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2. นายแพทย์พนมทวน ชูแสงทอง
อนุกรรมการ
3. นายแพทย์ไพฑูรย์ สมุทรสินธุ์
อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะผูเ้ รียบเรียง และผูจ้ ดั ทารูปเล่ม
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิ จปรับปรุงแนวทางการประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพ ฉบับจัดทา 3
1. นายแพทย์ประทีป โภคะกุล
ประธานอนุกรรมการ
2. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์สมมาตร แก้วโรจน์
อนุกรรมการ
3. นายแพทย์สุวทิ ย์ พงษ์หล่อพิศษิ ฎ์
อนุกรรมการ
4. นายแพทย์สทิ ธิชยั พุทธิประเสริฐ
อนุกรรมการ
5. นายแพทย์สนธยา พรึงลาภู
อนุกรรมการ
6. เจ้าหน้าทีฝ่ ่ายอุทธรณ์
อนุกรรมการและเลขานุการ
คณะอนุกรรมการ (เฉพาะกิ จ) ปรับปรุงแนวทางการประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพ ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2559
1. นายแพทย์ประพาฬ ยงใจยุทธ
ประธานอนุกรรมการ
2. แพทย์หญิงสุนันทา พลปถั พี
อนุกรรมการ
3. นายแพทย์สทิ ธิชยั พุทธิประเสริฐ
อนุกรรมการ
4. นายแพทย์เกียรติ วิฑรู ชาติ
อนุกรรมการ
5. รองศาสตราจารย์นายแพทย์อรุณวงศ์ เทพชาตรี
อนุกรรมการ
6. รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงจุฑาไล ตันฑเทอดธรรม
อนุกรรมการ
7. นายแพทย์จรินทร์ โรจน์บวรวิทยา
อนุกรรมการ
8. นายแพทย์บรรเทิง พงศ์สร้อยเพชร
อนุกรรมการ
9. นายแพทย์อุดม ภู่วโรดม
อนุกรรมการ
10. รองศาสตราจารย์นายแพทย์พงศ์ศกั ดิ ์ ยุกตะนันทน์
อนุกรรมการ
11. นายแพทย์สนธยา พรึงลาภู
อนุกรรมการ
12. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ณรงค์ภณ ทุมวิภาต
อนุกรรมการ
13. ศาสตราจารย์นายแพทย์ชยั รัตน์ ฉายากุล
อนุกรรมการ
14. รองศาสตราจารย์นายแพทย์อรรถพล ใจชื่น
อนุกรรมการ
15. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงระวีวรรณ เลิศวัฒนารักษ์
อนุกรรมการ
16. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ชุณหเกษม โชตินยั วัตรกุล
อนุกรรมการ
17. ผูอ้ านวยการสานักงานกองทุนเงินทดแทน
อนุกรรมการและเลขานุการ
18. ผูอ้ านวยการกลุ่มงานเลขานุ การคณะกรรมการการแพทย์
อนุกรรมการและ
ผูช้ ่วยเลขานุการ
ผูม้ ีส่วนร่วมในการเรียบเรียง
1. นางกรณัฎฐ์ ศิรคิ ารณ
2. นางสาวจารีวลั ย์ ชัยอินชะ
3. นางสาวจิราภรณ์ สุรยิ ะโยธิน
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บทที่ 1
การพัฒนาแนวทางการประเมิ น
การสูญเสียสมรรถภาพทางกายและจิ ต
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11

ประวัติ
2
แนวคิ ดในการประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของร่างกายแบบสากล
การสูญเสียสมรรถภาพของร่างกาย
การสูญเสียความสามารถในการทางานอย่างถาวร
ขัน้ ตอนการประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของร่างกาย
แนวทางการประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพทางจิ ตในปัจจุบนั
แนวทางการประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะหรือของทัง้ ร่างกาย
แนวทางการประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะที่ใช้เครื่องช่วยหรือกายอุปกรณ์ เสริ ม
ข้อคิ ดเห็นทัวไปในการประเมิ
่
นการสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะ
การเตรียมข้อมูลเพื่อบันทึกการรายงาน
แบบรายงานการประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะหรือของทัง้ ร่างกาย
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แนวทางการประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพทางกายและจิ ต
1.1 ประวัติ
นับตัง้ แต่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 เป็ นต้นมา รัฐให้ความสาคัญกับการพัฒนา
ด้านอุตสาหกรรมซึง่ แต่เดิมเป็ นกิจการทีไ่ ม่ใหญ่โตมากนัก ลูกจ้างมีจานวนไม่มากและอยู่กบั นายจ้างแบบคนในครอบครัว
เช่นลูกหลาน เมื่อลูกจ้างได้รบั บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทางาน นายจ้างจะเป็ นธุระดูแลให้การรักษาจนกระทัง่
หายกลับไปทางานได้ ถ้าทางานไม่ได้กจ็ ะเลีย้ งดูต่อไป ลูกจ้างจึงไม่ได้รบั ความเดือดร้อน ต่อมาเมื่อสังคมได้พฒ
ั นามากขึน้
จานวนนายจ้าง ลูกจ้างเพิม่ มากขึน้ มีการสังเครื
่ ่องจักรเข้ามาดาเนินการ และย้ายแรงงานจากภาคเกษตรกรรมเข้ามาทางาน
ในภาคอุตสาหกรรม โดยทีไ่ ม่ได้เตรียมการไว้ให้พร้อมก่อน แรงงานส่วนใหญ่ซงึ่ เดิมมีประสบการณ์การทางานในภาค
เกษตรกรรม เคยชินกับการทางานในทีโ่ ล่งแจ้ง มีอสิ ระเสรี จะไปทางานเมื่อไรก็ได้ ไม่มใี ครบังคับ แต่เมื่อต้องมาทางาน
ในภาคอุตสาหกรรม ในสถานที่จากัด เป็ นกะ เป็ นเวลา ซึง่ ไม่เคยชิน ไม่มคี วามรู้ ไม่คุน้ เคยกับเครื่องจักร ประกอบกับ
เครื่องจักรทีส่ ั ่งเข้ามา ส่วนใหญ่เป็ นเครื่องจักรทีเ่ ก่า ใช้แล้ว ไม่ทนั สมัย ประสิทธิภาพไม่ดี ไม่มหี รือมีเครื่องป้องกันการ
บาดเจ็บทีไ่ ม่มคี ุณภาพ ทาให้ลกู จ้างเกิดการบาดเจ็บจากการทางานมากขึน้ นายจ้างส่วนใหญ่มุ่งหวังแต่ผลกาไร ความเห็นอก
เห็นใจลูกจ้างลดลง เป็ นเหตุให้ลกู จ้างทีไ่ ด้รบั บาดเจ็บหรือเจ็บปว่ ย เนื่องจากการทางานได้รบั ความเดือดร้อนขาดทีพ่ ง่ึ รัฐได้
ตระหนักถึงความสาคัญนี้อยู่ก่อนแล้ว ได้ประกาศใช้กฎหมายแรงงานในปี พ.ศ. 2499 เพื่อให้ความคุม้ ครองแก่ลูกจ้างและ
ต่อมาในปี พ.ศ. 2515 ได้จดั ตัง้ กองทุนเงินทดแทนขึน้ ตามนานาอารยประเทศ ซึง่ แต่เดิมมีแนวคิดว่า เมื่อลูกจ้างสมัครใจเข้า
ทางาน ลูกจ้างต้องพร้อมทุกอย่างทีจ่ ะทางานให้นายจ้าง ตลอดจนต้องพร้อมทีจ่ ะเสีย่ งภัยในการทางาน เมื่อประสบอันตรายจะ
เรียกร้อ งอะไรไม่ได้ ต่ อมาเมื่อสังคมมีการพัฒนาขึ้นได้มีแนวคิด เกิดขึ้นใหม่ว่าลูก จ้างเป็ น ปจั จัยที่ส าคัญอย่า งหนึ่งใน
กระบวนการผลิตเช่นเดียวกับ เครื่องจักร เมื่อเครื่องจักรเสียนายจ้างจาเป็ นทีต่ ้องแก้ไขซ่อมแซมเครื่องจักรนัน้ ให้ใช้งานได้
ลูกจ้างก็เช่นเดียวกัน เมื่อได้รบั การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทางาน นายจ้างต้องให้การรักษา ซึง่ แนวคิดใหม่
ดังกล่าวนี้ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันเป็ นประเทศแรกทีใ่ ห้ความคุม้ ครองลูกจ้างตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2427 (ค.ศ. 1884)
และต่อมาในปี พ.ศ. 2440 ค.ศ. 1897) ประเทศอังกฤษได้ทาตามบ้าง ส่วนประเทศสหรัฐอเมริกาในระยะแรกไม่ได้ ประกาศใช้
ทัง้ ประเทศ มีเพียงกิจการรถไฟของรัฐได้นาแนวคิดนี้มาใช้และได้ประกาศใช้ทงั ้ ประเทศในปี พ.ศ. 2451 (ค.ศ. 1908)
กองทุนเงินทดแทนซึง่ ได้จดั ตัง้ ขึน้ ตามประกาศของคณะปฏิวตั ฉิ บับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2515
สังกัดกรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย มีวตั ถุ ป ระสงค์ท่จี ะให้ความคุ้ม ครองลูกจ้างที่ไ ด้รบั การบาดเจ็บ หรือเจ็บ ป่ว ย
เนื่องจากการทางาน ให้ได้รบั การรักษา การฟื้ นฟู สมรรถภาพในการทางานตามความเหมาะสมและตามความจาเป็ น
ตลอดจนเป็ นหลักประกันแก่ลูกจ้างว่า จะได้รบั เงินทดแทนด้วยความรวดเร็วและเต็มตามสิทธิ กองทุน เงิ น ทดแทนเริ่ ม
ทางานตัง้ แต่ ปี พ.ศ. 2517 เป็ นต้ นมา ได้มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม ประกาศของคณะปฏิวตั ฯิ อีก 2 ครัง้ ครัง้ แรก
ในปี พ.ศ. 2533 ครัง้ หลังสุดเมื่อ พ.ศ. 2537 โดยตราเป็ นพระราชบัญญัตขิ นึ้ เรียกว่า ‚พระราชบัญญัตเิ งินทดแทน พ.ศ.
2537‛ ซึง่ มีทงั ้ หมด 9 หมวด 70 มาตรา ในมาตรา 18 ว่าด้วย การจ่ายค่าทดแทนให้ลูกจ้างทีไ่ ด้รบั บาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย
เนื่องจากการทางานนัน้ ได้กาหนดหลักเกณฑ์ การจ่ายค่าทดแทนตามประเภทของอวัยวะที่สูญเสียไป โดยแต่ละอวัยวะ
จ่ายไม่เท่ากัน ซึ่งขึน้ อยู่กบั ความสาคัญของการ ทาหน้ าที่ของอวัยวะนัน้ ๆ โดยมีหลักเกณฑ์การจ่าย ดังนี้
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1. ก าหนดประเภทของการสู ญ เสีย อวัย วะ เป็ น การให้ ค าจ ากัด ความของอวัย วะที่ข าดไป เช่ น มือ ขาด
หมายความว่า ขาดตัง้ แต่ขอ้ มือขึน้ มา แขนขาด หมายความว่า ขาดตัง้ แต่ขอ้ ศอกขึน้ มา นอกจากนัน้ ยังกาหนดว่าการสูญเสีย
อวัยวะส่วนใดหรือการที่อวัยวะส่วนใดสูญเสียสมรรถภาพในการทางานโดยสิน้ เชิง ไม่สามารถจะรักษาให้หายเป็ นปกติได้
ให้ถอื ว่าอวัยวะส่วนนัน้ ขาดด้วย
2. กาหนดให้มรี ะยะเวลาการจ่ายค่าทดแทนตามประเภทของการสูญเสียอวัยวะนัน้ ๆ เช่น มือขาดข้างหนึ่งให้มี
ระยะเวลาการจ่ายค่าทดแทนเก้าปี แขนขาดข้างหนึ่งให้มรี ะยะเวลาการจ่ายค่าทดแทนสิบปี เป็ นต้น
3. กรณีทม่ี กี ารสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะในหลายส่วนของร่างกายให้คานวณกาหนดเวลา
การจ่ายค่าทดแทนรวมกันแต่ไม่เกินระยะเวลาทีก่ าหนด เช่น สิบปี
4. ถ้ามีการสูญเสียอวัยวะทีส่ าคัญ ๆ หลายอวัยวะร่วมกันหรือประสบอันตรายรุนแรงถึงขัน้ ทุพพลภาพ หรือ
คณะกรรมการการแพทย์วนิ ิจฉัยว่าทุพพลภาพ ให้มรี ะยะเวลาการจ่ายค่าทดแทนตามกาหนด เช่น สิบห้าปี
5. จ่ายค่าทดแทนร้อยละหกสิบของค่าจ้างรายเดือน ตามระยะเวลาทีก่ ฎหมายกาหนด
การจ่ ายค่าทดแทนตามประเภทอวัยวะที่ขาดสูญเสียไป เป็ นวิธีการที่ปฏิบตั ิง่าย ไม่ ยุ่งยากในการพิจารณา
เหมาะสมกับยุคสมัย แต่ในปจั จุบนั วิทยาการทางการแพทย์ได้พฒ
ั นาไปมาก ศัลยแพทย์สามารถต่ออวัยวะทีข่ าดไปแล้วได้
ทาให้ลกู จ้างยังคงมีอวัยวะอยู่ แต่อวัยวะนัน้ ๆ ไม่สามารถใช้งานได้เช่นเดิม เป็ นการยุ่งยากในการพิจารณาสังจ่
่ ายค่าทดแทน
ให้ลูกจ้าง อีกทัง้ พบว่าการสั ่งจ่ายค่าทดแทนตามอวัยวะทีข่ าดสูญเสียไป ยังมีความแตกต่างไม่สอดคล้องกันอยู่มาก ตาม
หลักการทีว่ ่า ผูท้ ส่ี ญ
ู เสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะมาก ควรได้รบั ค่าทดแทนสูงกว่าผูท้ ส่ี ญ
ู เสียสมรรถภาพของ
อวัยวะน้อยกว่า ดังนัน้ กองทุนเงินทดแทน สานักงานประกันสังคม จึงได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การสังจ่
่ ายค่าทดแทนให้
เหมาะสมและเป็ นธรรมยิง่ ขึน้ ตามหลักสากล ตามประกาศกระทรวงแรงงานเรื่อง กาหนดระยะเวลาการจ่าย ค่าทดแทนฯ
ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา ฉบับประกาศทัวไป
่
เล่ม 121 ตอนที่ 113 ง วันที่ 23
ธันวาคม 2547 มีผลบังคับใช้ วันที่ 24 ธันวาคม 2547
1.2 แนวคิ ดในการประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของร่างกายแบบสากล
การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของร่างกายทีเ่ ป็ นสากล นิยมใช้กนั อยู่ทวไปในประเทศอุ
ั่
ตสาหกรรมและประเทศ
ทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว เป็ นการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกาย (Whole Person Impairment) โดยประเมินว่าอวัยวะส่วน
ทีส่ ญ
ู เสียสมรรถภาพนัน้ จะทาให้ทงั ้ ร่างกายสูญเสียสมรรถภาพเป็ นอัตราร้อยละเท่าไร ซึง่ ได้มาจากแนวคิดทีว่ ่า
1. คนปกติที่มรี ่างกายสมบูรณ์ครบถ้วน สามารถทากิจวัตรประจาวันตัง้ แต่ต่ืนนอน เช่น ล้างหน้า ทาความ
สะอาดร่างกาย เตรียมอาหาร ติดต่อสื่อสาร เดินทางไปทางานจนกระทังกลั
่ บบ้าน ทางานบ้านและเข้านอนได้ตามปกติ
ถือว่าคน ๆ นัน้ มีสมรรถภาพในการทางานเป็ นร้อยละ 100
2. ร่างกายคนประกอบด้วยอวัยวะส่วนต่าง ๆ มากมายหลายส่วน อวัยวะเหล่านี้ทางานร่วมกัน สัมพันธ์กนั เมื่อมี
การสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่ง จะมีผลกระทบต่ออวัยวะส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกันด้วย จาก
การศึกษาค้นคว้าของผูท้ รงคุณวุฒแิ ต่ละสาขาวิชาเกีย่ วกับการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะ ได้แบ่งอวัยวะและ
หน้าทีข่ องอวัยวะของร่ายกายออกเป็ นระบบต่าง ๆ 14 ระบบ ได้แก่
2.1 ระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ ประกอบด้วย
2.1.1 อวัยวะส่วนแขนและมือ
2.1.2 อวัยวะส่วนขาและเท้า
2.1.3 สันหลัง
2.2 ระบบจักษุ
2.3 ระบบโสต ศอ นาสิก
2.4 ระบบไตและทางเดินปสั สาวะ
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2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13

