างกาย 

เป็นโรคของเยื่อหุม้หวัใจจากการตรวจร่างกายหรอืทางหอ้งปฏบิตักิารทีม่ี
อาการแมข้ณะท ากจิวตัรประจ าวนั (functional  class III-IV) ทัง้ๆทีไ่ดร้บัการ
ควบคมุอาหารและไดย้ารกัษา  
และ 
ฟ้ืนตวัหลงัผ่าตดัเลาะเยื่อหุม้หวัใจ แต่ยงัคงมอีาการ  อาการแสดง และพบ
ความผดิปกตจิากการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารทีก่ล่าวไวข้า้งตน้ 

 

ตวัอย่างท่ี 10.35    การสญูเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกายรอ้ยละ 0-9 จากโรคของเยื่อหุม้หวัใจ 

ประวติั   ผูป้ว่ยชาย อายุ 28 ปี  เยื่อหุม้หวัใจอกัเสบเฉียบพลนัเมื่อ 15 เดอืนก่อน โดยมอีาการไข้

เฉียบพลนัร่วมกบัเจบ็แน่นหน้าอกดา้นหน้า และฟงัได ้pericardial friction rub ทีห่ายไป

ไดเ้อง 

อาการปัจจบุนั  ไม่มอีาการใดๆ สามารถกลบัไปท างานและใชช้วีติไดอ้ย่างปกต ิ

การตรวจรา่งกาย  ปกต ิ

การตรวจทางคลินิก  ตรวจหวัใจด้วยคลื่นเสยีงสะท้อนความถี่สูงพบน ้าในช่องเยื่อหุ้มหวัใจปรมิาณเลก็น้อย 

หายไปหลงัใหก้ารรกัษาดว้ยแอสไพรนิ 

การวินิจฉัยโรค เยื่อหุม้หวัใจอกัเสบเฉียบพลนัชนิดไม่รุนแรง ไม่ทราบสาเหตุชดัเจน 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 0 ของทัง้ร่างกาย 

ค าอธิบาย  ผูป้่วยอาจเกดิภาวะเยื่อหุม้หวัใจอกัเสบชนิดบบีรดัหวัใจ (constrictive pericarditis) ได ้

แต่สว่นใหญ่ไม่มกีารสญูเสยีสมรรถภาพอย่างถาวร 

 

ตวัอย่างท่ี 10.36  การสญูเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกายรอ้ยละ 0-9 

ประวติั   ผูป้ว่ยหญงิ อายุ 64 ปี  มเียื่อหุม้หวัใจอกัเสบเฉียบพลนัไม่ทราบสาเหตุ ไดร้บัการรกัษา

ดว้ยการเจาะดดูน ้าออกจากช่องเยื่อหุม้หวัใจ อาการดขีึน้หลงัการรกัษา 

อาการปัจจบุนั  กลบัจากการท่องเทีย่วจากต่างประเทศโดยไม่มอีาการผดิปกตใิดๆ 

การตรวจรา่งกาย  ปกต ิ
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การตรวจทางคลินิก   เอกซเรยท์รวงอกปกต ิตรวจหวัใจดว้ยคลื่นเสยีงสะทอ้นความถีส่งูปกต ิ

การวินิจฉัยโรค  เยื่อหุม้หวัใจอกัเสบดขีึน้จนหายสนิทหลงัระบายน ้าออกจากช่องเยื่อหุม้หวัใจ 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 0 ของทัง้ร่างกาย 

ค าอธิบาย  เป็นภาวะทีห่ายไดเ้อง ไม่มผีลต่อการด าเนินชวีติหรอืกจิวตัรประจ าวนั 

 

ตวัอย่างท่ี 10.37   การสญูเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกายรอ้ยละ 10-29 จากโรคของเยื่อหุม้หวัใจ  

ประวติั  ผูป้ว่ยหญงิ อายุ 32  ปี มอีาการไขแ้ละเจบ็หน้าอกแบบ pleuritic เนื่องจากเยื่อหุม้หวัใจ

อกัเสบจากเชือ้ไวรสัเมื่อ 1 ปีก่อน โดยตรวจพบน ้าในช่องเยื่อหุม้หวัใจปรมิาณปานกลาง

จากการตรวจหวัใจดว้ยคลื่นเสยีงสะทอ้นความถี่สงู ผลเลอืด ESR และปรมิาณเมด็เลอืด

ขาวในกระแสเลอืดสงูขึน้ ไม่พบหลกัฐานว่ามกีารตดิเชือ้จากแบคทเีรยีหรอืเชือ้ราจากน ้า

ในช่องเยื่อหุม้หวัใจ ตรวจภาวะ autoimmune ใหผ้ลลบ 

อาการปัจจบุนั  ในช่วง 1 ปีทีผ่่านมา ผูป้่วยเกดิอาการเจบ็หน้าอกร่วมกบัมนี ้าในช่องเยื่อหุม้หวัใจซ ้าขึน้

อกี 4-6 สปัดาห ์อาการคงทีม่าเป็นเวลาประมาณ 10 เดอืน 

การตรวจรา่งกาย   สบายด ีไม่มภีาวะหวัใจลม้เหลว เสยีงหวัใจปกต ิไม่ม ีmurmur หรอืเสยีงหวัใจทีผ่ดิปกต ิ

ไม่ไดย้นิเสยีง pericardial rub  

การตรวจทางคลินิก  คลื่นไฟฟ้าหวัใจพบ T wave เตี้ยลง เอกซเรยท์รวงอกพบเงาหวัใจขนาดปกต ิไม่มรีอย

โรคในปอด ตรวจหวัใจดว้ยคลื่นเสยีงสะทอ้นความถีส่งูพบน ้าในช่องเยื่อหุม้หวัใจปรมิาณ

เลก็น้อย  

การวินิจฉัยโรค  เยื่อหุม้หวัใจอกัเสบไม่ทราบสาเหตุทีเ่ป็นซ ้า (recurrent idiopathic pericarditis)  

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 15 ของทัง้ร่างกาย 

ค าอธิบาย   ถา้เป็นซ ้าบ่อยๆ ควรพจิารณาใหย้ารบัประทานระยะยาว เช่น ยากลุ่ม salicylates, กลุ่ม 

NSAID, สเตยีรอยด ์หรอืยา colchicines 

 

ตวัอย่างท่ี 10.38   การสญูเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกาย รอ้ยละ10-29 จากโรคของเยื่อหุม้หวัใจ  

ประวติั  ผูป้่วยชาย อายุ 60 ปี ไดร้บัการผ่าตดัเลาะเยื่อหุม้หวัใจ (pericardectomy) เพื่อรกัษา

ภาวะเยื่อหุม้หวัใจอกัเสบชนิดบบีรดัหวัใจ (constrictive pericarditis) เมื่อ 1 ปีก่อน 

อาการปัจจบุนั  ไม่มอีาการใดๆ แมจ้ะออกแรงเตม็ที ่ปฏเิสธอาการบวม นอนราบไม่ได ้เหนื่อยเวลาออก

แรงหรอือิม่อาหารเรว็ผดิปกต ิ

การตรวจรา่งกาย   ความดนัโลหติปกติ ไม่ม ี pulsus paradoxus ตรวจระบบหวัใจและหลอดเลอืดปกต ิ    

ผลตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารปกต ิ

การตรวจทางคลินิก  เอกซเรยท์รวงอกพบเยื่อหุม้หวัใจมหีนิปูนเกาะซึง่เป็นบรเิวณทีล่อกออกไม่หมดระหว่าง

การผ่าตดั ตรวจหวัใจด้วยคลื่นเสยีงสะทอ้นความถี่สงูพบหวัใจหอ้งล่างซา้ยโตเลก็น้อย 

LVEF 0.5 การหายใจเขา้ท าให ้mitral inflow amplitude เปลีย่นแปลงและรูปแบบของ 

early diastolic filling เขา้ไดก้บัภาวะบบีรดัหวัใจ (constrictive physiology) 
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การวินิจฉัยโรค  หวัใจหอ้งล่างซา้ยโตและมเียื่อหุม้หวัใจอกัเสบชนิดบบีรดัหวัใจ หลงัไดร้บัการผ่าตดัเลาะ

เยื่อหุม้หวัใจ 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 20 - 29 ของทัง้ร่างกาย 

ค าอธิบาย   หวัใจหอ้งล่างซา้ยโตเลก็น้อย ยงัคงมภีาวะหวัใจถูกบบีรดัหลงัได้รบัการผ่าตดัเลาะเยื่อ

หุ้มหัวใจ ความรุนแรงของการสูญเสียสมรรถภาพจะสูงขึ้นหากผู้ป่วยมีอาการใดๆ 

เกดิขึน้กต็าม 

 

ตวัอย่างท่ี 10.39   การสญูเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกายรอ้ยละ 30-49 จากโรคของเยื่อหุม้หวัใจ 

ประวติั    ผู้ป่วยชาย อายุ 45 ปี ได้รบัการผ่าตัดเลาะเยื่อหุ้มหวัใจเพื่อรกัษาภาวะเยื่อหุ้มหวัใจ

อกัเสบชนิดบบีรดัหวัใจเมื่อ 10 ปีก่อน รบัประทานยา furosemide ทุกวนัเพื่อป้องกนั

อาการบวม 

อาการปัจจบุนั  อ่อนแรงและหายใจเหนื่อยเวลาออกแรงอย่างหนกัแต่ยงัท างานทัว่ไปได ้

การตรวจรา่งกาย   แรงดนัเลอืดด าทีค่อสงูเลก็น้อย วดัได ้12 ซม.น ้า ไม่บวม ความดนัโลหติและชพีจรปกต ิ

คล าไม่ได ้ventricular heaves หรอื thrill, S1 ปกต ิS2 เบาลง ไม่ไดย้นิเสยีงหวัใจอื่นที่

ผดิปกต ิและไม่ไดย้นิเสยีง rub 

การตรวจทางคลินิก   คลื่นไฟฟ้าหวัใจพบ QRS และ T wave เตีย้ลงในทุก lead เอกซเรยท์รวงอกพบเงาหวัใจ

โต เหน็เงาหนิปนูเกาะทีบ่รเิวณดา้นหลงัหวัใจ ไม่พบรอยโรคในปอด ตรวจหวัใจดว้ยคลื่น

เสยีงสะทอ้นความถี่สงูพบเยื่อหุม้หวัใจหนา หวัใจหอ้งล่างขวาและซา้ยบบีตวัลดลงปาน

กลาง LVEF 0.4 พบลกัษณะภาวะหวัใจถูกบบีรดั โดย early diastolic filling wave 

amplitude ของ mitral inflow มกีารเปลีย่นแปลงแตกต่างกนัมากกว่ารอ้ยละ 50 ขณะ

หายใจเขา้ 

การวินิจฉัยโรค  เยื่อหุม้หวัใจอกัเสบชนิดบบีรดัหวัใจ หลงัไดร้บัการผ่าตดัเลาะเยื่อหุม้หวัใจ 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 30 - 39 ของทัง้ร่างกาย 

ค าอธิบาย   หลงัการผ่าตดัเลาะเยื่อหุม้หวัใจ แรงดนัเลอืดด าอาจจะยงัคงสงูอยู่ ถ้ามอีาการมากกว่านี้ 

จนไม่สามารถท ากจิวตัรประจ าวนัความรุนแรงของการสญูเสยีสมรรถภาพของทัง้รา่งกาย

จะมากกว่ารอ้ยละ 30-39 

 

ตวัอย่างท่ี 10.40   การสญูเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกายรอ้ยละ 30-39 จากโรคของเยื่อหุม้หวัใจ  

ประวติั   ผูป้่วยหญงิ อายุ 48 ปี  เป็นวณัโรคปอดขณะไปท างานอยู่ในต่างประเทศ  ตรวจพบน ้า 

ในช่องเยื่อหุม้หวัใจเป็นๆ หาย ๆ เหนื่อยและขาบวม 2-3 ครัง้ในระยะเวลา 1 ปีทีผ่่านมา 

ได้รบัการเจาะเอาน ้าในช่องเยื่อหุ้มหวัใจออกเป็นระยะ ไม่มอีาการเจบ็หน้าอก ปฏเิสธ 

การผ่าตดัเลาะเยื่อหุม้หวัใจเพราะบดิาเสยีชวีติระหว่างการท าผ่าตดัดงักล่าว 

อาการปัจจบุนั  ไม่มอีาการใดๆ หลงัจากมอีาการครัง้ล่าสดุเมื่อ 2 เดอืนก่อน 

การตรวจรา่งกาย   ขณะนี้อยู่ในเกณฑป์กต ิ
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การตรวจทางคลินิก  ตรวจหวัใจดว้ยคลื่นเสยีงสะทอ้นความถี่สงูพบเยื่อหุม้หวัใจหนา ตรวจพบลกัษณะหวัใจ

ถูกบบีรดั (constrictive physiology) เมื่อไม่มอีาการ และหากผูป้่วยมอีาการจะตรวจพบ

ลกัษณะภาวะทีม่นี ้าในช่องเยื่อหุม้หวัใจบบีรดัหวัใจ (effusive-constrictive physiology) 

โดยทีก่ารใหย้าไม่สามารถท าใหอ้าการดขีึน้ 

การวินิจฉัยโรค  เยื่อหุม้หวัใจอกัเสบทีเ่กดิซ ้าและมอีาการทีเ่กดิจากน ้าในช่องเยื่อหุม้หวัใจ 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 30 - 39 ของทัง้ร่างกาย 

ค าอธิบาย   น ้าในช่องเยื่อหุม้หวัใจทีเ่กดิขึน้ซ ้า แมไ้ดร้บัการรกัษาอย่างเตม็ทีแ่ลว้กต็าม ความรุนแรง

จะสงูขึน้หากอาการเป็นถีข่ ึน้หรอืมหีวัใจหอ้งล่างซา้ยบบีตวัลดลงดว้ย 

 

ตวัอย่างท่ี 10.41  การสญูเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกายรอ้ยละ 50-100 จากโรคเยื่อหุม้หวัใจ  

ประวติั   ผูป้ว่ยชาย อายุ 62 ปี มนี ้าในช่องทอ้งปรมิาณมาก แขนขาบวม น ้าหนกัลด และม ีอาการ

แสดงของเลือดคัง่ในปอดจากการที่มีน ้าในช่องเยื่อหุ้มหวัใจ หลงัได้รบัการระบายน ้า

ดงักล่าวออกปริมาณน ้าในช่องท้องและอาการบวมลดลงได้ชัว่คราวแต่ยงัคงมีอาการ

อ่อนเพลยีและหอบเหนื่อยระหว่างท ากจิวตัรประจ าวนั ไม่สามารถเดนิขึน้บนัได 1 ชัน้        

ไดโ้ดยไม่หยุดพกั 

อาการปัจจบุนั  ขาบวม มนี ้าในช่องทอ้ง สามารถ เดนิบนพืน้ราบและท ากจิกรรมเบาๆ ได ้

การตรวจรา่งกาย   ดสูบายด ีหลอดเลอืดด าทีค่อโปง่สงู 20 ซม.น ้า ขาบวม 2+ และมนี ้าในช่องทอ้ง น ้าหนัก

ตวัลดลงอย่างมากในระยะเวลาช่วงทีผ่่านมา คล าไม่พบ ventricular heaves, thrill หรอื 

tap บรเิวณ precordium เสยีงหวัใจเบาลง ไม่ม ีmurmur หรอืเสยีงหวัใจอื่นทีผ่ดิปกต ิ 

การตรวจทางคลินิก  คลื่นไฟฟ้าหวัใจ QRS และ T wave เตี้ยลง เอกซเรยท์รวงอกพบเงาหวัใจโตมากและ

หลอดเลอืดในปอดโป่ง (distention) ที่ปอดกลีบบน  ตรวจหวัใจด้วยคลื่นเสยีงสะท้อน

ความถี่สงูพบการบบีตวัของหวัใจหอ้งล่างปกต ิ LVEF 0.55 ตรวจโดยใช ้Doppler เขา้

ไดก้บัลกัษณะเยื่อหุม้หวัใจอกัเสบชนิดบบีรดัหวัใจ  

การวินิจฉัยโรค  เยื่อหุม้หวัใจอกัเสบชนิดบบีรดัหวัใจหลงัไดร้บัการระบายน ้าในช่องเยื่อหุม้หวัใจ 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 80 - 89 ของทัง้ร่างกาย 

ค าอธิบาย   การระบายน ้าในช่องเยื่อหุม้หวัใจอาจท าใหอ้าการผิดปกติจากเยื่อหุม้หวัใจอกัเสบชนิด

บบีรดัหวัใจดขีึน้ หากอาการเป็นมากจนกระทัง่ท ากจิวตัรประจ าวนัไดเ้พยีงเลก็น้อย หรอื

ตรวจพบอาการแสดงของหวัใจลม้เหลวในขณะทีท่ าการประเมนิ  ความรุนแรงโดยรวม

อาจสงูถงึรอ้ยละ 95-100 การผ่าตดัเลาะเยื่อหุม้หวัใจอาจช่วยใหอ้าการดขีึน้และลดความ

รุนแรงลงได ้

 

ตวัอย่างท่ี 10.42   การสญูเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกายรอ้ยละ 50-100 จากโรคของเยื่อหุม้หวัใจ 

ประวติั  ผูป้่วยหญงิ อายุ 47 ปี ผูป้่วยไดร้บัการผ่าตดัเลาะเยื่อหุม้หวัใจเพื่อรกัษาภาวะเยื่อหุม้

หวัใจอกัเสบชนิดบบีรดัหวัใจเมื่อ 2 ปีก่อน มอีาการเหนื่อยเวลาออกแรงเลก็น้อย ต้อง
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พึง่พาอาศยัผูอ้ื่นในการดแูลตน ไดร้บัยา furosemide 160 มก. วนัละ 2 ครัง้ ยา digitalis 

และยากลุ่ม nitrate การใส่ผา้ยดืรดัขา (compression stocking) ช่วยท าใหอ้าการดขีึน้ 

ไดบ้า้ง 

อาการปัจจบุนั  ตื่นขึน้มาหอบเหนื่อยกลางดกึ 

การตรวจรา่งกาย  ความดนัโลหติ 114/80 มม.ปรอท ลดลงเหลอื 85/45 มม.ปรอทเมื่อหายใจเขา้, หลอด 

เลอืดด าที่คอโป่งและไม่ยุบลงเมื่อหายใจเขา้ ไม่มีเสยีงผดิปกติในปอด เสยีงหวัใจเบา           

ไดย้นิเสยีงสาม พบน ้าในช่องทอ้งปรมิาณปานกลางและตบัโต ขาและหลงัส่วนล่างบวม

กดบุ๋ม 2+ 

การตรวจทางคลินิก   ตรวจหวัใจดว้ยคลื่นเสยีงสะทอ้นความถีส่งูพบหวัใจโต  LVEF 0.30  มลีกัษณะของภาวะ

บีบรดัหวัใจ ไม่พบน ้าในช่องเยื่อหุ้มหัวใจ ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการพบโลหิตจาง

เล็กน้อย เอนไซม์ตับสูงขึ้นเข้าได้กับภาวะตับโตเนื่องจากมีการคัง่ของเลือดในตับ 

(congestive hepatomegaly) 

การวินิจฉัยโรค  เยื่อหุ้มหวัใจอกัเสบชนิดบบีรดัหวัใจที่หลงัได้รบัการผ่าตดัเลาะเยื่อหุ้มหวัใจ และหวัใจ

หอ้งล่างทัง้ 2 หอ้งบบีตวัน้อยกว่าปกต ิและเกดิภาวะหวัใจลม้เหลว 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 90 - 100 ของทัง้ร่างกาย 

ค าอธิบาย :  เป็นอาการในระยะที ่4 การพยากรณ์โรคอยู่ในขัน้สดุทา้ยของชวีติ 

 

 
10.8  ภาวะหวัใจเต้นผิดจงัหวะ (Arrhythmias) 
 ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ หมายถึง การมีจังหวะการเต้นของหัวใจผิดไปจากปกติ อาจเกิดจากการมี                

จุดก าเนิดไฟฟ้ามาจากต าแหน่งอื่นของหวัใจทีไ่ม่ใช่ sinus node อย่างน้อย 1 จุด หรอืเกดิจากการน าไฟฟ้าผดิปกต ิ

(conduction defect arrhythmia)  

 ภาวะหวัใจเต้นผดิจงัหวะอาจเกดิขึน้ไดท้ัง้ในผูป้่วยทีม่กีายวภิาคและระบบการท างานของหวัใจ (structure 

and function) ปกต ิและในผูป้ว่ยทีเ่ป็นโรคหวัใจทุกชนิด 

 เน่ืองจากความถี่ของหวัใจเต้นผดิจงัหวะค่อนขา้งเปลีย่นแปลงไม่แน่นอน แพทยจ์งึต้องมหีลกัฐานแน่ชดัว่า  

มกีารเกดิ และประมาณความถี่ของหวัใจเต้นผดิจงัหวะให้ได้  อาการเป็นลมหมดสติ อ่อนแรงและอ่อนเพลยี ใจสัน่              

มนึศรีษะ วงิเวยีนคลา้ยเป็นลม หนักหรอืแน่นหน้าอก และหายใจไม่เต็มอิม่อย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่างรวมกนั 

อาจเป็นอาการของหวัใจเตน้ผดิจงัหวะ 

 ความรุนแรงของการสูญเสยีสมรรถภาพของร่างกายจากภาวะหวัใจเต้นผดิจงัหวะมกัจะเกิดร่วมกบัการ

สญูเสยีสมรรถภาพของร่างกายจากโรคหวัใจที่เป็นอยู่เดมิ ดงันัน้การประเมนิในภาพรวมจงึต้องรวมการสูญเสยีของ

ภาวะหวัใจเต้นผิดจงัหวะและของพยาธิสภาพของโรคหวัใจที่เป็นอยู่เดิมเขา้ด้วยกนั ก่อนการประเมินการสูญ เสยี

สมรรถภาพของร่างกายอย่างถาวรควรใหเ้วลาทีเ่พยีงพอส าหรบัผูป้่วยแต่รายเพื่อใหผู้้ป่วยฟ้ืนตวัเตม็ทีจ่ากการรกัษา

เสยีก่อน 
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 10.8.1 เกณฑก์ารประเมินการสญูเสียสมรรถภาพของรา่งกายจาก ภาวะหวัใจเต้นผิดจงัหวะ 
(Criteria for rating permanent impairment due to arrhythmia) ไดแ้สดงไวใ้นตารางที ่10- 11 
 
ตารางท่ี 10-11 เกณฑก์ารประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของรา่งกายเน่ืองจากภาวะหวัใจเต้นผิดจงัหวะ 
 

ระดบัการสญูเสียสมรรถภาพ อาการและอาการแสดง 
ระดบั 1  สญูเสยีฯ รอ้ยละ 0-9  
ของทัง้ร่างกาย 

มภีาวะหวัใจเตน้ผดิจงัหวะจากคลื่นไฟฟ้าหวัใจ หรอืเคยมอีาการเป็นลม
หมดสตแิต่ไม่มอีาการผดิปกตขิณะท ากจิวตัรประจ าวนั   
และ 
อตัราการเตน้ของหวัใจทัง้หวัใจหอ้งบน (atrium)  และหอ้งล่าง (ventricle)  
คงทีร่ะหว่าง 50-100 ครัง้/นาท ี ไม่เคยตรวจพบ ectopic beats  ทีม่ากกว่า
หรอืเท่ากบั 3 ตวัตดิต่อกนั หรอืไม่เคยมชีว่ง asystole นานกว่า 1.5 วนิาท ี 
และ  
ไม่มหีลกัฐานว่าเป็นโรคหวัใจ  (organic heart disease)  
หรอื  
ไดร้บัการรกัษาภาวะหวัใจเตน้ผดิจงัหวะดว้ยการผ่าตดัหรอืจีห้วัใจดว้ยสาย
สวน  ร่วมกบัเกณฑด์งักล่าวขา้งตน้ 

ระดบั 2  สญูเสยีฯ รอ้ยละ 10-29  
ของทัง้ร่างกาย 

มภีาวะหวัใจเตน้ผดิจงัหวะจากคลื่นไฟฟ้าหวัใจ หรอืเคยมอีาการเป็นลม
หมดสต ิโดยไม่มอีาการผดิปกตขิณะท ากจิวตัรประจ าวนั   
และ 
ตอ้งควบคุมอาหาร ใชย้า หรอืใชเ้ครื่องกระตุน้ไฟฟ้าหวัใจเพื่อป้องกนัไมใ่ห้
มอีาการทีเ่กดิขึน้จากหวัใจเตน้ผดิจงัหวะ 
หรอื 
หวัใจเตน้ผดิจงัหวะอยู่ตลอดเวลาและมโีรคหวัใจร่วมดว้ย  
หรอื 
ไดร้บัการรกัษาภาวะหวัใจเตน้ผดิจงัหวะดว้ยการผ่าตดัหรอืจีห้วัใจผ่านสาย
สวน หรอืไดร้บัการผ่าตดัฝงัเครือ่งชอ็คไฟฟ้าหวัใจชนิดอตัโนมตั ิ 
(Implantable Cardiovertor -Defibrillator-ICD) เพื่อรกัษาภาวะหวัใจเตน้
ผดิจงัหวะ รว่มกบัเกณฑด์งักล่าวขา้งตน้ 

ระดบั 3  สญูเสยีฯ รอ้ยละ 30-49  
ของทัง้ร่างกาย 

มภีาวะหวัใจเตน้ผดิจงัหวะจากคลื่นไฟฟ้าหวัใจและยงัคงมอีาการแมจ้ะใชว้ธิี
ปรบัเปลีย่นควบคมุอาหารหรอืใชย้า หรอืใสเ่ครื่องกระตุน้ไฟฟ้าหวัใจ 
และ 
สามารถท ากจิกรรมประจ าวนัไดป้กต ิอาการของภาวะหวัใจเตน้ผดิจงัหวะ
เป็นแค่อาการใจสัน่ทีเ่ป็นไมบ่่อย และ/หรอื มอีาการเวยีนศรีษะ 
presyncope  หรอือาการของเลอืดไปเลีย้งร่างกายไม่พอ (low cardiac 
output) ชัว่คราว 
หรอื 
ไดร้บัการรกัษาภาวะหวัใจเตน้ผดิจงัหวะดว้ยการผ่าตดัหรอืการจีห้วัใจผ่าน
สายสวน หรอืไดร้บัการผ่าตดัฝงัเครื่อง ICD ร่วมกบัเกณฑด์งักลา่วขา้งตน้ 
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ระดบัการสญูเสียสมรรถภาพ อาการและอาการแสดง 

ระดบั 4  สญูเสยีฯ รอ้ยละ 50-100  
ของทัง้ร่างกาย 

มภีาวะหวัใจเตน้ผดิจงัหวะท าใหเ้กดิอาการตลอดเวลา สง่ผลรบกวนการใช้
ชวีติประจ าวนั (functional class III /IV) 
หรอื 
มอีาการเกดิขึน้บ่อยๆจากภาวะหวัใจเตน้ผดิจงัหวะตรวจพบจากคลื่นไฟฟ้า
หวัใจ มอีาการทีเ่กดิจากเลอืดไปเลีย้งร่างกายไม่เพยีงพอ  
หรอื 
เกดิอาการเป็นลมหมดสตบิ่อยๆ ซึง่มสีาเหตุหรอื/มคีวามเป็นไปไดอ้ย่างสงู
ทีจ่ะเกดิจากภาวะหวัใจเตน้ผดิจงัหวะ  อาการดงักล่าวเกดิขึน้แมไ้ดร้บัการ
รกัษาดว้ยการควบคุมอาหาร ไดร้บัยา หรอืไดร้บัการผ่าตดัฝงัเครื่องกระตุน้
ไฟฟ้าหวัใจ 
หรอื 
 ไดร้บัการรกัษาภาวะหวัใจเตน้ผดิจงัหวะจากการผ่าตดัหรอืการจีห้วัใจดว้ย
สายสวน หรอืไดร้บัการผ่าตดัฝงัเครื่อง  ICD  แต่ยงัมอีาการทีท่ าใหส้ญูเสยี
สมรรถภาพดงัเกณฑข์า้งตน้ 

 

ตวัอย่างท่ี 10.43  การสญูเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกายรอ้ยละ 0-9 จากภาวะหวัใจเตน้ผดิจงัหวะ 

ประวติั  ผูป้ว่ยชาย อายุ 56 ปี  ตรวจร่างกายประจ าปีพบ frequent premature beat  

อาการปัจจบุนั  ไม่ม ีใชช้วีติประจ าวนัไดป้กต ิ

การตรวจรา่งกาย  ปกต ิ

การตรวจทางคลินิก  คลื่นไฟฟ้าหวัใจพบ premature beats  

การวินิจฉัยโรค  atrial premature complexes 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 0 ของทัง้ร่างกาย 

 

ตวัอย่างท่ี 10.44   การสญูเสยีสมรรถภาพของของทัง้ร่างกายรอ้ยละ 0-9 จากภาวะหวัใจเตน้ผดิจงัหวะ  

ประวติั  ผูป้ว่ยหญงิ อายุ 21 ปี เป็นลมหมดสตริะหว่างการอ่านหนงัสอืเตรยีมสอบปลายภาคเรยีน

3 วนัก่อนเกิดอาการเป็นลมมีอาการผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร การตรวจที่            

หอ้งฉุกเฉินตรวจพบชพีจร 110 ครัง้/นาท ีความดนัโลหติลดลงจากท่านอน 110/65 มม.

ปรอท เหลอื 85/40 มม.ปรอท ในท่ายนื ร่วมกบัอาการหน้ามดื หลงัจากนัน้ไม่ไดม้ารบั

การตรวจรกัษาเป็นเวลา 3 เดอืน ไม่มอีาการดงักล่าวเกดิขึน้ซ ้าอกี 

การตรวจรา่งกาย  ปกต ิ

การตรวจทางคลินิก  ไม่ไดต้รวจเพิม่เตมิ 

การวินิจฉัยโรค  orthostatic hypotension ร่วมกบัภาวะ vasovagal syncope  

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 0 ของทัง้ร่างกาย 
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ค าอธิบาย  อาการเป็นลมหมดสติที่ส ัมพันธ์กับการขาดน ้ าของร่างกายที่เป็นเพียงครัง้เดียว                

ไม่จ าเป็นตอ้งตรวจวนิิจฉยัต่อเพิม่เตมิอย่างอื่นๆ  

 

ตวัอย่างท่ี 10.45   การสญูเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกายรอ้ยละ 10-29 จากภาวะหวัใจเตน้ผดิจงัหวะ 

ประวติั  ผูป้่วยชาย อายุ 62 ปี หวัใจหอ้งบนเต้นพริ้ว (atrial fibrillation) มา 1 ปี และหวัใจ           

หอ้งล่างเตน้ไม่สม ่าเสมอ ดว้ยอตัรา 75 ครัง้/นาท ี

อาการปัจจบุนั  ไม่มอีาการ 

การตรวจรา่งกาย  อตัราชพีจร 75 ครัง้/นาท ี

การตรวจทางคลินิก  คลื่นไฟฟ้าหวัใจ  เอกซเรย์ทรวงอก และตรวจหวัใจด้วยคลื่นเสยีงสะท้อนความถี่สูง            

อยู่ในเกณฑป์กต ิ

การวินิจฉัยโรค  หวัใจหอ้งบนเตน้พริว้ (atrial fibrillation) ทีม่อีตัราการเตน้ของหวัใจหอ้งล่างอยู่ในเกณฑ์

ปกต ิ(controlled ventricular response) 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 15 ของทัง้ร่างกาย 

ค าอธิบาย  ถ้าจ าเป็นต้องใช้ยาในการควบคุมอตัราการเต้นของหวัใจห้องล่างเพื่อให้อยู่ในเกณฑ์            

ทีร่บัได ้เปอรเ์ซน็ตค์วามรุนแรงของการสญูเสยีสมรรถภาพจะสงูขึน้ 

 

ตวัอย่างท่ี 10.46   การสญูเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกายรอ้ยละ 10-29 จากภาวะหวัใจเตน้ผดิจงัหวะ 

ประวติั  ผูป้ว่ยชาย อายุ 52 ปี  เป็นลมหมดสตเิมื่อ 8 เดอืนก่อน ไดร้บัการฝงัเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า

หวัใจชนิดถาวรเน่ืองจากภาวะการน าไฟฟ้าหวัใจถูกปิดกัน้อย่างสิน้เชงิ (complete heart 

block) 

อาการปัจจบุนั  ไม่มอีาการ 

การตรวจรา่งกาย  แข็งแรง ความดันโลหิต 120/80 มม.ปรอท ชีพจร 72 ครัง้/นาที ฟงัเสียงหัวใจปกต ิ             

ไม่ไดย้นิเสยีง murmur 

การตรวจทางคลินิก  คลื่นไฟฟ้าหวัใจทัง้หมดเป็นจงัหวะที่เกดิจากการกระตุ้นของเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหวัใจ 

อตัราการกระตุน้ 72 ครัง้/นาท ีมจีงัหวะของหวัใจหอ้งล่างทีเ่กดิก่อนก าหนด (premature 

ventricular beats) มานานๆ ครัง้ แต่ละครัง้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจสามารถรับรู ้              

แต่ยบัยัง้ไม่ไดจ้งึปล่อยกระแสไฟฟ้าออกไปตามจงัหวะทีก่ าหนดไว ้

การวินิจฉัยโรค Adams-Stroke attack จากภาวะการน าไฟฟ้าหวัใจถูกปิดกัน้อย่างสิน้เชงิ ได้รบัการ

รกัษาดว้ยการฝงัเครื่องกระตุน้ไฟฟ้าหวัใจทีข่ณะน้ีท างานอย่างเหมาะสม 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 20 ของทัง้ร่างกาย 
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ตวัอย่างท่ี 10.47   การสญูเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกายรอ้ยละ 30-49 จากภาวะหวัใจเตน้ผดิจงัหวะ  

ประวติั  ผูป้ว่ยชาย อายุ 44 ปี  หวัใจเตน้เรว็ผดิปกตเิป็นพกัๆ  ครัง้ละ 5-15 นาท ีร่วมกบัอาการ

เวยีนศรีษะ การท า vagal maneuver สามารถท าให้อาการดงักล่าวหายไปไดเ้ป็น

บางครัง้ เวลาหายจะหายทันที ไม่เคยเป็นลมหมดสติอย่างชัดเจน หลังได้รับยา 

verapamil 240 มก./วนั ยงัมอีาการเป็นบางครัง้ แต่เมื่อเพิม่ยา verapamil เป็น 360 

มก./วนั ไม่มอีาการอกีเลย ผูป้ว่ยกนิยามาเป็นเวลา 13  เดอืนจงึมารบัการประเมนิครัง้นี้ 

อาการปัจจบุนั   มีอาการของหวัใจเต้นเร็ว ท าให้อ่อนเพลียและไม่สามารถท ากิจกรรมระหว่างวันได้

ตามปกต ิ

การตรวจรา่งกาย  อตัราชพีจร สม ่าเสมอเตน้ 86 ครัง้/นาท ี 

 

การตรวจทางคลินิก  คลื่นไฟฟ้าหวัใจจากการติดเครื่อง Holter พบภาวะ supraventricular tachycardia 

อตัราเรว็ 155 ครัง้/นาที เขา้ได้กบัหวัใจเต้นเร็วผิดจงัหวะที่เกดิจาก reentry ของ

กระแสไฟฟ้าผ่าน AV node หรอื atroventricular nodal reentry tachycardia (AVNRT) 

การวินิจฉัยโรค   หวัใจเตน้เรว็ผดิจงัหวะทีเ่กดิจาก reentry ของกระแสไฟฟ้าผ่าน AV node ซึง่ควบคุมได้

ดว้ยยาตา้นแคลเซยีม 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 30 ของทัง้ร่างกาย 

ค าอธิบาย  ถา้ยงัคงมอีาการแมจ้ะไดร้บัยาอยู่หรอืมอีาการทีแ่สดงว่าเลอืดไปเลีย้งสมองไม่เพยีงพอ 

ความรุนแรงของการสญูเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกายอาจสงูถงึรอ้ยละ 49  

 

ตวัอย่างท่ี 10.48   การสญูเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกายรอ้ยละ 30-49 จากภาวะหวัใจเตน้ผดิจงัหวะ  

ประวติั  ผูป้ว่ยชาย อายุ 58 ปี  หวัใจหอ้งล่างซา้ยบบีตวัลดลงโดยไม่มอีาการ เคยหวัใจหยุดเต้น

นอกโรงพยาบาลเมื่อ 3 เดอืนก่อน กลบัมาเพื่อประเมนิการท างานของเครื่องชอ็คไฟฟ้า

หวัใจอตัโนมตั ิ(ICD) ทีฝ่งัไว ้ไม่มอีาการเป็นลมหมดสต ิมอีาการใจสัน่อย่างมากจ านวน 

5 ครัง้ แต่ละครัง้ไดร้บัการชอ็คหวัใจโดยเครื่องทีฝ่งัไวภ้ายใน 45 วนิาทหีลงัเกดิอาการ 

อาการปัจจบุนั  การชอ็คหวัใจแต่ละครัง้ท าให้ผูป้่วยรู้สกึไม่สบาย ไม่มภีาวะหวัใจล้มเหลวหรอืเจบ็แน่น

หน้าอก 

การตรวจรา่งกาย  อตัราชพีจร 80 ครัง้/นาท ีการกระตุน้ไฟฟ้าหวัใจปกต ิ

การตรวจทางคลินิก  เครื่องกระตุน้และชอ็คหวัใจท างานไดป้กต ิ

การวินิจฉัยโรค หวัใจหอ้งล่างเตน้เรว็ผดิจงัหวะ (sustained ventricular tachycardia) 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 40 - 49 ของทัง้ร่างกาย 

ค าอธิบาย  ผูป้่วยรายน้ีมภีาวะหวัใจหอ้งล่างเต้นเรว็ผดิจงัหวะทีจ่ าเป็นต้องได้รบัการชอ็คหวัใจ แต่         

ไม่บ่อยมาก และยงัคงท ากจิกรรมต่างๆ ไดป้กต ิเปอรเ์ซน็ต์ความรุนแรงจะสงูขึน้ถ้า (ก) 



570 
 

 

มกีารชอ็คเกดิขึน้บ่อยกว่า 1 ครัง้/สปัดาห ์(ข) มอีาการของหวัใจหอ้งล่างทีบ่บีตวัลดลง 

หรอื (ค) มอีาการเป็นลมหมดสตริ่วมดว้ยในช่วงเวลาทีม่หีวัใจเตน้เรว็ผดิจงัหวะ 

 

ตวัอย่างท่ี 10.49  การสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 50-100  ของทัง้ร่างกายจากภาวะหวัใจเตน้ผดิจงัหวะ 

ประวติั  ผูป้ว่ยหญงิ อายุ 38 ปี  ใจเตน้เรว็เป็นพกัๆ มาประมาณ 10 ปีร่วมกบัอาการแน่นหน้าอก 

คล้ายจะเป็นลมและอ่อนเพลยี เป็นลมหมดสติสองสามครัง้โดยสามีต้องท าการช่วย                 

ฟ้ืนคนืชพี (CPR) หวัใจเต้นเรว็ผดิจงัหวะหยุดเองภายใน 30 นาทโีดยไม่จ าเป็นต้อง

ได้รบัการชอ็คดว้ยไฟฟ้า ได้รบัยาต้านหวัใจเต้นผดิจงัหวะหลายชนิดภายในช่วง 5 ปี              

ทีผ่่านมา เช่น quinidine 300 มก. ทุก 6 ชัว่โมง procainamide 350 มก.ทุก 4 ชัว่โมง 

propranolol 160 มก. วนัละ 2 ครัง้ สามารถควบคุมภาวะหวัใจเต้นผดิจงัหวะได้

พอสมควร ส่วนการใชย้า verapamil ไม่สามารถป้องกนัการเกดิหวัใจเต้นเรว็ผดิจงัหวะ

ได ้ 

อาการปัจจบุนั  มอีาการเดอืนละครัง้ แต่ไม่เป็นลมหมดสต ิขอ้เลก็ๆของมอืบวมเป็นบางครัง้ ตอบสนองดี

ต่อยาสเตยีรอยดข์นาดต ่า 

การตรวจรา่งกาย  ตรวจระบบหวัใจและหลอดเลอืดไม่พบโรคของลิน้หวัใจหรอืกลา้มเน้ือหวัใจ 

 

การตรวจทางคลินิก   ผลตรวจทางห้องปฏบิตัิการเข้าได้กบัภาวะ systemic lupus erythematosus (SLE) 

คลื่นไฟฟ้าหวัใจขณะพกัปกต ิขณะใจสัน่อตัราการเต้นของหวัใจเรว็ 200-250 ครัง้/นาท ี

ศกึษาสรรีะไฟฟ้าของหวัใจ (electrophysiologic study) ไม่พบการน าไฟฟ้าทีผ่ดิปกต ิแต่

กระตุน้ใหเ้กดิหวัใจหอ้งล่างเต้นเรว็ผดิจงัหวะ (ventricular tachycardia) ไดง้่ายดายโดย

ทีร่ปูลกัษณะของหวัใจหอ้งล่างเตน้เรว็ผดิจงัหวะดงักล่าวเหมอืนกบัขณะทีเ่กดิขึน้เอง 

การวินิจฉัยโรค หวัใจหอ้งล่างเตน้เรว็ผดิจงัหวะทีเ่กดิซ ้าๆ (recurrent ventricular tachycardia) 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 70 - 90 ของทัง้ร่างกาย 

ค าอธิบาย   ความรุนแรงของการสูญเสยีสมรรถภาพของร่างกายขึ้นกบัความถี่ของการเกิดหวัใจ          

เตน้ผดิจงัหวะและอาการทีเ่กดิขึน้ในแต่ละครัง้ 

 

ตวัอย่างท่ี 10.50  การสญูเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกายรอ้ยละ 50-100 จากภาวะหวัใจเตน้ผดิจงัหวะ  

ประวติั  ผูป้่วยชาย อายุ 42 ปี ไดร้บัการรกัษาดว้ยยาและฝงัเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหวัใจเน่ืองจาก

อาการเป็นลมหมดสติมาเป็นเวลา 8 ปี อาการเป็นลมหมดสติเกดิขึน้ทุกวนั ขดัขวาง              

การท างาน ไม่สามารถออกจากบา้นไปท างานได้เพราะมอีาการหน้ามดืเป็นลมเกดิขึน้
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โดยไม่อาจทราบล่วงหน้า ไม่สามารถขับรถยนต์หรือใช้อุปกรณ์ต่างๆ ที่อาจท าให้         

เกดิอนัตรายหากเป็นลมหมดสตขิึน้ 

การตรวจรา่งกาย   ปกต ิ

การตรวจทางคลินิก  ตรวจหวัใจด้วยคลื่นเสยีงสะท้อนความถี่สูงและการตรวจหัวใจด้วยการเดินสายพาน           

ไม่พบความผดิปกต ิ

การวินิจฉัยโรค  ภาวะเป็นลมหมดสตทิีเ่ป็นซ ้า แมจ้ะไดร้บัการรกัษาอย่างเตม็ทีแ่ลว้ 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 75 - 90 ของทัง้ร่างกาย 

ค าอธิบาย  มอีาการเป็นลมหมดสตทิุกวนัแมจ้ะไดร้บัการรกัษาอย่างเตม็ทีแ่ลว้ 
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ความ
ผิดปกติ 

ประวติั และอาการ 
ส าคญั 

การตรวจ รา่งกาย 
 

การประเมินการท างาน 
ของหวัใจ 

ความเสียหาย 
ของอวยัวะส่วนปลาย 

การวินิจฉัย ความรนุแรงการสญูเสีย
สมรรถภาพ 

โรคหวัใจ
ทัว่ไป 

มอีาการทางระบบหวัใจและ
หลอดเลอืด (เช่น แน่น
หน้าอก อ่อนเพลยี ใจสัน่ 
เหนื่อย) และอาการอื่นทัว่ๆ 
ไป รวมถงึผลกระทบของ
อาการดงักล่าวต่อ
ความสามารถในการท างาน
และการท ากจิวตัรประจ าวนั 
-พยากรณ์โรคหากมกีาร
เปลีย่นแปลงอาการ 
-ทบทวนประวตักิารรกัษาที่
ผ่านมา 

ตรวจร่างกายอย่าง
ละเอยีดเน้นการประเมนิ
ระบบหวัใจและหลอด
เลอืด 

ไดข้อ้มลูจากการตรวจ
เพิม่เตมิทีส่ าคญั (เช่น 
คลื่นไฟฟ้าหวัใจ การตรวจ
หวัใจดว้ยคลื่นเสยีงสะทอ้น
ความถีส่งู การตรวจหวัใจ
ขณะออกก าลงั การตรวจ
สวนหวัใจ) 

ประเมนิผลทีเ่กดิจากการ
เป็นโรค รวมทัง้อวยัวะ
สว่นปลายทีถู่กท าลายและ
สญูเสยีการท างาน 

บนัทกึการวนิจิฉยัทีส่ าคญั
ทัง้หมด ใหข้อ้สงัเกตว่า
การเปลีย่นแปลงของโรคดี
ขึน้จนถงึขดีสดุหรอืยงั ถา้
ยงัใหพ้จิารณาว่าจะ
ประเมนิโดยใชภ้าวะใด 
และเมื่อใดของการด าเนิน
โรค 

ตามขอ้บ่งชีท้ีไ่ดก้ล่าวไวแ้ลว้ใน
บทนี้ 

โรคล้ินหวัใจ ซกัถามอาการและขอ้จ ากดั
ทีเ่ป็นผลจากการออกแรง 
(เช่น อาการเจบ็หน้าอก) 
-ประเมนิหาปรมิาณเลอืดที่
ออกจากหวัใจ (cardiac 
output) ภาวะหวัใจลม้เหลว
เลอืดคัง่ 

อตัราการเตน้ จงัหวะของ
หวัใจ (rhythm) เสยีง
หวัใจ และการท างานของ
อวยัวะอื่นๆ 

ตรวจหวัใจดว้ยคลื่นเสยีง
สะทอ้นความถีส่งู หรอื  
การตรวจสวนหวัใจ 

ประเมนิอวยัวะอื่นทีม่ี
ความเกีย่วขอ้ง (เช่น ปอด 
ไต) เพื่อหาการคัง่ของ
เลอืดหรอืการท างานที่
ลดลง 

ลิน้หวัใจเอออรต์กิหรอื
ไมตรลัตบี ลิน้หวัใจไมตรลั
หย่อน ลิน้หวัใจเอออรต์กิ 
หรอืไมตรลัรัว่ โรคของลิน้
หวัใจเอออรต์กิ และ/หรอื
ลิน้หวัใจไมตรลั  หวัใจ
หอ้งล่างบบีตวัลดลง 

ดตูาราง 10-5 

ตาราง 10-12 บทสรปุรวมการประเมินการสญูเสียสมรรถภาพของของระบบหวัใจ 
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ความ
ผิดปกติ 

ประวติั และอาการ 
ส าคญั 

การตรวจ รา่งกาย 
 

การประเมินการท างาน 
ของหวัใจ 

ความเสียหาย 
ของอวยัวะส่วนปลาย 

การวินิจฉัย ความรนุแรงการสญูเสีย
สมรรถภาพ 

โรคหลอด
เลือดหวัใจ 

อาการเจบ็แน่นหน้าอก 
อาการทีเ่กดิจากการท างาน
ของหวัใจหอ้งล่างลดลง 
การออกแรงทีถู่กจ ากดัดว้ย
อาการอ่อนเพลยี ใจสัน่ 
เหนื่อย และเจบ็แน่น
หน้าอกจากหวัใจขาดเลอืด 

อตัราการเตน้ของหวัใจ 
จงัหวะการเตน้ เสยีง
หวัใจ และการท างานของ
อวยัวะอื่นๆ 
 

การสวนหลอดเลอืดหวัใจ 
เอกซเรยท์รวงอก 
คลื่นไฟฟ้าหวัใจ การบบีตวั
ของหวัใจหอ้งล่างซา้ย ซึง่
อาจตรวจขณะพกัหรอืขณะ
ออกก าลงั 

ประเมนิอวยัวะอื่นทีม่ี
ความเกีย่วขอ้ง (เช่น 
สมอง ปอด ไต ตา    
หลอดเลอืดสว่นปลาย) 

กลา้มเน้ือหวัใจตาย
เฉียบพลนั เจบ็แน่น
หน้าอกจากหวัใจขาด
เลอืด หลอดเลอืดแดง         
โคโรนารหีดตวั หวัใจ          
หอ้งล่างซา้ยลม้เหลว 

ดตูาราง 10-6 

โรคหวัใจ
พิการแต่
ก าเนิด 

เหนื่อย อ่อนเพลยี ใจสัน่ 
อาการแสดงของอวยัวะ 
สว่นปลายทีถู่กท าลาย 

อตัราการเตน้ของหวัใจ 
จงัหวะการเตน้และเสยีง
หวัใจ และการท างานของ
อวยัวะอื่นๆ 

คลื่นไฟฟ้าหวัใจ เอกซเรย์
ทรวงอก การตรวจดว้ยสาร
กมัมนัตรงัส ีตรวจหวัใจดว้ย
คลื่นเสยีงสะทอ้นความถีส่งู 
การวดัขอ้มลูทาง 
hemodynamics การสวน
หลอดเลอืด 

ประเมนิอวยัวะอื่นทีม่ี
ความเกีย่วขอ้ง (เช่น 
สมอง ปอด ไต หลอดเลอืด
สว่นปลาย) 

ลิน้หวัใจตบี ผนงักัน้หวัใจ
รัว่ ความผดิปกตขิองลิน้
หวัใจ tetralogy of Fallot , 
ความพกิารEbstein’s 
การสลบัต าแหน่งของ
หลอดเลอืดใหญ่ กลุ่มโรค 
Eisenmenger’s 

ดตูาราง10-8 

ภาวะผิดปกติ
ของ

กล้ามเน้ือ
หวัใจ 

เหนื่อยเวลาออกแรง เจบ็
แน่นหน้าอก เป็นลมหมด
สต ิภาวะหวัใจลม้เหลว
เลอืดคัง่ 

อตัราการเตน้ของหวัใจ 
จงัหวะการเตน้ เสยีง
หวัใจ และการท างานของ
อวยัวะอื่นๆ 

ตรวจหวัใจดว้ยคลื่นเสยีง
ความถีส่งู คลื่นไฟฟ้าหวัใจ 
เอกซเรยท์รวงอก การ
ท างานของหวัใจหอ้งล่างที่
ผดิปกต ิการปิดกัน้ทางออก
ของเลอืดแดงทีห่วัใจหอ้ง
ล่างซา้ย 

ประเมนิอวยัวะอื่นทีม่ี
ความเกีย่วขอ้ง (เช่น 
สมอง ปอด ไต หลอดเลอืด
สว่นปลาย) 
 

กลา้มเน้ือหวัใจโตเลอืดคัง่
กลา้มเน้ือหวัใจหนา
ผดิปกต ิrestrictive 
cardiomyopathy  

ดตูาราง 10-9 

 

ตาราง 10-12 บทสรปุรวมการประเมินการสญูเสียสมรรถภาพของของระบบหวัใจ 
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ความ
ผิดปกติ 

ประวติั และอาการ 
ส าคญั 

การตรวจ รา่งกาย 
 

การประเมินการท างาน 
ของหวัใจ 

ความเสียหาย 
ของอวยัวะส่วนปลาย 

การวินิจฉัย ความรนุแรงการสญูเสีย
สมรรถภาพ 

โรคของเยื่อ
หุ้มหวัใจ 

-เจบ็หน้าอก 
-ยงัมกีารอกัเสบทีด่ าเนินอยู่ 
โดยมรีะดบั ESR ทีย่งัสงู 
 

บนัทกึอตัราการเตน้ของ
หวัใจ จงัหวะการเตน้ 
และเสยีงหวัใจ 
(pericardial rub, early 
diastolic pericardial 
knock) และการท างาน
ของอวยัวะอื่นๆ 

ตรวจพบน ้าในช่องเยื่อหุม้
หวัใจ การหนาตวัหรอื
หนิปนูทีเ่กาะเยื่อหุม้หวัใจ 
ดว้ยการตรวจหวัใจดว้ย
คลื่นเสยีงความถีส่งู หรอื 
เอกซเรยค์อมพวิเตอร ์หรอื 
ตรวจดว้ยคลื่น สนามแม่เหลก็  
และการสวนหวัใจ 

ประเมนิอวยัวะอื่นทีม่ี
ความเกีย่วขอ้ง (เช่น 
สมอง ปอด ไต หลอดเลอืด
สว่นปลาย) 

เยื่อหุม้หวัใจอกัเสบชนิด
บบีรดัหรอืเยื่อหุม้หวัใจ
อกัเสบไม่ทราบสาเหตุ 
ภาวะ tamponade เน้ือ
งอก น ้าในช่องเยื่อหุม้
หวัใจ การท าลายของเยื่อ
หุม้หวัใจ 

ดตูาราง 10-10 

ภาวะหวัใจ
เต้นผิด
จงัหวะ 

เป็นลมหมดสต ิอ่อนเพลยี 
ไม่มแีรง ใจสัน่ มนึศรีษะ 
แน่นหรอืหนกัในหน้าอก 
หายใจไม่สะดวก 

อตัราการเตน้ของหวัใจ 
จงัหวะการเตน้และเสยีง
หวัใจ คน้หาหลกัฐานว่ามี
ภาวะหวัใจเตน้ผดิจงัหวะ
และความถีท่ีเ่กดิขึน้ 

-คลื่นไฟฟ้าหวัใจพบจงัหวะ
การเตน้หวัใจทีเ่กดิก่อน
จงัหวะปกตซิึง่เกดิขึน้บ่อย 
หวัใจเตน้เรว็ผดิจงัหวะ  
-ตรวจหวัใจดว้ยคลื่นเสยีง
สะทอ้นความถีส่งูพบหวัใจ
หอ้งบนโต 

ประเมนิอวยัวะอื่นทีม่ี
ความเกีย่วขอ้ง (เช่น 
สมอง ปอด ไต หลอดเลอืด
สว่นปลาย) 

เป็นลมหมดสต ิหวัใจหอ้ง
ล่างเตน้เรว็ผดิจงัหวะ 
(VT) หวัใจหอ้งบนเตน้
พริว้ (AF) การน าไฟฟ้า
หวัใจถูกปิดกัน้โดยสิน้เชงิ 
จงัหวะหวัใจทีเ่ตน้ก่อน
จงัหวะปกต ิ(premature 
complexes) 

ตาราง 10-11 

ตาราง 10-12 บทสรปุรวมการประเมินการสญูเสียสมรรถภาพของของระบบหวัใจ 
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บทท่ี 11 
ระบบหวัใจและหลอดเลือด: 

หลอดเลือดทัว่ร่างกายและหลอดเลือดปอด 
 

11.1   ความดนัโลหิตสงู 
11.1.1 เกณฑก์ารประเมินการสญูเสียสมรรถภาพของทัง้รา่งกายเน่ืองจากภาวะความดนัโลหิตสูง 

11.2    โรคของหลอดเลือดแดงใหญ่เอออรต้์า 
 11.2.1   เกณฑก์ารประเมินการสญูเสียสมรรถภาพของทัง้รา่งกายเน่ืองจากโรคของหลอดเลอืดแดง 
  ใหญ่เอออรต้์า 

11.3   โรคหลอดเลือดของแขนขา 
 11.3.1 เกณฑก์ารประเมินการสญูเสียสมรรถภาพของทัง้รา่งกายเน่ืองจากโรคของหลอดเลอืดส่วน

ปลาย         ของรา่งกาย 

11.4 โรคของหลอดเลือดแดงใหญ่ของปอด 
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บทท่ี 11 
ระบบหวัใจและหลอดเลือด: 

หลอดเลือดทัว่ร่างกายและหลอดเลือดปอด 
 
 

เนื้อหาในบทนี้จะกล่าวถึงเกณฑ์การประเมนิการสูญเสยีสมรรถภาพในระบบหลอดเลอืดทัว่ร่างกายและ
หลอดเลอืดระบบปอด ซึง่มผีลกระทบต่อความสามารถในการท างานและการประกอบกจิวตัรประจ าวนั ขอ้มูลดงักล่าว
จะองิกบัเนื้อหา  การประเมนิทางการแพทย ์การวเิคราะหส์ิง่ตรวจพบและเกณฑป์ระเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของ
หวัใจในบทที ่10 ขอ้มลูเกีย่วกบัการประเมนิสมรรถภาพของผูป้ว่ยโรคหวัใจไดแ้สดงไวใ้นตารางที ่10-1 

  
11.1  ความดนัโลหิตสงู 

JNC-6 (The sixth report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation and 
Treatment of High Blood Pressure: JNC-6) ใหน้ิยามโรคความดนัโลหติสงูหมายถงึภาวะทีม่คี่าความดนัโลหติขณะ
หวัใจบบีตวั (systolic blood pressure) มากกว่าหรอืเท่ากบั 140 มม.ปรอท หรอืความดนัโลหติขณะหวัใจคลายตวั 
(diastolic blood pressure) จากการวดัสองครัง้มากกว่า 89 มลิลเิมตรปรอท (ตารางที ่11-1: การแบ่งระดบัของความ
ดนัโลหติสงูในผูใ้หญ่โดย JNC-6)  

 
    ตารางท่ี 11-1 การแบ่งระดบัความดนัโลหติสงูในผูใ้หญ่ 

 ล าดบัขัน้ของความดนัโลหติ ล าดบัขัน้ของภาวะความดนัโลหติสงู 
ความดนัโลหติ เหมาะสม ปกต ิ ปกตถิงึสงู ขัน้ที1่ ขัน้ที2่ ขัน้ที3่ 

ซสิโตลกิ 
 

ไดแอสโตลกิ 

<120 
และ 
<80 

<130 
และ 
<85 

130-139 
หรอื 

85-89 

140-159 
หรอื 

90-99 

160-179 
หรอื 

100-109 

> 180 
หรอื 

> 110 
 *ดดัแปลงจากแนวปฏบิตัใิหม่ล่าสุดจากรายงานการประชมุของคณะกรรมการร่วมแห่งชาตใินการป้องกนั ตรวจคน้ ประเมนิ และรกัษาความดนัโลหติสงู ครัง้ที ่

6 (JNC 6) 

 
โรคความดนัโลหติสูงเป็นสาเหตุที่ท าให้ผู้ป่วยไปพบแพทย์ที่แผนกผู้ป่วยนอกมากที่สุดในประเทศสหรฐั 

อเมรกิา สามารถก่อใหเ้กดิโรคหวัใจ โรคหลอดเลอืดสมอง และภาวะไตวายได ้ ในสหรฐัอเมรกิาผลกระทบจากค่าใชจ้่าย
ส าหรับโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองสูงมากกว่า 29 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อปี จากอุบัติการณ์และ
ภาวะแทรกซอ้นของโรคความดนัโลหติสงูท าใหม้กีารตื่นตวัทางดา้นสาธารณสุขในโรคดงักล่าวมากขึน้ โดยเฉพาะใน
ภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตแ้ละในกลุ่มแอฟรกิาอเมรกินั 

กลุ่มโรคหวัใจจากภาวะความดนัโลหติสงู ประกอบดว้ยโรคหวัใจจากความดนัโลหติสงูภาวะหวัใจลม้เหลวทัง้
แบบซสิโตลกิและไดแอสโตลกิทีม่สีาเหตุจากโรคความดนัโลหติสงู อาการเจบ็หน้าอกทีม่สี่วนเกีย่วขอ้งกบัโรคความดนั
โลหติสงู และภาวะกลา้มเนื้อหวัใจหนาจากโรคความดนัโลหติสงู ภาวะโรคหวัใจจากความดนัโลหติสงู อาจก่อใหเ้กดิ
การสญูเสยีสมรรถภาพและจ าเป็นต้องไดร้บัการรกัษาอย่างจรงิจงั กลวธิใีนการรกัษาแบบป้องกนัล่วงหน้าอาจช่วยลด
ความเสีย่งในการเกดิพยาธสิภาพของหวัใจ อาการจากภาวะความดนัโลหติสูงและการสญูเสยีหน้าที่ของอวยัวะของ
ร่างกายในสว่นอื่นๆได ้
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 11.1.1 เกณฑก์ารประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของรา่งกายเน่ืองจากภาวะความดนัโลหิตสูง 
 ก่อนการประเมนิฯ ควรมกีารตรวจโดยละเอยีดเพื่อยนืยนัว่าผูป้่วยมภีาวะแทรกซอ้นทางระบบหวัใจและ

หลอดเลอืดจากโรคความดนัโลหติสูง  เน่ืองจากผู้ป่วยโรคหวัใจและหลอดเลอืดจากความดนัโลหติสูงมกัไม่มอีาการ
จนกว่าจะเขา้สู่ระยะทา้ยของโรค การจดัระดบัการสญูเสยีสมรรถภาพจากโรคดงักล่าวจงึจ าเป็นต้องอาศยัขอ้มูลความ
เสยีหายของอวยัวะส่วนปลายซึ่งเกิดขึน้ได้แม้ผู้ป่วยยงัไม่มอีาการใดๆ ตารางที่ 11-2 แสดงเกณฑ์การประเมิน              
การสญูเสยีสมรรถภาพของร่างกายจากภาวะความดนัโลหติสงู 
 
ตารางท่ี 11.2  เกณฑก์ารประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของรา่งกายเนื่องจากภาวะความดนัโลหติสงู 
 

ระดบัการสญูเสียสมรรถภาพ อาการและอาการแสดง 
ระดบั 1  สญูเสยีฯ รอ้ยละ 0-9 ของทัง้ร่างกาย ความดนัโลหติสงูขัน้ที ่1 หรอื 2 โดยไม่มอีาการ ไม่ไดร้บัการรกัษา 

ดว้ยยาใดๆ 
หรอื 
ความดนัโลหติอยู่ในเกณฑป์กตจิากการรกัษาดว้ยยาลดความดนั 
และ 
ไม่มคีวามเสยีหายของอวยัวะสว่นปลาย 

ระดบั 2  สญูเสยีฯ รอ้ยละ 10-29 ของทัง้ร่างกาย ความดนัโลหติสงูขัน้ที ่1 หรอื 2 ไดร้บัยาลดความดนัโลหติหลาย
ชนิด โดยไมม่อีาการ 
หรอื 
ไดร้บัการรกัษาดว้ยยาลดความดนัโลหติร่วมกบัการตรวจพบซึง่
แสดงว่าน่าจะมคีวามเสยีหายของอวยัวะสว่นปลาย 
ขอ้หนึ่งขอ้ใดต่อไปนี้: 
 (1) มโีปรตนีรัว่ทางปสัสาวะ พบความผดิปกตขิองตะกอนปสัสาวะ 
ไม่พบภาวะสญูเสยีสมรรถภาพของไตจากการวดัระดบั blood urea 
nitrogen (BUN) หรอื serum creatinine 
 (2) พบการเปลีย่นแปลงชดัเจนทีห่ลอดเลอืดแดงเลก็จากการตรวจ         
จอตา เช่นพบลกัษณะ ‚copper‛ หรอื ‚silver‛  wiring หรอื มกีาร
เปลีย่นแปลงเกดิจุดทบัซอ้นของหลอดเลอืดแดงและหลอดเลอืดด า 
โดยอาจมหีรอืไมม่จีุดเลอืดออกหรอืexudates 
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ระดบัการสญูเสียสมรรถภาพ อาการและอาการแสดง 
ระดบั 3  สญูเสยีฯ รอ้ยละ 30-49 ของทัง้ร่างกาย ความดนัโลหติสงูขัน้ที ่3 แมจ้ะไดร้บัยาลดความดนัโลหติหลายชนิด 

โดยไม่มอีาการ 
หรอื 
ไดร้บัยาลดความดนัโลหติร่วมกบัการตรวจพบซึง่แสดงว่าน่าจะมี
ความเสยีหายของอวยัวะสว่นปลายทีรุ่นแรงมากขึน้ขอ้ใดขอ้หนึ่ง
ต่อไปนี้:  
(1) มโีปรตนีรัว่ทางปสัสาวะ พบความผดิปกตขิองตะกอนปสัสาวะ 
พบภาวะเสือ่มสมรรถภาพของไตจากการวดัระดบั blood urea 
nitrogen (BUN) และ serum creatinine และ ค่า creatinine 
clearance ลดลง 20-50% จากค่าปกต ิ
(2) พบผนงัหวัใจหอ้งล่างซา้ยหนาผดิปกต(ิLV hypertrophy)จาก
การตรวจดว้ยคลื่นไฟฟ้าหวัใจหรอืการตรวจ echocardiography 
แต่ไม่มอีาการของภาวะหวัใจลม้เหลว 

ระดบั 4  สญูเสยีฯ รอ้ยละ 50-100 ของทัง้
ร่างกาย 

ความดนัโลหติสงูขัน้ที ่1-3 ทีไ่ดร้บัยาลดความดนัโลหติร่วมกบัขอ้
ใดขอ้หนึ่งต่อไปนี้ 
(1) มโีปรตนีรัว่ทางปสัสาวะ พบความผดิปกตขิองตะกอนปสัสาวะ 
พบภาวะเสือ่มสมรรถภาพของไตจากการวดัระดบั blood urea 
nitrogen (BUN) และ serum creatinine และค่า creatinine 
clearance <20% ของค่าปกต ิ  
(2) ระบบหลอดเลอืดสมองถูกท าลายอนัเป็นผลมาจากความดนั
โลหติสงู หรอืเคยมภีาวะผดิปกตขิองสมอง (encephalopathy) ที่
เกดิจากความดนัโลหติสงู 
(3) ผนงัหวัใจหอ้งล่างซา้ยหนาผดิปกต ิ การบบีตวัของหวัใจ
ผดิปกต ิและ/หรอื มอีาการและอาการแสดงของหวัใจลม้เหลว
เน่ืองจากความดนัโลหติสงู 

 



580 
 

 

ตวัอย่างท่ี 11.1 การสญูเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกายรอ้ยละ 0-9 เนื่องจากกลุ่มโรคหวัใจและหลอดเลอืด

จากความดนัโลหติสงู 

ประวติั  หญิงอายุ 55 ปี เป็นโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุมา 5 ปี ได้รับยาต้าน 

angiotensin II และยาขบัปสัสาวะ ค่าความดนัปกตก่ิอนพบแพทย ์

อาการปัจจบุนั  ไม่มอีาการ ไม่มผีลขา้งเคยีงจากยาทีไ่ดร้บั 

การตรวจรา่งกาย  ปกต ิความดนัโลหติ 105/78 มม.ปรอท 

การตรวจทางคลินิก  คลื่นไฟฟ้าหวัใจอยู่ในเกณฑป์กต ิ

การวินิจฉัยโรค ความดนัโลหติสงูชนิดไม่ทราบสาเหตุทีไ่ดร้บัการควบคุมอย่างเหมาะสม 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 0 ถงึ 3 ของทัง้ร่างกาย 

ค าอธิบาย  ควรใหก้ารรกัษาทางยาอย่างต่อเนื่อง การสญูเสยีสมรรถภาพประเมนิจากการเปลีย่นแปลง

ทางสรรีะวทิยาของความดนัโลหติสงู ยาทีไ่ดร้บั และผลกระทบต่อการท ากจิวตัรประจ าวนั 

หากมีการเปลี่ยนแปลงชนิดของยาที่ใช้ในการรักษาให้ประเมินระดับภาวะสูญเสีย

สมรรถภาพใหม่ 

 

ตวัอย่างท่ี 11.2 การสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ0-9ของทัง้ร่างกายจากกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด

เน่ืองจากความดนัโลหติสงู 

ประวติั  ผูป้่วยชายอายุ 26 ปี  ความดนัโลหติสงูตัง้แต่อายุ 18 ปี โดยไม่ทราบสาเหตุ ไม่มอีาการ 

ความดนัโลหติยงัคงสงูแมจ้ะจ ากดัเกลอื ควบคุมน ้าหนกั และออกก าลงักายอย่างสม ่าเสมอ 

จงึตอ้งกนิยารกัษาความดนัโลหติสงู 

อาการปัจจบุนั  หยุดยามา 1 ปี มาพบแพทยเ์พื่อขอค าปรกึษา 

การตรวจรา่งกาย  ความดนัโลหติท่านัง่ 160/95 มม.ปรอท จากแขนทัง้สองขา้ง ความดนัโลหติ 160/95 มม.

ปรอท จากขาขวา ชพีจรแรงด ี ตรวจตดิตามความดนัโลหติ 1 สปัดาหถ์ดัมา พบว่า            

ไม่เปลีย่นแปลงจากเดมิ การตรวจร่างกายอื่นๆอยู่ในเกณฑป์กต ิ

การตรวจทางคลินิก  คลื่นไฟฟ้าหวัใจและเอกซเรยป์อดปกต ิผลตรวจเลอืดเพื่อประเมนิระดบัเกลอืแร่ในร่างกาย

และการท างานของไต (BUN, serum creatinine) อยู่ในเกณฑป์กต ิ

การวินิจฉัยโรค โรคความดนัโลหติสงูชนิดไม่ทราบสาเหตุ 

ผลการประเมิน สญูเสบีสมรรถภาพภาพรอ้ยละ 1 ถงึ 3 ของทัง้ร่างกาย 

ค าอธิบาย  มคีวามดนัโลหติระดบัสงูเลก็น้อย ควรตรวจตดิตามค่าความดนัโลหติหลงัการรกัษาดว้ยยา 

 

ตวัอย่างท่ี 11.3 การสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ร่างกายร้อยละ10-29จากกลุ่มโรคหวัใจและหลอดเลือด

เน่ืองจากความดนัโลหติสงู 
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ประวติั  ชายอายุ 44 ปี มภีาวะอุดกัน้ทางเดนิหายใจขณะหลบั (obstructive sleep apnea) ความ

ดนัโลหติสงู ไดร้บัยาตา้นเบตา้ ยาขบัปสัสาวะ และยาตา้น ACE 

อาการปัจจบุนั  มอีาการเหนื่อยเลก็น้อยขณะวิง่ออกก าลงักาย 

การตรวจรา่งกาย  ความดนัโลหติ 145/90 มม.ปรอท พบลกัษณะ silver wire เลก็น้อยจากการตรวจจอตา 

การตรวจร่างกายอื่นๆอยู่ในเกณฑป์กต ิ

การตรวจทางคลินิก  ระดบัเกลอืแร่ในเลอืดปกต ิ

การวินิจฉัยโรค ความดนัโลหติสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุที่ตอบสนองไม่ดีต่อการรกัษาด้วยยาลดความดนั

โลหติ ยงัคงมคีวามดนัโลหติสงูขัน้ที ่1 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 10 ถงึ 15 ของทัง้ร่างกายจากโรคความดนัโลหติสงูและตอ้งรวม

การสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ร่างกายจากภาวะอุดกัน้ทางเดินหายใจขณะหลับ 

(obstructive sleep apnea) เขา้ไปดว้ย 

ค าอธิบาย  การสูญเสยีสมรรถภาพจะสงูขึน้หากระดบัความดนัโลหติสูงมากขึน้หรอืมอีาการเมื่อออก

แรงมากขึน้ การที่ผู้ป่วยยงัคงมีความดนัโลหิตสูงแม้ว่าจะได้รบัยาลดความดนัโลหิตสูง

หลายชนิดอาจมีความสมัพันธ์กับภาวะอุดกัน้ทางเดินหายใจขณะหลับ สมควรตรวจ 

echocardiogram ในผูป้่วยรายน้ี เน่ืองจากอาการเหน่ือยขณะออกแรงอาจเกดิจากภาวะ

กลา้มเน้ือหวัใจหนาซึง่หากพบจะเพิม่ระดบัการสญูเสยีสมรรถภาพฯ มากขึน้ 

ตวัอย่างท่ี 11.4 การสูญเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกายรอ้ยละ 10-29 จากกลุ่มโรคหวัใจและหลอดเลอืด

เน่ืองจากความดนัโลหติสงู 

ประวติั ผูป้่วยหญงิอายุ 40 ปี  เป็นความดนัโลหติสงูขณะตัง้ครรภ์เมื่ออายุ 32 ปี ความดนัโลหติ

ลดลงเป็นปกตหิลงัคลอด 3 สปัดาหแ์ละที ่12 เดอืน ยงัมปีระจ าเดอืนตามปกต ิขณะนี้วดั

ความดนัโลหติหลายครัง้อยู่ในช่วง 150/100 ถงึ 160/105 มม.ปรอท ความดนัโลหติทีข่าสงู

กว่าปกต ิ การจ ากดัเกลอืและการออกก าลงักายตามโปรแกรมไม่สามารถควบคุมความดนั

โลหติไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ จ าเป็นตอ้งไดร้บัการรกัษาดว้ยยา 

อาการปัจจบุนั  ปวดศรีษะเป็นบางครัง้ 

การตรวจรา่งกาย  อยู่ในเกณฑป์กต ิ

การตรวจทางคลินิก  คลื่นไฟฟ้าหวัใจและเอกซเรย์ปอดปกติ ค่า electrolyte, BUN และ creatinine ปกต ิ             

ผลตรวจปสัสาวะพบโปรตนีรัว่ 2+ โดยมกีารตรวจยนืยนั 2 ครัง้ ตะกอนปสัสาวะพบเมด็

เลอืดแดงหนึ่งถงึสามตวัต่อ high power field ปรมิาณโปรตนีในปสัสาวะ 24 ชัว่โมงเท่ากบั 

1,400 มลิลกิรมั 

การวินิจฉัยโรค โรคความดนัโลหติสงูชนิดไม่ทราบสาเหตุร่วมกบัภาวะโปรตนีรัว่ทางปสัสาวะ 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 15 ของทัง้ร่างกาย 
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ค าอธิบาย  ควรตรวจติดตามภาวะเสื่อมสมรรถภาพของไตและการเสยีหน้าที่ของอวยัวะส่วนปลาย

อื่นๆ  

 

ตวัอย่างท่ี 11.5 การสูญเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกายรอ้ยละ 30-49 เนื่องจากกลุ่มโรคหวัใจและหลอด

เลอืดจากความดนัโลหติสงู 

ประวติั  ผูป้ว่ยชายอายุ 48 ปี เป็นความดนัโลหติสงูขัน้รุนแรง กนิยาไม่สม ่าเสมอ ปจัจุบนัไดย้าตา้น

เบตา้ ยาขยายหลอดเลอืดสว่นปลาย และยาขบัปสัสาวะ 

อาการปัจจบุนั  ไม่ม ีใชช้วีติแบบจ ากดักจิกรรม 

การตรวจรา่งกาย  ความดนัโลหติทีแ่ขน 170/95 มม.ปรอททัง้สองขา้ง อตัราชพีจร 64 ครัง้/นาท ีไม่พบภาวะ

หวัใจลม้เหลว ตรวจจอตาพบปฏกิริยิาต่อแสง (light reflex) ของหลอดเลอืดแดงเลก็เพิม่ขึน้ 

และเกิดจุดทับซ้อนของหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดด า โดยไม่มีจุดเลือดออกหรือ 

exudates ปลายเสน้ประสาทตา (disk) แบนลง คล าหวัใจพบ sustained impulse ขยาย

ใหญ่ขึน้ทีต่ าแหน่งปกตขิองหวัใจหอ้งล่างซา้ย ฟงัหวัใจพบเสยีงหน่ึงปกต ิเสยีงสองดงัขึน้ 

และมเีสยีงสี ่(S4 gallops) 

การตรวจทางคลินิก  คลื่นไฟฟ้าหวัใจพบผนงัหวัใจหอ้งล่างซา้ยหนา R wave สงูและ T wave หวักลบัใน lateral 

chest lead เอกซเรยท์รวงอกพบเงาหวัใจโตเลก็น้อย ลกัษณะของหลอดเลอืดในปอดปกต ิ

ระดบัเกลอืแร่ในเลอืดปกต ิผลตรวจปสัสาวะปกต ิ

การวินิจฉัยโรค โรคความดนัโลหติสงูชนิดไม่ทราบสาเหตุ และโรคหวัใจที่มสีาเหตุจากความดนัโลหติสูง

เน่ืองจากตรวจพบผนงัหวัใจหอ้งล่างซา้ยหนาตวัขึน้ 

ผลการประเมิน สญูเสยีสรรถภาพรอ้ยละ 30-39 ของทัง้ร่างกาย 

 

ตวัอย่างท่ี 11.6 การสูญเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกายรอ้ยละ 30-49 จากกลุ่มโรคหวัใจและหลอดเลอืด

เน่ืองจากความดนัโลหติสงู 

ประวติั  ผูป้ว่ยชาย อายุ 55 ปี เป็นความดนัโลหติสงู ไดร้บัยาต้านเบต้าและยาต้าน ACE สามารถ

ควบคุมความดนัโลหติไดด้อียู่ในช่วงปกต ิ

อาการปัจจบุนั  ไม่ม ีใชช้วีติแบบจ ากดักจิกรรม 

การตรวจรา่งกาย  ปกต ิยกเวน้ฟงัหวัใจไดย้นิเสยีงสี ่(S4) และคล าหวัใจได ้sustained apical impulse 

การตรวจทางคลินิก  คลื่นไฟฟ้าหวัใจพบหวัใจหอ้งล่างซา้ยหนา ตรวจหวัใจดว้ยคลื่นเสยีงสะทอ้นความถี่สงูพบ

ผนงัหวัใจหนาตวั  การบบีตวัของหวัใจปกต ิการคลายตวัผดิปกตใินระดบั II/IV 

การวินิจฉัยโรค โรคหวัใจที่มสีาเหตุจากความดนัโลหติสงู มหีวัใจห้องล่างซา้ยหนา และการคลายตวัของ

หวัใจผดิปกตใินระยะแรก 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 30-39 ของทัง้ร่างกาย 
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ค าอธิบาย  มหีลกัฐานแสดงว่ามคีวามเสยีหายของอวยัวะสว่นปลายชดัเจน แต่ยงัไม่มอีาการ การใชย้า

สามารถควบคุมความดนัโลหติสงูและรกัษาการท างานทีผ่ดิปกติของอวยัวะส่วนปลายได ้

ระดบัความสญูเสยีสมรรถภาพจะสงูขึน้ถ้า (ก) มอีาการมากขึน้ (ข) ต้องใชย้าเพิม่ขึน้เพื่อ

ควบคุมความดนัโลหติ (ค) มหีลกัฐานที่แสดงว่ามีความเสยีหายของอวยัวะส่วนปลาย

เพิม่ขึน้อกี 

 

ตวัอย่างท่ี 11.7 การสญูเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกายรอ้ยละ 50-100 จากกลุ่มโรคหวัใจและหลอดเลอืด

เน่ืองจากความดนัโลหติสงู 

ประวติั ผูป้ว่ยชาย อายุ 48 ปี เขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาลเป็นเวลา 2 สปัดาหเ์มื่อ 8 เดอืนก่อน 

ดว้ยเรื่องปวดศรีษะ มองภาพไม่ชดั และหายใจไม่เตม็อิม่ ความดนัโลหติขณะนัน้ 260/160 

มม.ปรอททัง้แขนและขา ซมึ ไม่พบลกัษณะทางระบบประสาทผดิปกตทิีบ่่งชีว้่ามตี าแหน่ง

รอยโรคทีจ่ าเพาะในสมอง ตรวจจอตาพบมกีารหดตวัของเสน้เลอืดแดง มจีุดเลอืดออกและ

ปลายเสน้ประสาทตาบวม (papilledema) ทัง้สองขา้ง 

อาการปัจจบุนั  ไม่ม ี

การตรวจรา่งกาย  ปลายเสน้ประสาทตาทีบ่วมหายไปหลงัไดร้บัการรกัษา ยงัคงไม่มอีาการใดๆ  ตรวจหวัใจ 

ปอด ช่องทอ้งอยู่ในเกณฑป์กต ิยกเวน้ความดนัไดแอสโตลกิยงัคงสงูกว่า 120 มม.ปรอท

แมจ้ะไดร้บัยาลดความดนัโลหติถงึ 3 ขนาน 

การตรวจทางคลินิก  เอกซเรยท์รวงอกปกต ิคลื่นไฟฟ้าหวัใจพบ T wave เตี้ยลงใน lateral chest leads ค่า 

BUN 111.3 มลิลโิมล/ลติร (40 มก./ดล.), creatinine 203 มลิลโิมล/ลติร (2.3 มก./ดล.) 

ตรวจปสัสาวะผดิปกตโิดยมโีปรตนีรัว่ 3+ มเีมด็เลอืดแดงปนในปสัสาวะเป็นจ านวนมาก 

เมด็เลอืดขาวปนในปสัสาวะเลก็น้อย  

การวินิจฉัยโรค โรคความดนัโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ ที่มีประวตัิภาวะผิดปกติของสมองเนื่องจาก

ความดนัโลหติสงู (hypertensive encephalopathy) 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 55 ของทัง้ร่างกาย 

ค าอธิบาย  การสญูเสยีสมรรถภาพจะต ่ากว่านี้ถา้ระดบัความดนัไดแอสโตลกิลดลงและการท างานของ

ไตกลบัสูป่กต ิแต่จะไม่ลดลงถา้ความผดิปกตอิย่างใดอย่างหนึ่งยงัคงอยู่ 

 

ตวัอย่างท่ี 11.8 การสญูเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกายรอ้ยละ 50-100 เนื่องจากกลุ่มโรคหวัใจและหลอด

เลอืดจากความดนัโลหติสงู 

ประวติั  ผูป้ว่ยหญงิ อายุ 62 ปี  รกัษาโรคความดนัโลหติสงูมา 10 ปี ความดนัโลหติยงัคงสงูแมว้่า

จะไดร้บัยา จ ากดัเกลอืและควบคุมน ้าหนัก มภีาวะหวัใจล้มเหลวเมื่อ 2 ปีก่อน ดขีึน้หลงั

ไดร้บัยาดจิทิาลสิ และยาขบัปสัสาวะ 
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อาการปัจจบุนั  อ่อนเพลยี เหนื่อยหอบเวลาออกแรงท ากจิวตัรประจ าวนัมาเป็นเวลา 6 เดอืน ขอ้เทา้บวม              

ไม่สามารถท ากจิวตัรประจ าวนัสว่นใหญ่ได ้

การตรวจรา่งกาย  ความดนัโลหติ 180/100 มม.ปรอททัง้แขนและขา ขอ้เทา้และหน้าแขง้บวม ตรวจจอตาพบ

ปฏิกริิยาต่อแสงของเส้นเลือดแดงเพิ่มขึ้นและเกิดมจีุดทบัซ้อนของหลอดเลือดแดงและ

หลอดเลอืดด า ไม่พบจุดเลอืดออกหรอื exudates ปลายประสาทตาแบนลง คล าหวัใจพบ

การยกตวัของยอดหวัใจและขยายใหญ่ขึน้ เลื่อนต าแหน่งไปที ่anterior axillary line เสยีง

หนึ่งปกต ิเสยีงสองดงัขึน้ ไดย้นิเสยีงสามและเสยีงสี ่(S3, S4) ฟงัปอดมเีสยีง crepitation 

ทีช่ายปอดทัง้สองขา้ง 

การตรวจทางคลินิก  คลื่นไฟฟ้าหวัใจพบ S wave ลกึใน lead V2 , R wave ปกตใิน lead V5-V6 , T wave เตี้ย

ลงใน lead I, aVL และ V4-V6 เอกซเรยท์รวงอกพบเงาหวัใจโต หลอดเลอืดในปอดส่วนบน

เด่นชดัขึน้ ผลตรวจเกลอืแร่ในเลอืด ค่า BUN, creatinine และปสัสาวะปกต ิตรวจหวัใจ

ดว้ยคลื่นเสยีงความถี่สงูพบผนังหวัใจหนาขึน้ หวัใจห้องล่างซา้ยโตและบบีตวัลดลงทัว่ๆ 

ไป  LVEF 0.3 

การวินิจฉัยโรค  โรคความดนัโลหติสงูทีไ่ม่ทราบสาเหตุร่วมกบัภาวะหวัใจลม้เหลว 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 80 ของทัง้ร่างกาย 

ค าอธิบาย  การสูญเสยีสมรรถภาพจะลดลงถ้าภาวะหวัใจล้มเหลวและการบบีตวัของหวัใจดขีึน้ เมื่อ

ควบคุมความดนัโลหติสงูได ้แมจ้ะมกีารประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของร่างกายทีเ่กดิ

จากความผดิปกตขิองกลา้มเนื้อหวัใจดงัแสดงไว้ในบทที ่10 แต่การประเมนิการสญูเสยี

สมรรถภาพของร่างกายของผูป้่วยรายน้ีจะจดัอยู่ในระดบั 4 ของกลุ่มโรคหวัใจและหลอด

เลอืดทีเ่กดิจากความดนัโลหติสงู โดยไม่ค านึงถงึการสญูเสยีสมรรถภาพจากความผดิปกติ

ของกลา้มเน้ือหวัใจตามบทที ่10 เพราะกลุ่มโรคหวัใจและหลอดเลอืดอนัเนื่องจากความดนั

โลหติสงูระดบั 4 ไดร้วมภาวะความผดิปกตขิองกลา้มเน้ือหวัใจไวด้ว้ยแลว้ 

 
11.2   โรคของหลอดเลือดแดงใหญ่เอออรต้์า 

โรคของหลอดเลอืดแดงใหญ่เอออรต์้ามอีุบตักิารณ์น้อยกว่าโรคหวัใจแต่สามารถก่อใหเ้กดิอนัตรายต่อชวีติได้
ในเวลาอนัรวดเรว็ โรคของหลอดเลอืดแดงใหญ่เอออรต์้าไดแ้ก่ การโป่งพองของหลอดเลอืดจากภาวะผนังหลอดเลอืด
แขง็ตวั (atherosclerotic dilatation) การขยายหรอืตบีแคบจากโรคเนื้อเยื่อเกีย่วพนัหรอืการอกัเสบของหลอดเลอืด และ
จากการอุดตนัของหลอดเลอืดจากลิม่เลอืดอุดตนัเนื่องจาก เกดิ diffuse atherosclerosis ของผนังหลอดเลอืดแดง                     
เอออรต์า้ 

การโป่งพองของหลอดเลอืดแดงเอออรต์้าจากผนังหลอดเลอืดแดงแขง็สามารถมกีารด าเนินโรคจนท าใหเ้กดิ
อาการหายใจล าบาก หายใจมเีสยีงวีด้ ปอดอกัเสบเป็นๆ หายๆ  และไอเป็นเลอืด การโป่งพองของหลอดเลอืดยงัอาจ
ท าให้เกดิลิ้นหวัใจเอออร์ติกรัว่ และอาจมีการขยายขนาดจนเกดิการแตกรัว่ของหลอดเลอืดจนเป็นอนัตรายถึงชวีิต  
แพทยจ์ าเป็นต้องซกัประวตัอิย่างละเอยีดและรอบคอบเพื่อประเมนิความผดิปกตหิลอดเลอืดแดงเอออร์ต้า การตรวจ
ร่างกายและการเอกซเรยป์อดอาจช่วยบอกถงึการโป่งพองของหลอดเลอืดได ้แต่บ่อยครัง้ทีต่้องการการตรวจคน้พเิศษ
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เพิม่เตมิดว้ย advanced imaging ไดแ้ก่ การตรวจเอกซเรยค์ลื่นแม่เหลก็ไฟฟ้า (MRI) การตรวจเอกซเรยค์อมพวิเตอร์
(CT scan) และการตรวจอุลตราซาวน์หวัใจผ่านทางหลอดอาหาร (transesophageal echocardiography) จะช่วยแสดง
ใหเ้หน็ถงึการโปง่พองของหลอดเลอืดแดงเอออรต์า้ ภาวะอกัเสบของหลอดเลอืดแดงเอออรต์า้ และต้นก าเนิดของลิม่อุด
ตนัหลอดเลอืดบรเิวณผนังหลอดเลอืดทีม่พียาธสิภาพ (atheromatous emboli) การตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารเป็นการ
ยนืยนัการเกดิภาวะลิม่อุดตนัหลอดเลอืดทีส่ าคญั 
 
  



586 
 

 

11.2.1   เกณฑก์ารประเมินการสญูเสียสมรรถภาพของทัง้รา่งกายจากโรคของหลอดเลือดแดงใหญ่เอออรต้์า 
เกณฑก์ารประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของร่างกายเนื่องจากโรคของหลอดเลอืดแดงเอออรต์า้ไดแ้สดงไวใ้นตารางที ่
11-3 
 
ตาราง 11-3  เกณฑก์ารประเมนิภาวะการสญูเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกายอย่างถาวรจากโรคหลอดเลอืดแดงเอออรต์า้ 
 

ระดบัการสญูเสียสมรรถภาพ อาการและอาการแสดง 
ระดบั 1  สญูเสยีฯ รอ้ยละ 0-9 ของร่างกาย มโีรคของหลอดเลอืดแดงใหญ่เอออรต์า้ทีไ่ม่รุนแรงและมี

ความเป็นไปไดน้้อยทีโ่รคจะเป็นมากขึน้ โดยไม่มอีาการ
ขณะท ากจิวตัรประจ าวนั   

ระดบั 2  สญูเสยีฯ รอ้ยละ 10-29 ของร่างกาย มโีรคของหลอดเลอืดแดงใหญ่เอออรต์า้ทีค่่อยๆ เป็นมาก
ขึน้แต่ไมม่อีาการขณะท ากจิวตัรประจ าวนั   
หรอื 
หลงัการผ่าตดัหลอดเลอืดแดงใหญ่เอออรต์า้  ไมม่อีาการ 
และไมม่คีวามเสีย่งทีจ่ะเกดิโรคของหลอดเลอืดแดงใหญ่         
เอออรต์า้หลงัการผ่าตดัอกี 

ระดบั 3  สญูเสยีฯ รอ้ยละ 30-49 ของร่างกาย มอีาการเพยีงเลก็น้อยถงึปานกลางจากโรคของหลอดเลอืด
แดงใหญ่เอออรต์า้ แมจ้ะไดร้บัการรกัษาดว้ยยา 
หรอื 
หลงัการผ่าตดัหลอดเลอืดแดงใหญ่เอออรต์า้ ยงัคงมี
อาการเลก็น้อยถงึปานกลาง หรอืยงัมคีวามเสีย่งทีจ่ะเกดิ
โรคของหลอดเลอืดแดงใหญ่เอออรต์า้อกี 

ระดบั 4  สญูเสยีฯ รอ้ยละ 50-100 ของร่างกาย มอีาการปานกลางถงึรุนแรงจากโรคของหลอดเลอืดแดง
ใหญ่เอออรต์า้ แมจ้ะไดร้บัยาแลว้กต็าม และอาการ
ดงักล่าวรบกวนกจิกรรมและชวีติประจ าวนั (functional 
class 3-4) 
หรอื 
หลงัการผ่าตดัหลอดเลอืดแดงใหญ่เอออรต์า้ แต่ยงัมี
อาการปานกลางถงึรุนแรงอยู่ตลอดแมจ้ะไดร้บัยาเตม็ที ่
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ตวัอย่างท่ี 11.9  การสญูเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกายรอ้ยละ 0-9 จากโรคของหลอดเลอืดแดงเอออรต์า้ 

ประวติั  ผูป้ว่ยหญงิอายุ 60 ปี  ความดนัโลหติสงูเลก็น้อย ควบคุมไดด้ดีว้ยยาลดความดนั 

อาการปัจจบุนั  ปฏเิสธอาการของโรคหวัใจ   

การตรวจรา่งกาย  ไม่พบความผดิปกต ิ

การตรวจทางคลินิก  เอกซเรย์คอมพิวเตอร์พบมีการโป่งพองของหลอดเลือดแดงเอออร์ต้าเล็กน้อยขนาด               

45 มม. ลิ้นหวัใจเอออร์ติกไม่รัว่ ไม่มีการแขง็ตัวของผนังหลอดเลือดแดงอย่างชดัเจน            

ผลตรวจเลอืด ทางหอ้งปฏบิตักิารอยู่ในเกณฑป์กต ิ

การวินิจฉัยโรค โรคหลอดเลอืดแดงเอออรต์า้สว่นตน้โปง่เลก็น้อย (Ectasia of the ascending aorta) 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 0 ของทัง้ร่างกาย 

ค าอธิบาย  การโป่งเลก็น้อยของหลอดเลอืดแดงเอออรต์้า (aortic ectasia) มโีอกาสน้อยทีจ่ะกลาย 

เป็นภาวะหลอดเลอืดแดงเอออร์ต้าโป่งพองรุนแรง (aortic aneurysm) และไม่มผีลต่อ

สมรรถภาพของร่างกาย การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของร่างกายให้ประเมิน

เฉพาะทีเ่กดิจากโรคความดนัโลหติสงู 

 

ตวัอย่างท่ี 11.10 การสญูเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกายรอ้ยละ 0-9 จากโรคของหลอดเลอืดแดงเอออรต์า้ 

ประวติั  ผูป้ว่ยชายอายุ 55 ปี สขุภาพแขง็แรงยกเวน้มปีระวตัเิคยสบูบุหรี ่

อาการปัจจบุนั  ไม่มอีาการ 

การตรวจรา่งกาย  ปกต ิ 

การตรวจทางคลินิก  อุลตราซาวน์ช่องทอ้งพบหลอดเลอืดแดงเอออรต์้าโป่งพอง (abdominal aortic aneurysm) 

ขนาด 3.9 ซม. 