ระบบอวัยวะสืบพันธุช์ าย
ระบบอวัยวะสืบพันธุห์ ญิง
ระบบผิวหนัง
ระบบทางเดินหายใจ
ระบบหัวใจและหลอดเลือด
ระบบโลหิต
ระบบต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
ระบบทางเดินอาหาร
ระบบประสาท ประกอบด้วย
2.13.1 สมองส่วนกลาง
2.13.2 ไขสันหลัง
2.13.3 เส้นประสาท
2.14 ระบบทางจิตและพฤติกรรม
นอกจากนี้ยงั กาหนดว่า อวัยวะทีม่ คี วามสาคัญและมีผลต่ออวัยวะอื่นน้อยทีส่ ุดของร่างกาย ได้แก่ นิ้วเท้า
การสูญเสียนิ้วเท้าหนึ่งนิ้ว หรือนิ้วเท้าถูกตัดขาดระดับข้อโคนนิ้ว (Metatarso-Phalangeal Joint Disarticulation) นิ้วเท้านัน้ จะ
สูญเสียสมรรถภาพในการทางานคิดเป็ นร้อยละ 100 ของนิ้วเท้า ซึง่ เมื่อเทียบเป็ นการสูญเสียสมรรถภาพของคนแล้วคนนัน้ จะ
สูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกายคิดเป็ นร้อยละ 1 ในกรณีทเ่ี กิดการบาดเจ็บไม่ถงึ ต้องตัดขาด แต่มกี ารสูญเสียสมรรถภาพ
ของนิ้วเท้า ต้องประเมินว่านิ้วเท้านัน้ สูญเสียสมรรถภาพคิดเป็ นร้อยละเท่าไร
อวัยวะส่วนอื่นทีม่ คี วามสาคัญ มากกว่านิ้วเท้า เมื่อมีการสูญเสียอวัยวะหรืออวัยวะนัน้ ถูกตัดขาด อวัยวะ
ดังกล่าวจะสูญเสียสมรรถภาพคิดเป็ นร้อยละ 100 ของอวัยวะนัน้ ซึง่ เมื่อเทียบเป็ นการสูญเสียสมรรถภาพของคนแล้ว คนนัน้
จะสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกายคิดเป็ นร้อยละตามความสาคัญของแต่ละอวัยวะ เช่น
การสูญเสียนิ้ วก้อยหนึ่ งนิ้ ว หรือนิ้ วก้อยถู กตัดขาดระดับข้อโคนนิ้ ว (Metacarpo-Phalangeal Joint
Disarticulation) นิ้วก้อยนัน้ จะสูญเสียสมรรถภาพในการทางานคิดเป็ นร้อยละ 100 ของนิ้วก้อย ซึง่ เมื่อเทียบเป็ นการสูญเสีย
สมรรถภาพของคนแล้ว คนนัน้ จะสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกายคิดเป็ นร้อยละ 3
การสูญเสียมือข้างหนึ่ง (Hand Amputation at Wrist) มือข้างนัน้ จะสูญเสียสมรรถภาพคิดเป็ นร้อยละ 100
ของมือ ซึง่ เมื่อเทียบเป็ นการสูญเสียสมรรถภาพของคนแล้ว คนนัน้ จะสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกายคิดเป็ นร้อยละ 54
การสูญเสียแขนข้างหนึ่งหรือแขนถูกตัดขาดระดับข้อไหล่ (Shoulder Joint Disarticulation) แขนข้าง
นัน้ จะสูญเสียสมรรถภาพคิดเป็ นร้อยละ 100 ของแขน ซึง่ เมื่อเทียบเป็ นการสูญเสียสมรรถภาพของคนแล้ว คนนัน้ จะสูญเสีย
สมรรถภาพของทัง้ ร่างกายคิดเป็ นร้อยละ 60
การสูญเสียเท้าข้างหนึ่ง (Foot Amputation at Ankle) เท้าข้างนัน้ จะสูญเสียสมรรถภาพคิดเป็ นร้อยละ 100
ของเท้า ซึง่ เมื่อเทียบเป็ นการสูญเสียสมรรถภาพของคนแล้ว คนนัน้ จะสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกายคิดเป็ นร้อยละ 25
การสูญเสียขาข้างหนึ่ง (Hip Joint Disarticulation) ขาข้างนัน้ จะสูญเสียสมรรถภาพคิดเป็ นร้อยละ 100
ของขา ซึง่ เมื่อเทียบเป็ นการสูญเสียสมรรถภาพของคนแล้ว คนนัน้ จะสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกายคิดเป็ นร้อยละ 40
ตาบอดมองไม่เห็นทัง้ สองข้าง หมายถึง การสูญเสียสมรรถภาพของสายตาคิดเป็ นร้อยละ 100 ของตา
ทัง้ สองข้าง ซึง่ เมื่อเทียบเป็ นการสูญเสียสมรรถภาพของคนแล้ว คนนัน้ จะสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกายคิดเป็ นร้อยละ 85
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3. ในกรณีท่มี กี ารสูญเสี ยอวัยวะหรือหน้ าที่ ของอวัยวะของร่างกายหลายส่วนร่วมกัน ให้ประเมินก่อนว่า
การสูญเสียอวัยวะแต่ ละส่วนนัน้ จะทาให้ร่างกายสูญเสียสมรรถภาพคิดเป็ นร้อยละเท่าไร ต่ อไปนาค่าการสูญเสียฯของ
ร่างกายทีป่ ระเมินได้จากการสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะแต่ละส่วนรวมกันไม่ใช่บวกกันเป็ นการสูญเสีย สมรรถภาพ
ของทัง้ ร่างกาย ซึง่ ค่านี้จะไม่มากกว่าร้อยละ 100 ของทัง้ ร่างกาย โดยอาศัยหลักการทีว่ ่า อวัยวะส่วนต่าง ๆ ของ
ร่างกายทางานร่วมกัน สัมพันธ์กนั การสูญเสียอวัยวะหรือหน้ าที่ ของอวัยวะหนึ่ งจะมีผลกระทบต่อการทางาน
ของอวัยวะอื่นที่ เกี่ยวข้องด้วย ถ้ามีการสูญเสียอวัยวะหลายส่วนจะมีผลกระทบต่อการทางานของอวัยวะอื่นที่
เกี่ยวข้องซา้ ๆ กัน ดังนัน้ ถ้านาค่าการสูญเสียสมรรถภาพของร่างกายที่ เกิ ดจาก การสูญเสียอวัยวะหลายส่วน
มาบวกกัน จะทาให้ได้ตวั เลขที่ สูง เกิ นความเป็ นจริ ง เพราะเป็ นการนาการสูญเสี ยสมรรถภาพของอวัยวะที่
เกี่ยวข้องมาคิ ด ซา้ อีก
การรวมค่าการสูญเสียสมรรถภาพของร่างกายทีเ่ กิดจากการสูญเสียอวัยวะ หรือสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะ
หลายส่วนทาได้โดยใช้สตู ร
ก % รวมกับ ข % = ก % + ข % (100% – ก %)
ตัวอย่างที่ 1
ลูกจ้างสูญเสียแขนข้างหนึ่งกับขาอีกข้างหนึ่ง ลูกจ้างคนนี้จะสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกาย ดังนี้
สูญเสียแขนข้างหนึ่งจะสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกาย คิดเป็ นร้อยละ 60
สูญเสียขาข้างหนึ่งจะสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกาย คิดเป็ นร้อยละ 40
จากสูตร
ค่ารวมของ ก % กับ ข %
= ก % + ข % (100% – ก%)
= 60 % + 40 % (100% – 60%)
= 60% + 16%
= 76%
ดังนัน้ ลูกจ้างทีส่ ญ
ู เสียแขนหนึ่งข้างกับขาหนึ่งข้างจะสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกาย คิดเป็ นร้อยละ 76
ในกรณีทต่ี อ้ งการรวมค่าร้อยละการสูญเสียฯ ของอวัยวะหรือของทัง้ ร่างกายมากกว่า 2 หน่ วย ทาได้โดยใช้สตู ร
ข้างต้นรวมกันคราวละ 2 หน่ วยเรื่อยไป และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรวม สามารถหาค่ารวมได้จากตารางค่ารวม
ในบทที่ 16 ซึง่ ปฏิบตั ไิ ด้ง่ ายโดยกาหนดให้ค่าการสูญเสียสมรรถภาพที่มตี วั เลขมากอยู่ในแนวตัง้ และตัวเลขน้อยอยู่ใน
แนวนอน ค่าตัวเลขที่แถวตามแนวทัง้ สองตัดกันจะเป็ นค่ารวมของการสูญเสี ยสมรรถภาพของอวัยวะที่ต้องการรวม
ตัวอย่างเช่น ต้องการรวมค่าการสูญเสียสมรรถภาพฯ ร้อยละ 30, ร้อยละ 20 และร้อยละ 10 วิธกี ารรวมทาได้โดยดูจาก
ตารางค่ารวม ร้อยละ 20 รวมกับร้อยละ 10 จะได้รอ้ ยละ 28 นาค่าร้อยละ 28 ทีไ่ ด้รวมกับร้อยละ 30 จะได้ค่ารวมเป็ นร้อยละ
50 ดังนัน้ ค่ารวมของร้อยละ 30, ร้อยละ 20 และร้อยละ 10 เท่ากับร้อยละ 50
4. อวัยวะทีเ่ ป็ นโรคหรือได้รบั การบาดเจ็บทีจ่ ะทาการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพ ต้องได้รบั การรักษาและ
ฟื้ นฟูสมรรถภาพจนดีทส่ี ุดทีเ่ รียกว่า Maximal Medical Improvement (MMI) ซึง่ พยาธิสภาพของอวัยวะนัน้ คงทีไ่ ม่มกี าร
เปลีย่ นแปลงอีกแล้ว หรือการสูญเสียสมรรถภาพจะไม่เปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สาคัญไม่ว่าจะให้การรักษาหรือไม่รกั ษาก็ตาม
เป็ นการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพอย่างถาวร (Permanent Impairment) ของอวัยวะหรือของทัง้ ร่างกายของคนนัน้
อนึ่งคาว่า ‚การสูญเสียสมรรถภาพ‛ในคู่มอื นี้ หมายถึงการสูญเสียสมรรถภาพอย่างถาวร
5. ค่า ร้อยละการสูญ เสีย สมรรถภาพของอวัย วะหรือ ของทัง้ ร่า งกายที่ ป ระเมินได้ จะใช้เป็ น ข้อมูล ในการ
คานวณค่าทดแทนให้กบั ลูกจ้าง
อนึ่งคาว่า ‚ค่าการสูญเสียฯ‛ในคู่มอื นี้ หมายถึงค่าการสูญเสียสมรรถภาพอย่างถาวรคิดเป็ นร้อยละของทัง้
ร่างกาย
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: ต้องรอให้สน้ิ สุดการรักษา
: ต้องการอุปกรณ์ในการตรวจ เสียเวลาบ้าง

: ขาดความถูกต้อง เช่น ตอนิ้วทีเ่ หลืออยู่
พอใช้งานได้ แต่ถูกตัดสินว่า สูญเสียทัง้ นิ้ว

: ถูกต้อง ประเมินได้ทุกพยาธิสภาพของอวัยวะ
ทีเ่ หลืออยู่

ความแม่นยา

: ขาดความแม่นยา เช่น กรณีมอื ขาดได้รบั
ค่าทดแทน 9 ปี แต่ถา้ คานวณค่าทดแทนแต่ละนิ้ว
ทัง้ ห้านิ้วมาบวกกันจะได้ค่าทดแทน 9 ปี 2 เดือน

: ผลการประเมิน จะเป็ นร้อยละการสูญเสีย
สมรรถภาพของทัง้ ร่างกาย ซึง่ คานวณค่าทดแทน
ได้ถูกต้องแม่นยา

: ขาดความเป็ นธรรม ลูกจ้างทีส่ ญ
ู เสียมาก ควร
ได้รบั ค่าทดแทนมาก ลูกจ้างทีส่ ญ
ู เสียน้อยควร
ได้รบั ค่าทดแทนน้อย แต่ในกรณี ทุพพลภาพ
กาหนดให้ลกู จ้างได้รบั ค่าทดแทน 15 ปี
เท่ากันหมด

: คานวณค่าทดแทนตามร้อยละการสูญเสีย
สมรรถภาพของทัง้ ร่างกาย ก่อให้เกิดความเป็ นธรรม

ความถูกต้อง

ระยะเวลา

: รวดเร็ว
: ไม่ตอ้ งเสียเวลารอให้สน้ิ สุดการรักษา

ความเป็ นธรรม

ข้อเปรียบเทียบการประเมิ นตามอวัยวะที่ขาดสูญเสียไป กับการประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพที่คิดเป็ นร้อยละของ
ทัง้ ร่างกาย
อวัยวะที่ขาด / สูญเสียไป
อัตราร้อยละการสูญเสีย

1.3 การสูญเสียสมรรถภาพของร่างกาย (Impairment)
การสู ญ เสีย สมรรถภาพ (Impairment) หมายถึง การสู ญ เสีย อวัย วะ การสูญ เสีย หน้ า ที่ข องอวัย วะ หรือ
การผิดปกติของอวัยวะ (Derangement) ส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายในการทากิจวัตรประจาวัน การสูญเสียสมรรถภาพนี้
มีสาเหตุของการเจ็บป่ วยหรืออุบตั ิ เหตุกไ็ ด้
แพทย์ผู้ท่ผี ่านการฝึ กอบรมการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของร่างกายจะเป็ นผู้ประเมินฯ โดยคานึงถึง
การใช้อวัยวะนัน้ ๆ ในการประกอบกิจวัตรประจาวันของคนทัวไปในสั
่
งคมเป็ นหลัก เช่น การทาความสะอาดร่างกาย นัง่
ยืน เดินขึน้ ลงบันได การเดินทาง การติดต่อสื่อสาร การใช้มอื ในกิจวัตรประจาวัน (ตารางที่ 1) โดยไม่คานึงถึง
ข้อ แตกต่ า งของอายุ เพศ อาชีพ ตาแหน่ ง หน้ า ที่ เจ้า ของกิจ การหรือ ลูก จ้า งถ้า สูญ เสีย ข้อ ปลายนิ้ ว หัว แม่ม ือ ระดับ
เดียวกัน ผลการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วหัวแม่มอื หรือของทัง้ ร่างกายจะต้องเท่ากัน และการประเมิน
การสูญเสียสมรรถภาพของร่างกายจะต้องประเมินเป็ นร้อยละของร่างกายทีส่ ญ
ู เสียอวัยวะหรือหน้าทีข่ องอวัยวะ
ตารางที่ 1-1 การประกอบกิ จวัตรประจาวันของบุคคล (Activities of Daily Living or ADL)
กิ จกรรม
ตัวอย่าง
การดูแลสุขอนามัยส่วนตัว
การขับถ่ายอุจจาระ, ปสั สาวะ, แปรงฟนั , อาบน้า, แต่งตัว, กินอาหาร
การติดต่อสือ่ สารกับบุคคลอื่น
การเขียนหนังสือ, ใช้เครื่องพิมพ์, มองเห็น, ได้ยนิ , พูดคุย
การเคลื่อนไหวร่างกาย
การยืน, นัง,่ เอนหลังหรือพิงพนัก, เดิน, ขึน้ ลงบันได
การรับความรูส้ กึ
การได้ยนิ , มองเห็น, รับความรูส้ กึ จากการสัมผัส, รับรูร้ สและกลิน่
การใช้มอื ทางาน
การหยิบจับสิง่ ของ, ยกน้าหนัก, การแยกแยะวัตถุโดยการสัมผัสด้วยมือ
การเดินทาง
การขับรถยนต์, ขีจ่ กั รยาน, พายเรือ, ขับเรือ, โดยสารรถหรือเครื่องบิน
การประกอบกามกิจ
การแข็งตัวขององคชาต, ถึงจุดสุดยอดทางเพศ, หลังน
่ ้าอสุจิ
การนอนหลับ
การนอนหลับสนิท
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1.4 การสูญเสียความสามารถในการทางานอย่างถาวร (Permanent Disability)
หมายถึง การสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะหรือของทัง้ ร่างกาย ทาให้เกิดการเปลีย่ นแปลงของความสามารถ
ของแต่ละบุคคลทีจ่ ะปฏิบตั กิ จิ วัตรต่าง ๆ ได้ตามทีผ่ อู้ ่นื ในสังคมตามอาชีพงาน หรือตามกฎเกณฑ์ทตี่ งั ้ ไว้ คาดหวังไว้ ซึง่
แน่ นอนว่าบุคคลผูส้ ญ
ู เสียความสามารถในการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ฉพาะกิจกรรมหนึ่ง อาจจะไม่มกี ารสูญเสียความสามารถใน
บทบาทอื่นต่อสังคม เช่น ศัลยแพทย์ท่สี ญ
ู เสียข้อปลายนิ้วหัวแม่มอื จะสูญเสียความสามารถในการทาการผ่าตัดมากกว่า
การสูญเสียข้อปลายนิ้วหัวแม่มอื ของนายแพทย์ ผูอ้ านวยการ ซึง่ ทาหน้าทีบ่ ริหารงานในโรงพยาบาล แต่ทงั ้ ศัลยแพทย์ และ
นายแพทย์ผอู้ านวยการ จะสูญเสียสมรรถภาพ ของนิ้วหัวแม่มอื เท่ากัน หรือนักเล่นไวโอลินที่สูญเสียปลายนิ้วจะสูญเสีย
ความสามารถในการประกอบอาชีพมากกว่ากรรมกรแบกหามที่สูญเสียปลายนิ้วเดียวกัน แต่ทงั ้ นักไวโอลิน และกรรมกร
แบกหามจะสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วเท่ากัน
ดังนัน้ จะเห็นได้ว่าการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะและของทัง้ ร่างกายและการสูญเสียความสามารถ
จะแตกต่างกัน โดยทีก่ ารประเมินการสูญเสียความสามารถจะเป็ นการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพร่วมกับสถานภาพทาง
สังคม หรืออีกนัยหนึ่งถ้าบุคคลนัน้ ๆ สามารถปรับตัวเข้ากับสิง่ แวดล้อมได้ การสูญเสียความสามารถอาจจะกลับมาเป็ นปกติ

1.5 ขัน้ ตอนการประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของร่างกาย
การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของร่างกาย เป็ นขัน้ ตอนสาคัญขัน้ ตอนหนึ่งทีจ่ ะคานวณค่าทดแทนให้ลูกจ้าง
เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายได้รบั การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทางาน ลูกจ้างหรือนายจ้างจะต้องแจ้งให้สานักงาน
ประกันสังคมเขตพืน้ ทีใ่ นกรุงเทพมหานคร หรือสานักงานประกันสังคมจังหวัดในกรณีทอ่ี ยู่ต่า งจังหวัดทราบ พร้อมทัง้ กรอก
แบบแจ้งการประสบอันตราย (กท.16) และใบส่งตัวลูกจ้างเข้ารับการรักษาพยาบาล (กท.44) กรณีทส่ี ถานพยาบาลนัน้ เป็ น
สถานพยาบาลในความตกลงของกองทุนเงินทดแทน และต้องนาส่งลูกจ้างเข้าทาการรักษาโดยด่วน หลังการรักษาทาง
การแพทย์ ลูกจ้างบางรายอาจจะมีการสูญเสียอวัยวะหรือหน้าทีข่ องอวัยวะตามพยาธิสภาพทีเ่ กิดขึน้ บางรายมีความ
จาเป็ นต้องได้รบั การฟื้นฟูสมรรถภาพของอวัยวะทีไ่ ด้รบั การบาดเจ็บเพื่อให้อวัยวะนัน้ กลับคืนสู่สภาพเดิมมากทีส่ ุดและเร็ว
ทีส่ ดุ บางรายต้องได้รบั การผ่าตัดแก้ไข ซ่อมแซมเพื่อให้อวัยวะนัน้ ใช้งานได้ ในกรณีเช่นนี้อาจใช้ระยะเวลานานมากเป็ นปี
ก็ได้ หลังการผ่าตัดแก้ไข และทากายภาพบาบัดเพื่อฟื้ นฟูพยาธิสภาพของอวัยวะ จนกระทังพยาธิ
่
สภาพคงทีไ่ ม่มกี าร
เปลีย่ นแปลงต่อไปอีกจึงจะทาการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะ ตามขัน้ ตอนต่อไปนี้
1. รวบรวมประวัติการเจ็บป่วยทัง้ อดีตและปจั จุบนั รวมทัง้ ประวัติการประสบอันตรายสภาพการทางาน ท่าทาง
การทางาน ตลอดจนมีการสวมเครื่องป้องกันการบาดเจ็บด้วยหรือไม่
2. การตรวจร่างกายทั ่วไปและตรวจอวัยวะที่บาดเจ็บ รวมทัง้ การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการและการตรวจ
พิเศษเฉพาะโรค
3. นาข้อมูลทีไ่ ด้จากการตรวจร่างกาย และจากห้องปฏิบตั กิ ารตลอดจนการตรวจพิเศษเฉพาะโรคมาประมวลเพื่อ
เทียบกับเกณฑ์เป็ นร้อยละของการสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะนัน้
4. เปลีย่ นค่าการสูญเสียฯของอวัยวะทีป่ ระเมินได้ เป็ นค่าการสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะหน่วยทีใ่ หญ่ขน้ึ หรือ
ของทัง้ ร่างกาย เช่น ประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วมือ เมื่อได้ค่าร้อยละการสูญเสียฯ ของนิ้วมือแล้วแปลงค่าร้อยละ
การสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วมือเป็ นค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของมือ ของแขน และของทัง้ ร่างกายตามลาดับ
5. ในกรณี ท่ีมีก ารบาดเจ็บ หรือ เจ็บ ป่ ว ยหลายอวัย วะหรือ มากกว่ า หนึ่ ง ระบบ การประเมิน การสูญ เสีย
สมรรถภาพของร่างกายทาได้โดยวิธกี าร ดังนี้
5.1 ประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะแต่ละส่วนก่อน เริ่มตัง้ แต่ อวัยวะส่วนที่เล็กสุดโดยไม่ข้าม
ขัน้ ตอน
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5.2 แปลงค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะทีไ่ ด้ เป็ นค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะ
หน่ วยทีใ่ หญ่ขน้ึ หรือของทัง้ ร่างกาย แล้วแต่กรณี นาค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพทีไ่ ด้แต่ละขัน้ ตอนมารวมกัน เช่น
ลูกจ้างได้รบั การบาดเจ็บทีบ่ ริเวณมือขวา ข้อศอกขวาและขาซ้าย เมื่อสิน้ สุดการรักษาแล้ว ลูกจ้างจะสูญเสียสมรรถภาพ
ของร่างกายตามวิธปี ระเมินดังนี้
5.2.1 ประเมินว่ามือขวาสูญเสียสมรรถภาพเป็ นร้อยละเท่าใดของมือ
5.2.2 แปลงค่าการสูญเสียสมรรถภาพของมือขวาเป็ นค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแขนขวา (ในกรณี
ทีไ่ ม่ม กี ารสูญเสีย สมรรถภาพของแขนจากการบาดเจ็บ อื่น แปลงค่า การสูญ เสีย สมรรถภาพของแขนขวาเป็ นของทัง้
ร่างกาย)
5.2.3 ประเมินว่าการบาดเจ็บทีข่ อ้ ศอกขวา ทาให้แขนขวาสูญเสียสมรรถภาพคิดเป็ นร้อยละเท่าใด
5.2.4 นาค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของแขนขวาที่เกิดจากการบาดเจ็บที่มอื ขวาและข้อศอกขวา
รวมกัน จะได้ค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของแขนขวาทีเ่ กิดจากการบาดเจ็บทีม่ อื ขวาและข้อศอกขวา
5.2.5 แปลงค่าการสูญเสียฯของแขนขวาทีไ่ ด้เป็ นค่าการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกาย
5.2.6 ประเมินว่าการบาดเจ็บทีข่ าซ้าย ทาให้ขานัน้ สูญเสียสมรรถภาพคิดเป็ นร้อยละเท่าไร
5.2.7 แปลงค่ า การสูญ เสีย ฯของขาที่ไ ด้เ ป็ น ค่ า การสูญ เสีย สมรรถภาพของทัง้ ร่างกาย
5.2.8 นาค่าการสูญเสียฯทีเ่ กิดจากการสูญเสียสมรรถภาพของแขนขวาและการสูญเสียสมรรถภาพของ
ขาซ้ายทีป่ ระเมินได้รวมกัน จะเป็ นค่าการสูญเสียฯทัง้ หมดทีเ่ กิดจากการบาดเจ็บทีบ่ ริเวณมือขวา ข้อศอกขวา และขาซ้าย

1.6 แนวทางการประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพทางจิ ตในปัจจุบนั
ในปจั จุบนั การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพทางจิต จะประเมินค่าการสูญเสียฯเป็ นร้อยละของทัง้ ร่างกาย โดย
ถือว่าระบบทางจิตและพฤติกรรมเป็ น ระบบหนึ่ ง ของร่า งกาย ดัง นัน้ เมื่อ กล่า วถึง คาว่า “ร่า งกาย” จะมีค วามหมาย
ครอบคลุม ถึง ระบบทางจิต และพฤติกรรมด้วย และแนวทางในการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพทางจิตมีหลักการ
เหมือนกับระบบอื่น ๆ ซึ่ง รายละเอียดของการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพทางจิตจะอยู่ในบทระบบจิตและพฤติกรรม
(บทที1่ 8)

1.7 แนวทางการประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะและของทัง้ ร่างกาย
โดยทัวไป
่ แพทย์จะเป็ นผูป้ ระเมินการสูญเสียสมรรถภาพของร่างกายตามระบบอวัยวะ โดยอาศัยหลักฐานและ
ข้อมูลทีต่ รวจได้ แล้วให้ค่าการสูญเสียฯเป็ นร้อยละของทัง้ ร่างกาย ถ้ามีการสูญเสียสมรรถภาพหลายอวัยวะ ให้ประเมิน
การสูญเสียสมรรถภาพของแต่ละระบบอวัยวะก่อน จากนัน้ นาผลค่าการสูญเสียฯทีป่ ระเมิน ได้มารวมกัน โดยใช้ตาราง
ค่ารวม (Combined Value Chart) ในบทที่ 19 ถ้าผูร้ บั การประเมินไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจ แพทย์จะต้องบันทึก
สาเหตุทไ่ี ม่สามารถประเมินการสูญเสียสมรรถภาพไว้ดว้ ย การสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกายร้อยละ 95-100 ถือว่า
เป็ นการสูญเสียสมรรถภาพโดยสิ้ นเชิ งหรือใกล้ตาย (Total Impairment, A State That Is Approaching Death)
ค่าการสูญเสียฯของอวัยวะแต่ละระบบทีก่ าหนดไว้ในรูปและตารางต่าง ๆ นัน้ ได้ดาเนินการปรับปรุงแก้ไข
ให้ถูกต้องเหมาะสมแล้ว ผลของการประเมินสองครัง้ โดยผูป้ ระเมินคนเดียวกัน ตามแนวทางทีก่ าหนดไว้ในคู่มอื เล่มนี้
ไม่ควรต่างกันเกินร้อยละ 10 และผลของการประเมินของแพทย์แต่ละท่านทีไ่ ด้ผ่านการฝึ กอบรมการประเมินฯ ควรจะได้ค่า
ทีใ่ กล้เคียงกันด้วย อย่างไรก็ตามการประเมินซ้าหลาย ๆ ครัง้ จะทาให้ได้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้องและเชื่อถือได้มากขึน้
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1.8 การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะที่ใช้เครื่องช่วยหรือกายอุปกรณ์ เสริ ม
การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของผูท้ ใ่ี ช้เครื่องช่วยหรือกายอุปกรณ์เสริม ถ้าสามารถเอาเครื่องช่วยออก
ได้ง่าย เช่น ผู้ท่ใี ช้เครื่องช่วยฟงั ให้ประเมินการสูญเสียของการได้ย ิน โดยไม่ใ ช้เ ครื่อ งช่ว ยฟ งั แต่ ถ้า เครื่อ งช่ว ยนัน้
เอาออกไม่ได้ เช่น ใส่เลนส์ตาเทียม ข้อเข่าเทียม ให้ประเมิน การสูญ เสีย สมรรถภาพของอวัยวะนัน้ พร้อมกับเครื่องช่วย
สาหรับผูท้ ส่ี วมแว่นตาหรือ Contact Lens ให้ประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของสายตาโดยไม่ต้องเอาแว่นตาหรือ Contact
Lens ออก
ในกรณีทก่ี ารใช้ยาหรือผลของการรักษาก่อให้เกิดการสูญเสียสมรรถภาพของร่างกาย ต้องประเมินการสูญเสีย
สมรรถภาพทีเ่ กิดจากผลข้างเคียงนัน้ ควบคู่กนั ไปด้วย และนาผลทีไ่ ด้ไปรวมกับการสูญเสียสมรรถภาพทีเ่ กิดจากการบาดเจ็บ
หรือเจ็บปว่ ยจากโรค ส่วนผูร้ บั การประเมินทีป่ ฏิเสธการรักษา ทัง้ ทีท่ ราบว่า ถ้าได้รบั การรักษาแล้ว สมรรถภาพของร่างกาย
จะดีขน้ึ ถือว่าเป็ นสิทธิโดยชอบธรรมของผู้รบั การประเมิน ผู้ประเมินต้องประเมินการสูญเสียสมรรถภาพตามสภาพที่
เป็ นอยู่จริงในขณะนัน้ พร้อมกับลงความเห็นเกีย่ วกับการรักษาทีค่ วรได้รบั เพิ่มเติม ตลอดจนเหตุผลทีผ่ รู้ บั การประเมิน
ปฏิเสธการรักษา

1.9 ข้อคิ ดเห็นทัวไปในการประเมิ
่
นการสูญเสียสมรรถภาพ
การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของร่างกาย ต้องพยายามให้ครอบคลุม ทุกด้า นและคานึง ถึงผลกระทบ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผลกระทบต่อกิจวัตรประจาวันของบุคคลนัน้ ก่อนทาการประเมินต้องแน่ ใจว่าระบบอวัยวะทีไ่ ด้รบั การ
บาดเจ็บและเป็ นโรค ได้รบั การรักษาและฟื้ นฟู สมรรถภาพอย่างดีท่สี ุด และพยาธิสภาพคงที่ไม่มกี ารเปลี่ยนแปลงแล้ว
(Maximal Medical Improvement : MMI)
เนื่องจากพยาธิสภาพอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ตลอดเวลา ผูร้ บั การประเมินทีม่ อี าการเลวลงหรือดีขน้ึ ควรได้รบั
การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพซ้า ในรายที่ไม่ได้รบั การประเมินมาก่อน ควรใช้ขอ้ มูลปจั จุบนั ทีร่ วบรวมได้เป็ นข้อมูล
พืน้ ฐานในการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพ ส่วนในรายทีเ่ คยได้รบั การประเมินแล้ว แต่ต้องการให้ทาการประเมินใหม่
ถ้าผูป้ ระเมินพบว่าไม่มขี อ้ มูลทีแ่ ตกต่างไปจากเดิม ในกรณีน้ไี ม่จาเป็ นต้องทาการประเมินซ้า เพียงแต่ให้เหตุผลไว้กพ็ อแล้ว
กรณีทต่ี ้องการให้มกี ารแจกแจงโดยละเอียด จาเป็ นต้องวิเคราะห์ถงึ การเปลีย่ นแปลงตามธรรมชาติของอวัยวะ
นัน้ สาเหตุและผลของการบาดเจ็บหรือเจ็บป่ว ยทีท่ าให้เกิดการสูญเสียสมรรถภาพพร้อมทัง้ คาอธิบ าย ความเห็นและ
ข้อสรุปของผู้ทาการประเมินด้วย ตัวอย่างที่เห็นได้ช ัดเจนคือ การสูญเสียสมรรถภาพของสันหลังต้องแยกว่า การสูญเสีย
สมรรถภาพของสันหลังเนื่องจากการทางานคิดเป็ นร้อยละเท่าใด ลูกจ้างมีพยาธิสภาพของสันหลังเดิมอะไรบ้าง คิดเป็ น
การสูญเสียสมรรถภาพร้อยละเท่าใด