การวินิจฉัยโรค โรคหลอดเลอืดแดงเอออรต์า้ในช่องทอ้งโปง่พองโดยไม่มอีาการ   

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 0-5 ของทัง้ร่างกาย 

ค าอธิบาย  โรคหลอดเลอืดแดงเอออรต์า้โปง่พองขนาดเลก็อาจมกีารด าเนินของโรคมากขึน้หรอืไม่กไ็ด ้

แนะน าให้ตรวจติดตามเป็นระยะๆด้วยการตรวจอุลตราซาวน์หรือการตรวจเอกซเรย์

คอมพวิเตอร ์ระดบัการสญูเสยีสมรรถภาพจะสงูขึน้หากมอีาการจากภาวะดงักล่าว 

 

ตวัอย่างท่ี 11.11 การสญูเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกายรอ้ยละ 10-29 จากโรคของหลอดเลอืดแดงเอออรต์า้ 

ประวติั ผูป้่วยชายอายุ 60 ปี เคยรบัการผ่าตดัซ่อมแซมโรคหลอดเลอืดแดงเอออรต์้าในช่องทอ้ง            

โปง่พองเมื่อ 5 ปีก่อน โดยไม่มอีาการแทรกซอ้นจากการผ่าตดั 

อาการปัจจบุนั ไม่มอีาการ 

การตรวจรา่งกาย  ปกต ิ
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การตรวจทางคลินิก  อุลตราซาวน์ช่องทอ้งพบว่า graft ทีต่่อไวใ้นต าแหน่งทีซ่่อมแซมหลอดเลอืดแดงโป่งพอง

ปกตดิ ี

การวินิจฉัยโรค  โรคหลอดเลอืดแดงเอออร์ต้าโป่งพองที่ได้รบัการผ่าตดัรกัษาแลว้ ไม่มหีลกัฐานของการกลบั

เป็นซ ้า 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 10-15 ของทัง้ร่างกาย   

ค าอธิบาย  ระดบัการสญูเสยีสมรรถภาพจะสงูขึน้หากมหีลกัฐานแสดงถงึการเสยีหน้าทีข่อง graft และ 

หลอดเลือดที่อยู่ใกล้เคียงโป่งพอง หรือเกิดลิ่มเลือดจาก graft ไปอุดตันหลอดเลือด              

สว่นปลาย 

ตวัอย่างท่ี 11.12 การสญูเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกายรอ้ยละ 10-29 จากโรคของหลอดเลอืดแดงเอออรต์า้ 

ประวติั  ผูป้ว่ยชายอายุ 50 ปี ปว่ยเป็นโรค mixed connective tissue disease  

อาการปัจจบุนั  ไม่มอีาการขณะพกัแต่มอีาการเมื่อออกแรงเล่นกฬีา 

การตรวจรา่งกาย  ชพีจร 88 ครัง้/นาท ีความดนั 130/50 มม. ปรอท ฟงัได ้diastolic murmur grade 1/6 

การตรวจทางคลินิก  การตรวจหวัใจดว้ยคลื่นเสยีงความถี่สงูผ่านทางหลอดอาหารพบว่า proximal ascending 

aorta ขยายพองออกขนาด 50 มม. และลิน้เอออรต์กิรัว่เลก็น้อย 

การวินิจฉัยโรค  โรคหลอดเลอืดแดงเอออรต์า้สว่น proximal ascending โปง่พองโดยไม่มอีาการ 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 10-20 ของทัง้ร่างกาย   

ค าอธิบาย  aortic aneurysm มโีอกาสโป่งพองมากขึน้ ผูป้่วยรายน้ีแมไ้ม่มอีาการแต่สมควรตรวจหา            

การก าเรบิของโรคทุกปี 

 

ตวัอย่างท่ี 11.13 การสญูเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกายรอ้ยละ 30-49 จากโรคของหลอดเลอืดแดงเอออรต์า้ 

ประวติั  ผู้ป่วยหญิงอายุ 48 ปี มปีระวตัิลิม่เลือดอุดตนัที่หลอดเลือดแดงส่วนปลายเนื่ องจาก 

atherosclerosis ของผนังหลอดเลอืดแดงเอออรต์้ามา 2 ครัง้ อาการเขยีวคล ้าของนิ้วเทา้

ขาดเลอืด (blue toe) หายไปหลงัไดร้บัการรกัษา และมปีระวตัิเกดิการเสื่อมสมรรถภาพ

ของไตหลงัไดร้บัการฉีดเฮปารนิเขา้ใตผ้วิหนงัเพื่อป้องกนัการเกดิลิม่เลอืดในหลอดเลอืดด า

ส่วนลกึ (deep vein thrombosis, DVT) ภายหลงัการส่องกลอ้งตรวจขอ้เข่าทีไ่ม่มภีาวะ 

แทรกซอ้น 

อาการปัจจบุนั   อ่อนเพลยีและปวดขาขณะเดนิเป็นระยะทางไกล 

การตรวจรา่งกาย  รอยโรคจากภาวะลิม่เลอืดอุดตนัทีบ่รเิวณเทา้ 

การตรวจทางคลินิก   การตรวจอุลตราซาวน์หวัใจผ่านทางหลอดอาหารพบลกัษณะผนังหลอดเลอืดขรุขระแบบ 

shaggy atheromatous ทีบ่รเิวณส่วนปลายของ descending thoracic aorta ม ีmobile 

atheromatous plaque ขนาด 0.5x1.5 มม . พบว่ าหลอดเลือดแดงเอออร์ต้ าส่วน 

ascending บรเิวณ sinotubular junction โตขึน้ขนาด 54 มม. ผูป้ว่ยหยุดสบูบุหรีแ่ละไดร้บั
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การรกัษาดว้ยยาลดระดบัโคเลสเตอรอลส าหรบัภาวะระดบัไขมนัในเลอืดผดิปกต ิ ไดร้บัยา

ตา้นเบตา้และอลัฟาส าหรบัโรคหลอดเลอืดโปง่พอง 

การวินิจฉัยโรค  โรคหลอดเลอืดแดง ascending aorta สว่นตน้โป่งพองและมผีนังหลอดเลอืดแดงเอออรต์้า

แขง็แบบกระจายลามไปยงัหลอดเลอืดแดงเอออร์ต้าส่วน descending โดยมปีระวตัิลิม่

เลอืดอุดตนัสองครัง้ทีห่ลอดเลอืดแดงสว่นปลาย  

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 30-40 ของทัง้ร่างกาย   

ค าอธิบาย  ผูป้่วยรายน้ีมภีาวะหลอดเลอืดแดงเอออร์ต้าโป่งพองที่มคีวามเสีย่งที่จะมกีารด าเนินโรค

รุนแรงขึน้ และมคีวามเสีย่งสงูทีจ่ะเกดิลิม่อุดตนัหลอดเลอืดแดงสว่นปลายซ ้าอกี 

ตวัอย่างท่ี 11.14 การสญูเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกายรอ้ยละ  30-49 จากโรคของหลอดเลอืดแดงเอออรต์า้ 

ประวติั  ผูป้ว่ยชาย อายุ 54 ปี ตรวจพบหลอดเลอืดแดง ascending aorta สว่นตน้โปง่พองเลก็น้อย

ขนาด 48 มม. มปีระวตัิผ่าตดัซ่อมการเซาะแยกของผนังหลอดเลอืดจากอุบตัเิหตุบรเิวณ 

descending aorta ลิน้หวัใจเอออรต์กิรัว่เลก็น้อยก่อนการผ่าตดั แต่ไม่ตอ้งผ่าตดัเปลีย่นลิน้

หวัใจเอออรต์กิ 

อาการปัจจบุนั  เหนื่อยง่ายขณะออกก าลงักายหรอืหลงัเดนิไกล 1.5 ช่วงตกึ ปฏเิสธอาการเจบ็หน้าอก ไม่มี

อาการเหนื่อยเวลานอนราบหรอือาการเหนื่อยเป็นพกัๆ ช่วงเวลากลางคนื (PND) 

การตรวจรา่งกาย  ความดนัโลหติ 140/45 มม.ปรอท ชพีจร 92 ครัง้ต่อนาท ีหลอดเลอืดด าทีค่อปกต ิฟงัได ้

diastolic murmur ระดบั 3/6 ทีบ่รเิวณช่องซีโ่ครงส่วนบนโดยทีด่า้นขวาดงักว่าดา้นซา้ย  

apical impulse เคลื่อนไปทางซา้ยและม ีheave การตรวจร่างกายอื่นๆ อยู่ในเกณฑป์กต ิ

การตรวจทางคลินิก  เอกซเรยป์อดพบหลอดเลอืดแดงเอออรต์า้โปง่เลก็น้อยและเงาหวัใจโต การตรวจหวัใจดว้ย

คลื่นเสยีงสะท้อนความถี่สูงพบว่าลิ้นหวัใจเอออร์ติกรัว่ระดบั 3 ขนาดหวัใจห้องซ้ายล่าง

ขณะคลายตวัเท่ากบั 58 มม. ค่าการบบีตวัของหวัใจ (LVEF) เท่ากบั 0.62 การตรวจ               

อุลตราซาวน์หวัใจผ่านทางหลอดอาหารพบการโป่งพองของหลอดเลอืดแดง ascending 

aorta ขนาด 54 มม.ร่วมกบัลิน้หวัใจเอออรต์กิรัว่ การตรวจสมรรถภาพหวัใจดว้ยการออก

ก าลงักายบนสายพานเลื่อน สามารถเดนิได ้5.2 นาทตีาม Bruce protocol ทีช่พีจร 144 

ครัง้ต่อนาท ีหยุดการทดสอบเน่ืองจากอาการเหนื่อยหอบ 

การวินิจฉัยโรค  มอีาการโรคหวัใจก าเรบิมากขึน้จากลิน้หวัใจเอออรต์กิรัว่โดยมสีาเหตุจากโรคหลอดเลอืด

แดง ascending aorta โปง่พอง 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 30-49 ของทัง้ร่างกาย   
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ค าอธิบาย   เกดิภาวะลิน้หวัใจเอออรต์กิรัว่จากการขยายขนาดของหลอดเลอืดแดงเอออรต์้าทีโ่ป่งพอง 

อาการและสมรรถภาพทีล่ดลงเป็นผลมาจากโรคหลอดเลอืดแดงโป่งพอง ระดบัการสญูเสยี

สมรรถภาพสงูจะขึน้หากมอีาการมากขึน้หรอืภาวะลิน้หวัใจผดิปกติเป็นมากขึน้ ลกัษณะ

ความสมัพนัธท์บัซอ้นระหว่างโรคหลอดเลอืดแดงเอออรต์้า โรคลิน้หวัใจและโรคกลา้มเนื้อ

หวัใจจะพบไดบ้่อย 

 

ตวัอย่างท่ี 11.15 การสญูเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกายรอ้ยละ 50-100จากโรคของหลอดเลอืดแดงเอออรต์า้ 

ประวติั  ผูป้ว่ยชายอายุ 62 ปี  ไดร้บัการผ่าตดัรกัษาภาวะเซาะแยกของผนังหลอดเลือดแดงเอออร์

ต้าส่วนต้นทีโ่ป่งพอง (dissecting proximal aortic aneurysm) เมื่อ 2 ปีก่อน ใช ้valved 

conduit หลงัผ่าตดัมปีญัหาเหน่ือยง่ายเวลาออกแรง ลิ้นหวัใจเอออร์ติกรัว่ปานกลางถึง

รุนแรง ผู้ป่วยยงัคงมีอาการแม้ว่าจะได้รบัการรกัษาด้วยยาต้านเบต้า ยากลุ่มต้าน ACE 

และยาขบัปสัสาวะ 

อาการปัจจบุนั  เหนื่อยหลงัเดนิประมาณ 1 ช่วงตกึ ไม่สามารถออกก าลงักายได้ ต้องนอนหลบัช่วงบ่าย 

ทุกวนั ความดนัโลหติไม่สงู 

การตรวจรา่งกาย  ความดนัโลหติ 150/85 มม.ปรอท ชพีจร 96 ครัง้ต่อนาท ีฟงัได ้diastolic murmur ระดบั 

4/6 ทีบ่รเิวณช่องซีโ่ครงบนดา้นขวา 

การตรวจทางคลินิก  ยงัคงมกีารเซาะแยกของผนงัหลอดเลอืดแดงเอออรต์า้ใตต่้อต าแหน่ง graft  

การวินิจฉัยโรค  ลิน้หวัใจเอออรต์กิรัว่รุนแรงร่วมกบัอาการเหนื่อยง่ายเวลาออกแรงภายหลงัการผ่าตดัรกัษา

ภาวะหลอดเลอืดแดงเอออรต์า้สว่นตน้เซาะแยก 

 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 60-70 ของทัง้ร่างกาย   

ค าอธิบาย  มกีารรัว่ของ valved conduit และการเซาะแยกของผนังหลอดเลอืดหลงเหลอือยู่ อาการ

ผูป้ว่ยอยู่ในเกณฑรุ์นแรง (ระดบั 3) 

 

ตวัอย่างท่ี 11.16 การสญูเสยีสมรรถภาพของร่างกายรอ้ยละ 50-100 จากโรคของหลอดเลอืดแดงเอออรต์า้ 

ประวติั  ผูป้่วยชายอายุ 52 ปี หลอดเลอืดมลีกัษณะ atherosclerosis กระจายทัว่ไป มปีระวตัลิิม่

เลอืดอุดตนัหลอดเลอืดหลายครัง้ในช่วง 2 ปี ทีผ่่านมาแมจ้ะไดร้บัยาลดไขมนัและยาต้าน

เกลด็เลอืดอย่างเตม็ที ่หยุดสบูบุหรีม่า 8 ปี 

อาการปัจจบุนั  มอีาการเหนื่อยปานกลางถึงรุนแรงเวลาออกแรง(เดนิได้น้อยกว่า 1 ช่วงตึก) บวม               

ปานกลาง ปวดขาเวลาเดนิบางครัง้ (intermittent claudication) ไม่สามารถประกอบกจิวตัร

ประจ าวนัสว่นใหญ่ได ้

การตรวจรา่งกาย   พบลกัษณะ livedo reticularis ทีข่า และบวมกดบุ๋ม 
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การตรวจทางคลินิก  ผูป้่วยไดร้บัการผ่าตดัฉุกเฉินเพื่อเลาะลิม่เลอืดออก (embolectomy) สามครัง้ การท างาน

ของไตบกพร่องปานกลาง 

การวินิจฉัยโรค ภาวะลิม่อุดตนัหลอดเลอืด (atheroemboli) กระจายขัน้รุนแรงจากผนังหลอดเลอืดแดง              

เอออรต์้าทีม่พียาธสิภาพแบบ atherosclerosis ร่วมกบัภาวะบวมและหน้าทีไ่ตบกพร่อง           

ปานกลาง 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 60 ถงึ 80 ของทัง้ร่างกาย 

ค าอธิบาย: ผู้ป่วยรายน้ีมีการด าเนินโรครุนแรงขึ้น โดยมีอาการตลอดเวลา ไม่สามารถรักษาให้

หายขาดดว้ยการผ่าตดัเนื่องจาก  atherosclerosis เป็นแบบกระจายทัว่ aorta การสญูเสยี

สมรรถภาพมโีอกาสเกดิขึน้จากระบบหลกัของร่างกาย ไดแ้ก่ หลอดเลอืดแดงเอออรต์้า ไต 

และหลอดเลือดแดงส่วนปลาย จึงควรพิจารณาร่วมด้วยในการประเมินการสูญเสีย

สมรรถภาพของร่างกายโดยรวม 

 

11.3  โรคหลอดเลือดของแขนขา 
 โรคหลอดเลอืดแดงส่วนปลาย (peripheral vascular disease, PVD) ทีก่่อใหเ้กดิการสญูเสยีสมรรถภาพ               

ของทัง้ร่างกายอย่างถาวร ไดแ้ก่  

(1)  โรคหลอดเลอืดแดงที่ท าให้เกดิการลดลงของกระแสเลอืดจนท าให้เกดิอาการใดอาการหนึ่งต่อไปนี้ : 

อาการปวดขาขณะเดนิ (intermittent claudication) อาการปวดขณะพกั การเปลีย่นแปลงของผวิหนังจากการขาดเลอืด 

เกิดแผลเรื้อรงั เนื้อเยื่อตายจากการขาดเลือด (gangrene) ส่วนของแขนขาขาดหายไปหรือกลุ่มอาการเรย์นอดส ์

(Raynaud’s phenomenon) 

(2)  โรคของหลอดเลอืดด าซึง่ก่อใหเ้กดิอาการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ : อาการปวด อาการบวม ผวิหนัง

นูนหนาแขง็  ผวิหนงัอกัเสบจากเลอืดคัง่ (stasis dermatitis) หรอืแผลเรือ้รงั 

(3)  โรคของระบบไหลเวยีนน ้าเหลอืงซึง่ท าใหเ้กดิอาการบวมจากน ้าเหลอืงคัง่ (lymphedema) และอาจท า

ใหเ้กดิการตดิเชือ้เฉียบพลนัซ ้าๆได ้

ความผิดปกติส่วนใหญ่ของหลอดเลือดแดงมกัเกิดจากภาวะหลอดเลือดตีบแขง็ อุบตัิเหตุ หรือภาวะ

อกัเสบของหลอดเลอืด เช่น thromboangiitis obliterans โรคหลอดเลอืดด าโดยส่วนใหญ่มกัเกดิจาก varicose vein               

หลอดเลอืดด า  อุดตนัจากลิม่เลอืด และการไหลเวยีนเลอืดด าผดิปกตแิบบเรือ้รงั ส่วนโรคระบบไหลเวยีนน ้าเหลอืงมกั

เกดิจากการอกัเสบหรอืโรคมะเรง็ 

การตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารแบบ noninvasive มปีระโยชน์มากในการยนืยนัการวนิิจฉัยโรคของหลอด   

เลอืดแดงหรอืหลอดเลอืดด าของแขนขา เช่น การประเมนิภาวะการสญูเสยีสมรรถภาพ เนื่องจากโรคหลอดเลอืดแดง

สว่นปลายอุดตนัใหว้ดัดชันีความดนัซสิโตลกิของขอ้เทา้เปรยีบเทยีบกบัของแขนก่อนและ 1 นาทหีลงัการออกก าลงักาย

โดยวธิมีาตรฐาน (เช่น เดนิบนสายพานทีค่วามเรว็ 2 ไมลต่์อชัว่โมงทีร่ะดบัความชนั 10% นาน 5 นาท ีหรอืวธิอีื่นทีใ่ช้

แรงน้อยกว่าขึน้กบัอาการของแต่ละบุคคล)  
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กลุ่มอาการเรยน์อดส์ ประกอบดว้ยลกัษณะซดีขาว (blanching) ของนิ้วมอืตัง้แต่หนึ่งนิ้วขึน้ไปตามดว้ย                

สเีขยีวคล ้าจากการขาดเลอืด (cyanosis)และต่อด้วยลกัษณะผวิหนังแดง (erythema) อาการเจบ็ปวดจากการสมัผสั

ความเยน็หรอืลกัษณะซดีของนิ้วหลงัสมัผสัความเยน็อาจเกดิจากหลอดเลอืดหดเกรง็และไม่ใช่ตวับ่งชีข้องกลุ่มอาการ

เรยน์อดส ์จงึมคีวามจ าเป็นอย่างยิง่ในการแยกกลุ่มอาการเรยน์อดสท์ีม่สีาเหตุจากพยาธสิรรีวทิยาของการอุดกัน้หลอด

เลอืดออกจากกลุ่มที่มสีาเหตุจากการตอบสนองแบบหดตวัของหลอดเลอืด ผู้ป่วยที่มพียาธสิรรีวทิยาของการอุดกัน้

มกัจะมอีาการบ่อยกว่าและรุนแรงกว่า ควรยนืยนัภาวะพยาธสิรรีวทิยาของการอุดกัน้โดยการตรวจที่สามารถวดัได้  

(objective testing) เช่น การหาอัตราส่วนระหว่างความดันโลหิตของนิ้วที่มีพยาธิสภาพกับความดันเลือดแขน 

(finger/brachial index) สามารถท าไดโ้ดยง่าย อตัราสว่นทีน้่อยกว่า 0.8 บ่งชีถ้งึพยาธสิรรีวทิยาของการอุดกัน้แมว้่าจะ

ไม่มอีาการแสดงของกลุ่มอาการเรยน์อดสก์ต็าม พยาธสิรรีวทิยาของการอุดกัน้ยงัสามารถตรวจยนืยนัไดด้ว้ยการตรวจ

การไหลของเลอืดดว้ยคลื่นอุลตราซาวด ์(Doppler flowmetry) เทคนิคการตรวจดงักล่าวไดร้บัการยอมรบัและสามารถ

ใชป้ระเมนิระบบ microcirculation รวมถงึการเปลีย่นแปลงของเลอืดทีไ่ปหล่อเลีย้งผวิหนังในขณะนัน้ (real time) ได้

อย่างแม่นย า 

แม้ว่าการประเมินการสูญเสยีสมรรถภาพจะต้องได้ขอ้วินิจฉัยขัน้สุดท้ายของโรคหลอดเลือด แต่การ

ประเมนิการสูญเสยีสมรรถภาพขึน้อยู่กบัขอบเขต ความรุนแรง และผลกระทบของพยาธสิภาพมากกว่าการวนิิจฉัย           

ขัน้สุดท้าย  ตารางที่ 11-4 แสดงเกณฑ์การประเมินการสูญเสยีสมรรถภาพของแขนจากโรคหลอดเลอืดส่วนปลาย 

อาการแสดงของหลอดเลอืดที่เสยีหายต้องได้รบัการตรวจพบและเป็นตวับ่งชี้หลกัในการจดัผู้ป่วยให้อยู่ในกลุ่มการ

สญูเสยีสมรรถภาพระดบัต่างๆ  และเมื่อมกีารสญูเสยีนิ้วจากโรคหลอดเลอืดส่วนปลาย การสญูเสยีสมรรถภาพจากการ

สูญเสยีนิ้วควรได้รบัการประเมินแยกต่างหากแล้วจึงน ามารวมในภายหลงักบัค่าที่ได้จากการประเมินการสูญเสีย

สมรรถภาพของแขนในตาราง 2-4 โดยใชแ้ผนภูมใินการรวมค่า (Combined Value Chart) 

 11.3.1 เกณฑก์ารประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้รา่งกายจากโรคของหลอดเลือดส่วนปลายของ

รา่งกาย 

 เกณฑก์ารประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนจากโรคหลอดเลอืดส่วนปลายแสดงในตารางที่ 11-4

และของขาจากโรคหลอดเลอืดสว่นปลายแสดงในตารางที ่11-5 

 ในการปรบัเปลีย่นการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนจากหลอดเลอืดส่วนปลายเป็นการสญูเสยีสมรรถภาพ

ของทัง้ร่างกายใหค้ณูค่าการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนดว้ย 0.6 หรอื ใชต้าราง 2-3 ในบททีเ่กีย่วขอ้งกบัแขน สว่นการ

แปลงการสูญเสยีสมรรถภาพจากหลอดเลอืดส่วนปลายของขาเป็นการสูญเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกายให้คูณค่า           

การสญูเสยีสมรรถภาพของขาดว้ย 0.4 หรอื ใชต้าราง 3-3 ในบททีเ่กีย่วขอ้งกบัขา 
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ตารางท่ี 11-4 เกณฑก์ารประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนจากโรคหลอดเลอืดสว่นปลาย 
 

ระดบัการสญูเสียสมรรถภาพ อาการและอาการแสดง 
ระดบั 1 สญูเสยีฯ รอ้ยละ 0-9 ของแขน ไม่มอีาการปวดแขนขณะใชง้าน (claudication) หรอืขณะพกั (rest pain) 

หรอื 
แขนบวมชัว่คราวเท่านัน้ 
และ 
จากการตรวจรา่งกายไม่พบสิง่ผดิปกตอิื่นนอกเหนือจาก: คล าไมพ่บชพีจร  
มกีารสญูเสยีของเน้ือ เยื่อใตผ้วิหนงับรเิวณปลายนิ้วเพยีงเลก็น้อย  ตรวจ
พบแคลเซยีมเกาะทีผ่นงัหลอดเลอืดจากเอกซเรย ์ หลอดเลอืดแดงหรอื
หลอดเลอืดด าโปง่พองโดยไม่มอีาการไม่จ าเป็นตอ้งรกัษาดว้ยการผ่าตดั
และไมม่ผีลต่อการกจิกรรมต่างๆ 
หรอื 
กลุ่มอาการเรยน์อดส ์(Raynaud’s symptom) ทีม่หีรอืไมม่กีารอดุตนัของ
หลอดเลอืด (ทราบโดยวดัค่า finger brachial indices ไดน้้อยกว่า 0.8 
หรอื อุณหภมูขิองนิ้วต ่ากว่าปกตซิึง่วดัไดโ้ดยพบการลดของ laser 
Doppler signal ซึง่ไม่กลบัเป็นปกตหิลงัการท าการอบอุ่นนิ้วดงักล่าว) ที่
ตอบสนองดขีึน้อย่างเตม็ทีต่่อการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมและ/หรอืการ
รกัษาดว้ยยา 

ระดบั 2 สญูเสยีฯ รอ้ยละ 10-39 ของแขน มอีาการปวดแขนเมื่อใชแ้ขนขา้งนัน้อย่างมาก 
หรอื 
แขนบวมคงทีร่ะดบัปานกลางควบคุมไดโ้ดยการใชผ้า้ยางยดืพนัรดั 
หรอื 
ตรวจพบความเสยีหายทีเ่กดิจากโรคของหลอดเลอืดไดแ้ก่ นิ้วขาดซึง่แผล
หายดแีละไมม่อีาการปวดบง่ถงึการมรีอยโรคของหลอดเลอืดหรอืพบแผล
ทีห่ายสนิทแลว้ 
หรอื 
กลุ่มอาการเรยน์อดสท์ีม่กีารอุดตนัของหลอดเลอืด (ทราบโดยวดัค่า finger 
brachial indices ไดน้้อยกว่า 0.8 หรอื อุณหภูมขิองนิ้วต ่ากว่าปกตซิึง่วดั
ไดโ้ดยพบการลดของ laser Doppler signal ซึง่ไม่กลบัเป็นปกตหิลงัการ
ท าการอบอุ่นนิ้วดงักล่าว) ทีต่อบสนองดขีึน้อย่างเตม็ทีต่่อการปรบัเปลีย่น
พฤตกิรรม และ/หรอืการรกัษาดว้ยยา 
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ระดบัการสญูเสียสมรรถภาพ อาการและอาการแสดง 
ระดบั 3 สญูเสยีฯ รอ้ยละ 40-69 ของ
แขน 

มอีาการปวดแขนเมื่อใชแ้ขนขา้งนัน้เพยีงเลก็น้อย 
หรอื 
แขนบวมมากสามารถควบคมุไดเ้พยีงบางสว่นโดยการใชผ้า้ยางยดืพนัรดั 
และ 
ตรวจพบความเสยีหายทีเ่กดิจากโรคของหลอดเลอืดไดแ้ก่นิ้วตัง้แต่สองนิ้ว
ขึน้ไปของแขนขา้งเดยีวกนัขาดโดยแผลหายสนิทด ีแต่ยงัมรี่องรอยของ
โรคหลอดเลอืดเหลอือยู่หรอืมแีผลเรือ้รงัตืน้ๆ 

ระดบั 4 สญูเสยีฯ รอ้ยละ 70-89 ของ
แขน 

มอีาการปวดแขนเมื่อใชแ้ขนขา้งนัน้เพยีงเลก็น้อย 
หรอื 
บวมมากไม่สามารถควบคมุไดโ้ดยการใชผ้า้ยางยดืพนัรดั 
หรอื 
ตรวจพบความเสยีหายทีเ่กดิจากโรคของหลอดเลอืดไดแ้ก่ มอืขาดระดบั
เหนือขอ้มอื หรอืน้ิวขาดตัง้แต่สองนิ้วขึน้ไปของแขนทัง้สองขา้งโดยยงัมี
ร่องรอยของโรคหลอดเลอืดทีย่งัอยู่ หรอืมแีผลเรือ้รงักระจายทัว่ไปหรอืมี
แผลระดบัลกึทีแ่ขนขา้งใดขา้งหนึ่ง 

ระดบั 5 สญูเสยีฯ รอ้ยละ 90-100 ของ
แขน 

มอีาการปวดรุนแรงตลอด เวลาแมใ้นขณะพกั 
หรอื 
ตรวจพบความเสยีหายทีเ่กดิจากโรคของหลอดเลอืดไดแ้ก่ มอืขาดระดบั
เหนือขอ้มอืของแขนสองขา้งหรอืน้ิวทัง้หมดของแขนทัง้สองขา้งขาดโดยยงั
ตรวจพบลกัษณะโรคหลอดเลอืดกระจายทัว่ตวั หรอืมแีผลเรือ้รงัระดบัลกึที่
แขนทัง้สองขา้ง 

 

ตวัอย่างท่ี 11.17 การสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 0 - 9 ของแขน 

ประวติั  ชายอายุ 25 ปี  ม ีRaynaud’s phenomenon ของนิ้วมอื มานาน1 ปี 

อาการปัจจบุนั  นิ้วมือซีดขาว ปวด เมื่อสมัผัสกับความเย็นหรือเวลาเครียด ประกอบกิจวัตรประจ าวัน

บางอย่างได ้

การการตรวจรา่งกาย  อยู่ในเกณฑ์ปกติ นิ้วมือซีดขาวจากการสัมผัสความเย็นที่อุณหภูมิน้อยกว่า  0 องศา

เซลเซียส (32 องศาฟาเรนไฮด์) หรือเวลาเครียดมาก การรกัษาด้วยยา prazosin 1 

มลิลกิรมัวนัละสองครัง้ช่วยบรรเทาอาการลงไดย้กเวน้ในบางครัง้ซึง่พบไม่บ่อย 

การตรวจค้นทางคลินิก  ค่า Finger/brachial index เท่ากบั 0.6 

การวินิจฉัยโรค  Raynaud’s phenomenon ทีม่พียาธสิรรีวทิยาแบบอุดกัน้ 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 5-9 ของแขน 

ค าอธิบาย  อาการของผูป้ว่ยมผีลกระทบต่อการประกอบกจิวตัรประจ าวนัเพยีงบางสว่น 

ตวัอย่างท่ี 11.18 การสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 10 - 39 ของแขน 

ประวติั ผูป้ว่ยชายอายุ 58 ปี  เป็นโรคไตวายจากโรคเบาหวาน ไดร้บัการรกัษาดว้ยการลา้งไตทาง

หลอดเลอืดแดงต่อกบัหลอดเลอืดด าที่แขน (arteriovenous fistula, AV fistular) เกดิ 

gangrene ทีน่ิ้วชีม้อืขวา 
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อาการปัจจบุนั  สามารถท ากจิวตัรประจ าวนัไดต้ามปกต ิ

การตรวจรา่งกาย  พบ gangrene ทีน่ิ้วชี ้

การตรวจทางคลินิก  พบการตีบระดบัรุนแรงของหลอดเลือดแดงส่วนใต้ต่อต าแหน่งเชื่อมต่อหลอดเลอืดจาก            

การฉีดสารทึบรงัสหีลอดเลือดแดง ผู้ป่วยได้รับการขยายหลอดเลือดที่ตีบด้วยบอลลูน            

แต่ gangrene ไม่ดขีึน้ ในทีส่ดุตอ้งตดัน้ิวนัน้ทิง้ 

การวินิจฉัยโรค   gangrene นิ้วชีม้อืขวา ซึง่เกดิจากโรคหลอดเลอืดสว่นปลายอุดตนั 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 35-39 ของแขน 

ค าอธิบาย ผู้ป่วยรายน้ีมีการสูญเสยีสมรรถภาพที่เกิดจากการสูญเสยีน้ิวเพียงน้ิวเดียว อัตราการ

สญูเสยีจะเพิม่ขึน้หากมกีารตดัน้ิวเพิม่มากขึน้ หรอืหากผู้ป่วยยงัมอีาการแสดงของภาวะ

ขาดเลอืดไปเลี้ยง การประเมนิการสูญเสยีสมรรถภาพของร่างกายยงัต้องค านึงถึงความ

รุนแรงของภาวะไตวาย โดยพจิารณาจากความตอ้งการการลา้งไตทีถ่ีข่ ึน้ และการตรวจพบ

อวยัวะสว่นปลายถูกท าลายจากโรคเบาหวาน 

 

ตวัอย่างท่ี 11.19 การสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 40 - 69 ของแขน 

ประวติั  ผูป้ว่ยหญงิอายุ 45 ปี  มภีาวะ Raynaud จาก scleroderma ทีเ่ป็นมา 9 ปี   

อาการปัจจบุนั   มีแผลที่ปลายนิ้วชี้และนิ้วนางของมือทัง้สองข้าง ซึ่งหายสนิทด้วยการรักษาแบบ 

conservative และยา prazosin  

การตรวจรา่งกาย  ครึง่หนึ่งของปลายนิ้วชีแ้ละนิ้วนางมอืซา้ยขาดหลุดเอง  

การตรวจทางคลินิก  อตัราส่วน finger / brachial เท่ากบั 0.6 และ ลกัษณะ laser Doppler บ่งถงึความผดิปกติ

ของระบบไหลเวยีนของหลอดเลอืดขนาดเลก็ (microcirculation) 

การวินิจฉัยโรค  โรค scleroderma ร่วมกบัภาวะ Raynaud และมแีผลกดักร่อนบรวิณของนิ้วหลายแผล 

ร่วมกบันิ้วมอืสองนิ้วขาดหลุดไปเพยีงบางสว่น 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 55 ของแขน จากโรคของหลอดเลอืดร่วมกบัรอ้ยละ 25 ของการ

สญูเสยีสมรรถภาพของนิ้วชี้ (5% ของทัง้แขน) และนิ้วนางซ้าย (2% ของทัง้แขน) 

เนื่ องจากนิ้ วทัง้  2 ถูกตัดขาด หรือการสูญเสียของนิ้ วคิดเ ป็น  7% ของทัง้แขน                       

(ดูรายละเอยีด ในบทที ่16.2) เมื่อรวมผลการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนและนิ้วซา้ยเขา้

ดว้ยกนั (55% และ 7%) จะคดิเป็นการสญูเสยีสมรรถภาพของทัง้แขนรอ้ยละ 58 หรอื             

คดิเป็นรอ้ยละ 35 ของการสญูเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกาย สว่นแขนขวามกีารสญูเสยีอยู่

ในระดบักลางๆของระดบัที ่2 หรอื รอ้ยละ 25 ของทัง้แขนขวา หรอืรอ้ยละ 15 ของทัง้

ร่างกาย  เมื่อรวมการสูญเสียสมรรถภาพของแขนทัง้สองข้างจะคิดเป็นการสูญเสีย

สมรรถภาพรอ้ยละ 49 ของทัง้ร่างกาย 

ค าอธิบาย ผู้ป่วยรายน้ีเกิดภาวะ Raynaud จากการอุดกัน้ทางเดินหลอดเลือดและมีการสูญเสีย

สมรรถภาพจากน้ิวมอืสองนิ้วของแขนซา้ยที่ขาดไปซึง่จดัอยู่กลางระดบั 3 เน่ืองจากผูป้่วย

เสยีนิ้วเพยีงส่วนปลายของสองนิ้วเท่านัน้ ส าหรบัแขนขวาจดัอยู่กลางระดบั 2 เนื่องจาก

แผลเกดิเฉพาะทีโ่ดยยงัไม่มกีารหลุดของชิน้สว่นของอวยัวะ 
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ตวัอย่างท่ี 11.20 การสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 90 - 100 ของแขน 

ประวติั  ผูป้ว่ยชายอายุ 48 ปี  มอืทัง้สองขา้งถูกตดัขาดเนื่องจากอุบตัเิหตุจากการท างาน มอีาการ

ปวดแขนทัง้ 2 ขา้งตลอดเวลา 

อาการปัจจบุนั   มอีาการปวดแขนทัง้สองขา้งตลอดเวลา 

การตรวจรา่งกาย  แผลบรเิวณขอ้มอืทีถู่กตดัสมานปิดด ีไม่พบบาดแผลอย่างอื่น 

การตรวจทางคลินิก  ไม่ไดต้รวจเพิม่เตมิ 

การวินิจฉัยโรค  การสญูเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหตุร่วมกบัอาการปวดแขนจากการสญูเสยีขอ้มอื  

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 100 ของแขน 

 

ตารางท่ี 11-5    เกณฑก์ารประเมินการสญูเสียสมรรถภาพของขา (lower extremitry) เน่ืองจากโรคหลอดเลือด 

ส่วนปลาย 

 

ระดบัการสญูเสียสมรรถภาพ อาการและอาการแสดง 

ระดบั 1  สญูเสยีฯ รอ้ยละ 0-9 ของขา ไม่มอีาการปวดขาใน ขณะพกัหรอืออกแรง 

หรอื 

ขาบวมเป็นๆหายๆ 

และ  

ตรวจร่างกายพบความผดิปกตอิย่างใดอยา่งหนึ่งไดแ้ก่ คล าชพีจร ไม่ได้

มกีารสญูเสยีเนื้อเยื่อใตผ้วิหนงัเพยีงเลก็น้อย มหีนิปนูเกาะทีห่ลอดเลอืด

แดงจากการตรวจทางรงัส ีมกีารโปง่พองของหลอดเลอืดแดงหรอืด าโดย

ไม่มอีาการไมม่ขีอ้บง่ชีต่้อการผา่ตดัและไมม่ผีลต่อการท ากจิวตัร

ประจ าวนั 

ระดบั 2  สญูเสยีฯ รอ้ยละ 10-39 ของขา ปวดขาเป็นๆ หายๆ เมื่อออกแรงหกัโหม 

หรอื 

ขาบวมระดบัปานกลางเป็นตลอดเวลา สามารถควบคุมไดด้ว้ยการพนั          

ผา้ยดืพนัรดั 

หรอื 

พบโรคทีเ่กดิจากหลอดเลอืดโดยตรวจพบสิง่สนบัสนุนเช่น นิ้วขาดทีไ่มม่ี

อาการปวดแผลซึง่แผลสมานหายเป็นปกต ิหรอืพบแผลทีปิ่ดสมานหาย

ดแีลว้ 
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ระดบัการสญูเสียสมรรถภาพ อาการและอาการแสดง 
ระดบั 3  สญูเสยีฯ รอ้ยละ 40-69 ของขา ปวดขาเป็นๆ หายๆ ขณะเดนิในระยะทาง 25-100 หลา  

หรอื 
ขาบวมอย่างมากซึง่ควบคมุไดเ้พยีงบางสว่นดว้ยการพนัผา้ยดืพนัรดั 
และ 
พบโรคทีเ่กดิจากหลอดเลอืดโดยตรวจพบสิง่สนบัสนุนเช่น นิ้วเทา้ขา้ง
หนึ่งขาดมากกว่าสองนิ้วขึน้ร่วมกบัมรี่องรอยของโรคหลอดเลอืดหรอืพบ
แผลตืน้ๆ 

ระดบั 4  สญูเสยีฯ รอ้ยละ 70-89 ของขา ปวดขาเป็นๆหายๆขณะเดนิระยะทางน้อยกว่า 25 หลา หรอือาการปวด
เป็นๆ หายๆใน ขณะพกั 
หรอื 
ขาบวมอย่างมากไม่สามารถควบคุมไดด้ว้ยการพนัผา้ยดืพนัรดั 
หรอื 
พบโรคทีเ่กดิจากหลอดเลอืดโดยตรวจพบสิง่สนบัสนุน เช่นเทา้ขาด
ระดบัหรอืเหนือต่อขอ้เทา้ หรอืน้ิวเทา้ถูกตดัขาดมากกว่า 2 นิ้วของ ขา
ทัง้ 2 ขา้งซึง่ยงัมโีรคของหลอดเลอืดอยู่ หรอื พบแผลเรือ้รงักนิลกึหรอื
เกดิเป็นบรเิวณกวา้งบนขาขา้งหนึ่ง 

ระดบั 5  สญูเสยีฯ รอ้ยละ 90-100 ของขา ปวดขาอย่างรุนแรงตลอดแมใ้นขณะพกั 
หรอื 
พบโรคทีเ่กดิจากหลอดเลอืดโดยตรวจพบสิง่สนบัสนุน เช่น เทา้ขาด
เหนือขอ้เทา้ทัง้สองขา้งหรอืน้ิวขาดหายไปทัง้หมดของแขนขา > 2 ขา้ง 
ร่วมกบัตรวจพบแผลเรือ้รงัลกัษณะลกึและเกดิเป็นบรเิวณกวา้งบนแขน
ขา > 2 ขา้ง 

 

ตวัอยา่งท่ี 11.21  การสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 0 – 9 ของขา   

ประวติั  ผูป้่วยชายอายุ 48 ปี  ขาซา้ยบวมหลงัผ่าตดัท าทางเบีย่งหลอดเลอืดหวัใจ (CABG) ไม่มี

ลกัษณะของหลอดเลอืดด าทีข่าอุดตนัหรอือกัเสบ ไม่มอีาการผดิปกต ิควบคุมอาการบวม

ไดด้ว้ยการสวมถุงเทา้รดั 1 ปีทีผ่่านมาขาบวมเลก็น้อยเนื่องจากหยุดใชถุ้งเทา้รดั 

การตรวจรา่งกาย  อยู่ในเกณฑป์กต ิ

ตรวจทางคลินิก  พบความบกพร่องของการไหลเวยีนของหลอดเลอืดด าของขาเลก็น้อย จากการตรวจการ

ไหลเวยีนของหลอดเลอืดด า (venous plethysmography) 

การวินิจฉัยโรค  ภาวะความบกพร่องของการไหลเวยีนหลอดเลอืดด าของขาเลก็น้อย 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 0-9 ของขา 

ค าอธิบาย  ภาวะความบกพร่องระดบัเลก็น้อยของการไหลเวยีนหลอดเลอืดด าชัน้ลกึของขาหลงัการน า

หลอดเลอืดด าของขาไปใชใ้นการผ่าตดัต่อหลอดเลอืดหวัใจในผูป้่วยรายน้ีสามารถควบคุม
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อาการไดโ้ดยการสวมถุงเท้ารดัไม่มขีอ้จ ากดัในการปฏบิตังิาน การสญูเสยีจะเพิม่มากขึน้

หาก (ก) มอีาการมากขึน้ (ข) ถุงเท้ารดัไม่สามารถควบคุมอาการได ้หรอื (ค) มอีาการ

แสดงของภาวะคัง่หรอืไหลไม่สะดวกของระบบหลอดเลอืดด าจนท าใหเ้กดิการอกัเสบของ

ผวิหนงัหรอือาการแสดงของภาวะความบกพร่องของการไหลเวยีนของหลอดเลอืดด าเรือ้รงั 

 

ตวัอย่างท่ี 11.22 การสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 10-39 ของขา 

ประวติั     ผูป้่วยชายอายุ 36 ปี ขาทัง้สองขา้งบวมมากขึน้มา 8 ปี ไม่ลดลงดว้ยการยกขาสงูในเวลา

กลางคืน มีประวัติปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและไข้หนาวสัน่เฉียบพลัน ต้องรักษาด้วยยา

ปฏชิวีนะเพนนิซลินิแบบฉีดเพื่อรกัษาภาวะเดอร์มาโทไฟโทสสี (dermatophytosis) 4-8 

ครัง้ต่อปี 

อาการปัจจบุนั   การยกขาสูงติดต่อกนั 3 วนั ท าให้ภาวะบวมลดลงบางส่วน และสามารถควบคุมได้

บางสว่นดว้ยการใสก่างเกงรดัรปู 

การตรวจรา่งกาย   เทา้และนิ้วเทา้ทัง้สองขา้งบวมตงึ มรีอยแตกระหว่างนิ้วทัง้สองขา้ง (เป็นลกัษณะเฉพาะที่

พบในเดอรม์าโทไฟโทสสิ) 

การตรวจทางคลินิก   ไม่ไดต้รวจเพิม่ 

การวินิจฉัยโรค   ภาวะบวมจากระบบน ้าเหลอืงของขาสองขา้งเนื่องจากการอกัเสบของระบบน ้าเหลอืงทีเ่กดิ

เป็นซ ้าๆ  

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 20 ของขา 

ค าอธิบาย  อาการบวมระดบัปานกลางของผูป้ว่ยรายน้ีสามารถควบคุมไดบ้างสว่นดว้ยการพนัผา้ยดืรดั 

 

ตวัอย่างท่ี 11.23 การสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 10-39 ของขา 

ประวติั  ผูป้ว่ยผูห้ญงิอายุ 48 ปี เป็นเบาหวาน นิ้วนางเทา้ขวาถูกตดัเนื่องจาก gangrene เมื่อ 1 ปี

ก่อน ไดร้บัการท ากายภาพบ าบดัจนสามารถใชช้วีติประจ าไดต้ามปกตแิละสามารถท างาน

สอนไดต้ามเดมิ 

อาการปัจจบุนั   ไม่มอีาการผดิปกตจิากแผลผ่าตดั 

การตรวจรา่งกาย  รอยตดัของนิ้วเทา้สมานด ีไม่มลีกัษณะผดิปกต ิลกัษณะการเดนิและการทรงตวัปกติ 

การตรวจทางคลินิก   ระดบัน ้าตาลในเลอืดสงูเลก็น้อย 

การวินิจฉัยโรค  นิ้วนางเทา้ขวาถูกตดัเนื่องจาก gangrene ซึง่ปจัจุบนัแผลหายเป็นปกต ิ

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 20-30 ของขา 

ค าอธิบาย   แผลนิ้วเทา้ทีถู่กตดัหายสนิทแลว้ไม่มผีลต่อการท างานตามปกต ิการสญูเสยีสมรรถภาพจะ

มากกว่านี้หากตอ้งตดัน้ิวเพิม่หรอืการเคลื่อนไหวหลงัการผ่าตดัท าไดจ้ ากดั 
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ตวัอย่างท่ี 11.24 การสูญเสียสมรรถภาพรอ้ยละ 40-69 ของขา 

ประวติั   ผูป้่วยผู้ชายอายุ 54 ปี มภีาวะแทรกซ้อนจากโรคหลอดเลอืดส่วนปลาย ได้แก่ แผลที่นิ้ว            

หวัแม่เท้าซ้าย ไม่สามารถรกัษาด้วยการรกัษาแบบอนุรกัษ์  เกิด gangrene จนต้องตัด

น้ิวเท้าทิง้ ผูป้่วยสามารถกลบัไปท างานไดแ้ต่ไม่สามารถท างานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชเ้ท้า  

6 เดอืนต่อมา เกดิแผลและ gangrene ทีน่ิ้วกอ้ยเทา้ขวา ต้องตดันิ้วนัน้ทิง้ไป หลงัจากนัน้

ผูป้่วยไม่มอีาการ การเดนิและการทรงตวัในระยะใกลส้ามารถฟ้ืนตวักลบัมาใกลเ้คยีงกบั

สภาพก่อนผ่าตดั 

อาการปัจจบุนั  มปีญัหาเมื่อยนืหรอืเดนิตดิต่อกนัเป็นเวลานาน 

การตรวจรา่งกาย  รอยตดัของนิ้วเทา้สมานด ีไม่มแีผล 

การตรวจทางคลินิก   ไม่ไดต้รวจเพิม่เตมิ 

การวินิจฉัยโรค  นิ้วเทา้ถูกตดัเนื่องจากโรคของหลอดเลอืดสว่นปลาย 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 60-69 ของขา 

ค าอธิบาย ควรสง่เสรมิการรกัษาความสะอาดและสขุอนามยัของเทา้   

 

ตวัอย่างท่ี 11.25 การสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 70-89 ของขา 

ประวติั   ผูป้ว่ยผูช้ายอายุ 24 ปี หลอดเลอืดทีข่าอกัเสบเป็นๆ หายๆ มา 3 ปี มแีผลทีเ่กดิจากเลอืด

คัง่บรเิวณขอ้เทา้ขวาเมื่อ 1 ปีก่อน รกัษาดว้ยการพกั และท า skin graft ร่วมกบัการกนิยา

ป้องกนัการแขง็ตวัของเลอืด 

อาการปัจจบุนั  มอีาการเมื่อยนืหรอืเดนิตดิต่อกนัเป็นเวลานาน 

การตรวจรา่งกาย  ขาและขอ้เทา้ทัง้สองขา้งบวมมากขณะยนื แมไ้ดร้บัการใส่ถุงเทา้ผา้ยดืรดัตลอดทัง้ขาแลว้ 

กต็าม 

การตรวจทางคลินิก   จากการตรวจการไหลเวยีนของระบบหลอดเลอืดด า พบหลอดเลอืดด าอกัเสบแบบเป็นๆ

หายๆ และมภีาวะหลอดเลอืดด าชัน้ลกึท างานบกพร่อง  

การวินิจฉัยโรค  หลอดเลอืดด าอกัเสบแบบเป็นๆ หายๆ ร่วมกบั ภาวะหลอดเลอืดด าชัน้ลกึท างานบกพร่อง

แบบเรือ้รงั 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 80 ของขา 

ค าอธิบาย  ผูป้ว่ยรายน้ีเกดิแผลเลอืดคัง่จากการไหลเวยีนของหลอดเลอืดด าชัน้ลกึของขาบกพร่องซึง่

เกดิจากการอกัเสบของหลอดเลอืดด าแบบเรือ้รงั ภาวะบวมของขาไม่สามารถควบคุมได้

ดว้ยการใชผ้า้ยดืพนัและรดัขา 

 

ตวัอย่างท่ี 11.26 การสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 70-89 ของขา 

ประวติั  ผูป้ว่ยชายอายุ 62 ปี เบาหวาน 



600 
 

 

อาการปัจจบุนั ปวดแผลทีเ่ทา้ร่วมกบัปวดน่องเป็นๆ หายๆ ขณะเดนิระยะทางสัน้ๆ 

การตรวจรา่งกาย  มแีผลกดเจบ็บรเิวณน้ิวเทา้ทีส่าม สี ่และ หา้ ของเทา้ซา้ย  

การตรวจทางคลินิก   การฉีดสารทบึรงัสหีลอดเลือดแดงของขาพบโรคของหลอดเลอืดแดงส่วนปลายกระจาย

ทัว่ๆไป วดัระดบัออกซเิจนทีผ่วิหนัง (transcutaneous oximetry) บ่งชีว้่ามขีดีจ ากดั หาก

รบัการรกัษาดว้ยการตดัน้ิวเทา้และอาจมปีญัหาในการสมานของแผล 

การวินิจฉัยโรค  อาการปวดน่องขัน้รุนแรงเนื่องจากการขาดเลอืดร่วมกบัมแีผลปวดเรือ้รงั 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 80-89 ของขา 

ค าอธิบาย  ผูป้่วยอาจจ าเป็นต้องได้รบัการตดัขาระดบัใต้ต่อขอ้เข่าเพื่อรกัษาแผลทีเ่ท้า และ มคีวาม

จ าเป็นอย่างยิง่ในการควบคุมเบาหวานอย่างเคร่งครดั 

 

ตวัอย่างท่ี 11.27 ภาวะการสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 90-100 ของขา 

ประวติั  ผูป้ว่ยผูช้ายอายุ 56 ปี  กลา้มเนื้อหวัใจตาย เจบ็หน้าอกระดบั 3 เป็นเบาหวานชนิดทีต่้อง

พึง่อนิซูลนิ มอีาการของ arteriosclerosis obliterans ทีข่ามา 9 ปี สามารถเดนิไดร้ะยะ

น้อยกว่า 25 ฟุต ร่วมกบัมอีาการปวดน่อง 

 

อาการปัจจบุนั อาการปวดมกัเป็นมากช่วงกลางคนื การท างานของไตเสื่อมลง ระดบั creatinine เท่ากบั 

407 มลิลโิมลต่อลติร (11.6 มก/ดล) 

การตรวจรา่งกาย   ขาเยน็ มแีผลทีย่งัไม่สมาน กดเจบ็บรเิวณน้ิวหวัแม่เทา้ขวา และทีส่น้เทา้ 

การตรวจทางคลินิก  ankle brachial index (ABI) < 0.3  

การวินิจฉัยโรค   arteriosclerosis obliterans มแีผลจากการขาดเลอืดไปเลี้ยงและมอีาการปวดขณะพกั               

ในผูป้ว่ยชายซึง่เป็นเบาหวาน มปีระวตัโิรคหลอดเลอืดหวัใจทีรุ่นแรงและการท างานของไต

เสือ่มระดบัปานกลาง 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 95 ของขา 

ค าอธิบาย  โรคหลอดเลอืดแดงส่วนปลายอุดตนัระดบัรุนแรงจ าเป็นต้องได้รบัการรกัษาโดยการเพิม่

ปรมิาณเลอืดไปเลีย้งทีข่าดา้นขวา การฉีดสารทบึรงัสหีลอดเลอืดส่วนปลายในผูป้่วยรายน้ี

อาจมขีอ้จ ากดัและอาจเป็นอนัตรายเนื่องจากภาวะการท างานของไตบกพร่อง ประกอบกบั

โรคหลอดเลอืดหวัใจท าใหเ้พิม่ความเสีย่งในการผ่าตดั ควรพจิารณาการเปลีย่นหรอืปลูก

ถ่ายไตไวด้ว้ย 

 

11.4 โรคของหลอดเลือดแดงใหญ่ของปอด 
โรคความดนัของหลอดเลอืดในปอดสงูชนิดปฐมภูม ิ(primary pulmonary hypertension) เป็นผลมาจาก         

การอุดตนัหรอืมกีารขดัขวางและเปลีย่นแปลงรูปร่างของหลอดเลอืดแดงขนาดเลก็ในปอดโดยไม่ทราบสาเหตุ สาเหตุ
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อื่นๆ เช่น โรคของเนื้อเยื่อของปอด  ภาวะหวัใจซกีซา้ยลม้เหลว  ภาวะหวัใจลม้เหลวเลอืดคัง่ และ โรคของหลอดเลอืด

ปลาย (ซึง่อาจเป็นแหล่งของลิม่เลอืดเลก็ๆ หลุดไปสูห่ลอดเลอืดในปอดหรอืเป็นโรคหลอดเลอืดทัว่ร่างกาย) นอกจากนี้

ความผดิปกตขิองหลอดเลอืดด าหรอืระบบหลอดเลอืดฝอยในปอดยงัสามารถเป็นสาเหตุของโรคความดนัสงูในปอดได ้

ความผดิปกติดงักล่าว ใช้เป็นหลกัในการจดัระดบัความรุนแรงของการสูญเสยีสมรรถภาพของร่ างกายอนัเนื่องจาก

ความผดิปกตขิองระบบไหลเวยีนเลอืดในปอด 

แพทยค์วรซกัประวตัเิกีย่วกบัความสามารถในการปฏบิตัภิาระกจิและอาการทีเ่กดิจากภาวะความดนัโลหติ

ในปอดสงูอย่างละเอยีด ลกัษณะเด่นชดัทีต่รวจพบจากการตรวจร่างกายไดแ้ก่การตรวจพบ right ventricular lift  และ 

เสยีงสองสว่นของลิน้พลูโมนิกดงัขึน้ นอกจากนี้ภาวะความดนัในปอดสงูยงัสามารถวนิิจฉยัไดจ้ากภาพถ่ายรงัสทีรวงอก  

การตรวจพบหวัใจซกีขวาโต หรอืลกัษณะกราฟไฟฟ้าหวัใจมลีกัษณะของหวัใจที่รบัภาวะความดนัสูง (ECG strain)  

การวินิจฉัยจ าเพาะแน่นอนของภาวะนี้ท าได้โดยวดัค่าความดันหลอดเลือดแดงใหญ่ในปอด (pulmonary arterial  

pressure, PAP) ซึง่อาจวดัโดยการตรวจหวัใจดว้ยคลื่นเสยีงสะทอ้นความถี่สงูและการตรวจหรอืสวนหวัใจซกีขวาวดั

ความดนัในหลอดเลอืดแดงปอดโดยตรง 
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 11.4.1 เกณฑก์ารประเมินการสญูเสียสมรรถภาพของทัง้รา่งกายจากความดนัโลหิตในปอดสูง 
ความรนุแรงของความดนัโลหติในปอดสงูนัน้ขึน้กบัค่าความดนัโลหติหรอืค่าความต้านทานของหลอดเลอืด

แดงใหญ่ในปอด การประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพควรอาศยัอาการและอาการแสดงของภาวะหวัใจซกีขวาลม้เหลว
ร่วมกบัค่าความดนัทีว่ดัได้ อาการหอบเหนื่อยถือเป็นอาการทีส่ าคญัที่สุดของภาวะนี้ ผู้ป่วยอาจมอีาการเขยีวซึง่เกดิ
จากเลอืดในหอ้งหวัใจซกีขวาไหลสูห่วัใจซกีซา้ยโดยตรง โดยเฉพาะผูป้่วยซึง่ทีม่คีวามดนัโลหติในปอดสงูร่วมกบัหวัใจ
ลม้เหลว 
ตารางท่ี 11-6  เกณฑก์ารประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของรา่งกายเน่ืองจากความดนัโลหิตในปอดสูง            
(จ าแนกตามเกณฑข์ององคก์ารอนามยัโลก) 
 

ระดบัการสญูเสียสมรรถภาพ อาการและอาการแสดง 
ระดบั 1 สญูเสยีฯ รอ้ยละ 0-9 ของทัง้ร่างกาย ไม่มอีาการหรอือาการแสดงของหวัใจซกีขวาลม้เหลวและความ

ดนัโลหติในปอดสงูเลก็น้อย (PAP 40-50 มม.ปรอท) หรอื ค่า 
Doppler ผ่านลิน้ไตรคสัปิดเท่ากบั 3-3.5 เมตร/วนิาท ี

ระดบั 2 สญูเสยีฯ รอ้ยละ 10-29 ของทัง้ร่างกาย ไม่มอีาการหรอือาการแสดงของหวัใจซกีขวาลม้เหลวและความ
ดนัโลหติในปอดสงูปานกลาง (PAP 51-75 มม.ปรอท)  

ระดบั 3 สญูเสยีฯ รอ้ยละ 30-49 ของทัง้ร่างกาย ระดบัความดนัโลหติในปอดสงูปานกลาง (PAP >75 มม.ปรอท) 
และ 
มอีาการและอาการแสดงของหวัใจซกีขวาลม้เหลว 
หรอื 
ท ากจิกรรมประจ าวนัลดลงเพยีงเลก็น้อย (ระดบั 2) ร่วมกบัความ
ดนัโลหติในปอดสงูไมว่่าจะมากหรอืน้อยเพยีงใด 

ระดบั 4 สญูเสยีฯ รอ้ยละ 50-100 ของทัง้ร่างกาย ระดบัความดนัโลหติในปอดสงูมาก (PAP > 75 มม.ปรอท) 
หรอื 
ท ากจิกรรมประจ าวนัไดน้้อยมาก (class 3 หรอื 4) ร่วมกบัมี
ความดนัโลหติในปอดสงูไม่ว่าจะมากหรอืน้อยเพยีงใด  

 

ตวัอย่างท่ี 11.28 การสญูเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกายรอ้ยละ 0-9 จากโรคความดนัโลหติในปอดสงู 

ประวติั   ผู้ป่วยชายอายุ 43 ปี ภาวะอ้วนปานกลาง (ดชันีมวลของกาย 29) ปฏเิสธการใช้ยาลด

ความอว้นหรอืยาเสพตดิ 

อาการปัจจบุนั  ไม่มอีาการผดิปกต ิ

การตรวจรา่งกาย  มเีสยีงฟู่ในช่วงหวัใจบบีตวั 

การตรวจทางคลินิก   ภาพถ่ายรงัสทีรวงอกและกราฟไฟฟ้าหวัใจอยู่ในเกณฑป์กต ิการตรวจหวัใจดว้ยคลื่นเสยีง

สะท้อนความถี่สูงอยู่ในเกณฑ์ปกติ ความดนัโลหิตในปอดสูงเลก็น้อยประมาณ 45 มม.

ปรอท ลิน้หวัใจอยู่ในเกณฑป์กต ิ

การวินิจฉัยโรค  ภาวะความดนัโลหติในปอดสงูเลก็น้อย 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 0-5 ของร่างกาย 
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ค าอธิบาย   ควรให้ค าปรึกษาหรือแนะน าเกี่ยวกบัการออกก าลงักายอย่างสม ่าเสมอร่วมกบัการลด

น ้าหนกั อตัราการบกพร่องจะเพิม่ขึน้หากมอีาการของหวัใจซกีขวาลม้เหลวร่วมดว้ย 

 

ตวัอย่างท่ี 11.29 การสญูเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกายรอ้ยละ 0-9 จากความดนัโลหติในปอดสงู 

ประวติั   ผูป้ว่ยหญงิอายุ 48 ปี  สบูบุหรีม่านาน 35 ปี 

อาการปัจจบุนั เหนื่อยหอบเมื่อออกแรงเพยีงเลก็น้อย ไม่เจบ็หน้าอก หรอืขาบวม 

การตรวจรา่งกาย  เสยีงหายใจออกยาวกว่าปกต ิตรวจร่างกายอย่างอื่นอยู่ในเกณฑป์กต ิ

การตรวจทางคลินิก   การตรวจหวัใจดว้ยคลื่นเสยีงสะท้อนความถี่สงู พบว่าขนาดและการบบีตวัของหวัใจหอ้ง

ล่างซ้าย ลกัษณะและการท างานของลิ้นหวัใจ รวมทัง้ขนาดและการท างานของหวัใจซกี

ขวา อยู่ในเกณฑป์กต ิความดนัโลหติในปอดสงูเลก็น้อยประมาณ 45 มม.ปรอท ความดนั

โลหติของร่างกายเท่ากบั 120 มลิลเิมตรปรอท การทดสอบสมรรถภาพการท างานของปอด

พบหลอดลมอุดกัน้เรือ้รงัระดบัปานกลาง วดั FEV1 ไดร้อ้ยละ 55 ผูป้่วยไดร้บัค าแนะน าให้

หยุดสบูบุหรี ่

การวินิจฉัยโรค  ความดนัโลหติในปอดสงูเลก็น้อยเนื่องจากหลอดลมในปอดอุดกัน้เรือ้รงั 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 5 ของร่างกาย 

ค าอธิบาย   การประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของร่างกายในผูป้ว่ยรายน้ี เป็นผลรวมของการประเมนิ

การสูญเสยีเนื่องจากความดนัโลหติในปอดสงูร่วมกบัการสญูเสยีสมรรถภาพการท างาน

ของระบบหายใจ 

 

ตวัอย่างท่ี 11.30 การสญูเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกายรอ้ยละ 10-29 จากภาวะความโลหติในปอดสงู 

ประวติั   ผูป้่วยหญงิอายุ 58 ปี  มปีระวตัลิิม่เลอืดอุดตนัหลอดเลอืดแดงปอดเมื่อ 5 ปีก่อน ปจัจุบนั         

หายเป็นปกต ิ

อาการปัจจบุนั  ไม่มอีาการ  ออกก าลงักายไดส้ม ่าเสมอ 

การตรวจรา่งกาย  อยู่ในเกณฑป์กต ิยกเวน้ฟงัไดเ้สยีงฟู่ระดบั 1/6 ทีบ่รเิวณหวัใจตลอดช่วงหวัใจบบีตวั เสยีง

ฟู่ดงัขึน้เมื่อหายใจเขา้ 

การตรวจทางคลินิก   การตรวจหวัใจดว้ยคลื่นเสยีงสะทอ้นความถีส่งูพบว่า ความดนัโลหติในปอดมคี่าเท่ากบั 55 

มม.ปรอท ขนาดหวัใจหอ้งล่างขวาโตเลก็น้อย ลิน้หวัใจพลูโมนิกรัว่ระดบัปานกลาง 

การวินิจฉัยโรค  ความดนัโลหติในปอดสงูระดบัปานกลาง ซึง่อาจเนื่องจากภาวะลิม่เลอืดอุดตนัหลอดเลอืด

ในปอด 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 10-15 ของทัง้ร่างกาย 
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ค าอธิบาย   การสญูเสยีสมรรถภาพจะเพิม่มากขึน้หากมอีาการแสดงของหวัใจซกีขวาลม้เหลว ควรหา

สาเหตุของภาวะความดนัโลหติในปอดสูงในผู้ป่วยรายน้ีโดยเฉพาะภาวะลิม่เลอืดอุดตัน

หลอดเลอืดในปอดเรือ้รงั 

 

ตวัอย่างท่ี 11.31 การสญูเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกายรอ้ยละ 10-29 จากภาวะความดนัโลหติในปอดสงู 

ประวติั   ผูป้่วยหญงิอายุ 38 ปี ประวตัมิเีสยีงฟู่ของหวัใจผดิปกต ิออกก าลงักายสม ่าเสมอ น ้าหนัก

ลด 24.6 กโิลกรมั หรอื 55 ปอนด ์

อาการปัจจบุนั  ปฏเิสธอาการหวัใจซกีขวาลม้เหลว 

การตรวจรา่งกาย  อยู่ในเกณฑป์กต ิแรงดนัเลอืดด าทีค่อไม่สงู 

 

การตรวจทางคลินิก   การตรวจหวัใจดว้ยคลื่นเสยีงสะทอ้นความถี่สงูพบว่า ขนาดหวัใจห้องล่างขวาโตเลก็น้อย 

การบบีตวัปกต ิลิน้หวัใจพลูโมนิกและลิน้หวัใจไตรคสัปิดรัว่เลก็น้อย ความดนัโลหติในปอด 

60 มม.ปรอท ค่าความดนัซสีโตลขีองร่างกายเท่ากบั 110 มลิลเิมตรปรอท 

การวินิจฉัยโรค  ภาวะความดนัโลหติในปอดสูงระดบัปานกลางร่วมกบัขนาดหวัใจหอ้งล่างขวาโตเลก็น้อย 

ไม่มอีาการแสดงของหวัใจซกีขวาลม้เหลว 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 15-20 ของทัง้ร่างกาย 

ค าอธิบาย   ภาวะความดนัโลหติในปอดสงูระดบัปานกลาง ไม่มอีาการแสดงของหวัใจซกีขวาลม้เหลว 

ควรติดตามประเมนิผู้ป่วยอย่างสม ่าเสมอ และรกัษาสาเหตุที่ท าให้เกดิความดนัโลหติใน

ปอดสูงเพื่อป้องกนัการด าเนินของโรค หากยงัมภีาวะดงักล่าวเรื้อรงัควรพจิารณาให้ยา

ขยายหลอดเลอืดในปอด 

 

ตวัอย่างท่ี 11.32 การสญูเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกายรอ้ยละ 30-49 จากภาวะความดนัโลหติในปอดสงู 

ประวติั   ผูป้่วยหญงิอายุ 38 ปี 2 ปีก่อนหอบเหนื่อยระดบัปานกลาง เมื่อเดนิขึน้บนัไดประมาณ 2 

ชัน้ ตรวจคลื่นไฟฟ้าหวัใจผดิปกต ิ

อาการปัจจบุนั  หอบเหนื่อยเมื่อออกแรง 

การตรวจรา่งกาย  คล าได ้heave ของหวัใจซกีขวา เสยีงสองจากลิน้พลูโมนิกดงัขึน้ 

การตรวจทางคลินิก  การตรวจหวัใจด้วยคลื่นเสยีงสะท้อนความถี่สูงพบว่า ความดันโลหิตในปอดสูง 70 มม.

ปรอท ค่าความดนัซสีโตลขีองร่างกายเท่ากบั 120 มลิลเิมตรปรอท การท างานของหวัใจ

หอ้งล่างทัง้ดา้นขวาและซา้ยอยู่ในเกณฑป์กต ิไม่มลีิน้หวัใจผดิปกติ 

การวินิจฉัยโรค  ภาวะความดนัโลหติในปอดสูงแบบปฐมภูม ิร่วมกบัมอีาการเพยีงเลก็น้อยเมื่อออกก าลงั            

(ระดบั 2) 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 30-40 ของร่างกาย 
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ค าอธิบาย   ควรตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารเพิม่เตมิดว้ยการสวนหวัใจและฉีดสารทบึรงัสหีลอดเลอืดแดง

ใหญ่ของปอด เพราะการวนิิจฉัยสาเหตุของภาวะความดนัโลหติในปอดสูงแบบปฐมภูมิ

จ าเป็นต้องให้การวินิจฉัยแยกโรคจากสาเหตุอื่นๆออกไปก่อน และเพื่อให้การรกัษาที่

ถูกตอ้งเหมาะสม 

 

ตวัอย่างท่ี 11.33 การสญูเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกายรอ้ยละ 30-49 จากภาวะความดนัโลหติในปอดสงู 

ประวติั   ผูป้ว่ยชายอายุ 58 ปี เกดิลิม่เลอืดอุดตนัหลอดเลอืดแดงใหญ่ในปอดหลงัผ่าตดัเข่าเมื่อ 5 ปี

ก่อน 

อาการปัจจบุนั เหนื่ อยขณะออกแรงเล่นเทนนิสประเภทคู่  ขาบวมระดับปานกลาง เป็นช่วงเย็นๆ              

หลงัท างาน 

การตรวจรา่งกาย  คล าได ้heave ทีข่อบกระดกูสนัอกทัง้ดา้นซา้ย และขวา ร่วมกบัลิน้ไตรคสัปิดรัว่ 

การตรวจทางคลินิก   การตรวจหวัใจดว้ยคลื่นเสยีงสะทอ้นความถีส่งู พบความดนัโลหติในปอดสงู 55 มม.ปรอท 

ความดนัโลหติของร่างกายช่วงซสีโตล ี140 มม.ปรอท หวัใจหอ้งล่างขวาโตปานกลาง ลิน้

ไตรคสัปิดรัว่ปานกลางถึงรุนแรง ได้รบัการรกัษาด้วยยาไนเตรด ดิจิทอลลิส และยาขบั

ปสัสาวะ 3 เดอืนต่อมา ผูป้ว่ยยงัมอีาการหอบเหน่ือย อาการบวมทีข่าลดลงกว่าเดมิ 

การวินิจฉัยโรค  ภาวะความดันโลหิตในปอดสูงระดับปานกลาง ร่วมกับหัวใจซีกขวาล้มเหลวซึ่งอาจ

เน่ืองมาจากลิม่เลอืดอุดตนัหลอดเลอืดแดงในปอด 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 40-49 ของทัง้ร่างกาย 

ค าอธิบาย  ผูป้่วยรายน้ีมภีาวะความดนัโลหติในปอดสงูระดบัปานกลาง ร่วมกบัหวัใจซกีขวาลม้เหลว

ซึง่อาการดขีึน้เพยีงเลก็น้อยหลงัการใหย้ารกัษา อตัราการสญูเสยีสมรรถภาพของร่างกาย

จะมากขึน้หากผูป้่วยมอีาการก าเรบิมากขึน้ จงึมคีวามจ าเป็นในการประเมนิและรกัษาตวั

โรคโดยตรง  

 

ตวัอย่างท่ี 11.34 การสญูเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกายรอ้ยละ 50-100 จากภาวะความดนัโลหติในปอดสงู 

ประวติั   ผูป้ว่ยหญงิอายุ 42 ปี  ความดนัโลหติในปอดสงูแบบปฐมภูม ิวดัได ้80 มม.ปรอท ความดนั

ของร่างกายช่วงซสีโตล ี120 มม.ปรอท เหน่ือยเลก็น้อยเมื่อออกแรงยกกระเป๋าทีส่นามบนิ 

ปฏเิสธอาการบวมและอาการอื่นๆ รมิฝีปากเขยีวเมื่อออกแรง 

อาการปัจจบุนั  สามารถท างานและกิจกรรมประจ าวนับางอย่างได้โดยไม่หอบ หากออกแรงขนาดปาน

กลางถงึรุนแรงจะเกดิอาการเหนื่อยหอบ 

การตรวจรา่งกาย  คล าได ้RV heave เสยีง P2 ดงั 

การตรวจทางคลินิก   การตรวจหวัใจดว้ยคลื่นเสยีงสะทอ้นความถีส่งู พบความดนัโลหติในปอดสงู 70 มม.ปรอท  

การวินิจฉัยโรค  ความดนัโลหติในปอดสงูแบบปฐมภูม ิมอีาการเพยีงเลก็น้อย 
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ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 50-70 ของทัง้ร่างกาย 

ค าอธิบาย   อตัราการสญูเสยีสมรรถภาพจะมากขึน้หากมอีาการมากขึน้เมื่อท ากจิกรรมประจ าวนั  

 

ตวัอย่างท่ี 11.35 การสญูเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกายรอ้ยละ 50-100 จากภาวะความดนัโลหติในปอดสงู 

ประวติั   ผูป้่วยชายอายุ 37 ปี เป็น scleroderma และกลุ่มอาการ CREST ไดร้บัการรกัษาดว้ยยา

ขบัปสัสาวะ ไนเตรต และดจิทิอลลสิ 

อาการปัจจบุนั  เหนื่อยหอบเมื่อออกแรงเลก็น้อยถงึปานกลาง บวมช่วงเชา้ อ่อนเพลยีตอนสาย 

การตรวจรา่งกาย  ผิวหนังแบบ scleroderma ฟงัได้เสียงฟู่ตลอดช่วงหวัใจบีบตัวที่ขอบล่างด้านซ้ายของ

กระดกูสนัอก 

การตรวจทางคลินิก   การตรวจหวัใจดว้ยคลื่นเสยีงสะทอ้นความถีส่งูพบ หวัใจหอ้งล่างขวาโตมากและบบีตวัน้อย

กว่าปกตมิาก ความดนัโลหติในปอดสงู 58 มม.ปรอท หวัใจหอ้งล่างซา้ย ลิน้หวัใจซกีซา้ย

อยู่ในเกณฑป์กต ิผลการเดนิสายพานพบว่ามคีวามบกพร่องของสมรรถภาพหวัใจ โดยเดนิ

ไดเ้พยีง 3.5 นาท ีของโปรแกรมบรซูเนื่องจากมอีาการเหนื่อยหอบมาก อตัราการเต้นของ

ชพีจรสงูสดุ115 ครัง้ต่อนาท ี

การวินิจฉัยโรค  ความดนัโลหติสงูในปอดจาก scleroderma และไม่สามารถออกแรงระดบัปานกลางถงึหกั

โหมได ้

ผลการประเมิน สูญเสียสมรรถภาพระบบหัวใจและหลอดเลือดคิดเป็นร้อยละ 70-90 ของทัง้ร่างกาย 

ร่วมกบัการสูญเสยีสมรรถภาพของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ซึ่งควรใช้ประกอบการ

ประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของร่างกายโดยรวม 

ค าอธิบาย   ผูป้ว่ยรายน้ีแมม้คีวามดนัโลหติในปอดสงูระดบัปานกลาง แต่มผีลท าใหเ้กดิขอ้จ ากดัอย่างมี

นัยส าคญัต่อการออกแรงของร่างกายและยงัมภีาวะทีท่ าใหส้ญูเสยีสมรรถภาพจากโรคอื่น

ร่วมดว้ย 
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ในตารางที ่11.7 ไดส้รุปแนวทางการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของระบบหลอดเลอืดร่างกายและระบบ
หลอดเลอืดในปอด  
 
ตารางท่ี 11-7  สรปุแนวทางการประเมินการสญูเสียสมรรถภาพของระบบหลอดเลือดรา่งกายและระบบ 
                        หลอดเลือดในปอด 
ความผิดปกติ ประวติัและอาการท่ี

ส าคญั 
การตรวจรา่งกาย การประเมินการท างานของ

หวัใจ 
โรคของ 
หลอดเลือด 

ใหซ้กัประวตัเิพื่อประเมนิ
ความรุนแรงของการสญูเสยี
สมรรถภาพในการท า
กจิกรรมประจ าวนั 

ก. ตรวจ ความดนัหลอดเลอืด
ด าทีค่อ  ลกัษณะของชพีจรที่
คอและหลอดเลอืดสว่นปลาย 
ตรวจหวัใจ ปอด หน้าทอ้ง 
ตรวจจอประสาทตา  
ข. วดัความดนัในท่านอน นัง่ 
และท่ายนื 

ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการตรวจสอบ
เพิม่เตมิทีส่ าคญั (การตรวจ
คลื่นไฟฟ้าหวัใจ การตรวจหวัใจ
ดว้ยคลื่นเสยีงสะทอ้นความถีส่งู  
การตรวจเดนิบนสายพาน และ 
การสวนหวัใจ) 

โรคหวัใจและ
หลอดเลือดท่ีเกิด
จากภาวะความ
ดนัโลหิตสูง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเมนิอาการทีเ่กดิจาก
การท าหน้าทีผ่ดิปกตจิาก
หวัใจ ไต และระบบหลอด
เลอืดในสมอง 

ตรวจร่างกายโดยละเอยีด 
รวมทัง้อวยัวะสว่นปลายอาจ
ถูกท าลาย  

ประเมนิการท างานของหวัใจจาก
การตรวจคลื่นไฟฟ้าหวัใจ การ
ตรวจหวัใจดว้ยคลื่นเสยีงสะทอ้น
ความถีส่งู การตรวจเดนิบน
สายพาน การสวนหวัใจ ประเมนิ
การท างานของไต โดยดคู่ายเูรยี
ไนโตรเจน และ ครตินิิน          
การตรวจหาโปรตนีในปสัสาวะ 
การค านวณอตัราการกรองของไต 
การตรวจไตดว้ยคลื่นเสยีงสะทอ้น
ความถีส่งู เอก็ซเรยค์อมพวิเตอร์
หรอื คลื่นแม่เหลก็ไฟฟ้า และ 
การฉีดสารทบึรงัสหีลอดเลอืด 
 
 
 

โรคของ 
หลอดเลือดแดง
เอออรต้์า 

ประเมนิการสญูเสยี
สมรรถภาพในการปฏบิตัิ
กจิกรรมประจ าวนัและการ
ท างานของหวัใจและหลอด
เลอืดสว่นปลาย 

การตรวจร่างกายโดยละเอยีด การตรวจหวัใจดว้ยคลื่นเสยีง
สะทอ้นความถีส่งูทัง้ผ่านทาง
หน้าอกและทางหลอดอาหาร
เอก็ซเรยค์อมพวิเตอรแ์ละคลื่น
แม่เหลก็ไฟฟ้า ฉีดสารทบึรงัสเีขา้ 
หลอดเลอืดเอออรต์า้ 



608 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อวยัวะส่วนปลาย            
ท่ีถกูท าลาย 

การวินิจฉัย 
ความรนุแรงของการสญูเสีย

สมรรถภาพ 
ควรประเมนิใหค้รอบคลุม 
ถงึอวยัวะสว่นปลายทีถู่ก
ท าลายและสญูเสยีหน้าทีไ่ป 
 
 
 

บนัทกึการวนิิจฉยัทีส่ าคญั
ทัง้หมดและตัง้ขอ้สงัเกตหาก
ผูป่้วยมอีาการดขีึน้เตม็ทีจ่าก 
การรกัษาดว้ยยา หากอาการ 
ไม่ดขีึน้ควรพจิารณาว่ามสีภาวะ
ใดเกดิขึน้และจะคงทีเ่มื่อใด 
 

เกณฑพ์จิารณาความรุนแรงได้
กล่าวไวแ้ลว้ในบทความนี้ 

ใหป้ระเมนิการท างานของ
หวัใจ ตา ไต และสมอง 
ควรตดิตามและเฝ้าระวงั 
การรัว่ของโปรตนีใน
ปสัสาวะ ระดบั ครตินิินใน
เลอืด อตัราการกรองของคริ
ตนิินทีล่ดลง และความ
ผดิปกตขิองตรวจหลอด
เลอืดทีจ่ดประสาทตา ซึง่
ไดแ้ก่ silver wire  และการ
พาดขา้มของหลอดเลอืดด า
และแดง (arterio-venous  
crossing) 

ไดแ้ก่ ภาวะความดนัโลหติสงู 
กลา้มเน้ือหวัใจหอ้งล่างซา้ย 
หนา กลา้มเน้ือหวัใจท างาน
หนาเนื่องมาจากภาวะความ
ดนัโลหติสงู ภาวะหวัใจ
ลม้เหลวเนื่องจากการบบีตวั
ของหวัใจลดลงอนัเป็นผลมา
จากภาวะความดนัโลหติสงู  
ภาวะหวัใจลม้เหลวเนื่องจาก 
การคลายตวัของหวัใจอนัเป็น 
ผลมาจากภาวะความดนัโลหติ 
สงู ภาวะไตเสือ่มและแขง็ 
เน่ืองจากความดนัโลหติสงู 
สมองผดิปกตเิน่ืองจากความ
ดนัโลหติสงู อมัพรกึและ
อมัพาตชนิดถาวรและชัว่คราว 

ดตูารางที ่11-2 

ประเมนิการท างานของ
หวัใจและหลอดเลอืดแดงเอ
ออรต์า้ 

หลอดเลอืดแดงเอออรต์า้ใน
ทรวงอกหรอืในช่องทอ้งโปง่
พอง ภาวะผนงัดา้นในหลอด
เลอืดเอออรต์า้ฉีกเซาะหลอด
เลอืด (dissection) โรคหลอด
เลอืดแดงเอออรต์า้แขง็ 
(atherosclerosis) ภาวะลิน้ 
เอออรต์กิรัว่ (หากพบรว่ม
ดว้ย) 

ดตูารางที ่11-3 
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ตารางท่ี 11-7  สรปุแนวทางการประเมินการสญูเสียสมรรถภาพของระบบหลอดเลือดรา่งกายและระบบ 
                        หลอดเลือดในปอด (ต่อ) 

ความผิดปกติ 
ประวติัและอาการ 

ท่ีส าคญั 
การตรวจรา่งกาย 

การประเมินการท างานของ 
หวัใจ 

โรคหลอดเลือด
ส่วนปลาย 

ซกัประวตัอิย่างละเอยีด 
โดยรวมถงึขดีความ 
สามารถของการปฏบิตัิ
กจิกรรมประจ าวนั 

การตรวจร่างกายโดยละเอยีด การตรวจเดนิบนสายพาน การ
ตรวจหาอตัราสว่นระหว่างความ
ดนัขอ้เทา้และแขน  การวดัความ
อิม่ตวัของออกซเิจนทางผวิหนงั 
การฉีดสารทบึรงัสหีลอดเลอืดแดง 
สว่นปลาย การถ่ายภาพรงัสหีลอด
เลอืดด าโดยใชส้ารทบึรงัสหีรอือลั
ตราซาวน์ /Doppler 
ประเมนิระบบทางเดนิน ้าเหลอืง
โดยใชส้ารทบึรงัสหีรอืสาร
กมัมนัตรงัส ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรคของหลอด
เลือดในปอด 

ซกัประวตัทิีส่ามารถ
ประเมนิสมรรถภาพของ
ร่างกาย และ โรคในอดตี 
ประวตักิารใชย้า และ ความ
เสีย่งจากการสมัผสัสารใน
การประกอบอาชพี 
 

การตรวจร่างกายโดยละเอยีด การตรวจหวัใจดว้ยคลื่นเสยีง
สะทอ้นความถีส่งู การฉีดสารทบึ
รงัสหีลอดเลอืดแดงในปอด 
เอก็ซเรยค์อมพวิเตอร ์และคลื่น
แม่เหลก็ไฟฟ้า 
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อวยัวะส่วนปลาย            
ท่ีถกูท าลาย 

การวินิจฉัย 
ความรนุแรงของการสญูเสีย

สมรรถภาพ 
ประเมนิการท าหน้าทีข่อง
แขนและขา 
 
 

ภาวะ Raynaud  แผลบรเิวณ
ผวิหนงัซึง่เกดิจากความ
ผดิปกตขิองหลอดเลอืดด าและ
หลอดเลอืดแดง การปวดน่อง
เมื่อออกแรงเดนิ หลอดเลอืด
แดงสว่นปลายโปง่พอง น้ิว
ขาดเนื่องจากภาวะขาดเลอืด
เลีย้ง gangrene และ 
thromboangitis obliterans  
ความผดิปกตขิองหลอดเลอืด
ด า ไดแ้ก่ ภาวะบวม กดบุม๋ 
ผวิหนงัอกัเสบเลอืดคัง่ 
เน้ือเยื่ออกัเสบตดิเชือ้ ผวิหนงั
เป็นแผลลกึ และ การเกดิการ
อุดตนัของหลอดเลอืด 
ความผดิปกตขิองระบบ
น ้าเหลอืง ไดแ้ก่ ภาวะบวม 
ระบบน ้าเหลอืง, การอกัเสบตดิ
เชือ้ของระบบท่อน ้าเหลอืงและ 
ภาวะเนื้อเยื่ออกัเสบตดิเชือ้ 

ดตูารางที ่11-4 และ 11-5 

ประเมนิความเสยีหายของ
หวัใจและปอด 
 

เช่น โรคความดนัโลหติสงูใน
ปอดแบบปฐมภูมแิละทุตยิภมู ิ
ลิม่เลอืดอุดหลอดเลอืดใหญ่ 
ในปอด โรคหลอดเลอืดด า         
ในปอดอุดตนัหรอืตบี 

ดตูารางที ่11-6 
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บทท่ี 12 
ระบบทางเดินอาหาร  

 
12.1   หลกัและวิธีการประเมิน 
 12.1.1  การแปรผลอาการและผลการตรวจรา่งกาย 

12.1.2   การตรวจทางคลินิก 

12.2    เกณฑก์ารประเมินการสญูเสียสมรรถภาพ 
 12.2.1 การสูญเสียสมรรถภาพของทางเดินอาหารส่วน หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ล าไส้เลก็และ

ตบัอ่อน (ทางเดินอาหารส่วนต้น) 
 12.2.2 การสูญเสียสมรรถภาพของล าไส้ใหญ่ และทวารหนัก(colon, rectum and anus) 
 12.2.3 การสูญเสียสมรรถภาพจากโรคตบัและทางเดินน ้าดี 
 12.2.4 ไส้เลื่อนของผนังหน้าท้อง และบริเวณขาหนีบ 
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บทท่ี 12 
ระบบทางเดินอาหาร  

 

 วตัถุประสงคข์องบทนี้  เพื่อใหแ้พทยใ์ชป้ระเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพจากโรคหรอืพยาธสิภาพของระบบ

ทางเดนิอาหาร  โดยคดิการสญูเสยีว่าเป็นรอ้ยละเท่าใดของทัง้ร่างกาย  การประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพทีเ่กดิขึน้

จะกระท าต่อเมื่อได้รับการวินิจฉัยที่แน่นอน และได้รับการรักษาจากแพทย์อย่างเต็มที่แล้ว  โดยที่การสูญ เสีย

สมรรถภาพของระบบทางเดนิอาหารในบางรายอาจเปลีย่นแปลงได ้ ดงันัน้จงึควรมกีารตรวจซ ้าในระยะเวลาอนัสมควร 

เพื่อทีจ่ะไดท้ราบถงึการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในเวลาต่อมา 

 การประเมินความสูญเสียสมรรถภาพการท างานของระบบทางเดินอาหารนัน้  อาศัยข้อมูลจากการ              

ซกัประวตั ิ การตรวจร่างกาย  การตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร เช่น ตรวจเลอืดเพื่อดกูารท างานของตบั ภาพรงัสชี่องทอ้ง  

การท าอัลตราซาวด์  เอกซเรย์คอมพิวเตอร์  การส่องกล้องตรวจหลอดอาหาร  กระเพาะอาหาร  ล าไส้เล็กและ               

ล าไสใ้หญ่  การสอ่งตรวจท่อน ้าดแีละท่อตบัอ่อนและการตรวจชิน้เนื้อของตบั เป็นต้น เพื่อใหก้ารวนิิจฉัยโรค และการ

ประเมนิระดบัการสญูเสยีสมรรถภาพทีถู่กตอ้ง 

 

12.1  หลกัและวิธีการประเมิน 

 การประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของระบบทางเดนิอาหาร  ใชห้ลกัการประเมนิทีส่ าคญั  3  ประการคอื 

 1. มอีาการหรอือาการแสดงการสญูเสยีสมรรถภาพเกดิขึน้จากอาการหรอือาการแสดงของโรคระบบทางเดนิ

อาหารที่เกิดจากการสูญเสยีหน้าที่ของอวยัวะหรือสูญเสียอวัยวะนัน้ๆ อย่างถาวร  โดยมีหลกัฐานการตรวจตาม

หลกัการแพทย์ที่ยืนยนัอย่างชัดเจน เช่น การตรวจด้วยการส่องกล้องและตรวจอัลตราซาวด์ การตรวจเอกซเรย์

คอมพวิเตอร ์ การตรวจทางรงัสดีว้ยสารทบึแสง  การตรวจเลอืดหาหน้าทีข่องอวยัวะนัน้ๆ และการตรวจพยาธิสภาพ