1.10 การเตรียมข้อมูลเพื่อบันทึกการรายงาน
การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะจะถูกต้อ งแม่นย า ต้อ งอาศัย ข้อมูลที่สมบูรณ์ ถูกต้องชัดเจน
ประกอบการพิจารณา ข้อมูลทีส่ าคัญประกอบด้วย
1. ข้อมูลทางการแพทย์ ได้แก่
1.1 ประวัตกิ ารเจ็บปว่ ยตัง้ แต่เริม่ เป็ น อาการ อาการแสดงและสิง่ ทีต่ รวจพบครัง้ ก่ อ น (ถ้า มี) การรัก ษา
และผลของการรัก ษาตลอดจนภาวะแทรกซ้อ น ประวัติก ารสัม ผัสสิ่ง คุ ก คาม สารก่อให้เกิดโรค ระยะเวลาและจานวน
ทีส่ มั ผัสสารนัน้ การดาเนินของโรค และสิง่ ทีต่ รวจพบครัง้ สุดท้าย
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1.2 ผลการตรวจของผูป้ ระเมินทางคลินิกครัง้ สุดท้าย ประกอบด้วย
1.2.1 ผลการตรวจร่างกายทัวไป
่
1.2.2 ผลการตรวจเฉพาะส่วนทีบ่ าดเจ็บ
1.2.3 ผลการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร
1.2.4 ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
1.2.5 ผลการตรวจทางรังสี
1.2.6 ผลการตรวจทางจิต รวมทัง้ Intellectual Functioning, Characteristic Traits
1.2.7 ผลการตรวจอื่น ๆ
1.3 การวิเคราะห์อาการทางคลินิกครัง้ สุดท้าย กาหนดแผนการรักษา การฟื้ นฟูสมรรถภาพ ตลอดจนการ
ติดตามผลและการตรวจเพิม่ เติม
1.4 การวินิจฉัยและความคิดเห็นเพิม่ เติม
1.5 วันเวลาทีค่ าดว่าจะหายหรืออาการดีขน้ึ
2. การวิเคราะห์ผลทีผ่ ปู้ ระเมินตรวจพบโดย
2.1 ชีแ้ จงว่าอาการ อาการแสดงนัน้ มีผลกระทบต่อการดาเนินชีวติ อะไรบ้าง อย่างไร
2.2 อธิบายด้วยว่าพยาธิสภาพทีเ่ กิดขึน้ นัน้ คงทีห่ รือยัง
2.3 อธิบายทางการแพทย์ว่า พยาธิสภาพทีเ่ กิดขึน้ นี้จะทาให้เกิดการสูญเสียสมรรถภาพทันทีหรือ ค่อยเป็ น
ค่อยไปหรือทาให้อวัยวะอื่นสูญเสียสมรรถภาพร่วมด้วย
2.4 อธิบายสรุปว่าการบาดเจ็บ/เจ็บปว่ ยนัน้ เป็ นอุปสรรคต่อการทางานและกิจวัตรประจาวันอย่างไรมากน้อย
เท่าใด
2.5 อธิบายทางการแพทย์ว่าพยาธิสภาพที่เกิดขึน้ นี้ จะทาให้เกิดการบาดเจ็บ เป็ นอันตรายในขณะที่
ทางานหรือประกอบกิจวัตรประจาวันหรือไม่ ซึง่ อาจทาให้มกี ารสูญเสียสมรรถภาพเพิม่ ขึน้
3. จากข้อมูลข้อ 1 และ 2 ดังกล่าวข้างต้นสามารถประเมินหาค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะได้
โดย
3.1 บันทึกสิง่ ทีต่ รวจพบทีท่ าให้เกิดการสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะแต่ละส่วนในรายงาน เพื่อเทียบเป็ น
ค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะและหรือของทัง้ ร่างกายตามแนวทางการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพทางกาย
และจิต
3.2 ควรมีคาอธิบายพร้อมหลักฐานอ้างอิงถึงค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะทีป่ ระเมินได้นนั ้
3.3 สรุปผลการประเมินเป็ นค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกาย
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1.11 แบบรายงานการประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะหรือของทัง้ ร่างกาย
แบบรายงานการประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะหรือของทัง้ ร่างกาย
ชื่อ…………………………….นามสกุล…………..……อายุ………ปี
เพศ
ชาย
หญิง
เลขที…
่ ..………….
ชื่อสถานประกอบการ…………………..……….………………………………………………………………………...
ตัง้ อยู่เลขที…
่ ..……………………………….…………………………………………………………………………….
อวัยวะทีบ่ าดเจ็บ/เจ็บปว่ ย……………………………………..…….วันทีเ่ กิดการบาดเจ็บ/เจ็บปว่ ย………………………
ข้อมูลเอกสารเกี่ยวกับผูป้ ่ วย
การตรวจสอบเอกสาร
การแนบเอกสาร
ตรวจแล้ว ไม่ได้ตรวจ แนบมา
ไม่ได้แนบ
มา
1. ประวัติการเจ็บป่ วย
1.1 สาเนาเวชระเบียนจากสถานพยาบาล
1.2 จากผูป้ ว่ ย
1.3 จากแหล่งอื่น (ระบุ)………………………………..
……………………………………………………….….
2. รายงานการตรวจทางคลิ นิก
2.1 การตรวจร่างกายทัวไป
่ และการตรวจเฉพาะที่
2.2 การตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร
2.3 การตรวจพิเศษอื่น
2.4 ความเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญ
3. ผลการตรวจของผูป้ ระเมิน (ถ้ามี) …………………...………………………………………………………………
…………………………………………………………….…………………………………………………………….
…………………………………………………………….…………………………………………………………….
4. การวิ นิจฉัยโรค (ตาม ICD 10) ………………………...…………………………………………………………….
รหัส ICD 10……………….…………………………………….……………………………………………………..
5. พยาธิ สภาพของการบาดเจ็บ/เจ็บป่ วย
ใช่
ไม่ใช่
5.1 สิน้ สุดการรักษา
5.1.1 ไม่สามารถรักษาให้ดกี ว่านี้ได้โดยผ่าตัดหรือทางยา
5.1.2 ผูป้ ว่ ยไม่ยอมรักษาต่อ
5.1.3 สิน้ สุดการรักษาตามกฎหมายกาหนด
5.2 พยาธิสภาพของอวัยวะและ/หรือร่างกายคงที่
5.3 พยาธิสภาพทีเ่ หลืออยูท่ าให้เกิดอันตรายต่อร่างกายทันที
หรือค่อย ๆ เป็ น
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6. ความเห็นของผูป้ ระเมิ น
6.1 ระบุกจิ วัตรประจาวันทีเ่ ปลีย่ นแปลง เนื่องจากการสูญเสียสมรรถภาพ(อาบน้า/ทาอาหาร/ดูแลตัวเอง/การ
ติดต่อสือ่ สาร/การเคลื่อนไหว/ความรูส้ กึ /การใช้มอื /การเดินทาง/การนอนหลับ/การร่วมเพศ/การเข้าสังคม อื่น ๆ
…………………………………………………………………………………………………..……………)
6.2 กิจวัตรประจาวัน จะทาให้เกิดการบาดเจ็บ/เป็ นอันตรายหรือทาให้การสูญเสียสมรรถภาพเพิม่ ขึน้ หรือไม่
อย่างไร
……….………………………………………………………………………………………..….………….…
6.3 ระบุขอ้ ปฏิบตั แิ ละข้อควรระวังในการใช้เครื่องช่วยในการทากิจวัตรประจาวัน
………………………………………………………………………………………………………………….
6.4 อื่น ๆ
..………………………………………………………………………………………………………………..
ข้าพเจ้าเป็ นแพทย์ผรู้ กั ษาผูป้ ว่ ยรายนี้ ตัง้ แต่วนั ที…
่ ……………………………..ถึง………...………………..
ข้าพเจ้าเป็ นแพทย์ผปู้ ระเมินการสูญเสียสมรรถภาพของผูป้ ว่ ยรายนี้ เมื่อวันที…
่ ……………...……………..
8. การสูญเสียสมรรถภาพ
ร้อยละ
ร้อยละ
อวัยวะที่มีการสูญเสียสมรรถภาพ
ของอวัยวะ
ของทัง้ ร่างกาย
8.1
8.2
8.3
8.4
7.

9. มีการสูญเสียสมรรถภาพเท่ากับร้อยละ .................. ของทัง้ ร่างกาย

ลงชื่อ
วันที…
่ …………………………………….……
(…………………………………………..)

ผูป้ ระเมิน

สถานทีต่ ดิ ต่อ…………………………………….………………………….
โทรศัพท์…………………………………………………………….………
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บทที่ 2
การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของแขนและมือ
(THE UPPER EXTREMITIES)
2.1 หลักเกณฑ์การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพ (Principles of Assessment)
2.1.1 หลักการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพ (Principles of Impairment Evaluation)
2.1.2 วิธเี ขียนรายงานและการบันทึกการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพ (Impairment Evaluation :
Documentation and Recording)
2.1.3 หลักการรวมค่าการสูญเสียสมรรถภาพในการประเมิน (Combining Impairment Ratings)
2.1.4 หลักการนาค่าการสูญเสียสมรรถภาพมาบวกกัน (Principles for Adding Impairment Value)

2.2 การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของแขนและมือที่ถกู ตัดขาด (Amputation)
2.2.1 หลักการประเมิน (General Principles)
2.2.2 การสูญเสียสมรรถภาพจากการถูกตัดขาดทีร่ ะดับสูงกว่านิ้วมือ (Amputation Impairment : Levels Proximal
to Digits)
2.2.3 การสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วมือทีถ่ ูกตัดขาด (Amputation Impairments : Digital Levels)
2.2.4 การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วมือทีถ่ ูกตัดขาด (Impairment Rating For Digital Amputation)
2.2.5 การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วมือทีเ่ กิดจากภาวะอื่น ๆ ร่วมกับนิ้วมือถูกตัดขาด (Conditions
Associated with Amputation)

2.3 การสูญเสียสมรรถภาพจากการสูญเสียความรูส้ ึกที่ผิวหนังจากรอยโรคที่เส้นประสาท
นิ้ วมือ (Sensory Impairment Due to Digital Nerve Lesions)
2.3.1 การตรวจประเมินทางคลินิก (Clinical Evaluation)
2.3.2 หลักการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วมือจากการสูญเสียความรูส้ กึ ทีผ่ วิ หนัง
(Digital Nerve Sensory Impairment Evaluation ; Principle)
2.3.3 แนวทางการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วมือจาก digital neuromas
(Rating Impairment Due To Digital Neuromas)
2.3.4 วิธกี ารประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วมือจากการสูญเสียความรูส้ กึ ทีผ่ วิ หนัง
(Digital Nerve Sensory Impairment Determination Method)
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2.4 การประเมิ น การสู ญ เสี ย สมรรถภาพของแขนและมื อ จากข้ อ เคลื่ อ นไหวผิ ด ปกติ
(Evaluating Abnormal Motion)
2.4.1 การวัดพิสยั การเคลื่อนไหวของข้อ (Clinical Measurements of Motion)
2.4.2 หลักการคานวณการสูญเสียสมรรถภาพจากข้อสูญเสียพิสยั การเคลื่อนไหวตามสูตร A = E + F
(Principle for Motion Impairment Calculation : A = E + F)
2.4.3 วิธกี ารคานวณการสูญเสียสมรรถภาพจากการสูญเสียพิสยั การเคลื่อนไหวของข้อ
(Method for Motion Impairment Calculation)
2.4.4 แนวทางการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วหัวแม่มือจากข้อนิ้วหัวแม่มือสูญเสียการเคลื่อนไหว
(Thumb Ray Motion Impairment)
2.4.5 แนวทางการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วมือจากข้อนิ้วมือสูญเสียการเคลื่อนไหว (Finger Motion
Impairment)
2.4.6 แนวทางการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วมือหลายนิ้ว
(Multiple Digit Impairments)
2.4.7 แนวทางการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากข้อมือสูญเสียการเคลื่อนไหว (Wrist Motion
Impairment)
2.4.8 แนวทางการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากข้อศอกสูญเสียการเคลื่อนไหว (Elbow Motion
Impairment)
2.4.9 แนวทางการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากข้อไหล่สูญเสียการเคลื่อนไหว(Shoulder Motion
Impairments)

2.5 การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของแขนและมือจากความผิ ดปกติ ของเส้นประสาท
(Impairment of the Upper Extremities Due to Peripheral Nerve Disorders)
2.5.1 หลักการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากการบาดเจ็บของระบบเส้นประสาท (Impairment
Evaluation Principles)
2.5.2 วิธกี ารประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากการบาดเจ็บของเส้นประสาท (Impairment Evaluation
Methods)
2.5.3 แนวทางการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากการบาดเจ็บของเส้นประสาทแต่ละส่วน (Regional
Impairment Determination)
2.5.4 แนวทางการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากเส้นประสาทถูกกดทับ (Entrapment/ Compression
Neuropathy)
2.5.5 แนวทางการประเมิน การสูญ เสีย สมรรถภาพของแขนจากกลุ่ ม อาการเจ็บ ปวดเฉพาะที่ท่ีสลับ ซับ ซ้อ น
ชนิดทีห่ นึ่งและสอง (Complex Regional Pain Syndromes CRPS, Reflex Sympathetic Dystrophy:CRPS
, Causalgia :CRPS )
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2.6 การประเมิ นการสูญเสียสมรรรถภาพของแขนและมือจากความผิ ดปกติ ของหลอดเลือด
(Impairment of the Upper Extremities Due to Vascular Disorders)
2.7 การประเมิ น การสู ญ เสี ย สมรรถภาพของแขนและมื อ จากความผิ ด ปกติ อื่ น ๆ
(Impairment of the Upper Extremities Due to Other Disorders)
2.7.1 แนวทางการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแขนและมือจากการผิดรูปร่างของกระดูกและข้อ (Bone and
Joint Deformities)
2.7.2 แนวทางการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากการผ่าตัดตกแต่งข้อ (Arthroplasty)
2.7.3 แนวทางการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแขนและมือจากความผิดปกติของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น
(Musculotendinous Impairments)

2.8 การประเมิ น การสู ญ เสี ย สมรรถภาพของแขนและมื อ จากก าลัง กล้ า มเนื้ อ อ่ อ นแรง
(Strength Evaluation)
2.8.1 หลักการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแขนและมือ (Principles)
2.8.2 การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแขนและมือโดยการวัดกาลังของการกามือและกาลังของการบีบ
นิ้วมือ (Grip and Pinch Strength)
2.8.3 การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากกล้ามเนื้ออ่อนแรงโดยผูป้ ระเมินตรวจวัดกาลังกล้ามเนื้อเอง
(Manual Muscle Testing)

2.9 สรุปขัน้ ตอนการประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของแขนและมือ (Summary of Steps
for Evaluating Impairments of the Upper Extremities)
2.10 ตัวอย่างการประเมิ นการสูญเสียสมรรภาพของแขนและมือ จากการบาดเจ็บหลายอย่าง
(Clinical Examples)
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หลักการ เกณฑ์ และวิธกี ารประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแขนและมือทีเ่ กิดจากการสูญเสียทางกาย
วิภาคทีไ่ ด้ปรับปรุงให้ทนั สมัยขึน้ ประกอบด้วย การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแขนและมือทีเ่ กิดจากการถูกตัดขาด
(Amputation) การสูญเสียความรูส้ กึ ทีผ่ วิ หนัง การเคลื่อนไหวทีผ่ ดิ ปกติของข้อหรือข้อติดแข็ง (Ankylosis) โดยอาศัยผลงาน
ของนายแพทย์ Swanson และคู่มอื แนวทางการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพฉบับพิมพ์ครัง้ ที่ 2 ซึ่งนามาปรับปรุงให้
ทันสมัย พร้อมกับเพิม่ เติมผลงานใหม่ๆ จากชมรมแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญทีเ่ กีย่ วข้อง
การปรับปรุงประกอบด้วย
1. หลักเกณฑ์ขนั ้ พืน้ ฐานการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพได้ขยายเนื้อหาให้ชดั เจนขึน้
2. ปรับปรุงข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ล่าสุดในการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแขนและมือให้ทนั สมัย
3. อธิบายวิธกี ารวัดพิสยั การเคลื่อนไหวของข้อนิ้วมือให้ชดั เจนขึน้ กว่าเดิม และเพิม่ วิธกี ารตรวจหาข้อนิ้ว
มือทีเ่ คลื่อนไหวไม่ได้เต็มทีเ่ นื่องจากการจากัดการเคลื่อนทีข่ องเส้นเอ็น
4. เพิ่มรายละเอียดการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากกลุ่มอาการเส้นประสาทถูกกดรัด
(Nerve Entrapment Syndrome )
5. เกณฑ์การวินิจฉัยโรคและการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพจากกลุ่มอาการเจ็บปวดเรือ้ รังเฉพาะที่ท่ี
สลับซับซ้อน (Complex Regional Pain Syndrome) ซึง่ ได้ขยายเนื้อหาและจัดทาให้เหมือนกันหมดใน
คู่มอื ทัง้ เล่ม
6. เกณฑ์การวินิจฉัยโรคและการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของกระดูกข้อมือสูญเสียความความมันคง
่
(Carpal Instability) ซึง่ ได้ขยายเนื้อความให้ชดั เจน
7. เกณฑ์การวินิจฉัยโรคและการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพจากอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่ยงั ไม่ได้
ประเมินโดยวิธอี ่นื ๆ ก็นามาขยายเนื้อความให้ชดั เจน

2.1 หลักเกณฑ์การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพ (Principle of Assessment) แบ่งได้ดงั นี้
2.1.1 หลักการประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพ (Principles of Impairment Evaluation)
ก่อนทีจ่ ะทาการศึกษารายละเอียดของบทนี้ แพทย์ผปู้ ระเมินควรทบทวนและทาความคุน้ เคยกับบทที่ 1 และ2
ก่อน พร้อมกับคาศัพท์ เนื้อหาของบทที่ 1 และ 2 ของคู่มอื นี้ได้บรรยายถึงวัตถุประสงค์ของคู่มอื การประยุกต์ใช้ วิธเี ตรียม
และเขียนรายงานการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพ คาศัพท์จะช่วยทาให้เข้าใจนิยามของคาต่าง ๆ ทีน่ ิยมใช้กนั ในหมู่
แพทย์ผปู้ ระเมินการสูญเสียสมรรถภาพ
วิธกี ารประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแขนและมือ แบ่งเป็ น 3 ลักษณะ คือ
1. การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพจากการสูญเสียทางกายวิภาค (Anatomic Impairment) เป็ นการ
ประเมินลักษณะทางกายภาพทีต่ อ้ งอาศัยการซักประวัติ และการตรวจร่างกายทัวไป
่ และการตรวจบริเวณแขนและมือของ
ผูร้ บั การประเมินอย่างละเอียด
2. การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพจากความสวยงาม (Cosmetic Evaluation) ได้แก่ การประเมิน
ปฎิกริ ยิ าทีแ่ สดงออกของผูร้ บั การประเมินและของสังคมทีม่ ตี ่อพยาธิสภาพทีเ่ หลืออยู่ของผูร้ บั การประเมิน
3. การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพจากการทาหน้าที่ (Functional Evaluation) ได้แก่การประเมินว่า
ผูเ้ ข้ารับการประเมินสามารถใช้อวัยวะทีเ่ หลืออยู่เคลื่อนไหว ประกอบกิจวัตรประจาวัน หรือทางานเฉพาะกิจทีม่ อบหมายให้
ได้ภายในเวลาทีก่ าหนดหรือไม่ การศึกษาเกีย่ วกับการทาหน้าทีข่ องอวัยวะในการประเมินยังมีความยุ่งยากซับซ้อนอยู่มาก
แต่สามารถนามาช่วยสนับสนุนในขบวนการประเมินได้
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ดังนัน้ การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพจากการสูญเสียทางกายวิภาค ยังคงใช้เป็ นพืน้ ฐานในการประเมิน
การสูญเสียสมรรถภาพของแขนและมือ การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพตัง้ แต่เริม่ ต้นคิดค้นขึน้ มาและทีย่ งั คงใช้ในบทนี้
ได้รบั การพัฒนาขึน้ มาเพื่อบอกถึงระดับของการสูญเสียสมรรถภาพ และผลกระทบต่อความสามารถในการประกอบกิจวั ตร
ประจาวันของผูร้ บั การประเมิน
การประเมิน การสูญ เสีย สมรรถภาพของนิ้ ว มือ ที่ปฏิบ ัติไ ด้ง่า ยและนามาใช้ประโยชน์ ไ ด้ดีท่ีสุด คือ การ
เปรียบเทียบการสูญเสียการทาหน้าที่ของนิ้วมือทีย่ งั เหลืออยู่จากการบาดเจ็บกับการสูญเสียการทาหน้าที่ทเ่ี กิดจากการที่
นิ้วมือนัน้ ถูกตัดขาด นิ้วมือทีเ่ คลื่อนไหวไม่ได้เสียความรูส้ กึ ทัง้ หมดหรือข้อนิ้วมือติดแข็ง (Ankylosis) ผิดรูปร่างในตาแหน่ ง
ทีผ่ ดิ ปกติใช้ทางานไม่ได้เลย เทียบได้เท่ากับนิ้วนัน้ ถูกตัดขาดในระดับเดียวกัน ข้อนิ้วมือทีต่ ดิ แข็ง (Ankylosis) ในตาแหน่งที่
ใช้งานได้ดใี ห้ถอื ว่าเป็ นตาแหน่งทีก่ ารเคลื่อนไหวของข้อนัน้ มีค่าการสูญเสียสมรรถภาพน้อยทีส่ ดุ
การสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วมือทีเ่ กิดจากการสูญเสียความรูส้ กึ ทีผ่ วิ หนังทัง้ หมดตามขวาง (Transverse)
ทัง้ 2 ด้านเทียบได้เท่ากับร้อยละ 50 หรือครึง่ หนึ่งของการสูญเสียสมรรถภาพทีเ่ กิดจากการถูกตั ดขาดทีค่ วามยาวเท่ากัน
หรือทีร่ ะดับเดียวกัน รูปที่ 2-6 และรูปที่ 2-7
ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วมือทีเ่ กิดจากการถูกตัดขาด การสูญเสียพิสยั การเคลื่อนไหวของข้อหรือ
ข้อติดแข็งและจากการสูญเสียความรู้สกึ ทีผ่ วิ หนัง ให้นามารวมกันได้โดยใช้ตารางค่ารวมเป็ นการสูญเ สียสมรรถภาพของ
นิ้วมือนัน้
2.1.2 วิ ธี เขี ย นรายงานและบัน ทึ กการประเมิ น การสูญ เสี ย สมรรถภาพ (Impairment Evaluation :
Documentation and Recording)
การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพทางการแพทย์ อาศัยพื้นฐานการตรวจหาการสูญเสียทางกายวิภาค
ของแขนและมือ ผลการตรวจต้องถูกต้องเป็ นรูปธรรม และบันทึกไว้ในรายงานอย่างดี และเหมาะสม ดังนัน้ แพทย์ผปู้ ระเมิน
การสูญเสียสมรรถภาพบริเวณแขนและมือ ควรมีความรูเ้ กีย่ วกับสรีระวิทยาและกายวิภาคปกติของอวัยวะส่วนนี้เป็ นอย่างดี
นอกจากนัน้ ยังต้องตรวจสภาพทัวไปทั
่
ง้ ร่างกายของผู้รบั การประเมินตัง้ แต่การประกอบกิจวัตรประจาวัน และการสังเกต
อย่างละเอียดในการตรวจร่างกายทัว่ ๆ ไป การตรวจเฉพาะที่ ภาพถ่ายรังสี ผลการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารและควรถ่ายรูป
ไว้ดว้ ย
การประเมิน การสู ญ เสีย สมรรถภาพต้ อ งใช้ ข้อ มู ล ที่แ พทย์ ต รวจพบจริ ง การประสบอัน ตรายหรื อ
่
การเจ็บปวยในอดีตให้นามาพิจารณาในขณะทาการประเมินเกีย่ วกับสาเหตุและการแบ่งสันปนั ส่วนกันตามรายละเอียดใน
บทที่ 1 และ 2 การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพในบทนี้ไม่พจิ ารณาค่าการสูญเสียสมรรถภาพระหว่างมือข้างถนัดและ
ไม่ถนัด
การตรวจร่างกายของแขนและมือที่ละเอียดสมบูรณ์เป็ นสิง่ จาเป็ นในการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพ
ทีถ่ ูกต้อง การบันทึกผลการตรวจร่างกายอย่างเป็ นระบบ ตามแบบการบันทึกการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพจากรูปที่
2-1ก และ 2-1ข นิยมนามาใช้ในการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแขนและมือ แบบบันทึกส่วนแรกของการประเมิน
(รูปที่ 2-1ก) ประกอบด้วยการบันทึกการตรวจบริเวณมือ และลงรายละเอียดการสูญเสียสมรรถภาพที่เกิดจากข้อนิ้วมือที่
เคลื่อนไหวผิดปกติหรือข้อติดแข็ง จากนิ้วมือถูกตัดขาด จากการสูญเสียความรูส้ กึ ทีผ่ วิ หนังจากรอยโรคทีเ่ ส้นประสาทนิ้วมือ
(Digital Nerve) และจากความผิดปกติอ่นื ๆ
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แบบบันทึกส่วนที่ 2 (รูปที่ 2-1ข) ประกอบด้วยการบันทึกการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพบริเวณข้อมือ ข้อศอก
และข้อไหล่ ที่เกิดจากการเคลื่อนไหวที่ผดิ ปกติหรือข้อติดแข็ง การถูกตัดขาดและจากความผิดปกติอ่นื ๆ ที่กดิ จาก
เส้นประสาทและหลอดเลือด และความผิดปกติอ่นื ๆ ทีไ่ ม่ปรากฏในหัวข้อดังกล่าว เช่น จากการสูญเสียกาลังการกามือ
(Grip Strength) ตารางที่ 2-1 แสดงการแปลงค่าการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วมือเป็ นมือ ตารางที่ 2-2 แสดงการแปลงค่า
การสูญเสียสมรรถภาพจากมือเป็ นแขน
การสูญเสียสมรรถภาพของแขนทีเ่ กิดจากมือ ข้อมือ ข้อศอก และข้อไหล่ผดิ ปกติ ให้นามารวมกันโดยใช้ตารางค่า
รวมจะเป็ นค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแขนที่เกิดจากมือ ข้อมือ ข้อศอก และข้อไหล่ผดิ ปกติ การแปลงค่าการสูญเสีย
สมรรถภาพของแขน เป็ นของทัง้ ร่างกายให้ใช้ตารางที่ 2-3
ค่าการสูญเสียสมรรถภาพค่าใดทีต่ ้องนามาบวกกัน หรือค่าใดทีต่ ้องนามารวมกันโดยใช้ตารางค่ารวม ได้อธิบาย
ไว้แล้วในหัวข้อ 2.1.3 และ 2.1.4 กับเครื่องหมายดอกจันทน์ในรูปที่ 2-1ก และ 2-1ข
แบบการบันทึกการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพนี้ใช้กบั การสูญเสียสมรรรถภาพของแขนและมือแต่ ละข้าง
ในกรณีทม่ี กี ารสูญเสียสมรรถภาพของแขนและมือทัง้ สองข้าง ก็ให้บนั ทึกค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแขนและมือแต่ละ
ข้างแยกกันก่อน แล้วจึงนาค่าการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกายจากแขนและมือแต่ละข้างมารวมกันโดยใช้ตาราง
ค่ารวม ก็จะได้ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกายทัง้ หมด แต่เมื่อพิจารณาแล้ว ถ้าพบว่าค่าการสูญเสียสมรรถภาพ
ทัง้ หมดของทัง้ ร่า งกายไม่เ หมาะสมและไม่ ตรงกับ ความเป็ น จริง กับ การเปลี่ย นแปลงที่เกิดขึ้น ในการประกอบกิจวัต ร
ประจาวันของผูร้ บั การประเมิน ก็ให้เขียนข้อสังเกตเหล่านี้ไว้ในรายงานด้วย
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รูปที่ 2-1ก ตัวอย่างแบบการบันทึกการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแขนส่วนที่ 1 (เฉพาะมือ) [Upper Extremity Impairment Evaluation Record – Part 4 (Hand)]
ชื่อ ..................................................... อายุ .….... ปี เพศ ........... มือข้างทีบ่ าดเจ็บ ................... มือข้างถนัด ................ วันที่ ...........................................................
อาชีพ ............................................................................... การวินิจฉัยโรค .......................................................................................................................................
การเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ
การถูกตัดขาด
การสูญเสียความรู้สึก
ความผิดปกติ อื่น ๆ
ทาเครื่องหมายระดับ
และค่าร้อยละการ
สูญเสียสมรรถภาพ

บันทึกมุมที่เคลื่อนไหวได้หรือมุมที่ข้อติ ดแข็ง
และค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้ ว

นิ้วหัวแม่มอื

ข้อ
โคน
นิ้ว
MP

ข้อ
ปลา
ยนิ้ว
IP

การงอข้อ

ข้อติดแข็ง

การสูญเสีย %

ข้อเคลื่อนไหวได้

ข้อติดแข็ง

การสูญเสีย %

การหุบข้อ
การสบนิ้ว

มุม O
สูญเสีย %
เซนติเมตร
สูญเสีย %
เซนติเมตร
สูญเสีย %

[1]

ข้อโคนนิ้ว
MP

นิ้วชี้

ข้อ
กลา
งนิ้ว
PIP

ข้อ
ปลาย
นิ้ว
IP

การงอข้อ
มุม

การเหยียดข้อ

=

ข้อติดแข็ง

26
การสูญเสีย %

ข้อ
ปลา
ยนิ้ว
IP
ข้อโคนนิ้ว
MP

**** การสูญเสีย
[5]
สมรรถภาพ ของนิ้ว %
=
[2]

การสูญเสียสมรรถภาพของนิ้ว
% =
[3]

การสูญเสียสมรรถภาพ
ของนิ้ว % =
[4]

[3]

[4]

** แปลงเป็นค่าการสูญเสีย
สมรรถภาพของมือ %
การเคลื่อนไหวทีผ่ ดิ ปกติ [1]

O

สูญเสีย %
มุม O
สูญเสีย %
มุม O

การถูกตัดขาด
[2]
การสูญเสียความรูส้ กึ [3]
ความผิดปกติอ่นื ๆ
[4]
* รวม 1,2,3,4, ค่าร้อยละการ
สูญเสียฯ ของนิ้วมือ

สูญเสีย %

[1]
* รวมค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วมือ (MP , PIP , IP) = 56
การงอข้อ
การเหยียดข้อ
ข้อติดแข็ง
การสูญเสีย %

ข้อ
กลา
งนิ้ว
PIP

การเคลื่อนไหวทีผ่ ดิ ปกติ [1]
การถูกตัดขาด
[2]
การสูญเสียความรูส้ กึ [3]
ความผิดปกติอ่นื ๆ
[4]
* รวม 1,2,3,4, ค่าร้อยละการ
สูญเสียฯ ของนิ้วหัวแม่มอื

[2]

บวกค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วหัวแม่มอื (CMC + MP + IP)

นิ้วกลาง

กาหนดชนิ ด และ
ค่าร้อยละการ
สูญเสียสมรรถภาพ

มุม O
สูญเสีย %
มุม O
สูญเสีย %
การกางข้อ

ข้อฐานนิ้ว
CMC

การเหยียดข้อ

กาหนดชนิ ด ระดับ และ
ค่าร้อยละการสูญเสีย
สมรรถภาพ

ค่าร้อยละการสูญเสีย
สมรรถภาพของมือ
* รวมค่าร้อยละการสูญเสีย
สมรรถภาพของนิ้ วหัวแม่มือ
** แปลงเป็ นค่าร้อยละการสูญเสีย
สมรรถภาพของมือ

การสูญเสียสมรรถภาพ
ของนิ้ว % =
.
[2]

การสูญเสียสมรรถภาพของนิ้ว
% =
[3] [3]

การสูญเสียสมรรถภาพ
ของนิ้ว % =
[4]
[4]

มุม O
สูญเสีย %
มุม O
สูญเสีย %

** เแปลงเป็นค่าการสูญเสีย
สมรรถภาพของมือ%

การเคลื่อนไหวทีผ่ ดิ ปกติ [1]
การถูกตัดขาด
การสูญเสียความรูส้ กึ

[2]
[3]

ความผิดปกติอ่นื ๆ
[4]
* รวม 1,2,3,4, ค่าร้อยละการ
สูญเสียฯ ของนิ้วมือ

มุม O

สูญเสีย %
* รวมค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วมือ (MP , PIP , IP)

=

56

[1]

การสูญเสียสมรรถภาพ
ของนิ้ว % =
. [2]

การสูญเสียสมรรถภาพของ
นิ้ว % =
[3][3]

การสูญเสียสมรรถภาพ
[4]
ของนิ้ว % =
[4]

** แปลงเป็นค่าการสูญเสีย
สมรรถภาพของมือ %
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การเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ

บันทึกมุมที่เคลื่อนไหวได้หรือมุมที่ข้อติ ดแข็ง
และค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้ ว

ข้อกลางนิ้ว
PIP
ข้อโคนนิ้ว
MP

นิ้วนาง

ข้อปลายนิ้ว
IP

การงอข้อ
มุม

O

การเหยียด
ข้อ

ข้อติด
แข็ง

ข้อปลายนิ้ว
IP

ทาเครื่องหมาย
ระดับ และค่าร้อย
ละการสูญเสีย
สมรรถภาพ

กาหนดชนิ ด ระดับ และ
ค่าร้อยละการสูญเสีย
สมรรถภาพ

กาหนดชนิ ด และ
ค่าร้อยละการ
สูญเสียสมรรถภาพ

สูญเสีย
%
มุม O
สูญเสีย
%
มุม O
สูญเสีย
%

[2]

การงอข้อ

ข้อกลางนิ้ว
PIP

ความผิดปกติ อื่น ๆ

มุม

การเหยียด
ข้อ

=

ข้อติด
แข็ง

32

การสูญเสีย
สมรรถภาพของนิ้ว %
=
.

[3]
การสูญเสียสมรรถภาพของนิ้ว
% =
[3]

[4]
การสูญเสีย
สมรรถภาพของนิ้ว
% =
[4]

การเคลื่อนไหวทีผ่ ดิ ปกติ
[1]
การถูกตัดขาด
[2]
การสูญเสียความรูส้ กึ
[3]
ความผิดปกติอ่นื ๆ
[4]
* รวม 1,2,3,4, ค่าร้อยละ
การสูญเสียฯ ของนิ้วมือ

สูญเสีย
%
มุม O
สูญเสีย
%
มุม O
สูญเสีย
%

* รวมค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วมือ (MP , PIP , IP)

** แปลงเป็นค่าการ
สูญเสียสมรรถภาพของ
มือ %

การสูญเสีย %

O

[2]
[1]
=

56

การสูญเสีย
สมรรถภาพของนิ้ว %
=
[2]

[3]
การสูญเสียสมรรถภาพของนิ้ว
% =
[3]

บวกการสูญเสียสมรรถภาพทัง้ หมดของมือ : บวกค่าสูญเสีย % ของนิ้วหัวแม่มอื + ของนิ้วชี้ + ของนิ้วกลาง + ของนิ้วนาง + ของนิ้วก้อย
*** แปลงค่าการสูญเสียสมรรถภาพทัง้ หมดของมือเป็นของแขน (ถ้ากระดูกฝา่ มือของนิ้วหัวแม่มอื ปกติ ก็ให้ใช้แบบบันทึกส่วนที่ 2 แถว 2 )
‡ บวกค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากการตัดนิ้วหัวแม่มอื [5] ........% + การสูญเสียสมรรถภาพของแขนทีเ่ กิดจากมือ ............ %
ถ้ามีการสูญเสียสมรรถภาพเฉพาะบริเวณมือก็ให้แปลงค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแขนเป็นของทังร่
้ างกาย****
*
**
***
****

ค่าร้อยละการสูญเสีย
สมรรถภาพของมือ
* รวมค่าร้อยละการสูญเสีย
สมรรถภาพของนิ้ วมือ
** แปลงเป็ นค่าร้อยละการ
สูญเสียสมรรถภาพของมือ

การเคลื่อนไหวทีผ่ ดิ ปกติ
[1]
การถูกตัดขาด
[2]
การสูญเสียความรูส้ กึ
[3]
ความผิดปกติอ่นื ๆ
[4]
* รวม 1,2,3,4, ค่าร้อยละ
การสูญเสียฯ ของนิ้วมือ

* รวมค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วมือ (MP , PIP , IP)

ข้อโคนนิ้ว
MP

การสูญเสียความรู้สึก

การสูญเสีย %

[1]

นิ้วก้อย

การถูกตัดขาด

รวมค่าการสูญเสียสมรรถภาพโดยใช้ตารางค่ารวม
ใช้ตารางที่ 2-1 (แปลงค่าการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วมือไปเป็นของมือ)
ใช้ตารางที่ 2-2 (แปลงค่าการสูญเสียสมรรถภาพของมือไปเป็นของแขน)
ใช้ตารางที่ 2-3 (แปลงค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแขนเป็นของทัง้ ร่างกาย)

+9 =
=
=
=

[4]
การสูญเสีย
สมรรถภาพของนิ้ว
% =
[4]

…………..0%
…………..0%
…………..0%
…………..0%

** แปลงเป็นค่าการ
สูญเสียสมรรถภาพของ
มือ %
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รูปที่ 2-1ข ตัวอย่างแบบการบันทึกการประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของแขนส่วนที่ 2 (ข้อมือ ข้อศอก และข้อไหล่) [Upper Extremity Impairment Evaluation
Record – Part 2 (Wrist, Elbow, and Shoulder)]
ชือ่ .......................……….............................. อายุ .…... ปี เพศ .................. มือข้างทีบ่ าดเจ็บ .............. มือข้างถนัด ............. วันที่ ....................
อาชีพ ...................................................................................... การวินิจฉัยโรค ........................................................................................
การเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ

ความผิดปกติ อื่น ๆ
กาหนดชนิ ด และ
การสูญเสีย
สมรรถภาพ %

บันทึกมุมที่เคลื่อนไหวได้หรือมุมที่ข้อติ ดแข็ง
และค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของแขน
การงอข้อ

การเหยียดข้อ

ข้อติดแข็ง

การสูญเสีย %

การเบนไปทาง
ด้านนิ้วหัวแม่มอื

การเบนไปทาง
ด้านนิ้วก้อย

ข้อติดแข็ง

การสูญเสีย %

การสูญเสียสมรรถภาพ
เฉพาะส่วน %
* รวม [1] , [2]

การถูกตัดขาด
ทาเครื่องหมายระดับ และค่าการสูญเสีย
สมรรถภาพของแขน%

มุม O

ข้อมือ

สูญเสีย %

มุม

O

ข้อไหล่

ข้อศอก

สูญเสีย %
[1]
บวกค่าการสูญเสียสมรรถภาพ % การงอ / เหยียด + การเบนไปทางด้านนิ้วหัวแม่มอื / นิ้วก้อย =
17
การงอข้อ
การเหยียดข้อ
ข้อติดแข็ง การสูญเสีย %
มุม O
สูญเสีย %
คว่ามือ
หงายมือ
ข้อติดแข็ง การสูญเสีย %
มุม O
4
สูญเสีย %
[1]
บวกค่าการสูญเสียสมรรถภาพ % การงอ / เหยียด + การคว่ามือ / การหงายมือ = 4
การงอข้อ
การเหยียดข้อ
ข้อติดแข็ง การสูญเสีย %
มุม O
สูญเสีย %
การหุบแขน
การกางแขน
ข้อติดแข็ง การสูญเสีย %
มุม O