ของชิน้เนื้อต่างๆ เป็นตน้ 

 2. การรกัษาสิน้สดุแลว้และไม่หายขาด อาการหรอือาการแสดงทีม่นีัน้  เป็นอาการทีย่งัคงอยู่หลงัจากทีไ่ดม้ี

การรกัษาอาการดงักล่าวจนถงึทีสุ่ดแล้ว และ/หรอื ยงัต้องการการรกัษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อใหเ้กดิอาการดงักล่าวน้อย

ทีส่ดุ 

 3. อาการหรอือาการแสดงท าใหม้สีมรรถภาพของร่างกายลดลง อาการหรอือาการแสดงดงักล่าว  มผีลท าให้

ขดีความสามารถในการท างานหรอืการท ากจิวตัรประจ าวนัของผูป้ว่ยลดลง ท าใหส้มรรถภาพของร่างกายโดยรวมลดลง 

และโดยวดัผลของโรคจากรอ้ยละของน ้าหนกัตวัทีล่ดลงจากน ้าหนกัตวัมาตรฐานหรอืน ้าหนกัตวัเดมิก่อนทีจ่ะเขา้ท างาน 

 การดแูลรกัษาผูป้ว่ยในปจัจุบนัมกีารเปลีย่นแปลงจากเดมิในหลายๆกรณี เช่น  

1) การสูญเสยีสมรรถภาพจากโรคแผลในกระเพาะอาหารและล าไส้เรื้อรังสามารถแก้ไข ได้มากขึ้ น

เน่ืองจากโรคดงักล่าวสามารถหายขาดไดด้ว้ยการรกัษาการตดิเชือ้ Helicobacter pylori รวมทัง้อาการแทรกซอ้นในโรค

นี้กล็ดลง เช่น การรกัษาเลอืดออกในกระเพาะอาหารและล าไสเ้ลก็สว่นตน้ดว้ยการรกัษาหา้มเลอืดผ่านทางกลอ้ง ท าให้

การใชว้ธิผี่าตดัเอาสว่นของกระเพาะออกลดลงมาก   
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2) การผ่าตดัเปลีย่นตบัสามารถช่วยเหลอืผูป้่วยโรคตบัแขง็ระยะสุดทา้ยใหม้ชีวีติอยู่ดว้ยคุณภาพชวีติทีด่ี

ขึน้ และลดการสญูเสยีสมรรถภาพจากโรคตบัได ้  

3) การแกไ้ขโรคทางล าไสเ้ลก็บางโรค ทีส่ามารถรกัษาแบบประคบัประคอง ท าใหผู้ป้่วยโรคล าไสเ้ลก็บาง

รายมคีุณภาพชวีติดขีึน้  

4) การระบายน ้าดจีากท่อน ้าดดีว้ยวธิใีหม่ๆ สามารถลดการสญูเสยีหน้าทีข่องตบัหรอืท าใหต้บัเสยีหน้าที่

ชา้ลงกว่าเดมิ เช่น การใส ่metallic stent ในผูป้ว่ยมะเรง็ตบัอ่อน เป็นตน้ 

 

หลกัและวิธีการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพโรคระบบทางเดินอาหาร มีรายละเอียดดงัน้ี 

 12.1.1  การแปรผลอาการและผลการตรวจรา่งกาย 

  อาการทีเ่กดิจากความผดิปกติทีท่ าใหไ้ม่สามารถท ากจิวตัรประจ าวนัไดด้นีัน้ อาจเป็นอาการทีเ่กดิจาก

ความรูส้กึของผูป้่วยเองซ่ึงอาจท าใหก้ารประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพเบีย่งเบนไป จงึไม่สมควรจะน าเอาอาการมา

พจิารณาในการประเมนิเพียงอย่างเดยีว ผู้ประเมนิจ าเป็นต้องมขีอ้มูลที่มีหลกัฐานยืนยนัได้มาประเมนิการสูญเสยี

สมรรถภาพร่วมดว้ย  

 ก   การสูญเสียสมรรถภาพของหลอดอาหาร มอีาการและอาการแสดงดงัต่อไปนี้ การกลนืล าบาก               

แสบรอ้นบรเิวณหน้าอก  เจบ็ลกึๆ  ตรงกลางหน้าอก  ขยอ้นหรอือาเจยีนมเีลอืดออกจากหลอดอาหารและน ้าหนักลด 

บางครัง้ในบางรายอาจมอีาการอาหารไม่ย่อย มลีมในทอ้งหรอือาการเรอร่วมดว้ย 

 ข  การสูญเสียสมรรถภาพของกระเพาะอาหารหรือล าไส้เลก็ส่วนต้น มีอาการและอาการแสดง

ดงัต่อไปนี้ เช่น อาการคลื่นไส ้อาเจยีน ปวดทอ้ง เลอืดออก การอุดตนัของกระเพาะ ทอ้งเสยี น ้าหนักลด การย่อยและ

การดดูซมึอาหารหรอืสารอาหารบางชนิดผดิปกต ิการขาดสารอาหาร ซึง่อาจรวมไปถงึการแสดงอาการทางระบบโลหติ 

และระบบประสาท ซึง่ตอ้งแยกประเมนิออกจากระบบทางเดนิอาหาร  

 ค   การสูญเสียสมรรถภาพของล าไส้เล็ก มีอาการหรืออาการแสดงดงัต่อไปนี้ ปวดท้อง ท้องเสีย                  

การดูดซึมอาหารบางชนิดผดิปกติ อาการของล าไส้อุดตัน มเีลือดออกในทางเดนิอาหาร น ้าหนักลด ความผดิปกติ

ดงักล่าวก่อผลต่อความสามารถในการท างาน และอาการของระบบอื่นๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ได ้

 ง   การสูญเสียสมรรถภาพของล าไส้ใหญ่ มีอาการหรืออาการแสดงและอาการแสดงดังต่อไปนี้               

ปวดท้อง ปวดบรเิวณท้องน้อย หรอืปวดบรเิวณทวารหนัก อาการของการท างานผดิปกติ เช่น ปวดเบ่ง ปวดอยาก              

ถ่ายอุจจาระ กลัน้อุจจาระไม่ได ้อุจจาระมหีนองหรอืมเีลอืดปน มรีดิสดีวงทวาร มแีผลทีก่น้ และอาการทัว่ไปอื่นๆไดแ้ก่              

ไข ้น ้าหนกัลดอ่อนเพลยี และโลหติจาง 

 จ   การสูญเสียสมรรถภาพของตบัอ่อน มอีาการหรืออาการแสดงดงัต่อไปนี้ ปวดท้อง เบื่ออาหาร 

คลื่นไส ้อาเจยีน ทอ้งร่วง ถ่ายอุจจาระเป็นมนั น ้าหนักตวัลด กลา้มเนื้อลบีลง  ตาเหลอืง  มโีรคเบาหวาน และร่างกาย

อ่อนเพลยี  สว่นการสญูเสยีของต่อมไรท้่อจากตบัอ่อนโดยใหป้ระเมนิในสว่นของระบบต่อมไรท้่อและเมตะบอลสิม 

 ฉ   การสูญเสียสมรรถภาพของตบัและทางเดินน ้าดี มอีาการหรอือาการแสดงดงัต่อไปนี้ ปวดท้อง 

คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร อ่อนแรง ความต้านทาน ต่อการติดเชื้อลดลง การตอบสนองของภูมิคุ้มกันโรค 
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เปลีย่นแปลงไป อาการเหลอืงและคนั รวมทัง้อาการของโรคแทรกซ้อนของโรคตบั ทีเ่ป็นมากไดแ้ก่ มนี ้าในช่องท้อง 

บวมทัง้ตวั มเีลอืดออกจากหลอดอาหารเนื่องจากมี portal hypertension และเกดิหลอดเลอืดด าขอดในหลอดอาหาร 

(esophageal varices) รวมทัง้อาการซึมเนื่องจากตับไม่สามารถก าจดัของเสยีและมีผลต่อการท างานของสมอง 

(hepatic encephalopathy) และไตวายจากตบั  (hepatorenal syndrome) 

 ช   การสูญเสียสมรรถภาพของผนังหน้าท้อง มอีาการหรอือาการแสดงดงัต่อไปนี้ อาการปวดบรเิวณ               

ทีเ่ป็นไสเ้ลื่อน  โดยเฉพาะการปวดเป็นพกัๆ และสมัพนัธก์บัการเปลี่ยนท่าหรอืความดนัในทอ้งท่ีเพิม่ขึน้ เหน็กอ้นนูน

หรือคล าได้ก้อนโป่งออกตรงต าแหน่งของไส้เลื่อน อาจมีการปวดทันทีอย่างรุนแรงจากภาวะแทรกซ้อน เช่น 

incarceration และ  strangulation  ของล าไสห้รอื Omentum 

 ไสเ้ลื่อนจากการมแีผลผ่าตดับางครัง้อาจมองไม่เหน็เป็นกอ้นได ้อาการจะเป็นบรเิวณทีม่ไีสเ้ลื่อนออกมา 

บรเิวณของ inguinal และ femoral จะมอีาการปวดมาก และจะม ีincarceration และ strangulation มากกว่าบรเิวณอื่น 

สว่นใหญ่ของไสเ้ลื่อนทีห่น้าทอ้งสามารถผ่าตดัแกไ้ขได ้

 

12.1.2  การตรวจทางคลินิก 

การตรวจเพิม่ทางคลนิิกสามารถจะท าใหไ้ดก้ารวนิิจฉัยโรคทีแ่ม่นย าขึน้ ในบางกรณีการวนิิจฉัยโรคอาจใช้

การตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารมากกว่าหนึ่งชนิดกไ็ด ้การตรวจตามทีก่ล่าวนี้ ไดแ้ก่  

ก  การตรวจหลอดอาหาร หมายรวมถงึ 

1) การตรวจทางรงัสวีิทยา โดยการกลืนสารทึบแสง และ fluoroscope และการตรวจทางเอ็กซเรย์

คอมพวิเตอร ์ 

2) การสอ่งกลอ้งตรวจทางเดนิอาหาร  รวมทัง้การตดัชิน้เนื้อตรวจและการท า cytology  

3) การตรวจการท างานของหลอดอาหาร  เช่น  การวดั pH ในหลอดอาหาร, การตรวจ manometric 

study เป็นตน้ 

4) การตรวจพเิศษอื่นๆ 

ข  การตรวจกระเพาะอาหารและล าไส้เลก็ส่วนต้น หมายรวมถงึ  

1) การตรวจ Imaging  เช่น การตรวจทางรงัสโีดยการกลนืสารทบึแสงและ fluoroscopy การตรวจทาง

เอกซเรยค์อมพวิเตอรแ์ละการใชส้ารกมัมนัตรงัส ี  

2) การส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหารและล าไส้เลก็ส่วนต้น รวมทัง้การตดัชิ้นเนื้อตรวจและการท า 

cytology  

3) การตรวจการหลัง่ของกรดในกระเพาะอาหาร  

4) การตรวจการย่อยและการดดูซมึสารอาหาร   

5) การตรวจอุจจาระ  

6) การตรวจพเิศษอื่นๆ เช่น urea breath test  เป็นตน้ 
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ค  การตรวจล าไส้เลก็ หมายรวมถงึ  

1) การตรวจทางรงัสวีทิยาโดยการกลนืสารทบึแสง และ Fluoroscopy   

2) การตรวจดว้ยการสอ่งกลอ้งตรวจล าไสเ้ลก็ รวมทัง้การตรวจดว้ย video capsule enteroscope  

3) การตดัชิน้เนื้อสง่ตรวจทางพยาธวิทิยา   

4) การตรวจการดดูซมึอาหาร เช่น การตรวจหา stool fat , D xylose test, C14 breath test  เป็นตน้  

5) การตรวจพเิศษอื่นๆ  

ง การตรวจตบัอ่อน หมายรวมถงึ  

1) การตรวจดว้ยคลื่นอลัตรา้ซาวน์   

2) การตรวจทางเอกซเ์รย ์รวมถงึการตรวจดว้ย CT scan   

3) การเจาะ fine needle aspiration   

4) การตรวจระดบัน ้าตาลในเลอืดหรอื glucose tolerance test   

5) การตรวจหาระดบัเอนไซมต์บัอ่อนในเลอืด ปสัสาวะ และอุจจาระ  

6) การตรวจพเิศษอื่นๆ  เช่น secretin test เป็นตน้ 

จ การตรวจล าไส้ใหญ่ หมายรวมถงึ  

1) การตรวจทวารหนกัดว้ยนิ้ว หรอืกลอ้งสอ่งรวมทัง้การตรวจดว้ย colonoscopy  

2) การตรวจชิน้เนื้อ  

3) การตรวจอุจจาระ  

4) การตรวจดว้ย fluoroscopy และเอกซเ์รยด์ว้ยสารทบึแสง 

5) การตรวจพเิศษอื่นๆ 

ฉ การตรวจตบัและท่อทางเดินน ้าดี  หมายรวมถงึ  

1) การตรวจดว้ยคลื่นอลัตรา้ซาวน์   

2) การตรวจเอกซเรยด์ว้ยสารทบึแสง เช่น การท า ERCP  

3) CT scan , MRI และ MRCP 

4) การตรวจ scan ดว้ยสารกมัมนัตรงัส ี 

5) การตรวจดว้ย angiography  

6) การตรวจเน้ือตบัจากการท า biopsy หรอื fine needle aspiration   

7) การตรวจเลอืดดหูน้าทีข่องตบั  

8) การตรวจพเิศษอื่นๆ 

12.1.3 การหาน ้าหนักตวัมาตรฐาน 

 การที่ผูป้่วยมนี ้าหนักตวัลดลง เป็นผลทีแ่สดงถึงความรุนแรงและผลลพัธ์ของโรคระบบทางเดนิอาหาร         

ในการประเมนิความสญูเสยีผูป้ระเมนิจ าเป็นตอ้งหาน ้าหนกัตวัมาตรฐาน ซึง่มคีวามหมายดงัต่อไปนี้ 
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 1. ผูป้ระเมนิควรตรวจดปูระวตักิารรกัษาพยาบาลทีอ่ยู่ในเวชระเบยีนหรอืซกัประวตัโิดยละเอยีดเพื่อหา

น ้าหนักเดมิก่อนเจบ็ป่วยด้วยโรคทางเดนิอาหาร และใช้น ้าหนักตวัน้ีเป็นน ้าหนักตวัมาตรฐานของผู้ป่วยในการหา

น ้าหนกัตวัทีล่ดลงต่อไป 

 2. ในกรณีแรกไม่สามารถท าได้ ผูป้ระเมนิควรใชน้ ้าหนักตวัมาตรฐานโดยใช้อ้างจากน ้าหนักตวัต ่าสุด           

ในตารางน ้าหนกัตวัมาตรฐานของประชาชนไทย ในตารางที ่1 และ 2 โดยเทยีบใหต้รงกบัอายุและเพศของผูป้่วย และ

ประเมนิน ้าหนกัตวัทีล่ดลงของผูป้ว่ยต่อไป 

 
12.2  เกณฑก์ารประเมินการสญูเสียสมรรถภาพ 

ในการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของอวยัวะต่างๆ ของระบบทางเดนิอาหาร เป็นการสญูเสยีของแต่ละ

อวยัวะ โดยแบ่งระดบัและร้อยละการสูญเสยีตามกายวภิาคทีเ่ปลีย่นแปลงไป หน้าทีก่ารท างานที่ผดิปกตขิองอวยัวะ 

และความสามารถในการด ารงชวีติประจ าวนั 

การสญูเสยีเลก็น้อย ผูป้่วยสามารถท ากจิวตัรประจ าวนัไดด้ ีแต่อาจมอีาการทางด้านระบบทางเดนิอาหาร

บา้งบางวนั สามารถท างานไดทุ้กอย่าง ไม่ต้องอาศยัยารกัษาและไม่มนี ้าหนักลดลงมากผดิปกตเิมื่อเทยีบกบัน ้าหนัก

มาตรฐาน 

การสญูเสยีทีม่ผีลต่อการสญูเสยีสมรรถภาพของร่างกาย พจิารณาจากผลการรกัษาทีไ่ม่สามารถกลบัมาเป็น

ปกตไิดห้ลงัการรกัษาสิน้สุดแลว้ ยงัมอีาการของโรคหรอือาการของโรคแทรกจากการรกัษา ต่อสภาพสุขภาพโดยรวม 

เช่น น ้าหนกัตวัลดลงอย่างถาวร เป็นตน้ 

 

ตารางท่ี 12-1  น ้าหนักตวัเฉล่ียของชายไทยเทียบกบัส่วนสงูและกลุ่มอายุ  

ส่วนสูง (ซม.) กลุ่มอายุ 15-24 ปี 

น ้าหนักตวัเฉล่ีย (กก.) 

กลุ่มอายุ 25-65 ปี 

น ้าหนักตวัเฉล่ีย (กก.) 

155 – 156 49 51 

157 – 159 50 53 

160 – 161 51 54 

162 – 164 52 56 

165 – 166 53 58 

167 – 169 54 59 

170 – 171 55 60 

172 – 174 56 63 

175 – 176 58 65 

177 – 179 60 66 

180 – 181 62 68 

ทีม่า :      Bunnag S, Piampitis. Average weights by height of Thai adult. JMAT  1979.   62:579-588 
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ตารางท่ี 12- 2  น ้าหนักตวัเฉล่ียของหญิงไทยเทียบกบัส่วนสูงและกลุม่อายุ  

 

ส่วนสูง (ซม.) กลุ่มอายุ 15-24 ปี 

น ้าหนักตวัเฉล่ีย (กก.) 

กลุ่มอายุ 25-65 ปี 

น ้าหนักตวัเฉล่ีย (กก.) 

145 – 146 42 46 

147 – 149 43 47 

150 – 151 44 49 

152 – 154 45 50 

155 – 156 46 51 

157 – 159 47 52 

160 – 161 48 53 

162 – 164 50 55 

165 – 166 51 57 

167 – 169 52 59 

170 – 171 53 61 

      Bunnag S, Piampitis. Average weights by height of Thai adult. JMAT  1979.   62:579-588 

 

 12.2.1 การสูญเสียสมรรถภาพของทางเดินอาหารส่วน หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ล าไส้เลก็และ              

ตบัอ่อน (ทางเดินอาหารส่วนต้น) 

 เกณฑก์ารประเมนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัทางเดนิอาหารสว่นตน้อยู่ในตารางที ่12 - 3 

 

ตารางท่ี 12- 3  เกณฑก์ารประเมินการสญูเสียสมรรถภาพของทางเดินอาหารส่วนหลอดอาหาร กระเพาะ

อาหาร ล าไส้เลก็และตบัอ่อน  

 

ระดบัการสญูเสียสมรรถภาพ อาการและอาการแสดง 

ระดบัที ่1 

สญูเสยีรอ้ยละ 0-9  ของทัง้ร่างกาย 

-มอีาการและอาการแสดงของโรคทางเดนิอาหารสว่นหลอดอาหาร 

กระเพาะอาหาร ล าไสเ้ลก็และตบัอ่อน หรอืมกีารสญูเสยีหรอืผดิปกตทิาง

กายวภิาค  

และ 

-ไม่ตอ้งการการรกัษาอย่างต่อเนื่อง 

และ 

-สามารถรกัษาน ้าหนกัตวัใหอ้ยูใ่นค่าน ้าหนกัตวัมาตรฐาน 

หรอื 

-ไม่มภีาวะแทรกซอ้นหลงัการผา่ตดั 
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ระดบัการสญูเสียสมรรถภาพ อาการและอาการแสดง 
ระดบัที ่2 
สญูเสยีรอ้ยละ10-24 ของทัง้ร่างกาย 

-มอีาการและอาการแสดงของโรคทางเดนิอาหารสว่นหลอดอาหาร 
กระเพาะอาหาร ล าไสเ้ลก็และตบัอ่อน หรอืมกีารสญูเสยีหรอืผดิปกตทิาง
กายวภิาค  
และ 
-ตอ้งจ ากดัอาหารหรอืตอ้งใชย้าเพื่อควบคมุอาการ อาการแสดงหรอืรกัษา
ภาวะทโุภชนาการ 
และ 
-น ้าหนกัตวัลดลงต ่ากว่าน ้าหนกัตวัมาตรฐานไม่เกนิรอ้ยละ 10 ซึง่เป็นเหตุ
มาจากโรคของทางเดนิอาหาร 

ระดบัที ่3 
สญูเสยีรอ้ยละ25-49 ของทัง้ร่างกาย 

-มอีาการและอาการแสดงของโรคทางเดนิอาหารสว่นหลอดอาหาร 
กระเพาะอาหาร ล าไสเ้ลก็และตบัอ่อน หรอืมกีารสญูเสยีหรอืผดิปกตทิาง
กายวภิาค 
และ 
-ตอ้งจ ากดัอาหารและตอ้งใชย้า แต่กย็งัไม่สามารถควบคุมอาการ อาการ
แสดง หรอืรกัษาภาวะทโุภชนาการไดเ้ตม็ที ่หรอื 
-น ้าหนกัตวัลดลงต ่ากว่าน ้าหนกัตวัมาตรฐาน รอ้ยละ 10-20 ซึง่เป็นเหตุมา
จากโรคของทางเดนิอาหารสว่นตน้ 

ระดบัที ่4 
สญูเสยีรอ้ยละ50-75 ของทัง้ร่างกาย 

-มอีาการและอาการแสดงของโรคทางเดนิอาหารสว่นหลอดอาหาร 
กระเพาะอาหาร ล าไสเ้ลก็และตบัอ่อน หรอืมกีารสญูเสยีหรอืผดิปกตทิาง
กายวภิาค  
และ 
-การรกัษาไม่สามารถควบคมุอาการของโรคได ้ 
หรอื 
-น ้าหนกัตวัลดลงต ่ากว่าน ้าหนกัตวัมาตรฐานมากกว่ารอ้ยละ 20 ซึง่เป็น
เหตุมาจากโรคของทางเดนิอาหารสว่นตน้ 

 

ตวัอย่างท่ี 12.1 การสญูเสยีสมรรถภาพเนื่องจากโรคทางเดนิอาหารสว่นตน้รอ้ยละ 0 – 9 

ประวติั ผูป้ว่ยชายอายุ 44 ปี  มอีาการกลนืล าบากเป็นครัง้คราวมา  9  เดอืน 

อาการปัจจบุนั ไม่มอีาการ 

การตรวจรา่งกาย ปกต ิน ้าหนกัตวั 65 ก.ก.สงู 168 ซม. 

การตรวจทางคลินิก UGI study พบม ีhiatal hernia 

การวินิจฉัยโรค Hiatal hernia, Uncomplicated 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 0 ของทัง้ร่างกาย 

ค าอธิบาย อาการของผูป้ว่ยไม่มผีลต่อการท างาน 
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ตวัอย่างท่ี 12.2 การสญูเสยีสมรรถภาพจากโรคของกระเพาะอาหารและล าไสเ้ลก็สว่นตน้รอ้ยละ 0 - 9 

ประวติั ผูป้่วยชายอายุ 28 ปี  มอีาการปวดทอ้งและแสบท้องบรเิวณลิน้ป่ีเป็นๆ หายๆ มา 5 ปี  

น ้าหนกัลดเลก็น้อย 

อาการปัจจบุนั ไม่มคีลื่นไส ้อาเจยีน อาเจยีนเป็นเลอืด หรอืถ่ายอุจจาระด า มอีาการปวดทอ้งบา้งในระยะ  

2 สปัดาหท์ีผ่่านมากนิยาลดกรดเองอาการกด็ขีึน้ 

การตรวจรา่งกาย สงู 175 ซม. หนกั 65 ก.ก. 

การตรวจทางคลินิก ไดร้บัการตรวจทางรงัสวีทิยาโดยการกลนืสารทบึรงัสพีบว่า  ล าไสเ้ลก็ส่วนต้นมรีูปร่างบดิ

เบี้ยวผิดไปจากเดมิ  แต่ไม่มีการอุดตันของกระเพาะอาหาร  ส่องกล้องตรวจกระเพาะ

อาหารและล าไสเ้ลก็ส่วนต้นพบว่า มแีผลเป็นที่ด้านหลงัของล าไส้เลก็ส่วนต้น การตรวจ

ดว้ย endoscopy พบมแีผลที ่duodenum ส่วนต้นขนาด 1 ซม. ผลการตรวจชิน้เนื้อพบมี

เชือ้ H. pylori  หลงัการรกัษาดว้ย triple therapy พบว่าไม่มอีาการอกี การตรวจดว้ย urea 

breath test  8 สปัดาหต่์อมาไม่พบเชือ้อกี 

การวินิจฉัยโรค Resolved peptic ulcer disease associated with H. pylori  infection 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 0 ของทัง้ร่างกาย  เมื่อรกัษาหาย 

ค าอธิบาย H. pylori  พบในผูป้่วย duodenal ulcer รอ้ยละ 95-100 และรอ้ยละ 70-80 ในผูป้่วย 

gastric ulcer  หลงัการก าจดัเชือ้พบว่าแผลจะหายขาดได ้

 

ตวัอย่างท่ี 12.3 การสญูเสยีสมรรถภาพจากโรคของล าไสเ้ลก็รอ้ยละ 0 - 9  

ประวติั ผูป้ว่ยชาย อายุ 25 ปี  ไดร้บัอุบตัเิหตุรถจกัรยานยนตค์ว ่า ไดร้บัการผ่าตดัช่องทอ้งและตดั

ล าไสเ้ลก็ทิ้งไปประมาณ 1 ฟุต หลงัจากนัน้ผู้ป่วยมอีาการท้องเสยีเป็น หายๆ เรื้อรงัอยู่

นานประมาณ 1 เดอืน 

อาการปัจจบุนั อาการดขีึน้จนเป็นปกต ิและน ้าหนกัตวัไม่ลดลง 

การตรวจรา่งกาย สงู 160 ซม. น ้าหนกั 59 ก.ก. 

การตรวจทางคลินิก ผลการตรวจเลอืดพบระดบั albumin และ cholesterol ปกตดิ ี

การวินิจฉัยโรค Small bowel resection with no malabsorption 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 0 ของทัง้ร่างกาย 

ค าอธิบาย ผู้ป่วยรายนี้ได้รบัการรกัษาโรคด้วยการตดัล าไสอ้อกไปบางส่วน มกีารสูญเสยีล าไสเ้ล็ก

เกดิขึน้  แต่หลงัจากการผ่าตดัผูป้่วยไม่มอีาการผดิปกตจิากการผ่าตดั สามารถท ากจิวตัร

ประจ าวนัไดด้แีละไม่มอีาการทีแ่สดงถงึการขาดอาหารจากโรค 
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ตวัอย่างท่ี 12.4 การสญูเสยีสมรรถภาพจากโรคของตบัอ่อน รอ้ยละ 0 - 9 

ประวติั ผูป้ว่ยหญงิ อายุ 40 ปี มอีาการปวดทอ้งบรเิวณยอดอกเป็นพกั ๆ ร่วมกบัตรวจพบ serum 

amylase เพิม่สงูขึน้ 1 ถงึ 2 ครัง้ในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา เคยผ่าตดัเอาถุงน ้าดอีอกเมื่อ 2 ปี

ก่อน เนื่องจากมนีิ่วในถุงน ้าด ีหลงัผ่าตดักย็งัมอีาการปวด เมื่อทานอาหารมากหรอืดื่ม

เครื่องดื่มทีม่แีอลกอฮอล ์ตรวจร่างกายพบว่า น ้าหนกัอยู่ในเกณฑป์กต ิ  

อาการปัจจบุนั มอีาการปวดทอ้งบา้งเป็นครัง้คราว หลงักนิอาหารมือ้หนกัๆ หรอืหลงัดื่มเหลา้มาก 

การตรวจรา่งกาย ปกต ิ

การตรวจทางคลินิก ตรวจไม่พบความผดิปกตขิองการท างานของตบัอ่อน 

การวินิจฉัยโรค Recurrent acute pancreatitis 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 5 ของทัง้ร่างกาย 

ค าอธิบาย โรคทีเ่ป็นไดร้บัการรกัษาอย่างถูกตอ้งแลว้ ไม่พบการสญูเสยีหน้าทีก่ารท างานของตบัอ่อน  

แมจ้ะมอีาการบา้งเป็นครัง้คราว ผูป้ว่ยสามารถด ารงชวีติประจ าวนัไดเ้ป็นปกต ิ

 

ตวัอย่างท่ี 12.5 การสญูเสยีสมรรถภาพเนื่องจากโรคทางเดนิอาหารสว่นตน้ รอ้ยละ 10 - 24 

ประวติั ผูป้ว่ยหญงิอายุ 59 ปี อาชพีผูช้่วยพยาบาล มอีาการเจบ็ลกึ ๆ กลางหน้าอก เป็นหลงัจาก

กลนือาหารมา 5 ปี อาการทุเลาลงเมื่อกนิอาหารอ่อน และเป็นมากขึน้เมื่อกนิอาหารแขง็

หรอืเวลาเครยีด 

อาการปัจจบุนั มอีาการเป็นๆหายๆ มาตลอด 8 สปัดาหท์ีผ่่านมา 

การตรวจรา่งกาย น ้าหนกัตวัลดลงจากเดมิประมาณรอ้ยละ 7 

การตรวจทางคลินิก ภาพรงัสขีองปอดและคลื่นไฟฟ้าหวัใจปกต ิเมื่อตรวจทางรงัสวีทิยาโดยการกลนืสารทบึรงัสี

พบลกัษณะ corkscrew configuration และม ีdiffuse spasm ของหลอดอาหาร การตรวจ

ทาง manometry กใ็หผ้ลตรงกนั สอ่งกลอ้งตรวจหลอดอาหารพบว่าปกต ิ

การวินิจฉัยโรค Diffuse spasm of the esophagus 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 15 ของทัง้ร่างกาย 

ค าอธิบาย อาการของผูป้่วยเป็นแบบถาวรและต้องจ ากดัอาหาร น ้าหนักลดลงไม่เกนิรอ้ยละ 10 และ

รบกวนต่อการด ารงชวีติประจ าวนัเพยีงเลก็น้อย การให้ยา calcium channel blocking 

agent อาจช่วยลดอาการไดบ้า้ง  

ตวัอย่างท่ี 12.6 การสญูเสยีสมรรถภาพจากโรค Gastroesophageal reflux disease รอ้ยละ 10 - 24 

ประวติั ผูป้ว่ยชายอายุ 43 ปี มอีาการเจบ็ยอดอก เป็นๆ หายๆ มานานกว่า 2 ปี มกัเป็นเวลาหลงั

อาหาร หรือเวลานอน บางครัง้มีน ้าเปรี้ยว ๆ ออกมาที่คอตอนกลางคืน กินยาลดกรด

อาการดขีึน้เลก็น้อย กนิยา omeprazole อาการดขีึน้มาก จ าเป็นตอ้งกนิยาเป็นเวลานาน  

อาการปัจจบุนั อาการดงักล่าวจะเป็นใหม่ถา้หยุดการรกัษา 
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การตรวจรา่งกาย ดปูกต ิ

การตรวจทางคลินิก การสอ่งกลอ้งตรวจกระเพาะอาหารและล าไสเ้ลก็ส่วนต้นพบว่า มแีผลทีห่ลอดอาหารและมี

การอกัเสบความรุนแรงระดบั 3 ผลการตรวจชิ้นเนื้อพบมกีารอกัเสบของ squamous 

epithelium 

การวินิจฉัยโรค Moderately severe gastroesophageal reflux disease without stricture 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 15 ของทัง้ร่างกาย 

ค าอธิบาย หากไม่มกีารรกัษาในรายนี้อาจท าใหเ้กดิการตบีของหลอดอาหารซึง่ตอ้งการการรกัษาดว้ย

การขยายหลอดอาหารต่อไป การรกัษาอาจต้องใช้การผ่าตดั โรคนี้ถือว่าเป็นโรคที่อาจ

เปลีย่นแปลงเป็นมะเรง็หลอดอาหารได ้ท าใหร้อ้ยละการสญูเสยีมมีากขึน้ 

 

ตวัอย่างท่ี 12.7 การสญูเสยีสมรรถภาพจากโรคของล าไสเ้ลก็สว่นตน้ รอ้ยละ 10 - 24 

ประวติั เสมยีนชายอายุ 40 ปี มอีาการปวดทอ้งจากโรคแผลในกระเพาะอาหารเป็นๆ หายๆ มา  

10 ปี เคยมเีลอืดออกจากกระเพาะอาหาร 3 ครัง้ แต่ไดเ้ลอืดทดแทนเพยีง 2 ครัง้ ผูป้่วย

เคยมอีาการปลายกระเพาะอาหารอุดตนัชัว่คราวหนึ่งครัง้  แต่ไม่ยอมผ่าตดั จงึต้องไดร้บั

ยารกัษาเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ใหม้อีาการผดิปกต ิ

อาการปัจจบุนั ท ากจิวตัรประจ าวนัไดแ้ต่บางครัง้มกีารหยุดงานบา้ง 

การตรวจรา่งกาย น ้าหนกัตวัลดต ่ากว่าค่าเฉลีย่ของคนปกตปิระมาณรอ้ยละ 7   

การตรวจทางคลินิก การเอกซเรย์กระเพาะอาหารและล าไส้เล็กส่วนต้นด้วยการกลืนสารทึบแสงพบมีแผล

ประมาณ 3 มม. และมกีารบดิเบีย้วของทีล่ าไสเ้ลก็สว่นตน้ 

การวินิจฉัยโรค Recurrent duodenal ulcer with bulb deformity 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 15 ของทัง้ร่างกาย 

ค าอธิบาย โรคมอีาการแทรกซ้อนและอาการก าเรบิทัง้ๆ ทีไ่ด้รบัการรกัษาอย่างต่อเนื่อง ผูป้่วยต้อง

หยุดท ากจิวตัรประจ าวนัเป็นครัง้คราว   

 

ตวัอย่างท่ี 12.8 การสญูเสยีสมรรถภาพจากโรคของล าไสเ้ลก็ รอ้ยละ 10 – 24 

ประวติั ผูป้ว่ยชาย อายุ 46 ปี ปว่ยดว้ยโรคปวดทอ้ง มไีขม้าประมาณ 2 เดอืนก่อนมาโรงพยาบาล

ตรวจร่างกายพบว่ามกี้อน กดเจบ็บรเิวณท้องน้อยด้านขวา หลงัจากท าการผ่าตดัพบว่า

เป็นวณัโรคของล าไส้เล็กส่วนปลาย ไดร้บัการผ่าตดัล าไสเ้ลก็ออกไปยาว 60 เซนตเิมตร 

หลงัผ่าตดัไดร้บัการรกัษาดว้ยยารกัษาวณัโรค  อาการโดยทัว่ไปดขีึน้ 

อาการปัจจบุนั หลงัการรกัษาผูป้ว่ยมอีาการปกต ิบางครัง้มปัีญหาทอ้งเสยีเป็น ๆ หาย ๆ ไม่รุนแรง ใหก้าร

รกัษาดว้ยยากด็ขีึน้ 

การตรวจรา่งกาย น ้าหนกัตวัหลงัการรกัษาลดลงจากก่อนผ่าตดัรอ้ยละ 5 
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การตรวจทางคลินิก การตรวจด้วยเอกซ์เรย์ล าไสเ้ลก็ด้วยสารทบึแสงพบว่ามลี าไสเ้ลก็ส่วนปลายขาดหายไป 

และการตรวจพบมลีกัษณะของ bile salt diarrhea มคีวามจ าเป็นต้องกนิยาตลอดไป หยุด

ยากม็อีาการมากขึน้ 

การวินิจฉัยโรค Tuberculosis of the terminal ileum with chronic diarrhea 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 15 ของทัง้ร่างกาย 

ค าอธิบาย ผูป้ว่ยรายน้ีมกีารสญูเสยีล าไสอ้ย่างถาวร  แมว้่าหลงัการผ่าตดัจะมอีาการทอ้งเสยี บางครัง้  

แต่กส็ามารถควบคุมด้วยการใช้ยารกัษา แต่ผู้ป่วยยงัมีอาการน ้าหนักตวัลดลงร้อยละ 5 

เน่ืองจากมกีารดดูซมึอาหารของล าไสเ้ลก็ผดิปกตไิป 

 

ตวัอย่างท่ี 12.9 การสญูเสยีสมรรถภาพจากโรคของตบัอ่อน รอ้ยละ 10 - 24 

ประวติั ผูป้่วยชาย อายุ 35 ปี ตกจากรถไถขณะท างาน ตวักระแทกกบัลอ้รถ 2-3 สปัดาหต่์อมา

ขณะที่บาดแผลตามตัวดีขึน้ กเ็กิดอาการปวดท้องและท้องบวมโตขึ้น เมื่อตรวจอลัตรา

ซาวดพ์บว่า เป็น expanding cyst ของตบัอ่อน ไดท้ า subtotal pancreatectomy 

อาการปัจจบุนั รกัษาดว้ยการใหย้า pancreatic enzyme มาตลอด 15 เดอืนต่อมา ผูป้ว่ยถ่ายอุจจาระเหลว

และเป็นมันเป็นครัง้คราว การตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่พบเบาหวานและ  glucose 

tolerance test อยู่ในเกณฑป์กต ิ

การตรวจรา่งกาย ปกต ิมนี ้าหนกัลดลงเป็น 49 ก.ก. มสีว่นสงู 168 ซม. 

การตรวจทางคลินิก ตรวจไม่พบความผดิปกตขิองตบัอ่อน แต่มกีารตรวจพบไขมนัในอุจจาระ 

การวินิจฉัยโรค Status post subtotal pancreatectomy consequent to trauma, residual exocrine 

pancreatic insufficiency 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 20 ของทัง้ร่างกาย 

ค าอธิบาย ผูป้่วยรายน้ี exocrine pancreatic function เสยีไปบางส่วน และน ้าหนักตวัลดต ่ากว่า

ค่าเฉลีย่ของคนปกตไิม่เกนิรอ้ยละ 20 และการด ารงชวีติประจ าวนัมผีลกระทบไม่มากนกั 

 

ตวัอย่างท่ี 12.10 การสญูเสยีสมรรถภาพเนื่องจากโรคทางเดนิอาหารสว่นตน้ รอ้ยละ 25 - 49 

ประวติั ผูป้่วยชายอายุ 49 ปี  มอีาการเจบ็ลกึ ๆ กลางหน้าอกเป็นครัง้คราว กลนือาหารล าบาก 

และมอีาการขยอ้นตอนกลางคนืเป็นครัง้คราวมา 5 ปี อาการกลนืล าบากเริม่เป็นมากขึน้ 

กลนือาหารแขง็ไดย้าก ตอ้งดื่มน ้าตามมาก ๆ 

อาการปัจจบุนั มอีาการกลนือาหารล าบากบ่อยๆ เจบ็น้อยลงบา้ง กนิอาหารต้องกนิน ้าตามมากๆ 

การตรวจรา่งกาย น ้าหนกัตวัลดลงจากเดมิรอ้ยละ 13.5 ตรวจร่างกาย vital signs ปกต ิรปูร่างค่อนขา้งผอม 

การตรวจทางคลินิก เอกซเรย์ปอดพบ widening ของ mediastinum. ปอดปกต ิการตรวจทางรงัสวีทิยาโดย 

การกลนืสารทบึแสงพบว่าหลอดอาหารพองโตอย่างมากและคดเคีย้ว และม ีconstriction ที่
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บรเิวณหลอดอาหารส่วนปลาย ส่องกลอ้งตรวจหลอดอาหารพบว่า ปลายหลอดอาหารตบี

ตนั แต่เยื่อบุหลอดอาหารปกติ  เมื่อท าการขยายรอยตีบตนัด้วย bougie และ balloon 

อาการกลนืล าบากลดลง แต่ตอ้งมาท าซ ้าปีละ 2 ครัง้ 

การวินิจฉัยโรค Achalasia of the esophagus 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 30 ของทัง้ร่างกาย 

ค าอธิบาย อาการของผู้ป่วยรายน้ีเป็นแบบถาวร และเป็นมากขึ้นตามล าดับ พิจารณาจากการ

รับประทานอาหารได้น้อยลง และหลอดอาหารพองโตขึ้น น ้ าหนักตัวลดลงเกิน                

รอ้ยละ 10 อาการอาจจะลดลง ถา้ไดร้บัการผ่าตดั esophagomyotomy 

   

ตวัอย่างท่ี 12.11 การสญูเสยีสมรรถภาพจากโรคของกระเพาะอาหารและล าไสเ้ลก็สว่นตน้ รอ้ยละ 25 - 49 

ประวติั บรรณารกัษ์หอ้งสมุดอายุ 50 ปี ไดร้บัการผ่าตดักระเพาะอาหารส่วนปลายเมื่อสองปีก่อน 

เนื่องจากแผลกระเพาะที่ตรวจพบมะเร็งในระยะเริ่มแรก หลงัการผ่าตัด ผู้ป่วยบ่นว่ามี

อาการศรีษะเบา เหงื่อแตก ใจสัน่บ่อย ๆ เป็นหลงัอาหารประมาณ 15 นาท ี อาการต่างๆ 

เหล่าน้ีหลกีเลีย่งได ้ถา้ไม่รบัประทานอาหารบางอย่างและนอนราบ 

อาการปัจจบุนั ยงัมอีาการอยู่ 

การตรวจรา่งกาย ตรวจร่างกายพบว่าสงู 160 ซม. น ้าหนัก 45.5 กก. มแีผลเนื่องจาก ผ่าตดัทีส่่วนบนของ

ทอ้ง ตรวจร่างกายอย่างอื่นปกต ิ น ้าหนกัตวัลดลงรอ้ยละ 15 จากน ้าหนกัมาตรฐาน 

การตรวจทางคลินิก การกลนืสารทบึรงัสพีบว่ากระเพาะอาหารถูกตดัไปรอ้ยละ 70 และบรเิวณรอยต่อกระเพาะ

อาหารและล าไสเ้ลก็ยงัใชก้ารไดด้ ี

การวินิจฉัยโรค Postgastrectomy dumping syndrome 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 30 ของทัง้ร่างกาย 

ค าอธิบาย อาการของผู้ป่วยรบกวนการท างานตามปกติ อีกทัง้ยังต้องระวังเรื่องอาหาร ผู้ป่วย              

ไม่สามารถรกัษาน ้าหนกัตวัใหอ้ยู่ในเกณฑป์กตไิด ้

   

ตวัอย่างท่ี 12.12 การสญูเสยีสมรรถภาพจากโรคของล าไสเ้ลก็ รอ้ยละ 25 - 49 

ประวติั ผูป้ว่ยชายไทย อายุ 28 ปี  มอีาการปวดทอ้งและทอ้งเสยีเป็นๆ  หายๆ  มานาน 4 ปี ตรวจ

ทางรงัสวีทิยาพบว่าล าไสเ้ลก็ส่วนปลายอกัเสบ  ใหก้ารรกัษาโดยการผ่าตดัเมื่อ 3 ปีทีแ่ลว้  

พบว่าเป็น regional enteritis ของบรเิวณ terminal ileum หลงัผ่าตดั ผูป้่วยมอีาการปวด

ทอ้งและทอ้งเสยีเป็น ๆ หาย ๆ บ่อย 

อาการปัจจบุนั อาการปวดทอ้งและทอ้งเสยีเป็น ๆ หาย ๆ  แมว้่ารกัษาเตม็ทีแ่ลว้ 

การตรวจรา่งกาย รปูร่างผอม น ้าหนกัตวัลดลงรอ้ยละ 10 จากน ้าหนกัตวัมาตรฐาน 

การตรวจทางคลินิก เอกซเรยซ์ ้าพบว่า ล าไสเ้ลก็สว่นปลายยงัมกีารตบีเลก็ผดิปกตอิยู่ 
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การวินิจฉัยโรค Recurrent regional enteritis, with intestinal malabsorption and recurring obstruction 

after ileal resection 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 40 ของทัง้ร่างกาย 

ค าอธิบาย การใหก้ารรกัษาในรายนี้ท าไดม้ากทีสุ่ดเท่านี้ แต่การให ้parenteral nutritional therapy 

อาจท าให้อาการดีขึน้มากกว่านี้ หน้าที่และความยาวของล าไส้ที่สามารถท างานได้เป็น

ตวัก าหนดอตัราการสญูเสยี 

 

ตวัอย่างท่ี 12.13 การสญูเสยีสมรรถภาพจากโรคของตบัอ่อน รอ้ยละ 25 - 49 

ประวติั ผูป่้วยชาย อายุ 45 ปี มปีระวตัเิคยผ่าตดั cholecystectomy และ subtotal pancreatectomy 

เพื่อรกัษา chronic pancreatitis แต่ยงัคงมปีญัหาปวดทอ้ง ซึ่งต้องกนิยาระงบัปวดมา

ตลอด  การควบคุมอาหารและงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ก็ไม่ท าให้อาการทุเลาลงและ

จ าเป็นตอ้งฉีดยาอนิซลูนิทุกวนั เพื่อควบคุมเบาหวานทีเ่กดิขึน้หลงัผ่าตดั ร่วมกบัการใหย้า

พวก pancreatic enzyme เพื่อควบคุมระบบการย่อยอาหาร 

อาการปัจจบุนั ไม่สามารถรกัษาน ้าหนักตวัได้เป็นปกติ มนี ้าหนักลดลง ร้อยละ 15 ต ่ากว่าน ้าหนัก

มาตรฐานคนไทย มอีาการปวดทอ้งบ่อยๆ 

การตรวจรา่งกาย ผอมมาก และมรีอยลวกทีห่น้าทอ้งจากการวางกระเป๋าน ้ารอ้น 

การตรวจทางคลินิก ตรวจดว้ย CT scan พบม ีpancreatic calcification ในเนื้อตบัอ่อน การตรวจ ERCP พบ

ท่อตบัอ่อนผดิปกตมิาก ไม่พบเซลลม์ะเรง็ 

การวินิจฉัยโรค Chronic pancreatitis with intractable pain and both endocrine and exocrine 

insufficiency 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 40 ของทัง้ร่างกาย  ซึง่ตอ้งไปรวมกบัโรคเบาหวานดว้ย 

ค าอธิบาย อาการทัง้หมดต้องการการรกัษาอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าไม่สามารถรกัษาให้น ้าหนักตวัเป็น

ปกตไิด ้การรกัษาดว้ยการท า total pancreatectomy อาจลดอาการปวดได ้แต่ไม่สามารถ

รกัษาอาการทอ้งเสยีและเบาหวานได ้

 

ตวัอย่างท่ี 12.14 การสญูเสยีสมรรถภาพเนื่องจากโรคทางเดนิอาหารสว่นตน้ รอ้ยละ 50 - 75 

ประวติั ผูป้่วยชายอายุ 58 ปี มปีญัหา complete esophageal obstruction เคยมปีระวตัผิ่าตดั

หลอดอาหารส่วนปลายและกระเพาะอาหารส่วนต้นจากมะเรง็ ไม่พบ tumour recurrence 

แต่กลนืไม่ลงจากปญัหา stenosing esophagitis ท าผ่าตดัแกไ้ขแลว้ไม่ส าเรจ็ 

อาการปัจจบุนั ตอ้งท า gastrostomy เพื่อใหอ้าหาร การขยายสว่นตบีดว้ยกลอ้งไม่ส าเรจ็  

การตรวจรา่งกาย ผอมมาก สว่นสงู 170 ซม. มนี ้าหนกั 46 ก.ก. 

การตรวจทางคลินิก สอ่งกลอ้งไม่ผ่านจุดทีต่บี 
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การวินิจฉัยโรค Stenosing esophagitis 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 65 จาก stenosing esophagitis และรอ้ยละ 15 ของทัง้ร่างกาย

จาก gastrostomy เมื่อคดิรวมกนัโดยอาศยั combined values chart จะเป็นการสญูเสยี

สมรรถภาพรอ้ยละ 70 ของทัง้ร่างกาย 

ค าอธิบาย อาการและอาการแสดงของโรคเป็นมากขึน้ แม้จะได้รบัการรกัษาอย่างเต็มที่ การรกัษา

ปจัจุบนัเป็นเพยีงการประคบัประคองอาการ น ้าหนักตวัลดลงเกนิร้อยละ 20 และคาดว่า

อาการโรคไม่ดขีึน้ 

 

ตวัอย่างท่ี 12.15 การสญูเสยีสมรรถภาพจากโรคของกระเพาะและล าไสเ้ลก็สว่นตน้ รอ้ยละ 50 - 75 

ประวติั นกัหนงัสอืพมิพช์าย อายุ 62 ปี ไดร้บัการผ่าตดักระเพาะอาหารออกทัง้หมดเมื่อสามปีก่อน

เนื่องจากมะเร็งกระเพาะอาหาร  และได้ต่อหลอดอาหารเข้ากบัล าไส้เล็ก หลงัผ่าตัดมี

อาการเบื่ออาหารและอิม่เรว็ น ้าหนกัลดและมอีาการแสดงของภาวะทุโภชนาการ ผูป้่วยไม่

สามารถท างานไดน้อกจากช่วงสัน้ๆ   

อาการปัจจบุนั มอีาการอยู่ตลอด 

การตรวจรา่งกาย มภีาวะทุโภชนาการและแก่เกนิวยั ผู้ป่วยสงู 175 ซม. น ้าหนัก 52.7 กก. ลิน้เลีย่นและ             

เป็นมนั ตรวจทอ้งไม่พบกอ้นผดิปกต ิมแีผลผ่าตดับรเิวณทอ้งสว่นบน หลงัเทา้บวม กดบุ๋ม

เลก็น้อย 

การตรวจทางคลินิก การทดสอบทางห้องปฏบิตัิการพบว่าซดี และโปรตีนในเลือดต ่า เอกซเรย์พบว่ารอยต่อ

ระหว่างหลอดอาหารและล าไสเ้ลก็ปกตดิ ีเยื่อบุบรเิวณรอยต่อปกต ิ

การวินิจฉัยโรค Postoperative absence of the stomach with esophagojejunal anastomosis; secondary 

nutritional deficiency 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 60 ของทัง้ร่างกาย เนื่องจากผ่าตดักระเพาะอาหารออกทัง้หมด 

ซึง่ควรตอ้งค านึงร่วมกบัภาวะซดี เพื่อพจิารณาความรุนแรงของการสญูเสยีดว้ย 

ค าอธิบาย ผูป้ว่ยมนี ้าหนกัลดต ่ากว่าค่าเฉลีย่ของคนปกตมิากกว่ารอ้ยละ 20 และมภีาวะทุโภชนาการ

ร่วมดว้ย ผูป้ว่ยไม่สามารถด ารงชวีติตามปกตไิด ้

 

ตวัอย่างท่ี 12.16 การสญูเสยีสมรรถภาพจากโรคของล าไสเ้ลก็ รอ้ยละ 50 - 75 

ประวติั ผูป้่วยชาย อายุ 69 ปี  มโีรคประจ าตวั คอื เบาหวาน และหลอดเลอืดหวัใจตีบ มอีาการ

ปวดทอ้งทนัท ี5 ชัว่โมงก่อนมาโรงพยาบาล ไดร้บัการผ่าตดัฉุกเฉิน พบว่าเป็น Intestinal 

infarction ของล าไสเ้ลก็ ไดร้บัการรกัษาดว้ยการตดัล าไสเ้ลก็ออกยาว 20 ฟุต  หลงัจากนัน้

ผูป้่วยมอีาการทอ้งเสยีเรือ้รงัทุกวนั อาการทอ้งเสยีน้ีเป็นจาก malabsorption syndrome 

ซึง่เป็นผลจากการผ่าตดัและรกัษาไม่หายขาด 
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อาการปัจจบุนั ผูป้ว่ยตอ้งควบคุมการกนิอาหาร กนิยาแกป้วดทอ้งบ่อยๆ และมอีาการทอ้งเสยี ไม่สามารถ

อยู่คนเดยีวไดต้อ้งมคีนช่วย 

การตรวจรา่งกาย ผอมมาก สงู 163 ซม. น ้าหนกัตวั 40 ก.ก. น ้าหนกัตวัลดลงรอ้ยละ 25 

การตรวจทางคลินิก มลีกัษณะของ malabsorption 

การวินิจฉัยโรค Intestinal malabsorption due to extensive small bowel resection 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 75 ของทัง้ร่างกาย 

ค าอธิบาย ผูป้่วยรายน้ีมปีญัหาทางล าไส ้เกดิจากการผ่าตดัล าไสเ้ลก็ออกไปมาก จนเกดิอาการของ 

malapsorption ทีไ่ม่สามารถแกไ้ขได ้ท าใหน้ ้าหนักตวัลดลงและรุนแรงมากถงึรอ้ยละ 25 

ของน ้าหนักตัวก่อนป่วย และยงัต้องการการรกัษาต่อไป ผู้ป่วยยงัไม่สามารถท างานได้

ตามปกต ิ

 

ตวัอย่างท่ี 12.17 การสญูเสยีสมรรถภาพจากโรคของตบัอ่อน  รอ้ยละ 50 - 75 

ประวติั คนงานโรงงานอุตสาหกรรมผลติรถยนต์ อายุ 47 ปี  เริม่มอีาการปวดทอ้งเมื่อ 13 เดอืน

ก่อน ต่อมา มอีาการซมึเศร้า น ้าหนักลดและตาเหลอืงมากขึน้เรื่อย ๆ ตรวจพบว่าเป็น 

cystic adenoma ทีต่วั pancreas ไดร้บัการผ่าตดั total pancreatectomy ร่วมกบั 

duodenectomy (whipple operation) 

อาการปัจจบุนั ขณะนี้มอีาการของ malabsorption syndrome และ steatorrhea ซึง่อาการทุเลาลงบา้งเมื่อ

ไดย้า pancreatic enzyme อาการเบาหวานทีเ่กดิขึน้หลงัผ่าตดัค่อนขา้งรุนแรงและควบคุม

ไดย้ากดว้ย insulin ฉีด ผูป้ว่ยมนี ้าหนกัตวัลดลงตัง้แต่หลงัผ่าตดัถงึปจัจุบนัประมาณรอ้ยละ 

25 การด ารงชวีติประจ าวนัเป็นไปดว้ยความยากล าบาก 

การตรวจรา่งกาย ผอมมาก น ้าหนกัลดหลงัผ่าตดัมากกว่ารอ้ยละ 25 

การตรวจทางคลินิก มลีกัษณะของ malabsorption และ DM 

การวินิจฉัยโรค Pancreatic insufficiency consequent to total pancreatectomy 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 70 จาก  total pancreatic insufficiency ต้องน าไปรวมกบัการ

สญูเสยีทีเ่กดิจากการเป็นเบาหวานในสว่นของระบบต่อมไรท้่อ  โดยใชต้ารางค่ารวม 

ค าอธิบาย ความสามารถในการด ารงชวีติประจ าวนัของผู้ป่วยรายน้ีเกอืบจะไม่มเีลย เน่ืองจากการ

สญูเสยีตบัอ่อนไปทัง้หมดและความพกิารทีเ่กดิขึน้กท็ุเลาไดเ้พยีงบางสว่น  จากการใหก้าร

รกัษาอย่างเตม็ทีแ่ลว้ 
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12.2.2 การสูญเสียสมรรถภาพของล าไส้ใหญ่ และทวารหนัก(colon, rectum and anus) 
 เกณฑก์ารประเมินการสญูเสียสมรรถภาพของล าไส้ใหญ่  
 เกณฑก์ารประเมนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัล าไสใ้หญ่อยู่ในตารางที ่12-4 

 
ตารางท่ี  12-4  เกณฑก์ารประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของล าไส้ใหญ่ (Colon, rectum) 
 

ระดบัการสญูเสียสมรรถภาพ อาการและอาการแสดง 
ระดบัที ่1 
สญูเสยีรอ้ยละ0-9 ของทัง้ร่างกาย 

-มอีาการและอาการแสดงของโรคล าไสใ้หญ่ เกดิไม่บ่อย และเป็นระยะสัน้ๆ  
และ 
-ไม่มีขีดจ ากดัในการท ากจิวตัรต่างๆ ไม่ต้องการอาหารพิเศษ             
และไมต่อ้งการการรกัษา 
 และ 
-ไม่แสดงอาการอย่างชดัแจ้งของระบบอวยัวะ และสามารถรกัษา
น ้าหนกัตวัอยู่ในค่าเฉลีย่ของคนปกต ิ
 หรอื 
-ไม่มภีาวะแทรกซอ้นหลงัการผา่ตดั 

ระดบัที ่2 
สญูเสยีรอ้ยละ10-24 ของทัง้ร่างกาย 

-มหีลกัฐานแสดงถงึการสญูเสยีหรอืผดิปกตทิางกายวภิาค                  
ของล าไสใ้หญ่  
และ 
-มอีาการไม่รุนแรงบางครัง้มผีลต่อการขบัถ่าย ร่วมกบั มอีาการปวดทอ้ง
ปานกลางร่วมดว้ย 
และ 
-อาจตอ้งใชย้ารกัษาตามอาการหรอืจ ากดัชนิดอาหารบ้าง บางครัง้  
และ 
-ไม่มอีาการของการขาดอาหาร 

ระดบัที ่3 
สญูเสยีรอ้ยละ25-49 ของทัง้ร่างกาย 

-มหีลกัฐานแสดงถงึการสญูเสยีหรอืผดิปกตทิางกายวภิาค                  
ของล าไสใ้หญ่  
และ 
-มอีาการก าเรบิอย่างปานกลางถงึรุนแรง ซ่ึงท าใหก้ารขบัถ่ายอจุจาระ
ผดิปกต ิเกดิร่วมกบัอาการปวดทอ้งแบบเป็น ๆ หาย ๆ หรอืปวด
ตลอดเวลา 
และ 
-ขณะมอีาการผูป้ว่ยไม่สามารถท ากจิกรรมไดต้ามปกต ิตอ้งม ี            
การจ ากดัอาหารหรอืใชย้าร่วมดว้ย และ 
-มอีาการอื่นๆ ร่วมดว้ย เช่น มไีข ้น ้าหนกัลดลง หรอืโลหติจาง 
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ระดบัการสญูเสียสมรรถภาพ อาการและอาการแสดง 

ระดบัที ่4 
สญูเสยีรอ้ยละ50-75 ของทัง้ร่างกาย 

-มหีลกัฐานแสดงถงึการสญูเสยีหรอืผดิปกตทิางกายวภิาคของล าไสใ้หญ่  
และ 
-มคีวามผดิปกตขิองการขบัถ่ายและมอีาการปวดรุนแรง ตลอดเวลา 
และ 
-ไม่สามารถท ากจิวตัรประจ าวนัต่าง ๆ ไดเ้ลย   ตอ้งควบคมุการกนิ
อาหารตลอดเวลา และการใชย้ารกัษาไมท่ าใหอ้าการหายไป 
และ 
-มอีาการอื่นๆ ร่วมดว้ย เช่น มไีข ้น ้าหนกัลดลง หรอืโลหติจาง 
และ 
-มอีาการต่อเน่ืองเกอืบตลอดเวลา 

 

ตวัอย่างท่ี 12.18 การสญูเสยีสมรรถภาพของล าไสใ้หญ่ รอ้ยละ 0 – 9 

ประวติั ผูห้ญงิ อายุ 50 ปี  ท างาน part time มทีอ้งผกูสลบักบัทอ้งเสยี ตรวจอุจจาระไม่พบผดิปกต ิ

ส่องกล้องตรวจทางทวารหนักและล าไสใ้หญ่ส่วนปลาย (proctosigmoidoscopy) พบว่า 

เยื่อบุล าไส้ ปกตดีิ ตรวจทางรงัสวีทิยา โดยการสวนสารทบึรงัสีเขา้ทางทวารหนักพบว่า

ปกต ิยกเวน้ diverticulosis หลายอนัที ่sigmoid colon และมกีารบบีตวัของล าไส ้

อาการปัจจบุนั มทีอ้งผกูสลบักบัทอ้งเสยี 

การตรวจรา่งกาย ปกต ิ

การตรวจทางคลินิก ตรวจอุจจาระไม่พบส่ิงผดิปกต ิสอ่งกลอ้งตรวจทางทวารหนักและล าไสใ้หญ่สว่นปลายปกต ิ

จากการตรวจเอกซเ์รยด์ว้ยสารทบึรงัสไีม่พบม ีdiverticulitis 

การวินิจฉัยโรค Irritable bowel syndrome with diverticulosis coli 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 0 ของทัง้ร่างกาย 

ค าอธิบาย อาการของผู้ป่วยไม่รบกวนกิจวัตรประจ าวัน และจ าเป็นต้องปรับอาหารการกินบ้าง

เลก็น้อย 

ตวัอย่างท่ี 12.19 การสญูเสยีสมรรถภาพของล าไสใ้หญ่ รอ้ยละ 10 - 24 

ประวติั นักศกึษาหญงิ อายุ 22 ปี  มปีระวตั ิulcerative colitis เป็น ๆ หาย ๆ มา 5 ปี ระยะช่วง

โรคก าเรบิคนไขม้อีาการไม่สบายปวดทอ้งปานกลาง ท้องเสยีและถ่ายอุจจาระมเีลอืดปน 

สอ่งกลอ้งตรวจล าไสใ้หญ่ พบมคีวามผดิปกตขิองเยื่อบุล าไสใ้หญ่ที ่rectosigmoid ลกัษณะ

บวมนูนและบุ๋มลงเป็นแผล เลือดออกง่าย ส่วนอื่นๆ ของล าไส้ใหญ่ปกติ ผู้ป่วยไม่มีไข ้          

ไม่ซดีและไม่ต้องนอนโรงพยาบาลและอาการของผู้ป่วยดขีึน้  เมื่อไดร้บัการจ ากดัอาหาร

ระดบัปานกลาง ยาแกท้อ้งเสยีและหลกีเลีย่งงานหนกั 

อาการปัจจบุนั ทอ้งเสยีเป็นพกัๆ 
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การตรวจรา่งกาย ตรวจอุจจาระพบมเีลอืดปน 

การตรวจทางคลินิก ส่องกลอ้งตรวจล าไสใ้หญ่ พบม ีgranularity และ punctuate friability บรเิวณ rectosigmoid 

เยื่อบุ สว่นอื่นของล าไสใ้หญ่ปกต ิ

การวินิจฉัยโรค Idiopathic ulcerative colitis, mild, limited to the rectosigmoid segment 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 15 ของทัง้ร่างกาย 

ค าอธิบาย โรคก าเรบิขึน้และมอีาการเป็นครัง้คราว ซึ่งรบกวนกจิวตัรประจ าวนัที่จ าเป็น การรกัษา

แบบพยุงและการรกัษาตามอาการสามารถควบคุมโรคได ้

  

ตวัอย่างท่ี 12.20 การสญูเสยีสมรรถภาพของล าไสใ้หญ่ รอ้ยละ 25 - 49 

ประวติั หญงิ อายุ 32 ปี  มโีรค Crohn’s disease  ตัง้แต่อายุ 19 ปี เคยนอนโรงพยาบาลหลายครัง้

และใหก้ารรกัษาอย่างเขม้งวด รวมทัง้ใหเ้ลอืดเพื่อแกไ้ขภาวะซดี  ผูป้่วยมอีาการทอ้งเสยี

เป็น ๆ  หาย ๆ ร่วมกบัปวดทอ้งบดิ  มหีนองออกบรเิวณรอบทวารหนักเป็นบางครัง้  และ

มรีตู่อระหว่างผวิหนังกบัล าไส ้ ผูป้่วยไม่ยอมรบัการผ่าตดัล าไส ้ และท างานบางเวลาโดย

จ ากดัช่วงเวลาท างาน 

อาการปัจจบุนั ทอ้งเสยีร่วมกบัอาการปวดทอ้งบ่อยๆ บางครัง้มหีนองออกบรเิวณแผลรอบทวารหนกั 

การตรวจรา่งกาย น ้าหนกัลดต ่ากว่าค่าเฉลีย่ของคนปกตปิระมาณรอ้ยละ 20 และอุจจาระพบเลอืดปน 

การตรวจทางคลินิก การสอ่งกลอ้งตรวจล าไสใ้หญ่พบว่ารอยโรคของ Crohn’s disease จ ากดัทีฝี่เยบ็ ล าไสต้รง 

ล าไสใ้หญ่บางสว่นและสว่นปลายของล าไสเ้ลก็ 

การวินิจฉัยโรค Chronic, recurrent enterocolitis (Crohn’s disease) 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 45 ส าหรบัส่วนทีเ่ป็น enterocolitis ซึง่ต้องค านึงร่วมกบัภาวะ

ซดี เพื่อพจิารณาการสญูเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกาย 

ค าอธิบาย โรคน้ีถงึแมก้ าเรบิขึน้เป็นครัง้คราว แต่รบกวนกจิวตัรประจ าวนัปกตขิองผูป้่วย  โดยเฉพาะ

การท างาน ผู้ป่วยต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดและรกัษาอย่างต่อเนื่อง กบัมีสภาพ            

ทุโภชนาการของผูป้ว่ยร่วมดว้ย 

 

ตวัอย่างท่ี 12.21 การสญูเสยีสมรรถภาพของล าไสใ้หญ่ รอ้ยละ 50 - 75 

ประวติั ผูห้ญงิ อายุ 45 ปี  มปีระวตั ิchronic ulcerative colitis มา 15 ปี คนไขถู้กจ ากดักจิวตัร

ประจ าวนัและต้องการการรกัษาที่เต็มที่และให้เลอืดเป็นครัง้คราว  ผลท าให้ทุพพลภาพ

มากขึน้และเกดิภาวะทุโภชนาการ ต่อมาผูป้ว่ยเกดิโรคแทรกซอ้นจากโรคล าไส ้มตีวัเหลอืง

และตับโต ส่องกล้องตรวจล าไส้ใหญ่ พบมีรอยโรคทัว่ทัง้ล าไส้ใหญ่ ผลเจาะเลือด                      

ตรวจการท างานของตบัพบว่า  ผดิปกตมิากและตดัชิน้เนื้อตบัตรวจสนับสนุนว่ามคีวาม

ผิดปกติท่อน ้าดีอักเสบและมภีาวะตบัแขง็ 
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อาการปัจจบุนั ผูป้่วยมไีข ้เหลอืงและซดีตลอด ผู้ป่วยปฏเิสธการผ่าตดัเปลี่ยนตบั และในความเหน็ของ

แพทยท์ีด่แูลผูป้ว่ย สภาพผูป้ว่ยไม่สามารถผ่าตดัได ้

การตรวจรา่งกาย มภีาวะตบัแขง็ ผู้ป่วยมไีข ้เหลอืงและซดีตลอด มนี ้าหนักลดลงมากว่าร้อยละ 20 ของ

น ้าหนกัมาตรฐาน 

การตรวจทางคลินิก สอ่งกลอ้งตรวจล าไสใ้หญ่พบมลี าไสใ้หญ่ผดิปกตติลอดล าไส ้และม ีsclerosing cholangitis 

และ cirrhosis 

การวินิจฉัยโรค Chronic ulcerative colitis,sclerosing cholangitis with cirrhosis 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 60 จาก ulcerative colitis ซึง่ควรค านวณรวมกบัการสญูเสยี

สมรรถภาพทีเ่กดิจากการท างานทีผ่ดิปกตขิองตบัและภาวะซดีเป็นการสญูเสยีสมรรถภาพ

ทัง้หมดของร่างกาย 

ค าอธิบาย เน่ืองจากผูป้ว่ยไม่ยอมผ่าตดัเปลีย่นตบัจงึท าใหอ้าการไม่ดขีึน้ และ สภาพผูป้ว่ยไม่สามารถ

ท าการผ่าตดัล าไสไ้ด ้

 ข) เกณฑก์ารประเมินการสญูเสียสมรรถภาพถาวรของทวารหนัก 

 เกณฑก์ารประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพถาวรของทวารหนกั มตีามตารางที ่12-5 

ตารางท่ี 12-5 เกณฑก์ารประเมินการสญูเสียสมรรถภาพของทวารหนัก 
 

ระดบัการสญูเสียสมรรถภาพ อาการและอาการแสดง 
ระดบัที ่1  
สญูเสยีรอ้ยละ0-9 ของทัง้ร่างกาย 

-ตรวจพบโรคหรอืความผดิปกตทิีบ่รเิวณทวารหนกั 
หรอื 
-มอีาการกลัน้อุจจาระทีเ่ป็นลมหรอืเป็นน ้า ไม่ไดเ้ป็นบางครัง้ 
หรอื 
-อาการทางทวารหนกัมเีลก็น้อย เป็นครัง้คราว และควบคมุได ้ ดว้ยยา 

ระดบัที ่2  
สญูเสยีรอ้ยละ10-19 ของทัง้ร่างกาย 

-ตรวจพบโรคหรอืความผดิปกตทิีบ่รเิวณทวารหนกั 
และ 
-อาการกลัน้อุจจาระไม่อยู่มคีวามรุนแรงปานกลาง และตอ้งใหย้ารกัษาอย่าง
ต่อเนื่อง 
หรอื 
-มอีาการตลอดเวลา และไม่สามารถควบคมุดว้ยยา 

ระดบัที ่3  
สญูเสยีรอ้ยละ20-35 ของทัง้ร่างกาย 

-ตรวจพบโรคหรอืความผดิปกตทิีบ่รเิวณทวารหนกั 
และ 
-กลัน้อุจจาระไม่อยู่ทัง้ลม น ้า และอุจจาระเป็นกอ้น 
หรอื 
-ตรวจพบรอยโรคของทวารหนกัมอีาการรุนแรงมาก ไม่สามารถรกัษาใหด้ขีึน้
ได ้
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ตวัอย่างท่ี 12.22 การสญูเสยีสมรรถภาพอย่างถาวรของทวารหนกั รอ้ยละ 0 – 9 

ประวติั ชาย อายุ 45 ปี 5 ปีก่อน มฝีีทีข่า้งทวารหนกั ไดร้บัการผ่าตดัระบายหนองออกไป จากนัน้

เกดิรูเชื่อมระหว่างผวิหนังกบัล าไสใ้หญ่และมีการติดเชื้อเป็นๆ หายๆ ปีที่แล้วท าผ่าตัด  

เอารเูชื่อมนัน้ออกไป  ขณะนี้ไม่มหีนองออกและการขบัถ่ายปกต ิ

อาการปัจจบุนั ปกต ิ

การตรวจรา่งกาย มแีผลเป็นทีท่วารหนกั หรูดูทวารหนกัท างานไดป้กติ 

การตรวจทางคลินิก Proctosigmoidoscopy พบว่า ปกต ิ

การวินิจฉัยโรค Healed anal fistula 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 0 ของทัง้ร่างกาย 

ค าอธิบาย ผู้ป่วยมีโรคทางทวารหนักได้รบัการรกัษาถูกต้องและอาการดีขึ้นไม่ระทบกระเทอืนต่อ

กจิวตัรประจ าวนั 

 

ตวัอย่างท่ี 12.23 การสญูเสยีสมรรถภาพ อย่างถาวรของทวารหนกั รอ้ยละ 10 – 19 

ประวติั ผูห้ญงิ อายุ 32 ปี เป็น Crohn’s colotis มา 14 ปี ควบคุมไดด้ดีว้ยยา อย่างไรกต็าม 

ระหว่างการก าเรบิของโรค เกดิหนองที ่pararectal และแตกเอง ท าใหเ้กดิเป็น anal fistula  

เรือ้รงั ต่อมาเกดิ rectovaginal fistula เลก็ๆ เพิม่ขึน้ อาการทีเ่กีย่วขอ้งกบัความผดิปกติ

ของทวารหนักเกดิเป็นครัง้คราว  โรคลุกลามไปส่วนอื่นของล าไสใ้หญ่ แต่ควบคุมไดด้ว้ย

การรกัษา จงึไม่ไดแ้นะน าใหผ้่าตดั 

อาการปัจจบุนั มอีาการกลัน้อุจจาระไม่อยู่เป็นครัง้คราว 

การตรวจรา่งกาย Inactive perianal disease 

การตรวจทางคลินิก ตรวจดว้ย colonoscopy พบรอยโรค Crohn’s colitis ที ่rectum และ colon โดยตลอด 

การวินิจฉัยโรค Chronic anal fistula with moderate impairment of anal function, associated with 

Crohn’s disease of the colon 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพร้อยละ 10 จากความผดิปกตขิองทวารหนัก ซึง่ควรจะรวมกบัความ

ผดิปกติส่วน ของโรคล าไส้ใหญ่ เพื่อประเมินการเสื่อมสมรรถภาพของทัง้ร่างกาย  

นอกจากนัน้ การประเมนิของนรเีวชเกี่ยวกบัการเสื่อมสมรรถภาพจาก rectovaginal  

fistula น ามารวมกบัการสญูเสยีสมรรถภาพทัง้ร่างกาย โดยใชต้ารางค่ารวม 

ค าอธิบาย การท างานของทวารหนกัเสือ่มสมรรถภาพ แต่รกัษาแลว้ดขีึน้ ความสามารถในการท างาน

ปกต ิถูกรบกวนเพยีงเลก็น้อย 
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ตวัอย่างท่ี 12.24 การสญูเสยีสมรรถภาพ อย่างถาวรของทวารหนกั รอ้ยละ 20-35 

ประวติั ผูป้ว่ย อายุ 56 ปี เกดิ pararectal abscess และแตกเองเมื่อ 10 ปีก่อน ในช่วง 3 ปี ต่อมา

มกีารตดิเชือ้เกดิขึน้และมรีูต่อกบัล าไสอ้กี 4 แห่งรอบทวารหนัก การผ่าตดัแกไ้ขต้องตดั

บางสว่นของกลา้มเน้ือทวารหนกัออก แผลหายได ้ แต่เน่ืองจากมกีารตดิเชือ้ทีแ่ผล ในทีส่ดุ

คนไขค้วบคุมการขบัถ่ายไม่ไดต้รวจร่างกายพบว่า หรูดูทวารหนกัไม่ท างานทัง้หมด 

อาการปัจจบุนั ควบคุมการขบัถ่ายไม่ได ้

การตรวจรา่งกาย กลา้มเน้ือหรูดูทวารหนกัไม่สามารถท างานไดโ้ดยสิน้เชงิ 

การตรวจทางคลินิก ไม่ม ี

การวินิจฉัยโรค Anal incontinence due to complete loss of sphincter function 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 25 ของทัง้ร่างกาย 

ค าอธิบาย คนไขม้คีวามผดิปกตขิองการขบัถ่าย ซึง่แกไ้ขไม่ได ้

 

การสูญเสียสมรรถภาพจาก enterocutaneous fistula (รติูดต่อระหว่างผิวหนังและระบบทางเดินอาหาร) 

 เกณฑก์ารประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของ  enterocutaneous fistula 

 การม ีenterocutaneous fistula ทีถ่าวรของ GI tract, biliary tract หรอืตบัอ่อน ร่วมกบัโรคของอวยัวะ

เหล่าน้ี  ใหป้ระเมนิเป็นสว่นของอวยัวะนัน้ ๆ สว่นของรูเปิด (stoma) ทีเ่กดิจากการผ่าตดัมกัเกดิขึน้เพื่อชดเชยกบัการ

สญูเสยีอวยัวะ และใหเ้กดิการระบายของในทางเดนิอาหารออกหรอืระบายเขา้ไปทางเดนิอาหารสว่นอื่นๆ  

เมื่อมกีารผ่าตดัท าใหเ้กดิรรูะบายขึน้อย่างถาวร ใหเ้พ่ิมรอ้ยละการสญูเสยีตามตารางที ่6 โดยใชต้ารางค่ารวม  

ผูป้่วยบางรายสามารถด ารงชีพโดยมรีูต่อระหว่างผวิหนังและทางเดนิอาหารส่วนใดส่วนหนึ่งโดยมอีาการ

น้อยมาก อาจมขีอ้จ ากดัในการด ารงชวีติประจ าวนัน้อยมากกไ็ด้ 

 
ตารางท่ี 12-6 การสญูเสียสมรรถภาพจากการเกิด enterocutaneous fistula 
ชนิดการผา่ตดัท่ีเกิด enterocutaneous fistula รอ้ยละการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้รา่งกาย 

Esophagostomy รอ้ยละ 10-15 
gastrostomy  รอ้ยละ 10-15 
Jejunostomy รอ้ยละ 15-20 
Ileostomy รอ้ยละ 15-20 
Colostomy รอ้ยละ   5-10 
ileal pouch anal anastomosis รอ้ยละ 15-20 
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 12.2.3 การสูญเสียสมรรถภาพจากโรคตบัและทางเดินน ้าดี 

  เกณฑก์ารประเมินการสญูเสียสมรรถภาพอยา่งถาวรจากโรคตบัและท่อน ้าดี 

  เกณฑก์ารประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพอย่างถาวรจากโรคตบัและท่อน ้าด ีมรีายละเอยีดในตาราง                  

ที ่12-7 และ 12-8 

 ก.  เกณฑก์ารประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้รา่งกายเน่ืองจากโรคตบั 

ตารางท่ี12- 7 เกณฑก์ารประเมินการสญูเสียสมรรถภาพของรา่งกายเน่ืองจากโรคตบั 

ระดบัการสญูเสียสมรรถภาพ อาการและอาการแสดง 

ระดบัที ่1 

สญูเสยีรอ้ยละ 0 – 14 ของทัง้ร่างกาย 

-มหีลกัฐานว่าเป็นโรคตบัเรือ้รงัแต่ ไม่มอีาการของโรค ไมม่ปีระวตัขิอง 

ascites ตาตวัเหลอืง หรอืเลอืดออกจาก esophageal varicesในระยะเวลา 

3 ปี 

และ 

-มสีขุภาพดแีละมสีภาพโภชนาการสมบรูณ์ 

และ 

-การตรวจเลอืดพบความผดิปกตขิองหน้าทีต่บัเลก็น้อย 

หรอื 

-เป็นโรคทีเ่กีย่วกบั bilirubin metabolism 

ระดบัที ่2 

สญูเสยีรอ้ยละ15 – 29 ของทัง้รา่งกาย 

-มหีลกัฐานว่าเป็นโรคตบัเรือ้รงั ไม่มอีาการของโรค ไม่มปีระวตั ิของ 

ascites ตาตวัเหลอืง หรอืเลอืดออกจาก esophageal varices  ใน

ระยะเวลา 3 ปี 

และ 

-มสีขุภาพดแีละมสีภาพโภชนาการสมบรูณ์ 

และ 

-การตรวจเลอืดพบความผดิปกตขิองหน้าทีต่บัมากกว่าระดบัทีห่นึ่ง 

ระดบัที ่3 

สญูเสยีรอ้ยละ30 – 49 ของทัง้รา่งกาย 

-มหีลกัฐานเป็นโรคตบัเรือ้รงัทีไ่ม่หายหรอืมปีระวตัขิอง ตาตวัเหลอืง 

ascites  หรอืมเีลอืดออกจาก esophageal varices ในระยะเวลา 1 ปี 

และ 

-มผีลต่อสขุภาพและความแขง็แรงของร่างกาย และ มสีภาพโภชนาการไม่ด ี

หรอื 

-ม ีhepatic encephalopathy เป็น ครัง้คราว 

ระดบัที ่4 

สญูเสยีรอ้ยละ50 – 95 ของทัง้รา่งกาย 

-มหีลกัฐานเป็นโรคตบัเรือ้รงัทีร่นุแรงมากขึน้หรอืมตีาตวัเหลอืง หรอื มี

เลอืดออกจาก esophageal หรอื gastric varices ร่วมกบัอาการทางระบบ

ประสาทม ีการเกิด   hepatic encephalopathy 

และ 

-มสีภาพทุโภชนาการทีรุ่นแรง 
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ข.  เกณฑก์ารประเมินการสญูเสียสมรรถภาพของทัง้รา่งกายเน่ืองจากโรคทางเดินน ้าดี 
 
ตารางท่ี 12 - 8  เกณฑก์ารประเมินการสญูเสียสมรรถภาพของรา่งกายเน่ืองจากโรคทางเดินน ้าดี 

ระดบัการสญูเสียสมรรถภาพ อาการและอาการแสดง 
ระดบัที ่1 
สญูเสยีรอ้ยละ0 – 14 ของทัง้ร่างกาย 

-มอีาการของความผดิปกตขิองท่อน ้าดเีป็นครัง้คราว 

ระดบัที ่2 
สญูเสยีรอ้ยละ15- 29 ของทัง้ร่างกาย 

-มอีาการของความผดิปกตขิองท่อน ้าดเีป็นครัง้คราว ขณะทีก่ าลงัใหก้าร
รกัษา 

ระดบัที ่3 
สญูเสยีรอ้ยละ30 -49 ของทัง้ร่างกาย 

-มอีาการของความผดิปกตขิองท่อน ้าด ีท่ีไม่หาย และร่วมกบัมกีารอกัเสบ 
(cholangitis) เป็นครัง้คราว 

ระดบัที ่4 
สญูเสยีรอ้ยละ50 -95 ของทัง้ร่างกาย 

-มตีาตวัเหลอืงไม่หาย มโีรคตบัเรือ้รงัและเป็นมากขึน้เรื่อยๆ จากการอุดตนั
ของท่อน ้าด(ีcommon bile duct) 

 

ตวัอย่างท่ี 12.25 การสญูเสยีสมรรถภาพจากโรคตบั รอ้ยละ 0 - 9 

ประวติั ผูป้่วยกรรมกรก่อสรา้ง อายุ 30 ปี  มปีระวตัดิื่มเหลา้จดั เขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาล 

เมื่อ 5 ปีก่อนดว้ยอาการ delirium มไีขแ้ละตาเหลอืงผลการตดัชิน้เนื้อตบัตรวจทางกลอ้ง

จุลทศัน์ พบมไีขมนัในตบัอย่างมากและมเีนื้อตายบางส่วน มกีารอกัเสบกระจายทัว่ๆไป

และม ีPeriportal fibrosis เลก็น้อย 

อาการปัจจบุนั เมื่อออกจากโรงพยาบาลแล้วผู้ป่วยหยุดดื่มเหล้า และรู้สึกสบายดี สุขภาพแข็งแรง 

รบัประทานอาหารได ้

การตรวจรา่งกาย การตรวจร่างกายเป็นชายรูปร่างสมบูรณ์ บกึบนึ ไม่มตีาเหลอืงและไม่มทีอ้งมาน ตบัโต 2 

เซนตเิมตร ต ่ากว่าใตช้ายโครงขวา 

การตรวจทางคลินิก ผลการตรวจเลอืดหาหน้าทีต่บัอยู่ในเกณฑป์กต ินอกจาก AST สงูเลก็น้อย 

การวินิจฉัยโรค History of acute alcoholic hepatitis and steatonecrosis, with residual slight 

hepatomegaly, probably due to fatty metamorphosis and portal fibrosis 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 0 ของทัง้ร่างกาย 

ค าอธิบาย โรคทีเ่กดิขึน้ครัง้แรกมแีน่นอน การหายจากโรคน่าพอใจ เหลอืร่องรอยการสญูเสยีฯเพยีง

เล็กน้อย ผู้ป่วยไม่ต้องการการรกัษาอื่นใด นอกจากให้หยุดแอลกอฮอล์ และ สามารถ

ท างานไดต้ามปกต ิ

 

ตวัอย่างท่ี 12.26 การสญูเสยีสมรรถภาพจากโรคตบัรอ้ยละ 15 – 29 

ประวติั ผูป้ว่ยช่างประปาอายุ 35 ปี  เมื่อ 10 ปีก่อนเป็นโรคตบัอกัเสบเฉียบพลนัจากไวรสั แต่หาย

ไม่สนิท เรว็ๆนี้ โรคสงบลง 
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อาการปัจจบุนั ผูป้่วยไม่มอีาการตาเหลอืง ไม่มที้องมานหรอืขอ้บ่งชีถ้งึการมเีลอืดออกในทางเดนิอาหาร

และภาวะโภชนาการอยู่ในเกณฑน่์าพอใจ แมว้่าจะอยู่ช่วงจ ากดั 

การตรวจรา่งกาย การตรวจร่างกายพบว่าผู้ป่วยมีภาวะโภชนาการสมบูรณ์ กล้ามเนื้ อแข็งแรงมี

telangiectasia ที่ไหล่ซา้ย คล าตบัได ้4 เซนติเมตรต ่ากว่าชายโครงขวา ไม่เจบ็ ความ

ยดืหยุ่น firm มา้มคล าได ้ 1 เซนตเิมตรต ่ากว่าชายโครงซา้ย   

การตรวจทางคลินิก หน้าทีข่องตบัมดีงันี้ บลิริบูนิ 2.1 mg/dL อลับมูนิ 40 g/L  AST 160 U/L HBsAg และ Anti 

HBe ใหผ้ลบวก ผลชิน้เนื้อตบัเป็น chronic active hepatitis แต่ยงัไม่ม ีcirrhosis 

การวินิจฉัยโรค Chronic active hepatitis 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 15 ของทัง้ร่างกาย 

ค าอธิบาย มหีลกัฐานว่าเป็น chronic active hepatitis แน่นอน แต่ผู้ป่วยยงัสามารถท างานได้

ตามปกติแมว้่าจะไม่แขง็แรงเช่นปกต ิมหีน้าทีข่องตบัเสยีไปมากกว่าระยะเวลา 6 เดอืน         

มแีนวโน้มว่าจะเกดิโรคตบัแขง็ไดแ้ละอาจจะทรุดลงไปอยู่ในระดบั 3 หรอื 4 ซึง่ถ้าใหก้าร

รกัษาอาจจะท าให้เกิดช้าลง ถ้ามีการติดเชื้อตับอกัเสบชนิด C จะท าให้เกิดมะเร็งตับ             

ไดง้่ายขึน้ 

 

ตวัอย่างท่ี 12.27 การสญูเสยีสมรรถภาพจากโรคทางเดนิน ้าด ีรอ้ยละ 30 - 49 

ประวติั ผู้ป่วยหญิงไทยอายุ 46 ปี อาชพีครู มาพบแพทย์ด้วยอาการคนัตามผวิหนังเรื้อรงัและ

เป็นมากขึน้เรื่อยๆร่วมกบัมีอาการอ่อนเพลียมาเป็นระยะเวลา  2 ปี ผลการตรวจ                

ทางห้องปฎิบตัิการเบื้องต้นพบว่าระดบั alkaline phosphatase สูงขึน้ ผลการตรวจ 

antimitochondrial antibody ให้ผลบวก ทัง้น้ีผู้ป่วยปฏเิสธประวตัิของการกนิยาหรอื

สมุนไพรซึง่อาจสง่ผลต่อการท างานของตบัหรอืก่อใหเ้กดิภาวะดซี่าน 

อาการปัจจบุนั มอีาการก าเรบิมากขึน้ ไม่สามารถท ากจิวตัรประจ าวนัไดด้ ี

การตรวจรา่งกาย มภีาวะตาตวัเหลอืงเลก็น้อย มรีอยเกาตามตวั พบ xanthomata เลก็น้อยทีบ่รเิวณหน้า 

การตรวจทางคลินิก ผลการตรวจเลอืดพบมี alkaline phosphatase สูง 4 เท่าของปกต ิมรีะดบั bilirubin                  

5 mg% ม ีantimitochondial antibody เป็นบวก ชิน้เนื้อตบัพบว่ามกีารท าลายของท่อน ้าด ี

และม ีfibrosis เขา้ไดก้บั Primary biliary cirrhosis   

การวินิจฉัยโรค Primary biliary cirrhosis   

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 40 ของทัง้ร่างกาย 

ค าอธิบาย ภาวะ Primary biliary cirrhosis เป็นกลุ่มอาการของโรคตบัและท่อทางเดนิน ้าดทีีส่ามารถ

ท าใหเ้กดิภาวะทุพพลภาพถงึระดบัที ่4 ได้ กรณีที่ผูป้่วยมอีาการรุนแรงกเ็ป็นขอ้บ่งชีว้่า

ต้องท าการผ่าตดัเปลีย่นตบัเพื่อท าการรกัษาทัง้น้ีในช่วงระยะทีร่อเปลีย่นตบันัน้ผูป้่วย ไม่

สามารถปฏบิตัิงานได้ตามปกติอนัเนื่องมาจากความรุนแรงของโรค โดยที่เมื่อได้รบัการ

เปลี่ยนตับแล้วการสูญเสยีสมรรถภาพของผู้ป่วยก็อาจจะน้อยลงจนสามารถด ารงชีวิต

ใกลเ้คยีงกบัคนปกตไิด ้
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ตวัอย่างท่ี 12.28 การสญูเสยีสมรรถภาพจากโรคทางเดนิน ้าด ีรอ้ยละ 50 - 95 

ประวติั ผูป้่วยหญงิ อายุ 55 ปี ในระยะ 5 ปีทีผ่่านมา มอีาการของโรคถุงน ้าดอีกัเสบเฉียบพลนั 

บ่อยๆ เน่ืองจากความเชื่อทางศาสนาจงึปฏเิสธการรกัษา 

อาการปัจจบุนั ผู้ป่วยมอีาการปวดชายโครงขวาบ่อยขึ้นและปวดมากขึ้นเรื่อยๆ คลื่นไส้ อาเจียน มีไข ้   

ตาเหลอืง ปสัสาวะสเีขม้และคนัตามตวัผูป้ว่ยไม่สามารถท างานไดม้าเป็นเวลาหนึ่งปีเศษ 

การตรวจรา่งกาย พบมตีา ตวัเหลอืง มอีาการกดเจบ็บรเิวณใตช้ายโครงดา้นขวา 

การตรวจทางคลินิก มทีางเดนิน ้าดอีุดตนัและตบัเสยีอย่างมาก  ผลการตรวจชิน้เนื้อตบัพบว่าเป็นตบัแขง็จาก

ทางเดนิน ้าดอีุดตนั ไม่สามารถจะท าใหอ้าการดขีึน้ได ้

การวินิจฉัยโรค Biliary cirrhosis, secondary to recurrent and progressive obstruction of bile ducts 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 85 ของทัง้ร่างกาย 

ค าอธิบาย สญูเสยีสมรรถภาพทางตบัและทางเดนิน ้าดอีย่างถาวร ท าใหส้มรรถภาพทีจ่ะท างานอย่าง

ปกติสูญเสียไปอย่างมาก การรกัษาด้วยการท าการผ่าตัดเอาถุงน ้าดีออกผ่านกล้อง           

อาจท าใหอ้ตัราการสญูเสยีดขีึน้ไดบ้า้ง 

 

12.2.4 ไส้เลื่อนของผนังหน้าท้อง และบริเวณขาหนีบ 

 เกณฑก์ารประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพอย่างถาวรเน่ืองจากไสเ้ลื่อนของผนังหน้าทอ้งและบรเิวณขาหนีบ  

หลกัเกณฑก์ารประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพอย่างถาวรทีเ่กดิจากไสเ้ลื่อนดงักล่าว มรีายละเอยีด ในตารางที ่12-9 

 

ตารางท่ี12- 9 เกณฑก์ารประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของรา่งกายเน่ืองจากไส้เลื่อน 