[2]
สูญเสีย %

=
17

[2]
สูญเสีย %

=

4

สูญเสีย %
การหมุนเข้าใน
มุม

การหมุนออก
นอก

ข้อติดแข็ง

การสูญเสีย %

O

สูญเสีย %
[1]
[2]
บวกค่าการสูญเสียสมรรถภาพ % การงอ / เหยียด + การหุบแขน / การกางแขน +
สูญเสีย % =
การหมุนเข้าใน /การหมุนออกนอก =
1. ค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากการถูกตัดขาด (ไม่นบั นิ้วมือขาด)
=
2. ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแขนเฉพาะส่วน
* (รวม มือ...............% , ข้อมือ...............% , ข้อศอก...............% , ข้อไหล่...............%) =
3. ค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากความผิดปกติของระบบเส้นประสาท
=
4. ค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากความผิดปกติของหลอดเลือด
=
5. ค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากความผิดปกติอ่นื ๆ (ทีไ่ ม่ได้รวมอยูใ่ นค่าการสูญเสียสมรรถภาพเฉพาะส่วน) =
ค่าการสูญเสียสมรรถภาพทัง้ หมดของแขน (* รวมข้อ 1,2,3,4,5)
=
ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกาย (แปลงค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากแขนเป็นของทัง้ ร่างกาย โดยใช้ตารางที่ 2-3) =

สูญเสีย%
%
74

%
%
%
%
74 %
44 %

* ใช้ตารางค่ารวม
ถ้ามีการสูญเสียสมรรถภาพของแขนทัง้ สองข้าง ให้ประเมินค่าการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกายเนื่องจากแขนแต่ละข้างก่อนจากนัน้ จึงนาค่าทีไ่ ด้มารวมกันโดยใช้ตารางค่ารวม
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ตารางที่ 2-1 การแปลงค่าการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้ วมือเป็ นค่าการสูญเสียสมรรถภาพของมือ*
(Conversion of Impairment of the Digits to Impairment of the Hand*)
ร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพ
นิ้ วหัวแม่มือ

มือ

ร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพ
นิ้ วชี้หรือนิ้ วกลาง

มือ

ร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพ
นิ้ วนางหรือนิ้ วก้อย

0–1
=
0
0–2
=
0
2–3
=
1
3–7
=
1
4–6
=
2
8 – 12
=
2
7–8
=
3
13 – 17
=
3
9 – 11
=
4
18 – 22
=
4
12 – 13
=
5
23 – 27
=
5
14 – 16
=
6
28 – 32
=
6
17 – 18
=
7
33 – 37
=
7
19 – 21
=
8
38 – 42
=
8
22 – 23
=
9
43 – 47
=
9
24 – 26
=
10
48 – 52
=
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
* ดูตารางที่ 2 – 2 เพื่อทาการแปลงค่าการสูญเสียสมรรถภาพของมือเป็ นค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแขน

0–4
5 – 14
15 – 24
25 – 34
35 – 44
45 – 54
55 – 64
65 – 74
75 – 84
85 – 94
95 – 100

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

มือ
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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2.1.3 หลักการรวมค่าการสูญเสียสมรรถภาพในการประเมิ น (Combining Impairment Ratings)
การนาค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากหลายส่วน (อย่าง) ของอวัยวะหนึ่งใดมารวมกันไม่ใช่ บวกกันอาศัย
หลักการที่ว่าหลังจากที่หกั การสูญเสียสมรรถภาพจากส่วนแรกของอวัยวะนัน้ ไปแล้ว ค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพ
ส่วนทีส่ องทีส่ าม ไม่ใช่ค่าร้อยละการสูญเสียของอวัยวะนัน้ ทัง้ หมด (เช่น ของนิ้วมือทัง้ นิ้ว) แต่เป็ นการสูญเสียเพียงส่วนหนึ่ง
ของส่วนทีเ่ หลือเท่านัน้ เช่น ต้องทาการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วมือภายหลังการตัดผ่านข้อกลางนิ้วมือเหลือ
เพียง โคนนิ้วมือ และข้อโคนนิ้วมืองอไม่ได้เต็มที่ กรณีเช่นนี้ ข้อโคนนิ้วมือไม่ได้งอนิ้วทัง้ นิ้ว เพียงแต่งอส่วนทีเ่ หลือของนิ้ว
เท่านัน้ การประเมินการสูญเสียฯของนิ้ว จึงต้องนาการสูญเสียฯ ของนิ้วจากการถูกตัดผ่านข้อกลางนิ้วรวมกับค่าการ
สูญเสียฯ ของนิ้วจากการทีข่ อ้ โคนนิ้วงอไม่ได้เต็มที่
เมื่อนิ้วมือหรือมือหรือแขนมีการสูญเสียสมรรถภาพหลายชนิด เช่น การสูญเสียสมรรถภาพจากการเคลื่อนไหว
ข้อทีผ่ ดิ ปกติของนิ้วมือ การสูญเสียความรูส้ กึ ทีผ่ วิ หนังและจากการทีน่ ้ิวมือบางส่วนถูกตัดขาด ค่าการสูญเสียสมรรถภาพ
ต่าง ๆ เหล่านี้ ต้องนามารวมกันจึงจะเป็ นค่าการสูญเสียสมรรถภาพทัง้ หมดของนิ้วมือ เมื่อได้ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของ
นิ้วมือแล้วต่อไปจึงทาการแปลงค่าการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วมือไปเป็ นหน่ วยที่ใหญ่ขน้ึ คือ มือ ในทานองเดียวกันการ
สูญเสียสมรรถภาพจากหลายส่วน เช่น จากมือ ข้อมือ ข้อศอก และข้อไหล่ ต้องแปลงค่าการสูญเสียของแต่ละส่วนให้เป็ น
ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแขนก่อน แล้วจึงนาค่าการสูญเสียสมรรถภาพทีไ่ ด้นนั ้ มารวมกัน (มิใช่บวกกัน) เป็ นค่าการ
สูญเสียสมรรถภาพทัง้ หมดจากของแขน จากนัน้ จึงจะแปลงเป็ นค่าการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกายตามตารางที่ 2-3
การนาค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของสองค่ามารวมกันศึกษาได้จากตารางค่ารวมท้ายเล่ม ซึง่ ใช้สตู รทาง
คณิตศาสตร์ คือ ค่ารวมของ ก% กับ ข% = ก% + ข% (100%-ก%) ค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพทีจ่ ะนามารวมกัน
จะต้องเป็ นหน่ วยเดียวกัน เช่น ของนิ้วมือ แขน หรือของทัง้ ร่างกาย ถ้าต้องการนาค่าสูญเสียสมรรถภาพตัง้ แต่ 3 ค่า
ขึน้ ไปมารวมกัน ต้องนาค่าการสูญเสียสมรรถภาพทีน่ ้อยทีส่ ุด 2 ค่า มารวมกันก่อน แล้วจึงนาค่ารวมทีไ่ ด้ม ารวมกับค่าการ
สูญเสียสมรรถภาพที่ 3 จะได้ค่าการสูญเสียสมรรถภาพรวมทัง้ หมด วิธกี ารรวมแบบนี้สามารถทาซ้าต่อ ๆ ไปได้โดยไม่มี
ทีส่ น้ิ สุด ค่าทีไ่ ด้จะเป็ นค่ารวมการสูญเสียสมรรถภาพทัง้ หมดของผูร้ บั การประเมินแต่ละราย
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ตารางที่ 2-2 การแปลงค่าการสูญเสียสมรรถภาพของมือเป็ นค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแขน*
(Conversion of Impairment of the Hand to Impairment of the Upper Extremity*)
ร้อยละ
การสูญเสีย
สมรรถภาพ
มือ
แขน
0
= 0
1
= 1
2
= 2
3
= 3
4
= 4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

5
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
14
15

ร้อยละ
การสูญเสีย
สมรรถภาพ
มือ
แขน
18 = 16
19 = 17
20 = 18
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

19
20
21
22
23
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

ร้อยละ
การสูญเสีย
สมรรถภาพ
มือ
แขน
36 = 32
37 = 33
38 = 34
39 = 35
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

36
37
38
39
40
41
41
42
43
44
45
46
47
48

ร้อยละ
การสูญเสีย
สมรรถภาพ
มือ
แขน
54 = 49
55
56
57
58
59

=
=
=
=
=

50
50
51
52
53

60
61
62
63
64

=
=
=
=
=

54
55
56
57
58

65
66
67
68
69

=
=
=
=
=

59
59
60
61
62

70
71

=
=

63
64

* ดูตารางที่ 2-3 เพื่อทาการแปลงค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแขนเป็ นค่าการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกาย

ร้อยละ
การสูญเสีย
สมรรถภาพ
มือ
แขน
72 = 65
73 = 66
74 = 67
75
76
77
78
79

=
=
=
=
=

68
68
69
70
71

80
81
82
83
84

=
=
=
=
=

72
73
74
75
76

85
86
87
88
89

=
=
=
=
=

77
77
78
79
80

ร้อยละ
การสูญเสีย
สมรรถภาพ
มือ
แขน
90 = 81
91 = 82
92 = 83
93 = 84
94 = 85
95
96
97
98
99
100

=
=
=
=
=
=

86
86
87
88
89
90
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ตารางที่ 2-3 การแปลงค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแขนเป็ นค่าการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกาย
(Conversion of Impairment of the Upper Extremity to Impairment of the Whole Person)
ร้อยละการสูญเสีย
สมรรถภาพ
แขน
ทัง้ ร่างกาย
0
=
0
1
=
1
2
=
1
3
=
2
4
=
2

ร้อยละการสูญเสีย
สมรรถภาพ
แขน
ทัง้ ร่างกาย
20
=
12
21
=
13
22
=
13
23
=
14
24
=
14

ร้อยละการสูญเสีย
สมรรถภาพ
แขน
ทัง้ ร่างกาย
40
=
24
41
=
25
42
=
25
43
=
26
44
=
26

ร้อยละการสูญเสีย
สมรรถภาพ
แขน
ทัง้ ร่างกาย
60
=
36
61
=
37
62
=
37
63
=
38
64
=
38

5
6
7
8
9

=
=
=
=
=

3
4
4
5
5

25
26
27
28
29

=
=
=
=
=

15
16
16
17
17

45
46
47
48
49

=
=
=
=
=

27
28
2/8
29
29

65
66
57
68
69

=
=
=
=
=

10
11
12
13
14

=
=
=
=
=

6
7
7
8
8

30
31
32
33
34

=
=
=
=
=

18
19
19
20
20

50
51
52
53
54

=
=
=
=
=

30
31
31
32
32

70
71
72
73
74

15
16
17
18
19

=
=
=
=
=

9
10
10
11
11

35
36
37
38
39

=
=
=
=
=

21
22
22
23
23

55
56
57
58
59

=
=
=
=
=

33
34
34
35
35

75
76
77
78
79

ตัวอย่างที่ 2.1
การตรวจร่างกาย
ผลการประเมิน
คาอธิ บาย

ร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพ
แขน
80
81
82
83
84

ทัง้ ร่างกาย
48
49
49
50
50

=
=
=
=
=

39
40
40
41
41

85
86
87
88
89

=
=
=
=
=

51
52
52
53
53

=
=
=
=
=

42
43
43
44
44

90
91
92
93
94

=
=
=
=
=

54
55
55
56
56

=
=
=
=
=

45
46
46
47
47

95
96
97
98
99

=
=
=
=
=

57
58
58
59
59

100

=

60

นิ้วชี้ขวาของผูร้ บั การประเมินถูกตัดขาดที่ข้อปลายนิ้ว มีค่าการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้ว ร้อยละ
45 ตามตารางที่ 2-4 และข้อกลางนิ้วติดแข็งในท่างอ 90 องศา มีค่าการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้ว
ร้อยละ 75 ตามรูปที่ 2-23
นิ้วชีส้ ญ
ู เสียสมรรถภาพร้อยละ 17 ของมือ
1. นาค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากทัง้ 2 ส่วนของนิ้วชีม้ ารวมกันโดยใช้ตารางค่ารวม คือ 45% รวม
กับ 75% ได้คา่ 86% ของนิ้ว (ตารางค่ารวม)
หรือใช้สตู รค่ารวมของ ก% และ ข%
= ก% + ข% (100-ก%)
= 45% + 75% (100-45%)
= 86%
2. เนื่องจากนิ้วชีห้ นึ่งนิ้วมีคา่ สัดส่วนสัมพัทธ์ = 20% ของมือ (ตารางที่ 2-1)
ดังนัน้ ผูร้ บั การประเมินรายนี้สญ
ู เสียสมรรถภาพของมือ เท่ากับ 20% X 86%

( 20 x 86 ) = 17%
100
100
* หรือเทียบแปลงค่าการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วชีร้ อ้ ยละ 86 เป็ นค่าการสูญเสียสมรรถภาพของมือร้อยละ 17 (ตารางที่ 2-1)
และเท่ากับร้อยละ 15 ของแขน (ตารางที่ 2-2) หรือ เท่ากับร้อยละ 9 ของทัง้ ร่างกาย (ตารางที่ 2-3)
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2.1.4 หลักการนาค่าการสูญเสียสมรรถภาพมาบวกกัน (Principles for Adding Impairment Value)
เมื่ออวัยวะหนึ่งใดมีหลายองค์ประกอบ แต่ละองค์ประกอบมีค่าสัดส่วนสัมพัทธ์ท่ชี ดั เจน เมื่อบวกกันทัง้ หมดได้
เท่ากับ 100% ในกรณีเช่นนี้การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะนัน้ ให้นาค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพจาก
แต่ละองค์ประกอบเหล่านัน้ มาบวกกัน (Add) ไม่ใช่รวมกัน (Combine) การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของมือในกรณี
ต่อไปนี้ ให้นาค่าการสูญเสียสมรรถภาพของมือทีเ่ กิดจากส่วนต่าง ๆ มาบวกกันได้
1. การประเมิน การสูญ เสีย สมรรถภาพของมือ จากการสูญ เสีย สมรรถภาพของนิ้ ว มือ ให้น าค่ า การสูญ เสีย
สมรรถภาพของมือทีเ่ กิดจากการสูญเสียสมรรถภาพของแต่ละนิ้วทีม่ หี น่ วยเป็ นมือบวกกัน เพราะสมรรถภาพของมือหนึ่ง
ข้าง (100%) เท่ากับผลบวกของสมรรถภาพของนิ้วมือทัง้ ห้า คือนิ้วหัวแม่มอื เท่ากับร้อยละ 40 ของมือ นิ้วชีแ้ ละนิ้วกลาง
แต่ละนิ้วเท่ากับร้อยละ 20 ของมือ นิ้วนางและนิ้วก้อย แต่ละนิ้วเท่ากับร้อยละ 10 ของมือ (ตารางที่ 2-1 และ 2-4)
2. นิ้วหัวแม่มอื ทีถ่ ูกตัดขาดเหนือกว่าข้อโคนนิ้วให้ใช้หน่ วยการสูญเสียสมรรถภาพเป็ นของแขน (ตารางที่ 2-4)
และมีค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแขน (37% ถึง 38% ค่าการสูญเสียฯ จะมากหรือน้อยขึน้ อยู่กบั ระดับทีถ่ ูกตัด) สูงกว่า
ค่าการสูญเสียสมรรถภาพทีเ่ กิดจากการตัดผ่านระดับข้อโคนนิ้วหัวแม่มอื (36%) ตามตารางที่ 2-4 ในกรณีทม่ี กี ารสูญเสีย
สมรรถภาพอย่างอื่นของมือร่วมด้วยให้ทาการแปลงค่าการสูญเสียสมรรถภาพของมือทัง้ หมดเป็ นของแขนก่อนแล้วจึงนาค่า
การสูญเสียสมรรถภภาพอย่างถาวรของแขนที่เกิดจากการที่น้ิวหัวแม่มอื ถูกตัดขาดเหนือกว่าข้อโคนนิ้ว (Amputation of
Thumb kay) มาบวกกัน
3. ค่ า การสู ญ เสีย สมรรถภาพจากการสูญ เสีย พิส ัย การเคลื่อ นไหวของนิ้ ว หัว แม่ มือ (Thumb Ray Motion
Impairment) คานวณได้โดยให้นาค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากการสูญเสียพิสยั การเคลื่ อนไหวของข้อแต่ ละข้อของ
นิ้วหัวแม่มอื มาบวกกัน หน้าทีข่ องนิ้วหัวแม่มอื หนึ่งนิ้วมีค่า 100% เกิดจากผลบวกของข้อฐานหัวแม่มอื (Carpometacarpal
Joint) 75% ข้อโคนนิ้วหัวแม่มอื (Metacarpophalangeal Joint) 10% และ ข้อปลายนิ้วหัวแม่มอื (Interphalangeal Joint)
15%
นิ้วมืออื่นๆ แต่ละนิ้วนอกจากนิ้วหัวแม่มอื ได้กาหนดหน้าทีข่ องข้อโคนนิ้วเท่ากับ 100% ของนิ้ว ข้อกลางนิ้ว
เท่ากับ 80% ของนิ้ว และข้อปลายนิ้วเท่ากับ 45% ของนิ้ว ซึง่ ไม่ใช่การกาหนดให้หน้าทีข่ องนิ้วมือ 100% มาจากผลบวก
ของข้อโคนนิ้ว ข้อกลางนิ้ว และข้อปลายนิ้ว ดังนัน้ การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วมือจากการสูญเสียพิสยั การ
เคลื่อนไหวของข้อแต่ละข้อให้นาค่าการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วมือทีเ่ กิดจากแต่ละข้อมารวมกันโดยใช้ตารางค่ารวม
4. หน่ วยการเคลื่อนไหวแต่ละทิศทางทีท่ าให้เกิดการสูญเสียพิสยั การเคลื่อนไหวของข้อเดียวกัน ให้นาค่า การ
สูญเสียสมรรถภาพจากแต่ละทิศทางนัน้ มาบวกกันตามสูตรการคานวณ A% = E% + F% เช่น ข้อกลางนิ้วสูญเสียพิสยั การ
งอและการเหยียดข้อก็ให้นามาบวกกัน ในทานองเดียวกัน ข้ออื่น ๆ ก็ใช้วิธีการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพแบบ
เดียวกัน ตัวอย่างเช่น ข้อศอกก็ให้นาค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากการเคลื่อนไหวทีผ่ ดิ ปกติของข้อศอกทัง้ หมดมา
บวกกัน คือการสูญเสียสมรรถภาพจากการงอข้อศอก บวกกับ การเหยียดข้อศอก (IF% + IE%) และนามาบวกกับค่าการ
สูญเสียสมรรถภาพจากการคว่ าฝ่ามือ (Pronation) และการหงายฝ่ามือ (Supination) (IP%+IS%) หรือค่าการสูญเสีย
สมรรถภาพทัง้ หมดของข้อศอก = (IF% + IE%) + (IP% + IS%)
5. ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแขนและมือทีเ่ กิดจากความผิดปกติอ่นื ๆ ตามหัวข้อ 2.7 นัน้ ได้กาหนดให้แต่ละ
ข้อมีค่าสัดส่วนสัมพัทธ์ 100 % ของนิ้วมือ โดยนิ้วหัวแม่มอื กาหนดให้ ข้อฐานหัวแม่มอื (Carpormetacarpal-CMC) มีค่า
60% ข้อโคนนิ้วหัวแม่มอื มีค่า 15 % ข้อปลายนิ้วหัวแม่มอื มีค่า 25% ส่วนนิ้วอื่นกาหนดค่าสัดส่วนสัมพัทธ์ให้ขอ้ โคนนิ้ว
(MP) มีค่า 50% ข้อกลางนิ้ว (PIP) มีค่า 30% และข้อปลายนิ้ว (DIP) มีค่า 20% (ตารางที่ 2-18)
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ค่าสัดส่วนสัมพัทธ์ในตารางที่ 2-18 ไม่ตรงกับค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแขนและมือที่ถูกตัดขาด ตาม
ตารางที่ 2-4 และตารางทีเ่ กีย่ วกับการสูญเสียพิสยั การเคลื่อนไหวของข้อ ดังนัน้ ในกรณีทไ่ี ม่มกี ารตัดแขนหรือมือ หรือข้อ
และแต่ละข้อของนิ้วมือต้องมีพสิ ยั การเคลื่อนไหวปกติ ในกรณีเช่นนี้ถ้านิ้วใดนิ้วหนึ่งมีโรคหรือความผิดปกติเกิดขึน้ กับข้อ
มากกว่าหนึ่งข้อขึน้ ไป ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแต่ละข้อทีป่ ระเมินได้จากความผิดปกติในนิ้วนัน้ ให้นามาบวกกันได้
แต่ถา้ มีการตัดแขน หรือมือ หรือข้อ ค่าการสูญเสียสมรรถภาพทีป่ ระเมินได้จากการสูญเสียพิสยั การเคลื่อนไหวหรืออย่าง
อื่นจะต้องนามารวมกันโดยใช้ตารางค่ารวม ส่วนการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพอื่น ๆ บริเวณแขนต้องนาค่าการสูญเสีย
สมรรถภาพของแขนมารวมกันโดยใช้ตารางค่ารวม

2.2 การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของแขนและมือที่ถกู ตัดขาด ( Amputation)
2.2.1 หลักการประเมิ น (General Principles)
ปัจจัยที่สาคัญที่ต้องพิจารณาในการประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของแขนและมือที่ถกู ตัดขาดได้แก่
1. ระดับทีถ่ ูกตัดขาด
2. ปั ญหาของตอแขนหรือมือทีเ่ หลืออยู่ (Stump) ตามข้อ 2.2.4
3. กลุ่ มอาการเจ็บปวดที่เกิดเฉพาะที่ หรือ กลุ่ มอาการเจ็บปวดจากประสาทส่วนกลาง (Central Pain
Syndrome)
4. ข้อทีอ่ ยู่ถดั ขึน้ มาเคลื่อนไหวไม่ได้ หรือเคลื่อนไหวได้ลดลง ตามหัวข้อ 2.4 (Proximal Joint)
แขนและมือ (Upper Limb) ถือเป็ นหนึ่งหน่ วยของทัง้ ร่างกาย แบ่งออกเป็ น ข้อไหล่ ข้อศอก ข้อมือ และ
มือ มือ ยัง แบ่ ง ออกเป็ น นิ้ ว มือ และส่ ว นต่ า ง ๆ ของนิ้ ว มือ แต่ ล ะส่ ว นทางกายวิภ าคจากส่ ว นปลายมาหาส่ ว นโคน
ถูกกาหนดให้มคี ่าสัดส่วนสัมพัทธ์กบั ส่วนทีอ่ ยู่ถดั ขึน้ มาซึง่ เป็ นส่วนทีใ่ หญ่ขน้ึ จนสุดท้ายจะเป็ นส่วนของทัง้ ร่างกาย (Whole
Person) ดังนัน้ เมื่อนาค่าสัดส่วนสัมพัทธ์ดงั กล่าวคูณกับค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพทีป่ ระเมิ นได้จะสามารถแปลงค่า
การสูญเสียสมรรถภาพของหน่วยเล็กเป็ นหน่วยทีใ่ หญ่ขน้ึ ได้ตามลาดับ จากนิ้วมือเป็ นมือ จากมือเป็ นแขน และจากแขนเป็ น
ของทัง้ ร่างกายตามตารางที่ 2–1 , 2–2 , 2–3 และ 2–4 และรูปที่ 2–2 , 2–3
ข้อสังเกต การสูญเสียสมรรถภาพของแขนเนื่องจากการทางาน ความสาคัญของการทาหน้าทีข่ องข้อไหล่
คิดเป็ น 60% ของแขน , ข้อศอก 70% ของแขน , ข้อมือ 60% ของแขน และของข้อต่าง ๆ ของนิ้วมือมีค่าทีแ่ ตกต่างไปจาก
ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากการตัดผ่านข้อทีร่ ะดับเดียวกัน ตามตารางที่ 2 – 4 , ตารางที่ 2 – 18 และในหัวข้อ 2.4
2.2.2 การสูญเสียสมรรถภาพจากการถูกตัดขาดที่ ระดับสูงกว่านิ้ วมือ (Amputation Impairment : Levels
Proximal to Digits)
แขนและมือจะสูญเสียสมรรถภาพมากขึน้ ถ้าระดับที่ถูกตัดสูงขึน้ จนกระทังสู
่ ญเสียสมรรถภาพร้อยละ 70
ของทัง้ ร่างกาย ถ้าถูกตัดผ่านข้อ scapulothoracic หรือ forequarter amputation (รูปที่ 2 – 2 และตารางที่ 2 – 4)
กระดูกต้นแขน (Humerus) ถูกตัดขาดเหนือทีเ่ กาะของกล้ามเนื้อ deltoid (Deltoid tubercle) คือประมาณ
ระดับรักแร้ จะสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 100 ของแขน หรือเท่ากับ ร้อยละ 60 ของทัง้ ร่างกาย ถ้าถูกตัดทีร่ ะดับระหว่าง
deltoid tubercle ซึง่ เป็ นทีเ่ กาะของกล้ามเนื้อ deltoid และ bicipital tuberosity ซึง่ เป็ นทีเ่ กาะของเอ็นกล้ามเนื้อ biceps
brachii จะสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 95 ของแขน หรือ ร้อยละ 57 ของทัง้ ร่างกาย
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ปลายแขนถูกตัดขาดระหว่าง bicipital tuberosity กับข้อโคนนิ้ว (Metacarpophalangeal Joint) ของทุกนิ้ว
จะสูญเสียสมรรถภาพตัง้ แต่รอ้ ยละ 94 ถึง ร้อยละ 90 ของแขนหรือ ร้อยละ 56 ถึง ร้อยละ 54 ของทัง้ ร่างกาย ขึน้ อยู่กบั
ความยากง่า ยที่จ ะใช้อวัย วะที่เหลืออยู่ทางาน โดยการใช้ แขนเทีย มที่ใ ส่หรือการผ่ าตัด แก้ไ ข เช่นการผ่ า ตัด แบบของ
Krukenberg หรือเพียงแต่คงความยาวของอวัยวะส่วนทีเ่ หลือให้มากพอก็ดแี ล้ว ดังนัน้ แพทย์ผปู้ ระเมินต้องใช้ประสบการณ์
ทางคลินกิ ช่วยพิจารณาประเมินหาค่าการสูญเสียสมรรถภาพทีเ่ หมาะสม
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ตารางที่ 2-4 ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแขนและมือที่ถกู ตัดขาดที่ระดับต่าง ๆ
(Impairment Estimates for Upper Limb Amputation at Various Levels)
ระดับที่ถกู ตัดขาด
Scapulothoracic
(forequarter)
Shoulder disarticulation
Arm: deltoid insertion and proximally
Arm/Forearm:from distal to deltoid
insertion to bicipital insertion
Forearm/hand:from distal to bicipital
insertion to transmetacarpophalangeal
loss of all digits
Hand: all digits at MP joints
Hand: all fingers at
MP joints except thumb
Thumb ray* (1st metacarpal bone)
at/or near:
CMC joint
Distal third of 1st metacarpal
Thumb at :
MP joint
IP joint
Index or middle finger at:
MP joint
PIP joint
DIP joint
Ring or little finger at:
MP joint
PIP joint
DIP joint

นิ้ ว
-

ร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพ
มือ
แขน
-

ทัง้ ร่างกาย
70

-

-

100
100
95

60
60
57

-

-

94-90

56-54

-

100

90

54

-

60

54

32

-

-

38
37

23
22

100
50

40
20

36
18

22
11

100
80
45

20
16
9

18
14
8

11
8
5

100
80
45

10
8
5

9
7
5

5
4
3

* Thum ray หมายถึง นิ้วหัวแม่มอื ตัง้ แต่ปลายนิ้วจนกระทังถึ
่ งข้อโคนนิ้ว (CMC joint)
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2.2.3 การสูญเสียสมรรถภาพของนิ้ วมือที่ถกู ตัดขาด (Amputation Impairments : Digital Levels)
หลักการ นิ้วมือทุกนิ้ว (นิ้วหัวแม่มือ และนิ้วอื่น ๆ) ถูกตัดขาดที่ระดับข้อโคนนิ้วจัดว่าเป็ นการสูญเสีย
สมรรถภาพของส่วนทีส่ าคัญทีส่ ดุ ของมือทัง้ หมด จะสูญเสียสมรรถภาพของมือร้อยละ 100 หรือเท่ากับร้อยละ 90 ของแขน
แต่ เนื่องจากการสูญเสียแขนทัง้ หมดมีค่าเท่ากับการสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 60 ของทัง้ ร่างกาย ดังนัน้ การสูญเสีย
สมรรถภาพจากการตัดผ่านข้อโคนนิ้วทุกนิ้วมีค่าเท่ากับ 90% x 60% หรือ ร้อยละ 54 ของทัง้ ร่างกาย (รูปที่ 2 - 2 และ
2 - 3 และตารางที่ 2 - 1 , 2 - 2 , 2 - 3 , 2 - 4)
นิ้ วมือที่ถกู ตัดผ่านระดับข้อของแต่ละนิ้ ว ทาให้นิ้วมือสูญเสียสมรรถภาพดังนี้
นิ้วมือแต่ละนิ้วทีถ่ ูกตัดผ่านข้อปลายนิ้ว (DIP) จะสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วมือนัน้ ร้อยละ 45 ถ้าถูกตัดผ่าน
ข้อกลางนิ้ว (PIP) จะสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วมือนัน้ ร้อยละ 80 ถ้าตัดผ่านข้อโคนนิ้ว (MP) จะสูญเสียสมรรถภาพของนิ้ว
มือนัน้ ร้อยละ 100 (รูปที่ 2-3 , ตารางที่ 2-4) ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วมือที่ถูกตัดขาดที่ระดับต่าง ๆ แสดงไว้ใน
รูปที่ 2-5
นิ้วหัวแม่มอื ทีถ่ ูกตัดผ่านข้อปลายนิ้ว (IP) จะสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วหัวแม่มอื ร้อยละ 50 ถ้าถูกตัดผ่านข้อ
โคนนิ้ว (MP) จะสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วหัวแม่มอื ร้อยละ 100 (รูปที่ 2-3) หรือเท่ากับสูญเสียสมรรถภาพของแขนร้อยละ
36 (ตารางที่ 2-4) ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วหัวแม่มอื ทีถ่ ูกต้องขาดทีร่ ะดับต่าง ๆ แสดงไว้ในรูปที่ 2-4 ถ้าถูกตัดที่
ระดับสูงกว่าข้อโคนนิ้ว จะสูญเสียสมรรถภาพของมือและแขนสูงกว่าทีถ่ ูกตัดผ่านข้อโคนนิ้ว
นิ้วหัวแม่มอื ทีถ่ ูกตัดทีร่ ะดับหนึ่งในสามของส่วนปลายของกระดูก metacarpal bone อันทีห่ นึ่ง จะสูญเสีย
สมรรถภาพของแขนร้อยละ 37 และถ้าตัดผ่านหรือใกล้ขอ้ ฐานนิ้วหัวแม่มอื (First carpometacarpal joint) จะสูญเสีย
สมรรถภาพของแขนร้อยละ 38 (ตารางที่ 2-4)
การบันทึกการรายงานควรใช้ช่อื ข้อ ไม่ควรเขียนเป็ นตัวเลข
นิ้วมือทัง้ 5 นิ้ว ทางานร่วมกัน สัมพันธ์กนั แต่ความสาคัญและการทาหน้าทีไ่ ม่เท่ากัน แต่ละนิ้วมีค่าสัดส่วน
สัมพัทธ์ของมือ ดังนี้ นิ้วหัวแม่มอื มีค่าร้อยละ 40 ของมือ นิ้วชีแ้ ละนิ้วกลางแต่ละนิ้วมีค่า ร้อยละ 20 ของมือ นิ้วนางและ
นิ้วก้อยแต่ละนิ้วมีค่าร้อยละ 10 ของมือ (รูปที่ 2 – 3 ตารางที่ 2 – 1 และ 2 – 4) เพื่อป้องกันความสับสนควรใช้ช่อื นิ้วมือ
มากกว่าใช้ตวั เลข
เมื่อ ประเมิน ได้ค่ า การสูญ เสีย สมรรถภาพของนิ้ ว มือ แล้ว จึง แปลงค่ า การสูญ เสีย สมรรถภาพของนิ้ ว มือ
เป็ นค่าการสูญเสียสมรรถภาพทีม่ หี น่วยใหญ่ขน้ึ ๆ คือ ของมือ ของแขน และสุดท้ายคือของทัง้ ร่างกาย จากตารางที่ 2 – 1 ,
2 – 2 , 2 – 3 , 2 – 4 หรือโดยการคูณด้วยค่าร้อยละสัดส่วนสัมพัทธ์ทเ่ี หมาะสม
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รูปที่ 2-2

ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแขนที่ถกู ตัดขาดที่ระดับต่าง ๆ
(Impairment Estimates for Upper Extremity Amputation at Various Levels)
การสูญเสีย
สมรรถภาพทัง้ ร่างกาย

รูปที่ 2-3

การสูญเสีย
สมรรถภาพของแขน

ค่าการสูญเสี ยสมรรถภาพของนิ้ วมือ (ค่าที่ อยู่นอกรูปนิ้ วมือ) และของมือ (ค่าที่ อยู่ในรูปนิ้ วมือ)
ที่ ถกู ตัดนิ้ วมือที่ ระดับต่าง ๆ [Impairment of the Digits (values outside digits) and the Hand
(values inside digits) for Amputations at Various Levels]
นิ้วมือทีถ่ ูกตัดผ่านข้อโคนนิ้วของแต่ละนิ้วมีค่าการสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 100 ของนิ้วนัน้

32
รูปที่ 2-4 ค่าการสูญเสียสมรรถภาพ ของนิ้ วหัวแม่มอื ที่เกิ ด รูปที่ 2-5 ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วมือทีเ่ กิด
จากการถูกตัดทีร่ ะดับต่าง ๆ
จากการถูกตัดที่ระดับต่าง ๆ
ร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วมือ
จากการตัดขาด

ตัวอย่างที่ 2.2
การตรวจร่างกาย
ผลการประเมิ น
คาอธิ บาย

นิ้วชีถ้ ูกตัดขาดทีร่ ะดับข้อกลางนิ้ว (PIP)
ผูร้ บั การประเมินจะสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 8 ของทัง้ ร่างกาย
นิ้วชีข้ าดทีร่ ะดับข้อกลางนิ้ว (PIP) จะสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 80 ของนิ้ว (รูปที่ 2-3) นิ้วชี้
มีค่าสัดส่วนสัมพัทธ์ในการทางานเท่ากับร้อยละ 20 ของมือ คิดเป็ นการสูญเสียสมรรถภาพ
ของมือ เท่ากับ 80% x 20% หรือร้อยละ 16 ของมือ (ตารางที่ 2 – 1) ค่าสัดส่วนสัมพัทธ์
ของมือเท่ากับร้อยละ 90 ของแขน ผูร้ บั การประเมินจะสูญเสียสมรรถภาพของแขนเท่ากับ
90% x 16% หรือ ร้อยละ 14 ของแขน (ตารางที่ 2 – 2) ค่าสัดส่วนสัมพัทธ์ของแขนในการ
ทางานมีค่าเท่ากับร้อยละ 60 ของทัง้ ร่างกาย ดังนัน้ ผูร้ บั การประเมินจะสูญเสียสมรรถภาพ
ของทัง้ ร่างกายเท่ากับ 60% x 14% หรือร้อยละ 8 ของทัง้ ร่างกาย (ตารางที่ 2-3)