ระดบัการสญูเสียสมรรถภาพ อาการและอาการแสดง 

ระดบัที ่1  

สญูเสยีรอ้ยละ0-9 ของทัง้ร่างกาย 

-สามารถคล าพบความผดิปกตขิองโครงสรา้งของผนงัหน้าทอ้ง 

และ 

-มกีารโปง่นูนออกเลก็น้อย ตรงต าแหน่งทีม่คีวามผดิปกตเิมื่อความดนัในทอ้ง

เพิม่ขึน้และสามารถหดกลบัไดเ้อง   

หรอื 

-รูส้กึไม่สบายทอ้งนานๆ ครัง้ ตรงต าแหน่งทีม่คีวามผดิปกต ิแต่ไม่รบกวน

กจิวตัรประจ าวนั 

ระดบัที ่2  

สญูเสยีรอ้ยละ10-19 ของทัง้ร่างกาย 

-สามารถคล าพบความผดิปกตขิองโครงสรา้งของผนงัหน้าทอ้ง 

และ 

-มกีารโปง่นูนออกบ่อย ๆ หรอืตลอดเวลาตรงต าแหน่งทีม่คีวามผดิปกต ิเมื่อ

ความดนัในทอ้งเพิม่ขึน้ซึง่ตอ้งใชม้อืดนัจงึจะหดกลบัได ้   

หรอื 

-รูส้กึไม่สบายทอ้งบ่อยๆ    ไม่สามารถยกของหนกัและเป็นอุปสรรคต่อการ

ท ากจิวตัรประจ าวนั 
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ระดบัการสญูเสียสมรรถภาพ อาการและอาการแสดง 
ระดบัที ่3  
สญูเสยีรอ้ยละ 20-30 ของทัง้ร่างกาย 

-สามารถคล าพบความผดิปกตขิองโครงสรา้งของผนงัหน้าทอ้ง 
และ 
-มกีารโปง่นูนออกตลอดเวลา ตรงต าแหน่งทีม่คีวามผดิปกต ิซึง่ไม่สามารถดนั
กลบัหรอื ผ่าตดัเยบ็ปิดดว้ยวธิธีรรมดาได ้
และ 
-ไม่สามารถท ากจิวตัรประจ าวนัไดต้ามปกต ิ

 
ตวัอย่างท่ี 12.29 การสญูเสยีสมรรถภาพจากภาวะของไสเ้ลื่อน รอ้ยละ 0 – 9 
ประวติั ผูป้ว่ยหญงิ อายุ 56 ปี ไดร้บัการผ่าตดัเอาถุงน ้าดอีอกมา 3 ปี แผลผ่าตดัหายด ี
อาการปัจจบุนั แขง็แรงด ีไม่มอีาการผดิปกตใิดๆ 
การตรวจรา่งกาย สามารถคล าพบความผดิปกติตรงรอยแผลผ่าตัด  ซึ่งสามารถมองเห็นการโป่งออกตรง

ต าแหน่งน้ี  เมื่อผู้ป่วยลุกขึน้นัง่จากท่านอนหงาย ผู้ป่วยไม่ปวดหรือไม่รู้สกึผิดปกติตรง
ต าแหน่งของแผลผ่าตดั 

การตรวจทางคลินิก ไม่ม ี
การวินิจฉัยโรค Uncomplicated incisional hernia 
ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 0 ของทัง้ร่างกาย 
ค าอธิบาย incisional hernia ของผู้ป่วยรายน้ีไม่มีอาการและสร้างความร าคาญให้เพียงเล็กน้อย 

ผูป้ว่ยไม่มคีวามเสีย่งของภาวะแทรกซอ้น ท ากจิวตัรไดต้ามปกต ิ
 
ตวัอย่างท่ี 12.30 การสญูเสยีสมรรถภาพจากภาวะไสเ้ลื่อน รอ้ยละ 10 - 19 
ประวติั ผูป้่วยชาย อายุ 49 ปี อาชพีผูจ้ดัการ สงัเกตเหน็การโป่งออกบรเิวณ inguinal ดา้นขวา         

มาหลายปีโดยเฉพาะเมื่อเบ่งหรอืออกก าลงัที่ท าให้ความดนัในท้องเพิม่ขึน้  การโป่งออก         
มขีนาดใหญ่และไหลลงสูอ่ณัฑะ แต่สามารถดนักลบัดว้ยมอืไดโ้ดยไม่เจบ็ 

อาการปัจจบุนั มไีสเ้ลื่อนออกมาเป็นระยะ สามารถดนักลบัเขา้ไปดว้ยตวัเอง ไม่มอีาการอื่นๆ 
การตรวจรา่งกาย มกีอ้นนูนที ่inguinal area ขา้งขวา ลงไปยงัถุงอณัฑะ ผูป้ว่ยปฏเิสธการผ่าตดัแกไ้ข 
การตรวจทางคลินิก ไม่ม ี
การวินิจฉัยโรค Reducible right indirect inguinal hernia 
ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 10 ของทัง้ร่างกาย 
ค าอธิบาย ผูป้่วยรายน้ีมขีอ้จ ากดัในการออกก าลงักายแต่ผูป้่วยยอมรบัขอ้จ ากดัน้ี ผูป้่วยตระหนักถึง

ผลตามมาทีอ่าจเป็นไปไดข้อง inguinal hernia ทีไ่ม่ไดร้บัการผ่าตดัแกไ้ข งานทีท่ าเป็นงาน
นัง่อยู่กบัโต๊ะจงึไม่ไดร้บัผลกระทบจากภาวะผดิปกตดิงักล่าว 

  
ตวัอย่างท่ี 12.31 การสญูเสยีสมรรถภาพจากภาวะไสเ้ลื่อน รอ้ยละ 20 - 30 
ประวติั ผูป้่วยชาย อายุ 65 ปี  ม ีinguinal hernia 2 ขา้ง ทัง้ ๆ ทีไ่ดร้บัการผ่าตดัโดยวธิีธรรมดา

มาแลว้ 3 ครัง้ โดยผ่าตดัดา้นขวา 2 ครัง้ และดา้นซ้าย 1 ครัง้ การโป่งออกสามารถหดเขา้
ไดบ้างสว่น  แต่ไม่หมด 

อาการปัจจบุนั ผูป้ว่ยรูส้กึไม่สบายทอ้งบ่อยๆ ไม่พบผลแทรกซอ้น ผูป้ว่ยลงัเลทีจ่ะผ่าตดัแกไ้ขอกี 
การตรวจรา่งกาย มกีอ้นนูนอยู่ และไม่สามารถดนักลบัเขา้ไดห้มด 
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การตรวจทางคลินิก ไม่ม ี
การวินิจฉัยโรค Recurrent bilateral inguinal hernia after unsuccessful herniorrhaphy 
ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 30 ของทัง้ร่างกาย 
ค าอธิบาย inguinal hernia  ของผู้ป่วย ยงัมกีอ้นนูนยงัเกดิอยู่ ทัง้ ๆ  ทีไ่ดร้บัการผ่าตดัแกไ้ขหลาย

ครัง้  ผูป้ว่ยรูส้กึเป็นภาระทีต่อ้งใสอุ่ปกรณ์ช่วย  รูส้กึไม่สบายทอ้งน้อยบ่อยๆ และมปีญัหา
ต่อกจิวตัรประจ าวนั ผูป้่วยมคีวามเสีย่งในการใส่อุปกรณ์ช่วยดนัไสเ้ลื่อนในขณะทีด่นักลบั
เขา้ไม่หมด ควรไดร้บัการผ่าตดัใหม่โดยใช ้ผนงัหน้าทอ้งเทยีม 
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บทท่ี 13 
ระบบไตและทางเดินปัสสาวะ 

 
13.1   หลกัและวิธีการประเมิน 
 13.1.1 การแปลผลอาการและอาการแสดงของระบบไตและทางเดินปัสสาวะ 
 13.1.2 การตรวจทางคลินิก 

13.2   ทางเดินปัสสาวะส่วนบน 
 13.2.1   เกณฑก์ารประเมินการสญูเสียสมรรถภาพ 

13.3  การผ่าตดัเปล่ียนทิศทางเดินปัสสาวะ (urinary diversion) 
 13.3.1   เกณฑก์ารประเมินการสญูเสียสมรรถภาพจากความผิดปกติเน่ืองจากการผา่ตดัเปล่ียนทิศ

ทางเดินปัสสาวะ 

13.4   ความผิดปกติของกระเพาะปัสสาวะ (urinary bladder) 
 13.4.1   เกณฑก์ารประเมินการสญูเสียสมรรถภาพจากโรคของกระเพาะปัสสาวะ 

13.5 ท่อปัสสาวะ (urethra) 
 13.5.1 เกณฑก์ารประเมินการสญูเสียสมรรถภาพจากท่อปัสสาวะ 
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บทท่ี 13 

ระบบไตและทางเดินปัสสาวะ 
 

 จุดประสงคข์องการประเมนิความสูญเสยีของระบบทางเดนิปสัสาวะคอื เพื่อดูว่ามกีารสญูเสยีสมรรถภาพของ

ระบบนี้อย่างถาวรหรอืไม่  เพื่อประเมนิความรุนแรงและผลทีม่ต่ีอการใชช้วีติประจ าวนั และเพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กดิการเสื่อม

หรอืสญูเสยีมากขึน้ 

 พยาธสิภาพในระบบอื่นๆ เช่น ระบบเลอืด ต่อมไรท้่อ และระบบประสาท อาจท าใหม้ผีลกระทบต่อระบบทางเดนิ

ปสัสาวะ  พยาธสิภาพของระบบอื่นร่วมกบัพยาธสิภาพของระบบทางเดนิปสัสาวะอาจท าใหเ้กดิการสญูเสยีสมรรถภาพทัง้

ร่างกาย  ตวัอย่างเช่น ผูป้่วยมพียาธสิภาพในสมองทีร่ะดบัสงูกว่า pons จะท าใหเ้กดิ bladder hyperreflexia กลัน้ปสัสาวะ

นานไม่ได ้อย่างไรกต็ามพยาธสิภาพในสมองในระดบัต ่ากว่า pons จะท าใหเ้กดิทัง้ hyperreflexic bladder และ detrusor 

sphincter dyssynnergia ซึง่อาจมผีลใหป้สัสาวะล าบาก การทีม่คีวามดนัในกระเพาะปสัสาวะสงูจะท าใหเ้กดิ vesicoureteral 

reflux และ hydronephrosis นอกจากน้ียงัพบการท างานผดิปกติของระบบทางเดนิปสัสาวะได้ใน lumbosacral injury             

ทีต่ ่ากว่าระดบักระดูกสนัหลงั T10 และอาจเกดิร่วมกบัการเสื่อมสมรรถภาพของระบบกระดูกและกลา้มเนื้อจนเกดิความ

พกิารของร่างกาย 

 ในการประเมนิเพื่อจ าแนกว่าแต่ละบุคคลมคีวามพกิารอยู่ในระดบัใด ให้ประเมนิจากความรุนแรงของโรค และ           

ผลทีม่ต่ีอความสามารถในการด ารงชวีติตามปกต ิโดยจะถอืว่ามรีะดบัการสญูเสยีสมรรถภาพของระบบทางเดนิปสัสาวะมาก 

ถา้ความพกิารนัน้มผีลกระทบรุนแรงต่อความสามารถในการด าเนินชวีติ 

 ความพกิารในบางระดบับ่งบอกถึงการจ ากดัความสามารถที่จะด ารงกจิกรรมในการด าเนินชีวติประจ าวนัอนั

เนื่องมาจากอาการที่เกดิขึน้  การใช้ขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการบอกเล่าของผูป้่วยอาจมคีวามเขา้ใจผดิพลาด จงึไม่ควรใชเ้ฉพาะ

ขอ้มูลเหล่านี้เพยีงด้านเดยีวในการตดัสนิ แต่ควรใช้ขอ้มูลที่ได้จากการตรวจพบหรอืวดัได้ชดัเจน ร่วมกบัค าบอกเล่าของ

ผูป้ว่ยเพื่อประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพถาวร 

 

13.1  หลกัและวิธีการประเมิน 
 ระบบทางเดนิปสัสาวะประกอบดว้ยระบบทางเดนิปสัสาวะส่วนบน ได้แก่ ไต และท่อไต (ureter) และทางเดนิ

ปสัสาวะสว่นล่าง ไดแ้ก่ กระเพาะปสัสาวะ และท่อปสัสาวะ (urethra) เน้ือไตเป็นส่วนทีส่รา้งปสัสาวะ โดยม ีrenal calyces, 

pelvis, และ ท่อไต เป็นสว่นน าปสัสาวะเขา้ไปในกระเพาะปสัสาวะและท่อปสัสาวะ 

 ไตเป็นอวยัวะส าคญัในการควบคุมสมดุลของร่างกายความรุนแรงของการสญูเสยีสมรรถภาพของไตและทางเดนิ

ปสัสาวะ อาจมผีลต่อบุคคลตัง้แต่ยงัตรวจไม่พบทางคลนิิก ไปจนถึงมอีาการแสดงชดัเจนของภาวะไตเสื่อม หรอือาการ

ผดิปกตขิองทางเดนิปสัสาวะ 
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 กระเพาะปสัสาวะเป็นอวยัวะในการเกบ็กกัน ้าปสัสาวะ  ตามปกตจิะเกบ็ปสัสาวะไวไ้ด้หลายชัว่โมง การท างาน

ผดิปกตขิองกระเพาะปสัสาวะ อาจเกดิจากพยาธสิภาพทัง้ในและนอกระบบทางเดนิปสัสาวะ ในระบบทางเดนิปสัสาวะ เช่น 

เน้ืองอกของกระเพาะปสัสาวะ น่ิว และการอกัเสบ อาจท าใหเ้กดิการสญูเสยีสมรรถภาพของระบบทางเดนิปสัสาวะ 

 ในผู้หญิง ท่อปสัสาวะเป็นทางเดนิของปสัสาวะที่ประกอบด้วย voluntary sphincter แต่ท่อปสัสาวะผู้ชาย                 

มทีัง้ voluntary sphincter และ propulsive muscles ซึง่เป็นทางผ่านของน ้าอสจุเิมื่อมกีารหลัง่ 

 

  การผ่าตดัเปลีย่นทศิทางเดนิปสัสาวะ (urinary diversion) แบบถาวร มกัท าเพื่อชดเชยการสูญเสยีทาง

กายภาพและเพื่อใหเ้ป็นทางไหลออกของปสัสาวะ diversion จะถูกประเมนิเป็นสว่นหนึ่งร่วมกบัการประเมนิความพกิารของ

ทางเดนิปสัสาวะส่วนทีเ่กดิความสูญเสยี เมื่อประเมนิการสูญเสยีสมรรถภาพถาวรของส่วนใดส่วนหน่ึงของระบบทางเดนิ

ปสัสาวะ จะตอ้งประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของทุกๆ สว่นของระบบทางเดนิปสัสาวะทัง้ส่วนบนและส่วนล่าง แลว้น ามา

สรุปในการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของระบบไตทัง้ระบบ 

  13.1.1  การแปลผลอาการและอาการแสดงของระบบไตและทางเดินปัสสาวะ 

   อาการและอาการแสดงของความบกพร่องในหน้าที่การท างานของระบบทางเดนิปสัสาวะส่วนบน ได้แก่ 

การถ่ายปสัสาวะผดิปกต ิบวม อ่อนเพลยี เบื่ออาหาร น ้าหนักลด ซดี คลื่นไสอ้าเจยีน ปวดทอ้ง ปวดบัน้เอว ปสัสาวะเป็น

เลือดเป็นฟอง ไข้ หนาวสัน่ ความดันโลหิตสูงรวมทัง้โรคแทรกซ้อนตรวจพบความผิดปกติของปสัสาวะ และการ

เปลีย่นแปลงทางชวีเคมใีนเลอืด   อาจจะตรวจพบโรคไตโดยเฉพาะในระยะตน้ไดจ้ากการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารเท่านัน้ 

   อาการและอาการแสดงของความผดิปกตขิองการท างานของกระเพาะปสัสาวะ ไดแ้ก่ ปสัสาวะบ่อย แสบขดั 

กลัน้ปสัสาวะไม่ได ้ ปสัสาวะไม่ออก ปสัสาวะเป็นเลอืด ปสัสาวะขุ่น ปสัสาวะมน่ิีว อาจคล าไดก้อ้นบรเิวณทอ้งน้อยเหนือ          

หวัเหน่า 

   อาการและอาการแสดงของความผดิปกตใินการท างานของท่อปสัสาวะ ไดแ้ก่ ปสัสาวะล าบาก ล าเลก็ลง 

ปสัสาวะคัง่ กลัน้ปสัสาวะไม่ได ้รูเปิดของท่อปสัสาวะผดิที ่(ectopic urinary opening) กอ้นรอบท่อปสัสาวะ (periurethral 

mass) และท่อปสัสาวะตบีแคบลง 

  13.1.2 การตรวจทางคลินิก 

   ในการประเมนิหน้าที่ท างานของทางเดนิปสัสาวะส่วนบนนิยมใชซ้รีัม่ครอีาตนีิน (serum creatinine) และ 

creatinine clearance 

  ระดบัซรีัม่ครอีาตนิีนบ่งบอกถงึ การท างานของไตโดยรวม ในภาวะปกต ิ ระดบัซรีัม่ครอีาตนิีนจะไม่เกนิ 

1.5 มก./ดล. (133 ไมโครโมล/ลติร) 

  อตัราการกรองของไต (glomerular filtration rate) เป็นการวดัการก าจดัสารครอีาตนิีนโดยไต จะบอกถงึ

จ านวนหน่วยไตทีท่ างานอยู่ทัง้หมดโดยประมาณ ควรใชก้ารเกบ็ปสัสาวะ 24 ชัว่โมง เพื่อหาปรมิาณครอีาตนิีน ค่าปกตขิอง 
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creatinine clearance ในผูช้าย 90 ถงึ 139 มล/นาท ี(130 – 200 ลติร/24 ชม.) ในผูห้ญงิ 80 – 125 มล/นาท ี(115–150 

ลติร/24 ชม.) 

  ถา้การตรวจค่าสองอย่างนี้ไม่สอดคลอ้งกนัหรอืต้องการขอ้มูลเพิม่เตมิอาจใชก้ารตรวจ  isotope renogram 

ร่วมกบัการตรวจอื่นๆ ไดแ้ก่ หาค่าอเิลค็โทรลยัต์ และสารเคมอีื่นๆ ในซรีัม่และในปสัสาวะ urine osmolalities การตรวจ

ปสัสาวะ  การเพาะเชือ้ปสัสาวะ  การตรวจทาง x-ray และ computed tomographic (CT) scan ของไต 

  ในการประเมนิความผดิปกตขิองเน้ือไตและความผดิปกตขิองทางเดนิปสัสาวะ อาจจ าเป็นต้องใช้วธิกีาร 

เช่น endoscopy เพื่อศกึษาการท างานของไตขา้งเดยีว หรอืทัง้ 2 ขา้ง การเจาะตรวจชิน้เนื้อไต arteriography ภาพรงัสขีอง

ทางเดนิปสัสาวะ CT scan หรอื magnetic resonance imaging (MRI) 

  ใ น ก า ร วั ด ก า ร ท า ง า น ข อ ง ก ร ะ เ พ า ะ ป ัส ส า ว ะ  อ า จ ใ ช้  cystoscopy, cystography, voiding 

cystourethrography, cystometry, uroflometry, การตรวจปสัสาวะ และการเพาะเชือ้ปสัสาวะ 

  ในการวดัการท างานของท่อปสัสาวะ อาจใช้ urethroscopy, urethrography, cystourethrography, 

endoscopy และ cystometrography 

 

13.2   ทางเดินปัสสาวะส่วนบน 
 13.2.1   เกณฑก์ารประเมินการสูญเสียสมรรถภาพ 

  เกณฑท์ีใ่ชใ้นการพจิารณาการสญูเสยีสมรรถภาพร่างกายทีเ่กีย่วขอ้งกบัทางเดนิปสัสาวะสว่นบนใหก้ าหนด

ตามตารางที ่13-1 การวดัสมรรถภาพไตโดยใชค้่า creatinine clearance เป็นวธิแีสดงค่าสมรรถภาพไตทีใ่กลเ้คยีงความ

เป็นจรงิทีส่ดุ เนื่องจากสามารถสะทอ้นระดบัการสญูเสยีสมรรถภาพร่างกาย  อนัเกีย่วขอ้งกบัระดบัความผดิปกตทิีเ่กดิจาก

ทางเดนิปสัสาวะสว่นตน้ได ้
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ตารางท่ี 13-1  เกณฑพิ์จารณาก าหนดระดบัความสญูเสียสมรรถภาพรา่งกายอยา่งถาวรเน่ืองจากโรคของทางเดิน
ปัสสาวะส่วนต้น 

ระดบัท่ี  1 
การสูญเสียสมรรถภาพ 

รอ้ยละ 0-14 

ระดบัท่ี  2 
การสูญเสียสมรรถภาพ 

รอ้ยละ 15-34 

ระดบัท่ี  3 
การสูญเสียสมรรถภาพ 

รอ้ยละ 35-59 

ระดบัท่ี  4 
การสูญเสียสมรรถภาพ 

รอ้ยละ 60-95 
มกีารลดลงของการท างาน 
ของระบบทางเดนิปสัสาวะ 
สว่นตน้โดยวดั creatinine 
clearance ได ้52-62.5 
มล./นาท ี(75-90 ลติร/ 
24 ชม.) 
หรอื 
 
มอีาการและอาการแสดง 
อนัเกดิจากความผดิปกต ิ
ทางเดนิปสัสาวะสว่นตน้ที ่
เป็นๆ หายๆ แต่ไม่ตอ้งการ 
การรกัษาต่อเนื่องหรอืตอ้ง 
เฝ้าระวงัตดิตามอาการ 
อย่างต่อเนื่องหรอืตอ้ง 
เฝ้าระวงัตดิตามอาการ 
อย่างต่อเนื่อง 
 
 
หรอื 
 
มีไตท างานได้ดีเพียงข้าง
เดยีว 

มกีารลดลงของการท างาน 
ของระบบทางเดนิปสัสาวะ 
สว่นตน้โดยวดั creatinine 
clearance ได ้42-52 มล./
นาท ี(60-75 ลติร/24 ชม.) 
 
หรอื 
 
มอีาการและอาการแสดง 
อนัเกดิจากความผดิปกต ิ
ทางเดนิปสัสาวะสว่นตน้ที ่
จ าเป็นตอ้งท าการรกัษา 
อย่างต่อเน่ืองหรือต้องเฝ้า 
ระวังติดตามอาการอย่าง
ต่อเนื่องแมว้่ามคี่า 
creatinine clearance ได ้
มากกว่า 52 มล/นาที (75 
ลติร/24 ชม.) 
 
หรอื 
 
ไดร้บัการปลูกถ่ายไตและไต
ทีป่ลกูถ่ายท างานไดด้ ี

มกีารลดลงของการท างาน 
ของระบบทางเดนิปสัสาวะ 
สว่นตน้โดยวดั creatinine 
clearance ได ้28-42 มล./
นาท ี(40-60 ลติร/24 ชม.) 
 
หรอื 
 
มอีาการและอาการแสดง 
อนัเกดิจากความผดิปกต ิ
ทางเดนิปสัสาวะสว่นตน้ที ่
รกัษาได้บ้างแต่ไม่สามารถ
ท า ให้หายขาดไม่ว่ าโดย
วธิกีารผ่าตดัหรอืโดยการใช้
ยาใดๆ แมว้่ามคี่า 
creatinine clearance ได ้
42-52มล/นาท ี(60-75 ลติร/
24 ชม) 

มกีารลดลงของการท างาน 
ของระบบทางเดนิปสัสาวะ 
สว่นตน้โดยวดั creatinine 
clearance ไดต้ ่ากว่า 28 
มล./นาท ี(40 ลติร/24ชม.) 
 
หรอื 
 
มอีาการและอาการแสดง 
อนัเกดิจากความผดิปกต ิ
ทางเดนิปสัสาวะสว่นตน้ที ่
ไม่สารารถรกัษาไดเ้ลย 
โดยถาวรไม่ว่าโดยวธิกีาร 
ผ่าตดัหรอืโดยการใชย้า 
ใดๆ แมว้่ามคี่า creatinine  
clearance  ได ้28-42 มล./ 
นาท ี(40-60 ลติร/24 ชม.) 
 
 
หรอื 
 
มกีารสูญเสยีสมรรถภาพไต
จนตอ้งใหก้ารรกัษาดว้ย 
วธิ ีperitoneal dialysis 
หรอื hemodialysis 
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โดยหลกัทางสรีรวิทยา  แม้ผู้มีไตเพียงข้างเดียวก็มีสมรรถภาพการท างานของไตที่ว ัดได้ใกล้เคียงคนปกติ เนื่องจาก

ความสามารถของไตทีเ่หลอือยู่สามารถท างานชดเชยได ้ อย่างไรกต็ามถอืว่าการมไีตเพยีงขา้งเดยีวมคี่าความปลอดภยัของ

ร่างกายลดลงเมื่อเทยีบกบัคนที่มไีต 2 ขา้ง ดงันัน้จงึพจิารณาใหผู้้ทีม่ไีตท างานเพยีงขา้งเดยีวมกีารสญูเสยีสมรรถภาพ

ร่างกาย 10% และใหค้ดิค่าการสญูเสยีสมรรถภาพทางกายรวมทัง้หมดร่วมกบัความผดิปกตอิื่นๆ ดว้ย (ใหดู้การพจิารณา

รวมการสญูเสยีตามตารางใน Combined Values Chart หน้า 604) 

 การลดระดบัสมรรถภาพไตจนถงึระดบัทีต่้องใหก้ารรกัษาดว้ยวธิไีดอะไลสสิ (dialysis) ไม่ว่าเป็นการก าจดัของ

เสยีทางช่องท้อง (peritoneal dialysis) หรอืการฟอกเลอืดด้วยเครื่องไตเทยีม (hemodialysis) บ่งชี้ถึงการสูญเสยี

สมรรถภาพร่างกายในระดบัรุนแรง 60-95% หรอืจดัเป็นการสญูเสยีสมรรถภาพกายในระดบั 4 ตามตารางที ่7-1 หากผูป้ว่ย

ไดร้บัการรกัษาดว้ยวธิปีลกูถ่ายไตไดส้ าเรจ็จนมสีมรรถภาพการท างานของไตดขีึน้ ก าหนดใหพ้จิารณาว่าใหเ้ปลีย่นลดระดบั

การสญูเสยีสมรรถภาพร่างกายเป็น 15-34% หรอืเป็นการสญูเสยีสมรรถภาพร่างกายในระดบัที ่2 อย่างไรกต็ามผูท้ีไ่ดร้บั

การปลูกถ่ายไตก็ยงัต้องได้รบัการดูแลใกล้ชิดจากแพทย์และต้องได้รบัยากดภูมิต้านทานซึ่งเป็นภาระและมีความเสี่ยง                 

จงึอาจใหน้ าความเสีย่งนี้มาพจิารณาเพิม่ระดบัการสญูเสยีสมรรถภาพไดโ้ดยพจิารณาว่าภาระการตดิตามอาการและความ

เสีย่งจากการรกัษามผีลกระทบมากน้อยเพยีงใดต่อการด ารงกจิกรรมชวีติตามปกต ิ (ตารางที่ 1-2)  ผูป้ระเมนิอาจใหเ้พิม่

ระดบัการสญูเสยีสมรรถภาพร่างกายอกี 0-5% หลงัจากประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพไตแลว้ตามทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นบทที ่1 

 นอกจากนี้ ขอให้พิจารณาประเมินการสูญเสียสมรรถภาพที่อาจเป็นผลมาจากผลแทรกซ้อนของโรคหรือ                       

การรกัษา เช่น ภาวะ Cushing หรอื osteoporosis ทีเ่กดิจากการใช้ยา steroids โดยเพิม่การสญูเสยีสมรรถภาพหาก               

สิง่เหล่านี้ปรากฏใหเ้หน็โดยพจิารณารวมอาศยัหลกัเกณฑต์ามทีร่ะบุในหนงัสอื Combined Values Chart หน้า 604 

 

13.3  การผ่าตดัเปล่ียนทิศทางเดินปัสสาวะ (urinary diversion) 
  13.3.1   เกณฑก์ารประเมินการสญูเสียสมรรถภาพจากความผิดปกติเน่ืองจากการผา่ตดัเปล่ียนทิศทางเดิน

ปัสสาวะ 

  ใชเ้กณฑพ์จิารณาตามตาราง 13-2 

 

ตาราง 13-2 เกณฑป์ระเมินการสูญเสียสมรรถภาพจากความผิดปกติเน่ืองจากการเปล่ียนทิศทางเดินปัสสาวะ 
 

วิธีท่ีใช้เปล่ียนทิศทางเดินปัสสาวะ สูญเสียสมรรถภาพรอ้ยละ 

 ureterointestinal 10% 

 cutaneous ureterostomy 10% 

 nephrostomy 15% 
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13.4  ความผิดปกติของกระเพาะปัสสาวะ (urinary bladder) 
  13.4.1  เกณฑก์ารประเมินการสญูเสียสมรรถภาพจากโรคของกระเพาะปัสสาวะ 
  ใชเ้กณฑพ์จิารณาตามตาราง 13-3 
 
ตาราง 13-3  เกณฑป์ระเมินการสูญเสียสมรรถภาพจากความผิดปกติเน่ืองจากโรคของกระเพาะปัสสาวะ 
 

ประเภทท่ี 1 
สูญเสียสมรรถภาพ 

รอ้ยละ 0-15 

ประเภทท่ี 2 
สูญเสียสมรรถภาพ 

รอ้ยละ 16-40 

ประเภทท่ี 3 
สูญเสียสมรรถภาพ 
รอ้ยละ  41-70 

มอีาการและอาการแสดงของความ
ผดิปกตขิองกระเพาะปสัสาวะ* 

รว่มกบั 
ตอ้งการการรกัษาเป็นครัง้คราว 

รว่มกบั 
เมื่อรบัการรกัษาแลว้กระเพาะ
ปสัสาวะท างานไดเ้ป็นปกต ิ แต่
เมื่อมอีาการเป็นครัง้คราวอาจมี
การท างานของกระเพาะปสัสาวะ
บกพร่องเกดิขึน้เป็นครัง้คราว 

มอีาการและอาการแสดงของความ
ผดิปกตขิองกระเพาะปสัสาวะ* 

รว่มกบั 
ตอ้งการการรกัษาต่อเนื่อง 

มกีลไกการท างานระบบประสาท
อตัโนมตัทิีเ่กีย่วขอ้งกบักระเพาะ
ปสัสาวะลดลง (poor reflex 
activity เช่นมปีสัสาวะหยดออกมา
เป็นๆ หายๆ ไม่สามารถกลัน้
ปสัสาวะ) 
รว่มกบั/หรอื   มสีภาวะดงัต่อไปนี้  
ไม่สามารถควบคมุการถ่าย
ปสัสาวะไดต้ามปกตดิว้ยตนเองอนั
แสดงใหเ้หน็ไดด้ว้ยการตรวจ 
urodynamics (reflex or areflex 
bladder on urodynamics) 

* อาการและอาการแสดงของความผดิปกตขิองกระเพาะปสัสาวะ เชน่ ปสัสาวะบ่อย (ปสัสาวะบ่อยกวา่ทุกๆ 2 ชัว่โมง), ปสัสาวะตอนกลางคนืหลงัเขา้นอนแล้ว (severe 
nocturia; หมายถงึลุกปสัสาวะมากกวา่ 3 ครัง้ต่อคนื) เป็นตน้ 

 

13.5   ท่อปัสสาวะ (urethra) 
  13.5.1   เกณฑก์ารประเมินการสญูเสียสมรรถภาพจากโรคของท่อปัสสาวะ 
   ใชเ้กณฑป์ระเมนิตามตารางที ่13.4 
 
ตาราง 13-4 แสดงเกณฑป์ระเมินการสญูเสียสมรรถภาพถาวรจากความผิดปกติเน่ืองจากโรคของท่อปัสสาวะ 
 

ประเภทท่ี 1 
สูญเสียสมรรถภาพ 

รอ้ยละ 0-10 

ประเภทท่ี 2 
สูญเสียสมรรถภาพ 

รอ้ยละ 11-20 

ประเภทท่ี 3 
สูญเสียสมรรถภาพ 

รอ้ยละ 21-40 
ผูป้ว่ยจ าเป็นตอ้งไดร้บัการรกัษา
เป็นครัง้คราว 

ผูป้ว่ยตอ้งการรกัษาโดยการผ่าตดั
ท่อปสัสาวะ หรอืตอ้งการ 
การรกัษาอย่างต่อเนื่อง 

ตอ้งเปลีย่นทางเดนิปสัสาวะอยา่ง
ถาวร 
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บทท่ี 14 

ระบบอวยัวะสืบพนัธุช์าย 
 

14.1   องคชาต (Penis) 
14.1.1   อาการและอาการแสดงของโรคหรอืพยาธิสภาพขององคชาต ได้แก่ 
14.1.2   การตรวจท่ีช่วยในการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพขององคชาต 

14.2   ถงุอณัฑะ (Scrotum) 
 14.2.1 อาการและอาการแสดงของโรคหรือพยาธิสภาพของถงุอณัฑะ 
14.3   อณัฑะและท่อน ้าอสจิุ (Testis, epididymis and spermatic cords) 
 14.3.1 อาการและอาการแสดงของโรคหรือพยาธิสภาพของอณัฑะและท่อน ้าอสจิุ 
 14.3.2 การตรวจท่ีช่วยในการประเมินการสญูสียสมรรถภาพของอณัฑะและท่อน ้าอสุจิ 
14.4   ต่อมลูกหมากและถงุพกัน ้าอสจิุ (Prostate glands and seminal vesicles) 
 14.4.1 อาการและอาการแสดงของโรคหรือพยาธิสภาพของต่อมลกูหมากและถงุพกัน ้าอสจิุ 
 14.4.2 การตรวจท่ีช่วยในการประเมินการสญูสียสมรรถภาพของลูกหมากและถงุพกัน ้าอสจิุ 
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บทท่ี 14 

ระบบอวยัวะสืบพนัธุช์าย 
 

ระบบอวยัวะสืบพนัธุช์าย (Male reproductive organs) ประกอบด้วย 
1. องคชาต (penis) 
2. ถุงอณัฑะ (scrotum) 
3. อณัฑะ (testis and epididymis) 
4. ท่อน ้าอสจุ ิ(spermatic cord) 
5. ต่อมลกูหมาก (prostate glands) 
6. ถุงพกัน ้าอสจุ ิ(seminal vesicles) 

 

14.1  องคชาต (Penis) 
เป็นอวัยวะที่มีหน้าที่ในการสืบพันธุ์และขับถ่ายปสัสาวะ การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพขององคชาต              

ควรประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพการขบัถ่ายของปสัสาวะ และการสญูเสยีสมรรถภาพของระบบสบืพนัธุเ์ขา้ดว้ยกนั 
14.1.1   อาการและอาการแสดงของโรคหรอืพยาธิสภาพขององคชาต ได้แก่ 
การผดิปกตขิองการแขง็ตวั (erection) ความรูส้กึ (sensation) หรอืการหลัง่น ้าอสจุ ิ(ejaculation) รวมถงึการสญูเสยี

โครงสรา้งบางสว่นหรอืทัง้หมดขององคชาต 
14.1.2   การตรวจท่ีช่วยในการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพขององคชาต 
ได้แก่ penile tumescence studies, Doppler ultrasound penile blood flow evaluations, dynamic 

cavernosometry and cavernosography, และ angiography 
 

ตารางท่ี 14-1 เกณฑก์ารประเมินการสญูเสียสมรรถภาพขององคชาต 
ระดบัการสญูเสียสมรรถภาพ อาการและอาการแสดง 

ระดบัที ่1 
รอ้ยละ 0 – 15 ของทัง้ร่างกาย 

ผูร้บัการประเมนิสามารถร่วมเพศไดบ้า้ง แต่มคีวามล าบากของการ
แขง็ตวั การหลัง่น ้าอสจุ ิและความรูส้กึทางเพศลดลง 

ระดบัที ่2 
รอ้ยละ 16 - 29 ของทัง้ร่ายกาย 

ผูร้บัการประเมนิยงัมกีารแขง็ตวัขององคชาต แต่ไม่มคีวามรูส้กึทาง
เพศและไม่สามารถหลัง่น ้าอสจุไิด ้

ระดบัที ่3 
รอ้ยละ 30 - 35 ของทัง้ร่างกาย 

ผูร้บัการประเมนิ ไม่สามารถร่วมเพศไดเ้ลย 
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14.2  ถงุอณัฑะ (Scrotum) 
ถุงอณัฑะ เป็นอวยัวะทีม่หีน้าทีป่กคลุม ป้องกนั และท าใหเ้กดิอุณหภูมทิีเ่หมาะสมต่อลกูอณัฑะ 

 14.2.1 อาการและอาการแสดงของโรคหรอืพยาธิสภาพของถงุอณัฑะ ไดแ้ก ่
-  การเจบ็ปวด 
-  การโตขึน้ของถุงอณัฑะ 
-  การทีล่กูอณัฑะไม่เคลื่อนไหวอย่างปกต ิ
-  การอยู่ผดิทีข่องลกูอณัฑะ 
-  การมกีอ้นในถุงอณัฑะ 

 
ตารางท่ี 14-2 เกณฑก์ารประเมินการสญูเสียสมรรถภาพของถงุอณัฑะ 

 
ระดบัการสญูเสียสมรรถภาพ อาการและอาการแสดง 

ระดบัที ่1 
รอ้ยละ 0 - 10 ของทัง้ร่างกาย 

ถุงอณัฑะหายไปบางสว่น หรอืมอีาการและอาการแสดงของโรคถุง
อณัฑะ ลกูอณัฑะอาจอยูผ่ดิที ่แต่ยงัสามารถท าหน้าทีไ่ดต้ามปกติ 

ระดบัที ่2 
รอ้ยละ 11 - 20 ของทัง้ร่างกาย 

มกีารเปลีย่นแปลงโครงสรา้งของถุงอณัฑะ หรอืมอีาการและอาการ
แสดงของโรคถุงอณัฑะ ซึง่จ าเป็นตอ้งไดร้บัการรกัษาดว้ยการผา่ตดั
ยา้ยลกูอณัฑะไปจากต าแหน่งเดมิ เพื่อใหส้ามารถท าหน้าทีไ่ด้
ตามปกต ิและมอีาการปวดหรอืรูส้กึไม่สบายบรเิวณลกูอณัฑะขณะ
ออกก าลงั  
หรอื 
มกีารสญูเสยีของถุงอณัฑะทัง้หมด 

ระดบัที ่3 
รอ้ยละ 21 - 35 ของทัง้ร่างกาย 

ผูป้ว่ยทีม่อีาการและอาการแสดงของโรคถุงอณัฑะทีไ่ม่สามารถควบคุม
ไดด้ว้ยการรกัษา และเป็นเหตุใหก้ารประกอบกจิวตัรประจ าวนัถกู
จ ากดั 

 

14.3  อณัฑะและท่อน ้าอสุจิ (Testis, epididymis and spermatic cords) 
อณัฑะ เป็นอวยัวะทีม่หีน้าทีผ่ลติตวัอสจุ ิและสรา้งฮอรโ์มนเพศชาย ซึง่ท าใหเ้กดิลกัษณะของผูช้าย สว่น 

epididymis และ spermatic cord เป็นทางผ่านของน ้าอสจุ ิ
 14.3.1 อาการและอาการแสดงของโรคหรอืพยาธิสภาพของอณัฑะและท่อน ้าอสจิุ ไดแ้ก ่

การเจบ็ปวดทัง้เฉพาะทีแ่ละปวดรา้วไปทีอ่ื่น 
อาการกดเจบ็  
การเปลีย่นแปลงของขนาดรปูร่าง ต าแหน่งทีอ่ยู่ของโครงสรา้งของอวยัวะเหล่านี้  
การเปลีย่นแปลงของฮอรโ์มนเพศ   
มคีวามผดิปกตขิองน ้าอสจุ ิ
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 14.3.2 การตรวจท่ีช่วยในการประเมินการสญูเสียสมรรถภาพของอณัฑะและท่อน ้าอสจิุ 

ไดแ้ก่ vasography, lymphangiography, ultrasonography, biopsy, semen analysis  การตรวจระดบั 

hormone ของ follicular stimulating hormone, luteinizing hormone หรอื testosterone 

 

ตารางท่ี 14-3 เกณฑก์ารประเมินการสญูเสียสมรรถภาพของอณัฑะและท่อน ้าอสจิุ 

ระดบัการสญูเสียสมรรถภาพ อาการและอาการแสดง 

ระดบัที ่1 

รอ้ยละ 0 – 15 ของทัง้ร่างกาย 

มอีาการ  อาการแสดงของโรค หรอืมกีารเปลีย่นแปลงทาง         

กายวภิาคของอณัฑะหรอืท่อน ้าอสจุ ิ

และ  

ไม่ตอ้งการการรกัษาอย่างต่อเนื่อง 

และ 

ไม่มคีวามผดิปกตขิองน ้าอสจุ ิ 

และ 

ไม่มคีวามผดิปกตขิองการท างานของฮอรโ์มนเพศชาย 

หรอื 

มลีกูอณัฑะเหลอือยู่ขา้งเดยีว  

ระดบัที ่2 

รอ้ยละ 16 - 29 ของทัง้ร่างกาย 

มอีาการ  อาการแสดงของโรค หรอืมกีารเปลีย่นแปลงทาง         

กายวภิาคของอณัฑะหรอืท่อน ้าอสจุ ิ

และ  

ตอ้งการการรกัษาอย่างต่อเนื่อง หรอืไม่สามารถรกัษาไดเ้ลย 

และ 

มคีวามผดิปกตขิองน ้าอสจุ ิหรอื มคีวามผดิปกตขิองฮอร์โมนเพศชาย 

ระดบัที ่3 

รอ้ยละ 30 - 35 ของทัง้ร่างกาย 

ผลของโรค หรอืการประสบอนัตรายท าใหม้กีารสญูเสยีอณัฑะ 2 ขา้ง 

หรอื  

ไม่สามารถผลติน ้าอสจุ ิหรอืสรา้งฮอรโ์มนเพศชายได ้

 

14.4  ต่อมลกูหมากและถงุพกัน ้าอสุจิ (Prostate glands and seminal vesicles) 
ต่อมลกูหมากและถุงพกัน ้าอสจุ ิมหีน้าทีเ่กีย่วกบัการใหอ้าหารและช่วยรกัษาความพอเหมาะของสิง่แวดลอ้มของ

ตวัอสจุ ิและยงัมหีน้าทีเ่กีย่วขอ้งกบัการขบัเคลื่อนน ้าอสจุอิกีดว้ย  ซึง่การประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของท่อปสัสาวะ

สว่นทีผ่่านต่อมลกูหมากไดก้ล่าวไวแ้ลว้ในระบบทางเดนิปสัสาวะ 

  14.4.1  อาการและอาการแสดงของโรคหรอืพยาธิสภาพของต่อมลกูหมากและถงุพกัน ้าอสุจิ ไดแ้ก ่

การเจบ็ปวดทัง้เฉพาะทีแ่ละปวดรา้วไปทีอ่ื่น  

อาการกดเจบ็  
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การเปลีย่นแปลงของขนาดรปูรา่ง การรบกวนหน้าทีข่องอณัฑะ หรอืท่อน ้าอสจุ ิ   

การมนี ้าอสจุน้ิอย (oligospermia)   
มเีลอืดปนน ้าอสจุ ิ(hemospermia)  
การขบัถ่ายปสัสาวะผดิปกต ิ
 

 14.4.2 การตรวจท่ีช่วยในการประเมินการสญูเสียสมรรถภาพของต่อมลูกหมากและถงุพกัน ้าอสจิุ 
ไดแ้ก่ urethrography, cystourethroscopy, prostatic ultrasonography, vasography, biopsy, prostatic fluid 

examination, การตรวจสอบลกัษณะของน ้าอสจุแิละ PSA (prostatic specific antigen) 
 
ตารางท่ี 14-4 เกณฑก์ารประเมินการสญูเสียสมรรถภาพของต่อมลูกหมากและถงุพกัน ้าอสุจิ 

 
ระดบัการสญูเสียสมรรถภาพ อาการและอาการแสดง 

ระดบัที ่1 
รอ้ยละ 0-15 ของทัง้ร่างกาย 

ต่อมลกูหมาก และ/หรอืถุงพกัน ้าอสจุ ิท างานผดิปกต ิหรอืมอีาการ
และอาการแสดงของโรคของต่อมลกูหมาก และ/หรอืถุงพกัน ้าอสจุ ิ

และ 
มกีารเปลีย่นแปลงทางกายวภิาคของต่อมลกูหมากและถุงพกัน ้าอสจุ ิ

และ 
ไม่ตอ้งการการรกัษาอย่างต่อเนื่อง 

ระดบัที ่2 
รอ้ยละ 16-29 ของทัง้ร่างกาย 

อาการและอาการแสดงของโรค หรอืการท างานผดิปกตขิองต่อม
ลกูหมาก และ/หรอืถุงพกัน ้าอสจุ ิพบไดบ้่อยครัง้ และมคีวามรุนแรง
มากขึน้ 

และ 
มกีารเปลีย่นแปลงทางกายวภิาคของต่อมลกูหมากและ/หรอื         
ถุงพกัน ้าอสจุ ิ

และ 
ตอ้งการการรกัษาอย่างต่อเนื่อง 

ระดบัที ่3 
รอ้ยละ 30-35 ของทัง้ร่างกาย 

ผูร้บัการประเมนิทีไ่ดร้บัการรกัษาดว้ยการผ่าตดัเอาต่อมลกูหมาก และ/
หรอืถุงพกัน ้าอสจุอิอก (ablation or extirpative surgery)  
หมายเหตุ :  ในกรณีทีม่กีารสญูเสยีความสามารถในการสบืพนัธุ ์หรอื
มอีาการกลัน้ปสัสาวะไม่ไดภ้ายหลงัการผ่าตดั ใหค้ดิค่าการสญูเสยีฯ 
เพิม่ขึน้โดยใชต้ารางค่ารวม 

. 
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บทท่ี 15 
ระบบอวยัวะสืบพนัธุห์ญิง 

 
15.1  อวยัวะเพศภายนอกและช่องคลอด 
 15.1.1  หลกัและวิธีการประเมิน 

15.2  ปากมดลกูและมดลกู 
 15.2.1  หลกัและวิธีการประเมิน 

15.3  ท่อน าไข่และรงัไข่ 
 15.3.1  หลกัและวิธีการประเมิน 

15.4  การสญูเสียสมรรถภาพของระบบอวยัวะสืบพนัธุห์ญิงจากสารอนัตราย 
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บทท่ี 15 
ระบบอวยัวะสืบพนัธุห์ญิง 

 
 การสญูเสยีสมรรถภาพของระบบอวยัวะสบืพนัธุห์ญงิอาจเป็นการสญูเสยีสมรรถภาพทางกายภาพทางสรรีวทิยา
หรอืทางจติใจ หรอืทัง้สามอย่าง ทีม่ผีลต่อการด าเนินชวีติประจ าวนัอย่างน้อยหนึ่งกจิกรรมหรอืมากกว่า  
 ระบบอวยัวะสืบพนัธุห์ญิง (Female reproductive organs) ประกอบดว้ย 
 1. อวยัวะเพศภายนอกและช่องคลอด 
 2. ปากมดลกูและมดลกู 
 3. ท่อน าไขแ่ละรงัไข ่
หมายเหตุ    ความส าคญัของอวยัวะสบืพนัธุ์หญิง อาจแบ่งออกได้ตามวยั คอื วยัก่อนหมดประจ าเดือนกับวยัที่หมด
ประจ าเดอืนแลว้ ดงันัน้ ค่าการสญูเสยีสมรรถภาพ ที่เกดิจากลกัษณะเดยีวกนัในหญงิก่อนหมดประจ าเดอืนจะมคี่าสงูกว่า 
เน่ืองจากยงัอยู่ในวยัเจรญิพนัธุ ์สามารถใหก้ าเนิดบุตรได ้
 
การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของระบบอวยัวะสืบพนัธุห์ญิง 
15.1  อวยัวะเพศภายนอกและช่องคลอด 
 เป็นช่องทางในการร่วมเพศ คลอดบุตร และเป็นทางออกของระด ู
 อาการและอาการแสดงของโรคหรือพยาธิสภาพของอวัยวะเพศภายนอกและช่องคลอด ได้แก่การอักเสบ            
การเกดิแผล การฉีกขาด การเกดิแผลเป็น การเสยีรปูลกัษณ์ การตบีตนั การเกดิเนื้องอกและการเกรง็ตวั การเจบ็ปวดขณะ
ร่วมเพศ การขบัถ่ายปสัสาวะล าบาก การคลอดยาก รวมทัง้การสญูเสยีความรูส้กึทางเพศบางสว่นหรอืทัง้หมด 
 15.1.1  หลกัและวิธีการประเมิน 
  1.  การซกัประวตั ิ

 2.  การการตรวจร่างกายทัว่ไป 
 3.  การตรวจภายในและ/หรอืการตรวจทางทวารหนกั 
 4.  การตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร ไดแ้ก่ การตรวจปสัสาวะดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ และหรอืการเพาะเชือ้ 
 5.  การตรวจทางคลนิิก ไดแ้ก่ การตรวจดว้ยกลอ้งคอลโปสโคป (colposcope) 

 
ตารางท่ี 15- 1  เกณฑ ์การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของอวยัวะเพศภายนอกและช่องคลอด 

ระดบัการสญูเสียสมรรถภาพ อาการและอาการแสดง 
ระดบัที ่1 
สญูเสยีรอ้ยละ 0 - 15 ของทัง้ร่างกาย 

ผู้ป่วยมีอาการและอาการแสดงของโรค หรือมีการเสยีรูปลกัษณ์ของ
อวยัวะเพศภายนอกและช่องคลอด ไม่ต้องรกัษาอย่างต่อเนื่อง กรณีที่
เป็นสตรใีนวยัเจรญิพนัธุย์งัสามารถร่วมเพศและช่องคลอดมขีนาดกวา้ง
พอทีจ่ะคลอดบุตร 

ระดบัที ่2 
สญูเสยีรอ้ยละ16-25 ของทัง้ร่างกาย 

ผู้ป่วยมีอาการและอาการแสดงของโรค หรือมีการเสยีรูปลกัษณ์ของ
อวยัวะเพศภายนอกและช่องคลอด ต้องรกัษาอย่างต่อเน่ือง ผู้ป่วยยงั
สามารถมเีพศสมัพนัธไ์ด ้และกรณีทีเ่ป็นสตรใีนวยัเจรญิพนัธุช์่องคลอด
มคีวามกวา้งทีจ่ะคลอดบุตรได ้
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ระดบัการสญูเสียสมรรถภาพ อาการและอาการแสดง 
ระดบัที ่3  
สญูเสยีรอ้ยละ 26-35 ของทัง้ร่างกาย 

ผู้ป่วยมอีาการและอาการแสดงของโรค หรือมกีารเสยีรูปลกัษณ์ของ
อวยัวะเพศภายนอกและช่องคลอด ไม่สามารถแก้ไขหรอืรกัษาใหห้าย
ได ้ 
ผูป้่วยไม่สามารถมเีพศสมัพนัธไ์ด ้และกรณีทีเ่ป็นสตรใีนวยัเจรญิพนัธุ์
ช่องคลอดมคีวามกวา้งไม่พอทีจ่ะคลอดบุตรได ้

 
ตวัอย่างท่ี 15.1   การสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 0-15 จากสาเหตุของอวยัวะเพศภายนอกและช่องคลอด 
ประวติั ผูป้่วยหญงิอายุ 35 ปี อว้น เคยคลอดบุตรทางช่องคลอด 3 คน มปีระวตัผิวิหนังบรเิวณขา

หนีบอกัเสบเป็นๆ หายๆ ไดร้บัการรกัษาภาวะ active dermatitis ไปแลว้ อาการจะเป็นมาก
ขึน้เมื่อสภาพอากาศรอ้นชืน้ อาการจะดขีึน้เมื่อควบคุมน ้าหนักไดด้ ีไม่ใส่เสือ้ผา้คบัและระวงั
รกัษาความสะอาด ถา้ช่วงทีไ่ม่เป็นมากกส็ามารถร่วมเพศไดเ้ป็นปกติ 

อาการปัจจบุนั dermatitis ดขีึน้แลว้ ไม่มอีาการใดๆ 
การตรวจรา่งกาย ผวิหนงับรเิวณขาหนีบแดงเลก็น้อย 
การตรวจทางคลินิก เพาะเชือ้ราจากขาหนีบไม่พบเชือ้ ระดบัน ้าตาลในเลอืดปกต ิ
การวินิจฉัยโรค dermatitis of vulva; intertrigo 
ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 5 ของทัง้ร่างกาย 
ตวัอย่างท่ี 15.2 การสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 16-25 จากสาเหตุของอวยัวะเพศภายนอกและช่องคลอด 
ประวติั ผูป้ว่ยหญงิอายุ 32 ปี  ไดร้บัการผ่าตดัแกไ้ขภาวะ rectovaginal fistula หลงัคลอดบุตรคนที ่2 

มภีาวะช่องคลอดอุดตนั (severe vaginal stenosis) ต้องมาท าการใส่เครื่องมอืขยายช่อง
คลอดภายใตก้ารดมยาสลบเป็นระยะๆ ตอ้งใชค้รมีทาช่องคลอดอยู่ตลอด บุตรคนที ่3 ต้องผ่า
ทอ้งคลอดเน่ืองจากจะเกดิอนัตรายหากใหค้ลอดทางช่องคลอด 

อาการปัจจบุนั มเีพศสมัพนัธไ์ดแ้ต่มอีาการเจบ็และไม่มคีวามรูส้กึทางเพศ 
การตรวจรา่งกาย ช่องคลอดตืน้ บวมแดงและขนาดเลก็  
การตรวจทางคลินิก ไม่ม ี
การวินิจฉัยโรค severe postoperative vaginal stenosis 
ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 25 ของทัง้ร่างกาย  
ตวัอย่างท่ี 15.3   การสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 26-35 จากสาเหตุของอวยัวะเพศภายนอกและช่องคลอด 
ประวติั ผูป้่วยหญงิอายุ 30 ปี มบีุตร 2 คน ตรวจพบว่าเป็นมะเรง็ปากมดลูก ไดร้บัการรกัษาโดย         

การฉายรงัส ีมปีญัหา vesicovaginal fistula, rectovaginal fistula, severe vaginal stenosis 
ไม่น่าจะตัง้ครรภไ์ดอ้กี 

อาการปัจจบุนั ไม่สามารถมเีพศสมัพนัธไ์ด ้
การตรวจรา่งกาย ช่องคลอดลกึ 2 เซนตเิมตร มโีพรงขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 5 มลิลเิมตร ซึง่มมีูก อุจจาระและ

ปสัสาวะออกมา 
การตรวจทางคลินิก ไม่ม ี
การวินิจฉัยโรค Vesicovaginal fistula, rectovaginal fistula and severe vaginal stenosis 
ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 35 ของทัง้ร่างกาย  เนื่องจากอยู่ในวยัเจรญิพนัธุ์และมอีายุน้อย 

การสูญเสียสมรรถภาพในผู้ป่วยรายน้ีจึงอยู่ในระดับสูง และต้องไปรวมกับการสูญเสีย
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สมรรถภาพของการถ่ายปสัสาวะและการถ่ายอุจจาระเพื่อประเมนิระดบัการสูญเสยีของทัง้
ร่างกายทัง้หมดดว้ย 

 
15.2  ปากมดลกูและมดลกู 
 เป็นทางผ่านของระดอูอกสูภ่ายนอก เป็นทางผ่านของตวัอสุจเิขา้ไปปฏสินธกิบัไข่เป็นตวัอ่อนและเป็นส่วนที่
พยุงครรภ ์สว่นมดลกูเป็นอู่ของตวัอ่อนทีจ่ะเจรญิเตบิโตไปเป็นทารก 
 อาการ อาการแสดงของโรคหรือการท างานที่เสื่อมสภาพลงของปากมดลูกและมดลูก ได้แก่ ระดู ผดิปกต ิ
ภาวะมบีุตรยาก ความผดิปกตขิองการตัง้ครรภแ์ละการคลอดบุตร การเคลื่อนต ่าของมดลกู การเกดิมะเรง็ 
 15.2.1   หลกัและวิธีการประเมิน 
  1.  การซกัประวตั ิ
  2.  การการตรวจร่างกายทัว่ไป 
  3.  การตรวจภายในและ/หรอืการตรวจทางทวารหนกั 
  4.  การตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร ไดแ้ก่  

  -  การตรวจสารคดัหลัง่ดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์และ/หรอืการเพาะเชือ้  
  -  การตรวจดว้ยคลื่นเสยีงความถีส่งู  (ultrasonography) 

  5. การตรวจทางคลนิิก ไดแ้ก่  
  -  การตรวจดว้ยกลอ้งคอลโปสโคป (colposcope)  
  - การตรวจดว้ยกลอ้งฮสีเตอโรสโคป (hysteroscope)  
  -  การตรวจหาเซลลม์ะเรง็ดว้ยวธิกีารทางเซลลว์ทิยา 
  -  การตดัชิน้เนื้อเพื่อตรวจทางจุลพยาธวิทิยา  
  -  การตรวจมกูทีป่ากมดลกูเพื่อดกูารเคลื่อนทีข่องตวัอสจุ ิ โดยตรวจความเหนียวของมกู 
 

ตารางท่ี 15-2  เกณฑ ์การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของปากมดลูกและมดลูก 
 
ระดบัการสญูเสียสมรรถภาพ อาการและอาการแสดง 
ระดบัที ่1 
สญูเสยีฯ รอ้ยละ 0-15  
ของทัง้ร่างกาย 

ผูป้่วยมอีาการและอาการแสดงของโรค หรอืมกีารเสยีรูปลกัษณ์ของปากมดลูกและ
มดลกู ไม่ตอ้งรกัษาอย่างต่อเนื่อง  
หรอื  
มกีารตบีตนัของปากมดลกูทีย่งัไม่ตอ้งรกัษา  
หรอื   
เป็นสภาพการสญูเสยีทางกายวภิาคของหญงิในวยัหมดประจ าเดอืน 

ระดบัที ่2 
สญูเสยีฯ รอ้ยละ 16-25  
ของทัง้ร่างกาย 

ผูป้ว่ยมอีาการและอาการแสดงของโรค  
หรอื  
มกีารเสยีรปูลกัษณ์ของปากมดลกูและมดลกู และตอ้งรกัษาอย่างต่อเนื่อง  
หรอื  
มกีารตบีตนัของปากมดลกูทีต่อ้งการการรกัษาเป็นครัง้คราว 
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ตวัอย่างท่ี 15.4 การสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 0-15 ของทัง้ร่างกาย จากสาเหตุของปากมดลกูและมดลกู 

ประวติั ผูป้่วยหญงิอายุ 42 ปี ระดูมาตัง้แต่อายุ 14 ปี มาครัง้ละ 3 วนั ปรมิาณปกต ิไม่มเีลอืดออก

ระหว่างรอบเดอืน มบีุตร 1 ปีหลงัจากแต่งงาน ไม่ไดคุ้มก าเนิด ไม่มกีารโตของเนื้องอกมดลูก

ระหว่างการตัง้ครรภ ์ไม่มอีาการปวดทีก่อ้นเน้ืองอก คลอดบุตรแขง็แรงดตีอน 38 สปัดาห ์ระดู

หลงัคลอดปกตดิ ี

อาการปัจจบุนั ไม่ม ี

การตรวจรา่งกาย ตรวจภายในพบมดลกูโตไม่สม ่าเสมอ มกีอ้นขนาด 4 เซนตเิมตรตดิกบัตวัมดลกู กดไม่เจบ็ 

การตรวจทางคลินิก ตรวจคลื่นเสยีงความถีส่งูยนืยนัว่าเป็นเนื้องอกมดลกู 

การวินิจฉัยโรค Asymptomatic subserous uterine leiomyoma  

ผลการประเมิน ไม่มกีารสญูเสยีสมรรถภาพโดยรวมของทัง้ร่างกาย 

 

ตวัอย่างท่ี  15-5  การสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 0-15 ของทัง้ร่างกาย จากสาเหตุของปากมดลกูและมดลกู 

ประวติั ผูป้ว่ยหญงิอายุ 60 ปี  เป็น adenomyosis ไดร้บัการผ่าตดัมดลกูทางช่องคลอดเมื่อ 20 ปีก่อน 

ขณะนี้มกีอ้นยื่นออกมาทางช่องคลอด 

อาการปัจจบุนั ปวดถ่วงบรเิวณช่องคลอด มกีอ้นขนาดใหญ่โผล่ออกมาทางช่องคลอด 

การตรวจรา่งกาย vaginal vault prolapse, แต่ไม่พบ cystocele หรอื rectocele ตรวจไม่พบมดลกู  

การตรวจทางคลินิก ไม่มกีารตดิเชือ้ในช่องคลอด 

การวินิจฉัยโรค Posthysterectomy vaginal vault prolapse 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 15 จากการทีส่ญูเสยีมดลูก ต้องรวมกบัการสญูเสยีสมรรถภาพ

เน่ืองจากมกีารโผล่ยื่นของช่องคลอดเพื่อประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกาย 

ค าอธิบาย   ไดร้บัการรกัษาโดยการใช ้pessary โดยเปลีย่นสปัดาหล์ะ 2 ครัง้ อาการค่อยๆ ดขีึน้ 

 

ระดบัการสญูเสียสมรรถภาพ อาการและอาการแสดง 
ระดบัที ่3  
สญูเสยีฯ รอ้ยละ 26-35  
ของทัง้ร่างกาย 

ผูป้ว่ยมอีาการและอาการแสดงของโรค หรอืมกีารเสยีรูปลกัษณ์ของปากมดลูกและ
มดลกู ไม่สามารถรกัษาใหก้ลบัเป็นปกตไิด ้ 
หรอื  
มกีารตบีตนัของปากมดลกูโดยสมบรูณ์   
หรอื   
เป็นสภาพการสญูเสยีทางกายวภิาคหรอืสรรีวทิยาโดยสิน้เชงิของหญงิทีย่งัอยู่ในวยั
เจรญิพนัธุ ์
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ตวัอย่างท่ี15.6    การสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 16-25 ของทัง้ร่างกาย จากสาเหตุของปากมดลกูและมดลกู 

ประวติั ผูป้ว่ยหญงิอายุ 32 ปี ไดร้บัการตดัปากมดลกูเป็นรปูกรวย ม ีpartial cervical stenosis มรีะดู

คัง่ ต้องมาท าการขยายปากมดลูกทุก 2-4 เดอืนเนื่องจากมเีลอืดคัง่ในมดลูกและปวดระด ู

ตัง้ครรภ ์2 ปีหลงัจากผ่าตดัปากมดลูก ทารกคลอดโดยการผ่าตดัคลอดทางหน้าทอ้งตอน 38 

สปัดาหเ์น่ืองจากมรีกลอกตวัก่อนก าหนด 

อาการปัจจบุนั ตอ้งมาท าการขยายปากมดลกูทุก 2 เดอืน 

การตรวจรา่งกาย ปากมดลกูแคบ 

การตรวจทางคลินิก ไม่ม ี

การวินิจฉัยโรค Incomplete cervical stenosis 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 16 ของทัง้ร่างกาย 

 

ตวัอย่างท่ี 15.7   การสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 26-35 ของทัง้ร่างกาย จากสาเหตุของปากมดลกูและมดลกู 

ประวติั ผูป้่วยหญงิอายุ 34 ปี มมีดลูกหย่อนออกมาทางช่องคลอดเนื่องจากคลอดบุตรตวัใหญ่และ           

เบ่งคลอดเป็นเวลานาน ได้รบัการผ่าตัดเย็บซ่อมผนังช่องคลอดทัง้ด้านหน้าและด้านหลงั            

ตดัปากมดลกูออกก่อนทัง้หมดและเยบ็ยดึมดลกูไวก้บัเอน็ยดึทางดา้นหลงั 

อาการปัจจบุนั การตัง้ครรภ์ 3 ครัง้ต่อมามกีารแทง้ออกมาทัง้หมดในช่วง 12-16 สปัดาหท์ัง้ๆ ที่ไดร้บัการ

ดแูลอย่างด ีเน่ืองจากปากมดลกูเปิดก่อนก าหนด 

การตรวจรา่งกาย Large, prolapsed uterus  

การตรวจทางคลินิก ผลการตรวจคดักรองมะเรง็ปากมดลกู (Pap smear) ปกต ิ 

การวินิจฉัยโรค Partial cervical absence and incompetence; uterine prolapse 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 30 ของทัง้ร่างกาย  

ค าอธิบาย   ไม่สามารถเยบ็ซ่อมปากมดลกูไดเ้น่ืองจากเคยตดัปากมดลกูออกไปบางสว่น 

 

ตวัอย่างท่ี 15.8   การสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 26-35 ของทัง้ร่างกาย  จากสาเหตุของปากมดลกูและมดลกู 

ประวติั ผูป้่วยหญงิอายุ 28 ปี  ยงัไม่มบีุตร เป็นมะเรง็ปากมดลูกระยะ I B ไดร้บัการผ่าตดัตดัมดลูก

ออกแบบถอนรากถอนโคน เลาะต่อมน ้าเหลอืง แต่ไม่ไดต้ดัรงัไข่ 

อาการปัจจบุนั ไม่ม ี

การตรวจรา่งกาย ช่องคลอดสัน้กว่าปกตเิลก็น้อย 

การตรวจทางคลินิก ไม่ม ี
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การวินิจฉัยโรค status post hysterectomy secondary to treatment of invasive cervical squamous cell 

carcinoma 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 30 ของทัง้ร่างกาย 

 

15.3  ท่อน าไข่และรงัไข่ 
  ท่อน าไข่เป็นทางผ่านของตวัอสุจแิละไข่ที่ได้รบัการปฏสินธเิป็นตวัอ่อนมาฝงัตวัในโพรงมดลูก ส่วนรงัไข่มี

หน้าทีใ่นการสรา้งฮอรโ์มนเพศและสรา้งไข่ 

  อาการ อาการแสดงของโรคหรอืการท างานที่เสื่อมสภาพลงของท่อน าไข่และรงัไข่ ได้แก่ การตีบตนัและ              

การอุดตนัของท่อน าไข ่การอกัเสบตดิเชือ้ เลอืดออกผดิปกตทิางช่องคลอด ภาวะมบีุตรยากและการเกดิมะเรง็ 

  15.3.1   หลกัและวิธีการประเมิน 

  1.   การซกัประวตั ิ

  2.   การตรวจร่างกายทัว่ไป 

  3.   การตรวจภายในและ/หรอืการตรวจทางทวารหนกั 

  4.   การตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร ไดแ้ก่ การตรวจดว้ยคลื่นเสยีงความถีส่งู 
 5. การตรวจทางคลนิิก ไดแ้ก่  

-  การตรวจดว้ยกลอ้งลาปาโรสโคป (laparoscope)  
-  การฉีดสเีพื่อตรวจสอบภาวะการตบีตนัของท่อน าไข ่ 
-  การตรวจระดบัฮอรโ์มนเพศ 
-  การทดสอบการตกไขด่ว้ยการวดัอุณหภูมริ่างกายมลูฐาน และ/หรอืการตรวจฮอรโ์มนเพศเป็นระยะ 
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ตารางท่ี 15- 3  เกณฑ ์การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของท่อน าไข่และรงัไข่ 
 
ระดบัการสญูเสียสมรรถภาพ อาการและอาการแสดง 
ระดบัที ่1 
สญูเสยีฯ รอ้ยละ 0-15  
ของทัง้ร่างกาย 

ผูป้ว่ยมอีาการและอาการแสดงของโรค หรอืมกีารผดิรปูของท่อน าไข่หรอืรงัไข่ ที่
ไม่ตอ้งการรกัษาอย่างต่อเนื่อง  
หรอื   
ท่อน าไข ่และรงัไขท่ างานไดเ้ป็นปกตหินึ่งขา้งในหญงิวยัเจรญิพนัธุ ์
หรอื 
มีการสูญเสียสมรรถภาพของท่อน าไข่และรังไข่ทัง้สองข้าง ในหญิงวัยหมด
ประจ าเดอืน 

ระดบัที ่2 
สญูเสยีฯ รอ้ยละ 16-25  
ของทัง้ร่างกาย 

ผูป้่วยมอีาการและอาการแสดงของโรค หรอืมกีารผดิรูปของท่อน าไข่ หรอืรงัไข ่
ซึง่ตอ้งการการรกัษาอย่างต่อเนื่อง  
แต่ 
ไม่มกีารอุดตนัของท่อน าไขแ่ละยงัมกีารตกไขไ่ด ้  

ระดบัที ่3  
สญูเสยีฯ รอ้ยละ 26-35  
ของทัง้ร่างกาย 

ผูป้่วยมอีาการและอาการแสดงของโรค หรอืมกีารผดิรูปของท่อน าไข่หรอืรงัไข ่
และท าใหเ้กดิการตบีตนัของท่อน าไขอ่ย่างสมบรูณ์ หรอืไม่สามารถเกดิการตกไข่
ในหญงิวยัเจรญิพนัธุ ์
หรอื 
มกีารสญูเสยีการท างานของท่อน าไข่หรอืรงัไข่ทัง้สองขา้งอย่างสิน้เชงิในหญงิวยั
เจรญิพนัธุ ์

 

ตวัอย่างท่ี 15.9    การสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 0-15 ของทัง้ร่างกาย จากสาเหตุของท่อน าไขแ่ละรงัไข่ 

ประวติั ผูป้่วยหญิงอายุ 28 ปีหลงัแต่งงาน 6 ปีแล้วยงัไม่มบีุตร มเีพศสมัพนัธ์สม ่าเสมอ ไม่ได้

คุมก าเนิด มรีะดทูุก 40-60 วนัตัง้แต่อายุ 12 ปี ไดร้บัยากระตุน้ใหไ้ขต่กและตัง้ครรภไ์ดใ้นรอบ

เดอืนที ่2 หลงัจากใหย้า คลอดบุตรปกต ิครบก าหนด  

อาการปัจจบุนั ไม่มอีาการ 

การตรวจรา่งกาย ปกต ิ

การตรวจทางคลินิก ตรวจท่อน าไขโ่ดยการฉีดสารทบึรงัสพีบว่าปกตดิ ี ตรวจน ้าอสจุฝิา่ยชายอยู่ในเกณฑป์กต ิ

การวินิจฉัยโรค Irregular ovulation secondary to hypothalamic-pituitary dysfunction  

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 5 ของทัง้ร่างกาย 
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ตวัอย่างท่ี 15-10 การสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 16-25 ของทัง้ร่างกาย จากสาเหตุของท่อน าไขแ่ละรงัไข่ 

ประวติั ผู้ป่วยหญิงอายุ 27 ปี มีบุตร 2 คน ปวดท้องระดูมากขึ้นเรื่อยๆ จาก severe pelvic 

endometriosis ได้รับการผ่าตัดเปิดหน้าท้อง ตัดถุงน ้ าที่ร ังไข่ออก หลังผ่าตัดสามารถ            

ตัง้ครรภ ์และคลอดบุตรไดป้กต ิแต่ยงัตอ้งใหย้ารกัษาอาการปวดทอ้งระดตู่อไป 

อาการปัจจบุนั ปวดทอ้งน้อยระหว่างมรีะดเูน่ืองจาก recurrent endometriosis 

การตรวจรา่งกาย กดเจบ็ทีม่ดลกูและปีกมดลกู 

การตรวจทางคลินิก ตรวจไม่พบว่ามกีารตดิเชือ้ 

การวินิจฉัยโรค Recurrent pelvic endometriosis 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 20 ของทัง้ร่างกาย 

 

ตวัอย่างท่ี 15.11   การสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 26-35 ของทัง้ร่างกาย  จากสาเหตุของท่อน าไขแ่ละรงัไข่ 

ประวติั ผูป้ว่ยหญงิอายุ 32 ปีมบีุตร 2 คน 

อาการปัจจบุนั อุง้เชงิกรานอกัเสบตดิเชือ้อย่างรุนแรง 

การตรวจรา่งกาย มดลกูขนาดปกต ิท่อน าไขข่นาดใหญ่ทัง้ 2 ขา้ง 

การตรวจทางคลินิก ตรวจดว้ยกลอ้งลาปาโรสโคปพบว่าท่อน าไข่อุดตนัและขนาดใหญ่ทัง้ 2 ขา้ง ไดท้ าการรกัษา

โดยการตดัท่อน าไขท่ัง้ 2 ขา้งออก 

การวินิจฉัยโรค Status post bilateral salpingectomy 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 30 ของทัง้ร่างกาย 

 

ตวัอย่างท่ี 15.12    การสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 26-35 ของทัง้ร่างกาย จากสาเหตุของท่อน าไขแ่ละรงัไข่ 

ประวติั ผูป้่วยหญงิอายุ 27 ปีเป็น Wilms tumor ตัง้แต่เดก็ ไดร้บัการผ่าตดั radical nephrectomy 

ไดร้บัยาเคมบี าบดัและการฉายรงัสรีกัษาในช่องทอ้ง 

อาการปัจจบุนั ไม่มรีะด ูแต่งงาน 5 ปี ไม่ไดคุ้มก าเนิด แต่ไม่ตัง้ครรภ์ 

การตรวจรา่งกาย แผลผ่าตดั nephrectomy 

การตรวจทางคลินิก ตรวจน ้าอสุจฝิ่ายชายอยู่ในเกณฑป์กต ิฉีดสารทบึรงัสตีรวจท่อน าไข่พบว่าอยู่ในเกณฑ์ปกต ิ

ตรวจระดบัฮอรโ์มนพบว่าม ีprimary ovarian failure 

การวินิจฉัยโรค Infertility due to primary ovarian failure 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 30 เนื่องจากการสญูเสยีรงัไข่ ต้องรวมกบัการสญูเสยีสมรรถภาพ

ของระบบทางเดนิปสัสาวะเพื่อประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของทัง้ร่างกาย 
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15.4  การสญูเสียสมรรถภาพของระบบอวยัวะสืบพนัธุห์ญิงจากสารอนัตราย 
 สารอนัตรายทีม่ผีลต่ออวยัวะสบืพนัธุห์ญงิ อาจแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่คอื 

 1. สารก่อมะเรง็ (carcinogenic substance)  

     สารก่อมะเร็งมีความหลากหลาย สารบางชนิดมีหลักฐานชัดเจนว่าก่อมะเร็งในมนุษย์ สารบางชนิด               

ก่อมะเรง็ในสตัวท์ดลองได ้ แต่ยงัไม่มขีอ้มลูว่าสามารถก่อมะเรง็ในมนุษย ์และสารบางชนิดยงัไม่มขีอ้มลูเพยีงพอทีจ่ะสรุปได้

ว่าสามารถก่อมะเรง็ทัง้ในมนุษยห์รอืสตัวท์ดลอง 

 2. สารก่อผดิรปูในทารก (teratogenic substance)   

  สารทีก่่อใหเ้กดิความพกิารผดิรปูในทารกมคีวามหลากหลาย เช่นเดยีวกบัสารก่อมะเรง็ 

  การพสิจูน์ว่าสารอนัตรายนัน้เป็นภยัต่อสุขภาพในระยะยาวหรอืไม่นัน้มขีอ้จ ากดัค่อนขา้งมาก เนื่องจากการ

เป็นมะเรง็หรอืความผดิปกตขิองทารกในครรภ์ ส่วนใหญ่เป็นเรื่องทีอ่าจเกดิขึน้ไดต้ามธรรมชาต ิดงันัน้การลงความเหน็ใน

เรื่องนี้จะตอ้งมกีารพจิารณาโดยใชข้อ้มลูจากหลกัฐานทางการแพทยท์ีม่อียู่ ร่วมกบัความเหน็ของแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญ 

 

15.5   การสญูเสียสมรรถภาพของระบบอวยัวะสืบพนัธุห์ญิงต่อชีวิตประจ าวนั 
 การสญูเสยีสมรรถภาพระบบสบืพนัธุท์ี่มผีลต่อกจิกรรมในชวีติประจ าวนั อาจอา้งองิดว้ยแนวคดิเรื่องการล าดบั

ชัน้ของความตอ้งการ ในทฤษฎบีุคลิกภาพแบบองคร์วมของ Maslow ซึง่มคีวามโดยสรุปว่ามนุษยม์คีวามต้องการทีส่ าคญั

อยู่ 5 ระดบั เรยีงจากขัน้ต ่าไปสูข่ ัน้สงู คอื 

 1. ตอ้งการอากาศหายใจ อาหาร การนอนและกามารมณ์ 

 2. ต้องการความปลอดภยั รวมถงึความต้องการระเบยีบกฎเกณฑ์ เสถียรภาพและความมัน่คงทางเศรษฐกจิ  

การงาน ครอบครวั 

 3. ต้องการสงักดัและความรกัคอื เป็นสมาชกิครอบครวั หน่วยงาน มคีวามสมัพนัธ์ในสงัคมทีไ่ม่เป็นทางการมี

การดแูลเอาใจใสก่นัอย่างอบอุ่น 

 4. ความตอ้งการยกย่องนบัถอืตวัเอง 

 5. ตอ้งการไดร้บัการยกย่องจากผูอ้ื่น ตอ้งการไดร้บัการยอมรบั ตลอดจนเกยีรตยิศชื่อเสยีงจากผูอ้ื่น 

 การสญูเสยีสมรรถภาพระบบอวยัวะสบืพนัธุห์ญงิ ย่อมมผีลต่อกจิกรรมในชวีติประจ าวนัในหลายลกัษณะ เป็นตน้

ว่าการด าเนินชวีิตคู่ การมสีมัพนัธภาพทางเพศ  รวมถึงความพึงพอใจทางเพศอีกประการหนึ่ง  การสบืสายโลหติเป็น

สญัชาตญาณที่เกี่ยวขอ้งกบัความมัน่คงในครอบครวัและการมคีรอบครวัที่อบอุ่น เพราะครอบครวัเป็นหน่วยย่อยสุดของ

สงัคมใน การเสรมิสรา้งความสมัพนัธ ์ และความรกัต่อกนัและกนั ท าใหม้นุษยแ์ต่ละคนมคุีณค่าและความมศีกัดิศ์รใีนการใช้

ชวีติร่วมกนักบัผูอ้ื่นในสงัคม 
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บทท่ี 16 
ระบบโลหิตวิทยา 

 

16.1   หลกัและวิธีการประเมินการสญูเสียสมรรถภาพจากภาวะโลหิตจาง 
 16.1.1   เกณฑก์ารประเมินการสญูเสียสมรรถภาพจากภาวะโลหิตจาง 

16.2   หลกัและวิธีการประเมินการสญูเสียสมรรถภาพจากภาวะ Polycythemia   (โปลีซยัธีเมีย) 
 16.2.1   การวินิจฉัยภาวะ  Polycythemia vera  (P. vera) 

 16.2.2   เกณฑก์ารประเมินการสญูเสียสมรรถภาพจากภาวะ Polycythemia   (โปลีซยัธีเมีย) 
16.3   หลกัและวิธีการประเมินการสญูเสียสมรรถภาพจากโรคและความผิดปกติของเมด็เลือดขาว 
 16.3.1   ชนิดของเมด็เลือดขาว 
 16.3.2   ม้ามและการตดัม้าม 
 16.3..3   การติดเช้ือ HIV  
 16.3.4  เกณฑก์ารประเมินการสญูเสียสมรรถภาพของรา่งกายเน่ืองจากโรคของเมด็เลือดขาว 

16.4   หลกัและวิธีการประเมินการสญูเสียสมรรถภาพจากโรค myelofibrosis 
 16.4.1   การวินิจฉัยโรค myelofibrosis 
 16.4.2   การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพจากโรค myelofibrosis  

16.5   หลกัและวิธีการประเมินการสญูเสียสมรรถภาพจากโรคเลือดออกง่าย  (Hemorrhagic disorders) 
 16.5.1   เกณฑก์ารประเมินการสญูเสียสมรรถภาพของรา่งกายเน่ืองจากโรคเลือดออกง่ายและความ

ผิดปกติของเกรด็เลือด 

16.6   หลกัและวิธีการประเมินการสญูเสียสมรรถภาพจากภาวะล่ิมเลือดอดุตนัในหลอดเลือด 
(thrombotic disorders) 

 16.6.1   Inherited Thrombotic Disorders 
 16.6.2    Acquired Thrombotic Disorders 
 16.6.3   เกณฑก์ารประเมินการสญูเสียสมรรถภาพจากภาวะโรคล่ิมเลือดอดุตนัในหลอดเลือด 
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บทท่ี 16 

ระบบโลหิตวิทยา 
 
 ระบบโลหติวทิยา (hematopoietic system) ประกอบดว้ยไขกระดูก (bone marrow) ซึง่ท าหน้าทีส่รา้งเมด็เลอืด
แดง, เมด็เลอืดขาว, เกรด็เลอืด เน้ือเยื่อลมิฟอยด ์(lymphoid tissue) มา้ม และโปรตนีชนิดต่าง ๆ ซึง่ท าหน้าทีเ่กีย่วกบัการ
แขง็ตวัของเลอืด โดยปกตเิซลลต่์าง ๆ ของระบบโลหติวทิยามคีวามสมัพนัธซ์ึง่กนัและกนัอย่างใกลช้ดิ ความผดิปกตขิอง
เซลลใ์นระบบโลหติวทิยาประเภทหนึ่งมกัมผีลหรอืมสี่วนร่วมท าให้เกดิความผดิปกตขิองเซลล์หรอืการท างานของอวยัวะ
ระบบอื่นของทัง้ร่างกาย ตวัอย่างเช่น ผูป้่วยทีม่โีลหติจางอาจน าไปสู่ภาวะเน้ือเยื่อขาดออกซเิจน ท าใหเ้กดิกลา้มเนื้อหวัใจ
ตาย อาการปวดศรีษะหรอืชกัได ้ความผดิปกตทิีเ่กดิขึน้ในระบบอื่นดงักล่าว จงึต้องน ามาประเมนิการสญูเสยีร่วมดว้ยเสมอ
เมื่อจะประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละทางโลหติวทิยา 
 ในการพจิารณาประเมนิโรคทางระบบนี้ พงึระลกึไวเ้สมอว่า ไม่ควรประเมนิ ‚การสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละอย่าง
ถาวร‛ จนกว่าจะไดใ้หก้ารรกัษาอย่างเตม็ทีเ่ป็นระยะเวลาพอสมควร  เพื่อใหไ้ดผ้ลการบ าบดัรกัษาอย่างเหมาะสมและพอด ี
และจะตอ้งยอมรบัว่าความรุนแรงของการสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละอย่างถาวรของระบบโลหตินัน้ไม่คงทีเ่สมอไป อาจจะมี
การเปลีย่นแปลงเกดิขึน้ได ้ ผูป้ว่ยรายหนึ่ง ๆ จงึควรจะไดม้กีารตรวจและประเมนิผลของการสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละเป็น
ระยะ ๆ ตามความเหมาะสม 
 การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพร้อยละอย่างมีประสิทธิผลนัน้ แพทย์ควรมีอุปกรณ์ในการตรวจทาง
หอ้งปฏบิตักิารทีเ่หมาะสม ทัง้น้ีขึน้กบัการวนิิจฉยัแยกโรคในผูป้ว่ยแต่ละราย ตวัอย่างของการตรวจดงักล่าวไดแ้ก่ complete 
blood count, การตรวจไขกระดูก (aspiration/biopsy), hemoglobin electrophoresis, immunochemistry, cytogenetics, 
Coomb’s test, flow cytometry และ hemostasis studies  

 ในการวดัความรุนแรงของอาการและอาการแสดงออกถงึความผดิปกตขิองโรคทางโลหติวทิยานัน้ สามารถวดัได้
จากความสามารถของบุคคลในการท ากจิวตัรประจ าวนัว่าท าไดม้ากน้อยเพยีงไร ดงัแสดงไวใ้นตารางที ่ 16-1 
 
ตารางท่ี 16-1  การจ าแนกระดบัความรนุแรงของผูป่้วยโรคเลือด 

ระดบัความรนุแรง อาการและอาการแสดง 
1.   ไม่พบความผดิปกต ิ ไม่พบอาการหรอือาการแสดงของโรค  ถงึแมว้่าจะพบความ

ผดิปกตขิองการตรวจเลอืดทางหอ้งปฏบิตักิารผูป้ว่ยสามารถ
ประกอบกจิวตัรประจ าวนัไดต้ามปกต ิ

2.   ความผดิปกตเิลก็น้อย พบอาการหรอือาการแสดงของโรคบางอย่าง ผูป้ว่ยมคีวาม
ล าบากบา้งในการประกอบกจิวตัรประจ าวนั 

3.   ความผดิปกตปิานกลาง พบอาการหรอือาการแสดงของโรค ตอ้งการความช่วยเหลอืบาง
สว่นมากบา้ง น้อยบา้ง จากบุคคลอื่น ในการประกอบกจิวตัร
ประจ าวนั 

4.   ความผดิปกตมิาก พบอาการหรอือาการแสดงของโรค ตอ้งการความช่วยเหลอืจาก
บุคคลอื่นในการประกอบกจิวตัรประจ าวนัสว่นใหญ่หรอืทัง้หมด 
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16.1  หลกัและวิธีการประเมินการสญูเสียสมรรถภาพจากภาวะโลหิตจาง 
 อาการและอาการแสดงของโลหิตจาง รวมทัง้สมรรถภาพของบุคคลที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นผลจากปจัจัย             

3  ประการส าคญั  คอื 

(1) ปรมิาณของเมด็เลอืดแดงทีม่ ีซึง่สามารถวดัเป็นระดบัฮโีมโกลบนิ หรอื ฮมีาโตครติ 

(2) อตัราความเรว็ในการลดลงของระดบัฮโีมโกลบนิ หรอื ฮมีาโตครติ โดยผูป้่วยทีม่ภีาวะโลหติจางเกดิขึน้ใน

ระยะเวลาสัน้ ๆ มกัจะมอีาการรุนแรงมากกว่าผูป้ว่ยทีม่อีาการโลหติจางเกดิขึน้ชา้ ๆ  

(3) กลไกในการปรบัตวัของทัง้ร่างกาย (compensatory mechanism) ต่อการเกดิภาวะโลหติจางทีส่ าคญัไดแ้ก่

ระบบหวัใจและการไหลเวยีนเลอืด และระบบหายใจ ผูป้่วยทีม่รีะดบัฮโีมโกลบนิเท่ากนั ผูป้่วยทีม่โีรคหวัใจ เช่น หวัใจขาด

เลอืด มกัจะมกีารสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละมากกว่าผูป้ว่ยทีไ่ม่มโีรคหวัใจร่วมดว้ย 

 ดงันัน้การใชร้ะดบัของฮโีมโกลบนิหรอืฮมีาโตครติอย่างเดยีวเป็นตวัตดัสนิความสูญเสยีสมรรถภาพจากภาวะ

โลหติจางจงึไม่เพยีงพอ  นอกจากนี้ภาวะโลหติจางจากสาเหตุหลายอย่างสามารถแกไ้ขใหด้ขีึน้ หรอืกลบัเป็นปกตไิด ้หาก

ไดร้บัการรกัษาทีถู่กตอ้ง  เช่น ผูป้่วยทีม่โีลหติจางจากการขาดสารอาหาร เช่น เหลก็, โฟลคิ หรอื วติามนิบ ี12 หากไดร้บั

สารอาหารที่ขาดอย่างเพยีงพอ กส็ามารถมรีะดบัฮโีมโกลบนิกลบัมาเป็นปกติได ้ ขณะเดยีวกนัสาเหตุของโลหติจางบาง

สาเหตุ อาจท าใหเ้กดิการสญูเสยีสมรรถภาพร้อยละอย่างถาวรได ้เช่น การเกดิ demyelinization ในผูท้ีข่าดวติามนิบ ี12  

หรอืการเกดิ extramedullary hematopoiesis กดทีไ่ขสนัหลงัในผูป้่วยธาลสัซเีมยี ท าใหเ้กดิการอ่อนแรงของขาทัง้ 2 ขา้ง

อย่างถาวรได ้ รวมทัง้การเกดิ osteopenia ในผูป้่วยธาลสัซเีมยี อาจเป็นสาเหตุท าใหเ้กดิการปวดกระดูก หรอืกระดูกหกั

ง่าย จนเกดิการสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละอย่างถาวรได ้

 ในบางครัง้โรคทีเ่ป็นสาเหตุของโลหติจางอาจรกัษาไม่หาย   แต่สามารถรกัษาใหค้วามรุนแรงของโลหติจางลดลง 

(มรีะดบัของฮโีมโกลบนิสงูขึน้หรอืกลบัสูร่ะดบัปกติ) ได ้เช่น การใช ้erythropoietin  ในผูป้ว่ยโลหติจางจากโรคไตวายเรือ้รงั  

หรือการให้เลือดในภาวะโลหิตจางจากสาเหตุบางประการ สามารถท าให้อาการและอาการแสดงของโลหิตจางลดลง          

อย่างน้อยในช่วงระยะเวลาหนึ่งหลงัการใหเ้ลอืด แมว้่าสาเหตุของโลหติจางจะไม่สามารถแกไ้ขไดก้ต็าม 

 

16.1.1   เกณฑก์ารประเมินการสญูเสียสมรรถภาพจากภาวะโลหิตจาง 

 เกณฑก์ารประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพจากภาวะโลหติจาง ใหด้จูากตารางที ่16-2  

 

ตารางท่ี 16-2  เกณฑก์ารประเมินการสูญเสียสมรรถภาพจากภาวะโลหิตจาง 

 

ระดบัการสญูเสียสมรรถภาพ อาการ และอาการแสดง 

ระดบัท่ี 1   

สญูเสยีฯ รอ้ยละ 0-10  ของทัง้รา่งกาย 

ไม่มอีาการ# และระดบัฮโีมโกลบนิ 10 – 12 กรมั/ดล*  

และไมจ่ าเป็นตอ้งใหเ้ลอืด 

ระดบัท่ี 2 

สญูเสยีฯ รอ้ยละ11-30  ของทัง้ร่างกาย 

มอีาการเลก็น้อย# และฮโีมโกลบนิ 8 – 10 กรมั/ดล* และ

ไม่จ าเป็นตอ้งใหเ้ลอืด 
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ระดบัการสญูเสียสมรรถภาพ อาการ และอาการแสดง 

ระดบัท่ี 3 

สญูเสยีฯ รอ้ยละ 31-70  ของทัง้ร่างกาย 

มอีาการปานกลางถงึมาก# และฮโีมโกลบนิ 5–8 กรมั/

ดล* และตอ้งใหเ้ลอืดเฉลีย่ 1 หน่วยต่อ 2 สปัดาห ์ 

ระดบัท่ี 4 

สญูเสยีฯ รอ้ยละ71-100 ของทัง้ร่างกาย 

มอีาการปานกลางถงึมาก# และฮโีมโกลบนิ 5–8 กรมั/

ดล* และตอ้งใหเ้ลอืดเฉลีย่ 1 หน่วยหรอื   มากกว่าต่อ 1 

สปัดาห ์  
*ระดบัฮโีมโกลบนิก่อนการใหเ้ลอืด 
#ดตูาราง 16-1 

 

 

ตวัอย่างท่ี 16.1 สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 0 - 10 ของทัง้ร่างกาย จากโลหติจาง 

ประวติั ผูป้ว่ยชาย อายุ 18 ปี ขอใบรบัรองแพทยเ์พื่อสมคัรเขา้เรยีนต่อ 

อาการปัจจบุนั ไม่ม ี

การตรวจรา่งกาย ปกต ิ

การตรวจทางคลินิก Hemoglobin 12 gm/dl., MCV 65 fl.,  Hemoglobin typing: A2A, A2 = 4% 

การวินิจฉัยโรค Beta thalassemia trait 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 0 ของทัง้ร่างกาย  

ค าอธิบาย ไม่ปรากฏว่ามกีารเสือ่มสมรรถภาพในการท างานสามารถท ากจิวตัรประจ าวนั และเล่นกฬีาได้

ตามปกต ิ

 

ตวัอย่างท่ี 16.2 สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 0 -10 ของทัง้ร่างกายจากโลหติจาง และโรค rheumatoid arthritis 

ประวติั ผูป้่วยหญงิ อายุ 48 ปี ไดร้บัการวนิิจฉัย rheumatoid arthritis มานานกว่า 10 ปี รกัษาดว้ย 

aspirin  NSAID และ prednisolone เป็นครัง้คราว 

อาการปัจจบุนั บางครัง้มอีาการอ่อนเพลยี ขอ้มอืและน้ิวมอืตดิ  ก ามอืล าบากและเป็นอุปสรรคต่อการท ากจิวตัร

ประจ าวนับา้ง 

การตรวจรา่งกาย มกีารผดิรปูของขอ้น้ิวมอืทัง้ 2 ขา้ง เขา้ไดก้บั rheumatoid arthritis 

การตรวจทางคลินิก Hemoglobin 10.2 gm/dl., hematocrit 31%, MCV 79 fl. Serum ferritin 110 ng/ml, 

Rheumatoid factor – positive   

การตรวจทางคลินิก อื่นๆ อยู่ในเกณฑป์กต ิ

การวินิจฉัยโรค Anemia with rheumatoid arthritis 
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ผลการประเมิน  สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 5-10 ของทัง้ร่างกายจากโลหติจางคดิรวมกบัการเสื่อมสมรรถภาพ

จาก rheumatoid arthritis 

ค าอธิบาย อาการของโรค rheumatoid arthritis เหน็ไดช้ดัเจน  ภาวะโลหติจางเป็นเพยีงเลก็น้อย  ผูป้่วย         

ทีเ่ป็น rheumatoid arthritis หรอื chronic inflammation อาจเกดิภาวะโลหติจางจากการขาด

เหลก็ เน่ืองจากการใชย้าและเลอืดออกในทางเดนิอาหารได ้ผูป้่วยรายน้ี serum ferritin ปกต ิ

ท าใหไ้ม่นึกถงึโลหติจางจากการขาดเหลก็ ภาวะโลหติจางทีพ่บเกดิจาก anemia of chronic 

disease 

 

ตวัอย่างท่ี 16.3 สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 11 - 30 ของทัง้ร่างกายจาก autoimmune hemolytic anemia 

ประวติั ผูป้ว่ยชาย อาย ุ59 ปี 2 ปี ก่อนมกีารตดิเชือ้ทีป่อด และตรวจพบว่ามโีลหติจาง 

อาการปัจจบุนั อ่อนเพลยี งบีหลบับ่อยๆ สปัดาหล์ะหลายวนั ท างานที่ออกแรงมากไม่ได ้เช่น ขุดดนิ หรอืตดั

หญา้เป็นเวลานาน ๆ 

การตรวจรา่งกาย ปกต ิตบัและมา้มไม่โต 

การตรวจทางคลินิก Hemoglobin 9.5 gm/dl., hematocrit 29%, MCV 110 fl. Cold agglutinin เป็นบวก พบ 

autoagglutination จาก Blood smear  

การวินิจฉัยโรค Autoimmune hemolytic anemia ชนิด cold antibody 

ผลการประเมิน  สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 20 ของทัง้ร่างกาย 

ค าอธิบาย มภีาวะโลหติจางเรือ้รงั ซึง่จ ากดัการท ากจิวตัรประจ าวนั ไม่มกีารรกัษาจ าเพาะ  การสมัผสักบั

ความเยน็หรอืการตดิเชือ้ไวรสั อาจท าให้เกดิภาวะโลหติจางเฉียบพลนัจากเมด็เลอืดแดงแตก  

ผูป้่วยบางรายอาจเกดิ malignant lymphoma ชนิด large cell type โดยเฉพาะในผูป้่วยที่

สงูอายุ  ควรไดร้บัการตดิตามอาการทางคลนิิกอย่างสม ่าเสมอ 

 

ตวัอย่างท่ี 16.4 สญูเสยีสมรรถภาพ รอ้ยละ 11 - 30 ของทัง้ร่างกายจาก hemoglobin H disease 

ประวติั ผู้ป่วยหญิง อายุ 22 ปี ได้รบัการวินิจฉัย hemoglobin H disease ตัง้แต่เด็ก มี acute 

hemolytic crisis เป็นบางครัง้เวลามไีข้ hemoglobin อยู่ระหว่าง 8.5 – 9.5 gm/dl อาการ

อ่อนเพลยี งบีหลบับา้ง ต้องหยุดพกังานเป็นครัง้คราว เวลาเกดิ hemolytic crisis มกัมอีาการ

หอบเหนื่อยเวลาขึน้บนัได 1 ชัน้ 

การตรวจรา่งกาย ตาเหลอืงเลก็น้อย มา้มโต 2 เซนตเิมตรต ่ากว่าชายโครง 

การตรวจทางคลินิก Hemoglobin 8.2 gm/dl., hematocrit 29%, MCV 65 fl. Hypochromic microcytic red cell   

hemoglobin typing – hemoglobin H disease 
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การวินิจฉัยโรค   Hemoglobin H disease 

ผลการประเมิน  สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 25 ของทัง้ร่างกาย 

ค าอธิบาย ความสามารถในการท างานมขีอ้จ ากดับา้ง  ควรได้รบัการตดิตามอาการทางคลนิิกจ าเป็นต้องให้

เลอืดเป็นครัง้คราวเมื่อเกดิ hemolytic crisis 

 

ตวัอย่างท่ี 16.5 สญูเสยีสมรรถภาพ รอ้ยละ 31 – 70  ของทัง้ร่างกาย จาก โลหติจางเรือ้รงัใน  myelodysplastic 

syndrome 

ประวติั ผูป้ว่ยหญงิ อาย ุ48 ปี อ่อนเพลยี เบื่ออาหาร เหนื่อยง่าย 1 ปี ตรวจพบว่าโลหติจางเป็นมากขึน้ 

เรื่อย ๆ การรกัษาดว้ย erythropoietin ไม่ท าใหด้ขีึน้ ต้องไดร้บัเลอืด (packed red Cell) 1 ถงึ 

3 ยนูิต ทุก 4 ถงึ 5 สปัดาห ์

อาการปัจจบุนั                   อ่อนเพลยี ไม่มแีรง งบีหลบัตอนบ่ายเป็นประจ า สามารถท ากจิวตัรประจ าวนัทีไ่ม่ต้องใชแ้รง

มากนักได ้และต้องการความช่วยเหลอืจากผูอ้ื่น รูส้กึดขีึน้ประมาณ 7 ถงึ 10 วนั หลงัใหเ้ลอืด 

หลงัจากนัน้เริม่ท างานไดล้ดลง 

การตรวจรา่งกาย โลหติจาง อื่นๆ อยู่ในเกณฑป์กต ิ

การตรวจทางคลินิก การตรวจไขกระดกูเขา้ไดก้บั myelodysplasia with excess  blasts Hemoglobin 7.0 gm/dl 

การวินิจฉัยโรค   Chronic anemia with myelodysplastic anemia 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 65 ของทัง้ร่างกาย 

ค าอธิบาย ภาวะโลหติจางมแีนวโน้มทีจ่ะเป็นมากขึน้ และจ าเป็นต้องใหเ้ลอืดบ่อยขึน้และน ามาสู่การเกดิ 

autoantibodyต่อเม็ดเลือดแดงในที่สุด  มีโอกาสที่โรคจะเกิดการเปลี่ยนแปลงสู่  acute 

leukemia  และการเกดิ hemochromatosis จากการไดร้บัเลอืด 

 

ตวัอย่างท่ี 16.6 สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 31 – 70 ของทัง้ร่างกาย จาก aplastic anemia 

ประวติั ผูป้่วยหญงิ อายุ 32 ปี ไดร้บัการวนิิจฉัยว่าเป็น severe aplastic anemia เมื่อ 4 ปีก่อน  เคย

ไดร้บัการรกัษาดว้ย immunosuppression และ stem cell transplant แต่ไม่ไดผ้ล ปจัจุบนัต้อง            

ใหเ้ลอืด 3 ยนูิตทุก 4 สปัดาห ์

อาการปัจจบุนั               อ่อนเพลยี ไม่มแีรง โดยเฉพาะช่วงก่อนให้เลอืด ท างานเพยีงเลก็น้อย จะเกดิอาการเหนื่อย 

สามารถเดนิได ้5 ถงึ 10 นาท ีก่อนเกดิอาการหอบเหนื่อย 

การตรวจรา่งกาย อาการแสดงของโลหติจาง 

การตรวจทางคลินิก Hemoglobin 7.0 gm/dl. 

การวินิจฉัยโรค Aplastic anemia 
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ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ  60-69  ของทัง้ร่างกาย  

ค าอธิบาย ภาวะโลหติจางเป็นมากและเรื้อรงั ต้องได้รบัการให้เลอืดสม ่าเสมอ มคีวามเสีย่งต่อการเกิด

ภาวะ hemochromatosis และโรคทีพ่บร่วมดว้ยอื่นๆ 

 

ตวัอย่างท่ี 16.7 สญูเสยีสมรรถภาพ รอ้ยละ 71 - 100  ของทัง้ร่างกาย จาก โลหติจาง 

ประวติั ผูป้่วยหญงิ อายุ 36 ปี 2 ปี  ก่อนไดร้บัการวนิิจฉัยโรค  cerebrovascular accident และตรวจ

พบว่าโลหติจาง จาก hemolysis และ iron deficiency 4 เดอืนก่อนเกดิ Budd-Chiari 

syndrome 

อาการปัจจบุนั เหนื่อยง่าย  อ่อนเพลยี ไม่มแีรง โลหติจาง 

การตรวจรา่งกาย ซดี ชพีจร 100 ครัง้ต่อนาท ี แขนและขาขา้งซา้ยอ่อนแรง 

การตรวจทางคลินิก Hemoglobin 6.5 gm/dl., WBC 2500 / microlitre, platelet 80000 / microlitre 

การวินิจฉัยโรค   Severe hemolytic anemia , paroxysmal nocturnal  hemoglobinuria  and Budd-Chiari 

syndrome 

ผลการประเมิน  สญูเสยีสมรรถภาพมากกว่ารอ้ยละ 90 ของทัง้ร่างกาย 

ค าอธิบาย การรกัษาท าไดจ้ ากดั เนื่องจาก Budd-Chiari syndrome 

 

16.2  หลกัและวิธีการประเมินการสญูเสียสมรรถภาพจากภาวะ Polycythemia  (โปลีซยัธีเมีย) 

ภาวะเมด็เลอืดแดงมากผดิปกต ิ(Polycythemia) อาจจะเน่ืองจากการทีป่รมิาตรของพลาสม่าลดลง หรอืจากการ

ทีม่จี านวนเมด็เลอืดแดงเพิม่ขึน้ ซึง่อาจเกดิจากโรคไขกระดูกสรา้งเมด็เลอืดผดิปกต ิ (Polycythemia vera) หรอืในภาวะที่

เลอืดมปีรมิาณออกซเิจนต ่า เช่น โรคปอด, โรคหวัใจบางชนิด 

 16.2.1  การวินิจฉัยภาวะ  Polycythemia vera  (P. vera) 

ผูป้ว่ยทีม่รีะดบัฮโีมโกลบนิสงูกว่า 18  กรมัต่อเดซลิติร และมหีลกัฐานอื่นๆ  เช่น มา้มโต การเปลีย่นแปลงของ

เลอืดและไขกระดกู หรอื red cell mass ทีเ่ขา้ไดก้บัภาวะ P. vera 

จ านวนเมด็เลอืดแดงทีเ่พิม่มากขึน้อาจจะมผีลท าให้ความหนืดของเลือด (blood viscosity) การขยายตวัของ

หลอดเลอืด (vascular overdistention) เพิม่มากขึน้  นอกจากนี้ยงัท าใหก้ารแขง็ตวัของเลอืดผดิปกต ิจงึมโีรคแทรกซอ้น

เกดิขึน้ไดห้ลายอย่าง เช่น เลอืดออกง่าย, หลอดเลอืดฝอยอุดตนั  รวมทัง้รบกวนการน าสง่ออกซเิจนไปเลีย้งสว่นต่าง ๆ ของ

ทัง้ร่างกาย ตวัอย่างเช่น  ผูป้ว่ย  polycythemiavera จะมโีรคแทรกซอ้น เช่น กลา้มเนื้อหวัใจตายจากขาดเลอืด ดงันัน้ การ
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ประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละในผูป้่วยโปลซียัธเีมยี นอกจากจะประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละตามเกณฑ์

การประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละจากโปลซียัธเีมยีแลว้  ยงัตอ้งประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละทีเ่กดิจากโรค

ที่เป็นสาเหตุเดิมและการสูญเสยีสมรรถภาพร้อยละจากอวยัวะส่วนอื่นที่เกิดจากโรคแทรกซ้อน แล้วน าค่าการสูญเสีย

สมรรถภาพรอ้ยละทัง้หมดมารวมกนั 

 

 16.2.2   เกณฑก์ารประเมินการสูญเสียสมรรถภาพจากภาวะ Polycythemia  (โปลีซยัธีเมีย) 

  เกณฑก์ารประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพจากภาวะ Polycythemia  (โปลซียัธเีมยี) ดจูากตาราง 16-3 

 
ตารางท่ี  16-3  เกณฑก์ารประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของรา่งกายเน่ืองจากโปลีซยัธีเมีย 
 

ระดบัการสญูเสียสมรรถภาพ อาการและอาการแสดง 
ระดบัท่ี 1 
สญูเสยีฯ รอ้ยละ 0 - 20   
ของทัง้ร่างกาย 

มรีะดบัฮโีมโกลบนิสงูมากกว่าปกต ิ แต่ไมต่อ้งรกัษา  หรอื รกัษาเป็นครัง้
คราว ถา้ตอ้งรกัษาโดยการเจาะเลอืดออก ตอ้งไม่เกนิ 2 ครัง้ต่อปี 

ระดบัท่ี 2 
สญูเสยีฯ รอ้ยละ 21 - 50   
ของทัง้ร่างกาย 

ตอ้งการการรกัษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรกัษาระดบัฮโีมโกลบนิ ใหต้ ่ากว่า 18 
กรมัต่อเดซลิติร โดยการเจาะเลอืดออกถีไ่ม่เกนิ 2 เดอืน ต่อครัง้ หรอืไม่เกนิ 6 
ครัง้ต่อปี   

ระดบัท่ี 3 
สญูเสยีฯ รอ้ยละ 51 - 90   
ของทัง้ร่างกาย 

ตอ้งการการรกัษาอย่างต่อเนื่อง  เพื่อรกัษาระดบัฮโีมโกลบนิ ใหต้ ่ากว่า 18 
กรมัต่อเดซลิติร โดยการเจาะเลอืดออกทีถ่ีม่ากกว่า 2  เดอืน ต่อครัง้  หรอืเกนิ
กว่า 6 ครัง้ต่อปี  หรอืผูป้ว่ยทีม่พียาธสิภาพอย่างถาวรจากหลอดเลอืดอุดตนั   

หมายเหตุ     การให้คะแนนการสูญเสียมากหรือน้อยในแต่ละระดบั   ให้พิจารณาจากความถ่ี   ในการรกัษาโดยการเจาะเลือดออกเป็นเกณฑ ์ 

 
ตวัอย่างท่ี 16.8 
ประวติั        ผูป้ว่ยชาย อาย ุ50 ปี เป็นโรค polycythemia vera ตอ้งเจาะเลอืดออก (phlebotomy) ประมาณ

ปีละ 2 ครัง้ หรอืไดร้บัยากดไขกระดกู เพื่อใหฮ้โีมโกลบนิใหอ้ยู่ในระดบั 15-17 กรมัต่อเดซลิติร 
ผูป้ว่ยไม่มอีาการผดิปกตหิลงัการเจาะเลอืดออก หรอืไดร้บัยา กดไขกระดูก แต่เมื่อฮโีมโกลบนิ
เริ่มสูงขึ้น จะมีอาการอ่อนเพลีย มึนงงและตาพร่า อาการดังกล่าวจะรบกวนต่อการด าเนิน
ชวีติประจ าวนั 

การวินิจฉัยโรค   Polycythemia vera  
ผลการประเมิน  สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 20 ของทัง้ร่างกาย 
 
ตวัอย่างท่ี 16.9 
ประวติั                        ผูป้ว่ยชาย  อายุ  55  ปี เป็นโรค polycythemia vera ซึง่ต้องเจาะเลอืดออก (phlebotomy) ทุก 

8 สปัดาห์ร่วมกบัการรกัษาด้วยยากดไขกระดูก เพื่อให้ฮีโมโกลบินให้อยู่ในระดับ 18 กรัม          



676 
 

 

ต่อเดซิลติร ผู้ป่วยมอีาการอ่อนเพลยี ปวดศรีษะ มนึงง คนัตามตวัหลงัอาบน ้า เลอืดออกใต้
ผวิหนงัเป็นจ ้า เลอืดออกตามไรฟนั                                                                                                                                              

การวินิจฉัยโรค  Polycythemia vera 
ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 40  ของทัง้ร่างกาย 
 
ตวัอย่างท่ี 16.3 
ประวติั      ผูป้ว่ยชาย  อายุ 50 ปี เป็นโรค polycythemia vera อย่างรุนแรง ต้องใหย้ากดไขกระดูกอย่าง

มากร่วมกบัการเจาะเลอืดออกทุก 2-3 สปัดาห ์เพื่อรกัษาระดบัฮโีมโกลบนิใหต้ ่ากว่า 18 กรมั
ต่อเดซิลิตร ผู้ป่วยมีอาการอ่อนเพลียมาก ปวดท้อง ตาพร่า เลือดก าเดาออกบ่อยๆ และ           
หลอดเลอืดอุดตนับ่อย ๆ อาการเหล่าน้ีเป็นมากขึน้เมื่อระดบัฮโีมโกลบนิสงูขึน้  
                                                                 

การวินิจฉัยโรค  Polycythemia vera                           
ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 80 ของทัง้ร่างกาย 
 

16.3  หลกัและวิธีการประเมินการสญูเสียสมรรถภาพจากโรคและความผิดปกติของเมด็เลือดขาว 
  หน้าทีห่ลกัของเมด็เลอืดขาวไดแ้ก่ การป้องกนัและก าจดัเชือ้โรค โปรตนีและสารแปลกปลอมต่างๆเมด็เลอืดขาว

แบ่งออกเป็น 3 ชนิดใหญ่ ๆ คอื granulocytes, lymphocytes และ monocytes-macrophages เมด็เลอืดทัง้ 3 ชนิด             

จะท างานร่วมกนั โดยแต่ละชนิดจะมแีหล่งก าเนิดและต าแหน่งทีท่ างานแตกต่างกนั เช่น ไขกระดูก มา้มและต่อมน ้าเหลอืง 

ความผดิปกตขิองเมด็เลอืดขาวอาจเกดิจากจ านวนและหน้าทีผ่ดิปกต ิ

 

 16.3.1  ชนิดของเมด็เลือดขาว 

  ก.  Granulocytes 

 เมด็เลอืดขาวชนิดน้ีท าหน้าที่ป้องกนัการติดเชื้อในร่างกายโดยจบักนิเชื้อโรค (phagocytosis) ในบรเิวณ

เนื้อเยื่อที่ถูกรุกรานจากเชื้อโรค ในผู้ป่วยที่มีการอกัเสบหรือการติดเชื้อจะพบว่าเม็ดเลือดขาวชนิดน้ีจะเพิ่มสูงขึ้นใน           

กระแสเลอืดเมด็เลอืดขาวชนิดนี้มอีายุประมาณ 6 ชัว่โมง และก าเนิดจากไขกระดกู 

 ความผดิปกตใินหน้าทีข่อง granulocytes มกัเป็นโรคทางพนัธุกรรม แต่อาจพบภายหลงัจากยาหรอืสารพษิ

ได ้ผูป้ว่ยดงักล่าวจะเกดิการตดิเชือ้บ่อย ๆ ซึง่อาจเป็นเฉพาะทีแ่ละหายไดเ้อง  เช่น furunculosis หรอือาจรุนแรงจนอาจถงึ

แก่ชวีติได ้เช่น การตดิเชือ้ในกระแสเลอืด การประเมนิการสญูเสยีจะดูจากชนิด ความถี่และความรุนแรงของการตดิเชือ้ที่

เกดิขึน้บ่อย ๆ ผูป้ว่ยมกัมรีปูแบบการตดิเชือ้คลา้ย ๆ กนัซึง่ท าใหส้ามารถประเมนิพยากรณ์โรคและการรกัษาได ้

 ความผดิปกตขิองจ านวนเมด็เลอืดขาวชนิดแรกไดแ้ก่ภาวะเมด็เลอืดขาวต ่า (granulocytopenia) ผูป้่วยจะมี

การตดิเชือ้อย่างชดัเจน เมื่อจ านวนเมด็เลอืดขาวต ่ากว่า 500 ต่อ ลบ.มม. การประเมนิการสญูเสยีจะดจูากการตดิเชือ้ ความ

ผดิปกตชินิดที ่2 ไดแ้ก่ มะเรง็เมด็เลอืดขาว ซึง่แบ่งย่อยเป็น 2 ชนิดไดแ้ก่ acute granulocytic leukemia และ chronic 
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granulocytic leukemia ผู้ป่วยจะมอีายุสัน้ลง การประเมินการสูญเสยีดูจาก อาการ/อาการแสดง และความต้องการ               

การรกัษาว่ามากน้อยเพยีงใด รวมทัง้ความสามารถทีจ่ะด าเนินกจิวตัรประจ าวนั 

 

  ข. Lymphocytes 

  เม็ดเลอืดขาวชนิดนี้สร้างจากต่อมน ้าเหลือง ไขกระดูก ม้ามและต่อมไทมสั ท าหน้าที่สร้างภูมิคุ้มกนัชนิด 

humoral และ cellular โดยเดนิทางตดิต่อระหว่างเลอืดและเน้ือเยื่อ  เมด็เลอืดขาวชนิดนี้มหีน้าทีห่ลากหลาย 

  เราแบ่ง lymphocytes ออกเป็น 2 ชนิดใหญ่ ๆ ไดแ้ก่ T หรอื thymus-derived lymphocytes มหีน้าทีส่รา้ง

ภูมคิุม้กนัชนิด cellular นอกจากนี้ยงัเกีย่วขอ้งกบัภาวะภูมิคุม้กนัไวเกนิชนิด delayed และการเกดิ transplant rejection 

ชนิดที ่2 ไดแ้ก่ B หรอื bursa-derived lymphocytes ท าหน้าทีส่รา้งภูมคิุม้กนัชนิด humoral โดยสรา้ง immunoglobulins 

และ kinins 

  ความผดิปกตขิอง lymphocytes อาจเกดิจากหน้าทีแ่ละ หรอืจ านวน ผลทีต่ามมาได้แก่การตดิเชือ้ซ ้าซาก 

ผูป้ว่ยมะเรง็ต่อมน ้าเหลอืงชนิด Hodgkin หรอืโรคภูมแิพต่้อเนื้อเยื่อตนเอง ทีไ่ดร้บัการรกัษาดว้ยการฉายรงัสจีะพบว่าเกดิ

ความผดิปกติในหน้าที่ของ lymphocytes ความผดิปกติของจ านวน ไดแ้ก่เมด็เลอืดขาวมจี านวนน้อย จะเกดิการตดิเชื้อ

ซ ้าซาก ท าใหไ้ม่สามารถด าเนินกจิวตัรประจ าวนัไดต้ามปกติ 

 การจะบอกว่าเมด็เลอืดขาวท าหน้าทีผ่ดิปกตใิหด้จูากการสรา้ง immunoglobulins ลดลงหรอืการทีไ่ม่สามารถ

มภีาวะภูมคิุม้กนัไวเกนิชนิด delayed ความผดิปกตขิอง lymphocytes อาจพบร่วมกบัมะเรง็ชนิดต่างๆ ดงันี้ 

1. leukemias ไดแ้ก่ chronic lymphocytic leukemia, chronic myeloid leukemia, acute lymphoid 

leukemia และ hairy cell leukemia    

2.  lymphomas ไดแ้ก่ มะเรง็ต่อมน ้าเหลอืงชนิด Hodgkin, Non Hodgkin lymphomas, mycosis fungoides 

  3.   multiple myeloma และ macroglobulinemia 

            มะเรง็ชนิด chronic lymphocytic leukemia, hairy cell leukemia และ low-grade lymphoma เป็นมะเรง็ทีม่ ี          

การด าเนินโรคชา้ อาจไม่ตอ้งการการรกัษาในระยะแรก ถา้ไม่มคีวามผดิปกตทิีรุ่นแรง เช่นเดยีวกบั multiple myeloma และ 

macroglobulinemia อาจไม่พบอาการของโรคในระยะแรกแม้จะตรวจพบความผดิปกตใินเลอืดกต็าม แต่บางรายอาจมี

อาการของเลอืดออกในทางเดนิอาหารบ่อย ๆ ซึ่งท าให้เกดิโลหติจาง หรอืจากการทีม่ต่ีอมน ้าเหลอืงมขีนาดโตขึน้ซึง่ต้อง

ไดร้บัการรกัษา หรอืจากอาการปวดกระดกูใน multiple myeloma 

  ค.  Monocytes-macrophages 

 เม็ดเลือดขาวชนิดนี้ท าหน้าที่จบักินโปรตีนแปลกปลอม ก าจดัซากเซลล์ที่ตายแล้วรวมทัง้ส่งเสริมการสร้าง

ภูมคิุม้กนั ความผดิปกตขิองเซลลเ์มด็เลอืดขาวขนิดนี้ ท าใหเ้กดิการตดิเชือ้ชนิดต่าง ๆ Lipid storage disease เป็นโรคที่

เกดิจากจากการสะสมไขมนัใน macrophages ซึง่อยู่ทีม่า้ม, ต่อมน ้าเหลอืงและไขกระดูก ท าใหเ้กดิกระดูกหกั ดงันัน้การ

การประเมนิการสญูเสยีจงึตอ้งดคูวามผดิปกตทิีก่ระดกูดว้ย   
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 ผูป้่วยบางรายอาจพบมคีวามผดิปกติของระบบประสาท การให้ enzyme replacement ได้ผลดใีน Gaucher 

disease ซึง่เป็น lipid storage disease ทีพ่บบ่อย การประเมนิการสญูเสยีดูจากชนิดของไขมนั อตัราการสะสมรวมทัง้

อวยัวะทีถู่กกระทบ 

 โรคมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับเซลล์เม็ดเลือดขาวระบบนี้  ได้แก่  acute monocytic leukemia และ leukemic 

reticuloendotheliosis 

 

 16.3.2   ม้ามและการตดัม้าม 

  มา้มท าหน้าทีจ่บักนิแบคทเีรยีและสารแปลกปลอมในกระแสเลอืด  การตดัมา้มท าใหร้ะบบน ้าเหลอืงหายไป  

1 ใน 4 รวมทัง้ macrphoage สว่นใหญ่  ผลของการตดัมา้มท าใหค้วามสามารถในการก าจดัเชือ้แบคทเีรยีทีม่แีคปซูลลดลง 

เช่น pneumococcus ผูป้ว่ยบางรายเกดิการตดิเชือ้ทีรุ่นแรง โดยพบน้อยกว่า 2% และมกัเกดิภายใน 2 ปีแรก อุบตักิารณ์นี้

จะลดลงเมื่อฉีด polyvalent pneumococcal vaccine นอกจากนี้การตดัมา้มจะท าใหเ้มด็เลอืดแดงมรีูปร่างผดิปกต ิมกีาร

เพิม่ขึน้ของเกรด็เลอืด อย่างไรกต็ามการตดัมา้มไม่ท าให้มคีวามเสีย่งเพิม่ขึน้จากการตดิเชื้อไวรสัและ nonencapsulated 

bacteria   

  เนื่องจากการตัดม้ามในผู้ใหญ่ ส่วนใหญ่จะท าในกรณีม้ามแตกจากการประสบอนัตราย และการตดัม้าม

ดงักล่าวมกัไม่ท าให้เกดิผลเสยีต่อการประกอบกจิวตัรประจ าวนัของบุคคล ดงันัน้ การประเมนิการสูญเสยีฯ จงึขึน้อยู่กบั

ดุลพนิิจของแพทยผ์ูป้ระเมนิ ทัง้นี้ หากพจิารณาแลว้เหน็ว่าการตดัมา้มมผีลเสยีต่อการประกอบกจิวตัรประจ าวนั  ใหม้คี่า

การสญูเสยีฯ ไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 5 ของทัง้ร่างกาย  

 

 16.3.3   การติดเช้ือ HIV  

  ท าใหเ้กดิการท าลาย CD4  T lymphocytes เกดิความผดิปกตขิองภูมคิุม้กนัของทัง้ร่างกายต่อการตดิเชือ้และ

เกดิมะเรง็บางชนิด ความเสีย่งของการตดิเชือ้ชนิดฉวยโอกาส จะเป็นสดัสว่นผกผนักบัจ านวน CD4 

  การตดิเชือ้ HIV ท าใหเ้กดิความเสือ่มหน้าทีข่องอวยัวะต่าง ๆ จากเชือ้ HIV เอง หรอืจากการตดิเชือ้ชนิดฉวย

โอกาส หรอืมะเรง็บางชนิด อวยัวะทีเ่กดิความเสือ่ม ไดแ้ก่  ระบบเลอืด, ปอด, ทางเดนิอาหาร, ระบบประสาท, ผวิหนังและ

ไต ซึง่อาจเกดิหลาย ๆ ระบบร่วมกนั 

  Acute retroviral syndrome เป็นกลุ่มอาการเกดิจากไดร้บัเชือ้ HIV ในระยะแรก ผูป้ว่ยจะมไีข ้อ่อนเพลยี เจบ็

คอ ผื่น ปวดเมื่อยกลา้มเน้ือ ปวดขอ้ การตรวจ HIV RNA จะช่วยบ่งถงึระยะของโรคได ้อาจแบ่งโรคออกเป็น 3 ระยะ ดงันี้ 

  1.  ระยะแรก ไดแ้ก่ CD4 มจี านวนมากกว่า 500 ต่อ ลบ.มม. ผูป้่วยมกัไม่มอีาการ แต่บางรายอาจมต่ีอม

น ้าเหลอืงโต เมด็เลอืดขาวและเกรด็เลอืดต ่า หรอืมผีื่นผวิหนงั 
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  2. ระยะที ่2 ไดแ้ก่ ระยะที ่CD4 มจี านวน 200-500 ต่อ ลบ.มม. ระยะน้ีจ าเป็นตอ้งไดร้บัยาตา้นไวรสั  ผูป้ว่ย

อาจมอีาการเลก็น้อย  เช่น ท้องเสยี  ติดเชื้อเรมิ  ติดเชื้อรา  ติดเชื้อทางเดนิหายใจ ไซนัสอกัเสบ หรอืติดเชื้อแบคทเีรยี             

ทัว่ ๆ ไป 

  3. ระยะที่ 3 เป็นระยะที่โรคลุกลามมาก ม ีCD4 น้อยกว่า 200 ต่อ ลบ.มม. ผู้ป่วยจะพบการติดเชื้อฉวย

โอกาสสูงและเป็นระยะที่เรียกว่าเป็นเอดส์  การติดเชื้อที่พบบ่อยในระยะนี้ ได้แก่  การติดเชื้อ Pneumocystis carinii             

ที่ปอด , การติดเชื้อในสมองจากเชื้อ Toxoplasma gondii , การติดเชื้อวณัโรค , การติดเชื้อ cryptosporidiosis , 

salmonellosis , การ ตดิเชือ้ Candida ทีห่ลอดอาหาร  อาจพบมะเรง็บางชนิด ไดแ้ก่ Kaposi’s sarcoma, มะเรง็ต่อม

น ้าเหลอืง, มะเรง็ปากมดลูก อาจมอีาการทางระบบประสาทไดแ้ก่ mononeuritis multiplex, peripheral neuropathies, 

cranial nerve palsies และ myelitis ถ้า CD4 น้อยกว่า 100 ต่อ ลบ.มม. มกัจะพบอาการ HIV-associated dementia, 

wasting syndrome, progressive multifocal leukoencephalopathy , CMV retinitis , disseminated mycobacterium avium 

complex , cryptococcal meningitis , disseminated coccidiomycosis , histoplasmosis และ invasive aspergillosis 

  ผู้ป่วยที่มีระดบั CD4 เท่า ๆ กัน อาจมีอาการแตกต่างกันได้ ความผิดปกติเกิดจากผลข้างเคียงของยา             

ต้านไวรสั HIV ซึ่งไดแ้ก่ reverse transcriptase inhibitor, viral protease enzyme inhibitor ยาต้านเชือ้แบคทเีรยี                  

ยาตา้นไวรสัอื่น ๆ  ยาตา้นเชือ้รา ยารกัษาโรคมะเรง็  การประเมนิการสญูเสยีใหดู้จากความผดิปกตขิองอวยัวะต่าง ๆ แลว้ 

ยงัตอ้งประเมนิชนิด ความรุนแรงของการตดิเชือ้ และ มะเรง็ทีเ่กดิร่วมดว้ย 

 

 16.3.4   เกณฑก์ารประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของรา่งกายเน่ืองจากโรคของเมด็เลือดขาว 

  เกณฑก์ารประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของร่างกายเน่ืองจากโรคของเมด็เลอืดขาว ดจูากตาราง 16-4 
 
ตารางท่ี  16-4  เกณฑก์ารการประเมินการสญูเสียสมรรถภาพของรา่งกายเน่ืองจากโรคของเมด็เลือดขาว 
ระดบัการสญูเสียสมรรถภาพ อาการและอาการแสดง 

ระดบัท่ี 1                    
สญูเสยีฯ รอ้ยละ 0-15   
ของทัง้ร่างกาย 

มอีาการ หรอื อาการแสดง แต่ไม่ตอ้งการการรกัษา และผูป้ว่ย             ยงั
สามารถท ากจิวตัรประจ าวนัไดต้ามปกต ิ

ระดบัท่ี 2             
สญูเสยีฯ รอ้ยละ 16-30  
ของทัง้ร่างกาย 

มอีาการ หรอื อาการแสดง และไม่ตอ้งการการรกัษาอย่างต่อเนื่อง แต่ยงั
สามารถท ากจิวตัรประจ าวนัไดต้ามปกต ิ 

ระดบัท่ี 3             
สญูเสยีฯ รอ้ยละ 31-55  
ของทัง้ร่างกาย 

มอีาการ หรอื อาการแสดง และไม่ตอ้งการการรกัษาอย่างต่อเนื่อง และมี
การรบกวนการท ากจิวตัรประจ าวนั จนตอ้งการความชว่ยเหลอืจากบุคคล
อื่น 

ระดบัท่ี  4              
สญูเสยีฯ รอ้ยละ 56-100   
ของทัง้ร่างกาย 

มอีาการ หรอื อาการแสดง และตอ้งการการรกัษาอย่างต่อเนื่อง มคีวาม
ยากล าบากในการท ากจิวตัรประจ าวนั จ าเป็นตอ้งไดร้บัความชว่ยเหลอืจาก
บุคคลอื่นอย่างต่อเนื่อง 
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เกณฑก์ารการประเมินการสญูเสียสมรรถภาพของรา่งกายเน่ืองจากโรค HIV ดจูากตารางท่ี16-4 A 

ตารางท่ี16-4 Aเกณฑก์ารการประเมินการสญูเสียสมรรถภาพของรา่งกายเน่ืองจากโรค HIV 

1. CD4 มากกว่า 500 ต่อ ลบ.มม 

  การสญูเสยี ระดบั 1 รอ้ยละ 0-15 

2. CD4 201-500 ต่อ ลบ.มม 

  การสญูเสยี ระดบั 2 รอ้ยละ 16-30 

3. CD4 100-200 ต่อ ลบ.มม 

  การสญูเสยี ระดบั 3 รอ้ยละ 31-55 

4. CD4 ต ่ากว่า 100 ต่อ ลบ.มม 

  การสญูเสยี ระดบั 4 รอ้ยละ 56-100 

 

ตวัอยา่งท่ี 16.10 สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 0-15 ของทัง้ร่างกายจากโรคของเมด็เลอืดขาว 

ประวติั ผูป้ว่ยชาย อายุ 21 ปี ไดร้บัการตดัมา้มเน่ืองจากถูกรถชนแลว้มา้มแตก หลงัผ่าตดัอาการด ี

สามารถกลบัไปท างานได ้2 เดอืนต่อมาไดร้บัการประเมนิที ่8 เดอืน หลงัออกจากโรงพยาบาล 

อาการปัจจบุนั ปกตดิ ี

การตรวจรา่งกาย มแีผลเป็นทีบ่รเิวณทอ้งดา้นซา้ยบน  อย่างอื่นปกต ิ

การตรวจทางคลินิก   ตรวจเลอืดเมด็เลอืดขาว 10,000-18,000 ต่อ ลบ.มม. 

การวินิจฉัยโรค สภาวะหลงัผ่าตดัมา้ม 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 0 ของทัง้ร่างกาย 

ค าอธิบาย การเปลีย่นแปลงของเลอืดหลงัตดัมา้มไม่มผีลต่อการด าเนินชวีติของผูป้่วย ผูป้่วยอาจมคีวาม

เสี่ยงเล็กน้อยต่อการติดเชื้อบางชนิด ถ้าผู้ป่วยเกิดการติดเชื้อบ่อย ๆ จะต้องการประเมิน             

การสญูเสยีใหม่ 

 

ตวัอยา่งท่ี 16.11 สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 0-15 ของทัง้ร่างกาย จากการตดิเชือ้ HIV 

ประวติั ผูป้ว่ยชาย อายุ 30 ปี ไดร้บัการตรวจเลอืดเน่ืองจากมเีพศสมัพนัธก์บัผูต้ดิเชือ้ HIV 

อาการปัจจบุนั ไม่ม ี

การตรวจรา่งกาย ต่อมน ้าเหลอืงโตทัว่ตวั 

การตรวจทางคลินิก    ตรวจเลอืด HIV enzyme immunoassay ใหผ้ลบวก Western blot ใหผ้ลบวก HIV RNA: 

5,000 copies ต่อ มล. CD4: 700 ต่อ ลบ.มม. 

การวินิจฉัยโรค การตดิเชือ้ HIV โดยไม่มอีาการ 
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ผลการประเมิน  สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 5-15 ของทัง้ร่างกาย 

ค าอธิบาย การใหก้ารรกัษาผูต้ดิเชือ้ HIV ทีไ่มม่อีาการแต่มไีวรสัในร่างกายระดบัต ่ายงัเป็นขอ้ถกเถยีงกนั 

การแนะน าปจัจุบนัยงัไม่ตอ้งใหก้ารรกัษา 

 

ตวัอยา่งท่ี 16.12 สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 16-30 ของทัง้ร่างกายจากโรค chronic granulocytic leukemia 

ประวติั ผูป้ว่ยชายอาย ุ40 ปี เจบ็แน่นทอ้งบรเิวณชายโครงซา้ย เมด็เลอืดขาว 150,000 ต่อ ลบ.มม. 

อาการปัจจบุนั ไม่ม ีโรคอยูใ่นระยะสงบมา 6 เดอืน 

การตรวจรา่งกาย น ้าหนกัลด 3.6 กก. มา้มโตขนาด 12 ซม.ใตช้ายโครงซา้ย หลงัไดร้บัการรกัษามา้มขนาดลดลง

เหลอื 4 ซม. ใตช้ายโครงซา้ย 

การตรวจทางคลินิก    ตรวจเลือดเม็ดเลือดขาว  150,000 ต่อ ลบ .มม . ส่วนใหญ่เป็นระยะ myelocyte และ 

promyelocytes   

การวินิจฉัยโรค Chronic granulocytic leukemia 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 15 ของทัง้ร่างกาย 

ค าอธิบาย ผูป้ว่ยอยูใ่นระยะโรคสงบดว้ยยา ตอ้งมกีารปรบัขนาดยาเป็นระยะ 

 

ตวัอยา่งท่ี 16.13 สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 16-30 ของทัง้ร่างกาย จากการตดิเชือ้ HIV 

ประวติั ผูป้ว่ยชาย อายุ 30 ปี ทราบว่ามกีารตดิเชือ้ HIV 

อาการปัจจบุนั ไม่มอีาการ  มคีวามทอ้แทเ้กีย่วกบัโรคและไดร้บัการรกัษาแลว้ 

การตรวจรา่งกาย ต่อมน ้าเหลอืงโตทัว่ตวั 

การตรวจทางคลินิก   ตรวจเลอืด CD4. 350 ต่อ ลบ. มม. HIV RNA 45,000 copies ต่อมล. 

การวินิจฉัยโรค การตดิเชือ้ HIV ระยะ moderately advanced ไม่มอีาการ 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 16-30 ของทัง้ร่างกาย 

ค าอธิบาย เป็นทีย่อมรบัว่าผูท้ีม่ ีCD4 และปรมิาณไวรสัขนาดนี้ควรไดร้บัการรกัษาดว้ยยาตา้นไวรสั 

 

ตวัอย่างท่ี 16.14 สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 31-55 ของทัง้ร่างกาย  จากโรคของเมด็เลอืดขาว 

ประวติั ผูป้ว่ยหญงิ อายุ 55 ปี อ่อนเพลยีมากขึน้ เหนื่อยง่ายเวลาออกแรง 6 เดอืน 

อาการปัจจบุนั เบื่ออาหาร นอนหลบับ่อย 

การตรวจรา่งกาย ซดี ต่อมน ้าเหลอืงโต มา้มโต 

การตรวจทางคลินิก    ตรวจเลอืด ฮโีมโกลบนิ 7 กรมั/ดล. ฮมีาโตครทิ 21% เมด็เลอืดขาว 82,000 ต่อ ลบ. มม. 96% 

เป็นลมิโฟซยัท ์reticulocytes 13% direct antiglobulin test ใหผ้ลบวก 
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การวินิจฉัยโรค Chronic lymphocytic leukemia with autoimmune hemolytic anemia 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 40 ของทัง้ร่างกาย 

ค าอธิบาย ซดีและอาการอื่นเมื่อรกัษาดว้ย steroid จะไดผ้ลด ีโรคเลอืดทีเ่ป็นสาเหตุสามารถรกัษาดว้ยเคมี

บ าบดั 

 

ตวัอย่างท่ี 16.15 สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 31-55 ของทัง้ร่างกาย จากมะเรง็เมด็เลอืดขาวชนิด Hodgkin 

ประวติั ผูป้ว่ยชาย อายุ 28 ปี  เดมิตอบสนองต่อรงัสรีกัษา มอีาการคนั ไข ้หนาวสัน่ 

อาการปัจจบุนั อ่อนเพลยีมากเนื่องจากโลหติจาง ตอบสนองชัว่คราวจากยาและการใหเ้ลอืด 

การตรวจรา่งกาย ต่อมน ้าเหลอืงโตทัง้บนและล่าง diaphragm 

การตรวจทางคลินิก    ตรวจเพิม่เตมิดว้ยการตดัต่อมน ้าเหลอืงตรวจทางพยาธพิบเป็น Hodgkin’s disease 

การวินิจฉัยโรค Recurrent, active Hodgkin’s disease 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 50 ของทัง้ร่างกายจากโรค Hodgkin’s disease 

ค าอธิบาย ประเมนิฯร่วมกบัความเสือ่มทีเ่กดิจากโลหติจาง 

 

ตวัอย่างท่ี 16.16 สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 31-55  ของทัง้ร่างกาย  จากโรคเอดส ์

ประวติั ผูป้ว่ยชาย อายุ 30 ปี ทราบว่าตดิเชือ้ HIV แต่ปฏเิสธการรกัษา 

อาการปัจจบุนั น ้าหนกัลด มไีขแ้ละเหงื่อออกตอนกลางคนื 

การตรวจรา่งกาย ฝ้าขาวในปาก  ต่อมน ้าเหลอืงโตทัว่ตวั 

การตรวจทางคลินิก  ตรวจเลอืด CD4. 110 ต่อ ลบ. มม. HIV RNA 146,000 copies ต่อมล. 

การวินิจฉัยโรค โรคเอดส ์

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 31-50 ของทัง้ร่างกาย 

ค าอธิบาย ผูป้ว่ยควรไดร้บัยาตา้นไวรสัและควรไดร้บัยาป้องกนัการตดิเชือ้ Pneumocystis carinii 

 

ตวัอย่างท่ี 16.17 สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 56-100 ของทัง้ร่างกาย จาก acute leukemia 

ประวติั ผูป้ว่ยชาย อายุ 55 ปี อ่อนเพลยีมาก หนาวสัน่ เหงื่อออกกลางคนื และเป็นไขม้า 10 เดอืน 

อาการปัจจบุนั 6 เดอืนทีผ่่านมาอาการค่อนขา้งคงที ่

การตรวจรา่งกาย เหงอืกบวม เลอืดก าเดาออก มา้มโต 4 ซม.ใตช้ายโครงซา้ย มจี า้เลอืดตามตวั 

การตรวจทางคลินิก    ตรวจเลอืดฮโีมโกลบนิ 4 กรมั/ดล. เมด็เลอืดขาว 12,000 ต่อ ลบ. มม. 80% เป็น blasts          

เกรด็เลอืด 18,000 ต่อ ลบ. มม. 

การวินิจฉัยโรค Acute leukemia 
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ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 90 ของทัง้ร่างกาย 

ค าอธิบาย ตอบสนองต่อการรกัษาชนิด partial ตอ้งการการดแูลอย่างต่อเนื่อง ตอ้งไดร้บัเลอืดบ่อย ๆ และ

ไดร้บัการช่วยเหลอืต่อเนื่อง 

 

ตวัอยา่งท่ี 16.18 สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 56-100 ของทัง้ร่างกาย  จากโรคเอดส ์

ประวติั ผูป้ว่ยชาย อายุ 30 ปี ไดร้บัการรกัษาดว้ยยาตา้นไวรสัมาหลายชนิดเป็นเวลา 4 ปี 

อาการปัจจบุนั มทีอ้งเสยี เบื่ออาหาร คลื่นไส ้ฝ้าขาวในปาก อ่อนเพลยีมาก 

การตรวจรา่งกาย น ้าหนกัลดมากกว่า 10% ฝ้าขาวในปาก ต่อมน ้าเหลอืงโต 

การตรวจทางคลินิก         ตรวจเลอืด CD4. 20 ต่อ ลบ. มม. HIV RNA 1,200,000 copies ต่อมล. 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 90 ของทัง้ร่างกาย 

ค าอธิบาย ผู้ป่วยเป็นโรคเอดส์ระยะสุดท้าย และดื้อต่อการรกัษา ควรเน้นเรื่องการป้องกนัการติดเชื้อ        

ควรพจิารณาใหก้ารดแูลแบบประคบัประคองผูป้ว่ยระยะสดุทา้ย 

 

16.4  หลกัและวิธีการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพจากโรค myelofibrosis 

  16.4.1   การวินิจฉัยโรค myelofibrosis 

   ผูป้่วยมภีาวะโลหติจางและตรวจพบมมีา้มโต ตรวจเลอืดพบ anemia, leukoerythroblastic blood picture, 

tear drop red  blood  cell  และตรวจไขกระดกูพบ  fibrosis  ความรุนแรงของภาวะโลหติจางขึน้กบั  fibrosis ในไขกระดกู 

 16.4.2   การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพจากโรค myelofibrosis  

  ใช้หลกัการเดยีวกบัการประเมนิการสูญเสยีสมรรถภาพจากภาวะโลหติจาง (ตาราง 16-2) แต่ถ้าผู้ป่วย                

มอีาการจากภาวะอื่น ๆ ร่วมดว้ย  เช่น มา้มโตมาก หรอืหลอดเลอืดอุดตนัจะต้อง ประเมนิภาวะสญูเสยีมากขึน้ เช่น ผูป้่วย 

myelofibrosis with myeloid metaplasia มโีลหติจางในระดบั hemoglobin 8 g/dL แต่มมีา้มโตมาก แน่นทอ้ง ท างาน

ล าบากจะประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพเป็นไดถ้งึรอ้ยละ  50-60 

 

ตวัอย่างท่ี 16.19 

ประวติั       ผูป้่วยชาย อายุ  55 ปี ไดร้บัการวนิิจฉัยโรค Myelofibrosis มรีะดบัฮโีมโกลบนิ 12-9.5 กรมั  

ต่อเดซลิติร ไม่ต้องการใหเ้ลอืด ไม่มอีาการในขณะพกัผ่อน และสามารถด าเนินชวีติประจ าวนั

ไดอ้ย่างปกต ิแต่จะมอีาการหอบเหนื่อยเมื่อออกก าลงักายและมหีวัใจเตน้เรว็ขึน้     

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 15 ของทัง้ร่างกาย 
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ตวัอย่างท่ี 16.20 

ประวติั       ผูป้่วยชาย อายุ 50 ปี ไดร้บัการวนิิจฉัยว่าเป็น myelofibrosis มรีะดบัฮโีมโกลบนิ 6-7 กรมั   

ต่อเดซิลิตร ผู้ป่วยมักมีอาการหอบเหน่ือยและหวัใจเต้นเร็วในขณะที่ขึ้นบนัได 1 ชัน้ หรือ

ท างานอื่น ๆ ทีค่ลา้ยคลงึกนั  ต้องการเลอืดโดยเฉลีย่ 1 หน่วยหรอืน้อยกว่าทุก 6 สปัดาห ์เพื่อ

รกัษาระดบัฮโีมโกลบนิใหค้งทีแ่ละสามารถปฏบิตังิานได ้ 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพเนื่องจากโลหติจาง การสญูเสยีรอ้ยละ 40 ของทัง้ร่างกาย 

 

ตวัอย่างท่ี 16.21  

ประวติั    ผูป้่วยหญงิ  อายุ 40 ปี ปว่ยเป็นโรค Myelofibrosis และต้องใหเ้ลอืดโดยเฉลีย่ 1 หน่วยทุก 2  

สัปดาห์ เพื่อรักษาระดับฮีโมโกลบินให้อยู่ที่ 7-7.5 กรัม ต่อเดซิลิตร มีอาการอ่อนเพลีย              

ไม่สามารถท างานบา้นได ้หอบเหนื่อยในขณะทีอ่อกก าลงักาย ต้องหยุดพกัเป็นระยะๆ เมื่อขึน้

บนัได 1 ชัน้ ผูป้ว่ยจะมอีาการมากขึน้ในระยะก่อนใหเ้ลอืด 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 70 ของทัง้ร่างกาย 

 

16.5  หลกัและวิธีการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพจากโรคเลือดออกง่าย  (Hemorrhagic 
disorders) 
  โรคเลอืดออกง่ายประกอบดว้ยปจัจยัของโรคเกีย่วกบัการแขง็ตวัของเลอืด (coagulation disorder) และโรคของ

เกรด็เลอืด (platelet disorder) ซึง่ประกอบดว้ย ภาวะเกรด็เลอืดต ่า (thrombocytopenia) และเกรด็เลอืดเสยีหน้าที ่(platelet 

dysfunction) นอกจากนี้ยงัอาจเกดิจากความผดิปกตขิองหลอดเลอืดได ้(vascular disorder) โรคเลอืดออกง่ายจะไม่นบัเป็น

การสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ ยกเวน้ มคีวามรุนแรงจนมเีลอืดออกท าใหท้ าหน้าทีไ่ม่ไดต้ามปกต ิและไม่สามารถรกัษาให้

หายขาดได ้

  โรคเลอืดออกง่ายอาจเป็นตัง้แต่เกดิหรอืเป็นภายหลงั โรคทีเ่ป็นแต่ก าเนิด เช่น  hemophilia จะมคีวามผดิปกตทิี่

คงที่ไม่เปลี่ยนแปลงตลอดชวีติของผู้ป่วย ผู้ป่วยที่เป็นรุนแรงอาจต้องการรกัษาแบบป้องกนัเพื่อให้สามารถท ากจิกรรม

บางอย่างไดโ้ดยเลอืดไม่ออก  นอกจากนี้อาจตอ้งการ การใหป้จัจยัการแขง็ตวัของเลอืดทีบ่า้น (home treatment) เพื่อรกัษา

ภาวะเลอืดออกตัง้แต่ระยะแรกจะไดผ้ลการรกัษาทีด่กีว่า  การประเมนิการสูญเสยีสมรรถภาพรอ้ยละจะขึน้กบัความถี่ของ

การรกัษาและการรบกวนการท ากจิกรรมตามปกต ิ นอกจากนี้การมเีลอืดออกซ ้า ๆ ในขอ้ อาจท าใหม้ขีอ้พกิารได ้ซึง่การ

สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละจากภาวะแทรกซอ้นนี้จะตอ้งประเมนิตามหมวดโรค กระดกูและขอ้ และคดิรวมเขา้ไปดว้ย  

  โรคเกรด็เลอืดต ่าอาจเกดิจาก โรคของไขกระดกูท าใหส้รา้งเมด็เลอืดไม่ได ้ เช่น ไขกระดูกฝ่อ (aplastic anemia) 

หรอื myelodysplastic syndrome (MDS) ซึง่อาจเกดิโดยไม่ทราบสาเหตุ หรอื อาจเกดิจากสมัผสัยา, สารเคม,ี ยาเคมบี าบดั 

และการฉายรงัส ีเป็นตน้ โรค MDS มกัพบในผูอ้ายุเกนิ 50 ปี และอาจเปลีย่นไปเป็นมะเรง็โลหติขาวชนิดเฉียบพลนั (acute 
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leukemia) ได้ โรคของไขกระดูกมกัมีความผิดปกติของเมด็เลอืดแดง และเม็ดเลือดขาวร่วมด้วย ซึ่งต้องประเมนิรวม             

การสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละจากภาวะเหล่านี้ดว้ย 

  สว่นภาวะเกรด็เลอืดต ่าจาก autoimmune thrombocytopenia มกัต้องการยากดภูมคิุ้มกนัเป็นเวลานาน ซึง่อาจ

ก่อใหเ้กดิผลขา้งเคยีงต่ออวยัวะต่าง ๆ ซึง่ตอ้งคดิบวกการสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละตามอวยัวะนัน้ ๆ 

  ผู้ป่วยที่เป็นโรคปจัจยัการแขง็ตัวของเลือดที่เป็นภายหลงั มกัเกิดจากโรคที่เป็นอยู่เดิม เช่น โรคตับเรื้อรัง 

นอกจากน้ีผูป้ว่ยทีม่ลีิม่เลอืดอุดตนัยงัตอ้งการยาตา้นการแขง็ตวัของเลอืด  เช่น warfarin ในระยะยาวซึง่ผูป้ว่ยตอ้งหลกีเลีย่ง

กจิกรรมต่าง ๆ ที่อาจท าใหเ้กดิภยนัตราย การประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละจากภาวะดงักล่าว สามารถประเมนิ

เพิม่ขึน้ไดป้ระมาณรอ้ยละ 0-10 ของทัง้ร่างกาย 

 

 16.5.1   เกณฑก์ารประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของรา่งกายเน่ืองจากโรคเลือดออกง่ายและความผิดปกติ

ของเกรด็เลือด 

  เกณฑ์การประเมินการสูญเสยีสมรรถภาพของร่างกายเนื่องจากโรคเลือดออกง่ายและความผิดปกติของ             

เกรด็เลอืด ดจูากตารางที ่16-5 

 

ตารางท่ี 16-5   เกณฑ์การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของร่างกายเน่ืองจากโรคเลือดออกง่ายและความ

ผิดปกติของเกรด็เลือด 
 

ระดบัการสญูเสียสมรรถภาพ อาการและอาการแสดง 

ระดบัท่ี 1  
สญูเสยีฯ รอ้ยละ 0-15           
ของทัง้ร่างกาย 

มอีาการ หรอื อาการแสดง และไม่ตอ้งการการรกัษา หรอืตอ้งการการ
รกัษาเป็นครัง้คราว และผูป้ว่ยยงัสามารถท ากจิวตัรประจ าวนัไดต้ามปกต ิ

ระดบัท่ี 2    
สญูเสยีฯ รอ้ยละ 16-30          
ของทัง้ร่างกาย 

มอีาการ หรอื อาการแสดง และตอ้งการการรกัษาอย่างต่อเนื่อง  แต่ยงั
สามารถท ากจิวตัรประจ าวนัไดต้ามปกต ิ

ระดบัท่ี 3   
สญูเสยีฯ รอ้ยละ 31-55          
ของทัง้ร่างกาย 

มอีาการ หรอื อาการแสดง และตอ้งการการรกัษาอย่างต่อเนื่อง และ           
มกีารรบกวนการท ากจิวตัรประจ าวนั จนตอ้งการความช่วยเหลอืจาก
บุคคลอื่น 

ระดบัท่ี 4   
สญูเสยีฯ รอ้ยละ 56- 100       
ของทัง้ร่างกาย 

มอีาการ หรอื อาการแสดง และตอ้งการการรกัษาอย่างต่อเนื่อง และ         
มคีวามยากล าบากในการท ากจิวตัรประจ าวนั และจ าเป็นตอ้งไดร้บั        
ความช่วยเหลอืจากบุคคลอื่นอยา่งต่อเนื่อง 
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ตวัอย่างท่ี 16.22      การสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 0-15 ของทัง้ร่างกาย 

ประวติั                             ผูป้่วยอายุ 49 ปี ป่วยเป็น Idiopathic Thrombocytopenic Purpura (ITP) ชนิดเรือ้รงัมา 5 ปี 

เคยไดร้บัการรกัษาดว้ยยาคอรต์โิคสเตยีรอยด,์ การตดัมา้มและยากดภูมคิุม้กนัมานาน 4 ปี 

อาการปัจจบุนั                  ขณะนี้ ไม่ไดร้บัการรกัษา ไม่มเีลอืดออกผดิปกต ิแต่มปีวดหลงัจนประกอบกจิวตัรประจ าวนัได้

ไม่ปกต ิการตรวจร่างกายพบจ ้าเลอืดตามตวัเลก็น้อย 

การตรวจทางคลินิก       พบ platelet 38 x 109 /L ภาพรงัสกีระดูกสนัหลงั พบ severe osteoporosis และม ีT.12 และ 

L.1 compression fracture  

การวินิจฉัยโรค  Idiopathic Thrombocytopenic purpura 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 0 ส าหรบัโรคเลอืดออกง่าย รวมกบัการสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ

จากกระดกูสนัหลงัหกัและโรคกระดกูพรุน 

ค าอธิบาย เกรด็เลอืดทีต่ ่าอาจไม่ท าใหเ้กดิเลอืดออก เช่น ผูป้ว่ยรายน้ี อย่างไรกต็าม ผูป้ว่ยมอีตัราเสีย่งต่อ

เลอืดออกมาก ถา้ไดร้บัการผ่าตดัหรอืไดร้บัภยนัตราย นอกจากน้ีเกรด็เลอืดอาจต ่าลงมาก ถ้ามี

การตดิเชือ้ จงึอาจตอ้งไดร้บั การรกัษาในบางครัง้ 

 

ตวัอย่างท่ี 16.23       สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 16-30 ของทัง้ร่างกาย 

ประวติั ผูป้่วยหญงิ อายุ 18 ปี  มเีกรด็เลอืดต ่าแต่ก าเนิดต้องการเกรด็เลอืด 1-2 ครัง้/เดอืน ในระยะ             

ปีหลงั ๆ ตอ้งการคอรต์โิคสเตยีรอยดร่์วมดว้ย  เพื่อลดการรบัเกรด็เลอืด ผูป้่วยไม่กลา้เล่นกฬีา

เพราะกลวัเลอืดออก ขณะนี้มจี ้าเลอืดออกง่าย มพีรายย ้าตามแขนขา มปีระจ าเดอืนมามากและ

นาน 

การตรวจรา่งกาย          พบ ecchymosis ตามแขนขา มกีระดกู radius ผดิปกตทิัง้ 2 ขา้งแต่มอืยงัใชง้าน ไดด้ ี

การตรวจทางคลินิก พบ platelet 8 x 109 /L    

การวินิจฉัยโรค  Thrombocytopenia with Absent Radii (TAR) syndrome  

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 30 ของทัง้ร่างกาย 

ค าอธิบาย   ผูป้ว่ยตอ้งการคอรต์โิคสเตยีรอยด ์ผูป้ว่ยไม่กลา้ออกก าลงักายรุนแรง และใน อนาคตคาดว่าจะ

เกดิการดือ้ต่อการใหเ้กลด็เลอืด (platelet refractoriness) 
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ตวัอย่างท่ี 16.24     สญูเสยีสมรรถภาพ รอ้ยละ 31-55  ของทัง้ร่างกาย 

ประวติั                   ผูป้่วยชาย อายุ  21 ปี เป็นโรค Hemophillia A ชนิดรุนแรง มเีลอืดออกในขอ้และกลา้มเนื้อ 

บ่อย ๆ ต้องไดร้บั factor VIII  สปัดาหล์ะ 2 ครัง้ มขีอ้เข่าซา้ย, ขอ้เทา้ขวา และขอ้ศอก 2 ขา้ง

ตดิใชง้านไม่ไดต้ามปกตเินื่องจากมเีลอืดออกในอดตี ขณะนี้ยงัมเีลอืดออกในขอ้และกลา้มเนื้อ         

บ่อย ๆ ไม่อาจท ากจิกรรมวนัไดต้ามปกต ิ

การตรวจรา่งกาย  พบว่า ขอ้เข่าซา้ย, ขอ้เทา้ขวา และขอ้ศอก 2 ขา้ง ขยบัไดน้้อยกว่าปกต ิมขีอ้เข่า และขอ้เทา้

บวม 

การตรวจทางคลินิก Hemoglobin 12 g/dL, ระดบั factor VIII 0.001, ไม่พบ inhibitor และ ผล Anti HIV ใหผ้ลลบ 

การวินิจฉัยโรค Hemorphilia A ชนิดรุนแรงและมขีอ้เสือ่มถาวร เนื่องจากมเีลอืดออกซ ้า 

ผลการประเมิน สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 40 เนื่องจากโรคเลือดออกง่าย รวมกับการสูญเสยีสมรรถภาพ 

เน่ืองจากขอ้ตดิ 

ค าอธิบาย   การให ้factor VIII  แบบป้องกนัอาจช่วยลดการเสือ่มของขอ้ไม่ใหเ้ป็นมากขึน้ได ้และขอ้ทีเ่สื่อม

ไปแลว้อาจแกไ้ขโดยการผ่าตดัเปลีย่นขอ้ 

 

ตวัอย่างท่ี 16.25 สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 56-100 ของทัง้ร่างกาย 

ประวติั    ผู้ป่วยชาย อายุ 58 ปี มีเลือดออกทางเดินอาหารมา 38 ปี ส่องกล้องพบ hemorrhagic 

telangiectasia ในกระเพาะและล าไสเ้ลก็ ต้องใหเ้ลอืด (packed red blood cell) 2-6 ถุงต่อ

เดอืนและไดเ้หลก็ทางหลอดเลอืดทุกสปัดาห ์ขณะนี้มอี่อนเพลยี ถ่ายด าทุกวนั มเีลอืดก าเดา

ออกมา 2-3 ครัง้/สปัดาห ์

การตรวจรา่งกาย พบ telangiectasia ทีร่มิฝีปาก, จมกู,และในปาก บางวนัแตกง่ายและมรีอยโรคทีต่ามล าตวัดว้ย 

การตรวจทางคลินิก Hemoglobin 8 g/dL ก่อนไดร้บัเลอืด, serum iron 12 ug/dL, Iron- binding capacity 420 

ug/dL, Ferritin 5 ug/mL 

การวินิจฉัยโรค Hereditary hemorrhagic telangiectasia (Oster- Weber-Rendu syndrome) ร่วมกบัโลหติจาง

เน่ืองจากขาดเหลก็                                                      

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพ รอ้ยละ 75  ของทัง้ร่างกาย 

ค าอธิบาย                       ผูป้ว่ยไม่สามารถประกอบกจิวตัรประจ าวนัไดแ้ละ โรคน้ีมกีารพยากรณ์โรคทีเ่ลว  
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16.6  หลกัและวิธีการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพจากภาวะล่ิมเลือดอุดตนัในหลอดเลือด 
(thrombotic disorders) 
 การเกดิลิม่เลอืดอุดตนัในหลอดเลอืดเกดิไดท้ัง้หลอดเลอืดแดง หลอดเลอืดด า หรอืเกดิไดท้ัง้ 2 ชนิด สาเหตุของการ

เกดิลิม่เลอืดอุดตนั เกดิจากทางพนัธุกรรม หรอืเกดิจากสาเหตุอื่น ๆ ทีเ่กดิขึน้ภายหลงั  ปจัจยัเสีย่งต่อการเกดิลิม่เลอืดอุด

ตนั ถา้หากมหีลายปจัจยัเสีย่งร่วมกนั จะท าใหอ้ตัราเสีย่งต่อการเกดิลิม่เลอืด อุดตนัในหลอดเลอืดสงูขึน้   

  16.6.1   Inherited Thrombotic Disorders 

    สาเหตุทางพนัธุกรรมทีท่ าใหเ้กดิลิม่เลอืดอุดตนัทีท่ราบกนัด ี ไดแ้ก่ ภาวะขาด protein C, protein S 

และ antithrombin III. ยงัมคีวามผดิปกตขิองการสงัเคราะห ์ปจัจยัการแขง็ตวัของเลอืด factor V และ prothrombin ทีเ่กดิ

จากการกลายพนัธุ ์เป็น factor V Leiden และ prothrombin 20210A การมรีะดบั homocystein สงูขึน้ในเลอืด ซึง่เกดิจาก

ขาด cystathionine B-synthase ท าใหส้าร homocysteine สงูขึน้ในเลอืด ท าใหห้ลอดเลอืดแขง็ตวั (atherosclerosis) และ

เกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดแดง และบางครัง้เกิดกับหลอดเลือดด าได้  ผู้ป่วยที่มีลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือด                  

จะมสีาเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดงักล่าวขา้งต้น และส่วนใหญ่เกดิจาก factor V Leiden mutation ในชาวตะวนัตก ส าหรบัใน

ประเทศไทยเรา สาเหตุส่วนใหญ่ยงัไม่ทราบสาเหตุแต่จะพบเป็นภาวะขาด protein S, protein C และ antithrombin 

มากกว่าสาเหตุทางพนัธุกรรมอื่น ๆ เท่าทีม่กีารศกึษาในประเทศไทย ยงัไม่พบ prothrombin 20210A 

   อาการทางคลนิิกที่บ่งชี้ว่าการเกดิลิม่เลือดอุดตนันัน้มสีาเหตุจากทางพนัธุกรรมนัน้ คอื การมบีุคคลใน

ครอบครวัเป็น (family history) เกดิในขณะอายุน้อย (early age) การเกดิซ ้า ๆ (recurrence) และเกดิในต าแหน่งทีไ่ม่ปกต ิ

เช่น mesenteric, portal, splenic, renal, cerebral หรอื retinal vein. 

  16.6.2    Acquired Thrombotic Disorders 

   ภาวการณ์เกดิลิม่เลอืดทีเ่กดิขึน้ภายหลงัทีไ่ม่ใช่สาเหตุทางพนัธุกรรม ไดแ้ก่ antiphospholipid antibody 

syndrome พบได้ในภาวะลิม่เลอืดอุดตันในหลอดเลอืดแดง โดยเฉพาะผู้ป่วยอมัพาต (stroke) ผู้ป่วยที่เป็นมะเร็ง 

(malignancy) การกนิยาคุมก าเนิด (oral pill) การนอนนาน ๆ ไม่ขยบั (immobilization) ภาวะหลงัผ่าตดั (postoperative 

state) การไดร้บับาดเจบ็สาหสัหลายแห่ง (multiple trauma) และตัง้ครรภ ์(pregnancy)  

   การรกัษาผูป้่วยทีม่ลีิม่เลอืดอุดตนัในหลอดเลอืดในระยะแรกให ้heparin ฉีดทางหลอดเลอืด,ใต้ผวิหนัง

แลว้ใหร้บัประทานยาตา้นการแขง็ตวัของเลอืด warfarin ต่อไปอกี 3-6  เดอืน 

   ในผู้ป่วยที่มีปจัจยัเสีย่งสูงต่อการเกิดลิม่เลือดอุดตัน ควรให้ยาต้านการแขง็ตวัของเลือดแบบชัว่คราว 

(temporary) หลงัผ่าตดั (post surgery) หรอืตลอดชวีติ (life long) ในกลุ่มทีไ่ม่สามารถแกไ้ขสาเหตุทีท่ าใหเ้กดิลิม่เลือดได ้

เช่น กลุ่มทีเ่ป็นทางพนัธุกรรม (inherited thrombotic disorders) และกลุ่มทีเ่ป็นซ ้า  (recurrent thrombosis) 

   ภาวะที่ระดบั homocystein สูงในเลือด (hyperhomocysteinemia) รกัษาควบคุมได้ง่ายด้วยการให้

รบัประทานยา folic acid ขนาดสงู  ส าหรบัการเกดิลิม่เลอืดอุดตนัในหลอดเลอืดแดงจะมกีารรกัษาเฉพาะในต าแหน่งทีเ่กดิ

แตกต่างกนัไป 
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   การเกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดต่าง ๆ ท าให้มีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นได้ และการให้ยาต้าน                         

การแขง็ตวัของเลอืดสตูรต่าง ๆ ขึน้อยู่กบัชนิดบรเิวณทีอุ่ดตนั และอวยัวะต่าง ๆ ทีม่ผีลกระทบและผลขา้งเคยีงจากการให้

ยาต้านการแขง็ตวัของเลอืด ลิม่เลอืดอุดตนัหลอดเลอืดแดง ท าให้หวัใจขาดเลอืด, อมัพาต หรอืปวดน่องเวลาเดนินาน ๆ 

(intermittent claudication)  

    สว่นใหญ่ ลิม่เลอืดอุดตนัของหลอดเลอืดด ามกัจะละลายหายเป็นปกตใินภายหลงั ในรายทีไ่ม่หายจะเกดิ 

post thrombosis syndrome เป็นกลุ่มอาการทีข่ายงับวมแลว้มผีวิหนังด า อาจเป็นแผลเรือ้รงัหายยาก พบในรายทีม่ยีงัมี             

หลอดเลอืดด าอุดตนัอยู่  เลอืดไหลเวยีนไม่ด ีหรอื ลิน้ในหลอดเลอืดด าเสือ่ม ท าใหเ้ลอืดไหลเวยีนผดิปกต ิท าใหข้าบวม เกดิ     

ลิม่เลอืดอุดตนัมากขึน้ และเดนิล าบากไม่สะดวกเหมอืนปกต ิ

  16.6.3  เกณฑก์ารประเมินการสูญเสียสมรรถภาพจากภาวะล่ิมเลือดอดุตนัในหลอดเลือด  

    การประเมนิการเสือ่มสมรรถภาพทางร่างกาย จะประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละของระบบต่าง ๆ 

ของร่างกายว่าลิม่เลอืดอุดตนัก่อใหเ้กดิอนัตรายต่ออวยัวะต่าง ๆ มากน้อยเพยีงใด เช่น ปอด, หวัใจ สมอง, ไต หรอืแขนขา 

และดูว่าลิ่มเลอืดอุดตันมีผลในผู้ป่วยแต่ละคนอย่างไร มีการท าให้ผู้ป่วยท ากิจวตัรประจ าวนัได้ลดน้อยลงอย่างไร เช่น            

การเกดิลิม่เลอืดอุดตนัในสมองเกดิอมัพาต (stroke) จะประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละบนพืน้ฐานของอมัพาตว่าเป็น

มากน้อยเพยีงใดตามระบบประสาททีถู่กท าลายไป การใหย้ากนัการแขง็ตวัของเลอืดระยะยาว ดว้ยยา warfarin หรอื low 

molecular weight heparin ท าใหผู้ป้่วยมคีวามเสีย่งต่อภาวะเลอืดออกเพิม่ขึน้ จะมกีารสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละเพิม่ขึน้

ประมาณรอ้ยละ10  ถา้มกีารสญูเสยีสมรรถภาพร้อยละของอวยัวะหลายระบบ จะต้องประเมนิการสญูเสยีของอวยัวะต่างๆ 

รวมกนัทัง้หมด   

  

ตวัอย่างท่ี 16.26 

ประวติั                         ผู้ป่วยหญิงอายุ 49 (เมื่ออายุ 40 ปีก่อน เกิดหลอดเลอืดด าที่ขาซ้ายอุดตนั 5 ครัง้                      

หลอดเลอืดด าที่ปอด pulmonary embolism) อุดตนั 2 ครัง้ บดิาและพีช่าย มหีลอดเลอืดด า          

อุดตันหลายครัง้ผู้ป่วยได้รบัประทานยาต้านการแขง็ตัวของเลือดตลอดชีวิตด้วย warfarin 

ในช่วง 5 ปี ทีร่บัประทานยา warfarin อยู่เกดิเลอืดออกผดิปกต ิ2 ครัง้ คอื หกลม้เข่าบวมมี

เลอืดออกเป็น hematoma และมกีอ้นเลอืด hematoma ทีต่น้ขา ในขณะนัน้ตรวจ international 

normalized  ratio (INR) ไดร้ะหว่าง 5 และ 7 ม ีlarge hemorrhagic skin necrosis เลอืดออก

ทีผ่วิหนงัท าใหผ้วิหนงัตาย 2 ครัง้ ม ีINR = 4.0 

อาการปัจจบุนั ขาซา้ยบวมม ีpostthrombotic syndrome ยนืนาน 30 นาท ีจะท าใหข้าบวมมาก มกีารเกดิลิม่

เลอืดหลายครัง้ มเีลอืดออกจากการใหย้าตา้นการแขง็ตวัของเลอืด ขาบวมมากจนบางครัง้ต้อง

ใชร้ถเขน็เป็นระยะ 
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การตรวจรา่งกาย  ขาซา้ยบวมตัง้แต่สว่นกลางของน่องลงไป และบวมมากขึน้ ถ้ายนืขึน้ มจี ้าเลอืด (ecchymosis) 

ทีแ่ขนและขา                 

การตรวจทางคลินิก จ านวนเกรด็เลอืด และค่า aPTT ปกต,ิ ค่า INR = 2.8, Protein C antigen รอ้ยละ 62 ของค่า

ปกต ิ 

การวินิจฉัยโรค Protein C deficiency with recurrent venous thrombosis และ postthrombotic syndrome  

(ผูป้ว่ยเป็นภาวะขาดโปรตนี C มหีลอดเลอืดด าอุดตนั และกลุ่มอาการหลงัจากอุดตนัของหลอด

เลอืดด า) 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 30 ของร่างกาย จากภาวะเลอืดออกและ ภาวะเลอืดแขง็ตวัผดิปกต ิ 

และภาวะแทรกซ้อนจากการรบัประทานยาต้านการแขง็ตวัของเลอืด ร้อยละ 20 จากความ

ผดิปกตทิีข่าทัง้ 2 ขา้ง 
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บทท่ี 17 
ระบบต่อมไร้ท่อ และเมตะบอลิสม 

 
17.1   ต่อมใต้สมอง และ ฮยัโปธาลามสั (hypothalamic-pituitary axis) 

17.1.1   การแปลผลอาการและอาการแสดงของความผิดปกติของต่อมใต้สมองและฮยัโปธาลามสั  
17.1.2   การประเมินหน้าท่ีของต่อมใต้สมองและฮยัโปธาลามสั 
17.1.3   เกณทก์ารประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของต่อมใต้สมองและฮยัโปธาลามสั 

17.2   ต่อมธยัรอยด ์
  17.2.1   การแปลผลอาการและอาการแสดงของความผิดปกติของต่อมธยัรอยด ์
  17.2.2   การประเมินหน้าท่ีของต่อมธยัรอยด ์
  17.2.3   เกณฑก์ารประเมินการสูญเสียสมรรถภาพการท างานอย่างถาวรของต่อมธยัรอยด ์

17.3   ต่อมพาราธยัรอยด ์
17.3.1   การแปลผลอาการและอาการแสดงของต่อมพาราธยัรอยดท์ างานผิดปกติ 

  17.3.2   การประเมินหน้าท่ีของต่อมพาราธยัรอยด ์
  17.3.3   เกณฑก์ารประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของต่อมพาราธยัรอยด ์

17.4    ต่อมหมวกไตส่วน cortex 
17.4.1   การแปลผลอาการและอาการแสดงของความผิดปกติของต่อมหมวกไตส่วน cortex 
17.4.2   การประเมินหน้าท่ีของต่อมหมวกไตส่วน cortex   
17.4.3   เกณฑก์ารประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของต่อมหมวกไตส่วน cortex 

17.5  ต่อมหมวกไตส่วน Medulla 
  17.5.1   การแปลผลอาการและอาการแสดงของความผิดปกติของต่อมหมวกไตส่วน medulla  

17.6  ตบัอ่อนส่วนท่ีหลัง่อินซูลิน 
  17.6.1   ภาวะการสรา้งฮอรโ์มนอินซูลินน้อยกว่าปกติ (โรคเบาหวาน) 
  17.6.2   ภาวะการสรา้งฮอรโ์มนอินซูลินมากกว่าปกติ (น ้าตาลในเลือดต า่) 

17.7  อณัฑะและรงัไข่ 
  17.7.1   การแปลผลอาการและอาการแสดงของความผิดปกติของหน้าท่ีของ Gonads  
  17.7.2  การประเมินหน้าท่ีของ Gonads  

 17.7.3   เกณฑก์ารประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของอณัฑะและรงัไข่ 

17.8  เต้านม  
 17.8.1   การแปลผลอาการและอาการแสดงความผิดปกติของเต้านม 

  17.8.2   เกณฑก์ารประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของเต้านม 

17.9.  โรคกระดกูเน่ืองจากเมตะบอลิสม ( Metabolic bone disease)  
  17.9.1   เกณฑก์ารประเมินการสูญเสียสมรรถภาพโรคกระดกูเน่ืองจากเมตะบอลิสม 
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บทท่ี 17 
ระบบต่อมไร้ท่อ และเมตะบอลิสม 

  ในบทนี้ประกอบดว้ยการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของระบบต่อมไรท้่อ และเมตะบอลสิม 

  ระบบต่อมไรท่้อ และเมตะบอลิสม ประกอบด้วย 

1. ต่อมใตส้มอง และฮยัโปธาลามสั 

2. ต่อมธยัรอยด ์

3. ต่อมพาราธยัรอยด ์

4. ต่อมหมวกไตสว่น cortex 

5. ต่อมหมวกไตสว่น medulla 

6. ตบัอ่อนสว่นทีห่ลัง่อนิซลูนิ 

7. อณัฑะและรงัไข ่

8. เตา้นม 

9. โรคของกระดกูเน่ืองจากเมตะบอลสิม 

หน้าท่ีของต่อมไรท่้อ 

ต่อมไรท่้อ มหีน้าทีใ่นการสรา้งและหลัง่ฮอรโ์มน  

1. ฮอร์โมนท าหน้าทีค่วบคุมอวยัวะ หรอืเนื้อเยื่ออื่นๆ ของร่างกาย เช่น การเจรญิเติบโต กระดูก เพศ  สมดุล

เกลอืแร่ และเมตะบอลสิมต่าง ๆ 

2. การท างานของต่อมไรท้่อมคีวามสมัพนัธก์นั ความผดิปกตขิองต่อมไรท้่อหนึ่ง อาจจะท าใหเ้กดิความผดิปกติ

ของต่อมไรท้่ออื่น รวมทัง้ระบบของร่างกายส่วนอื่นทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย ดงันัน้เมื่อมกีารสญูเสยีสมรรถภาพของต่อมไรท้่อ การ

ประเมนิจงึตอ้งค านึงถงึผลทีท่ าใหเ้กดิการสญูเสยีของระบบต่อมไรท้่ออื่น และระบบอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 

ความผิดปกติของระบบต่อมไรท่้อและเมตะบอลิสม แบ่งออกไดเ้ป็น 3 ชนิด คอื 

1. การสรา้งฮอรโ์มนน้อยกว่าปกติ 

ภาวะการสรา้งฮอรโ์มนน้อยกว่าปกต ิสามารถรกัษาไดโ้ดยการใหฮ้อรโ์มนทดแทนโดยรบัประทานหรอืฉีด ท า

ใหก้ระบวนการทางสรรีะของร่างกายกลบัคนืสู่ภาวะปกตไิด ้จงึไม่มกีารสญูเสยีสมรรถภาพของร่างกายแต่อย่างใด แต่ใน

กรณีทีไ่ม่สามารถสรา้งฮอรโ์มนไดเ้อง การใหฮ้อรโ์มนอาจไม่สามารถทดแทนใหเ้หมอืนปกตไิด ้จงึท าใหม้กีารสญูเสยี

สมรรถภาพของร่างกาย ซึง่สามารถประเมนิการสญูเสยีไดท้ัง้ในภาวะปกตแิละในภาวะทีร่่างกายมกีารตอบสนองต่อ

ความเครยีด (stress) ในภาวะการสรา้งฮอรโ์มนน้อยกว่าปกตพิบร่วมกบัการสญูเสยีของอวยัวะอื่นใหป้ระเมนิระบบอื่นแยก

ต่างหาก และน ามารวมกบัความสญูเสยีในบทนี้โดยใชต้ารางค่ารวม เพื่อประเมนิการสญูเสยีทัง้ร่างกาย 

 

 



694 
 

 

2. การสรา้งฮอรโ์มนมากกว่าปกติ 

  ภาวะการสรา้งฮอรโ์มนมากกว่าปกต ิสามารถรกัษาไดจ้นปกต ิแต่บางกรณีไม่สามารถท าใหล้ดลงสู่ปกตไิด ้ท า

ใหเ้กดิการสญูเสยีสมรรถภาพอย่างถาวร หรอืบางกรณีการรกัษาอาจมผีลท าใหก้ารสรา้งฮอรโ์มนน้อยกว่าปกต ิ ในราย

ดงักล่าวการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพ สามารถประเมนิไดจ้ากความรุนแรงของโรคและความสามารถในการท า

กจิวตัรประจ าวนัได้ 

3. ก้อนเน้ืองอกโตไปกดอวยัวะอ่ืนๆ หรอืกระจายไปยงัอวยัวะอ่ืนๆ                                       

  กอ้นเนื้องอกทีโ่ตไปกดอวยัวะอื่นๆ จะท าใหเ้กดิความผดิปกตขิองอวยัวะอื่น ซึง่ต้องประเมนิการสญูเสยี

สมรรถภาพของอวยัวะดงักล่าวดว้ย ไดแ้ก่ ความผดิปกตทิางหน้าที ่ท าใหส้ญูเสยีสมรรถภาพอย่างถาวรอวยัวะนัน้ๆ เช่น 

เนื้องอกของต่อมใต้สมองโตไปกดประสาทตา 

17.1  ต่อมใต้สมอง และ ฮยัโปธาลามสั (hypothalamic-pituitary axis) 

 ต่อมใต้สมองและฮยัโปธาลามสัมกีารท างานที่เชื่อมโยงกนั  ฮยัโปธาลามสัผลติสารที่กระตุ้นหรอืยบัยัง้  

การผลติฮอรโ์มนของต่อมใตส้มอง  และยงัผลติสารตัง้ต้นของฮอรโ์มน ADH (vasopressin) และ oxytocin ซึง่ถูกส่งผ่านใย

ประสาทไปเกบ็ไวท้ีต่่อมใตส้มองสว่นหลงั 

 ต่อมใตส้มองสว่นหน้าผลติฮอรโ์มนทีค่วบคุมการท างานของต่อมธยัรอยด ์(thyrotropin-TSH) ต่อมหมวก

ไต (corticotrophin-ACTH) การผลติฮอรโ์มนเพศ (lutenizing hormone-LH  และ follicle stimulating hormone-FSH) ผลติ 

growth hormone (GH) และ prolactin (PRL) ต่อมใตส้มองสว่นหน้าถูกควบคุมโดยฮยัโปธาลามสั  

 Growth hormone และ prolactin มผีลต่ออวยัวะปลายทางโดยตรงไม่ไดผ้่านทางการกระตุ้นการผลติ

ฮอรโ์มนอื่นอกีต่อหนึ่ง 

 Growth hormone รบัผดิชอบการเจรญิเตบิโตของกระดูกก่อนที ่epiphyseal plate จะปิด ส่วนในผูใ้หญ่ 

growth hormone ยงัมหีน้าทีค่วบคุม เมตะบอลสิมของไขมนั กลโูคส และ กลา้มเน้ือลาย 

 ในเพศหญงิ  prolactin มคีวามจ าเป็นในการผลติน ้านมหลงัคลอดและในการตอบสนองต่อการดดูนม สว่น

บทบาทของ prolactin ในเพศชายยงัไม่ชดัเจน 

 ต่อมใต้สมองส่วนหลงันัน้เป็นส่วนที่ยื่นออกมาจากเซลล์ประสาทของฮัยโปธาลามสั  เป็นที่ซึ่ง ADH 

(vasopressin) และ oxytocin ถูกเปลีย่นแปลงจาก prohormone และหลัง่เขา้สู่กระแสเลอืด ADH ควบคุมสมดุลน ้าใน

ร่างกายผ่านทางไต สว่น oxytocin มบีทบาทในระหว่างการคลอดบุตร 
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  17.1.1   การแปลผลอาการและอาการแสดงของความผิดปกติของต่อมใต้สมองและฮยัโปธาลามสั  

   โรคของต่อมใตส้มองและฮยัโปธาลามสัอาจก่อใหเ้กดิพยาธสิภาพไดจ้ากความผดิปกตทิางกายวภิาคหรอื

จากการผลติฮอรโ์มนทีผ่ดิปกต ิ สว่นทีเ่กีย่วกบัความผดิปกตทิางกายวภิาค เช่น ความผดิปกตขิองลานสายตา obstructive 

hydrocephalus จะไดก้ล่าวในบทอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง  

ต่อมใตส้มองสว่นหน้าผลติฮอรโ์มนมากเกนิไป ท าใหเ้กดิความผดิปกตดิงันี้ 

     1. Prolactin เกดิจากเนื้องอก (prolactinoma) ขนาดเลก็กว่า 1 ซม (microadenoma) หรอืมากกว่า 1 ซม. 

(macroadenoma) 

     2. Growth hormone เกดิจากเนื้องอกของต่อมใตส้มองสว่นหน้า 

  3. ACTH เกนิซึง่น าไปสูก่ารท างานของต่อมหมวกไตมากผดิปกต ิ

       ภาวะ prolactin มากเกนิท าให้เกดิภาวะ hypogonadism ในเพศหญิงจะมอีาการขาดประจ าเดอืนหรอื

ประจ าเดอืนมาไม่สม ่าเสมอ  มบีุตรยาก ความรูส้กึทางเพศลดลง และมนี ้านมไหล และภาวะขาด estrogen ยงัส่งผลเสยีต่อ

ระบบกระดูก ส่วนในเพศชายมกัมาด้วยความรู้สกึทางเพศลดลง อวยัวะเพศไม่แขง็ตวั และมบีุตรยาก ความสูญเสยีจาก

ภาวะ prolactin มากเกนิเท่ากบัการขาด gonadotropin  ท าใหเ้กดิภาวะ ovarian failure ในเพศหญงิ และ testicular failure

ในเพศชาย  

 Growth hormone มากเกนิไปก่อนที ่epiphyseal plate ปิดท าใหเ้กดิ gigantism ผูป้่วยจะมรีูปร่างสูง

ผดิปกต ิแต่ถา้เกดิในวยัผูใ้หญ่ท าใหเ้กดิ acromegaly ซึง่มอีาการมอืเทา้และใบหน้าใหญ่, คางยื่น อาจมอี่อนแรงและมเีหงื่อ

มาก acromegaly ทีเ่ป็นมานานท าใหข้อ้เสือ่ม, peripheral neuropathy, มอีายุขยัสัน้ลงจากโรคหวัใจและหลอดเลอืด และยงั

น าไปสูภ่าวะ insulin resistance, glucose intolerance และโรคเบาหวาน  

 การขาดฮอรโ์มนจากต่อมใต้สมองส่วนหน้ารูจ้กักนัในนาม hypopituitarism อาจมรีะดบัความรุนแรงแบบ

บางสว่นหรอืทัง้หมดกไ็ด ้ ในผูใ้หญ่ สาเหตุทีพ่บบ่อยไดแ้ก่ เน้ืองอก  การขาดเลอืด (โดยเฉพาะจากการตกเลอืดหลงัคลอด

บุตร) หลงัการผ่าตดัหรอืฉายแสง  ทีพ่บน้อยกว่าคอื infiltrative disease และ อุบตัเิหตุต่อศรีษะ 

 ในผูใ้หญ่ hypopituitarism มกัท าให้เกดิ hypogonadism และขาด growth hormone ซึ่งอาการของ 

hypogonadism ในเพศชายที่พบบ่อยไดแ้ก่ อวยัวะเพศไม่แขง็ตวั อ่อนเพลยีไม่มแีรง ขาดแรงจูงใจและซมึเศรา้  ส่วนใน  

เพศหญงิอาการทีพ่บบ่อยไดแ้ก่ ขาดประจ าเดอืน การขาด growth hormone ท าใหเ้กดิกลา้มเนื้ออ่อนแรง ความสามารถใน

การออกก าลงักายลดลง มไีขมนัสะสมมากขึน้โดยเฉพาะภายในช่องทอ้ง ความหนาแน่นมวลกระดกูลดลง ขาดแรงจูงใจและ 

ความรูส้กึไม่สบาย และเกดิการแยกตวัจากสงัคม  

 ต่อมใตส้มองขาดเลอืดหลงัคลอดท าใหไ้ม่มนี ้านมเลีย้งบุตร ภาวะ hypopituitarism ในคนทีเ่ป็นโรคเบาหวาน

ท าใหล้ดความตอ้งการอนิซลูนิลง  และเกดิน ้าตาลในเลอืดต ่าไดบ้่อยขึน้   
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 การทีต่่อมใต้สมองส่วนหลงัท างานมากเกนิน ามาซึง่ภาวะ syndrome of inappropriate ADH secretion  

(SIADH) ที่ท าให้เกดิความผิดปกติในระบบประสาทไดห้ลายอย่าง อย่างไรกต็ามภาวะ SIADH มกัไม่เป็นแบบถาวร             

การที่ไตไม่สามารถขบัน ้าส่วนเกินได้ท าให้ระดบัโซเดียมในเลอืดต ่า หากไม่ได้จ ากดัน ้าดื่ม ท าให้เกิดอาการซึม สบัสน             

ไม่รูส้กึตวั และชกัไดข้ึน้อยู่กบัความรุนแรงของภาวะโซเดยีมในเลอืดต ่า 
 การท างานของต่อมใตส้มองสว่นหลงับกพร่องท าใหข้าดฮอรโ์มน ADH และเกดิโรคเบาจดื ซึง่มกัเกดิจากรอย

โรคใน ฮยัโปธาลามสั และ pituitary stalk มากกว่าจะเป็นจากตวัต่อมใตส้มองเอง สาเหตุอาจเป็นมาแต่ก าเนิดจากอุบตัเิหตุ
การผ่าตดัเนื้องอกทีแ่พร่กระจายมาจากทีอ่ื่น craniopharyugioma และ histiocytosis X ซึง่หากความรูส้กึกระหายน ้ายงั
ปกตโิรคเบาจดืจะท าใหเ้กดิอาการรบกวน คอื ปสัสาวะบ่อย กระหายน ้ามาก และปสัสาวะตอนกลางคนื  หากไม่สามารถ
ดื่มน ้าทดแทนไดอ้ย่างพอเพยีงหรอืกลไกทีค่วบคุมความกระหายน ้าเสยีไปจากรอยโรคในฮยัโปธาลามสัทีอ่าจพบร่วมกนั 
ท าใหเ้กดิการขาดน ้าอย่างรุนแรงและระดบัโซเดยีมในเลอืดสงู   ท าใหเ้กดิอาการทางระบบประสาทสว่นกลาง  เช่น ซมึและ
ไม่รูส้กึตวั 

 17.1.2   การประเมินหน้าท่ีของต่อมใต้สมองและฮยัโปธาลามสั 

  ความผิดปกติทางกายวิภาควินิจฉัยโดยการท า computed tomography (CT) scan และ magnetic 

resonance imaging (MRI) และการตรวจลานสายตา (visual field) ร่วมดว้ย  

 การตรวจทางดา้นฮอรโ์มนโดยการท า stimulation หรอื suppression test การขาด growth hormone 

วนิิจฉัยโดยการวดัระดบั growth hormone ในเลอืดหลงัการกระตุ้นดว้ยอนิซูลนิ การออกก าลงักาย การใหย้า levodopa 

และ arginine หรอืสารอื่นๆ  การขาด ACTH ประเมนิโดยการวดัระดบั cortisol และ ACTH รวมทัง้การกระตุ้นดว้ยอนิซูลนิ

หรอื ACTH 

 การวนิิจฉัยภาวะ secondary hypothyroidism (pituitary หรอื hypothalamic hypothyroidism) อาศยัการ

ตรวจพบระดบัธยัรอยดฮ์อรโ์มนต ่าโดยที ่TSH ไม่สงู  และการท า CT scan หรอื MRI เพื่อแยกรอยโรคบรเิวณต่อมใต้สมอง

หรอืฮยัโปธาลามสั 

 ภาวะ secondary gonadal insufficiency (hypogonadotropic hypogonadism) อาศยัการตรวจพบการ

ท างานของอวยัวะปลายทางบกพร่อง  โดยพบระดบั testosterone ทีต่ ่าในเพศชาย  และ estrogen ต ่าในเพศหญงิ ในขณะ

ทีฮ่อรโ์มน LH และ FSH อยู่ในเกณฑต์ ่าหรอืปกต ิ

 ภาวะขาดฮอรโ์มน ADH วนิิจฉัยได้โดยการตรวจพบว่าปสัสาวะม ีosmolality ต ่าแม้จะถูกกระตุ้นโดยการ

จ ากดัน ้า  และมกีารตอบสนองต่อการฉีด ADH โดยพบว่าท าให ้osmolality ของปสัสาวะเพิม่ขึน้   

 ภาวะการขาด prolactin จะตรวจพบว่ามรีะดบัฮอร์โมนนี้ในเลอืดต ่า และไม่ตอบสนองต่อการกระตุ้นด้วย 

metoclopramide หรอืสารกระตุน้อื่นๆ 

 ภาวะ growth hormone มากเกนิ  วนิิจฉยัโดยการทีร่ะดบั growth hormone ไม่ลดลงหลงัจากให ้glucose load   

 ภาวะ prolactin มากเกนิจะตรวจพบว่ามรีะดบัฮอรโ์มนน้ีในเลอืดสงู  

 ภาวะ SIADH อาศยัการตรวจพบว่ามโีซเดยีมในเลอืดต ่าในขณะที่ osmolality ของปสัสาวะสูงอย่างไม่

เหมาะสม ทัง้นี้ โดยทีก่ารท างานของหวัใจ ไต ต่อมหมวกไต และต่อมธยัรอยดป์กติ 
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17.1.3   เกณทก์ารประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของต่อมใต้สมองและฮยัโปธาลามสั 

  การประเมนิการสญูเสยีการท างานอย่างถาวรของ Hypothalamic-Pituitary Axis ทัง้ระบบประกอบดว้ยการ

ประเมนิ 

a. ความผดิปกตปิฐมภูม ิ(primary abnormalities) ทีเ่กีย่วขอ้งกบั growth hormone, prolactin  และ ADH 

b. ความผดิปกตทิุตยิภูม ิ(secondary abnormalities) ในต่อมไรท้่ออื่นๆ เช่น ต่อมธยัรอยด ์ต่อมหมวกไต 

และ gonads 

c. ความผดิปกตขิองระบบประสาทสว่นกลางอนัเป็นผลมาจากความผดิปกตทิางกายวภิาคของต่อมใตส้มอง 

  ผู้ตรวจสอบจะต้องประเมินความผิดปกติแต่ละอย่างโดยใช้แนวทางในบทนี้และบทอื่นๆ อาทิเช่น               

ในระบบสายตา ระบบประสาท  ความผดิปกติของจติใจและพฤตกิรรม  จากนัน้จงึน าความผดิปกตใิน         

ทุกระบบมาประมวลกนัโดยใช ้combined value chart    
 
ตารางท่ี  17-1   เกณฑก์ารประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของต่อมใต้สมองและฮยัโปธาลามสั 
 

ระดบัการสญูเสียสมรรถภาพ อาการ และอาการแสดง 
ระดบัท่ี 1 สญูเสยีฯ รอ้ยละ  0 –15   
ของทัง้ร่างกาย 

สามารถควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพจากการรกัษาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่อความสามารถในการ
ประกอบกจิวตัรประจ าวนั 

ระดบัท่ี 2 สญูเสยีฯ รอ้ยละ  16 – 25   
ของทัง้ร่างกาย 

มอีาการและอาการแสดงเนื่องจากไม่สามารถควบคุมโรคได้อย่าง
เพียงพอ และมีผลกระทบพอสมควรต่อความสามารถในการ
ประกอบกจิวตัรประจ าวนั 

ระดบัท่ี 3 สูญเสยีฯ ร้อยละ  26 – 50  
ของทัง้ร่างกาย 

มอีาการและอาการแสดงที่รุนแรงเนื่องจากการรกัษาไม่สามารถ
ควบคุมโรคได้และมีผลกระทบอย่างมากต่อความสามารถในการ
ประกอบกจิวตัรประจ าวนั 

 

ตวัอย่างท่ี 17.1 

ประวติั   ผูป้่วยชายอายุ 19 ปี บาดเจบ็ทีศ่รีษะจากอุบตัเิหตุรถยนต์ 15 เดอืนก่อน ปรมิาณน ้าดื่มและ

ปสัสาวะตัง้แต่ 4 ถงึ 7 ลติรต่อวนั 

อาการปัจจบุนั   กระหายน ้าอย่างรุนแรง ปสัสาวะบ่อย ปสัสาวะกลางคนื 3 ถงึ 6 ครัง้ กระหายน ้ามากตอน

กลางคืน สุขภาพทัว่ไปอยู่ในเกณฑ์ดีมากยกเว้นอ่อนเพลียจากการนอนหลับที่ไม่ต่อเนื่อง  

อาการจะก าเรบิหากขาดยา desmopressin (DDAVP) ไม่มโีรคทางต่อมไรท้่ออื่นๆ สามารถท า

กจิกรรมต่างๆในชวีติประจ าวนัไดต้ามปกต ิ

ตรวจรา่งกาย   ปกต ิ
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การตรวจทางคลินิก  การประเมนิเบือ้งตน้ serum osmolality : 292 mOsm/kgH2O 

serum sodium concentration : 142 mEq/L 

urine osmolality : 120 mOsm/kgH2O 

specific gravity : 1.003 ไม่ม ีglycosuria  

หลงัการจ ากดัน ้าท าให้เกดิกระหายน ้าอย่างรุนแรง และ serum osmolality วดัได้ 302 

mOsm/kgH2O urine osmolality 150 mOsm/kgH2O ภายหลงัการฉีดฮอรโ์มน ADH urine 

osmolality เพิม่ขึน้เป็น  450 mOsm/kgH2O ร่วมกบัปรมิาณปสัสาวะลดลง  ผูป้่วยไดร้บัการ

รกัษาโดย DDAVP พ่นจมกู 0.1 มล.(10 µg) วนัละ 2 ครัง้ และรูส้กึสบายดแีละสามารถควบคุม

ปรมิาณปสัสาวะไดด้ ี

การวินิจฉัยโรค traumatic diabetes insipidus ทีค่วบคุมไดด้ว้ยการรกัษา 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 5 ของทัง้ร่างกาย จากภาวะเบาจดื (diabetes insipidus) ร่วมกบั

ประเมนิผลกระทบทางดา้นพฤตกิรรมทีอ่าจมไีดเ้น่ืองจากการบาดเจบ็ทีศ่รีษะ (ดูแนวทางความ

ผดิปกตขิองจติใจและพฤตกิรรม ร่วมกบั combined value chart)  เพื่อประเมนิการสญูเสยี

สมรรถภาพการท างานทัว่ทัง้ร่างกาย 

ค าอธิบาย  มผีลกระทบจากโรคเบาจืดต่อความสามารถในการท ากจิกรรมต่างๆในชวีิตประจ าวนัเพียง

เลก็น้อยในขณะทีค่วบคุมดว้ยยา 

ตวัอย่างท่ี 17.2 

ประวติั    ผูป้่วยชายอายุ 57 ปี ภายหลงัการรกัษาเนื้องอกทีผ่ลติ growth hormone อาการปวดศรีษะ

หายไป  แต่อาการอ่อนเพลยี, มเีหงื่อออกมาก และปวดตามขอ้ยงัมอียู่ แมจ้ะไดร้บัการรกัษา

โดยการผ่าตดัและฉายแสงแต่ระดบัของ growth hormone ยงัสงูอยู่ที่ 100 ng/mL (ค่าปกต ิ            

0-10) และผู้ป่วยไม่สามารถทนผลขา้งเคยีงจากการรกัษาด้วยยา bromocriptine ได้ ระดบั 

testosterone ต ่ า แต่การท างานของต่อมธัยรอยด์และต่อมหมวกไตอยู่ ในเกณฑ์ปกต ิ 

ความรูส้กึทางเพศดีขึน้จากการไดร้บัการฉีด testosterone 2 เดอืนต่อครัง้ ม ีcarpal tunnel 

syndrome ซึง่ตอ้งใหก้ารการรกัษาดว้ยการผ่าตดั 

อาการปัจจบุนั   ปวดบรเิวณเขา่ และหลงั  ความรูส้กึทางเพศลดลง 

การตรวจรา่งกาย มเีหงื่อออกมาก ม ีcarpal tunnel syndrome มมีอื เทา้ และจมกูใหญ่ 

การตรวจทางคลินิก  sella turcica มขีนาดใหญ่และเนื้องอกต่อมใต้สมองลาม ไปยงั suprasellar ไม่มคีวามผดิปกติ

ของ visual field ระดบั growth hormone สงูมาก 575 ng/mL  

การวินิจฉัยโรค Moderately severe acromegaly ควบคุมไดไ้ม่เพยีงพอจากการรกัษา 
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ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 16 จาก acromegaly และรอ้ยละ 5 จาก testosterone deficiency 

ร่วมกบั 19% จากความสูญเสยีสมรรถภาพการท างานทัว่ทัง้ร่างกาย (ดู combined value 

chart)  

ค าอธิบาย   มกีารสูญเสยีสมรรถภาพของต่อมไร้ท่อร่วมกบัการสูญเสยีสมรรถภาพของมอืจาก carpal 

tunnel syndrome น าค่าการสญูเสยีทัง้ 2 มารวมกนัโดยใชต้ารางค่ารวม 

ตวัอย่างท่ี 17.3 

ประวติั     ผู้ป่วยหญิงอายุ 26 ปี ตกเลอืดมาก และความดนัต ่าหลงัการคลอดบุตร ไม่มนี ้านมเลี้ยงบุตร

ตัง้แต่หลงัคลอด 

อาการปัจจบุนั   ไม่มปีระจ าเดอืน อ่อนเพลยีไม่มแีรงมากขึน้เรื่อยๆ เบื่ออาหารและน ้าหนกัลด 

การตรวจรา่งกาย ความดนัโลหิต 90/60 มม.ปรอท  อตัราการเต้นของหวัใจ 100 ครัง้ต่อนาที มีขนที่รกัแร้และ

หวัหน่าวเพยีงเลก็น้อย  ผวิแหง้และเยน็ Achilles’tendon reflexes ชา้ ลานสายตา (visual fields) 

ปกต ิ

การตรวจทางคลินิก  ระดบั prolactin ต ่า และไม่ตอบสนองต่อการกระตุ้นด้วยการให้ metoclopramide และไม่

ตอบสนองต่อการฉีด TSH 500 µg เขา้หลอดเลอืดด าระดบั estradiol, FSH และ LH ต ่า การ

ท า insulin–induced hypoglycemia ไม่สามารถกระตุ้นระดบัของ cortisol และ growth 

hormoneได ้ระดบั free thyroxine ในเลอืดต ่า 0.6 (ค่าปกต ิ0.8-1.8 ng/dl) ระดบั TSH ใน

เลอืดไม่สงู 0.2 µIU/L (ค่าปกต ิ0.3-4) 

การวินิจฉัยโรค Postpartum pituitary apoplexy (Sheehan’s syndrome) และ panhypopituitarism 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพร้อยละ 20 จาก panhypopituitarism รอ้ยละ 10 จากการต้องให้ฮอรโ์มน

ชดเชยหลายชนิด น ามารวมกนัโดยใชต้ารางค่ารวม คดิเป็นการสญูเสยี 

ค าอธิบาย   ภาวะ panhypopituitarism จะเป็นถาวรท าใหต้้องใหฮ้อรโ์มนชดเชยตลอดชวีติโดยการรกัษา

ดว้ย levothyroxine, hydrocortisone และ dehydroepiandrosterone เพื่อใหก้ารท างานของ

ต่อมธยัรอยดแ์ละต่อมหมวกไตอยู่ในเกณฑป์กต ิ แต่ต้องเพิม่ขนาดของ hydrocortisone เมื่อมี

ภาวะ stress ผู้ป่วยจะเป็นหมนัและไม่มนี ้านม  การเป็นหมนัอาจแก้ไขโดยการให้ฮอร์โมน

กระตุน้รงัไขแ่ต่มกัไม่ประสบความส าเรจ็ 

 

ตวัอย่างท่ี 17.4 

ประวติั    ผูป้ว่ยชายอายุ 55 ปี ตรวจพบครัง้แรกเมื่ออายุ 45 ปี เนื่องจาก sella turcica มขีนาดใหญ่ผดิปกต ิ 

และม ีtestosterone deficiency เนื้องอกยงัไม่ไดลุ้กลามไปยงับรเิวณ suprasellar ผูป้่วยไม่ไดร้บั

การรกัษา และ ขาดการติดตามไป หลายปีต่อมาได้เขา้โรงพยาบาลด้วยอาการปวดศรษีะอย่าง
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รุนแรง ตามวั และอวยัวะเพศไม่แขง็ตัว ผู้ป่วยได้รบัการผ่าตัด transsphenoidal pituitary 

decompression แบบฉุกเฉินโดยไดร้บั glucocorticoid หลงัผ่าตดัการมองเหน็ไม่ดขีึน้  และยงัคง

ปวดศรีษะเล็กน้อยอยู่ตลอด  ผู้ป่วยไม่สามารถทนผลข้างเคียงจากการรักษาด้วยยา 

bromocriptineได ้ และอวยัวะเพศยงัคงไม่แขง็ตวัแมว้่าจะไดร้บัการรกัษาดว้ยการให ้testosterone 

การตรวจรา่งกาย หนวดเคราน้อยลงมาก  ลกัษณะรปูร่างคลา้ยเพศหญงิ การตรวจ visual field พบว่าตาขา้งซา้ย

เกอืบบอดสนิท  และม ีtemporal field defect ของตาขา้งขวารวมถงึ macular หลงัการผ่าตดั 

visual acuity ของตาขา้งซา้ยอยู่ที ่finger counting  ส่วน temporal field defect ของตาขา้ง

ขวายงัเหมอืนเดมิ 

การตรวจทางคลินิก  film skull พบว่ า  sella turcica มีขนาดใหญ่มาก  CT scan พบเนื้ องอกลุกลามไปยัง 

suprasellar และมลีกัษณะของเลอืดออกภายในกอ้น  ก่อนผ่าตดัระดบั prolactin อยู่ที ่1,000 

ng/mL (ค่าปกต ิ5 -25) หลงัผ่าตดัระดบั prolactin ยงัคงสงูอยู่ที ่660 ng/mL หลงัการผ่าตดั 

ผูป้ว่ยไดร้บัการฉายแสงทีบ่รเิวณ sella turcica การประเมนิต่อมาพบว่าระดบั prolactin ยงัสงู

อยู่ที ่280 ng/mL ระดบั testosterone ต ่า ระดบั cortisol ไม่ตอบสนองต่อการกระตุ้นดว้ย 

hypoglycemia  และระดบัของธยัรอยดฮ์อรโ์มนมคี่าต ่า 

การวินิจฉัยโรค Prolactin-secreting pituitary adenoma ร่วมกบั pituitary apoplexy, secondary 

panhypopituitarism และ vision loss 

ผลการประเมิน สูญเสยีสมรรถภาพร้อยละ 26 ของทัง้ร่างกาย จากการสูญเสยีหน้าที่ของต่อมใต้สมอง 

secondary adrenal dysfunction และ secondary testosterone deficiency ร่วมกบัความ

เสยีหายจากการสญูเสยีการมองเหน็ และจากอาการปวดศรษีะอยู่ตลอด (ดู combined value 

chart ส าหรบัการประมวลความสญูเสยีสมรรถภาพการท างานทัง้ร่างกาย)  

ค าอธิบาย   ตอ้งการการตดิตามและการรกัษาตลอดชวีติ 

 

 

17.2  ต่อมธยัรอยด ์
  ต่อมธยัรอยด์ ท าหน้าที่สร้างธยัรอยด์ฮอร์โมนเพื่อควบคุมเมตะบอลิสมของร่างกาย ถ้ามีการสร้างฮอร์โมน

มากกว่าปกตหิรอืน้อยกว่าปกต ิจะท าใหเ้กดิการสญูเสยีสมรรถภาพของร่างกายได้ 

  17.2.1 การแปลผลอาการและอาการแสดงของความผิดปกติของต่อมธยัรอยด ์

   ก.  ภาวะต่อมธยัรอยดท์ างานมากกว่าปกติ ผูป้ว่ยจะมอีาการเหน่ือย ใจสัน่ น ้าหนกัลด ขีร้อ้น  

โมโหง่าย หงุดหงิด ตรวจพบชีพจรเร็ว มือสัน่ กล้ามเนื้ออ่อนแรง ต่อมธัยรอยด์โต และอาจมีอาการทางตา เช่น ตาโปน  

มองเหน็ภาพซอ้นร่วมดว้ย 
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   ข.  ภาวะต่อมธยัรอยดท์ างานน้อยกว่าปกติ  ผูป้่วยจะมอีาการเชื่องชา้ อ่อนเพลยี ขีห้นาว ทอ้งผูก 

ผวิหนงัแหง้ มโีรคแทรกซอ้นไดห้ลายอย่าง เช่น pericardial effusion, myxedema coma ภาวะต่อมธยัรอยดท์ างานต ่าในเดก็ 

ท าใหต้วัเตีย้ และมผีลต่อสตปิญัญาได ้

  17.2.2   การประเมินหน้าท่ีของต่อมธยัรอยด ์

1. การตรวจระดบัธยัรอยดฮ์อรโ์มน 

2. การตรวจระดบั TSH 

3. การท า fine needle aspiration ในรายทีม่ ีthyroid nodule 

4. การตรวจ radioactive iodine uptake และ/หรอื thyroid scan ในการวนิิจฉัยแยกโรค ภาวะต่อม          

ธยัรอยดท์ างานมากกว่าปกต ิ

5. การตรวจ Thyroid antibodies 

  17.2.3   เกณฑก์ารประเมินการสูญเสียสมรรถภาพการท างานอย่างถาวรของต่อมธยัรอยด ์

   ก.  ภาวะต่อมธยัรอยดท์ างานมากกว่าปกติ สว่นใหญ่ไม่ท าใหเ้กดิการสญูเสยีสมรรถภาพอย่างถาวร 

เนื่ องจากแก้ไขโดยการรักษาได้แต่อาจมีการสูญเสียสมรรถภาพอย่างถาวรจาก ophthalmopathy หรือภาวะ              

แทรกซอ้นจากการรกัษา เช่น เสยีงแหบหลงัการผ่าตดัต่อมธยัรอยด ์มภีาวะ atrial fibrillation หลงัจากภาวะต่อมธยัรอยด์

เป็นพษิหายแลว้ การประเมนิการสญูเสยีอยู่ในระบบอวยัวะทีเ่กีย่วขอ้ง 

   ข.  ภาวะต่อมธยัรอยดท์ างานน้อยกว่าปกติ  ส่วนใหญ่แกไ้ขไดด้ว้ยการใหธ้ยัรอยดฮ์อรโ์มนแต่ผูป้่วย

บางรายทีม่โีรคอื่นร่วมดว้ย เช่น โรคหลอดเลอืดหวัใจ การใชฮ้อรโ์มนทดแทนอาจต้องใชด้ว้ยความระมดัระวงั ท าใหไ้ม่สามารถ

ทดแทนภาวะต่อมธยัรอยดท์ีม่กีารท างานน้อยไดอ้ย่างเตม็ที ่

ตารางท่ี  17-2 เกณฑก์ารประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของรา่งกายเน่ืองจากโรคต่อมธยัรอยด ์

 

ระดบัการสญูเสียสมรรถภาพ อาการและอาการแสดง 

ระดบัท่ี 1 สญูเสยีฯ รอ้ยละ 0-15  ของทัง้ร่างกาย ผูป้ว่ยจ าเป็นตอ้งไดร้บัการรกัษาอย่างต่อเน่ือง เพื่อ

แกไ้ขภาวะต่อมธยัรอยดท์ างานต ่า หรอื เพื่อควบคมุ

ใหล้กัษณะทางกายวภิาคของต่อมธยัรอยดเ์ป็นปกต ิ 

และ  

ไม่มีอาการ อาการแสดงหรือการตรวจพบทาง

ห้องปฎิบตัิการ ที่แสดงถึงการได้รบัฮอร์โมนทดแทน

ไม่เพยีงพอ 



702 
 

 

ระดบัการสญูเสียสมรรถภาพ อาการและอาการแสดง 

ระดบัท่ี 2 สญูเสยีฯ รอ้ยละ 16-25  ของทัง้ร่างกาย ผูป้ว่ยทีม่อีาการและอาการแสดงของโรคต่อมธยัรอยด ์

หรอื 

มีการสูญเสีย หรือการเปลี่ยนแปลงทางกายวิภาคของ

ต่อมธยัรอยด ์

และ 

จ าเป็นตอ้งไดร้บัการรกัษาดว้ยฮอรโ์มนทดแทนเพื่อแกไ้ข

ภาวะต่อมธยัรอยดท์ างานต ่า 

และ 

มโีรคของระบบอวยัวะอื่นซึง่ท าใหไ้ม่สามารถให้ฮอร์โมน

ทดแทนจนอยู่ในระดบัปกตไิด ้

 

ตวัอย่างท่ี 17.5 

ประวติั  ผูป้ว่ยหญงิอายุ 45 ปี วนิิจฉยัว่าเป็น hypothyroidism จาก Hashimoto’s thyroiditis รกัษาดว้ย 

levothyroxine 200 g ต่อวนั 

ผลการประเมิน    สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 5 ของทัง้ร่างกาย 

 

ตวัอย่างท่ี 17.6 

ประวติั  ผูป้ว่ยชายอายุ 65 ปี วนิิจฉยัว่าเป็นต่อมธยัรอยดท์ างานต ่า มอีาการเชื่องชา้ ไม่มแีรง ผูป้่วยเป็น

โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ มีอาการแน่นหน้าอก เมื่อเดินระยะไกลหรือเดินเร็ว เมื่อให้ยา 

levothyroxine ขนาดมากกว่า 50 g ต่อวนั มอีาการ แน่นหน้าอกเพิม่ขึน้ ขณะนี้ยงัมอีาการ 

ของต่อมธยัรอยด์ท างานต ่า วดัระดบั FT4 0.6 ng/dl (ค่าปกติ 0.5-1.8) TSH 50 IU/L               

(ค่าปกต ิ0.3-4) 
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ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 20 ของทัง้ร่างกายเนื่องจากยงัมอีาการของภาวะธยัรอยดท์ างานต ่า 

จากการที่ไม่สามารถให้ยา levothyroxine ได้เพียงพอและควรมีการประเมินการสูญเสียของ        

ระบบหวัใจและหลอดเลอืดร่วมด้วย ถ้าผู้ป่วยได้รบัการผ่าตดัแก้ไข หรอืท า angioplasty แล้ว

โรคหวัใจดขีึน้  สามารถเพิม่ขนาดยา levothyroxine ไดค้วรจะประเมนิใหม่  

 

17.3  ต่อมพาราธยัรอยด ์

 ต่อมพาราธยัรอยดท์ าหน้าทีส่รา้งพาราธยัรอยดฮ์อรโ์มน เพื่อควบคุมระดบัแคลเซยีมและฟอสเฟตท าให้

การท างานของกระดกู ระบบทางเดนิอาหาร ไตและระบบประสาทท าหน้าทีไ่ดต้ามปกต ิ

 

17.3.1   การแปลผลอาการและอาการแสดงของต่อมพาราธยัรอยดท์ างานผิดปกติ 

 ก.  ต่อมพาราธยัรอยดท์ างานมากกว่าปกติ  อาจเกดิจาก adenoma หรอื hyperplasia ของต่อม

พาราธยัรอยด ์หรอืมะเรง็ต่อมพาราธยัรอยด ์ผูป้่วยจะมอีาการซมึ ทอ้งผูก คลื่นไสอ้าเจยีน ปสัสาวะบ่อย ในรายทีม่อีาการ

รุนแรงจะมอีาการปวดกระดกู มนีิ่วในไต ไตวายและหมดสตไิด ้ 

  ข. ต่อมพาราธัยรอยดท์ างานน้อยกว่าปกติ  เป็นผลแทรกซ้อนจากการผ่าตดัต่อมธยัรอยด์ หรือ                   

การผ่าตดัรกัษาภาวะต่อมพาราธยัรอยดท์ างานมากกว่าปกต ิผูป้่วยดว้ยโรคน้ีจะมอีาการเมื่อยลา้ (chronic fatigue) ชา 

(paresthesia) ชกั (tetany และ seizures) ตอ้กระจก ตดิเชือ้รา (candida) ผมร่วง และอาจพบว่าต่อมไรท้่ออื่นมกีารท างาน

ลดลงดว้ยเช่น ต่อมธยัรอยดท์ างานน้อยกว่าปกต ิเบาหวาน ต่อมหมวกไตท างานต ่า hypogonadism หรอืโรคของอวยัวะอื่น 

เช่น ด่างขาว, pernicious anemia, chronic active hepatitis ทีเ่รยีกว่า polyglandular failure syndrome 

17.3.2   การประเมินหน้าท่ีของต่อมพาราธยัรอยด ์

  วดัระดบั serum calcium, phosphate, albumin ระดบั parathyroid hormone การตรวจภาพรงัส ีไดแ้ก่ 

metabolic bone survey การตรวจอลัตราซาวน์ หรอื MIBI scan ของต่อมพาราธยัรอยด ์   

17.3.3   เกณฑก์ารประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของต่อมพาราธยัรอยด ์

  ผูป้่วยทีม่ภีาวะต่อมพาราธยัรอยด์ท างานมากกว่าปกติ ส่วนใหญ่รกัษาหายได้ด้วยการผ่าตดั แต่อาจมี

อาการบางอย่างทีย่งัหลงเหลอือยู่ เช่น กระดูกหกั นิ่วในไต ไตวาย และจ าเป็นทีจ่ะต้องได้รบัการประเมนิการสญูเสยีของ

ระบบอวยัวะอื่น เช่น ระบบกลา้มเน้ือ กระดกูและขอ้ ระบบทางเดนิปสัสาวะ เป็นต้น ในบางรายทีผ่่าตดัไม่ไดห้รอืผ่าตดัแลว้

ไม่ไดผ้ล กอ็าจจ าเป็นตอ้งใหก้ารรกัษาต่อในระยะยาว ซึง่จะท าใหเ้กดิการสญูเสยีสมรรถภาพอย่างถาวรได้ 
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ตารางท่ี  17-3 เกณฑก์ารประเมินการสญูเสียสมรรถภาพการของรา่งกายเน่ืองจากภาวะต่อมพาราธยัรอยด์

ท างานมากกว่าปกติ 

ระดบัการสญูเสียสมรรถภาพ อาการและอาการแสดง 

ระดบัท่ี 1  สญูเสยีฯ รอ้ยละ 0-14 ของทัง้ร่างกาย ผูป้่วยมภีาวะต่อมพาราธยัรอยดท์ างานมากกว่าปกต ิ

และมอีาการและอาการแสดงทีค่วบคุมไดง้่ายโดยการ

รกัษา 

ระดบัท่ี 2  สญูเสยีฯ รอ้ยละ 15-29 ของทัง้ร่างกาย ผูป้่วยมภีาวะต่อมพาราธยัรอยดท์ างานมากกว่าปกต ิ

ไดร้บัการรกัษาแลว้ แต่ยงัคงมอีาการและอาการแสดง

อยู่บ้าง เช่น มีระดับแคลเซียมในเลือดสูงเล็กน้อย

ร่วมกบัมอีาการคลื่นไส ้และปสัสาวะบ่อย 

ระดบัท่ี 3  สญูเสยีฯ รอ้ยละ 30-90 ของทัง้ร่างกาย ผูป้่วยมภีาวะต่อมพาราธยัรอยดท์ างานมากกว่าปกต ิ

ไดร้บัการรกัษาแลว้ แต่ยงัมรีะดบัแคลเซยีมในเลอืดสงู

มากร่วมกบัมอีาการคลื่นไส ้เพลยีและซมึ 

 

ตวัอย่างท่ี 17.7 

ประวติั  ผูป้่วยชายอายุ 76 ปี เป็น chronic obstructive pulmonary disease (COPD) ตรวจพบว่ามี

ระดบั serum calcium 12.2 มก/ดล (ค่าปกติ 8.5-10.5) ระดบั PTH 165 pg/ml (ค่าปกต ิ                     

15-80) ผูป้ว่ยมอีาการ เบื่ออาหาร ปสัสาวะบ่อย อ่อนเพลยี ไม่มแีรงร่วมกบัอาการของโรคปอด 

ตรวจ parathyroid scan พบ retropharyngeal parathyroid adenoma แพทยจ์งึพจิารณา           

ไม่ผ่าตดั เนื่องจากมคีวามเสีย่งสูงจากโรค COPD ให้การรกัษาโดยการใช้ยาซึ่งยงัมรีะดบั

แคลเซยีมสงูกว่าปกตอิยู่ 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 25 ของทัง้ร่างกาย เนื่องจากยงัมอีาการของโรคไม่สามารถผ่าตัดให้

โรคหายได ้

 

ตวัอย่างท่ี 17.8 

ประวติั  ผูป้่วยชายอายุ 72 ปี ไดร้บัการผ่าตดั 1 ปีก่อน พบว่า เป็น parathyroid carcinoma มาดว้ย

อาการอ่อนเพลยี ไม่มแีรง ซมึ สบัสน ปสัสาวะบ่อย และพบว่ามน่ิีวในท่อไต เมื่อ 3 เดอืนก่อน
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การตรวจร่างกาย พบว่าผู้ป่วยผอม ซีด ซึม ตรวจพบก้อนขนาด 3x5 ซม แขง็บริเวณคอ

ส่วนล่าง ตรวจหอ้งปฏบิตักิาร serum calcium 17.0 มก/ดล (ค่าปกต ิ8.5-10.5) phosphate 

0.52 มก/ดล (ค่าปกต ิ1.0-4.5) วนิิจฉยัว่าเป็น recurrent  parathyroid carcinoma 

ผลการประเมิน สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 50 ของทัง้ร่างกาย เนื่ องจาก มีอาการจากระดับแคลเซียม             

ซึง่สงูมาก 

 

ตารางท่ี  17-4 เกณฑ์การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของร่างกายเน่ืองจากภาวะต่อมพาราธยัรอยดท์ างาน

น้อยกว่าปกติ 

 ภาวะต่อมพาราธยัรอยดท์ างานน้อย เป็นภาวะเรือ้รงัทีต่อ้งการการรกัษาระยะยาว 

 

ระดบัการสญูเสียสมรรถภาพ อาการและอาการแสดง 

ระดบัท่ี 1 สญูเสยีฯ รอ้ยละ 0-9 ของทัง้ร่างกาย ผูป้่วยมภีาวะต่อมพาราธยัรอยด์ท างานน้อยกว่าปกต ิ

และสามารถควบคุมอาการและอาการแสดงไดง้่ายโดย

การใชย้า 

ระดบัท่ี 2 สญูเสยีฯ รอ้ยละ 10-20 ของทัง้ร่างกาย ผูป้่วยมภีาวะต่อมพาราธยัรอยด์ท างานน้อยกว่าปกต ิ

ที่ได้รบัการรกัษาด้วยยาอย่างสม ่าเสมอแล้ว แต่ยงัมี

อาการของภาวะแคลเซยีมในเลอืดต ่า หรอืสงูเป็นครัง้

คราว 

 

ตวัอย่างท่ี 17.9 

ประวติั  ผูป้่วยชายอายุ 42 ปี หลงัจากผ่าตดั parathyroid adenoma ได ้1 วนัพบว่ามอีาการชารอบปาก 

และเป็นตะครวิ ตรวจร่างกายพบ Chovstek’s sign ไดผ้ลบวก serum calcium 7.6 มก/ดล              

(ค่าปกต ิ8.5-10.5) ไดใ้หก้ารรกัษาโดยใหแ้คลเซยีมเสรมิ 1 สปัดาหห์ลงัผ่าตดั สามารถหยุดยา

แคลเซยีมได ้ระดบัแคลเซยีมในเลอืดกลบัมาเป็นปกต ิและผูป้ว่ยไม่มอีาการชา หรอืเป็นตะครวิอกี 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 0  เน่ืองจากผูป้ว่ยสว่นใหญ่เกดิ ภาวะ hypocalcemia ชัว่คราวและกลบั

ปกตภิายในไม่กีส่ปัดาห ์
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ตวัอย่างท่ี 17.10  

ประวติั  ผูป้่วยหญงิ อายุ 62 ปี ไดร้บัการผ่าตดัต่อม parathyroid hyperplasia หลงัผ่าตดัมภีาวะระดบั 

serum calcium ต ่า ไดร้บัการรกัษาดว้ย calcium carbonate 1000 มก. ต่อวนั ผูป้่วยไม่มี

อาการ ระดบั calcium ปกต ิแต่เมื่อผูป้ว่ยขาดยาจะเริม่มอีาการ ชารอบปาก และบรเิวณปลาย

มอืปลายเทา้ 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 3 ของทัง้ร่างกาย เน่ืองจากมอีาการน้อย แกไ้ขไดด้ว้ยยารบัประทาน 

 

ตวัอย่างท่ี 17.11 

ประวติั  ผูป้่วยชายอายุ 58 ปี ผ่าตดัต่อม parathyroid 3½ ต่อม เมื่อ 3 เดอืนก่อนหลงัผ่าตดัมอีาการ 

hypocalcaemia เป็นตะครวิบ่อยๆ ทัง้ทีไ่ดร้บัยา calcium และวติามนิด ี

ผลการประเมิน สูญเสยีสมรรถภาพร้อยละ 20 ของทัง้ร่างกาย เนื่องจากมีอาการหลังจากผ่าตัดแล้วนาน            

3 เดอืน ซึง่เป็น permanent และตอ้งไดร้บัยาไปตลอด ยงัมอีาการหลงัรบัประทานยาอยู่   

 

17.4   ต่อมหมวกไตส่วน cortex 

 ต่อมหมวกไตส่วน Cortex ผลติ และหลัง่ adrenocortical hormone ซึง่มสี่วนควบคุมน ้า และเกลอืแร่ รวมทัง้เม

ตะบอลสิมของ คารโ์บไฮเดรต ไขมนั และโปรตนี  และยงัมบีทบาทในปฏกิริยิาการอกัเสบ ระบบภูมคิุม้กนั cell membrane 

permeability และการพฒันาของ secondary sex characteristics 

 ความผดิปกตทิีเ่กดิขึน้อาจเกดิจากการหลัง่ฮอรโ์มนทีม่ากหรอืน้อยเกนิไป  และอาจเกีย่วขอ้งกบัความผดิปกติ

ของต่อมไรท้่ออื่นอย่างเช่น ต่อมใต้สมอง  ซึง่ต้องไดร้บัการประเมนิไปพรอ้มกนัโดยอาศยั Combined value chart เพื่อ

ประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพการท างานทัว่ทัง้ร่างกาย 

  17.4.1  การแปลผลอาการและอาการแสดงของความผิดปกติของต่อมหมวกไตส่วน cortex 

  การหลัง่ adrenocortical hormone ทีม่ากเกนิไปอาจเกดิจาก hyperplasia หรอืเกดิจากเนื้องอกของ adrenal 

cortex ทัง้ชนิด benign และ malignant อาการและอาการแสดงทีเ่กดิขึน้เนื่องมาจากฮอรโ์มนทีเ่พิม่ขึน้ซึง่ไดแ้ก่ 

(1) Glucocorticoids 

(2) Mineralocorticoids 

(3) Androgens หรอื 

(4) Estrogens    
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 ซึง่ในบางกรณี การทีฮ่อรโ์มนชนิดหนึ่งหลัง่เพิม่ขึน้แต่ฮอรโ์มนชนิดอื่นอาจหลัง่น้อยลงกไ็ด้  ส าหรบัสาเหตุทีพ่บ

บ่อยทีสุ่ดของภาวะ adrenal hormone มากเกนิกค็อื iatrogenic Cushing’s syndrome จากการไดร้บั supraphysiologic 

doses ของ glucocorticoids เพื่อรกัษาโรคบางอย่างเช่น หอบหดื โรครมูาตอยด ์เป็นตน้ 

 โรคทีเ่กดิจากการหลัง่ adrenocortical hormone มากเกนิไปไดแ้ก่ Cushing’s syndrome, adrenogenital syndrome 

และ primary aldosteronism  การหลัง่ฮอรโ์มนมากเกนิทีเ่กดิจาก hyperplasia ของ adrenal cortex อาจสมัพนัธก์บัเนื้องอกของ

ต่อมใตส้มองสว่นหน้า หรอืมะเรง็ของอวยัวะอื่นทีห่ลัง่ ectopic ACTH 

 สว่นการขาดฮอรโ์มนจากต่อมหมวกไต  อาจเป็นชนิด primary จากการผ่าตดัหรอืการท าลายต่อมหมวกไต เช่น

ทีพ่บในโรค Addison’s disease หรอืจากมะเรง็ทีแ่พร่กระจายมา หรอืชนิด secondary จากการขาดฮอรโ์มน ACTH และ

ชนิด tertiary จากการขาดฮอร์โมน CRH จากฮยัโปธาลามสักไ็ด ้ การรกัษาขึน้อยู่กบัจ านวนฮอรโ์มนทีข่าดไป ซึง่อาจมี

เพยีงชนิดเดยีวเช่นที่พบใน hypoaldosteronism หรอืขาดหลายชนิดเช่นในกรณีที่มกีารท าลายของต่อมหมวกไต  ทัง้นี้  

การทีม่ต่ีอมหมวกไตเหลอืเพยีงขา้งเดยีวกส็ามารถท างานชดเชยขา้งทีข่าดไปได้ 

  17.4.2  การประเมินหน้าท่ีของต่อมหมวกไตส่วน cortex  อาศยัวธิกีารไดแ้ก่ 

(1) วดัปรมิาณของ adrenocortical hormone ในปสัสาวะ เช่น การตรวจ free cortisol และการตรวจใน

พลาสมา  เช่น การตรวจ cortisol และ aldosterone เป็นตน้ 

(2) การวดัระดบั ACTH, serum electrolytes, ระดบัน ้าตาล และ creatinine ในพลาสมา 

(3) วดัผลจากการตอบสนองต่อการกด (suppression) หรือการกระตุ้น (stimulation) การท างานของต่อม

หมวกไต  

(4) การตรวจทางรงัสขีองต่อมหมวกไต, CT scan, MRI, venous sinus sampling จากหลอดเลอืดด าทีไ่หล

กลบัมาจากต่อมใตส้มอง เป็นตน้ 

  17.4.3  เกณฑก์ารประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของต่อมหมวกไตส่วน cortex 

  ภาวะ hypoadrenalism เป็นภาวะทีต่้องการฮอรโ์มน glucocorticoids และ/หรอื mineralocorticoids ชดเชยตลอด

ชวีติ การประเมนิว่าผูป้่วยอาการดขีึน้หรอืไม่อาจท าได้ยากเน่ืองจากในขณะได้รบัฮอรโ์มนชดเชยอยู่ ผูป้่วยอาจสามารถใช้

ชวีติประจ าวนัไดต้ามปกต ิ แต่อาจไม่สามารถปรบัตวัต่อภาวะ stress เช่น ไข,้ การบาดเจบ็, การตดิเชือ้ หรอืแมแ้ต่อากาศที่

รอ้นจดัได ้ซึง่การไม่สามารถตอบสนองต่อภาวะ stress นี้ จ าเป็นตอ้งไดร้บัความสนใจเป็นพเิศษ   
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ตารางท่ี  17-5 เกณฑก์ารประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของรา่งกายเน่ืองจากภาวะ hypoadrenalism 

ระดบัการสญูเสียสมรรถภาพ อาการและอาการแสดง 

ระดบัท่ี 1 สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ  0 – 14  

ของทัง้ร่างกาย 

อาการและอาการแสดงของผูป้่วย สามารถควบคุมได้

อย่างมปีระสทิธภิาพดว้ยการใชย้า 

ระดบัท่ี 2    สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ  15 – 29  

ของทัง้ร่างกาย 

อาการและอาการแสดงของผู้ป่วยไม่สามารถควบคุม

ได้อย่างเพียงพอ ด้วยการใช้ยา  โดยเฉพาะขณะมี

อาการเจบ็ปว่ยเฉียบพลนั 

ระดบัท่ี 3 สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ  30 – 90  

ของทัง้ร่างกาย 

ผู้ป่วยมีอาการและอาการแสดงของภาวะ adrenal 

crisis ขณะมกีารเจบ็ปว่ย* 

*ในกรณีนี้จะพจิารณาวา่เป็นการสญูเสยีสมรรถภาพอย่างถาวรกต่็อเมื่อเกดิขึน้บ่อยๆ และ ควบคุมไม่ไดด้ว้ยการรกัษา 

 

ตวัอย่างท่ี 17.12 

ประวติั   ผู้ป่วยหญิงอายุ 28 ปี  มีอาการไข้ และเจ็บบริเวณต่อมธัยรอยด์ วินิจฉัยว่าเป็น subacute  

painful thyroiditis ไดร้บัการรกัษาดว้ย prednisone 20 มก. ต่อวนัเป็นเวลา 2 เดอืน  

อาการปัจจบุนั   อ่อนเพลยีมาก ไม่มแีรง โดยเฉพาะเมื่ออยู่ในท่ายนืหลงัจากหยุดยา prednisolone มา 2 

สปัดาห ์

การตรวจรา่งกาย ความดนัโลหิต 120/80 มม.ปรอท อตัราการเต้นของหวัใจ 72 ครัง้ต่อนาทีในท่านอน  และ 

ความดนัโลหติ 100/65 มม.ปรอท อตัราการเตน้ของหวัใจ 92 ครัง้ต่อนาทใีนท่านัง่  

การตรวจทางคลินิก  Serum sodium 128 mmol/L potassium 5.6 mmol/L plasma cortisol วดัที ่8.00 น. 8 µg/dL 

และไม่ตอบสนองต่อการให ้cortrosyn (ACTH) ไดเ้ริม่ให ้prednisone ชดเชย และลดขนาดลง

อย่างชา้ๆ จนหยุดยาในเวลา 6 เดอืน ซึง่การท างานของต่อมหมวกไตไดฟ้ื้นตวัจนเป็นปกต ิ

การวินิจฉัยโรค Adrenal insufficiency จากการไดร้บั exogenous glucocorticoids 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 0 ของทัง้ร่างกาย 

ค าอธิบาย   ผูป้ว่ยมภีาวะ relative adrenal insufficiency ระหว่างการรกัษา แต่หลงัการลดขนาด และหยุด

การรกัษาดว้ย prednisone แลว้การ ท างานของต่อมหมวกไตไดฟ้ื้นตวัจนเป็นปกต ิ
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ตวัอย่างท่ี 17.13 

ประวติั   ผูป้่วยหญงิอายุ 32 ปี มปีระวตัิเป็น autoimmune thyroiditis เมื่อ 10 ปีก่อน มารดาเป็น 

pernicious anemia 

อาการปัจจบุนั   มอีาการอ่อนเพลยีไม่มแีรงมากขึน้เรื่อยๆ และคลื่นไส ้ตัง้แต่ปีทีแ่ล้ว  น ้าหนักลดลง 6.75 กก. มี

หน้ามดืวงิเวยีนเป็นพกัๆ เวลาลุกยนื และชอบทานเคม็ 

การตรวจรา่งกาย ผูห้ญงิรูปร่างผอม หนัก 49.5 กก. ม ีvitiligo เป็นหย่อมๆ และผวิหนังมสีคีล ้าบรเิวณ skin 

creases ของมอื และบรเิวณขอ้ศอก, หวัเข่า, คอ และใบหน้า ความดนัโลหติ 120/80 มม.

ปรอท ในท่านอน  และลดลงเป็น 100/65 มม.ปรอท ในท่านัง่ ร่วมกบัอตัราการเต้นของหวัใจ

เรว็ขึน้ มขีนทีร่กัแรแ้ละหวัหน่าวเพยีงเลก็น้อย 

การตรวจทางคลินิก  Serum sodium 122 mmol/L potassium 6 mmol/L BUN 30 มก./ดล plasma ACTH วดัที ่

8.00 น. มรีะดบัสงูขึน้ 200 pg/mL (ค่าปกต ิ30-120)  plasma cortisol วดัที ่8.00 น. มรีะดบั

ต ่าลง 8 µg/dL (ค่าปกต ิ8 - 25) และเพิม่ขึน้เลก็น้อยเป็น 10 µg/dL หลงัการฉีด cortrosyn 

(ACTH) ระดบั dehydroepiandrosterone sulfate (DHEA-S) และ free testosterone ต ่า  

ระดบัธยัรอยดฮ์อรโ์มนปกต ิ

การวินิจฉัยโรค Addison’s disease 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 10 ของทัง้ร่างกาย 

ค าอธิบาย   ภาวะ hypoadrenalism เป็นชนิดถาวรท าใหต้อ้งใหฮ้อรโ์มน glucocorticoids และ  

   mineralocorticoids ชดเชยตลอดชวีติเพื่อใหส้ามารถใชช้วีติประจ าวันและท ากจิกรรมต่างๆได้

ตามปกต ิ  

ตวัอย่างท่ี 17.14 

ประวติั    ผูป้่วยหญงิอายุ 68 ปีมปีระวตัเิป็น Addison’s disease มา 20 ปี และ diverticulitis มา 5 ปี            

มอีาการของ diverticulitis หลายครัง้ซึ่งระหว่างนัน้ต้องมกีารปรบัขนาดของ glucocorticoids 

เน่ืองจากมภีาวะ relative adrenal insufficiency  

อาการปัจจบุนั   มีอาการปวดท้องน้อยด้านซ้ายมากขึ้นมา 3 วัน มีไข้ 38.4 องศาเซลเซียสร่วมกับอาการ

อ่อนเพลยีไม่มแีรง และคลื่นไสอ้าเจยีน 
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การตรวจรา่งกาย กดเจบ็บรเิวณทอ้งน้อยดา้นซา้ยมาก ไม่ม ีrebound tenderness ความดนัโลหติ 110/70 มม.

ปรอท  อตัราการเต้นของหวัใจ 86 ครัง้ต่อนาทีในท่านอน และลดลงเป็น 95/55 มม.ปรอท 

ร่วมกบัอตัราการเตน้ของหวัใจ 108 ครัง้ต่อนาทใีนท่านัง่  เยื่อบุปากแหง้ 

การตรวจทางคลินิก  Serum sodium 126 mmol/L potassium 5.2 mmol/L BUN 30 มก./ดล ESR 64 มม./ชม. เมด็

เลอืดขาว 15,000/cumm และม ีneutrophil เด่น อาการและอาการแสดงต่างๆ รวมทัง้ความ

ผิดปกติของผลการตรวจทางห้องปฏิบตัิการอนัเนื่องมาจากภาวะ adrenal insufficiency 

หายไปด้วยการให้ fludrocortisone ขนาดปกติคือ 0.1 มก . ต่อวัน และเพิ่มขนาดของ 

prednisolone เป็น 20 มก. ต่อวนั ซึง่ต่อมาไดล้ดลงเป็นขนาดปกตเิมื่ออาการของ diverticulitis    

ดขีึน้ 

การวินิจฉัยโรค Addison’s disease และ recurrent febrile illness 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 25 ของทัง้ร่างกาย 

ค าอธิบาย  ให้คงขนาดของฮอร์โมนชดเชยไว้ต่อไป  ซึ่งมีผลเพียงเล็กน้อยต่อความสามารถในการท า

กจิกรรมต่างๆในชวีติประจ าวนั อย่างไรกด็ ีการม ี febrile illness บ่อยๆ ท าใหเ้กดิมภีาวะ 

adrenal insufficiency ขึน้  ซึง่มผีลเพิม่อตัราพกิาร และอาจเพิม่อตัราตาย 

 

ตวัอย่างท่ี 17.15 

ประวติั    ผูป้ว่ยชายอายุ 72 ปี มปีระวตัเิป็น Addison’s disease มา 20 ปี และกลา้มเนื้อหวัใจขาดเลอืด 

2 ปีก่อน ท าใหเ้กดิภาวะหวัใจลม้เหลวและตอ้งใชย้า digoxin, ACE inhibitor และยาขบัปสัสาวะ  

เมื่ออาการหวัใจลม้เหลวเลวลงกต็้องเพิม่ขนาดของ glucocorticoids และ mineralocorticoids 

ชดเชยขึน้  ซึง่มกัท าใหเ้กดิภาวะน ้าคัง่ 

อาการปัจจบุนั   เหนื่อยหอบ นอนราบไม่ได ้บวมบรเิวณเทา้ อ่อนเพลยีไม่มแีรง และคลื่นไสอ้าเจยีน 

การตรวจรา่งกาย ความดนัโลหติ 105/70 มม.ปรอท  อตัราการเต้นของหวัใจ 104 ครัง้ต่อนาทใีนท่านอน และ

ลดลงเป็น 90/55 มม.ปรอท ร่วมกบัอตัราการเต้นของหวัใจ 120 ครัง้ต่อนาทใีนท่านัง่ ปอดมี

เสยีง basilar rales ทัง้ 2 ขา้ง เทา้บวม ม ี vitiligo ทีห่ลงัและหน้าอก ผวิหนังมสีคีล ้าบรเิวณ 

แผลผ่าตดั appendectomy และ skin creases ของมอื,ขอ้ศอก และ หวัเขา่ 

การตรวจทางคลินิก  Serum sodium 122 mmol/L potassium 3.6 mmol/L BUN 42 มก. /ดล 

การวินิจฉัยโรค Addison’s disease และหวัใจลม้เหลว 
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ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 60 ของทัง้ร่างกาย  เน่ืองจาก Addison’s disease  ซึง่ยงัต้องน ามา

ประมวลร่วมกบัระดบัการสญูเสยีอนัเนื่องมาจากภาวะหวัใจลม้เหลว (ดู combined value chart 

ส าหรบัการประมวลความสญูเสยีสมรรถภาพการท างานทัง้บุคคล)  

ค าอธิบาย  ควบคุมภาวะ adrenal insufficiency อย่างเพยีงพอไดย้ากเนื่องจากการรกัษาจะท าใหเ้กดิผล

เสยีต่อภาวะหวัใจลม้เหลว 

 

ตวัอย่างท่ี 17.16 

ประวติั   ผูป้ว่ยชายอายุ 46 ปี  มปีระวตัเิป็นโรคเบาหวานชนิดที ่1 มา 40 ปี และควบคุมระดบัน ้าตาลใน

เลอืดได้ไม่ด ีม ีproliferative retinopathy, nephropathy, neuropathy และ neurogenic 

bladder ร่วมกบัมปีระวตัเิป็น Addison’s disease มา 10 ปี ซึง่ควบคุมไดด้ดีว้ย physiologic 

dose ของ prednisolone และ fludrocortisone acetate มภีาวะตดิเชือ้เป็นระยะ รวมทัง้ 

pyelonephritis ซึง่ตอ้งการการปรบัขนาดทัง้ อนิซลูนิ และ hydrocortisone เขา้รบัการรกัษาใน

โรงพยาบาลดว้ย pyelonephritis จาก candida albicans และ sepsis 

อาการปัจจบุนั   มไีข ้หนาวสัน่ อ่อนเพลยีไม่มแีรง และคลื่นไสอ้าเจยีน 

การตรวจรา่งกาย มไีข ้38.9° องศาเซลเซยีส ความดนัโลหติ 110/80 มม.ปรอท อตัราการเต้นของหวัใจ 76 ครัง้

ต่อนาทใีนท่านอน และลดลงเป็น 80/65 มม.ปรอท ร่วมกบัอตัราการเต้นของหวัใจ 76 ครัง้ต่อ

นาทใีนท่านัง่  ผวิหนงัมสีคีล ้าบรเิวณแผลเป็นทีข่า skin creases ของมอื ขอ้ศอก และหวัเขา่ 

การตรวจทางคลินิก  Serum sodium 123 mmol/L potassium 5.8 mmol/L ผลการเพาะเชือ้ในเลอืดขึน้ candida 

albicans 3 ขวด 

การวินิจฉัยโรค Addison’s disease, type 1 diabetes mellitus, candida sepsis และ pyelonephritis 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 70 ของทัง้ร่างกายเน่ืองจาก Addison’s disease ซึง่ยงัต้องน ามา

ประมวลร่วมกบัระดบัการสญูเสยีอนัเนื่องมาจาก candida sepsis เพื่อประมวลความสูญเสยี

สมรรถภาพการท างานทัง้บุคคล   

ค าอธิบาย   ไดเ้พิม่ขนาดของ prednisolone เป็น 10 มก. ต่อวนั ซึง่ยงัไม่ถงึขนาดทีต่้องการเนื่องจากจะมี

ผลเสยีต่อระบบภูมคิุ้มกนัของร่างกายและจะบดบงัอาการตดิเชือ้  การควบคุมภาวะ adrenal 

insufficiency อย่างเพยีงพอท าไดย้ากเนื่องจากการรกัษาจะท าใหเ้กดิผลเสยีต่อภาวะ candida 

sepsis 
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 ภาวะ hypercortisolism ซึง่เป็นผลขา้งเคยีงจากการไดร้บั glucocorticoids ในขนาด supraphysiologic หรอืที่

เรยีกว่า iatrogenic Cushing’s syndrome ขึน้อยู่กบัขนาดและระยะเวลาทีไ่ดร้บัยา ท าใหเ้กดิ osteoporosis ความดนัโลหติ

สงู เบาหวาน และ catabolic effect เป็นสาเหตุของ cataracts, aseptic necrosis, myopathy, striae และมรีอยจ ้าตาม

ผวิหนังง่าย  การสูญเสยีสมรรถภาพการท างานอย่างถาวรอาจจดัระดบัได้ตัง้แต่ 0%-100% ขึน้อยู่กบัความรุนแรงและ

ระยะเวลาของโรคทีเ่กดิจากการไดร้บั steroids   

 

ตารางท่ี  17-6 เกณฑก์ารประเมินการสญูเสียสมรรถภาพของรา่งกายเน่ืองจากภาวะ ภาวะ hypercortisolism 

ระดบัการสญูเสียสมรรถภาพ อาการและอาการแสดง 

ระดบัท่ี 1 สญูเสยีฯ รอ้ยละ  0 – 14  

ของทัง้ร่างกาย 

ผูป้่วยที่มภีาวะ  hypercortisolism ซึง่มคีวามรุนแรงเพยีง

เลก็น้อย  เช่น ผู้ป่วยที่มีภาวะดงักล่าวที่สามารถรกัษาได้

ด้วยการผ่าตัดเอาเนื้องอกของต่อมใต้สมองหรือเนื้องอก

ข อ ง ต่ อ ม ห ม ว ก ไ ต อ อ ก  ห รื อ ผู้ ป่ ว ย ที่ เ กิ ด ภ า ว ะ 

hypercortisolism จากการไดร้บั glucocorticoids ในขนาด

ปานกลาง 

ระดบัท่ี 2  สญูเสยีฯ รอ้ยละ 15 – 39  

ของทัง้ร่างกาย 

ผู้ป่วยที่มภีาวะ hypercortisolism ซึ่งมีความรุนแรงปาน

กลาง เช่น ผูป้่วยทีม่ ีbilateral hyperplasia ของต่อมหมวก

ไ ต ซึ่ ง ส า ม า ร ถ รั ก ษ า ด้ ว ย ย า   ห รื อ  ก า ร ผ่ า ตั ด 

adrenalectomy ห รือผู ้ป่ าว ท่ี เ กิดถาวะ  hypercortisolism 

จากการไดร้บั glucocorticoids ในขนาดสงู 

ระดบัท่ี 3 สญูเสยีฯ รอ้ยละ  40  ขึน้ไป 

ของทัง้ร่างกาย 

ผู้ป่วยที่มีภาวะ hypercortisolism ซึ่งมีความรุนแรงมาก 

เช่นผู้ป่วยที่มมีะเรง็ของต่อมหมวกไตในระยะแพร่กระจาย 

โดยที่ระดบัรอ้ยละของการสูญเสยีสมรรถภาพขึน้อยู่กบัผล

ของมะเรง็ทีม่ต่ีอระบบอวยัวะอื่น ๆ 
หมายเหตุ    ตารางนี้ควรน าไปใชส้ าหรบั การประเมนิการสูญเสยีสมรรถภาพอนัเนื่องมาจากผลทัว่ไปของ adrenal steroid  ยกตวัอย่างเช่น myopathy, ม ี          

รอยจ ้าตามผวิหนังง่าย และโรคอ้วน และควรน าไปรวมกบัการสูญเสียสมรรถภาพเนื่องจากระบบอวยัวะอื่น ๆ โดยใชต้ารางค่ารวม เช่น เบาหวาน หรอืกระดูกหกัจาก 

osteoporosis เป็นตน้ 
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ตวัอย่างท่ี 17.17 

ประวติั   ผูป้่วยหญิงอายุ 30 ปี ไม่มปีระวตัิอะไรเป็นพเิศษนอกจากเคยคลอดบุตร 2 คน ซึ่งปจัจุบนั   

อายุ 6 และ 4 ปี  

อาการปัจจบุนั   มกีลา้มเนื้ออ่อนแรงมากขึ้นเรื่อยๆมา 2 ปี ร่วมกบัมรีอยจ ้าตามผวิหนังง่าย มขีนดก และสวิที่

ใบหน้า น ้าหนกัขึน้ และซมึเศรา้ 

การตรวจรา่งกาย ความดนัโลหติ 160/80 มม.ปรอท อตัราการเต้นของหวัใจ 68 ครัง้ต่อนาท ี ม ีcentral obesity  

กล้ามเนื้อต้นแขนและขาอ่อนแรงและลีบปานกลาง หน้ากลมและมสีวิมาก ม ีred striae ที่

บรเิวณก้น สขีา้งทัง้ 2 ขา้ง และท้องน้อย ม ีvellous hair ขึน้ที่ใบหน้าและแขนเลก็น้อย                    

ม ีdark terminal hair ขึน้ทีห่น้าอกและทอ้งช่วงบน 

การตรวจทางคลินิก  diurnal variation ของการหลัง่ cortisol เสยีไป เหน็ไดจ้ากค่า cortisol เวลา 8.00 น. และ 

22.00 น. เท่ากบั 25 µg/dL และ 22 µg/dL ตามล าดบั ค่า free cortisol ในปสัสาวะสงู 350 

µg/24 ชม.  วดัระดบั ACTH ในพลาสมามคี่าต ่า  ระดบั cortisol และ free cortisol ในปสัสาวะ

ไม่ถูกกดดว้ยการท า dexamethasone suppression test โดยใช ้dexamethasone 2 และ 8 

มก. ตามล าดบั  CT scan abdomen พบ เน้ืองอกขนาด 3 ซม. ทีต่่อมหมวกไตขา้งซา้ย  ผูป้ว่ย

ได้รับการผ่ าตัด ต่อมหมวกไตข้างซ้ายออกทางสีข้าง  ซึ่ งท า ให้อาการจากภาวะ 

hyperadrenalism หายไป  และไดร้บั glucocorticoid ชดเชยซึง่ลดขนาดลงใน 6 เดอืน  

การวินิจฉัยโรค Cushing’s syndrome จาก adrenocortical tumor 

ผลการประเมิน สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 0 ของทัง้ร่างกาย ภายหลังจากอาการและอาการแสดงหาย          

เป็นปกต ิ 

ค าอธิบาย  ผู้ป่วยรายน้ีได้รบัการพจิารณาว่าหายขาด เน่ืองจากการผ่าตัดสามารถรกัษาภาวะ adrenal 

adenoma ได ้100%  

 

ตวัอย่างท่ี 17.18 

ประวติั   ผูป้ว่ยหญงิอายุ 21 ปี  ไม่มปีระวตัอิะไรเป็นพเิศษ 

อาการปัจจบุนั   มสีวิและขนมากขึน้เรื่อยๆ และประจ าเดอืนมาไม่สม ่าเสมอตัง้แต่เขา้วยัรุ่นเมื่ออายุ 13 ปี รูส้กึ

ขาดความมัน่ใจและซมึเศรา้เน่ืองจากรปูลกัษณ์และมปีญัหาในการเขา้สงัคม 
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การตรวจรา่งกาย ความดนัโลหติ 120/80 มม.ปรอท อตัราการเต้นของหวัใจ 80 ครัง้ต่อนาท ีส่วนสงู 167.6 ซม.  

น ้าหนัก 72 กก.  ม ีdark terminal hairs เพิม่ขึน้มากทีห่ลงัและหน้าอกส่วนบนรวมทัง้บรเิวณ

รอบหวันม หน้าทอ้ง และ ต้นขา  และม ีdark vellous hairs ทีใ่บหน้าและแขน  ไม่พบ striae 

หรอื purpura  ไม่มกีลา้มเน้ืออ่อนแรง  

การตรวจทางคลินิก  ระดบั DHEA-S ในพลาสมาสงู 4,000 µg/mL free testosterone 12.2 pg/mL ระดบั estradiol, 

LH และ cortisol อยู่ในเกณฑป์กต ิและถูกกดใหป้กตหิลงัการให ้dexamethasone 1 มก. และ 

มรีะดบั 17 -hydroxyprogesterone สงูเลก็น้อย (120 µg/dL)  และสงูขึน้มากหลงัการให ้

cosyntropin (ACTH) ผ ลก า รต ร ว จทา งห้ อ งปฏิบัติ ก า รกลับ เ ป็ นปกติห ลั ง ก า ร ใ ห ้

dexamethasone 0.5 มก. ก่อนนอน  สวิหายไป  อาการขนดกลดลงแต่ไม่หายสนิท  และ

ประจ าเดอืนกลบัมาสม ่าเสมอ 

การวินิจฉัยโรค Adult-onset 21-hydroxylase deficiency 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 14 ของทัง้ร่างกาย 

ค าอธิบาย   อาการขนดกอาจไม่หายสนิท ท าให้ยังมีปญัหาในเรื่องขาดความมัน่ใจในตนเองและการ               

เขา้สงัคม  การประเมนิความรุนแรงในเรื่องความผดิปกตขิองจติใจและพฤตกิรรม 

 

ตวัอย่างท่ี 17.19 

ประวติั    ผูป้ว่ยหญงิอายุ 56 ปี  มปีระวตัโิรคหอบหดืมา 10 ปี มอีาการเลวลง และตอบสนองต่อยาขยาย

หลอดลมลดลงเรื่อยๆ และตอ้งใชย้า prednisone 15 ถงึ 20 มก. ต่อวนัในปีทีผ่่านมา 

อาการปัจจบุนั   น ้าหนักขึน้ 6.75 กก. และมกีารบวมทีเ่ทา้ ในปีทีผ่่านมา  มสีวิทีใ่บหน้า  มรีอยจ ้าตามผวิหนัง

ง่าย  เชื้อราที่ช่องคลอด  และปวดหลงัเฉียบพลนัซึ่งอาการเป็นมาตลอดหนึ่งเดอืนที่ผ่านมา 

การตรวจร่างกายมลีกัษณะ cushingoid มรีอยจ ้าหลายแห่งทีแ่ขน มเีกลือ้นทีห่น้าอก กดเจบ็

บรเิวณ L4 vertebra และกลา้มเนื้อ paralumbar เกรง็ทัง้ 2 ขา้ง มตีกขาวลกัษณะคล้ายเนย

ออกจากช่องคลอดบ่งถงึการตดิเชือ้รา 

การตรวจทางคลินิก ผลการเพาะเชือ้จากตกขาวพบม ีCandida albicans ขึน้มาก  เอก็ซเรย์กระดูกสนัหลงัพบม ี

osteoporosis และ compression fracture ที ่L2 vertebra 

การวินิจฉัยโรค Iatrogenic cushing’s syndrome 
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ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 20 ของทัง้ร่างกาย เน่ืองจาก Cushing’s syndrome ซึง่ยงัตอ้งน ามา

ประมวลร่วมกบัระดบัการสญูเสยีอนัเนื่องมาจาก vertebral collapse การสญูเสยีสมรรถภาพ

การท างานของปอดและทางนรเีวช  

ค าอธิบาย   ผูป้่วยยงัคงมโีอกาสสญูเสยีสมรรถภาพมากขึน้ในอนาคตจากภาวะ hypercortisolism หากไม่

สามารถลดขนาดหรอืหยุดการใช ้glucocorticoid ได ้

 

ตวัอย่างท่ี 17.20 

ประวติั   ผูป้่วยชายอายุ 54 ปี ได้รบัการรกัษา Cushing’s disease โดยวธิ ี transsphenoidal 

microaclenomectomy เมื่อ 2 ปีก่อน 

อาการปัจจบุนั   น ้าหนกัขึน้ 9.0 กก. มสีวิมาก  ขอ้เทา้บวม  กลา้มเน้ือต้นแขนต้นขาอ่อนแรง และอ่อนเพลยีมา 

6 เดอืน 

การตรวจรา่งกาย ความดนัโลหติ 150/100 มม.ปรอท  อตัราการเตน้ของหวัใจ 84 ครัง้ต่อนาท ีม ีcentral obesity 

และหน้าแดงกลม  ม ีred striae ทีห่น้าทอ้งและสขีา้ง  กลา้มเน้ือตน้แขนตน้ขา อ่อนแรง 

การตรวจทางคลินิก  Serum sodium 148 mmol/L potassium 2.8 mmol/L BUN 14 mg/dL ระดบั ACTH ใน

พลาสมาสงู 150 pg/mL free cortisol ในปสัสาวะสงู : 300 µg/24 ชม. ระดบั cortisol ใน

พลาสมา ตอน 8.00 น. เท่ากบั 20 ug/dL และตอน 22.00 น. เท่ากบั 22 µg/dL ระดบั cortisol 

ในพลาสมา และ free cortisol ในปสัสาวะไม่ถูกกดด้วยการท า low-dose dexamethasone 

suppression test แต่ถูกกดไดด้ว้ย high-dose dexamethasone, MRI pituitary ไม่พบเนื้องอก  

แต่ CTscan abdomen พบ adrenal hyperplasia ทัง้สองขา้ง  ผูป้่วยไดร้บัการรกัษาโดยการ

ฉายแสง  4,500 rads conventional megavoltage ที่บ ริ เ วณต่อมใต้สมอง  และได้รับ 

ketoconazole เพื่อควบคุมอาการ 

การวินิจฉัยโรค Recurrent Cushing’s disease 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 25 ของทัง้ร่างกาย 

ค าอธิบาย   รักษาโดยการฉายแสงเพื่อเลี่ยงการผ่าตัดซ ้า ร่วมกับการให้ mitotane เพื่อลดการสร้าง 

glucocorticoids จากต่อมหมวกไต เนื่องจากกว่าทีก่ารฉายแสงจะไดผ้ลเตม็ทีอ่าจต้องใชเ้วลา

ถงึ 18 เดอืน  ผลขา้งเคยีงของ mitotane ทีพ่บบ่อยไดแ้ก่ อาการคลื่นไสอ้าเจยีน และ เบื่อ

อาหาร  และเมื่ออาการของโรคหายไป การประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพอาจลดลง 
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ตวัอย่างท่ี 17.21 

ประวติั    ผูป้ว่ยชายอายุ 74 ปี 18 เดอืนหลงัการผ่าตดัรกัษา adrenal carcinoma  

อาการปัจจบุนั   อ่อนเพลยี ไม่มแีรง  น ้าหนกัขึน้และบวม  เจบ็หน้าอก  หายใจไม่สะดวก ไม่สามารถท ากจิวตัร

ประจ าวนัหรอืออกแรงเพยีงเลก็น้อย 

การตรวจรา่งกาย ความดนัโลหติ 160/100 มม.ปรอท อตัราการเตน้ของหวัใจ 80 ครัง้ต่อนาท ี หน้าแดงและ มสีวิ 

ม ีcentral obesity ขาบวมทัง้ 2 ขา้ง  คล าไดก้อ้นทีท่อ้งดา้นซา้ย  ม ีpleural effusion ขา้งซา้ย 

การตรวจทางคลินิก  ระดบั free cortisol ในปสัสาวะสงู 300 µg/24 ชม. 17-ketosteroid (17-KS) สงูมาก 70 มก./24 

ชม. Serum sodium 148 mmol/L, potassium 2.6 mmol/L เอก็ซเรยป์อดพบกอ้นขนาดใหญ่ที่

ปอดซา้ย และม ีpleural effusion ปรมิาณมาก,MRI abdomen พบ adrenal mass ขนาดใหญ่

ซึง่ลุกลามไปยงัเนื้อเยื่อรอบขา้ง เขา้ไดก้บั adrenal carcinoma 

การวินิจฉัยโรค Recurrent adrenal carcinoma แพร่กระจายไปทีป่อด 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 95 ของทัง้ร่างกาย 

ค าอธิบาย   แมว้่าการให ้mitotane  อาจจะควบคุมอาการของ hyperadrenalism ได ้ แต่โรคกย็งัคงลุกลาม 

และคาดว่าจะมชีวีติอยู่ไดไ้ม่เกนิ 6 เดอืน ใหป้ระมวลการสญูเสยีสมรรถภาพร่วมกบัการสญูเสยี

สมรรถภาพอนัเนื่องมาจากมะเรง็แพร่กระจาย 

 

17.5 ต่อมหมวกไตส่วน Medulla 

    ต่อมหมวกไตส่วน Medulla ท าหน้าที่สรา้งและหลัง่ catecholamine เพื่อควบคุมแรงดนัโลหติและ

จ านวนเลอืดทีห่วัใจสง่ออกไปหล่อเลีย้งร่างกาย (cardiac output) และมผีลต่อเมตะบอลสิมบางอย่าง 

    การสร้างฮอร์โมนมากกว่าปกติของต่อมหมวกไตส่วน  medulla อาจเกิดจากเนื้องอก 

pheochromocytoma ซึง่ท าใหเ้กดิความดนัโลหติสงู ในปจัจุบนัพบว่า pheochromocytoma เป็นมะเรง็ไดป้ระมาณรอ้ยละ 

10 และอาจพบร่วมกบั multiple endocrine neoplasia 

  17.5.1  การแปลผลอาการและอาการแสดงของความผิดปกติ ของ ต่อมหมวกไตส่วน medulla  

    การหลัง่ catecholamine ออกมามาก ท าใหค้วามดนัโลหติสงู ใจสัน่ ปวดศรีษะ และเหงื่อแตกเป็นพกัๆ 

อาการความดนัโลหติสงูอาจเป็นพกัๆ หรอืเป็นตลอดเวลา  

    การประเมินหน้าท่ีต่อมหมวกไตส่วน medulla 

    1.  การตรวจระดบั VMA (vanillyl mandelic acid), metanephrine และ catecholamine ในปสัสาวะ 
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  2.  การตรวจทางรงัส ีเช่น CT, MRI, metaiodobenzyl guanidine (MIBG) scan  

 

ตารางท่ี  17-7 เกณฑก์ารประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของรา่งกายเน่ืองจาก pheochromocytoma 

 

ระดบัการสญูเสียสมรรถภาพ อาการและอาการแสดง 

ระดบัท่ี 1  สญูเสยีฯ รอ้ยละ 0-14 ของทัง้ร่างกาย ผู้ป่วย pheochromocytoma ที่มีความดนัโลหิตสูง

เป็นมาไม่นาน ยงัไม่มภีาวะแทรกซอ้นของระบบหวัใจ

และหลอดเลือดและได้รบัการผ่าตัดเอาเนื้องอกออก

แลว้หลงัผ่าตดั ไม่มอีาการหลงเหลอือยู่ 

ระดบัท่ี 2  สญูเสยีฯ รอ้ยละ 15-29 ของทัง้ร่างกาย ผูป้่วย pheochromocytoma ที่ผ่าตดัไม่ได้ แต่อาการ

และอาการแสดงยงัควบคุมไดด้ดีว้ยยา 

ระดบัท่ี 3  สญูเสยีฯ รอ้ยละ 30-90 ของทัง้ร่างกาย ผูป้่วย pheochromocytoma ทีม่กีารแพร่กระจายของ

มะเรง็ไปทัว่ร่างกาย และไม่สามารถควบคุมอาการและ

อาการแสดงไดด้ดีว้ยยา 

 

ตวัอย่างท่ี 17.22 

ประวติั      ผูป้่วยชายอายุ 42 ปี ทราบว่าเป็นโรคความดนัโลหติสูงมา 1 ปี รบัประทานยาลดความดนั

โลหติอยู่ แต่ไม่สม ่าเสมอ 

อาการปัจจบุนั   มอีาการปวดศรษีะ ใจสัน่ เหงื่อแตก เป็นๆหายๆบางครัง้มอีาการนานหลายชัว่โมง 

การการตรวจรา่งกาย  ความดนัโลหติ 130/80 มม.ปรอท ชพีจร 76/นาท ี(ขณะไม่มอีาการ) ความดนัโลหติ 170/110 

มม.ปรอท ชพีจร 120/นาท ี(ขณะมอีาการ) 

การตรวจทางคลินิก 24-hour urine: vanillylmandelic acid (VMA) 20 มก./24 ชม. (ค่าปกต ิ0-10)  CT scan พบ

กอ้นเน้ืองอกขนาด 3 ซม. ทีต่่อมหมวกไตขา้งซา้ย 

การรกัษา   ผูป้่วยได้รบัการผ่าตดัเอาก้อนเน้ืองอกที่ต่อมหมวกไตขา้งซ้ายออก ความดนัโลหติลดลงเป็น

ปกตภิายหลงัการผ่าตดั 

การวินิจฉัย     Pheochromocytoma 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 0 ของทัง้ร่างกาย 
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ค าอธิบาย   ภายหลงัการผ่าตดั ความดนัโลหิตลดลงมาเป็นปกติ โดยไม่ต้องรบัประทานยาลดความดนั

โลหิต บ่งชี้ว่าผู้ป่วยได้รบัการผ่าตดัเอาก้อนเน้ืองอกที่เป็นสาเหตุของความดนัโลหิตสูงออก

หมดแลว้ ในกรณีน้ีสรุปไดว้่าผูป้ว่ยไดห้ายขาดจากโรคแลว้ จงึไม่มคีวามสญูเสยีเหลอือยู่ 

 

ตวัอย่างท่ี 17.23 

ประวติั    ผูป้่วยชายอายุ 64 ปี เป็นโรคความดนัโลหติสงูมา 1 ปี รบัประทานยาหลายชนิดลดความดนั

โลหติอยู่เป็นประจ า และพบแพทยโ์ดยสม ่าเสมอ แต่ยงัคงมคีวามดนัโลหติสงู 

อาการปัจจบุนั   มอีาการปวดศรีษะรุนแรง ใจสัน่ เหงื่อแตกท่วมตวั มอืสัน่ และอ่อนเพลยีเป็นๆหายๆอย่างน้อย

วนัละ 3 ครัง้ 

การการตรวจรา่งกาย  ความดนัโลหติ 180/120 มม.ปรอท ชพีจร 112/นาท ี(ท่านอน) ความดนัโลหติ 150/100 มม.

ปรอท ชพีจร 120/นาท ี(ท่านัง่)  

การตรวจทางคลินิก  24-hour urine: vanillylmandelic acid (VMA) 30 มก./24 ชม.(ค่าปกต ิ0-10) CT scan พบ

กอ้นเน้ืองอกขนาดใหญ่ทีต่่อมหมวกไตขา้งซา้ย และลามไปถงึ retroperitoneum 

การรกัษา     ผูป้ว่ยไดร้บัการรกัษาดว้ย prazosin 4 มก. วนัละ 3 ครัง้ และ metoprolol 50 มก. วนัละ 2 ครัง้ 

การผ่าตดัเอากอ้นเนื้องอกทีต่่อมหมวกไตขา้งซา้ยออก ความดนัโลหติลดลงเป็นปกตภิายหลงั

การผ่าตดั 

การวินิจฉัยโรค  Malignant pheochromocytoma 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 20 ของทัง้ร่างกาย 

ค าอธิบาย     เน่ืองจากผู้ป่วยเป็นมะเรง็ของต่อมหมวกไต มอีาการรุนแรง ต้องใชย้าขนาดสงู แมจ้ะให้การ

รกัษาแลว้มะเรง็กย็งัอาจกลบัเป็นขึน้มาใหม่ได ้ 

 

ตวัอย่างท่ี 17.24 

ประวติั     ผูป้่วยชายอายุ 62 ปี เป็นโรคความดนัโลหติสงูมา 2 ปี แมว้่าผูป้่วยจะไดร้บัประทานยาหลาย

ชนิดลดความดนัโลหติอยู่เป็นประจ า และพบแพทยโ์ดยสม ่าเสมอ แต่ยงัคงมคีวามดนัโลหติสงู 

และบางครัง้สงูมาก 

อาการปัจจบุนั   ยงัมอีาการปวดศรีษะรุนแรง ใจสัน่ เหงื่อแตกท่วมตวั มอืสัน่ และอ่อนเพลยี และแน่นหน้าอก 

ไม่สามารถท ากจิวตัรประจ าวนัได ้
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การการตรวจรา่งกาย  ความดนัโลหติ 200/130  มม.ปรอท ชพีจร 110/นาท ี(ท่านอน)  

การตรวจทางคลินิก 24-hour urine: vanillylmandelic acid (VMA) 40 มก./24 ชม. (ค่าปกต ิ0-10 )  

CT scan พบ peritoneal extension of left adrenal gland tumor (กอ้นเนื้องอกทีต่่อมหมวก

ไตขา้งซา้ยมขีนาดใหญ่มากขึน้ และลามไปถงึชัน้ peritoneum)   

I-MIBG scan พบ skeletal metastases 

การรกัษา     ผูป้่วยไดร้บัการรกัษาดว้ย prazosine 6 มก. วนัละ 2 ครัง้ และ metoprolol 100 มก.วนัละ 2 

ครัง้ ความดนัโลหติยงัอยู่ทีร่ะดบั 160/100 มม.ปรอท และยงัคงมอีาการก าเรบิเป็นพกัๆ 

การวินิจฉัยโรค  Malignant pheochromocytoma ไม่สามารถควบคุมอาการไดด้ดีว้ยการรกัษาทางยา 

ผลการประเมิน   สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 90  

ค าอธิบาย  การพยากรณ์โรคอยู่ในขัน้ไม่ดอีย่างมาก เนื่องจากแมว้่าจะไดร้บัการผ่าตดั กย็งัมกีอ้นมะ เรง็

กลบัขึน้มาใหม่ และลุกลามมากกว่าเดมิ ไม่สามารถรกัษา และไม่สามารถคุมอาการใหห้ายขาด

ได ้ 

 

ตวัอย่างท่ี 17.25 

ประวติั    ผูป้่วยชายอายุ 20 ปี ทราบว่าเป็นโรคความดนัโลหติสูงมา 1 ปี รบัประทานยาลดความดนั

โลหติอยู่ แต่ไม่สม ่าเสมอ 

อาการปัจจบุนั   มอีาการปวดศรีษะ ใจสัน่ เหงื่อแตก เป็นๆ หายๆ บางครัง้มอีาการนานหลายชัว่โมง 

การตรวจรา่งกาย   ความดนัโลหติ 120/80 มม.ปรอท ชพีจร 72/นาท ี(ขณะไม่มอีาการ) ความดนัโลหติ 180/110 

มม. ปรอท ชพีจร 120/นาท ี(ขณะมอีาการ) 

การตรวจทางคลินิก 24-hour urine: vanillylmandelic acid (VMA) 18 มก./24 ชม.  

    CT scan พบ ต่อมหมวกไตมขีนาดใหญ่ 3 ซม. ทัง้ 2 ขา้ง 

การรกัษา     ผูป้่วยไดร้บัการผ่าตดัเอาต่อมหมวกไตขา้งซา้ยออก เกดิภาวะ adrenal insufficiency มคีวาม

ดนัโลหติต ่า และมปีญัหา hyponatremia, hyperkalemia ภายหลงัการผ่าตดั จ าเป็นต้อง

รบัประทาน prednisolone และ fludrocortisone ทุกวนั และสามารถควบคุมความดนัโลหติ 

และเกลอืแร่ในร่างกายไดเ้ป็นปกต ิ

การวินิจฉัยโรค   Bilateral pheochromocytoma  

ผลการประเมิน  สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 14   
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ค าอธิบาย    ภายหลงัการผ่าตดัเกดิภาวะ adrenal insufficiency ผูป้่วยจ าเป็นต้องรบัประทานยาฮอรโ์มน 

prednisolone และ fludrocortisone เพื่อควบคุมระดบัความดนัโลหติ และเกลอืแร่ในร่างกายให้

เป็นปกต ิจงึยงัมคีวามสญูเสยีเหลอือยู่ ประเมนิความสญูเสยีเป็นรอ้ยละ 14 

 

17.6  ตบัอ่อนส่วนท่ีหลัง่อินซูลิน 

 อนิซลูนิ และกลคูากอนเป็นฮอรโ์มนทีส่รา้งมาจาก islets of Langerhans ฮอรโ์มนทัง้ 2 ชนิดนี้มคีวามส าคญั

ในการควบคุมเมตะบอลสิมของคารโ์บไฮเดรต ไขมนั และโปรตนี ถา้มรีะดบัฮอรโ์มนชนิดใดชนิดหนึ่งขาดหรอืเกนิ จะท าให้

เกดิการสญูเสยีสมรรถภาพได ้การผ่าตดัเอากอ้นเน้ืองอกทีต่บัอ่อนออกถา้ภายหลงัการผ่าตดัไม่มคีวามผดิปกตขิองเมตะบอ

ลสิมในร่างกายไม่ถอืว่ามคีวามสญูเสยีสมรรถภาพ 

 17.6.1 ภาวะการสรา้งฮอรโ์มนอินซูลินน้อยกว่าปกติ (โรคเบาหวาน) 

  ก.  การแปลผลอาการและอาการแสดงของภาวะน ้าตาลในเลือดสูงได้แก่ 

  การขาดอนิซลูนิ จะท าใหเ้กดิเป็นโรคเบาหวาน ซึง่แบ่งเป็น 2 ประเภท คอื เบาหวานชนิดที ่1 และชนิดที ่2  

  เบาหวานชนิดท่ี 1 ส่วนใหญ่พบในเดก็ มรีูปร่างผอม ถ้าไม่ไดร้บัการรกัษาอาจเกดิอาการแทรกซ้อน เช่น 

diabetic ketoacidosis และอาจจะถงึแก่กรรมได ้ 

  เบาหวานชนิดท่ี 2  มกัเกดิในคนอายุมากกว่า 40 ปี และสว่นใหญ่ผูป้ว่ยจะมรีปูร่างอว้น 

  โรคแทรกซอ้นของโรคเบาหวาน ไดแ้ก่ 

  1.  โรคแทรกซอ้นทาง  microvascular เช่น retinopathy,nephropathy และneuropathy 

  2.  โรคแทรกซอ้นทาง macrovascular ท าใหเ้กดิโรคของหลอดเลอืดแดง atherosclerosis เช่น โรคหวัใจ          

โคโรนาร,ี อมัพาต, peripheral vascular disease 

   

  ข.   เกณฑก์ารประเมินการสูญเสียสมรรถภาพจากภาวะตบัอ่อนสรา้งฮอรโ์มนน้อยกว่าปกติ 

  1.  การตรวจระดบั plasma glucose ก่อนและหลงัอาหาร (fasting and postprandial plasma glucose)  

  2.  การตรวจระดบั HbA1c 

  3. การตรวจระดบัไขมนัในเลอืด (cholestero,triglycericle ,HOL และLDL) 

  4.  การตรวจคลื่นหวัใจ ภาพรงัสปีอด และการตรวจทางหวัใจอื่นๆ 

  5. การตรวจตา (fundoscopy) 

  6.  การตรวจ serum creatinine และตรวจ urine microalbuminuria เพื่อประเมนิการท างานของไต 
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  7.  การตรวจ doppler ของ peripheral vascular disease 

  8.  การตรวจระบบประสาท 

 

ตารางท่ี  17-8 เกณฑก์ารประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของรา่งกายเน่ืองจากจากโรคเบาหวาน 

ระดบัการสญูเสียสมรรถภาพ อาการและอาการแสดง 

ระดบัท่ี 1  สญูเสยีฯ รอ้ยละ 0-5 ของทัง้ร่างกาย ผูป้ว่ยเบาหวานชนิดที ่2 ทีร่กัษาโดยวธิคีวบคุมอาหาร และ

อาจม ีหรอืไมม่ ีdiabetic microangiopathy กไ็ด ้ เช่น มี

ภาวะ retinopathy หรอืม ี albuminuria มากกว่า 30 มก/ดล 

ระดบัท่ี 2  สญูเสยีฯ รอ้ยละ 6-10 ของทัง้ร่างกาย ผูป้ว่ยเบาหวานชนิดที ่2 ทีค่วบคุมเบาหวานไดด้ดีว้ยการ

ควบคมุอาหารร่วมกบัการรกัษาดว้ยยาชนิดรบัประทานหรอื

อนิซลูนิ diabetic microangiopathy  

ระดบัท่ี 3  สญูเสยีฯ รอ้ยละ 11-20 ของทัง้ร่างกาย ผูป้ว่ยเบาหวานชนิดที ่1 หรอื pancreatic diabetes ที่

สามารถควบคุมอาการไดโ้ดยการใชอ้นิซลูนิซึง่อาจมหีรอืไม่

ม ีdiabetic microangiopathy 

ระดบัท่ี 4  สญูเสยีฯ รอ้ยละ 21-40 ของทัง้ร่างกาย ผูป้ว่ยเบาหวานชนิดที ่1 หรอื pancreatic diabetes  ที่

ไดร้บัการรกัษาดว้ยอนิซลูนิแลว้ ยงัเกดิภาวะระดบัน ้าตาล

สงูหรอืต ่าบ่อยครัง้ ทัง้ๆทีไ่ดพ้ยายามควบคมุแลว้ 

 

ตวัอย่างท่ี  17.26 

ประวติั   ผูป้ว่ยชายอายุ 40 ปี  ตรวจสขุภาพประจ าปีแลว้พบว่าเป็นโรคเบาหวาน 

อาการปัจจบุนั    น ้าหนกัลดลง 3 กก. ในเวลา 6  เดอืน 

การการตรวจรา่งกาย รูปร่างอ้วน ความดนัโลหิต 130/80 มม.ปรอท ชีพจร 76/นาที การตรวจตาไม่พบ diabetic 

retinopathy 

การตรวจทางคลินิก ตรวจ fasting plasma glucose (FPG) 2 ครัง้ได ้ 160 มก/ดล และ 172 มก/ดล ตามล าดบั 

Urine glucose 1+, albumin negative  

การรกัษา   ผูป้่วยไดร้บัการรกัษาด้วยการควบคุมอาหาร เป็นเวลา 3 เดอืน ตรวจ FPG ซ ้าเท่ากบั 110             

มก/ดล 
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การวินิจฉัยโรค  เบาหวานชนิดที ่2 ควบคุมเบาหวานไดด้ ีและยงัไม่พบ microangiopathy  

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 0 

ค าอธิบาย   ความสญูเสยีอาจเกดิขึน้ในภายหลงัถา้เป็นโรคเบาหวานเป็นเวลานาน และควบคุมไดไ้ม่ด ี

 

ตวัอย่างท่ี 17.27 

ประวติั     ผูป้ว่ยหญงิอายุ 45 ปี  มตีกขาว เนื่องจากเชือ้รา (candida albicans) เป็นๆ หายๆ หลายครัง้

ในระยะ 1 ปีทีผ่่านมา 

อาการปัจจบุนั     อ่อนเพลยี ปสัสาวะบ่อย และหวิน ้าบ่อย ในเวลา 1 ปี  

การตรวจรา่งกาย รูปร่างอ้วน ความดันโลหิต 130/80 มม .ปรอท ชีพจร 76/นาที การตรวจตาพบ retinal 

microaneurysms และ dot and blot hemorrhage  

การตรวจทางคลินิก  ตรวจ fasting plasma glucose (FPG) 2 ครัง้ได ้180 มก/ดล และ 200 มก/ดล, urine glucose 

4+, albumin negative  

การรกัษา    ผูป้่วยไดร้บัการรกัษาดว้ยการควบคุมอาหาร เป็นเวลา 3 เดอืน ตรวจ FPG ซ ้าเท่ากบั            

110 มก/ดล 

การวินิจฉัยโรค  Type 2 diabetes mellitus with early diabetic retinopathy   

การประเมินการสูญเสีย : มคีวามสญูเสยีรอ้ยละ 5 เน่ืองจากเริม่มโีรคแทรกซอ้นจากเบาหวานเกดิขึน้แลว้ แต่ยงัไม่รุนแรง 

ค าอธิบาย :   ความสูญเสยีอาจเกิดขึน้ในภายหลงัถ้าเป็นโรคเบาหวานเป็นเวลานาน และควบคุมได้ไม่ด ี

ผูป้ว่ยควรควบคุมอาหาร ลดน ้าหนกั และไดร้บัยารกัษาโรคเบาหวาน 

 

ตวัอย่างท่ี 17.28  

ประวติั     ผูป้ว่ยชายอายุ 55 ปี  ทราบว่าเป็นโรคเบาหวานมา 3 ปี  

อาการปัจจบุนั   อ่อนเพลีย ปสัสาวะบ่อย และหิวน ้าบ่อย ในเวลาที่น ้าตาลในเลือดสูง มีอาการหิวและใจสัน่

บ่อยๆ ไม่มอีาการชาตามปลายมอืและเทา้ 

การตรวจรา่งกาย รูปร่างอ้วน ความดันโลหิต 130/80 มม .ปรอท ชีพจร 76/นาที การตรวจตาพบ retinal 

microaneurysms และ dot and blot hemorrhages  

การตรวจทางคลินิก ตรวจ fasting plasma glucose (FPG) 2 ครัง้ได ้130 และ 140 มก/ดล HbA1C 6.5%, urine 

glucose negative, albumin negative 
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การรกัษา   ผูป้่วยไดร้บัการรกัษาดว้ยการควบคุมอาหาร และรบัประทานยาเป็นประจ า การควบคุมอยู่ใน

เกณฑด์ ี

การวินิจฉัยโรค  Type 2 diabetes mellitus 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 8 

ค าอธิบาย    ความสูญเสยีอาจเกิดขึน้ในภายหลงัถ้าเป็นโรคเบาหวานเป็นเวลานาน และควบคุมได้ไม่ด ี

ผูป้ว่ยควรควบคุมอาหาร ลดน ้าหนกั และไดร้บัยารกัษาโรคเบาหวาน 

 

ตวัอย่างท่ี 17.29 

ประวติั    ผูป้ว่ยชายอายุ 50 ปี  เป็นโรคเบาหวานชนิดที ่2 มา 7 ปี ไดร้บัการรกัษาดว้ยยาเมด็ลดน ้าตาล 

2 ชนิด เคยผ่าตดัเทา้ขา้งขวา (BK amputation) เนื่องจากเป็น severe peripheral disease 

และ gangrene เมื่อ 4 ปีก่อน 

อาการปัจจบุนั   ไดร้บัการรกัษาด้วยควบคุมอาหาร และ NPH insulin 20 unit ก่อนอาหารเช้าวนัละครัง้ มี

อาการชาบรเิวณปลายมอืและเทา้ 

การตรวจรา่งกาย รูปร่างผอม, right knee amputation, ความดนัโลหติ 150/85 มม.ปรอท การตรวจตาพบ 

retinal microaneurysms, dot and blot hemorrhages และ cotton-wool spot และ decreased 

sensation in stocking – glove distribution ทีข่าขา้งซา้ย 

การตรวจทางคลินิก  ตรวจ fasting plasma glucose (FPG) ได ้170 มก/ดล, HbA1C 8.9% 

การรกัษา    ผูป้่วยไดร้บัการรกัษาดว้ยการควบคุมอาหาร เป็นเวลา 3 เดอืน ตรวจ FPG ซ ้าเท่ากบั 110          

มก/ดล 

การวินิจฉัยโรค  Type 2 diabetes mellitus with complications จ าเป็นต้องใหก้ารรกัษาดว้ยการฉีดอนิซูลนิ 

การควบคุมเบาหวานในระยะทีผ่่านมายงัไม่ด ี 

ผลการประเมิน สูญเสยีสมรรถภาพร้อยละ 10 เนื่องจากโรคเบาหวาน และโรคแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน 

ไดแ้ก่ BK amputation และ nonproliferative diabetic retinopathy ร่วมกบัการสญูเสยีจาก 

การตดัอวยัวะ 

ค าอธิบาย   ความสูญเสยีที่มากกว่านี้ และความสูญเสียจากโรคแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นใหม่อาจเกิดขึ้นใน

ภายหลงัถา้ควบคุมเบาหวานไม่ด ี
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ตวัอย่างท่ี 17.30 

ประวติั   ผูป้่วยหญงิอายุ 33 ปี เป็นโรคเบาหวานชนิดที ่1 มา 5 ปี เมื่อทราบว่าเป็นเบาหวานครัง้แรก   

มอีาการปสัสาวะบ่อย หวิน ้าบ่อย น ้าหนักลด plasma glucose 400 มก/ดล และม ีketonuria 

ไดร้บัการรกัษาดว้ยการฉีดอนิซลูนิ 

อาการปัจจบุนั   ปสัสาวะบ่อยเป็นบางครัง้ 

การตรวจรา่งกาย การตรวจ fundus ไม่พบความผดิปกต ิ

การตรวจทางคลินิก  ตรวจ fasting plasma glucose (FPG) 150 มก/ดล, HbA1C 7.5% 

การวินิจฉัยโรค    Type 1 diabetes mellitus รกัษาควบคุมอาการได ้

ผลการประเมิน สูญเสยีสมรรถภาพร้อยละ 12 เนื่องจากจ าเป็นต้องให้การรักษาด้วยการฉีดอินซูลิน           

อย่างน้อยวันละ 2 ครัง้ตลอดไป และมีโอกาสเกิดโรคแทรกซ้อนจากเบาหวานได้ทัง้ชนิด

เฉียบพลนัและชนิดเรือ้รงั 

ค าอธิบาย   ความสญูเสยีอาจเกดิขึน้ในภายหลงัถา้เป็นโรคเบาหวานเป็นเวลานาน และควบคุมไดไ้ม่ด ี

 

ตวัอย่างท่ี 17.31 

ประวติั      ผูป้ว่ยหญงิอายุ 40 ปี เป็นโรคเบาหวานชนิดที ่1 มา 20 ปี ไดร้บัการรกัษาดว้ยการฉีดอนิซลูนิ 

อาการปัจจบุนั มอีาการตามวั มองไม่ชดั รูส้กึเหมอืนมอีะไรบงัตา 

การตรวจรา่งกาย รูปร่างผอม ความดนัโลหติ 130/80 มม.ปรอท ชพีจร 76/นาท ีการตรวจตาพบ background 

diabetic retinopathy 

การตรวจทางคลินิก  ตรวจ fasting plasma glucose (FPG) 160 มก/ดล, HbA1C 10.5% 

การวินิจฉัยโรค   Type 1 diabetes mellitus with diabetic retinopathy  

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 20 เนื่องจากจ าเป็นต้องใหก้ารรกัษาดว้ยการฉีดอนิซูลนิอย่างน้อย

วนัละ 2 ครัง้ตลอดไป และม ีbackground diabetic retinopathy 

ค าอธิบาย    ความสูญเสยีอาจเกิดขึน้ในภายหลงัถ้าเป็นโรคเบาหวานเป็นเวลานาน และควบคุมได้ไม่ด ี

ผูป้ว่ยควรควบคุมอาหาร ลดน ้าหนกั และไดร้บัยารกัษาโรคเบาหวาน 
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ตวัอย่างท่ี 17.32  

ประวติั    ผูป้ว่ยชายอายุ 45 ปี  เป็นโรคเบาหวานชนิดที ่1 มา 25 ปี ไดร้บัการรกัษาดว้ยการฉีดอนิซูลนิ

วนัละ 4 ครัง้ มอีาการน ้าตาลในเลอืดต ่า หลายครัง้ แต่ไม่รุนแรงถงึขัน้เขา้โรงพยาบาล 

อาการปัจจบุนั   ตามวั และมองไม่ชดั 

การตรวจรา่งกาย Proliferative diabetic retinopathy 

การตรวจทางคลินิก Serum creatinine 2.0 มก/ดล, FPG 120 มก/ดล, HbA1C 5.5% 

การวินิจฉัยโรค  Type 1 diabetes mellitus with proliferative diabetic retinopathy and nephropathy   

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 20 เน่ืองจากม ีproliferative diabetic retinopathy และ nephropathy 

ร่วมกบัความสญูเสยีทางตาและไต 

ค าอธิบาย     ความสูญเสยีอาจเกิดขึน้ในภายหลงัถ้าเป็นโรคเบาหวานเป็นเวลานาน และควบคุมได้ไม่ด ี

ผูป้ว่ยควรควบคุมอาหาร และประเมนิโรคแทรกซอ้นจากเบาหวานเป็นระยะๆ 

 

ตวัอย่างท่ี 17.33 

ประวติั     ผู้ป่วยชายอายุ 24 ปี เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 มา 10 ปี ได้รบัการรกัษาด้วยการฉีดอนิซูลิน          

วนัละ 4 ครัง้ ทัง้ก่อนอาหารทุกมือ้ และก่อนนอน ท าการตรวจระดบัน ้าตาลในเลอืดดว้ยตนเอง

วนัละหลายครัง้ (self monitoring of blood glucose) พบว่าเกดิระดบัน ้าตาลในเลอืดต ่าโดย         

ไม่มอีาการเตอืน (severe hypoglycemic unawareness) บ่อยครัง้ 

อาการปัจจบุนั   มอีาการอ่อนเพลยี และใจสัน่เป็นพกัๆ บ่อยครัง้ 

การการตรวจรา่งกาย รูปร่างผอม ความดนัโลหติ 130/80 มม.ปรอท ชพีจร 76/นาท ีการตรวจตาพบ background 

diabetic retinopathy 

การตรวจทางคลินิก ตรวจ fasting plasma glucose (FPG) 180 มก/ดล, HbA1C 14% 

การวินิจฉัยโรค   Type 1 diabetes mellitus with poor control   

ผลการประเมิน สูญเสยีสมรรถภาพร้อยละ 35 เน่ืองจากผู้ป่วยเป็นเบาหวานชนิดที่ 1 ได้รับการรักษาด้วย

อนิซลูนิแลว้ ยงัเกดิภาวะระดบัน ้าตาลต ่าบ่อยครัง้ ทัง้ๆทีไ่ดพ้ยายามควบคุมแลว้ 

ค าอธิบาย     ความสญูเสยีอาจเพิม่ขึน้ในภายหลงัถา้ควบคุมเบาหวานไดไ้ม่ดเีป็นเวลานาน  
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ตวัอย่างท่ี 17.34 

ประวติั   ผูป้ว่ยหญงิอายุ 35 ปี เป็นเบาหวานชนิดที ่1 มา 15 ปี ไดร้บัการรกัษาดว้ยการฉีดอนิซลูนิ 

อาการปัจจบุนั   มอีาการใจสัน่ เหงื่อแตกบ่อยครัง้ ไม่มเีวลาทีแ่น่นอน มอีาการชา และปวดแปล๊บๆบรเิวณปลาย

มอืและเทา้ ปสัสาวะบ่อยและอ่อนเพลยีมาก 

การตรวจรา่งกาย รูปร่างผอม ความดนัโลหิต 100/80 มม.ปรอท ชพีจร 76/นาท ีการตรวจตาพบ proliferative 

diabetic retinopathy ไม่ม ีvibratory sensation และเคาะ deep tendon reflex ไม่ขึน้ บรเิวณ 

knees และ ankles   

การตรวจทางคลินิก ตรวจ fasting plasma glucose (FPG) 240 มก/ดล, HbA1C 15% 

การวินิจฉัยโรค Type 1 diabetes mellitus with diabetic retinopathy and peripheral neuropathy, not 

adequately controlled by diet and insulin   

ผลการประเมิน สูญเสยีสมรรถภาพร้อยละ 40 เนื่องจากเกิดโรคแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานแล้วหลายชนิด          

ยงัมอีาการเน่ืองจากการควบคุมเบาหวานไม่ด ี  

 

 17.6.2   ภาวะการสรา้งฮอรโ์มนอินซูลินมากกว่าปกติ (น ้าตาลในเลือดต า่) 

  ก.  การแปลผลอาการและอาการแสดงของภาวะน ้าตาลในเลือดต า่ได้แก่ 

  ระดบัน ้าตาลในเลือดต ่า เกดิจากระดบัอนิซูลนิสูง เช่น ได้รบัการฉีดอนิซูลินหรือจากเนื้องอก ผู้ป่วยมกัมี

อาการ ใจสัน่ มอืสัน่ เหงื่อแตก ตามวั หมดสตหิรอืชกัได้ 

 

  ข.  การประเมินหน้าท่ีของภาวะตบัอ่อนท่ีสรา้งฮอรโ์มนอินซูลินมากกว่าปกติ 

  ประเมนิประวตัิอย่างละเอยีด เพื่อหาสาเหตุของภาวะระดบัน ้าตาลในเลอืดต ่า และพจิารณาการตรวจทาง

หอ้งปฏบิตักิารทีเ่หมาะสม ไดแ้ก่ 

1. การตรวจระดบักลโูคส และอนิซลูนิในเลอืดหลงัการอดอาหาร 

2. การตรวจภาพรงัสสีมอง ปอด และช่องทอ้ง 

3. การตรวจหน้าทีข่องตบั 

4. การตรวจหน้าทีข่องต่อมหมวกไต และต่อมใตส้มอง 
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ตารางท่ี  17-9 เกณฑก์ารประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของรา่งกายเน่ืองจากระดบัน ้าตาลในเลือดต า่ 

ระดบัการสญูเสียสมรรถภาพ อาการและอาการแสดง 

ระดบัท่ี 1  สญูเสยีฯ รอ้ยละ 0-5 ของทัง้ร่างกาย ผูป้ว่ยทีม่เีน้ืองอกของตบัอ่อนและไดร้บัการผ่าตดัแลว้

ไม่มอีาการและโรคแทรกซอ้นเกดิขึน้หลงัผ่าตดั 

ระดบัท่ี 2  สญูเสยีฯ รอ้ยละ 6-50 ของทัง้ร่างกาย ผูป้ว่ยทีม่เีน้ืองอกของตบัอ่อน ทีไ่ม่สามารถรกัษาดว้ย

การผ่าตดัหรอืมกีารแพร่กระจายของโรคไปยงัอวยัวะ

อื่น (การประเมนิค่าการสญูเสยีสมรรถภาพขึน้อยู่กบั

อาการ  ระดับน ้ าตาลในเลือด  ความสามารถที่จะ

ควบคุมอาการด้วยอาหารและยา รวมทัง้โรคแทรก

ซ้อน และ ความสามารถในการประกอบกิจวัตร

ประจ าวนั) 

 

ตวัอย่างท่ี 17.35 

ประวติั   ผูป้ว่ยชายอายุ 45 ปี มอีาการหงุดหงดิ กระวนกระวายบ่อยๆเวลาตื่นนอน สงัเกตว่าอาการดขีึน้

หลังจากรับประทานอาหารเช้า มีอาการหิวบ่อย แม้ว่าจะรับประทานจุ น ้ าหนักเพิ่มขึ้น              

5 กก. ในเวลา 2 เดอืน ไม่ดื่มสรุาและไม่สบูบุหรี ่2 สปัดาหก์่อน ญาตนิ าสง่หอ้งฉุกเฉินดว้ยเรื่อง

หมดสต ิและเหงื่อแตก ตรวจพบว่ามรีะดบัน ้าตาลในเลอืดต ่า 

อาการปัจจบุนั   ไม่มอีาการใดๆ 

การการตรวจรา่งกาย  รปูร่างทว้ม การตรวจร่างกายตามระบบ อยู่ในเกณฑป์กต ิ

การตรวจทางคลินิก ท า prolonged fasting test หลงัจากงดอาหารได้ 14 ชัว่โมง มอีาการเหงื่อแตก และใจสัน่ 

ตรวจ plasma glucose ได้ 20 มก/ดล, plasma insulin และ C-peptide สงูในขณะที่ม ี

hypoglycemia serum cortisol 30 มก/ดล ภาพรงัสปีอด ปกติ,CT-abdomen พบ a small 

adenoma at the head of the pancreas ผูป้่วยได้รบัการผ่าตดัเอากอ้นทีต่บัอ่อนออก 

ภายหลงัการผ่าตดั ไม่พบอาการของน ้าตาลในเลอืดต ่าอกี 

การวินิจฉัยโรค   Benign functioning islet cell adenoma (insulinoma)   

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 0 ของความสญูเสยีของผูป้ว่ย เน่ืองจากสามารถตดัเอากอ้นเน้ืองอก

ออกไดห้มด และผูป้ว่ยไม่มอีาการของน ้าตาลในเลอืดต ่าอกี 
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ตวัอย่างท่ี 17.36 

ประวติั   ผูป้ว่ยชายอายุ 55 ปี  มอีาการชกั และบุคลกิภาพแปรปรวน ตรวจพบว่าเป็น insulinoma ไดร้บั

การผ่าตัดเอาก้อนเนื้องอกออก ภายหลงัการผ่าตดัยงัคงม ีhypoglycemia เกดิขึ้นบ่อยครัง้ 

อาการดขีึน้เมื่อผูป้ว่ยรบัประทานอาหารมากขึน้ และบ่อยขึน้ อย่างไรกต็ามยงัคงมอีาการหมด

สต ิเน่ืองจาก hypoglycemia เป็นครัง้คราว  

อาการปัจจบุนั  มอีาการอ่อนเพลยี ปวดศรีษะ หงุดหงดิ ใจสัน่ และเหงื่อแตกเป็นพกัๆ 

การตรวจรา่งกาย Central obesity, mild facial acne, mild bipedal edema, palpable right upper quadrant 

mass  

การรกัษา  ผูป่้วยไดร้บัการผ่าตดั laparotomy พบความผดิปกตดิงัน้ี a large islet cell adenocarcinoma in 

the tail of the pancreas with metastases in the liver ไดท้ าการตดั กอ้นเนื้องอก และ มา้ม

ออก 

การวินิจฉัยโรค   Metastatic islet cell adenocarcinoma with incomplete control of symptoms   

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 50 เนื่องจากโรคมะเรง็ทีต่บัอ่อน และม ีhypoglycemia เกดิขึน้บ่อย 

ค าอธิบาย    การท านายโรคไม่ด ีและอาจมคีวามสญูเสยีเพิม่ขึน้อกีเมื่อมะเรง็ของตบัอ่อนลุกลามมากขึน้  

 

17.7  อณัฑะและรงัไข ่

  อณัฑะ   มหีน้าทีผ่ลติตวัอสุจ ิ(spermatozoa) และฮอรโ์มนเพศชาย (testosterone) ซึง่มผีลต่อร่างกาย การ

เจรญิเตบิโตทางเพศและพฤตกิรรม 

  รงัไข ่ มหีน้าทีผ่ลติไข ่(ovum) และฮอรโ์มนเพศหญงิ (estrogen และ progesterone)   

ความผดิปกตขิองอณัฑะ และรงัไข่ เกดิจากสาเหตุต่างๆ มากมายไดแ้ก่ เนื้องอก โรคตดิเชือ้ อุบตัเิหตุ และการผ่าตดั โรค

ภูมแิพ ้(autoimmune disease) ความผดิปกตขิองโครโมโซม นอกจากนี้ยงัอาจเป็นผลจากความผดิปกตขิองต่อมใต้สมอง 

และฮยัโปธาลามสั 

  17.7.1  การแปลผลอาการและอาการแสดงของความผิดปกติของหน้าท่ีของ Gonads  

ก. Gonads ท าหน้าทีน้่อยกว่าปกต ิ

 Gonads ท าหน้าทีน้่อยกว่าปกตใินเพศชาย ท าใหม้ลีกัษณะขาดฮอรโ์มนเพศชายไดแ้ก่ secondary 

sexual characteristics จะไม่มหีรอืลดลง ความรูส้กึทางเพศไม่มหีรอืลดลง ความแขง็แรงลดน้อยลง ถา้เกดิก่อนวยั puberty 

ผูป้ว่ยจะมรีปูร่างสงู แขนขายาว เน่ืองจาก epiphysis ของกระดกูปิดชา้กว่าปกต ิ
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 Gonads ท าหน้าที่น้อยกว่าปกติในเพศหญิง ท าให้ไม่มีประจ าเดือน อาจมีอาการร้อนวูบวาบ 

อ่อนเพลีย ปวดศีรษะและกระดูกพรุน (osteoporosis) ถ้าเกิดก่อนวัย puberty ผู้ป่วยจะไม่มี secondary sexual 

characteristics  

ข. Gonads  ท าหน้าทีม่ากกว่าปกต ิ ท าใหเ้กดิ precocious puberty, hirsutism และ virilism ในผูห้ญงิ 

นอกจากนี้ยงัท าใหก้ระดกูโตเรว็ผดิปกต ิสงูเรว็ในวยัเดก็ แต่ epiphysis จะปิดเรว็ท าใหห้ยุดการเตบิโตก่อนอายุทีค่วรจะเป็น 

เป็นตวัเตีย้ในทีส่ดุ 

17.7.2   การประเมินหน้าท่ีของ Gonads  

1. วดัระดบั testosterone, estradiol, progesterone, FSH, LH และ DHEA-S ในเลอืด 

2. ภาพรงัส ีbone age 

3. การตรวจดว้ย CT scan หรอื MRI ทีต่่อมใตส้มอง ต่อมหมวกไต หรอืรงัไข่ 

4. การตรวจโครโมโซม 

5. การตรวจชิน้เนื้อจากอณัฑะหรอืรงัไข ่(biopsy)  

6. การตรวจเชือ้ (sperm analysis) 

7. การตรวจเซลลจ์ากช่องคลอด (cytology) 

8. การตรวจอุง้เชงิกรานโดยวธิกีารสอ่งกลอ้ง (laparoscopy)  

9. การตรวจอุง้เชงิกรานจากเยื่อบุมดลกู (endometrial biopsy) 

10. การตรวจอุง้เชงิกรานโดยการอุลตราซาวดบ์รเิวณ pelvis 

 17.7.3  เกณฑก์ารประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของอณัฑะและรงัไข่ 

 ผูป้ว่ยทีม่โีรคหรอืพยาธสิภาพทีท่ าใหอ้ณัฑะหรอืรงัไข ่มกีารเปลีย่นแปลงทางกายวภิาคหรอืสรรีะท าใหร้ะดบัทาง

ฮอรโ์มนเพศสงูขึน้หรอืต ่าลง จะคดิอตัราการสญูเสยีสมรรถภาพเป็นรอ้ยละ 0-35 ของทัว่ร่างกาย 

 หมายเหตุ  การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพเนื่ องจากการสูญเสียอวัยวะเกี่ยวกับอัณฑะและรั งไข ่             

ควรใหส้อดคลอ้งไปกบัการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของระบบอวยัวะสบืพนัธุช์ายและระบบอวยัวะสบืพนัธุห์ญงิ  

 

ตวัอย่างท่ี 17.37 

ประวติั   ผูป้่วยชายอายุ 31 ปี ไม่ม ีsexual development ม ีhigh-pitched voice และไม่มหีนวดขึน้              

มรีูปร่างสูงและแขนขายาว ตอบสนองดต่ีอการให้ testosterone ภายหลงัการรกัษาผู้ป่วยม ี

penis ขนาดใหญ่ขึน้ และมเีพศสมัพนัธไ์ด ้มหีนวดขึน้ เสยีงหา้วขึน้ 
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อาการปัจจบุนั มอีาการเขนิอายเนื่องจากมกีารพฒันาทางเพศผดิปกต ิชอบแยกตวั 

การตรวจรา่งกาย penis was tiny, scrotum and testes were small 

การตรวจทางคลินิก bone age 18 years, plasma testosterone level, ต ่า plasma gonadotropin level ต ่า 

การวินิจฉัยโรค   Hypogonadotropic hypogonadism    

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 10 

ค าอธิบาย    ถ้าอาการแยกตวัจากสงัคมไม่ดขีึน้ภายหลงัการรกัษา ควรปรกึษาจติแพทย์ร่วมใหก้ารรกัษา

ดว้ย 

 

ตวัอย่างท่ี 17.38 

ประวติั    ผูป้ว่ยหญงิอายุ 19 ปี  ตวัเตีย้เมื่อเทยีบกบัเพื่อนทีเ่รยีนชัน้เดยีวกนั เวลาเขา้แถวจะอยู่ทา้ยแถว

ตลอด 

อาการปัจจบุนั   ไม่มปีระจ าเดอืน และโตชา้กว่าน้องสาว 

การตรวจรา่งกาย Height 128 cm. sparse pubic and axillary hair: Tanner 1 breast development; bilateral 

short fourth metacarpals, webbed neck 

การตรวจทางคลินิก  Follicle-stimulating hormone (FSH) สงู, โครโมโซม 45,xo, renal ultrasound, 

echocardiogram และ TSH ปกต ิ

การรกัษา     ให้ estrogen และ progesterone (replacement dose) ม ีsexual development และมี

ประจ าเดอืนภายหลงัการรกัษา 

การวินิจฉัย      Gonadal dysgenesis (Turner’s syndrome)     

 

ผลการประเมิน  สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 30 เน่ืองจากม ีgonadal dysgenesis และไม่สามารถตัง้ครรภไ์ด ้

ค าอธิบาย    ควรตดิตามผลของ sexual development ภายหลงัการให ้estrogen และ progesterone 

  

17.8 เต้านม  

 17.8.1   การแปลผลอาการและอาการแสดงความผิดปกติของเต้านม 

 เพศชาย   อาจเกดิเตา้นมโต (gynecomastia) ผูป้ว่ยมกัมอีาการปวดบรเิวณเตา้นม 
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 เพศหญิง   โรค prolactinoma ท าใหม้นี ้านมไหลมาก สว่นการขาด prolactin ท าใหไ้ม่มนี ้านมพอทีจ่ะเลีย้ง

ทารกได ้

 17.8.2   เกณฑก์ารประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของเต้านม 

  มกีารสญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 0-5 ของทัง้ร่างกายโดยมหีลกัการประเมนิดงันี้ 

  เพศหญิง     ประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพในหญงิวยัเจรญิพนัธท์ีไ่ม่มเีตา้นม หรอืในรายทีม่นี ้านมไหลมาก

ผดิปกต ิ(galactorrhea) 

  เพศชาย     ประเมนิการสูญเสยีสมรรถภาพในรายที่มเีต้านมโตและมอีาการเจ็บจนรบกวนการประกอบ

กจิวตัรประจ าวนั ถา้มปีญัหาทางจติเวชร่วมดว้ย จะมคีวามสญูเสยีสมรรถภาพมากขึน้ 

 

ตวัอย่างท่ี 17.39 

ประวติั    ผูป้ว่ยหญงิอายุ 32 ปี  ไดร้บัการวนิิจฉัยว่าเป็น prolactin-producing pituitary microadenoma 

(microprolactinoma) มา 1 ปี 

อาการปัจจบุนั   มีประจ า เดือนมาไม่สม ่ า เสมอ และออกน้อย มี galactorrhea ได้รับการรักษาด้วย 

bromocriptine แลว้มอีาการคลื่นไส ้ไม่สามารถใชย้าต่อได ้

การตรวจรา่งกาย Expressible milky breast discharge, thyroid gland to palpation  

การตรวจทางคลินิก  Serum prolactin 120 g/L, BUN 16 มก/ดล, alkaline phosphatase 35 ยนูติ/ลติร 

การวินิจฉัยโรค   Prolactin-producing pituitary microadenoma (microprolactinoma) 

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 5 

ค าอธิบาย  ความสญูเสยีเกดิขึน้จากการทีม่ ีgalactorrhea และ ประจ าเดอืนผดิปกต ิซึง่อาการอาจกลบัมา

ปกตไิดห้ลงัจากใหก้ารรกัษา แต่ยงัตอ้งใชย้าเพื่อควบคุมอาการเป็นเวลานาน 

 

17.9. โรคกระดกูเน่ืองจากเมตะบอลิสม (Metabolicbonedisease)  

         โรคกระดกูเน่ืองจากเมตะบอลสิม ไดแ้ก่ โรคกระดกูพรุน (osteoporosis), osteomalacia, renal osteodystrophy 

และ osteogenesis imperfecta โรคกระดูกพรุนโดยตัวโรคแล้วไม่ท าให้มกีารสูญเสยีสมรรถภาพถาวร ยกเว้นกรณีที่

กระดกูหกัจะมอีาการปวด ทุพพลภาพ และมกีารสญูเสยีสมรรถภาพอย่างถาวรได ้ผูป้่วยโรคกระดูกเน่ืองจากเมตะบอลสิม 

สว่นใหญ่แลว้ตอ้งไดร้บัการรกัษาอย่างต่อเน่ืองระยะยาว ผูป้่วยโรค osteomalacia จะมอีาการปวดหลงั ปวดกระดูก และมี

อาการกลา้มเน้ือทีข่าสว่นบนอ่อนแรงได ้ 
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        การประเมนิโรคกระดูกเนื่องจากเมตะบอลสิม ได้แก่ การตรวจความหนาแน่นของกระดูก (bone mineral 

density) และภาพถ่ายกระดกู (x-ray) 

17.9.1 เกณฑก์ารประเมินการสูญเสียสมรรถภาพโรคกระดกูเน่ืองจากเมตะบอลิสม 

 

ตารางท่ี  17-10 เกณฑก์ารประเมินการสูญเสียสมรรถภาพโรคกระดกูเน่ืองจากเมตะบอลิสม 

 

ระดบัการสญูเสียสมรรถภาพ อาการและอาการแสดง 

ระดบัท่ี 1   สญูเสยีฯ รอ้ยละ 0 – 5 ของทัง้ร่างกาย ผู้ป่วยที่ร ับการรักษาด้วยฮอร์โมนหรือยาแล้ว 

สามารถควบคุมอาการหรือท าให้ความผิดปกติที่

โครงสรา้งของกระดกูดขีึน้ 

ระดบัท่ี 2 สญูเสยีฯ รอ้ยละ 6 – 15  ของทัง้ร่างกาย ผู้ป่วยที่ต้องการการรกัษาอย่างต่อเน่ือง แต่ยงัคงมี

อาการและอาการแสดงทีท่ าให ้ผูป้ว่ยประกอบกจิวตัร

ประจ าวนัไดล้ดลง 

หมายเหตุ :  กรณีทีม่คีวามผดิปกตอิื่น ๆ ร่วมดว้ย เชน่ กระดกูสนัหลงัยุบตวั (spinal collapse), กระดกูหกั   ใหป้ระเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของระบบ 

กลา้มเนื้อกระดกูและขอ้ ร่วมดว้ยโดยใชต้ารางค่ารวม 

 

ตวัอย่างท่ี 17.40 

ประวติั   ผูป้ว่ยหญงิอายุ 62 ปี หมดประจ าเดอืนมา 20 ปี ไม่เคยไดร้บั hormone replacement therapy  

อาการปัจจบุนั   ไม่มอีาการผดิปกตใิดๆ 

การตรวจรา่งกาย รปูร่างผอมบาง การตรวจร่างกายตามระบบอยู่ในเกณฑป์กต ิ

การตรวจทางคลินิก  bone mineral density (BMD): lumbar T-score -2.34, hip: T-score -2.65 at femoral neck, 

TSH, parathyroid hormone (PTH), CBC, BUN, calcium และphosphateอยู่ในเกณฑป์กต ิ

การรกัษา  alendronate 70 mg สปัดาหล์ะครัง้ 

การวินิจฉัยโรค  Postmenopausal osteoporosis     

ผลการประเมิน สญูเสยีสมรรถภาพรอ้ยละ 10 เน่ืองจากยงัไม่มอีาการผดิปกต ิ

ค าอธิบาย    อาจมกีระดกูหกัเกดิขึน้ไดใ้นภายหลงัถา้หาก BMD ลดลงเรื่อยๆ 
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ตวัอย่างท่ี 17.41 

ประวติั   ผูป้ว่ยหญงิอายุ 68 ปี มอีาการปวดหลงัมากมา 1 ปี เป็นมากเวลากม้โคง้  

อาการปัจจบุนั  มอีาการปวดหลงั เวลาท ากจิวตัรประจ าวนั แมว้่าจะไดร้บัการรกัษาดว้ย anti-resorptive drug 

การการตรวจรา่งกาย  Scoliosis, stooped posture และ slow gait 

การตรวจทางคลินิก Film T-L spine พบ partial collapse of T10 - T12 

การรกัษา     alendronate 70 mg สปัดาหล์ะครัง้ 

การวินิจฉัยโรค   Severe osteoporosis      

ผลการประเมิน สูญเสยีสมรรถภาพร้อยละ 15 เนื่องจากมีอาการปวดหลงัเรื้อรงั และรบกวนการท ากิจวตัร

ประจ าวนั 

ค าอธิบาย  มโีอกาสทีจ่ะมกีระดกูหกัเกดิขึน้ไดม้าก ควรใหก้ารรกัษาดว้ยยาทีเ่หมาะสม แนะน า    

   ผูป้ว่ยเรื่องการทรงตวั และการป้องกนัการหกลม้ 
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บทท่ี  18 

ระบบจิตและพฤติกรรม   

 

18.1   สาเหตขุองการเจบ็ป่วยทางจิต 

18.2   การแบ่งชนิดของการเจบ็ป่วยทางจิตหรอืโรคทางจิตเวช 

         18.2.1   กลุ่มโรคทางจิตเวชท่ีเกิดจากพยาธิสภาพทางกาย (Organic Mental Disorders) 

                    18.2.1.1  กลุ่มอาการทางจิตเน่ืองจากความผิดปกติของสมอง  

         18.2.2.  กลุ่มโรคจิตเภทและโรคจิตหลงผิด (Schizophrenia, Schizotypal and Delusional Disorders) 

18.2.2.1  โรคจิตเภท (Schizophrenia) 

            18.2.2.2  Schizotypal Personality Disorder 

            18.2.2.3  โรคจิตหลงผิดอยา่งถาวร (Persistent Delusional Disorders) 

           18.2.2.4  โรคจิตเฉียบพลนั (Acute and Transient Psychotic Disorders) 

   18.2.2.5  โรคจิตหลงผิดจากการเหน่ียวน า (Induced Delusional Disorder) 

   18.2.2.6  Schizoaffective Disorder 

          18.2.3  กลุ่มโรคจิตท่ีมีความผิดปกติด้านอารมณ์ (Mood or Affective Disorders) 

                     18.2.3.1  Manic episode 

            18.2.3.2  Bipolar affective disorder 

  18.2.3.3  Depressive episode 

            18.2.3.4  Recurrent depressive disorder 

             18.2.3.5  Persistent mood (affective) disorder 

18.2.4.  กลุ่มโรคประสาท (Neurotic, Stress-Related and Somatoform Disorders) 

             18.2.4.1  Phobic anxiety disorders 

18.2.4.2  Other anxiety disorders 

18.2.4.3  Obsessive-compulsive disorders 

18.2.4.4  Acute stress reaction 

           18.2.4.5  Post - traumatic stress disorder 

  18.2.4.6  Adjustment disorders 
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18.2.4.7  Dissociative (Conversion) disorders 

18.2.4.8  Somatoform disorders 

18.2.5.  กลุ่มอาการบุคลิกภาพและพฤติกรรมแปรปรวน (Disorders of Adult Personality and 

Behavior) 

         18.2.6.  ภาวะปัญญาอ่อน (Mental Retardation) 

           18.2.6.1  ภาวะปัญญาอ่อนระดบัน้อย (Mild Mental Retardation) 

           18.2.6.2  ภาวะปัญญาอ่อนระดบัปานกลาง (Moderate Mental Retardation) 

           18.2.6.3  ภาวะปัญญาอ่อนระดบัรนุแรง (Severe Mental Retardation) 

            18.2.6.4  ภาวะปัญญาอ่อนระดบัรนุแรงมาก (Profound Mental Retardation) 

18.3   โรคทางจิตเวชท่ีมีผลอย่างชดัเจนต่อความสามารถในการท างาน  

             18.3.1   การใช้สารเสพติดและบุคลิกภาพผิดปกติ 

       18.3.2  Somatoform pain disorder (SPD)  

            18.3.3  การแกล้งท า (Malingering) 

18.4   หลกัและวิธีการประเมินการสญูเสียสมรรถภาพทางจิตและพฤติกรรม 

 18.4.1   การวินิจฉัยโรคทางจิตเวช 

   18.4.1.1  การแปลผลอาการและอาการแสดง 

   18.4.1.2   การท าแบบทดสอบและการประเมินทางคลินิก 

  18.4.2   แรงจงูใจ  

  18.4.3   ประวติัของการรกัษาและการฟ้ืนฟสูมรรถภาพ 

   18.4.3.1  ผลของยารกัษา 

   18.4.3.2  ผลของแรงจงูใจ 

   18.4.3.3  ผลของการฟ้ืนฟสูมรรถภาพ 

18.5   เกณฑก์ารประเมินความรนุแรงของความสญูเสียสมรรถภาพ 

           18.5.1  ผลจากการรกัษา 

           18.5.2  ผลของสภาพแวดลอ้ม 

          18.5.3  ความหลากหลายของโรคทางจิตเวช 

  18.5.4  ผลของสภาวะทางจิตและพฤติกรรมท่ีพบบ่อย 
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18.6   วิธีการประเมินความสญูเสียสมรถภาพทางจิตและพฤติกรรม 

         18.6.1   การประกอบกิจวตัรประจ าวนั  

         18.6.2   การท าหน้าท่ีทางสงัคม  

         18.6.3  การท างานให้ส าเรจ็ (ประกอบด้วย การมีสมาธิ  ความพยายาม และการท างาน                       

อย่างมีขัน้ตอน)   

         18.6.4   ความสามารถในการปรบัตวั  

18.7   ตวัอยา่งการประเมินสูญเสียสมรรถภาพทางจิตและพฤติกรรม 

18.8  รปูแบบของการเขียนรายงานการสูญเสียสมรรถภาพทางจิตและพฤติกรรม 
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บทท่ี  18 

ระบบจิตและพฤติกรรม  

  

 บทนี้กล่าวถงึแนวทางการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพเนื่องจากโรคทางจติเวช และเกณฑก์ารประเมนิค่าการ

สญูเสยีทีเ่กดิขึน้เป็นรอ้ยละของทัง้ร่างกาย 

 

18.1  สาเหตขุองการเจบ็ป่วยทางจิต 

          แบ่งออกเป็น 3 สาเหตุใหญ่ ๆ คอื 

           1. ชวีภาพ ไดแ้ก ่

                    1.1 การถ่ายทอดทางพนัธุกรรมและองคป์ระกอบของร่างกาย 

                    1.2 กายวภิาค สรรีวทิยา และชวีเคมขีองร่างกายและสมอง 

           2. กระบวนการทางจติใจและอารมณ์ 

           3. สงัคม วฒันธรรม สิง่แวดลอ้ม และการเรยีนรูต้ามหลกัพฤตกิรรมศาสตร ์

 

18.2  การแบ่งชนิดของการเจบ็ป่วยทางจิตหรอืโรคทางจิตเวช 

          เพื่อความสะดวกและง่ายต่อการพิจารณาโดยเฉพาะส าหรบัแพทย์ทัว่ไปในทางปฏิบตัิเกี่ยวกบัการประเมิน                  

การสญูเสยีสมรรถภาพทางจติและพฤตกิรรม จงึแบ่งโรคทางจติเวชทีก่่อใหเ้กดิการสญูเสยีสมรรถภาพทางจติและพฤตกิรรม

ออกเป็นกลุ่มๆตาม The International Classification of Diseases, Tenth Edition (ICD-10) ดงันี้คอื 

 18.2.1 กลุ่มโรคทางจิตเวชท่ีเกิดจากพยาธิสภาพทางกาย (Organic Mental Disorders) 

                   หมายถึง ความผิดปกติทางจิตที่เกิดขึ้นจากสาเหตุใดก็ตามที่ท าให้สมองสูญเสียหน้าที่การท างาน                           

ไม่สามารถท างานไดต้ามปกต ิ สาเหตุอาจเกดิจากสมองโดยตรงคอื มพียาธสิภาพเกดิขึน้ทีส่มองซึง่เรยีกว่า ‚Primary‛ หรอื

สาเหตุเกดิจากมพียาธสิภาพของร่างกายระบบ และไปมผีลต่อการท างานของสมอง  เรยีกสาเหตุดงักล่าวนี้ว่า ‚Secondary‛   

การแบ่งกลุ่มของ Organic mental disorders ทีส่ าคญัมดีงันี้  

                    18.2.1.1 กลุ่มอาการทางจิตเน่ืองจากความผิดปกติของสมอง  

   (Organic, Including Symptomatic, Mental Disorders) 

  ก. โรคสมองเส่ือม (Dementia) เป็นกลุ่มอาการทีม่สีาเหตุโดยตรงจากความผดิปกตใินโครงสรา้ง

ของสมองหรอืการเปลีย่นแปลงของสารเคมใีนสมองหรอืสรรีวทิยาของสมอง  มกัจะเป็นภาวะทีม่กีารเสือ่มอย่างเรือ้รงั โดยมี
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ผลต่อการท างานทีซ่บัซอ้นของสมองส่วน Cortex รวมถงึความจ า ความคดิ ความเขา้ใจ การรบัรูส้ถานที ่เวลาและบุคคล 

การค านวณการเรยีนรู ้ภาษา และการตดัสนิใจ แต่ระดบัการรูส้กึตวัยงัเป็นปกต ิผูป้ว่ยจะมกีารเสือ่มดา้นการควบคุมอารมณ์ 

การปรบัตวัทางสงัคม และแรงจงูใจ ก่อนทีจ่ะแสดงการเสือ่มทางพุทธปิญัญา (Cognitive)  

  ข. โรคความจ าเส่ือมจากความผิดปกติของสมองท่ีไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอลแ์ละ สารออก

ฤทธ์ิต่อจิตประสาท (Organic Amnetic Syndrome, Not Induced by Alcohol and Other Psychoactive 

Substances)  ผูป้ว่ยมกีารสญูเสยีความจ าทัง้ระยะสัน้ และระยะยาว ในขณะที ่Immediate recall ยงัด ี มอีาการพูดต่อเตมิ

ในสว่นทีล่มืไป (Confabulation)  อาจสญูเสยีการรบัรูด้า้นสถานที ่เวลาและบุคคล (Disorientation) ร่วมดว้ย 

  ค.  โรคทางจิตเวชเน่ืองจากความผิดปกติอ่ืน ๆของสมอง (Other Mental Disorders Due to 

Brain Damage and Dysfunction and to Physical Disease) คอื โรคจติทีม่สีาเหตุเกีย่วเน่ืองกบัสมองหรอืโรคอื่น ๆ ทีม่ี

ผลต่อสมองจากสารพษิ ฮอรโ์มน หรอืโรคทางกายอื่น ๆ 

                     ง.  โรคบุคลิกภาพและพฤติกรรมแปรปรวนเน่ืองจากความผิดปกติของสมอง (Personality 

and Behavioral Disorders Due to Brain Disease, Damage and Dysfunction) ผูป้่วยมกีารเปลี่ยนแปลงของ

บุคลิกภาพและพฤติกรรม โดยมหีลกัฐานแสดงว่ามีสาเหตุทางร่างกายก่อนเกิดการเปลี่ยนแปลงของบุคลกิภาพและ

พฤตกิรรม เช่น อุบตัเิหตุทีศ่รีษะ, Cerebral lesions โดยเฉพาะทีบ่รเิวณ Temporal หรอื Frontal lobe ผูป้่วยจะสญูเสยี 

การควบคุมอารมณ์ อารมณ์จะเปลีย่นแปลงง่าย อาจจะม ีEuphoria หรอื Apathy ในรายที ่Frontal lobe ถูกท าลายจะเกดิ

กลุ่มอาการเฉพาะทีเ่รยีกว่า Frontal lobe syndrome ไดแ้ก่ Prominent indifference, Apathy (ไม่สนใจสิง่แวดลอ้ม) และ         

มอีาการ Temper outbursts โดยไม่มสีาเหตุหรอืมสีาเหตุเพยีงเลก็น้อย โดยเฉพาะเมื่อดื่มเหลา้เพยีงเลก็น้อยกท็ าใหเ้กดิ

พฤตกิรรมรุนแรงได ้

 

        18.2.2.  กลุ่มโรคจิตเภทและโรคจิตหลงผิด (Schizophrenia, Schizotypal and Delusional Disorders) 

                  18.2.2.1  โรคจิตเภท (Schizophrenia) 

              ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มนี้คอื มคีวามผดิปกติทางความคดิและการรบัรู้เป็นหลกั  ร่วมกบัอารมณ์

แบบไม่เหมาะสม (Inappropiate) หรอืเฉยเมย (Blunted) ความสามารถทางสตปิญัญาและสตสิมัปชญัญะยงัคงเป็นปกต ิแต่

ความเสื่อมทางพุทธปิญัญาจะมากขึ้นตามระยะเวลาที่เป็นโรคจิต พยาธสิภาพที่ส าคญัประกอบด้วย Thought echo, 

Thought insertion or withdrawal, Thought broadcasting, Delusional perception and delusion of control, Influence 

or passivity, Hallucinatory voices commenting or discussing in the third person, Thought disorders and negative 

symptoms 
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            การด าเนินโรค (Course) อาจเป็นแบบ Continuous หรอื Episodic with progressive หรอื 

Stable deficit หรอือาจเป็นครัง้เดยีวหรอืมากกว่าหนึ่งครัง้ โดยม ี Complete or incomplete remission ไม่ควรวนิิจฉัย 

Schizophrenia ถา้มอีาการ Depressive หรอื Manic ยกเวน้เมื่ออาการของ Schizophrenia เกดิขึน้ก่อนความผดิปกตทิาง

อารมณ์ และไม่ควรวนิิจฉยัโรคนี้  ถา้มโีรคทางสมองอย่างชดัเจนหรอือยู่ในภาวะ Drug intoxication หรอื Withdrawal โรคที่

คล้ายคลงึกบัโรคนี้ทีเ่กดิภายหลงั Epilepsy หรอืโรคทางสมองอื่นๆ ควรจดัอยู่ในโรคจติที่เกดิจากพยาธสิภาพทางกาย   

และสว่นทีเ่กดิจากสารออกฤทธิต่์อจติประสาท  ควรจดัอยู่ ในความผดิปกตทิางจติและพฤตกิรรมเน่ืองจากพษิสุราและสารที่

ออกฤทธิต่์อจติประสาท 

          18.2.2.2 Schizotypal Personality Disorder 

              ลกัษณะของโรคนี้คอื พฤตกิรรมแปลกประหลาดและมคีวามผดิปกตทิางดา้นความคดิและอารมณ์ 

ซึ่งคล้ายกบัที่พบในโรคจิตเภท แต่ไม่เคยมชี่วงใดที่เกดิอาการแบบโรคจิตเภทอย่างเด่นชดั อาการต่างๆ อาจเป็นดงันี้  

อารมณ์ไม่เหมาะสมหรอืเยน็ชา ไรอ้ารมณ์ พฤตกิรรมแปลกประหลาด มแีนวโน้มจะแยกตวัจากสงัคม ความคดิระแวงหรอื

ความคดิแปลกประหลาดแต่ไม่ถงึขัน้หลงผดิ (Delusion) ย ้าคดิวนเวยีนไปมา  ผดิปกตใินการรบัรูแ้ละความคดิ บางครัง้อาจ

มอีาการคลา้ยโรคจติ มกัไม่ม ีOnset ชดัเจน การด าเนินโรคเหมอืนกบั Personality disorder, Latent schizophrenic 

reaction 

           18.2.2.3 โรคจิตหลงผิดอย่างถาวร (Persistent Delusional Disorder) 

                     เป็นโรคจิตที่มีอาการหลงผิดเป็นเวลายาวนาน และเป็นอาการทางคลินิกที่ชดัเจนที่สุด และ                

ไม่สามารถวนิิจฉยัเป็น Organic, Schizophrenia หรอื Affective ได ้

         18.2.2.4  โรคจิตเฉียบพลนั (Acute and Transient Psychotic Disorders) 

          โรคจติในกลุ่มนี้มลีกัษณะหลากหลายแตกต่างกนั (Heterogenous) โดยอาการทางจติเกดิขึน้

อย่างรวดเรว็ ประกอบด้วยอาการหลงผดิ ประสาทหลอน  การรบัรูผ้ดิปกตแิละพฤติกรรมผดิปกตอิย่างมาก ระยะเวลา

เริ่มต้นจนอาการชดัเจนเกิดขึ้นภายในเวลา 2 สปัดาห์หรือน้อยกว่า มกัพบลกัษณะงุนงงสบัสน (Perplexity and 

Puzzlement) แต่ไม่มกีารสญูเสยีการรบัรู ้เวลา สถานที ่บุคคล อย่างถาวร หรอืมากพอจะวนิิจฉยัว่าเป็น Delirium ได ้ผูป้ว่ย

จะหายเป็นปกตภิายใน 2-3 สปัดาห์ หรอืเพยีงไม่กีว่นั  ถ้าโรคเป็นอยู่นานแบบถาวร  จะต้องเปลีย่นการวนิิจฉัยโรค อาจ

เกีย่วขอ้งกบั Stress หรอืไม่กไ็ด ้
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         18.2.2.5 โรคจิตหลงผิดจากการเหน่ียวน า (Induced Delusional Disorder) 

               เป็น Delusional Disorder ที่เกดิร่วมกนัในบุคคลตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป ที่มอีารมณ์ผูกพนัใกล้ชดิ             

ในจ านวนนี้มเีพยีงคนเดยีวเท่านัน้ทีเ่ป็นโรคจติแทจ้รงิ (Genuine Psychotic Disorder) แลว้ชกัน าใหค้นอื่น หลงผดิตามไป

ดว้ย อาการจะหายไปถา้ใหค้นเหล่านี้แยกจากกนั 

  18.2.2.6  Schizoaffective Disorder 

         เป็น Episodic Disorder ทีม่ที ัง้อาการของ Schizophrenia และ Affective เป็นอาการเด่นเกดิขึน้

ช่วงเดยีวกนั ไม่สามารถใหก้ารวนิิจฉยัเป็นโรคใดโรคหนึ่งได ้

18.2.3  กลุ่มโรคจิตท่ีมีความผิดปกติด้านอารมณ์ (Mood or Affective Disorders) 

           โรคกลุ่มนี้ประกอบดว้ย โรคทีม่คีวามผดิปกตทิางด้านอารมณ์เป็นหลกั อาจออกมาในรูปของอารมณ์เศรา้

หรอือารมณ์สนุกสนานมากกว่าปกต ิ การเปลีย่นแปลงทางอารมณ์มกัมกีารเปลีย่นแปลงระดบัของกจิกรรมทัง้หมดร่วมดว้ย   

อาการอื่นกเ็ป็นผลมาจากการเปลีย่นแปลงทางอารมณ์และกจิกรรม  ส่วนใหญ่ของโรคกลุ่มนี้มแีนวโน้มจะเป็นซ ้า  Onset 

ของการเป็นซ ้าแต่ละครัง้จะสมัพนัธก์บัเหตุการณ์ทีก่่อความตงึเครยีด 

           18.2.3.1 Manic Episode 

                      การวนิิจฉัยโรคทัง้หมดต่อไปนี้ ควรใชเ้ฉพาะการเป็นครัง้เดยีว (Single Episode), Hypomanic 

หรอื Manic episodes ทีเ่คยม ีAffective episodes (Depressive, Hypomanic, Manic, or Mixed) ในครัง้ก่อนๆ ควรจดัไว้

ในกลุ่ม Bipolar affective disorder. 

              ก.  Hypomania มลีกัษณะคอื มอีาการอยู่ยาวนาน มอีารมณ์ดขีึน้ชดัเจน ชอบเขา้สงัคมมากขึน้  

ช่างพูดมากขึน้  คุ้นเคยกบัคนง่ายมาก  มพีลงัทางเพศสูงขึน้  ต้องการนอนน้อยลง อาการต่างๆ เหล่านี้ไม่มากจนท าให้

เกดิผลเสยีหายรา้ยแรงต่องานทีท่ า  หรอืท าใหส้งัคมรงัเกยีจ  ความผดิปกตทิางอารมณ์และพฤตกิรรมลกัษณะนี้ไม่มอีาการ

หลงผดิหรอืประสาทหลอนร่วมดว้ย 

                ข.  Mania without Psychotic Symptoms คอื มอีารมณ์ดมีากเกนิไปเกนิกว่าสิง่แวดลอ้ม

รอบตวัจะท าใหเ้ป็นได ้ผูป้ว่ยอาจสนุกสนานจนถงึขัน้ตื่นเต้น ควบคุมตวัเองไม่ได ้มกัพบร่วมกบัการมพีลงังานเพิม่มากขึน้ 

นอนน้อยลง ไม่มสีมาธแิละเปลีย่นแปลงความสนใจง่ายมาก มคีวามภาคภูมใิจในตวัเองมากกว่าปกต ิ ร่วมกบัความคดิว่า

ตนเองยิง่ใหญ่ มคีวามเชื่อมัน่ตนเองมากเกนิไป สญูเสยีการควบคุมตวัเองทางสงัคม จนกระทัง่กระท าการโดยขาดความยัง้

คดิ  และไม่เหมาะสมกบัสถานการณ์ 



 

 

743 

                      ค. Mania with Psychotic Symptoms มลีกัษณะทางคลนิิกเหมอืนในขอ้ ข แต่มอีาการหลง

ผดิแบบ Grandiose หรอืประสาทหลอน หรอืตื่นเตน้ การเคลื่อนไหวมากเกนิไป และ Flight of ideas มากจนเมื่อผูป้่วยพูด

แลว้ฟงัไม่เขา้ใจ 

         18.2.3.2  Bipolar Affective Disorder 

  โรคทีม่คีวามผดิปกตทิางอารมณ์เกดิขึน้ซ ้าๆมากกว่า 2 ครัง้ขึน้ไป โดยอาการทีเ่กดิขึน้บางครัง้เป็น

แบบ Hypomania หรอื Mania บางครัง้เป็นแบบ Depression การเกดิ Hypomania หรอื Mania ซ ้าๆกนัจะจดัอยู่ในกลุ่ม 

Bipolar 

 18.2.3.3   Depressive  Episode 

   ใน Typical mild, moderate, or severe depressive episodes ผูป้่วยจะมอีารมณ์เศรา้ ไม่มกี าลงั

วงัชา การเคลื่อนไหวชา้ลง ความสามารถทีจ่ะสนุกสนาน  สนใจสิง่ต่างๆ หรอืมสีมาธลิดลง  และเหน็ดเหนื่อยง่าย แมจ้ะออก

แรงเพยีงเลก็น้อย ผูป้่วยจะนอนไม่หลบั ความอยากอาหารลดลง  ความภาคภูมใิจและความเชื่อมัน่ในตวัเองลดลง แมแ้ต่   

ใน Mild form อาจมคีวามรูส้กึผดิคดิว่าตนเองไรค้่าเกดิขึน้ อารมณ์เศรา้เปลีย่นแปลงน้อยมากในแต่ละวนั และไม่ตอบสนอง

ในสิง่แวดลอ้ม และอาจม ี Somatic symptoms เช่น หมดความรูส้กึสนใจและสนุกสนานกบัสิง่ต่างๆ ตื่นนอนชา้กว่าปกติ

หลายชัว่โมง เศรา้มากทีส่ดุตอนเชา้  การเคลื่อนไหวชา้ลงอย่างชดัเจน  หรอืลุกลีลุ้กลน (Agitation) เบื่ออาหาร น ้าหนักลด  

และหมดความรู้สกึทางเพศ  การระบุว่าเป็น Mild, moderate หรอื severe depressive episode  ขึน้กบัจ านวนและความ

รุนแรงของอาการต่าง ๆ 

           18.2.3.4   Recurrent Depressive Disorder 

   โรคทีม่ ีEpisodes of depression เกดิขึน้ซ ้าๆโดยไม่มปีระวตัอิาการของ Mania เกดิขึน้เลย อาจมี

อาการของ Hypomania เกดิขึน้ช่วงสัน้ๆ โดยถูกกระตุน้ดว้ยการรกัษาดว้ยยาตา้นซมึเศรา้ Recurrent depressive disorder 

ทีม่อีาการรุนแรงมาก จะมลีกัษณะเหมอืนกบั Manic depressive disorder, Melancholia, และ Endogenous Depression 

ในแนวคดิแบบเดมิ  การเกดิโรคครัง้แรกอาจเกดิในวยัใดกไ็ด้ Onset เป็นไดท้ัง้แบบเฉียบพลนัและแบบค่อยเป็นค่อยไป  

ระยะเวลาทีเ่ป็นจะนานเป็นสปัดาหห์รอืหลายเดอืน  ถา้ม ีEpisode ของ Mania เกดิขึน้ ต้องเปลีย่นการวนิิจฉัยเป็น Bipolar 

affective disorder 

           18.2.3.5   Persistent Mood (Affective) Disorder 

       โรคทางอารมณ์ที่มกัแกว่งไกวและเป็นอยู่นานอย่างถาวร Episode ส่วนใหญ่ไม่รุนแรงมากจน

สามารถวนิิจฉยัเป็น Hypomanic หรอื Mild depressive episode เน่ืองจากมอีาการเป็นเวลาหลายปี จงึก่อใหเ้กดิความทุกข์

แก่ผูป้ว่ยมาก Manic หรอื Depressive episode อาจเกดิซอ้นขึน้มาใน Persistent mood disorder ได ้
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       18.2.4.  กลุ่มโรคประสาท (Neurotic, Stress-Related and Somatoform Disorders) 

           18.2.4.1   Phobic Anxiety Disorders 

             มอีาการกงัวลเป็นอาการเด่น  อาการนี้เกดิขึน้ในสถานการณ์ซึง่จรงิๆแลว้ไม่ไดก้่อใหเ้กดิอนัตราย

แต่อย่างไร แต่ผู้ป่วยมคีวามรู้สกึเองว่าเหตุการณ์หรอืสถานการณ์นัน้ จะเป็นอนัตรายต่อตนเอง ผู้ป่วยจงึมพีฤตกิรรม

หลกีเลีย่งเหตุการณ์หรอืสถานการณ์นัน้ ๆ  ถ้าจ าเป็นต้องเผชญิกบัเหตุการณ์นัน้ๆแลว้  ผูป้่วยจะมอีาการประหวัน่ใจ วติก

กงัวลล่วงหน้าได ้ อาจจะพบอาการซมึเศรา้ร่วมดว้ยได ้

           18.2.4.2   Other Anxiety Disorders 

             อาการของความผดิปกติในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มอาการความวิตกกงัวลที่เกิดขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุ

ชดัเจน อาจจะมอีาการซมึเศรา้  อาการย ้าคดิย ้าท าร่วมดว้ยไดเ้ช่นกนั  แต่อาการดงักล่าวจะไม่รุนแรงมากนกั 

 18.2.4.3   Obsessive-Compulsive Disorders 

  ความผิดปกติในกลุ่มนี้ลักษณะเด่น คือ การที่ผู้ป่วยเกิดอาการคิด และท าอะไรซ ้าซากอยู่

ตลอดเวลา โดยทีผู่ป้ว่ยกไ็ม่ไดพ้งึพอใจกบัความคดิหรอืการกระท านัน้ ๆแต่อย่างไร  แต่กไ็ม่อาจจะหยุดยัง้ความคดิหรอืการ

กระท านัน้ๆ ได ้ เมื่อใดกต็ามทีผู่ป้ว่ยพยายามหยุดความคดิหรอืการกระท านัน้ๆ  ผูป้ว่ยจะเกดิความกงัวลในใจขึน้มาทนัท ี

           การย า้คิด คอื ความคดิมโนภาพหรอืแรงกระตุ้นทีเ่กดิขึน้ในใจของผูป้่วยในลกัษณะซ ้าซาก ครัง้แลว้ครัง้เล่า 

ผูป้ว่ยรูว้่าความคดิเหล่าน้ีไรส้าระไม่ก่อใหเ้กดิประโยชน์อะไร พยายามทีจ่ะหยุดยัง้มนั แต่กไ็ม่เป็นผล 

          การย า้ท า คอื พฤตกิรรมซ ้าซากของผูป้ว่ย พฤตกิรรมนี้ไม่ไดก้่อใหเ้กดิผลในลกัษณะทีก่่อใหเ้กดิความส าเรจ็

ใด ๆ แต่ผูป้ว่ยกไ็ม่สามารถหยุดพฤตกิรรมนัน้ ๆ ได ้

           18.2.4.4 Acute Stress Reaction 

 เป็นความผดิปกตทิีเ่กดิขึน้ในคนซึง่ไม่เคยมคีวามผดิปกตทิางจติใจใดๆ มาก่อน  เป็นผลของความ

กดดนัต่อร่างกายและจติใจทีรุ่นแรงเกนิกว่าปกติ  ระยะเวลาของการเกดิอาการไม่นานนัก  อาจจะเป็นชัว่โมงหรอืเป็นวนัก็

ได ้ เมื่ออาการหายไปผูป้ว่ยกจ็ะกลบัมาปกตเิหมอืนเดมิ  อาการช่วงแรกๆหลงัจากเผชญิกบัภาวะกดดนั  ผูป้่วยจะมอีาการ

สบัสน  งุนงง การรบัรู้ต่อสิง่แวดล้อมจะลดลง ความเขา้ใจต่อสิง่รอบตวัและการรบัรูต่้อเวลา สถานที่ บุคคลสญูเสยีไป 

หลงัจากนัน้ผูป้ว่ยอาจจะแยกตวั  มลีกัษณะแยกตวัออกจากสงัคม  กระสบักระส่าย  หรอืวุ่นวายได ้ มักจะพบอาการใจสัน่  

รอ้นวูบวาบตามตวัไดบ้่อยๆ  บางรายอาจมอีาการหลงลมืชัว่คราวร่วมดว้ย อาการทัง้หมดจะเกดิขึน้หลงัจากไดร้บัความ

กดดนั และมกัจะหายไปภายในเวลา 2-3 วนั 
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           18.2.4.5 Post - Traumatic Stress Disorder 

             เป็นอาการตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เป็นความกดดันและคุกคามต่อผู้ป่วยอย่างรุนแรง หรือ

เหตุการณ์วนิาศภยั ซึง่เหตุการณ์เหล่านัน้สามารถก่อใหเ้กดิความผิดปกตขิึน้ในคนทัว่ๆ ไปไดทุ้กคน  อาการมกัจะเกดิขึน้

ในช่วง 2 - 3 สปัดาหจ์นถงึเป็นเดอืนหลงัจากเผชญิกบัเหตุการณ์ทีเ่ป็นความเครยีด  ระยะเวลาของอาการจะไม่แน่นอน   

แต่โดยส่วนใหญ่แล้วผู้ป่วยจะหายจากอาการดงักล่าว  มเีพยีงส่วนน้อยที่มอีาการเรื้อรงั  อาการที่พบได้แก่ ผู้ป่วยมี

ความรูส้กึว่าตนเองยงัอยู่ในเหตุการณ์นัน้ๆ ซ ้าแลว้ซ ้าอกี ฝนัรา้ยหรอืละเมอ  แยกตวั มนึงง ไม่รูส้กึ บรรยายความรูส้กึของ

ตนเองไม่ได้ พยายามหลกีเลี่ยงกจิกรรมหรอืสถานการณ์ใดๆที่ท าใหร้ าลกึถึงเหตุการณ์สะเทอืนใจนัน้ ตกใจง่าย ระวงั             

ตวัมาก นอนไม่หลบั  มกัพบอาการกงัวลใจและอาการซมึเศรา้ร่วมดว้ยไดบ้่อย 

 18.2.4.6  Adjustment Disorders 

 สาเหตุของความผดิปกตใินกลุ่มนี้เกดิจากความกดดนัทีเ่ป็นเหตุการณ์เกดิขึน้ในชวีติของคนทัว่ๆไป  

และความรุนแรงของสาเหตุนัน้ไม่มากนกั เช่น การสญูเสยีคนใกลช้ดิ  การสญูเสยีต าแหน่งหน้าทีก่ารงาน  การยา้ยถิน่ฐาน 

ความผดิหวงัในเรื่องของความรกัเป็นตน้  เหตุการณ์เหล่าน้ีไม่ก่อใหเ้กดิความผดิปกตใินทุกคนทีป่ระสบ  แต่ในคนทีม่คีวาม

เปราะบาง  จะมคีวามโน้มเอยีงทีจ่ะเกดิความผดิปกตไิดง้่าย  อาการทีพ่บบ่อยไดแ้ก่  ผูป้่วยจะรูส้กึอดึอดั  หงุดหงดิ รูส้กึว่า

ประสทิธภิาพในการท างานและประสทิธภิาพทางสงัคมถูกรบกวน  กงัวลใจ  วติกกงัวล  เศรา้ใจ  รูส้กึว่าตนเองไม่สามารถ

จะต่อสูป้ญัหาได ้ ไม่สามารถวางแผนอนาคตได ้  ในวยัรุ่นอาจพบพฤตกิรรมแบบเกเรได ้(Conduct Disorder) ระยะเวลา

การเกดิอาการอาจเป็นชัว่คราว หรอืระยะยาวกไ็ด ้

          18.2.4.7  Dissociative (Conversion) Disorders 

  กลไกส าคญัของความผดิปกตใินกลุ่มนี้ คอื เมื่อผูป้่วยเผชญิกบัปญัหาความกดดนัทางจติใจหรอื

ความกระทบกระเทอืนใจใดๆแล้ว  ความรู้จกัตนเอง ความจ า หรอืความเคลื่อนไหวในส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย                       

จะสญูเสยีไป ทีพ่บไดบ้่อย เช่น ผูป้่วยมอีาการหลงลมืหรอืมอีาการเหมอืนเป็นอมัพาต จ าไม่ไดว้่าตนเองเป็นใคร แต่คดิว่า

ตนเองเป็นคนใหม่  อาการ Dissociative Disorder สว่นใหญ่มกัจะหายไปในระยะเวลา 2-3 สปัดาห ์

           18.2.4.8  Somatoform Disorders 

                      ผูป้่วยทีม่คีวามผดิปกตใินกลุ่มน้ี จะมลีกัษณะอาการของความผดิปกตทิางร่างกายหลายๆ อย่าง

เกดิขึน้ซ ้าแลว้ซ ้าอกี  แต่เมื่อตรวจร่างกายและตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารแลว้ไม่พบความผดิปกตทิางร่างกาย ทีส่ามารถจะ

อธบิายอาการเหล่านัน้ได ้ ในการตรวจของแพทย ์ ผูป้ว่ยมกัจะไม่ค่อยพดูถงึความอดึอดัคบัขอ้งใจของตนเองทีม่อียู่ 
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         18.2.5.  กลุ่มอาการบุคลิกภาพและพฤติกรรมแปรปรวน (Disorders of Adult Personality and 

Behavior) 

  สภาวะเหล่าน้ีประกอบดว้ยลกัษณะพฤตกิรรมทีฝ่งัแน่นและถาวร ซึง่แสดงออกโดยการตอบสนอง

อย่างไม่ยดืหยุ่นต่อสถานการณ์ความสมัพนัธก์บับุคคลอื่นหรอืสถานการณ์ทางสงัคม มลีกัษณะคอืเบีย่งเบนอย่างสดุโด่งหรอื

อย่างมากจากวถิขีองคนทัว่ๆไปในสงัคมวฒันธรรมเดยีวกนั  ในดา้นการรบัรู ้ความคดิ ความรู้สกึ และโดยเฉพาะอย่างยิง่

ความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นๆ กระสวนพฤติกรรมเช่นนี้ครอบง าองค์ประกอบหลักด้านพฤติกรรมและด้านจิตวิทยา                   

มกัก่อใหเ้กดิความเดอืดรอ้นต่อบุคคลนัน้ในระดบัต่างๆและเกดิปญัหาในบทบาทหรอืหน้าทีท่างสงัคมของเขา 

            ความผดิปกตขิองบุคลกิภาพต่างจากบุคลกิภาพเปลีย่นแปลงตรงทีเ่วลาเกดิและปรากฏอาการ เป็น

การพฒันาการทีเ่ริม่ตน้ตัง้แต่วยัเดก็หรอืวยัรุ่นและต่อเนื่องเขา้สูว่ยัผูใ้หญ่  ไม่ไดเ้กดิจากความผดิปกตทิางจติชนิดอื่นๆ หรอื

โรคของสมอง  ถงึแมว้่าอาจเกดิก่อนหรอืร่วมกบัความผดิปกตอิื่น ๆ ได ้ ในทางตรงกนัขา้มบุคลกิภาพเปลีย่นแปลงเป็น

สภาวะทีเ่กดิขึน้ในวยัผูใ้หญ่ตามหลงัความตงึเครยีดทีรุ่นแรงหรอืยาวนาน  ตามหลงัสิง่แวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่างมาก 

 

         18.2.6.  ภาวะปัญญาอ่อน (Mental Retardation) 

                     คอื ภาวะที่สมองหยุดพฒันาหรอืพฒันาไม่สมบูรณ์ ท าใหเ้กดิความบกพร่องของทกัษะต่างๆ เช่น  

ดา้นสตปิญัญา ภาษา การเคลื่อนไหว และทางสงัคม  ภาวะปญัญาอ่อนอาจมหีรอืไม่มคีวามผดิปกตทิางกายหรอืทางจติร่วม

ดว้ยกไ็ด ้สว่นระดบัภาวะของปญัญาอ่อนตามธรรมดาจะประเมนิดว้ยการตรวจเชาวน์ปญัญาแบบมาตรฐาน แต่การตรวจนี้    

อาจแทนด้วยการประเมินความสามารถในการปรับตัวทางสังคม  ซึ่งใช้เพื่อประมาณระดับของภาวะปญัญาอ่อน 

ส าหรบัการวนิิจฉัยอย่างถูกต้องจะใช้การทดสอบเชาวน์ปญัญาโดยผู้ตรวจที่มคีวามช านาญ  ความสามารถทางสตปิญัญา 

และการปรบัตัวทางสงัคมอาจเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จากไม่ดีหรือต ่า มาดีขึ้นจากการฝึกสอนและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ              

การวนิิจฉยัควรพจิารณาระดบัความสามารถในเวลาปจัจุบนั 

            18.2.6.1  ภาวะปัญญาอ่อนระดบัน้อย (Mild Mental Retardation) 

                       ภาวะปญัญาอ่อนระดบัน้อย ประมาณระดบัเชาวน์ปญัญา (I.Q.) อยู่ระหว่าง 50 - 69 (อายุ

สมองเท่ากบัเดก็อายุ 9 ปี-ต ่ากว่า 12 ปี) ท าให้มปีญัหาการเรยีนในโรงเรยีน ในวยัผู้ใหญ่หลายคนสามารถท างานและ                       

มสีมัพนัธภาพทางสงัคมทีด่ ีและช่วยเหลอืสงัคมได ้
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18.2.6.2  ภาวะปัญญาอ่อนระดบัปานกลาง (Moderate Mental Retardation) 

                ภาวะปญัญาอ่อนระดบัปานกลาง ประมาณระดบัเชาวน์ปญัญา (I.Q.) อยู่ระหว่าง 35 - 49 

(อายุสมองเท่ากบัเดก็อายุ 6 ปี-ต ่ากว่า 9 ปี)  ท าใหม้กีารพฒันาล่าชา้ในวยัเดก็ แต่บางส่วนสามารถเรยีนรู้ การช่วยเหลอื

ตนเอง การสื่อความหมาย และทกัษะการศกึษา  ในวยัผูใ้หญ่ต้องการความช่วยเหลอืในระดบัต่างๆ ในการอยู่อาศยัและ

ท างานในชุมชน 

            18.2.6.3  ภาวะปัญญาอ่อนระดบัรนุแรง (Severe Mental Retardation) 

   ภาวะปญัญาอ่อนระดบัรุนแรง ประมาณระดบัเชาวน์ปญัญา (I.Q.) อยู่ระหว่าง 20 - 34 

(อายุสมองเท่ากบัเดก็อายุ 3 ปี-ต ่ากว่า 6 ปี)   ท าใหต้อ้งดแูลและช่วยเหลอือย่างต่อเนื่อง 

            18.2.6.4 ภาวะปัญญาอ่อนระดบัรนุแรงมาก (Profound Mental Retardation) 

   ภาวะปญัญาอ่อนระดบัรุนแรงมาก ประมาณระดบัเชาวน์ปญัญา (I.Q.) ต ่ากว่า 20 (อายุ

สมองเท่ากบัเดก็อายุ ต ่ากว่า 3 ปี)  จ ากดัความสามารถในทุกดา้น ทัง้เรื่องการดแูลตนเอง การสือ่สารและ การเคลื่อนไหว 

 

18.3  โรคทางจิตเวชท่ีมีผลอย่างชดัเจนต่อความสามารถในการท างาน  

         18.3.1 การใช้สารเสพติดและบุคลิกภาพผิดปกติ 

  การใช้สารเสพติดเรื้อรงัและบุคลกิภาพผดิปกติ สามารถพบร่วมกนัได้  ผลของการใช้สารเสพติดเรื้อรงัจะ

รวมถงึ ความสญูเสยีสมาธ ิความสนใจ การควบคุมอารมณ์ การตดัสนิใจ เป็นตน้ ซึง่พบไดบ้่อยในช่วงทา้ยของระยะการตดิ

สารเสพติด พฤติกรรมเหล่านี้สามารถเกดิในผู้ที่มบีุคลกิภาพผดิปกติ การประเมนิความรุนแรงของความสูญ เสยี ผู้ตรวจ

จ าเป็นตอ้งประเมนิว่ามสีิง่เหล่านี้หรอืไม่ 

 1.  ขอ้จ ากดัในการท ากจิวตัรประจ าวนั 

 2.  ความล าบากในการคงหน้าทีท่างสงัคม 

 3. ความล าบากในการท างานใหส้ าเรจ็ เน่ืองจากการบกพร่องในเรื่องสมาธ ิความพยายามการท างานอย่างมี

ข ัน้ตอน 

 4.  การแสดงออกซ ้า ๆ ในการสญูเสยีความสามารถในการปรบัตวั ประมาณ 3 ครัง้/ ปี ในแต่ละครัง้เกดิขึน้

นาน 2 สปัดาหห์รอืมากกว่า 

       18.3.2  Somatoform Pain Disorder (SPD)  

               อาการปวดทีพ่บร่วมกบัความสญูเสยีทางอายุรกรรม โดยอาการปวดเรือ้รงัหรอืรุนแรงมากเกนิกว่าทีค่าดการ

เจบ็ป่วยทางจติอาจบดิเบอืนการรบัรูเ้รื่องความปวด อาการปวดอาจเป็นส่วนหนึ่งของ Somatic delusion ส าหรบัผูป้่วยที่

เป็นโรคซึมเศร้าหรือโรคจิต อาการปวดอาจกลายเป็นลกัษณะของอาการย ้าคดิ หรืออาจเป็นอาการน าใน Conversion 

disorder  
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  ปญัหาทีพ่บบ่อยในการประเมนิอาการปวดคอื ความลม้เหลวของแพทยท์ีจ่ะยอมรบัว่า  มกีารอธบิายทางกาย

ทีเ่พยีงพอส าหรบัอาการปวดหรอืไม่ จติแพทยค์วรพจิารณาประเดน็เหล่านี้เพื่อวนิิจฉยัแยกโรคและตระหนักความเป็นไปได้

ของ Somatoform หรอืโรคจติเวชอื่น สิง่ทีจ่ าเป็นของ SPD ใน DSM-IV คอื การหมกมุ่นกบัอาการปวดโดยไม่พบสิง่ตรวจ

พบทางกายทีจ่ะนับว่าเป็นอาการปวดและความแรงของอาการปวด  พรอ้มกนันัน้การตรวจทางสภาพจติ มบีทบาทส าคญั  

ต่อการเริม่ต้น ความรุนแรง การก าเรบิของโรค และการคงอยู่ของอาการปวดทีม่เีหตุจากจติ ใจหรอือาการปวดทีไ่ม่ทราบ

สาเหตุ แพทยค์วรตระหนกัว่า ความวติกกงัวลและซมึเศรา้ อาจเพิม่หรอืลดอาการปวดได ้ 

 แนวทางทีส่ามารถน ามาพจิารณาว่า อาการปวดเป็นอาการของความสญูเสยีทางจติหรอืไม่ 

1.  สาเหตุทางกายที่เป็นไปได้ทุกชนิดของอาการปวด สามารถดีขึ้นได้จากการตรวจทางแพทย์อย่าง

ระมดัระวงั  

2.  ความเครยีดทางอารมณ์ที่ส าคญับางอย่างที่เกดิในชวีติของบุคคล   สามารถเป็นตวักระตุ้นความเครยีด

และอาการปวดเกดิขึน้ 

3.  หลกัฐานทีม่อียู่ของโรคทางจติเวช นอกเหนือจากทีเ่กีย่วขอ้งกบั Conversion อาการปวดอาจเป็นอาการ

ของความเจบ็ป่วยทางจติทีส่มัพนัธก์บั Non-conversion เช่น Delusional pain อาจพบในบุคคลทีม่โีรค

หวาดระแวง เช่น อาจเป็นผู้ป่วยที่เชื่อว่ามนุษย์ต่างดาวก าลังส่งรังสีมาที่หัวของเขา ท าให้ปวดหัว

ตลอดเวลาและเชื่อว่าเป็นก่อนอาการปวด 

 18.3.3 การแกล้งท า (Malingering) 

   อาจพบไดใ้นโรคทางจติเวชเหมอืนๆ กบัโรคทีไ่ม่เกีย่วกบัจติเวช ผูท้ดสอบควรตระหนกัถงึความเป็นไปไดเ้มื่อ

ประเมนิความสญูเสยี  ความเป็นไปไดข้องการตอ้งการเงนิตอบแทนและการหลกีเลีย่งงาน เพิม่โอกาสทีจ่ะเป็นการแกลง้ท า 

อาการเฉพาะเช่น ปวดหวั ปวดหลงัช่วงล่าง ปวดปลายประสาท และเวยีนหวับา้นหมุน ซึง่มคีวามล าบากทีจ่ะประเมนิอย่าง

ภววสิยั  สภาวะทีเ่หน็ว่ามมีากเกนิกว่าสาเหตุพืน้ฐาน เช่น ไสต้ิง่อกัเสบ กระดกูหกั หรอืตัง้ครรภ ์มแีนวโน้มทีส่ามารถรบัฟงั

ได้ มากกว่าการบ่นเกี่ยวกับอาการทางจิตเวช และระบบประสาท  ผู้แกล้งท าที่อ้างสภาวะทางจิตเวชอาจเห็นใน

สภาพแวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งกบัการหลกีเลีย่งของงานทีไ่ม่ชอบใจหรอืทีต่อ้งการ เช่น การตดิคุก การเกณฑท์หาร และอาจพบ

ไดใ้นการรบัผลประโยชน์จากบรษิทัประกนั  

 แทนทีจ่ะใหส้ิง่ตอบแทนทนัทตีามทีแ่ต่งขึน้มา บุคคลอาจแสดงอาการของความผดิปกตมิากขึน้อย่างรูต้วัหรอืไม่

รูต้วัในสถานพยาบาลหรอืในที่ประเมนิความสูญเสยี การแกล้งท าควรได้รบัการตรวจสอบเมื่ออาการของบุคคลคลุมเครอื 

ก าหนดไดย้าก แสดงออกเกนิไปไม่สม ่าเสมอ หรอืไม่เหมอืนกบัอาการแสดงและอาการทีรู่ว้่าควรจะเป็น ในสภาวะนี้ผลของ
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การตรวจสภาพทางกายทางจติ และขอ้มูลอื่นๆของการประเมนิอาจไม่สม ่าเสมอสอดคลอ้งกบัธรรมชาตแิละความรุนแรงที่

บุคคลบ่นออกมา 

  แต่การกระท าทีเ่หมาะสมส าหรบัแพทยผ์ู้ตรวจ คอื การเป็นกลางทางคลนิิก การประยุกต์ใช้การสมัภาษณ์และ

กระบวนการวนิิจฉยัอย่างมมีาตรฐาน การตรวจสอบอย่างระมดัระวงัทีร่วมถงึการประเมนิหลายๆ ดา้น และการทดสอบทาง

จติวทิยาเป็นสิง่ทีเ่หมาะสม  

 

18.4  หลกัและวิธีการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพทางจิตและพฤติกรรม 

 การประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพทางจติและพฤตกิรรมมหีลกัเกณฑท์ีส่ าคญัอยู่ 3 ขอ้ ดงันี้ 

 1. การวนิิจฉัยโรคเป็นปจัจยัหน่ึงที่ต้องน ามาพจิารณาในการประเมนิความรุนแรงของการสญูเสยีสมรรถภาพ          

แต่ไม่สามารถน ามาเป็นบรรทดัฐานในการประเมนิเพยีงขอ้เดยีวได้ 

 2.  แรงจูงใจที่จะรับการรกัษา อาจเป็นปจัจัยส าคัญอย่างหน่ึงที่มีผลต่อการสูญเสียสมรรถภาพทางจิตและ

พฤตกิรรมของบุคคล 

 3.  การประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพจะตอ้งอาศยัการทบทวนประวตักิารเจบ็ปว่ย  รวมถงึประวตักิารรกัษาและ

การพยายามทีจ่ะฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 

 18.4.1  การวินิจฉัยโรคทางจิตเวช  

  ระบบการจ าแนกโรคจติเวชทีใ่ชก้นัอย่างแพร่หลายคอื The Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders, Fourth Edition (DSM-IV) และ The International Classification of Diseases, Tenth Edition (ICD-10) ซึง่

เกณฑก์ารวนิิจฉยัประกอบดว้ยอาการและอาการแสดง  โดยโรคทางจิตเวชเกอืบทัง้หมด จะมกีารกล่าวถงึลกัษณะของการ

สญูเสยีสมรรถภาพดว้ย  อย่างไรกต็าม ในผูป้่วยบางรายอาจมกีารสญูเสยีสมรรถภาพทางจติและพฤตกิรรม ซึง่ไม่เขา้กบั

เกณฑ์การวนิิจฉัยของ DSM-IV หรอื ICD-10 ดงันัน้ ในกรณีที่มคีวามไม่แน่นอนในการวนิิจฉัยหรอืการวนิิจฉัยแยกโรค  

ขอ้มูลจากรายงานของผู้เชี่ยวชาญ เช่น จติแพทย์ นักจติวทิยา พยาบาล และนักสงัคมสงเคราะห์ เกี่ยวกบัการสูญเสยี

สมรรถภาพทางจติและพฤตกิรรม และขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัความสามารถในการท างานของผูร้บัการประเมนิจะเป็นประโยชน์ต่อ

การพจิารณา   ในบางรายอาจเป็นไปไม่ไดท้ีจ่ะไดร้บัขอ้มลูตามทีต่อ้งการ   ในกรณีเช่นนี้ควรทบทวนขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งจาก

แหล่งอื่น เช่น รายงานจากทางนายจา้ง  เป็นต้น   ก่อนใหค้วามเหน็  ผูป้ระเมนิต้องพจิารณาผลของยา แรงจูงใจ และการ

ฟ้ืนฟูสมรรถภาพทีอ่าจมผีลต่ออาการ อาการแสดง และความสามารถในการท างานของผูร้บัการประเมนิ 

 18.4.1.1 การแปลผลอาการและอาการแสดง 
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     การอธบิายการท าหน้าทีแ่ละขอ้จ ากดัของตนเองเป็นขอ้มูลทีส่ าคญั ส าหรบัขอ้มูลจากแหล่งอื่น เช่น 

สมาชกิในครอบครวั และบุคคลทีรู่จ้กัผูป้ว่ย อาจมปีระโยชน์ในการบ่งชีถ้งึระดบัการท างานและความรุนแรงของความสญูเสยี 

  ข้อมูลที่พิจารณาพฤติกรรมของบุคคลขณะด าเนินกิจวัตรประจ าวันมีประโยชน์ในการก าหนด

ความสามารถในการท าหน้าที่ ผลของการประเมนิการท างานและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ร่วมกบัขอ้มูลจากกจิกรรมเสรมิ

ต่างๆทีผู่ป้ว่ยกระท าในช่วงกลางวนัตามแนวทางสถานพยาบาล กม็ปีระโยชน์ในการประเมนิระดบัของการท าหน้าที ่

  ขอ้มลูทัง้จากทางการแพทยแ์ละไม่ใช่ทางการแพทย์ อาจถูกใชม้าอธบิายกจิวตัรประจ าวนั, การท า

หน้าทีท่างสงัคม, สมาธ,ิ ความพยายาม, การท างานอย่างมขี ัน้ตอน และความอดทนต่อความเครยีด ขอ้มูลนี้อาจไดจ้าก

ผูเ้ชีย่วชาญทีร่กัษา ทีท่ างาน และจากครอบครวัผูป้ว่ย ระดบัการท าหน้าทีซ่ึง่อาจเปลีย่นแปลงไปตามกาลเวลา ในบางเวลา

ระดบัการท าหน้าที่อาจจะดหีรอืต ่าลง การประเมนิที่เหมาะสมต้องเกบ็ขอ้มูลการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาต่างๆ เพื่อการ

ก าหนดความรุนแรง  ดงันัน้การมีหลกัฐานในช่วงเวลายาวนานเพียงพอก่อนถึงวนัที่ประเมนิ  จงึเป็นเรื่องที่ส าคญัมาก               

ถ้าเป็นไปไดห้ลกัฐานนี้ควรรวมถงึการรกัษา, สรุปผลการรกัษาในโรงพยาบาล, การประเมนิการท าหน้าที ่และการฟ้ืนฟู

สมรรถภาพ 

 18.4.1.2   การท าแบบทดสอบและการประเมินทางคลินิก 

  การใช้แบบทดสอบทางจิตวิทยาที่เป็นมาตรฐาน   อาจช่วยการวินิจฉัยและช่วยให้เห็นความ

ผดิปกตทิางจติทีม่อียู่ เช่น WAIS มปีระโยชน์ส าหรบัการประเมนิภาวะปญัญาอ่อน (Mental retardation) ส่วนการใชก้าร

ประเมนิทางระบบประสาท อาจช่วยก าหนดถงึความบกพร่องของการท าหน้าทีข่องสมอง โดยเฉพาะในคนทีอ่าการแสดงไม่

ชดัเจน เช่น ผูท้ีบ่าดเจบ็ทางสมอง 

  การท าแบบทดสอบต้องใช้สมาธ,ิ ความพยายาม และความต่อเนื่อง ดงันัน้การสงัเกตบุคคลใน

ระหว่างท าทดสอบอาจเป็นข้อมูลที่มปีระโยชน์ การสรุปผลการทดสอบ ควรรวมถึงสิง่ที่พบ , บรรยายสิง่ที่เกดิขึน้ขณะ

ทดสอบ และผลการทดสอบ รายงานการประเมนิเชาวป์ญัญา ควรรวมถงึระดบั IQ ทีถู่กตอ้ง ชดัเจน และสอดคลอ้งกบัความ

สญูเสยีของบุคคล และระดบัของขอ้จ ากดัในการท าหน้าที ่

 18.4.2  แรงจงูใจ  

  ในการที่จะมีสภาพจิตที่ดขี ึ้น แรงจูงใจอาจเป็นปจัจยัส าคญัต่อระดบัความรุนแรงและระยะเวลาของความ

สญูเสยีของบุคคลไม่ว่าจะเป็นทางกายหรอืทางจติ ผูป้ระเมนิจ าเป็นต้องประเมนิการเปลีย่นแปลงของแรงจูงใจ และการมี

ปญัหาหรอืไม่ในดา้นแรงจูงใจ ซึง่อาจมาจากความเจบ็ป่วยหรอื Secondary gain แรงจูงใจไดร้บัอทิธพิลจากหลายปจัจยั 

รวมถึงความเจ็บป่วย บุคลิกภาพ รูปแบบการแก้ปญัหา ความภูมิใจและความเชื่อมัน่ในตนเอง ปจัจัยเหล่านี้อาจ

เปลีย่นแปลงได ้ การสญูเสยีแรงจงูใจ  ในการท ากจิกรรมทีช่อบอาจเป็นอาการแสดงของความเจบ็ป่วยดว้ยโรคทางจติเวช
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อื่นๆ เช่น ซมึเศรา้, จติเภท อย่างไรกต็ามบางคนอาจไม่ซื่อตรง หรอืไม่มแีรงจูงใจในการปรบัปรุงสภาพทีเ่ป็นอยู่ (เช่น 

อยากไดค่้าชดเชยในการทีเ่จบ็ปว่ย ประกนัสขุภาพ หรอืเงนิทดแทน) 

 ดงันัน้ในการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพทางจติและพฤติกรรมต้องทบทวนประวตัคิวามผดิปกตทิางจติ , 

ประวตัคิวามสามารถในการท าหน้าทีท่ีผ่่านมา และการตอบสนองต่อการรกัษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 

  18.4.3  ประวติัของการรกัษาและการฟ้ืนฟสูมรรถภาพ 

 18.4.3.1 ผลของยารกัษา 

  ควรใหค้วามสนใจต่อผลของยาต่ออาการแสดง, อาการ และความสามารถในการท าหน้าที ่ถงึแมว้่า

ยาทางจติเวชอาจควบคุมอาการแสดงและอาการ เช่น อาการประสาทหลอน, สมาธทิีส่ ัน้, ความกระสบักระสา่ย แต่การรกัษา

อาจไม่มผีลต่อความสญูเสยีหรอืขอ้จ ากดัทัง้หมดทีเ่กดิจากความเจบ็ป่วยทางจติ ถ้าอาการของผูป้่วยถูกท าใหด้ขีึน้ดว้ยยา

ทางจติเวช ผูป้ระเมนิควรใหค้วามสนใจต่อขอ้จ ากดัทีอ่าจยงัคงอยู่ ขอ้จ ากดัเหล่านัน้ควรน ามาใชว้ดัความรุนแรงของความ

สญูเสยี 

  ยาทางจิตเวชที่ใช้รักษาโรคทางจิตเวช อาจเป็นเหตุให้ง่วง รู้สกึเฉื่อยชา เฉยเมย หรือส่งผลที่             

ไม่ตอ้งการต่อระบบของร่างกาย ยิง่กว่านัน้ยาทีใ่ชค้วบคุมอาการประสาทหลอน อาจมผีลลดแรงจูงใจและระดบัของกจิกรรม 

ผลขา้งเคยีงเหล่าน้ีควรพจิารณาในการประเมนิความรุนแรงของความสญูเสยี และความสามารถในการท าหน้าทีผู่ป้ระเมนิ

อาจจ าเป็นตอ้งประเมนิความสญูเสยี จากผลขา้งเคยีงของยา 

 18.4.3.2  ผลของแรงจงูใจ 

 การประเมินแรงจูงใจนัน้กระท าได้ยาก เพราะอาจเป็นการยากที่จะจ าแนกว่าเป็นเรื่องการขาด

แรงจูงใจ หรอืจากความเจบ็ป่วยทางจติ เช่น  อาการของโรคจติเภท เมื่อไรจะจดัว่า บุคคลขาดเรี่ยวแรง ขาดสมาธ ิและ 

ขาดความคดิรเิริม่ หรอืมอีาการหมกมุ่น ซมึเศรา้  และเมื่อไรจะจดัว่าไม่มแีรงจูงใจ การจ าแนกนี้ต้องใชดุ้ลยพนิิจทางคลนิิก

ซึง่ควรใชก้ารตรวจอย่างระมดัระวงัในเรื่องความพยายามและการท างานใหส้ าเรจ็ของบุคคล  ก่อนทีค่วามสญูเสยีจะเริม่มขีึน้ 

ร่วมกบัการคน้หาอาการแสดงและอาการทีเ่กีย่วขอ้งกบัโรคทางจติเวช 

 แรงจงูใจเป็นเรื่องล าบากทีจ่ะประเมนิเพราะมปีจัจยัหลายอย่างทีต่อ้งค านึง คอื 

 1.  การขาดแรงจงูใจเป็นอาการแสดงของความเจบ็ปว่ย เช่น ซมึเศรา้ จติเภท 

 2.  การกลวัการสญูเสยีสทิธทิีค่วรไดห้รอืประโยชน์จากความเจบ็ปว่ย 

 3.  ผลขา้งเคยีงจากยาทางจติเวชบางชนิด 

 4.  การตัง้ใจแกลง้เป็น 

 5.  ผลตามมาจากการสญูเสยีความภูมใิจของผูท้ีป่ว่ยเรือ้รงั 
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 6.  เครอืขา่ยทางสงัคมทีช่่วยเรื่องความเจบ็ปว่ย และอื่น ๆ 

 ดงันัน้การก าหนดเรื่องแรงจงูใจโดยไม่ใชค้วามช านาญ การสรุปอาจท าใหเ้กดิอคตไิดบ้่อยในหลายๆ 

กรณี แรงจงูใจของบุคคลไม่สามารถเขา้ใจไดด้ ีแมจ้ะประเมนิอย่างระมดัระวงั 

 ถงึกระนัน้กต็ามแรงจงูใจคอื ตวัเชื่อมระหว่างการสญูเสยีสมรรถภาพทางจติและพฤตกิรรมกบัการใช้

ความสามารถ เช่น บางคนนัน้การที่ไม่มแีรงจูงใจเป็นสาเหตุหลกัของการไม่สามารถท าหน้าที่ได้ บุคลกิภาพพืน้ฐานของ

บุคค  อาจส าคญัในการก าหนดว่า  เขาจะมแีรงจูงใจทีจ่ะไดป้ระโยชน์จากการฟ้ืนฟูสมรรถภาพหรอืไม่ ส าหรบับุคลกิภาพ 

มกัไม่เปลี่ยนแปลงตลอดชวีติ  อย่างไรกต็ามเรื่องภายในและปฏกิริยิาทางจติใจของบุคคลสามารถมผีลต่อการเจบ็ป่วย    

บุคคลทีม่แีนวโน้มพึง่พาอาจจะยิง่พึง่พามากขึน้จากการเจบ็ปว่ยของตนทีด่ าเนินไป 

 18.4.3.3 ผลของการฟ้ืนฟสูมรรถภาพ 

 ระดบัขอ้จ ากดัของอาชพีการงานของบุคคลกบัความสญูเสยีในการท าหน้าทีเ่ป็นเรื่องส าคญัส าหรบั  

ผูป้ระเมนิ   ขอ้จ ากดันี้อาจเพยีงเลก็น้อยจนถงึระดบั 100% และยงัพบว่าระดบัความสญูเสยีการท าหน้าทีอ่าจเปลีย่นตาม

ช่วงของความเจบ็ปว่ย  ทกัษะการท างานอาจไม่กระทบกระเทอืน  หรอืบุคคลอาจมขีอ้จ ากดัในการคนืกลบัสภาพหรอืไม่              

กไ็ด ้ ผูป้ระเมนิควรตดัสนิระยะเวลาทีเ่ป็นไปไดข้องความสญูเสยีทีม่อียู่  การสงบของโรคเรว็หรอืชา้ ความสามารถกลบัสู่

สภาพปกตหิรอืดขีึน้เพยีงบางสว่น และการสญูเสยีคงทีห่รอืเปลีย่นแปลง การพจิารณาเรื่องเหล่านี้จะช่วยในการตดัสนิของ 

ผูป้ระเมนิเกีย่วกบัระดบัความสญูเสยีสมรรถภาพ 

 การฟ้ืนฟูสมรรถภาพเป็นสิง่จ าเป็นในการรกัษา โดยเฉพาะอย่างยิง่กบัผูป้่วยทีด่หีรอืก าลงัดขีึน้จาก

อาการทางจติเวช  ถึงแมว้่าจะเป็นไปไม่ไดท้ี่จะท าให้อาการทัง้หมดสงบลง  ผลที่ออกมาจะคุ้มค่า ถ้าเป็นไปได้ที่ จะท าให้

ผูป้ว่ยมกีารสญูเสยีการท าหน้าทีใ่นระดบัทีน้่อยลง 

 ในขณะทีบ่างคนการขาดแรงจูงใจดูเป็นปจัจยัหลกัทีท่ าใหค้วามสญูเสยีด าเนินต่อไป  และอาจเป็น

ปจัจยัหลกัของการด าเนินไปของโรคทางจติเวช  แต่ทว่าหลายคนทีไ่ดร้บัการรบัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพอย่างเหมาะสม รวมถงึ

ผูป้ว่ยโรคทางสมองมพีฒันาการดขีึน้ 

 การจะก าหนดว่าการสญูเสยีการท าหน้าทีอ่ย่างถาวรนัน้เป็นเรื่องทีไ่ม่สามารถกระท าได ้ เพราะไม่

สามารถ ยนืยนัไดใ้นทางวทิยาศาสตร ์และระดบัของความไม่แน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิง่การพยากรณ์โรค  กพ็บเหน็ไดบ้่อย  

อย่างไรกต็าม  แนวโน้มส าหรบัแพทยใ์นการระบุระดบัความสญูเสยีสมรรถภาพทางจติและพฤตกิรรมทีต่ ่ากว่าความเป็นจรงิ

กต็อ้งค านึงถงึดว้ย   เพราะอาจน าไปสูค่วามลม้เหลวทีจ่ะสง่ผูป้ว่ยไปรบัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทีด่กีว่า 

 เรื่องส าคญัของการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ คอืการตระหนักว่า  บุคคลทีก่นิยาทางจติเวชอาจสามารถคง

ระดบัความพึงพอใจในการท าหน้าที่ แต่ถ้าขาดยาอาการจะก าเรบิหรอืรุนแรงขึน้ได้ เช่น อาจมปีญัหาในกระบวนการคดิ
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เลก็น้อย ในขณะที่บุคคลกนิยาที่เหมาะสม  แต่อาการจะรุนแรงถ้าไม่ได้กนิยา แพทย์ควรบนัทกึการท าหน้าที่ของบุคคล

ในขณะไดร้บัยาและปราศจากยา 

 สิง่ที่ต้องค านึงอีกประการคอื การให้ความมัน่ใจกบันายจ้างว่า ผู้ป่วยที่กนิยาอย่างเหมาะสมและ

ท างานที่เหมาะสม สามารถหลกีเลี่ยงการบาดเจบ็ต่อตนเองและผูร่้วมงาน  คล้ายกบัการดูแลผู้ป่วยที่เป็นลมชกั  การให้

ขอ้มูลและความรูแ้ก่ลูกจา้งรวมทัง้ครอบครวั นายจา้ง ผูร้่วมงาน เป็นขัน้ตอนส าคญั และถอืเป็นส่วนหนึ่ งของกระบวนการ

ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  ถึงแม้การเปรยีบเทยีบระหว่างการเสยีขา และการเสยีความสามารถทีเ่ป็นผลมาจากโรคทางจติเวชมี

ขอ้จ ากดัทีต่่างกนั  ความสญูเสยีจากโรคทางจติเวชสามารถปรบัใหเ้หน็จรงิและรุนแรงไดเ้ท่ากบัความสญูเสยีทีเ่ป็นผลจาก

ความบาดเจ็บและความเจ็บป่วย  การเชื่อมระหว่างแรงจูงใจและการฟ้ืนตวัอาจต้องการการสนับสนุน ไม่ว่าจะในคนที่

สญูเสยีจากความเจบ็ปว่ยทางกายหรอืทางจติ  งานนี้เริม่จากแพทยเ์วชกรรมฟ้ืนฟูและจติแพทย ์ แต่เจา้หน้าทีอ่ื่นสามารถ

ช่วยเหลอืเพิม่เตมิได ้นายจา้งควรจดัหางานอื่นหรอืปรบัสภาพของงานทีช่่วยใหค้วามเป็นไปไดใ้นการท างานดขีึน้ 

 

18.5   เกณฑก์ารประเมินความรนุแรงของความสูญเสียสมรรถภาพ 

 ปจัจยัทีต่อ้งถูกพจิารณาเพื่อประเมนิความรุนแรงของความสญูเสยีสมรรถภาพของแต่ละบุคคล 

         18.5.1 ผลจากการรกัษา 

  ปญัหาทีพ่บบ่อยในการประเมนิความสญูเสยีสมรรถภาพทางจติและพฤติกรรมของแต่ละบุคคลที่มปีระวตัิ

ยาวนานของการพกัรกัษาตวัในโรงพยาบาลซ ้า ๆ หรอืรกัษาแบบผูป้่วยนอกมายาวนานดว้ยการรกัษาแบบประคบัประคอง

และการใหย้า  แต่ละคนทีเ่ป็นโรคจติยาวนานจะมกีารใชช้วีติแบบมโีครงสรา้งในแนวทางทีไ่ม่ค่อยมคีวามเครยีด และช่วยลด

อาการแสดงและอาการ  โดยแต่ละคนอาจมคีวามสญูเสยีความสามารถในการท างานมากกว่าอาการและอาการแสดงของ

พวกเขาที่แสดงออกมา  ผลของการตรวจครัง้เดยีวอาจไม่เพยีงพอในการบรรยายความสามารถของแต่ละคนต่อการท า

หน้าที่ในแต่ละด้าน  ดงันัน้จึงจ าเป็นต้องทบทวนข้อมูลในเรื่องการท าหน้าที่ของบุคคลเมื่อมีความเครียดเพิ่มขึ้น เช่น            

ในสภาพทีค่ลา้ยการท างาน 

         18.5.2  ผลของสภาพแวดลอ้ม 

   ในรายทีต่อ้งเกีย่วขอ้งกบัโรคทางจติเวชอย่างยาวนาน  อาการทีแ่สดงออกอาจถูกควบคุมหรอืท าใหเ้บาบาง

ลงดว้ยปจัจยัทางจติสงัคม เช่น สถานทีใ่นโรงพยาบาล บ้านกึง่วถิี  สิง่อ านวยความสะดวกในการดูแล หรอืสิง่แวดลอ้มที่

คลา้ยๆลกัษณะดงักล่าว สภาพแวดลอ้มทีม่โีครงสรา้งและการสนบัสนุนมากๆ   อาจลดความต้องการทางจติใจทีม่ต่ีอบุคคล  

ถึงแม้อาการแสดงและอาการที่แสดงออกมาของโรคทางจิตเวชอาจถูกท าให้ดีขึน้ด้วยความต้องการทางจติใจที่น้อยลง    

ความสามารถของบุคคลต่อการท าหน้าที่ภายนอกสภาพแวดล้อมแบบมโีครงสร้างอาจไม่เปลี่ยน ผู้ประเมนิของบุคคลที่
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อาการของเขาถูกควบคุมในสภาพแวดลอ้มแบบมโีครงสรา้ง  ต้องพจิารณาแต่ละปจัจยั  เช่น การตอบสนองของบุคคลใน

การพยายามท าหน้าทีใ่หส้ าเรจ็ในทีท่ างาน หรอืในสภาพแวดลอ้มอื่นทีไ่ม่มโีครงสร้าง 

         18.5.3 ความหลากหลายของโรคทางจิตเวช 

  ในการตดัสนิความสญูเสยีสมรรถภาพทางจติและพฤตกิรรม สิง่ส าคญัทีต่อ้งตระหนักคอื ชนิดของโรคทาง

จติเวชทีห่ลากหลาย เช่นเดยีวกบัโรคทางกาย แต่ละโรคจะมธีรรมชาตขิองแนวทางด าเนินโรคและลกัษณะเฉพาะ ยิง่กว่านัน้

ระดบัของความเจ็บป่วยอาจแตกต่างกนัไปในแต่ละบุคคลที่วินิจฉัยโรคเดียวกนั โรคทางจิตเวชที่รุนแรงบางชนิดเป็น             

โรคเรือ้รงั ค าว่าระยะสงบ (Remission) แทนทีจ่ะเป็นหาย (Cure) ถูกใชใ้นการบ่งชีถ้งึการดขีึน้ของบุคคล  ระยะสงบอาจ

เป็นระยะๆ ระยะยาว หรอืระยะสัน้ และอาจเกดิแบบเป็นขัน้ๆ แทนทีจ่ะเกดิทนัททีนัใด เช่น การเกดิอาการซมึเศรา้ทีต่ามมา

จากความเครยีดใน เหตุการณ์ในชวีติ อาจท าใหก้ลายเป็น Adjustment disorder with depressed mood ทีม่กัจะเป็นระยะ

สัน้ การเจบ็ป่วยที่จ ากดัในตวัเอง และหายเป็นปกตไิด้ เมื่อสถานการณ์ทีเ่ครยีดหายไป  โรคทางอารมณ์อื่นๆ กม็รีูปแบบ

ของตวัเอง อาจเป็นซ ้าๆ และเรือ้รงั ซึง่มกัไม่ตอบสนองทีด่ต่ีอการรกัษา ดงันัน้คนที่เป็นโรคซมึเศรา้ทีด่ือ้ต่อยารกัษา อาจ

ยงัคงไม่สามารถนอน กนิ มสีมาธ ิหรอืกระท ากจิกรรมอื่นๆ เป็นเดอืนๆ หรอืกระทัง่เป็นปี   

  18.5.4 ผลของสภาวะทางจิตและพฤติกรรมท่ีพบบ่อย 

         บางกลุ่มของสภาวะทางจติและพฤติกรรม รวมถึงการติดสารเสพติด บุคลกิภาพที่ผดิปกติ (โดยเฉพาะ

บุคลกิภาพต่อต้านสงัคม) และการปรบัตวัผดิปกติ จะมีลกัษณะที่มีการตอบสนองทางอารมณ์ที่ผิดปกติต่อเหตุการณ์

ความเครยีดในชวีติทีจ่ะดขีึน้ในระยะเวลาอนัสัน้ หลงัจากความเครยีดถูกน าออกไป พฤตกิรรมในช่วงทีค่วบคุมไดแ้ละทีไ่ม่

สามารถควบคุมควรบนัทกึไว ้

 

18.6  วิธีการประเมินความสูญเสียสมรถภาพทางจิตและพฤติกรรม 

การประเมนิความสูญเสยีสมรรถภาพทางจติและพฤตกิรรม ไม่เหมอืนการประเมนิบุคคลทีป่่วยดว้ยระบบของ

อวยัวะทางกาย   เน่ืองจากเป็นการล าบากทีจ่ะจดัแบ่งความสญูเสยีสมรรถภาพทีช่ดัเจนในโรคทางจติเวช ไม่ใช่ทุกคนทีป่ว่ย

ทางจติและพฤตกิรรมจะมขีอ้จ ากดัในการท ากจิวตัรประจ าวนั  ขณะเดยีวกนั ผูป้่วยทีไ่ม่ไดม้กีารสญูเสยีสมรรถภาพทางจติ

อย่างเรื้อรงั แต่อยู่ในระยะที่อาการยงัไม่สงบ  อาจมขี้อจ ากดัมากในการท างานและการประกอบกจิวตัรประจ าวนัมาก                                       

การแปลการสญูเสยีทางจติไปสู่ขอ้จ ากดัในการใชช้วีติประจ าวนัเป็นกระบวนทีซ่บัซอ้นและเขา้ใจยาก  ดงันัน้  เพื่อความ

ถูกตอ้งในการประเมนิการสญูเสยีสมรรถถภาพ  จงึแบ่งการประเมนิความสามารถของบุคคลออกเป็น 4 กลุ่มหลกัดงันี้ 

1.  การประกอบกจิวตัรประจ าวนั 

2.  การท าหน้าทีท่างสงัคม 
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3.  การท างานใหส้ าเรจ็  (การมสีมาธ ิความพยายาม และการท างานอย่างมขี ัน้ตอน)  

4.  ความสามารถในการปรบัตวั 

ความอสิระ, ความเหมาะสม และประสทิธภิาพของการกระท า ควรถูกพจิารณาทัง้ 4 ดา้นของขอ้จ ากดัในหน้าทีท่ี่

ได้บรรยายไว้ และสามารถโยงความเกี่ยวขอ้งกบัความสูญเสยีเฉพาะในตาราง 18.1 ผู้ประเมนิควรประเมนิและบนัทกึ

รายละเอยีดของหน้าทีทุ่กกลุ่มเหล่าน้ี 

          18.6.1   การประกอบกิจวตัรประจ าวนั  

      หมายถงึ กจิกรรมการดูแลตนเอง การรกัษาสุขอนามยัส่วนบุคคล การสื่อสาร การเดนิทาง การท าหน้าที่                  

ทางเพศ การนอน การเขา้สงัคม  การจบัจ่ายชือ้ของ การประกอบอาหาร การดูแลที่อยู่อาศยั การแต่งกาย และกจิกรรม    

ดา้นนนัทนาการ ขอ้จ ากดัในการท ากจิกรรมเหล่าน้ีควรเกีย่วขอ้งกบัโรคทางจติเวช ไม่ใช่เกดิจากปจัจยัอื่นๆ เช่น ไม่มเีงนิ 

หรือไม่มียานพาหนะ โดยรวมแล้วคุณภาพของกิจกรรมเหล่านี้  พิจารณาจากการพึ่งตนเองได้ตามความเหมาะสม 

ประสทิธภิาพ และความสามารถในการดแูลตนเองอย่างต่อเนื่อง และมคีวามจ าเป็นทีต่อ้งบอกถงึความสามารถของบุคคลใน

ดา้นความคดิรเิริม่ และการมสีว่นร่วมในกจิกรรมต่างๆ ดงักล่าว โดยไม่ตอ้งมกีารก ากบัหรอืใหค้ าอธบิาย 

 การประเมนิ ควรประเมนิภาพรวมของระดบัความสามารถทีจ่ ากดัของผูป้ว่ยนัน้ ไม่ใช่เพยีงแค่จ านวนกจิกรรม

ทีถู่กจ ากดั เช่น ผู้ป่วยสามารถท าอาหารและท าความสะอาดได ้อาจถูกพจิารณาว่า มรีะดบัความสามารถในการประกอบ

กจิวตัรประจ าวนัจ ากดัอย่างชดัเจนถา้ผูป้ว่ยมคีวามหวาดกลวัมากจนไม่สามารถออกจากบา้นไปซือ้ของนอกบา้นได ้

 ส าหรบัการประเมนิระดบัความรุนแรงของการสูญเสยีในการประกอบกจิวตัรประจ าวนั ดูรายละเอยีดจาก

ตาราง 18-2 ในขอ้ที ่1 (การประกอบกจิวตัรประจ าวนั) ซึง่แบ่งระดบัความรุนแรง โดยใหเ้ป็นคะแนนตัง้แต่ 5-1 คะแนน คอื 

ถา้ไม่มคีวามบกพร่องให ้5 คะแนน บกพร่องเลก็น้อยให ้4 คะแนน บกพร่องปานกลางให ้3 คะแนน บกพร่องชดัเจนให ้2 

คะแนน และบกพร่องรุนแรงให ้1 คะแนน 

         18.6.2   การท าหน้าท่ีทางสงัคม  

      หมายถึงความสามารถของบุคคลในการแสดงบทบาททางสงัคมอย่างเหมาะสม และมีการสื่อสารอย่างมี

ประสทิธิภาพ การท าหน้าที่ทางสงัคมประกอบด้วย การปรบัตัวเข้ากับคนอื่นได้อย่างเหมาะสมทัง้ในการด าเนินชีวิต

ตามปกติและในการท างาน การติดต่อสื่อสารกบับุคคลอื่นได้ชดัเจน การมสี่วนร่วมในกจิกรรมกลุ่ม พฤติกรรมที่ร่วมมือ 

ค านึงถึงคนอื่น ตระหนักถึงความรู้สกึของคนอื่น และวุฒภิาวะทางสงัคม หน้าที่ทางสงัคมในที่ท างาน อาจรวมถึงการมี

ปฏสิมัพนัธก์บัชุมชน การตอบสนองต่อผูม้อี านาจ เช่น หวัหน้าหรอืการเป็นสว่นหนึ่งของทมี  
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     การสญูเสยีความสามารถทางสงัคม อาจแสดงจากประวตักิารทะเลาะววิาท ไล่คนอื่นออกนอกบา้น การกลวั

คนแปลกหน้า หลีกเลี่ยงความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล การให้ตัวอย่างแสดงความสูญเสยีหน้าที่ทางสงัคมเป็นเรื่องที่มี

ประโยชน์อย่างมาก 

 การประเมนิควรประเมนิทัง้จ านวนของหน้าที่ทางสงัคมทีเ่สยีไปและภาพรวมทัง้หมดทีเ่สยีไปดว้ย  ส าหรบั 

การประเมนิระดบัความรุนแรงของการสญูเสยีในการท าหน้าทีท่างสงัคม ดูรายละเอยีดจากตาราง 18-2 ในขอ้ที ่2 (การท า

หน้าทีท่างสงัคม) ซึง่แบ่งระดบัความรุนแรง โดยใหเ้ป็นคะแนนตัง้แต่ 5-1 คะแนน คอื ถ้าไม่มคีวามบกพร่องให ้5 คะแนน 

บกพร่องเลก็น้อยให ้4 คะแนน บกพร่องปานกลางให ้3 คะแนน บกพร่องชดัเจนให ้2 คะแนน และบกพร่องรุนแรงให ้1 

คะแนน 

         18.6.3  การท างานให้ส าเรจ็ (ประกอบด้วย การมีสมาธิ  ความพยายาม และการท างานอย่างมีขัน้ตอน)   

      หมายถงึ ความสามารถในการตัง้ใจท างานในเวลานานพอทีจ่ะท างานใหส้ าเรจ็ทัง้การท างานในทีท่ างานและที่

บา้น หรอือาจกล่าวไดว้่า การมสีมาธทิี่ดรี่วมกบัความพากเพยีรพยายาม และความสามารถในการท างานอย่างมขี ัน้ตอน 

เป็นสิง่จ าเป็นในการจะท างานใหส้ าเรจ็ ซึง่ความบกพร่องของสมาธ ิความพยายามและการมขี ัน้ตอนในการท างานนี้ สงัเกต

ไดจ้ากความพยายามท างานในอดตีหรอืในสถานการณ์ทีค่ลา้ยการท างาน โดยสว่นใหญ่การบกพร่องในความสามารถดา้นนี้

จะถูกประเมนิโดยการตรวจทางจติเวชหรอืการทดสอบทางจติวทิยา แต่ผลการตรวจสภาพจติหรอืขอ้มูลการทดสอบทาง

จติวทิยาเพยีงอย่างเดยีวไม่เพยีงพอในการอธบิายถงึการมสีมาธแิละความสามารถในการคงความต่อเนื่องในการท างาน 

  การตรวจสมาธแิละสภาพจติ อาจท าไดโ้ดยการใหบุ้คคลนัน้ตัง้เลข 100 แลว้ลบทลีะ 7 ไปเรื่อย ๆ จนลบไม่ได ้

ส าหรบัการทดสอบทางจติวทิยานัน้ สมาธถิูกประเมนิโดยการมอบหมายงานทีต่อ้งการความจ าระยะสัน้ หรอืงานทีต่อ้งท าให้

ส าเรจ็ในระยะเวลาทีก่ าหนด ในการพจิารณาถงึความเหมาะสมกบังาน อาจประเมนิโดยดจูากความส าเรจ็ของงาน เช่น การ

จดัสิง่ของ สมาธใินการท างานอาจถูกบรรยายในลกัษณะของจ านวนครัง้ของความผดิพลาด ระยะเวลาในการท างานให้

ส าเรจ็และความตอ้งการการช่วยเหลอืในการท างาน 

  บุคคลทีด่มูสีมาธเิพยีงพอในตอนทีต่รวจสขุภาพจติหรอืทดสอบทางจติวทิยา อาจไม่สามารถมสีมาธใินสถานที่

ทีค่ลา้ยสถานทีท่ างาน 

 

  ส าหรบัการประเมนิระดบัความรุนแรงของการสญูเสยีในการท างานใหส้ าเรจ็ ดูรายละเอยีดจากตาราง 18-2 

ในขอ้ที ่3 (การท างานใหส้ าเรจ็) ซึง่แบ่งระดบัความรุนแรง โดยใหเ้ป็นคะแนนตัง้แต่ 5-1 คะแนน คอื ถ้าไม่มคีวามบกพร่อง

ให ้5 คะแนน บกพร่องเลก็น้อยให ้4 คะแนน บกพร่องปานกลางให ้3 คะแนน บกพร่องชดัเจนให ้2 คะแนน และบกพร่อง

รุนแรงให ้1 คะแนน 
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         18.6.4 ความสามารถในการปรบัตวั  

     หมายถงึ ความสามารถในการปรบัตวัต่อสถานการณ์ทีม่คีวามเครยีด ในการเผชญิแต่ละสถานการณ์ บุคคล

อาจแยกตวัจากสถานการณ์หรอืแสดงอาการของโรคทางจติเวชนัน่คอื เขาไม่สามารถปรบัตวั และมคีวามล าบากในการคง

การท าหน้าทีก่จิวตัรประจ าวนั คงความสมัพนัธท์างสงัคม และท างานใหส้ าเรจ็ ความเครยีดทีพ่บบ่อยในทีท่ างานรวมถึง  

การพจิารณา การตดัสนิใจ การท างานใหส้ าเรจ็ตามตารางเวลา และปฏสิมัพนัธก์บัเจา้นายและผูร้่ วมงาน ผูป้ระเมนิควรมี

การบอกถึงตวัอย่างของสถานการณ์ของความเครยีดที่ผู้ป่วยประสบและผลกระทบจากการสูญเสยีความสามารถในการ

ปรบัตวัต่อสถานการณ์นัน้ ๆ 

  ส าหรบัการประเมนิระดบัความรุนแรงของการสญูเสยีความสามารถในการปรบัตวั ดูรายละเอยีดจากตาราง  

18-2 ในขอ้ที ่4 (ความสามารถในการปรบัตวัต่อสถานการณ์ของความเครยีด) ซึง่แบ่งระดบัความรุนแรง โดยใหเ้ป็นคะแนน

ตัง้แต่ 5-1 คะแนน คอื ถา้ไม่มคีวามบกพร่องให ้5 คะแนน บกพร่องเลก็น้อยให ้4 คะแนน บกพร่องปานกลางให ้3 คะแนน 

บกพร่องชดัเจนให ้2 คะแนน และบกพร่องรุนแรงให ้1 คะแนน 

 

ตาราง 18-1 ระดบัการสญูเสียสมรรถภาพทางจิตและพฤติกรรม 

หน้าที ่ ระดบัที ่1 

ไม่สญูเสยี 

ระดบัที ่2 

สญูเสยีเลก็น้อย 

ระดบัที ่3 

สญูเสยีปานกลาง 

ระดบัที ่4 

สญูเสยีมาก 

ระดบัที ่5 

สญูเสยีรุนแรง 

-  กจิวตัร 

ประจ าวนั 

- หน้าทีท่าง

สงัคม  

- การท างาน    

ใหส้ าเรจ็  

- ความสามารถ

ในการปรบัตวั 

ไม่พบความ

สญูเสยี 

สญูเสยีระดบัทีท่ า

หน้าทีท่ีม่ ี

ประโยชน์ไดเ้กอืบ

ทัง้หมด 

สญูเสยีระดบัทีท่ า

หน้าทีท่ีม่ ี

ประโยชน์ไดบ้า้ง 

สญูเสยีระดบัทีม่ี

นยัส าคญัของ

หน้าทีท่ีม่ ี

ประโยชน์อย่าง

มาก 

สญูเสยีระดบัของ

การท าหน้าทีท่ีม่ ี

ประโยชน์ 

 



758 
 

 

ระดบัการสญูเสียสมรรถภาพทางจิตและพฤติกรรม 

ตาราง 18-1 แบ่งระดบัการสญูเสยีสมรรถภาพของแต่ละดา้น 4 ดา้นเป็น 5 ระดบัจากไม่สญูเสยีไปจนถงึระดบั

สญูเสยีรุนแรง 

1.  ไม่สญูเสยี คอื ไม่สญูเสยีในการท าหน้าที ่

2.  สญูเสยีเลก็น้อย คอื การสญูเสยีเลก็น้อย เมื่อเปรยีบเทยีบกบัการท างานสว่นมากทีเ่ป็นประโยชน์ 

3. สูญเสยีปานกลาง คือ การสูญเสียเมื่อเปรียบเทียบกบัการท างานที่เป็นประโยชน์ ท าได้เพียงบางส่วน         

แต่ไม่ใช่ทัง้หมด 

4. สญูเสยีมาก คอื การสญูเสยีในหน้าทีท่ีส่ าคญั ไม่ใช่แต่ท างานไม่ส าเรจ็ แต่รวมถงึขอ้จ ากดัอย่างมากในหน้าทีท่ี่

มปีระโยชน์ 

5. สูญเสยีรุนแรง คือ การสูญเสยีหรือขอ้จ ากดัที่ไม่สามารถแก้ไขได้ในหน้าที่ที่มปีระโยชน์ การท ากจิวตัร

ประจ าวนัตอ้งพึง่พาคนอื่นทัง้หมดใหด้แูล เช่น ไม่สามารถตดิต่ออย่างมคีวามหมายในคนทีเ่ป็น Catatonic   

การทีม่ขีอ้จ ากดัอย่างมากในดา้น สมาธิ, ความพยายาม, การท างานอย่างมขี ัน้ตอน คอืไม่สามารถสนใจในการ

ท างานไดเ้ลย เช่น ทีพ่บในคนทีอ่ยู่ในภาวะสบัสน หรอืคนทีส่ญูเสยีความจ าระยะสัน้อย่างสมบรูณ์ 

คนที่ไม่สามารถทนการเปลี่ยนแปลงของสิง่แวดล้อมหรือไม่สามารถท าหน้าที่ หรือปรับตัวไม่ได้เมื่อมีการ

เปลี่ยนแปลงของตารางงาน มขีอ้จ ากดัรุนแรงในการปรบัตวัและความสูญเสยีทางจติเวชอย่างรุนแรง เช่น อาจมอีาการ               

ทางจติ ถา้ไม่ไดร้บัประทานอาหารตามเวลาทีก่ าหนด หรอือาจเกดิอาการ Panic attack ถา้เดนิทางโดยไม่มเีพื่อน 

คนทีส่ญูเสยีอย่างรุนแรงในดา้นหนึ่งหรอืมากกว่าจะไม่สามารถท างานทีซ่บัซอ้นได ้เช่น สนัทนาการหรอืงานโดย

ปราศจากการช่วยเหลอืทีเ่ฉพาะเช่น การจดัสภาพแวดลอ้ม 

คนที่สูญเสยีปานกลางใน 4 กลุ่มของหน้าที่ อาจมีขอ้จ ากดัในความสามารถแต่ไม่ทัง้หมดในงานที่ซบัซ้อน 

ขอ้จ ากดัเลก็น้อยและปานกลางจะลดการท าหน้าทีแ่ต่ไม่ตอ้งงดงานบางอย่าง 

ส าหรบับทนี้ไดก้ าหนดตารางเพื่อช่วยในการประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพทางจติและพฤตกิรรมดงันี้  
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ตารางท่ี 18-2 เกณฑก์ารประเมินการสญูเสียสมรรถภาพทางจิตและพฤติกรรม 

 

รปูแบบของการท าหน้าท่ี ระดบัคะแนน 

1.  การประกอบกิจวตัรประจ าวนั 

: ไม่มคีวามบกพร่องคอืสามารถท ากจิกรรม การดูแลตนเอง การรกัษาสุขภาพอนามยัส่วนบุคคลและท า

กจิกรรมอื่น ๆ ในชวีติประจ าวนัไดต้ามปกตเิหมอืนคนทัว่ไป โดยอาจใชเ้วลาในการท ากจิกรรมมากกว่า

ปกตเิลก็น้อย 

: มคีวามบกพร่องเลก็น้อยคอื สามารถท ากจิกรรม การดแูลตนเอง การรกัษาสขุอนามยัสว่นบุคคลและท า

กจิกรรมอื่น ๆ ในชวีติประจ าวนัได ้โดยตอ้งมคีนคอยกระตุน้หรอืคอยดแูลใหค้ าแนะน าหรอืใหอ้ธบิายใน

การท ากจิกรรมบางกจิกรรม 

: มคีวามบกพร่องปานกลาง คอื สามารถท ากจิกรรม  การดูแลตนเอง การรกัษาสุขอนามยัส่วนบุคคล 

และท ากจิกรรมอื่น ๆ ในชวีติประจ าวนัได ้โดยตอ้งมคีนคอยใหค้ าแนะน าอย่างใกลช้ดิตลอดเวลา 

: มคีวามบกพร่องชดัเจน คอื สามารถท ากจิกรรม การดแูลตนเอง การรกัษาสขุอนามยัสว่นบุคคล และท า

กจิกรรมอื่น ๆ ในชวีติประจ าวนัไดเ้พยีงเลก็น้อย จะตอ้งมคีนคอยช่วยเหลอื ช่วยท ากจิกรรมต่าง ๆ ให้

เกอืบทุกกจิกรรม 

: มคีวามบกพร่องรุนแรง คอื ไม่สามารถท ากจิกรรมต่าง ๆ ในการประกอบกจิวตัรประจ าวนัไดเ้ลย ต้อง

พึง่คนอื่น หรอืจะตอ้งมคีนคอยช่วยเหลอืในทุกกจิกรรม 

 

5 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

2.  การท าหน้าท่ีทางสงัคม 

: ไม่มคีวามบกพร่อง คอื สามารถแสดงบทบาททางสงัคมทัง้ในดา้นการประกอบกจิวตัรตามปกตใินการ

ท างาน และสามารถสื่อสารได้เช่นเดียวกบับุคคลทัว่ไป  โดยอาจต้องใช้เวลาในการปรบัตัวแต่ละ

บทบาทยาวนานกว่าคนปกตเิลก็น้อยจงึจะสามารถแสดงบทบาททางสงัคมไดเ้หมาะสม 

: มคีวามบกพร่องเลก็น้อย คือ สามารถแสดงบทบาททางสงัคม และสามารถสื่อสารกบับุคคลอื่นได ้

ร่วมกบัการปรบัตวัเขา้กบับุคคลอื่นได้ เมื่อได้รบัค าอธบิายหรอืแนะน าและให้ความร่วมมอืในการท า

กจิกรรมกลุ่มเป็นบางครัง้ 

: มคีวามบกพร่องปานกลาง คอื แสดงบทบาททางสงัคมไม่ค่อยเหมาะสม มกีารสื่อสารทีค่ลุมเครอื ต้อง

ใชเ้วลานานจงึจะสือ่ความหมายตามทีต่อ้งการได ้แยกตวัเองออกจากบุคคลอื่น ไม่ค่อยใหค้วามร่วมมอื

กบับุคคลอื่น ๆ ในการท ากจิกรรมต่าง ๆ มคีวามล าบากในการปรบัตวัเขา้กบับุคคลอื่น 

: มคีวามบกพร่องชดัเจน คอื แสดงบทบาททางสงัคมไม่เหมาะสมอย่างมาก มกีารสื่อสารทีผ่ดิปกต ิเช่น 

โตต้อบไม่ตรงกบัค าถาม แยกตวัเองออกจากสงัคมชดัเจน ไม่ยอมร่วมมอืในการท ากจิกรรมกลุ่มใด ๆ 

ทัง้สิน้ มคีวามยากล าบากในการปรบัตวัเขา้กบับุคคลอื่นอย่างมาก 

: มคีวามบกพร่องรุนแรง คอื ไม่สามารถแสดงบทบาททางสงัคมไดเ้ลย ไม่สามารถสื่อสารกบับุคคลอื่น                    

ไดเ้ลย มที่าทางไม่เป็นมติรและไม่สามารถปรบัตวัเขา้กบับุคคลอื่นได้ 

 

5 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 



760 
 

 

ตารางท่ี 18.2  เกณฑก์ารประเมินการสญูเสียสมรรถภาพทางจิตและพฤติกรรม 

รปูแบบของการท าหน้าท่ี ระดบัคะแนน 

3.  การท างานให้ส าเรจ็ (การมีสมาธิ ความพยายาม และการท างานอย่างมีขัน้ตอน) 

: ไม่มคีวามบกพร่องคอื สามารถท างานไดส้ าเรจ็โดยอาจต้องใชเ้วลาในการท างานแต่ละอย่างนานกว่าคน

ปกตเิลก็น้อย 

: มคีวามบกพร่องเลก็น้อย คอื สามารถท างานทัง้งานทัว่ ๆ ไปและงานบา้นได ้แต่ขาดความละเอยีดหรอื

ความเรยีบรอ้ยของเน้ืองานบางสว่นไป 

: มคีวามบกพร่องปานกลาง คอื มคีวามตัง้ใจท างานในระยะเวลาจ ากดั ไม่สามารถท างานทัว่ ๆ ไปและงาน

บา้นใหส้ าเรจ็ได ้แต่ยงัมเีน้ืองานปรากฏใหเ้หน็ในสว่นทีท่ าได้ 

: มคีวามบกพร่องชดัเจน คอื มสีมาธสิัน้มากในการท างานจะต้องมีคนคอยช่วยเหลอืจงึจะสามารถท างาน

ง่าย ๆ ไดบ้า้ง 

: มคีวามบกพร่องรุนแรง คอื ไม่มสีมาธจินท าใหไ้ม่สามารถท างานไดเ้ลย 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

4.  ความสามารถในการปรบัตวั 

: ไม่มคีวามบกพร่องคอื สามารถปรบัตวัต่อสถานการณ์ทีม่คีวามเครยีดต่าง ๆ ได ้โดยอาจตอ้งใชเ้วลานาน

กว่าคนปกตเิลก็น้อย 

: มคีวามบกพร่องเลก็น้อย คอื สามารถปรบัตวัในสถานการณ์ทีม่คีวามเครยีดต่าง ๆ ไดเ้กอืบทุกสถานการณ์ 

: มคีวามบกพร่องปานกลาง คอื สามารถปรบัตวัในสถานการณ์ทีม่คีวามเครยีดต่าง ๆ ไดค้่อนขา้งเลก็น้อย 

: มคีวามบกพร่องชดัเจน คอื มคีวามยากล าบากอย่างมากในการปรบัตวัในทุกสถานการณ์ทีม่คีวามเครยีด 

: มคีวามบกพร่องรุนแรง คอื ไมส่ามารถปรบัตวัในทุกสถานการณ์ไดเ้ลย ไม่มคีวามอดทนต่อการ

เปลีย่นแปลงตามปกตใินชวีติประจ าวนั 

 

5 

 

4 

3 

2 

1 

 

วิธีการประเมินระดบัการสูญเสียสมรรถภาพทางจิตและพฤติกรรม 

 มขีัน้ตอนดงันี้ คอื 

 1.  พจิารณาความสามารถของผูป้ว่ยในการท าหน้าทีท่ ัง้ 4 ดา้น แลว้ใหค้ะแนนในแต่ละดา้นตามตาราง 18.2 

 2.  น าคะแนนทีใ่หใ้นแต่ละดา้นมาบวกกนัแลว้หารดว้ย 4 ค่าทีไ่ดค้อื คะแนนเฉลีย่ของผูป้ว่ย 

 3.  น าคะแนนเฉลีย่ไปใชใ้นการประเมนิระดบัการสญูเสยีสมรรถภาพทางจติและพฤตกิรรมของผูป้ว่ย โดยเทยีบ

ออกมาเป็นการสญูเสยีรอ้ยละของทัง้ร่างกายตามตาราง 18.3 
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ตาราง 18.3 การแบ่งระดบัค่าการสูญเสียสมรรถภาพทางจิตและพฤติกรรม 

ระดบัท่ี คะแนนเฉล่ีย รอ้ยละของทัง้รา่งกาย 

1 5.00 – 4.51 0 – 9 

2 4.50 – 3.51 10 – 24 

3 3.50 – 2.51 25 – 54 

4 2.50 – 1.51 55 – 75 

5 1.50 – 1.00 มากกว่า 75 ขึน้ไป 

 

18.7  ตวัอย่างการประเมินสญูเสียสมรรถภาพทางจิตและพฤติกรรม 

ตวัอยา่งท่ี 18.1 

 ผูร้บัการประเมนิชาย อายุ 29 ปี มอีาการหแูว่ว หวาดระแวง กลวัคนมาท ารา้ย มาประมาณ 2 ปี ไดร้บัการรกัษา

กบัจติแพทย ์อย่างสม ่าเสมอมาประมาณ 1 ปี ผูร้บัการประเมนิกนิยาอย่างต่อเนื่อง แพทยท์ีร่กัษาใหก้ารวนิิจฉัยว่าเป็นโรค

จติเภท (Schizophrenia) ไม่มอีาการหแูว่วและหวาดระแวงแลว้  

 การประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพทางจติพบว่า ผูร้บัการประเมนิพอทีจ่ะดแูลตนเองในเรื่องกจิวตัรประจ าวนัได ้

และเขา้สงัคมร่วมกบัสามารถทีจ่ะสรา้งความสมัพนัธก์บัคนในครอบครวัได ้โดยต้องใหแ้ม่คอยกระตุ้นเป็นบางครัง้ ผูร้บัการ

ประเมนิช่วยท างานบา้น เช่น ซกัเสือ้ผ้า ท าความสะอาดบา้นไดบ้้าง แต่ไปท างานจะไม่ค่อยมสีมาธ ิบางครัง้ขอกลบับ้าน

ก่อนงานเลกิและเมื่อถูกหวัหน้าต าหนิ จะมอีาการหงุดหงดิมากจนถงึกบัโตเ้ถยีงกบัหวัหน้าอยู่บ่อย ๆ 

 การประเมนิระดบัความรุนแรงของการสญูเสยีสมรรถภาพทางจติและพฤตกิรรมของผูร้บัการประเมนิรายนี้ โดย

ใชต้ารางที ่18.2  พบว่า 

รปูแบบของการท าหน้าท่ี คะแนน คะแนนเฉล่ีย 

1.  การประกอบกจิวตัรประจ าวนั 

2.  การท าหน้าทีท่างสงัคม 

3.  การท างานใหส้ าเรจ็ 

4.  ความสามารถในการปรบัตวั 

4 

4 

3 

2 

(4+4+3+2) / 4 = 3.25 

 

 สรุป ผูร้บัการประเมนิรายนี้มกีารสญูเสยีสมรรถภาพทางจติและพฤตกิรรม คะแนนเฉลี่ย = 3.25 ซึ่งเป็นการ

สญูเสยีสมรรถภาพในระดบัที ่3 โดยแพทยผ์ูป้ระเมนิไดป้ระเมนิใหส้ญูเสยีสมรรถภาพคดิเป็นรอ้ยละ 35 ของทัง้ร่างกาย 
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ตวัอยา่งท่ี 18. 2 

 ผูร้บัการประเมนิชาย อายุ 25 ปี ขบัรถจกัรยานยนต์ส่งเอกสารใหบ้รษิทั ไดป้ระสบอุบตัเิหตุรถชน ซึง่ต้องไดร้บั

การรกัษาโดยการตดัขาซ้ายระดบัใต้เข่าลงมา และแพทย์ได้ใส่ขาเทยีมให้ ยงัท างานที่เดมิ แต่อยู่ในต าแหน่งเจ้าหน้าที่

พมิพ์ดีด หลงัเกิดอุบตัิเหตุ 2 เดือน เริ่มมีอาการซมึลง แยกตวั บ่นว่าขีล้ืมนอนไม่หลบั บางครัง้คดิอยากท าร้ายตนเอง  

ไดร้บัการตรวจรกัษากบัจติแพทย ์วนิิจฉัยว่าเป็นโรคซมึเศรา้ (Major Depressive Disorder) รบัการรกัษาอยู่ประมาณ 6 

เดอืน ผูร้บัการประเมนิมอีาการทางจติดขีึน้  พดูคุยกบัเพื่อนร่วมงานไดเ้หมือนเดมิ ท างานไดแ้ต่ค่อนขา้งชา้ บางครัง้เพื่อน

ร่วมงานต้องมาช่วยท าให้และมคีวามลงัเลไม่มัน่ใจ โดยเฉพาะถ้าเจ้านายมาตรวจงานหรอืเรยีกไปพบ ผู้รบัการประเมนิ

สามารถดแูลตวัเองในเรื่องกจิวตัรประจ าวนัทัว่ไปไดด้ ี

 การประเมนิระดบัความรุนแรงของการสญูเสยีสมรรถภาพทางจติและพฤตกิรรมของผูร้บัการประเมนิรายนี้ โดยใช้

ตารางที ่18.2  พบว่า 

รปูแบบของการท าหน้าท่ี คะแนน คะแนนเฉล่ีย 

1.  การประกอบกจิวตัรประจ าวนั 

2.  การท าหน้าทีท่างสงัคม 

3.  การท างานใหส้ าเรจ็ 

4.  ความสามารถในการปรบัตวั 

5 

5 

4 

3 

(5+5+4+3) / 4 = 4.25 

 

สรุป ผู้รบัการประเมนิรายนี้มกีารสูญเสยีสมรรถภาพทางจิตและพฤติกรรม คะแนนเฉลี่ย = 4.25 ซึ่งเป็น                  

การสญูเสยีสมรรถภาพในระดบัที ่2 โดยแพทยผ์ูป้ระเมนิไดป้ระเมนิใหส้ญูเสยีสมรรถภาพคดิเป็นรอ้ยละ 10 ของทัง้ร่างกาย 

 

ตวัอยา่งท่ี 18.3 

 ผูร้บัการประเมนิหญงิ อายุ 20 ปี อาชพีพนกังานโรงงาน มอีาการวติกกงัวลมาเรื่องกลวัสกปรก กลวัเชือ้โรค จงึ

ตอ้งพยายามลา้งมอืทุกครัง้ทีจ่บัสิง่ของ เช่น ลกูบดิประตู รวมทัง้มอีาการลงัเลไม่แน่ใจ ท าใหต้้องคอยตรวจซ ้า ๆ ว่า ปิดไฟ 

ปิดประตูหรอืยงั ผู้รบัการประเมนิรูว้่าอาการเหล่านี้เกดิมาจากความคดิของตนเอง แต่ห้ามไม่ได ้มอีาการเหล่านี้มา 4 ปี 

ไดร้บัการวนิิจฉยัว่าเป็นโรคย ้าคดิย ้าท า (Obsessive compulsive disorder) หลงัจากรกัษามาประมาณ 8 เดอืน อาการทุเลา

ลงเลก็น้อย สามารถไปท างานไดแ้ต่มกัไปสาย เนื่องจากต้องอาบน ้าครัง้ละนาน ๆ มสีมาธใินการท างานแต่ท างานร่วมกบั

เพื่อนไดไ้ม่ด ีไม่ค่อยกลา้ตดัสนิใจ ผลการท างานพอใช ้
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 การประเมนิระดบัความรุนแรงของการสญูเสยีสมรรถภาพทางจติและพฤตกิรรมของผูร้บัการประเมนิรายนี้ โดย

ใชต้ารางที ่18.2  พบว่า 

 

รปูแบบของการท าหน้าท่ี คะแนน คะแนนเฉล่ีย 

1.  การประกอบกจิวตัรประจ าวนั 

2.  การท าหน้าทีท่างสงัคม 

3.  การท างานใหส้ าเรจ็ 

4.  ความสามารถในการปรบัตวั 

3 

3 

4 

4 

(3+3+4+4) / 4 = 3.50 

 

สรุป ผูร้บัการประเมนิรายนี้มกีารสูญเสยีสมรรถภาพทางจติและพฤตกิรรม คะแนนเฉลีย่ = 3.50 ซึง่เป็นการ

สญูเสยีสมรรถภาพในระดบัที ่3 โดยแพทยผ์ูป้ระเมนิไดป้ระเมนิใหส้ญูเสยีสมรรถภาพคดิเป็นรอ้ยละ 25 ของทัง้ร่างกาย 

18.8  รปูแบบของการเขียนรายงานการสูญเสียสมรรถภาพทางจิตและพฤติกรรม 

การเขยีนรายงาน ควรประกอบดว้ยขอ้มลูดงัต่อไปนี้ 

1.  การประเมินทางการแพทย ์

1.1 ประวตัใินอดตีเกีย่วกบัความผดิปกตทิางจติและพฤตกิรรม 

1.2 ผลการประเมนิทางคลนิิกครัง้กอ่น (ถา้ม)ี 

1.3 การประเมนิสภาวะทางคลนิิกในปจัจบุนั ทัง้ดา้นร่างกายและจติใจพรอ้มดว้ยแผนการรกัษา 

1.4 การวนิิจฉยัโรค 

2.  การวิเคราะหส่ิ์งตรวจพบ 

2.1 ผลกระทบจากสภาวะทางจติต่อกจิกรรมปกตขิองการด าเนินชวีติ 

2.2 ค าอธบิายทีส่รุปใหเ้หน็ว่า สภาวะทางจติทีเ่ป็นมาหลายเดอืนนัน้ มสีภาพคงทีแ่ละเกอืบไม่มกีาร

เปลีย่นแปลง 

2.3 ค าอธบิายทีส่รุปใหเ้หน็ว่า ผูป้ว่ยไดร้บัหรอืไม่ไดร้บัความทุกขท์รมานในการด ารงชวีติตามปกต ิ        

จากการสญูเสยีสมรรถภาพทางจติและพฤตกิรรม 

2.4 ค าอธบิายทีส่รุปใหเ้หน็ว่า ขอ้จ ากดัทีส่มัพนัธก์บัการสญูเสยีสมรรถภาพทางจติและพฤตกิรรมของ

ผูป้ว่ยไดร้บัการดแูลอย่างเหมาะสมหรอืไม ่
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3.  การเปรียบเทียบผลการวิเคราะหก์บัเกณฑก์ารวินิจฉัยการสูญเสียสมรรถภาพทางจิตและพฤติกรรม 

3.1 บรรยายถงึสิง่ทีต่รวจพบทางคลนิิก และสิง่ตรวจพบนี้สมัพนัธก์บัการสญูเสยีสมรรถภาพทางจติและ

พฤตกิรรมและเกณฑก์ารวนิิจฉยัการสญูเสยีสมรรถภาพทางจติและพฤตกิรรมอย่างไร 

3.2 บรรยายถงึผลของการสญูเสยีสมรรถภาพทางจติและพฤตกิรรมต่อความสามารถของบุคคลใน          

การท าหน้าทีด่า้นต่าง ๆ 

3.3 ประเมนิความรุนแรงของการสญูเสยีสมรรถภาพทางจติและพฤตกิรรมโดยค านวณเป็นรอ้ยละของทัง้

ร่างกาย 

 

เพื่อประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพทางจติและพฤตกิรรมของผูป้ว่ย สิง่ส าคญัทีต่อ้งค านึงถงึ คอื 

 1.   ประวตัก่ิอนท างาน มปีระวตัวิ่าก่อนท างานเคยมกีารปว่ยทางจติเวชหรอืไม่ สามารถปรบัตวัต่องานทีเ่คยท า

มาก่อนไดม้ากน้อยเพยีงใด ทีส่ าคญัอย่างมากกค็อื บุคลกิภาพก่อนท างานแต่เดมิมลีกัษณะเป็นอย่างไร 

  2.  ลกัษณะของงาน งานทีท่ าเสีย่งต่ออนัตรายมากน้อยเพยีงใด มสีารหรอืวตัถุบางอยา่งทีอ่าจท าใหเ้กดิพษิและ

เป็นอนัตรายจนเกดิอาการของโรคทางจติเวชไดห้รอืไม่ 

 3.  การเปลีย่นแปลงตลอดเวลาทีท่ างาน กล่าวคอื ผูป้่วยมกีารเปลีย่นแปลงของบุคลกิภาพไปจากเดมิมากน้อย

เพยีงใด เปลีย่นแปลงในทางทีท่ าใหเ้สือ่มสมรรถภาพมากขึน้หรอืไม่ หรอืท าใหเ้กดิอาการทางจติเวชขึน้อย่างถาวรหรอืไม่ 

 ดงันัน้แพทยผ์ูท้ าการประเมนิจงึควรศกึษาประวตัสิ าคญัดงักล่าวขา้งตน้ พรอ้มทัง้มขีอ้มูลดงัต่อไปนี้อยู่ก่อนทีจ่ะให้

ความเหน็ 

I. เร่ิมต้น : รายงานการตรวจทางจติเวชหรอืจติวทิยา ควรแสดงถงึอาการแสดง อาการ สิง่ตรวจพบทางหอ้งปฏบิตักิาร  

(ผลการทดสอบทางจติวทิยา) และการวนิิจฉัยของบุคคล รวมทัง้ผลของความผดิปกตทิางจติหรอือารมณ์ต่อความสามารถ

ของบุคคลในการท าหน้าทีใ่นระดบัปกตทิัว่ไป และทางดา้นวฒันธรรมของการปรบัตวัของบุคคล สงัคมและอาชพี 

1.  ความเฉพาะดา้น: การตรวจควรท าโดยจติแพทย ์

2.  การสงัเกตทัว่ไป: รวมในรายงานการสงัเกตทัว่ไปดงันี้ 

 ก : บุคคลมาตรวจไดอ้ย่างไร 

  1)  มาคนเดยีว หรอืมคีนมาดว้ย 

  2)  ระยะทางและวธิเีดนิทาง 

  3)  ถา้มารถยนต,์ ใครขบั 
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 ข : ลกัษณะทัว่ ๆ ไป 

  1)  การแต่งตวั 

  2)  การดแูลความสะอาดร่างกาย 

  3)  การแสดงออกของความไรส้มรรถภาพ 

 ค : ทศันคตแิละระดบัของความร่วมมอื 

 ง : ท่าทางและการเดนิ 

 จ : การเคลื่อนไหวทีไ่ม่ไดต้ัง้ใจ 

3.  ผูใ้หข้อ้มลู : จติแพทยค์วรระบุผูท้ีใ่หข้อ้มลู (สว่นมากเป็นผูถู้กตรวจ) และควรประเมนิความน่าเชื่อถอืของขอ้มลู 

4.  อาการน า : ควรรวมถงึรายละเอยีด ล าดบัก่อนหลงัของการเริม่และการด าเนินไปของสภาพจติใจและอารมณ์ กบั             

สิง่อา้งองิทีจ่ าเพาะทีบุ่คคลกล่าวถงึ 

 ก : วนัทีแ่ละสภาพแวดลอ้มของการเริม่ของสภาวะ 

 ข : วนัทีท่ีบุ่คคลรายงานว่าสภาวะเริม่รบกวนงานและรบกวนอยา่งไร 

 ค : วนัทีท่ีบ่คุคลรายงานความไม่สามารถท างานเพราะสภาวะและสภาพแวดลอ้ม 

 ง : ความพยายามกลบัไปท างานและผลลพัธ ์

 จ : การประเมนิและการรกัษาแบบผูป้ว่ยนอกส าหรบัปญัหาทางจติ/อารมณ์รวมถงึ 

 1)  ชื่อของสถานทีร่กัษา 

 2)  วนัทีร่กัษา 

 3)  ชนิดของการรกัษา (ชื่อและระดบัของยา, ถา้สามารถบรรยาย) 

 4)  ผลการรกัษา 

 ฉ : การพกัรกัษาตวัในโรงพยาบาลส าหรบัโรคทางจติเวช รวมถงึ: 

  1)  ชื่อโรงพยาบาล 

  2)  วนัทีอ่ยู่โรงพยาบาล 

  3)  การรกัษาและผล 

 ช : ขอ้มลูของบคุคลโดยค านงึเรื่อง 

  1)  การประกอบกจิวตัรประจ าวนั 

  2)  หน้าทีท่างสงัคม 

  3)  ความสามารถในการท างานใหส้ าเรจ็ในเวลาและอย่างเหมาะสม 
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  4)  ครัง้ของการเสยีความสามารถในการปรบัตวัและผลของผลลพัธน์ัน้ 

5.  ประวตัอิดตี : ควรนบัรวมประวตัชิวีติของบุคคล รวมถงึ 

 ก : ข้อมูลการศึกษา การรกัษา สงัคม กฎหมาย การเกณฑ์ทหาร การแต่งงาน และการท างาน และปญัหา              

ทีเ่กีย่วขอ้งในการปรบัตวั 

 ข : รายละเอยีด (วนัที ่สถานที ่อื่น ๆ ) ของขอ้มลูในอดตีของการรกัษาแบบผูป้ว่ยนอกหรอือยู่โรงพยาบาล 

                     ส าหรบัปญัหาทางจติ / อารมณ์ 

 ค : ประวตัของการใชย้าเสพตดิ และหรอืการรกัษาในศนูยบ์ าบดัสารเสพตดิและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 

6.  ประวตัสิว่นตวั 

 ก :  การคลอด 

 ข :  การแสดงออกทางอารมณ์ 

ค :  การศกึษาและการสงัคมในโรงเรยีน 

ง  : การท างานทีผ่่านมาเรยีงตามล าดบังานทีผ่่านมา เงนิเดอืน เหตุผลทีเ่ปลีย่นงานความรบัผดิชอบในงานเดมิ 

จ :  การเจรญิทางเพศ และการสมรส ชวีติสมรสเป็นปกตเิพยีงใด 

ฉ :  สารเสพตดิ ซึง่ส าคญัเพราะอาจเป็นเหตุเสรมิใหเ้กดิการเจบ็ปว่ยทางจติเวชได ้

ช :  การรบัราชการทหาร 

ซ :  บุคลกิภาพดัง้เดมิก่อนประสบอนัตรายแล้วเกดิการเปลีย่นแปลงนิสยัใจคอของผูป้่วย เช่นเป็นคนน่าคบ            

พดูเก่ง มองอะไรในแง่ดหีรอืทอ้แทง้่าย มเีพื่อนมากน้อยเพยีงใด การท างานเป็นไปเรยีบรอ้ยหรอืโตแ้ยง้ อา้งตามเหตุผล 

7.  ประวตัคิรอบครวั 

ก :  เน้นเรื่องบุคลกิภาพและความใกลช้ดิระหว่างบดิามารดากบัผูป้ว่ย  

ข :  พีน้่องมกีารเจบ็ปว่ยทางจติคลา้ยการเจบ็ปว่ยของผูป้ว่ยหรอืไม่ 

8.  การตรวจสภาพจติ : ส าหรบักรณีรายบุคคลจะถูกก าหนดเรื่องทีเ่ฉพาะของสภาพจติทีต่อ้งการถูกเน้นระหว่างการ 

ทดสอบ แต่รายงานทัว่ ๆ ไปควรรวมรายละเอยีดทีบ่รรยายของบุคคล คอื 

 ก :  ภาพทีเ่หน็ พฤตกิรรม, การพดู 

 ข :  กระบวนการคดิ (เช่น สญูเสยีความต่อเนื่อง) 

 ค :  เน้ือหาความคดิ (เช่น หลงผดิ) 

 ง :  ความผดิปกตขิองการรบัรู ้(เช่น อาการหลอน) 

จ :  อารมณ์และความรูส้กึทีแ่สดงออก (เช่น ซมึเศรา้, แมเนีย) 
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 ฉ :  การรู้สกึตวัและสติปญัญา (เช่น รู้เวลาสถานที่, การระลกึได้,ความจ า, สมาธ,ิ ขอบเขตของขอ้มูลและ            

ความฉลาด) 

 ช :  การปรบัตวัและการตระหนกัรู ้

9.  การตรวจร่างกาย : ตรวจดคูวามผดิปกตขิองระบบอื่น ๆ ว่ามหีรอืไม่ อาจจะเป็นการเจบ็ปว่ยทางระบบอื่นไดห้รอืไม่ 

10.  การทดสอบทางจติวทิยา (psychological test) : สรุปผลการตรวจจากการท าการทดสอบทางจติวทิยาแต่ละชนิด           

ทีท่ าการทดสอบนัน้ไดผ้ลเป็นอย่างไร 

11.  การตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร : เช่น การตรวจเลอืด ปสัสาวะ การถ่ายภาพรงัส ีการตรวจคลื่นสมอง ถา้จ าเป็นควรท า 

12.  การวนิิจฉยั : มาตรฐาน ICD-10 ใหช้ื่อตาม ICD-10  

13.  การพยากรณ์โรค : การพยากรณ์โรคและค าแนะน าส าหรบัการรกัษา, ถา้บ่งชีไ้ดค้วรรวมค าแนะน าส าหรบัการ 

ประเมนิทางการแพทยอ์ื่น ๆ (เช่น ระบบสมอง, GP) 

 

เมื่อไดข้อ้มลูทัง้หมดดงักล่าวแลว้ จงึน ามาประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพต่อไปว่าเป็นโรคทางจติเวชกลุ่มใด การ

เปรยีบเทยีบว่าเดมิผูป้ว่ยเป็นคนปกตหิรอืไม่ ในทางจติเวชนัน้ การใหล้กัษณะคนปกตมิคีวามหมายพออนุโลม ดงัน้ี 

 ก.  ไม่เคยปว่ยเป็นโรคจติ โรคประสาท 

 ข.  เป็นคนทีส่ามารถปรบัตวั มคีวามสขุอยู่กบัสงัคมและสิง่แวดลอ้มไดด้ ี

 

II. ส่ิงท่ีต้องการเพ่ิมเติม เรือ่งความสูญเสียในบางกลุ่มโรค 

1.  Schizophrenia, Delusional (Paranoid) Disorders, Schizoaffective Disorders และโรคจติอื่น ๆ การรายงานควร      

สะทอ้นถงึ 

 ก : ระยะเวลาทีอ่าศยัในทีท่ีม่รีปูแบบ เช่น บา้นกึง่วถิแีละกลุ่มบา้น 

 ข : ความถีแ่ละระยะเวลาของครัง้ของความเจบ็ปว่ยและระยะเวลาทีโ่รคสงบ 

 ค : ผลขา้งเคยีงของยารกัษา 

2.  Organic Mental Disorder : การรายงานควรสะทอ้นถงึ 

 ก :  สาเหตุของโรค, ถา้ทราบถงึการวนิิจฉยัและ 

  1. มกีระบวนการเฉียบพลนัหรอืเรือ้รงัหรอืไม่ 

  2.  คงทีห่รอืยงัด าเนินต่อไปหรอืไม่ 

  3. การเปลีย่นแปลงทีจุ่ดทีแ่ตกต่างกนัของเวลา 
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 ข :  ผลของการทดสอบทางจติวทิยาหรอืจติประสาททีแ่สดงถงึการด าเนินไปของโรคและความรุนแรงของโรค 

 ค :  ขอ้มลูทีพ่จิารณาถงึผลของการประเมนิทางประสาท 

 ง :  ขอ้มลูเกีย่วกบัการทดสอบทางประสาท (เช่น EEG, CT) ทีอ่าจไดท้ าและผลลพัธ,์ ถา้ม ี

3.  Mental Retardation : การรายงานควรสะทอ้นถงึ 

 ก :  ผลของ IQ ทีเ่พิง่ท าอย่างเป็นมาตรฐาน, เครื่องมอืทีย่อมรบัและมตีวัอย่างเป็นตวัแทนได ้, ค่ากลางประมาณ 

100 และค่าเบีย่งเบนมาตรฐานประมาณ 15 ในประชากรทัว่ไปและจะคลอบคลุมช่วงกวา้งของการท าหน้าทีท่างเชาวป์ญัญา

และ perceptual-motor (เช่น Wechsler scales)  

 ข :  Verbal performance และ full-scale IQ scores ร่วมกบัคะแนนการทดสอบย่อย 

 ค :  การแปลความหมายของคะแนนและการประเมนิความน่าเชื่อถือของคะแนนทีไ่ด้ การแสดงถึงปจัจยัที่อาจ             

มผีลต่อผลลพัธ์ เช่น ทศันคตแิละระดบัความร่วมมอืของบุคคล , ปญัหาทางการมอง, การได้ยนิ หรอืทางกายอื่นๆ และ               

การเพิง่จะท าการทดสอบอย่างเดยีวกนัหรอืการคลา้ยกนั 

 ง :  ความสอดคล้องของผลการทดสอบกบัการศึกษาของบุคคลพื้นฐานการท างานและการปรบัตวัทางสงัคม

โดยเฉพาะในเรื่องความพอเพยีงของตนเอง  
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บทท่ี 19 
ตารางค่ารวม 

 

 

 ค่าทีไ่ดท้ัง้หมดดงักล่าวมาจากการรวมค่ารอ้ยละการสญูเสยีสมรรถภาพอวยัวะหลายส่วนของทัง้ร่างกาย  ท าได้

โดยใชส้ตูร ก% รวมกบั ข% = ก% + ข% (100% ก%) โดยใหต้วัเลขทีม่ากกว่าอยู่แนวตัง้ ตวัเลขทีน้่อยกว่าอยู่ในแนวนอน 

ตวัเลขทีแ่ถวทัง้สองตดักนัคอืค่ารวมของรอ้ยละของการสญูเสยีสมรรถภาพของอวยัวะทัง้ร่างกาย 

 

ตวัอย่าง   ในการคดิค่ารวมของ 40% กบั 28% 

วิธีปฏิบติั   (1)   หาตวัเลข 40  จากแถวตัง้และตวัเลข 28 ตามแนวนอนของตารางค่ารวม    

(2) จากตวัเลข 40  ลากเสน้ตามแนวนอนไปตดักบัแนวตัง้ฉากจากตวัเลข 28 จะไดต้วัเลข  57  

(3) ดงันัน้  ค่ารวมของ 40% กบั 28% คอื 57% 

 

 ถ้าค่าประเมนิการสญูเสยีมากกว่า 2 ค่า หรอืมากกว่านัน้ เช่น 3 ค่า การคดิจะต้องคดิ 2 ค่าแรก และน ามาคดิ

กบัค่าที่เหลอื กรณีทีเ่ป็น 4 ค่า ให้น าผลของแต่ละคู่มาคดิอกีครัง้หนึ่งในแบบเดยีวกนั ในแต่ละขัน้ตอนค่ามากที่สุดของ          

การแสดงการสญูเสยีจะใหอ้ยู่ในดา้นซา้ย (แนวตัง้) ของตารางเสมอ 

 

ข้อควรจ า การประเมินการสูญเสียจาก 2 อวัยวะหรือมากกว่าจะต้องน ามาคิดรวมกันแสดงถึงการสูญเสียของ                

ทัง้ร่างกาย  ดงันัน้ ค่าทีจ่ะน ามาคดิรวมกนัแรกสดุจะตอ้งคดิว่าแต่ละอวยัวะมกีารสญูเสยีเป็นกี ่% ของร่างกาย 
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ดชันี 
ก 

กระดกูเชงิกรานเอยีง  194 

เกณฑก์ารใหค้ะแนนหลงัผ่าตดัใสข่อ้สะโพกเทยีม 232,233,234 

เกณฑก์ารใหค้ะแนนหลงัการผ่าตดัเปลีย่นใส่ขอ้เขา่เทยีม  235 

กลา้มเน้ือใบหน้าอ่อนแรงขา้งเดยีว  456    

กลา้มเน้ือใบหน้าอ่อนแรงทัง้สองขา้ง 456 

กลุ่มอาการเจบ็ปวดเฉพาะทีท่ีส่ลบัซบัซอ้น (CRPS)* 190 

กลุ่มอาการโพรงขอ้มอื  139 

กลุ่มอาการเสน้ประสาทถูกกดรดั  16  

การก าจดัของเสยีทางช่องทอ้ง  647 

การเคลื่อนไหวของปลอ้งกระดกูสนัหลงัทีผ่ดิปกต ิ 275  

การเคลื่อนไหวของปลอ้งกระดกูสนัหลงัหนึ่งช่วง  279 

การเคลื่อนไหวทีผ่ดิปกต ิ 16, 18-20, 26,34,50,54-55,69,75,77,79-81,84,90,100,114,151 

161,169,258,277,279,286,313-314,321,324-326,332,342,363,367,369,405,407 

การใชส้ารไอโอดนี และแป้ง 36  

การตรวจ SLR  269 

การตรวจไขกระดกู  669 

การตรวจความหนาแน่นของกระดกู  732 

การตรวจดว้ยกลอ้งคอลโปสโคป  657,659 

การตรวจดว้ยกลอ้งฮสีเตอโรสโคป  630,659 

การตรวจวดัความจขุองกระเพาะปสัสาวะ  274   

การตรวจสมรรถภาพปอด  496,501 

การตดักระดกูอ่อนในขอ้เขา่  191 

การทดสอบการออกก าลงั  521,523,549 

การท างานผดิปกตขิองขอ้ขากรรไกร  445        

การประกอบกจิวตัรประจ าวนัของบุคคล 6 
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การประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของขาและเทา้ 187 

การประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของสนัหลงั 265,281-282 

การตดักดบรเิวณขาและเทา้ 224 

การประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของการไดย้นิทัง้สองขา้ง  442 

การประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของแขนและมอื  13 

การประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของระบบประสาทสว่นกลาง 365,368 

การประเมนิการสญูเสยีสมรรถภาพของสมอง  365,370 

การปลกูถ่ายผวิหนงั  237,473,477  

641ม644ม647การผ่าตดัเปลีย่นทศิทางเดนิปสัสาวะ  615,617-618 

การฟอกเลอืดดว้ยเครื่องไตเทยีม  647 

การมนี ้าอสจุน้ิอย  654 

การวดัพสิยัการเคลื่อนไหวของสนัหลงั  262,280,313,316 

การวดัลานสายตา  421,425 

การสญูเสยีความสามารถในการท างานอย่างถาวร 7 

การสญูเสยีสมรรถภาพทีอ่าศยัฐานการวนิิจฉยัโรค 225 

ฐานการวนิิจฉยัโรค 225-231 

การสญูเสยีความสามารถในการสือ่สารดว้ยภาษา  365,391-392 

การสญูเสยีทางระบบประสาททีเ่กดิขึน้เป็นครัง้คราว 373-374 

การสญูเสยีสมรรถภาพของการขบัถ่ายปสัสาวะเน่ืองจากความผดิปกตทิางระบบประสาท  365,414 

การสญูเสยีสมรรถภาพของการขบัถ่ายอุจจาระเนื่องจากความผดิปกตทิางระบบประสาท  365,415 

การสญูเสยีสมรรถภาพของการหายใจเน่ืองจากความผดิปกตทิางระบบประสาท  365,413 

การสญูเสยีสมรรถภาพทางเพศเนื่องจากความผดิปกตทิางระบบประสาท  365,415 

การสญูเสยีสมรรถภาพทางสภาพจติ  365,385 

การสญูเสยีสมรรถภาพทางอารมณ์  365,395 

การสญูเสยีสมรรถภาพเน่ืองจากความผดิปกตขิองไขสนัหลงั  365,413 

การสญูเสยีสมรรถภาพเนื่องจากอาการปวดเรือ้รงั  365,416 

การเสยีรปูลกัษณ์ของใบหน้า 433,456-460 
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เกรด็เลอืดเสยีหน้าที ่ 684 

กลา้มเน้ือขาและเทา้อ่อนแรง 202 

การสญูเสยีสมรรถภาพจากการเคลื่อนไหวขอ้สะโพก 208 

การสญูเสยีสมรรถภาพจากการเคลื่อนไหวขอ้เขา่ 208 

การสญูเสยีสมรรถภาพจากการเคลื่อนไหวขอ้เทา้ 209 

ขอ้ตดิแขง้ 211 

ขอ้สะโพกตดิแขง้ 211,212,213 

ขอ้เขา่ตดิแขง้ 214,215 

ขอ้เทา้ตดิแขง้ 216,217,218 

ขอ้น้ิวเทา้ตดิแขง้ 220,221 

ขอ้อกัเสบ 222,223 

 

ข 
ไขกระดกูฝอ่  684 

 

ค 
ความชดัเจนดว้ย อกัขระ น ้าเสยีงและความหมายทีผู่ฟ้งัจะเขา้ใจได ้ 461 

ความดงัพอทีค่นหปูกตจิะรบัฟงัได ้461 

ความดนัโลหติสงู  377,382,407,453,532,538,558,575-579,582-584,587,606,608,610,644,712,716-718,775 

ความผดิปกตเิกีย่วกบัการหลบัและตื่น  365,382-383 

ความผดิปกตขิองการยนืและการเดนิ  365,407 

ความยาวขาทีต่่างกนั 187,194-195 

เครื่องวดัความเอยีง  258,312-314, 319-320,322,327-329-330,332,334,336,338,354,775 

เครื่องวดัมมุ  59,204,206,258,312 

โครงสรา้งกระดกูสนัหลงัสญูเสยีความมัน่คง  318  
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จ 
จงัหวะการพดูทีเ่หมาะสมและพดูไดน้านพอทีจ่ะใชเ้ป็นประโยชน์ได ้  461 

 

ช 
ช่องไขสนัหลงัตบีแคบ  269,280,282,284 

 

ต 
ต่อมใตส้มอง  691,693-700,706-707,712,715,726,729 

ต่อมใตส้มอง และ ฮยัโปธาลามสั  691, 694 

ต่อมธยัรอยด ์ 691,693-694,696-703,708 

ต่อมพาราธยัรอยด ์ 691,693,703-705 

ต่อมหมวกไตสว่น cortex  691,693,706-707 

ต่อมหมวกไตสว่น medulla  691,693,716 

ตบัอ่อน  611,613-614,616,618-619,621,623,625,627,633,691,693,720,726-728 

 

ถ 
ถุงน ้าอกัเสบ  189,191  

 
ท 

เทา้ตดิแขง้ 219 

 

น 
น ้าหนกัตวัเฉลีย่ของชายไทยเทยีบกบัสว่นสงูและกลุ่มอายุ  617 

น ้าหนกัตวัเฉลีย่ของหญงิไทยเทยีบกบัสว่นสงูและกลุ่มอายุ  618 

นิวโมโคนโิอสสิ  504 
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ป 
ปอดอกัเสบจากภูมไิว  493,499,507  

ประมาณการของระดบัการไดย้นิส าหรบัรบัฟงัค าพดู  442 

ประสาทสมองคู่ที ่1  365,399,405 

 

ผ 
ผ่าตดัโดยการตดักระดกูเชงิกรานออกครึง่ซกี  361 

ผวิหนงัอกัเสบจากการสมัผสั 473,476-478,488 

ผวิหนงัอกัเสบจากการสมัผสัสารก่อภูมแิพ ้ 478 

ผวิหนงัอกัเสบจากสารระคายเคอืง 478 

ผื่นแพย้างธรรมชาต ิ 473,478 

ผูป้ว่ยทีเ่จาะคอช่วยหายใจอย่างถาวร  452 

 
พ 

พยาธสิภาพทีไ่ขสนัหลงั   272,367,413  

 

ฟ 
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพจนดทีีส่ดุ  5 

 

ภ 
ภาวะเกรด็เลอืดต ่า  684-685 

ภาวะช่องไขสนัหลงัแคบ  318  

ภาวะเมด็เลอืดแดงมากผดิปกต ิ 674 

ภาวะหยุดหายใจขณะหลบัจากการอุดกัน้  493,511 
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ม 
มะเรง็ผวิหนงั  473,475-476,479,489,491 

มะเรง็เมด็เลอืดขาว   676,682 

มเีลอืดปนน ้าอสจุ ิ  654 

มุมระหว่างกระดกูหน้าแขง้กบักระดกูสน้เทา้ 220 

ร 
ระดบัการไดย้นิส าหรบัเสยีงบรสิทุธิ ์ 442 

ระบบต่อมไรท้่อ และเมตะบอลสิม  693 

ระบบประสาทอตัโนมตั ิ 366,381,413,416,418,648 

โรคกระดกูเน่ืองจากเมตะบอลสิม  691,713-732 

โรคเกีย่วกบัการแขง็ตวัของเลอืด  684 

โรคของเกรด็เลอืด  684 

โรคของหลอดเลอืดแดงใหญ่ของปอด  575,600 

โรคของหลอดเลอืดแดงใหญ่เอออรต์า้  575,584,586 

โรคซลิโิคสสิ  493,504,511-512,519 

โรคบากสัโซสสิ   493,508 

โรคบสิสโินสสิ  493,506,512,513 

โรคเบาจดื  696,698 

โรคลิน้หวัใจ  521,527-534,554,572,590 

โรคสนัหลงัคด  323 

โรคหลอดเลอืดของแขนขา  575,591 

โรคหลอดเลอืดหวัใจ  521,535-544,557,573,600,701-702 

โรคหอบหดืจากการท างาน  493,504,508-510,513 

โรคแอสเบสโตสสิ  493,505,512 
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  ส 
สนัหลงัยดึตดิ  276,329,331 

สารก่อมะเรง็  476,513,665 

สญูเสยีลกูตา  423,433,457,460-461 

เสน้ประสาทสมองคู่ที ่ 5  365,400  

เสน้ประสาทสมองคู่ที ่11  356,405 

เสน้ประสาทสมองคู่ที ่12  365,405 

เสน้ประสาทสมองคู่ที ่2   399 

เสน้ประสาทสมองคู่ที ่3 , 4 และ 6  365        

เสน้ประสาทสมองคู่ที ่7   365,399,402 

เสน้ประสาทสมองคู่ที ่8  365,403,404 

เสน้ประสาทสมองคู่ที ่9 และ 10   365,405 

ไสเ้ลื่อนของผนงัหน้าทอ้ง และบรเิวณขาหนีบ  611,637 

 

ห 
หนงัตามว้นเขา้  431 

หนงัตามว้นออก  431 

หมอนรองกระดกูสนัหลงัเลื่อน  282,284,286,288,296,300 

 

อ 
อตัราการกรองของไต  607,644 

อาการทีเ่กีย่วกบัระบบการหายใจ  496 

อาการปวดแสบรอ้น  242,268 

 

ฮ 
ฮมีาโตครติ  670 

ฮโีมโกลบนิ  670-671,674-676,681-684 
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INDEX 
 

A 
A Motion Segment Integrity  275 

A Motion Segment of the Spine  275 

Acquired Thrombotic Disorders  667,688 

Acromegaly 695,698 

Activities of Daily Living or ADL  6 

Acute granulocytic leukemia  676 

Acute lymphoid leukemia 677 

ADH  694,696-698 

Adrenogenital syndrome  707 

Aldosterone  707 

Allergic contact dermatitis  475-476,478,485-486 

Allodynia121,242,417 

Alteration of Motion Segment Integrity  276,286  

Androgens  706 

Ankylosing Spondylitis  329,355   

Aphakia  424 

Aphasia  365,369,391-395 

Aplastic anemia  673,684 

ARC perimeter  425 

Arrhythmias  382,521,565 

Arthrodesis  161,301 

Asbestosis  493,500-501,505,512,518 

Aspiration/biopsy  669 

Audibility  461-463,467,472 
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Awareness  365,368 

Atraumatic  158 

Anterior Apprehension test  159,160 

Anterior relocation test (jobe’s test) 159,160 

Anterior instability  159 

Anterior Glenoid labrum  161 

Amputaion  13,27,29,31,32,33,34 

Ankylosis  17 

Adoing  13,26,69 

Adouction  55,64,65,66,67 

Abduction  55,62,64 

Autonomic fibers  116 

Axillary negve  118 

Ankle – Foot orthosis AFO 197 

Arthroplasty  150,153,161 

Aesthesiometer 36 

Active Motion 49 

Assisted Active motion  49 

Adson’s test  139 

Axonotmetic Lesion  140 

Ankle  188 

 

B 
Babinski sign  270 ,406-409,411-412  

Bagassosis  508 

Behavior  365,369,385,395 

Bell’s palsy  403 
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Bilateral Facial Paralysis  456 

Bladder hyperreflexia  643 

Blepharoptosis  431 

Bone marrow  669 

Bone mineral density  732 

Brachial Plexus116,129,133,135,158 

Bunnell (Bunnell’Test)  49,164 

Bursitis  189,191,227 

Byssinosis  493 

Bennett’s fracture  169 

Bone scan  143 

 

C 
Capal Tunnel Syndrome 139  

Cardiomyopathy  521,552-553,557-558 

Catecholamine  716 

Cauda Equina Syndrome  286-287,309 

Cavernosography  651 

Cervical Compression  269 

Chronic granulocytic leukemia  677  

Chronic lymphocytic leukemia  677,682 

Chronic myeloid leukemia  677 

Clinical Dementia Rating (CDR)  385 

Clonus  271,285 

Coagulation disorder  684 

Colostomy  633 

Colposcope  657,659 
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Compartment Syndrome  201,203  

Complete blood count  669 

Complex Regional Pain Syndromes  14 ,121,143,188  

Congenital Heart Disease  512,545 

Consciousness  365,370 

Contact Dermatitis  473,474-478,485 

Convulsion  (Episodic Loss of Consciousness or Awareness)  372 

Coomb’s test  669 

Coronary heart disease  521,524,535 

Corticospinal tract  305-307 

CRPS = Complex Regional Pain Syndrome  14,121,140,142-144,190   

Cushing’s syndrome   707,712,715 

Cutaneous ureterostomy  647 

Cross – usage chart  192 

Claudication  240 

Calculation  50,52 

Constrictive tenosynovitis  165 

Chuck  167 

Carpal instability  155 

Causalgia  143,144 

Cyanosis  145 

Callus  37 

Compression Neuropathy  139 

Chronic osteomyelitis  237 

Combining  23 

Contracture  48,49 
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D 
Dementia  372,739 

Detrusor sphincter dyssynnergia  643 

Difficulty With Digital Dexterity  306-307,410,412 

Distance Vision  423-424 

Doppler ultrasound penile blood flow evaluations  651 

Dysphasia   391 

Diagnosis Based estimates  187 

Digital Rotational Deformity  152 

Demyelination  140 

Dejering – Klumpke  129,136 

Discrimination  36 

Dead arm syndrome  158 

Dynamometer  167 

Degroot  167 

Dislocation  150 

Dynamic  155 

 

E 
Ectropion  423,431 

Ehlers-Danlos syndrome  158  

Enterocutaneous fistula  633 

Entropion  423,431 

Enucleation  433 

Epiphora   423,431 

Esophagostomy  633 

Estimate Hearing Level for Speech  442 
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Estrogens   706 

Evisceration  433 

Extramedullary hematopoiesis  670 

External Rotation  110 

Epicondylitis  166 

Extension  47,48,70,74,76 86 

Efferent Fibers  116 

Erb-Duchenne  129,135 

Entrapment  139 

Erythema  145 

Elbow Motion  91,100 

 

F 
Facial Disfigurement  456 

Femoral Stretch Test  270 

Flow cytometry  669 

Free cortisol  707 

Function capacity  525  

Functional Efficiency  461,464 

Foot  188  

Finger – Brachiaal index  145,146, 147 

Fasciitis  166 

Factitious Disorder  143 

Flexion  48,70, 74,76,86 

Functional position of a joint   48 

Functional unit  51 
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G 
Gastrostomy  454 

Gigantism   695 

Glucocorticoids  706-710,712 

Goldmann perimeter  425 

Goniometer  204 

Granulocytes  676 

Growth hormone 694-697 

Glenoid  158, 159 

Glenoid labrum  158 

Glenohumeral translation  159, 160,161 

Grip strengtn  166,167 

Grade of musle fuction  201 

 

H 
hairy cell leukemia   677 

Hearing Threshold Level for Pure Tones  442  

Hematopoietic system  669 

Hemipelvectomy  224,361 

Hemodialysis   646-647 

Hemoglobin electrophoresis  669 

Hemophilia  684 

Hemospermia   654 

Hirsutism  729 

Hoffman’Sign  269 

Hydronephrosis  643 

Hypereflexia  271 
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Hyperhomocysteinemia  688 

Hypersensitivity pneumonitis  49,507 

Hypogonadism  695,703,730 

Hypomania  742-743 

Hypopituitarism  695,699-700 

Hysteroscope  659 

Humeral Head  158 

Humeral Head subluxation  158 

Hyperlaxity  158 

Hyperextension  47,48,70 

Horner syndrome  136 

Hind foot 188 

Hip  188 

 

I 
Ileal pouch anal anastomosis  633 

Ileostomy  633 

Inclinometer  312,319,322,327,329,334,336 

Inclinometry  312 

Inherited Thrombotic Disorders  667,688 

Intelligibility 461,462,464 

Iodine – Starch Sweat Test  36 

Irreversible Coma  371 

Irritant contact dermatitis  478 

Involuntary  158 

Implant replacement  161 

Intrinsic Tightness  164 

Intrinsic Muscle  164 

Internal Rotation  110 
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J 
Jejunostomy  604 

Jamar Dynamometer   167 

Joint Passive Mediolateral Tnstability  153 

Joint Replacement Key pinch  167 

 

K 
Karnofsky scale  517 

Knee-ankle foot  orthosis –kafo  197 

krukenberg  28 

 

L 
Lagophthalmos  423,431 

Leukemias   677 

Limb Length Discrepancy  194-195 

Loss of Binocular Vision  423 

Loss of Visual Field  423 

Loss of Central Visual Acuity  423 

Lymphangiography  653 

Lymphocytes  676-677 

Lymphomas 677 

Loading p9osterior/anterior drawer test  159 

Lunate  155 

Longitudinal sensory loss  38,44,45 

Laser Doppler flowmeter  145,146,147 

 



 

 

789 

M 
Macroglobulinemia  677 

Macrophages  676 

Maxximal Medical Improvemrnt (MMI)  5,200,280,283,327  

Meniscectomies  191 

Metabolic bone disease  691  

Metabolic bone survey  703 

Mineralocorticoids  706-707,709 

Monocular aphakia  424 

Monocular pseudophakia  424 

Monocytes-macrophages  676,677 

Mood  735,742 

Moving Two – Point Discrimination  36 

Multiple myeloma  677 

Mycosis fungoides  677 

Myelodysplastic syndrome  673,684  

Myelopathy  272,418 

Meniscectomies  191 

Motor Deficit calculation  132 

Mate  167 

Malingering  143 

Median merve  118 

Musculo cutaneous nerve  118 

Mixeo Nerve  138 

Musculotendinous disorder  150 

Musculootendinous  104 

Monofilament  36 

Muscli Atrophy  199 

Manual muscle testing  201 
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N 
Natural Rubber Latex Allergy  473,478 

Near Vision  424 

Nephropathy  711,720,725 

Nephrostomy  647 

Nerve Entrapment Syndrome  16  

Neuromas  45 

Neuromuscular junction  366,418 

Ninhydrin Sweat Test  36 

Non Hodgkin lymphomas  677 

Non – Dissociate  155 

Neutral Position  49 

Neuropraxic Lesion  140 

 

O 
Obstructive Sleep Apnea syndrome, OSA  511  

Occupational asthma  493,497,504,508,513 

Oligospermia  654 

Osteogenesis imperfecta  731 

Osteomalacia  731 

Osteoporosis  143,242,647,686,712,714,729,731-733 

Oxytocin  694  

Occult shoulder instability  159 

Opposition strengty  142 

Oppostion  55,67,68 
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P 
Parathyroid hormone  703,732  

Pelvic Obliquity  194 

Penile tumescence studies  651 

Pericardial heart disease  521,559 

Perimeter   423 

Peripheral Nervous System  418 

Peripheral vascular disease   146,244,591,720 

Peritoneal dialysis  646-647 

Permanent Impairment  791 

Permanent Tracheostomy  452 

Phantom Pain   34,225 

Pheochromocytoma  716-718 

Platelet disorder  684 

Platelet dysfunction  684 

Pneumoconioses  504 

Polycythemia  504,667,674 

Polycythemia vera  667,674,675 

Precocious puberty  729 

Primary aldosteronism  707 

Primary pulmonary hypertension  600 

Progesterone  728-730 

Prostatic ultrasonography  654 

PSA (prostatic specific antigen)  654 

Pseudophakia  424 

Pelvizs  188 

Periphegal vascular disease  146 
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Peripheral Nerve  110 

Provocative test  158 

Proximal row carpectomy  163 

Pinch strength  167,169 

Pinch Gauge  167 

Pin prick test  36 

Passive motion  49 

Pronation  91,95 

Phalen’s test  139, 238 

 

R 
Radiculopathy  275,280,282-294,298,302-304,309,311,320,353-354 

Range of Motion Method (ROM)  47,191,258,313,318,324,341 

Raynaud’s phenomenon  145-148,594 

Renal osteodystrophy  731 

Retinopathy  711,720-726 

Root Tension Signs  268 

Radial nerve  118 

Radigpaphic signs  143 

Resection arthroplasty  161 

Rotational deformity  150 

Reflex sympathetic dystrophy  142 

 
S 

Sciatic Nerve Tension Signs  269 

Scoliosis  285,323,498,733 

Segmental Instability  318 



 

 

793 

Semen analysis  653 

Semicoma  371 

Serum creatinine  578-580,720,725 

Silicosis  493,500,511 

Spinal Stenosis  287,318-319 

Spondylolisthesis  284,318-319 

Spurling Test  269 

Static Two – Point Discrimination  36  

Stenosis  280,287,318-319,450,527-528,531,658,661 

Straight Leg Raising  268-269 

Symblepharon  423,431 

Syndrome of inappropriate ADH secretion  696   

Sudomotor   142,143 

Sulcus sign  158 

Shoulder instability  159,161 

Shoulder motion  101,114 

Subluxtion  150 

Scapholunate angle  155,156 

Skin loss  237 

Scaphoid  155 

Somatoform pain diso9rder  143 

Somatoform conversion disorder  143 

Short leg brace  197 

Strength loss index  168 

Spinal nerve injury  134 

Sensory fibers  116 

Styloid  163 
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Strength evaluation  166 

Swanson  16,167 

Synovial hypertrophy  150 

Sensation  35 

Sensibility  35 

Supination  91,95 

Summagy  171 

 
T 

Temporomandibular Join  450,454 

Testosterone  653,696,698,700,709,714,728,730 

Thrombocytopenia  532,684,686 

Thrombotic disorders  667,688 

Trendelenberg Sign  179 

Trigeminal neuralgia  400-401,405 

Transverse sensory loss  38,45,40,41,39 

Trophic changes  143 

Two-point discrimination  36 

Triquetrolunate step off  156 

Translo cation  150 

Traumatic  158 

Trigger finger  165 

Trigger thumb  165 

Tendinitis  166 

Three digit pinch  167 

Tip pinch  167 

Teleroentgenography  194,195 
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U 
Unilateral Facial Paralysis  456 

Urinary diversions  641,644,647 

Urodynamics  647 

Ulnar head  163 

Ulnar translation  156 

Ulnar nerve  118 

 

V 
Valvular heart disease  521,527 

Vanillyl mandelic acid  716 

Vasography  653 

Vesicoureteral reflux  643 

Virilism  729 

Voluntary  158 

Vasomotor  142,143 

Vascular disorders  145,243 

 

W 
Wrinkle test  36 

Wrist motion  82,90  
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