2.2.4 การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้ วมือที่ ถกู ตัดขาด (Impairment Rating for Digital
Amputation)
1. วัดความยาวของนิ้วมือทีย่ งั เหลืออยู่หลังถูกตัดขาด ประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วหัวแม่มอื โดย
อาศัยรูปที่ 2 – 4 และของนิ้วมืออีก 4 นิ้วโดยอาศัยรูปที่ 2 – 5 นิ้วมือทีถ่ ูกตัดขาดผ่านข้อโคนนิ้วจะสูญเสียสมรรถภาพของ
นิ้วมือ ร้อยละ 100 นิ้วหัวแม่มอื ทีถ่ ูกตัดผ่านกระดูกฝา่ มือชิน้ ทีห่ นึ่งจะสูญเสียสมรรถภาพเพิม่ ขึน้ ตามข้อ 4 ทีอ่ ยู่ขา้ งล่าง
2. นิ้วมือนิ้วเดียวทีม่ กี ารสูญเสียสมรรถภาพจากสาเหตุหลายชนิด เช่น สูญเสียความรูส้ กึ ทีผ่ วิ หนัง สูญเสีย
พิสยั การเคลื่อนไหว นิ้วถูกตัดขาด ประเมินค่าการสูญเสียสมรรถภาพทัง้ หมดของนิ้วนัน้ ได้จากการนาค่าการสูญเสีย
สมรรถภาพจากการสูญเสียชนิดต่าง ๆ ของนิ้วมารวมกันโดยใช้ตารางค่ารวม จากนัน้ จึงแปลงค่าการสูญเสียสมรรถภาพ
ทัง้ หมดของนิ้วเป็ นค่าการสูญเสียสมรรถภาพของมือ ตามตารางที่ 2-1
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3. ถ้ามีการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วหลายนิ้ว ให้แปลงค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแต่ละนิ้วเป็ นค่าการ
สูญเสียสมรรถภาพของมือก่อน แล้วจึงนาค่าการสูญเสียสมรรถภาพของมือทีเ่ กิดจากการสูญเสียสมรรถภาพของแต่ละนิ้ว
มาบวกกัน จะได้ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของมือนัน้ ต่อไปแปลงค่าการสูญเสียสมรรถภาพของมือเป็ นของแขนโดยการ
คูณด้วย 90% (ค่าสัดส่วนสัมพัทธ์ของมือเท่ากับร้อยละ 90 ของแขน) (ตารางที่ 2-2) แล้วนาค่าการสูญเสียสมรรถภาพของ
แขนทีไ่ ด้คณ
ู ด้วย 60% (ค่าสัดส่วนสัมพัทธ์ของแขนเท่ากับร้อยละ 60 ของทัง้ ร่างกาย) จะได้ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของ
ทัง้ ร่างกาย (ตารางที่ 2-3)
4. นิ้วหัวแม่มอื ทีถ่ ูกตัดขาดขาดสูงกว่าข้อโคนนิ้วจะมีหน่ วยการสูญเสียสมรรถภาพเป็ นของแขน ซึง่ มีค่า
ตัง้ แต่รอ้ ยละ 37-38 ของแขน (ตารางที่ 2-4) ขึน้ อยู่กบั ระดับทีถ่ ูกตัด ค่านี้จะสูงกว่าค่าการสูญเสียสมรรถภาพทีน่ ้วิ หัวแม่มอื
ถูกตัดขาดผ่านข้อโคนนิ้วซึง่ มีค่าเพียงร้อยละ 36 ของแขน ถ้ามีการสูญเสียสมรรถภาพอื่นของมือเดียวกัน ก็ให้แปลงค่า
การสูญเสียสมรรถภาพของมือที่ประเมินได้ทงั ้ หมดเป็ นค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแขนก่อน แล้วจึงนาค่าการสูญเสีย
สมรรถภาพของนิ้วหัวแม่มอื ทีถ่ ูกตัดขาดทีร่ ะดับกระดูกฝ่ามือชิน้ ทีห่ นึ่ง (Amputation of the Thumb Ray) ซึง่ มีหน่ วยเป็ น
การสูญเสียสมรรถภาพของแขนมาบวกกัน
5. แปลงค่าการสูญเสียสมรรถภาพของมือเป็ นของแขน และของทัง้ ร่างกายได้ ตามตารางที่ 2-2 และ 2-3
ตัวอย่างที่ 2.3
การตรวจร่างกาย
ผลการประเมิ น
คาอธิ บาย

นิ้วหัวแม่มอื ถูกตัดผ่านกระดูกโคนนิ้ว (Proximal Phalanx) ใกล้กบั ข้อโคนนิ้วหัวแม่มอื
นิ้วหัวแม่มอื สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 19 ของทัง้ ร่างกาย
1. กระดูกโคนนิ้วหัวแม่มอื (Proximal Phalanx) ถูกตัดขาดใกล้ขอ้ โคนนิ้วหัวแม่มอื (MP)
ทาให้สญ
ู เสียสมรรถภาพของนิ้วหัวแม่มอื ร้อยละ 90 (รูปที่ 2 – 4) ค่าสัดส่วนสัมพัทธ์ของ
นิ้วหัวแม่มอื เท่ากับร้อยละ 40 ของมือ (รูปที่ 2-3 และตารางที่ 2-1) แปลงค่าการสูญเสีย
สมรรถภาพของนิ้วหัวแม่มอื เป็ นของมือเท่ากับ (90% x 40% = 36%) ร้อยละ 36 ของมือ
(ตารางที่ 2-1) ต่อไปแปลงค่าการสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 36 ของมือ เป็ นของแขนจะ
ได้เท่ากับ (36% x 90% = 32%) ร้อยละ 32 (ตารางที่ 2-2)
2. แปลงค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแขนร้อยละ 32 เป็ นของทัง้ ร่างกาย จะได้ค่าการ
สูญเสียสมรรถภาพ (36% x 60% = 19%) ร้อยละ 19 ของทัง้ ร่างกาย (ตารางที่ 2-3)

ตัวอย่างที่ 2.4
การตรวจร่างกาย
ผลการประเมิ น
คาอธิ บาย

นิ้วหัวแม่มอื ถูกตัดขาดบริเวณข้อโคนนิ้ว และนิ้วชีถ้ ูกตัดขาดผ่านข้อปลายนิ้ว
ผูร้ บั การประเมินสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 26 ของทัง้ ร่างกาย
1. นิ้วหัวแม่มอื ถูกตัดขาดผ่านข้อโคนนิ้ว สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 40 ของมือ (100% x
40% = 40% หรือตารางที่ 2-1) นิ้วชี้ถูกตัดขาดผ่านข้อปลายนิ้วจะสูญเสียสมรรถภาพ
ร้อยละ 9 ของมือ (45% x 20% = 9% หรือตารางที่ 2-1) นาค่าการสูญเสียสมรรถภาพ
ของมือจากการทีน่ ้วิ ทัง้ 2 ถูกตัดขาดมาบวกกัน จะได้ค่าการสูญเสียสมรรถภาพ (40% +
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9% = 49%) ร้อยละ 49 ของมือ แปลงค่าการสูญเสียสมรรถภาพของมือเป็ นของแขนจะได้
ค่าการสูญเสียสมรรถภาพ (49% x 90% = 44%) ร้อยละ 44 ของแขน (ตารางที่ 2-2)
2. แปลงค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแขนร้อยละ 44 เป็ นของทัง้ ร่างกาย ได้ค่าการสูญเสีย
สมรรถภาพ (44% x 60% = 26%) ร้อยละ 26 ของทัง้ ร่างกาย (ตารางที่ 2-3)
ตัวอย่างที่ 2.5
การตรวจร่างกาย
ผลการประเมิ น
คาอธิ บาย

นิ้วหัวแม่มอื ถูกตัดขาดบริเวณข้อฐานมือ (CMC Joint) และนิ้วชีถ้ ูกตัดขาดบริเวณข้อโคนนิ้ว
ผูร้ บั การประเมินสูญเสียสมรรถภาพของร้อยละ 34 ของทัง้ ร่างกาย
1. นิ้วหัวแม่มอื ถูกตัดขาดบริเวณข้อฐานมือ ทาให้สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 38 ของแขน
(ตารางที่ 2-4) นิ้วชี้ถูกตัดขาดบริเวณข้อโคนนิ้วทาให้สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 20
ของมือ (ตารางที่ 2-4 และ รูปที่ 2-3) หรือ เท่ากับ ร้อยละ 18 ของแขน (ตารางที่ 2-2)
นาค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแขนทีป่ ระเมินได้จากการทีน่ ้ิวทัง้ สองถูกตัดขาดบวกกัน
(38% + 18% = 56%) จะได้รอ้ ยละ 56 ของแขน
2. แปลงค่าการสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 56 ของแขน เป็ นของทัง้ ร่างกาย จะได้รอ้ ยละ 34
ของทัง้ ร่างกาย (ตารางที่ 2-3)

2.2.5 การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้ วมือที่ เกิ ดจากภาวะอื่น ๆ ร่วมกับนิ้ วมือถูกตัดขาด
(Conditions Associated with Amputation)
ภาวะอื่นทีเ่ กิดร่วมกับส่วนปลายของนิ้วทีถ่ ูกตัดขาด (Stump) ได้แก่ผวิ หนังและเนื้อเยื่อทีค่ ลุมปลายนิ้วทีข่ าด
ปลายเส้นประสาท หลอดเลือด และความยาวของปลายกระดูกทีเ่ หลืออยู่
ถ้าพบว่า ผิวหนังที่คลุมไม่เรียบร้อย ไม่แข็งแรงพอ หรือมีรอยแผลเป็ นที่เจ็บปวด ให้ใช้วิธีประเมินการ
สูญเสียสมรรถภาพของผิวหนังตามบทที่ 8
ส่วนปญั หาของปลายเส้นประสาททีเ่ กิดอาการเจ็บปวดจาก neuromas และกลุ่มอาการเจ็บปวดเฉพาะทีท่ ่ี
สลับซับซ้อน (Complex Regional Pain Syndrome) ให้ใช้วธิ ปี ระเมินการสูญเสียสมรรถภาพตามหัวข้อ 2.5 เรื่องการ
ประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแขนและมือทีเ่ กิดจากความผิดปกติของเส้นประสาท หรือบทที่ 5 ระบบประสาท ส่วน
อาการเจ็บปวด Phantom pain เป็ นอาการทางระบบประสาทหรืออาการทางสมอง
การสูญเสียสมรรถภาพที่เกิดจากความผิดปกติของหลอดเลือดส่วนปลายให้ทาการประเมินการสูญเสีย
สมรรถภาพตามหัวข้อ 2.6 บทที่ 10 ระบบหัวใจและหลอดเลือดในหัวข้อ Systemic and Pulmonary Arteries
ปลายกระดูกทีถ่ ูกตัดขาดเกิดงอกออกมาอีกซึง่ พบได้น้อยมากนอกจากจะเป็ นกระดูกในวัย เด็กทีอ่ ยู่ระหว่าง
การเจริญเติบโต ในกรณีเช่นนี้ตอ้ งได้รบั การพิจารณาเป็ นพิเศษ
ถ้าข้อทีอ่ ยู่เหนือปลายกระดูกทีถ่ ูกตัดขาดขึน้ ไปมีพสิ ยั การเคลื่อนไหวลดลง ก็ให้ทาการประเมินการสูญเสีย
สมรรถภาพตามหัวข้อ 2.4 เรื่อง การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพจากการเคลื่อนไหวทีผ่ ดิ ปกติ
การสูญเสียสมรรถภาพที่เกิดจากภาวะที่ผิดปกติดงั กล่าวอย่างใดอย่ างหนึ่งหรือหลายอย่างให้แยกการ
ประเมินการสูญเสียสมรรถภาพออกมาก่อน โดยใช้หน่ วยการประเมินเป็ นของแขน แล้วจึงจะนาค่าทีไ่ ด้มารวมกับค่าการ
สูญเสียสมรรถภาพของแขนทีเ่ กิดจากนิ้วมือทีถ่ ูกตัดขาดโดยใช้ตารางค่ารวม
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ตัวอย่างที่ 2.6
การตรวจร่างกาย
อาการปัจจุบนั
ผลการประเมิ น
คาอธิ บาย

ปลายแขนถูกตัดขาดทีร่ ะดับต่าจาก bicipital tubercle ของกระดูก radius
ไม่สามารถใส่แขนเทียมบริเวณข้อศอกเนื่ องจากข้อศอกเคลื่อนไหวไม่ได้เลย และผู้รบั การ
ประเมินปฏิเสธการผ่าตัดเพื่อตัดข้อศอกให้สนั ้ ลง
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 58 ของทัง้ ร่างกาย
1. ปลายแขนทีถ่ ูกตัดต่าจาก bicipital tubercle มีค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแขน ร้อยละ
94 (ตารางที่ 2-4 และรูปที่ 2-2) ข้อศอกสูญเสียพิสยั การเคลื่อนไหวทัง้ หมดทาให้สญ
ู เสีย
สมรรถภาพร้อยละ 50 ของแขน
2. นาค่าการสูญเสีย สมรรถภาพของแขนที่เกิดจากการถูกตัดขาด และข้อศอกเคลื่อนไหว
ไม่ได้ทงั ้ 2 ค่ามารวมกันโดยใช้ตารางค่ารวม คือ ร้อยละ 94 รวมกับร้อยละ 50 จะได้ค่า
ร้อยละ 97 ของแขน แล้วเปลีย่ นค่าทีไ่ ด้เป็ นค่าการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกายจะ
ได้การสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 58 ของทัง้ ร่างกาย (ตารางที่ 2-3)

2.3 การสู ญ เสี ย สมรรถภาพจากการสู ญ เสี ย ความรู้สึ ก ที่ ผิ ว หนั ง จากรอยโรคเส้ น ประสาทนิ้ วมื อ (Sensory
Impairment Due to Digital Nerve Lesions)
มีการกล่าวกันว่า ‚มีมอื ทีไ่ ม่มคี วามรูส้ กึ ก็เปรียบเหมือนคนตาบอด‛ ในการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพ
ของนิ้ ว มือ จากการสูญ เสีย ความรู้สึก ต้ อ งแยกค าสองค า ระหว่ า ง ค าว่ า ‚ความรู้สึก สัม ผัส ‛ (Sensation)‛ และค าว่ า
‚ความสามารถในการรับรูค้ วามรูส้ กึ ‛ (Sensibility)‛ ในพ.ศ. 2517 นายแพทย์จอร์จ โอเมอร์ (George Omer) ได้ให้คาจากัด
ความของคา ทัง้ 2 ดังนี้ คาว่า ‚ความรูส้ กึ สัมผัส‛ คือ การตอบรับและส่งต่อกระแสประสาทในเส้นประสาททีร่ บั ความรูส้ กึ
(Afferent Nerve Fiber) ส่วน ‚ความสามารถในการรับรูค้ วามรูส้ กึ ‛ เป็ นการใช้สติสมั ปชัญญะในการแยกแยะให้ทราบว่าสิง่
ที่ม ากระตุ้น ให้เ กิด ความรู้สึก นัน้ คือ อะไร เช่ น เย็น หรือ ร้อ น , ทู่ห รือ แหลม การสูญ เสีย สมรรถภาพจากการสูญ เสีย
ความสามารถในการรับรูค้ วามรูส้ กึ (Sensibility Impairment) บริเวณฝา่ มือทีเ่ กิดร่วมกับรอยโรคทีส่ งู กว่าเส้นประสาทนิ้วมือ
เช่น อาการเจ็บปวดจาก neuroma ของเส้นประสาท และกลุ่มอาการเจ็บปวดรุนแรงเฉพาะทีท่ ่สี ลับซับซ้อนศึกษาได้จาก
หัวข้อ 2.5 และบทที่ 5 ระบบประสาท
ผิวหนังด้านฝา่ มือของนิ้วมือมีความสามารถในการรับรูค้ วามรูส้ กึ เป็ นพิเศษ มีขดี ความสามารถทีจ่ ะแปลผล
ความรูส้ กึ ได้อย่างแม่นยา เพราะว่ามีปมุ่ ของอวัยวะทีร่ บั ความรูส้ กึ ชนิดพิเศษและปลายประสาท (Free Nerve Ending) อยู่
เป็ นจานวนมาก ดังนัน้ การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพจากการสูญเสียความรูส้ กึ ทีผ่ วิ หนังบริเวณฝ่ามือจึงต้องรอบคอบ
มาก ๆ
2.3.1 การตรวจประเมิ นทางคลิ นิก(Clinical Evaluation)
การตรวจเพื่อประเมินการรับรูค้ วามรูส้ กึ ของผิวหนังบริเวณฝา่ มือ ควรพิจารณาถึงวิธกี ารตรวจความสามารถ
ในการรับรู้ความรู้สกึ ทุก ชนิด ได้แก่ การรับรู้ความรู้สกึ เจ็บปวด ร้อน เย็น และความรู้สกึ สัมผัสทัง้ เบาและหนัก รวมทัง้
ความสันสะเทื
่
อน (Vibration) ด้วย
พ.ศ. 2497 คณะกรรมการสภาวิจยั ทางการแพทย์ของประเทศอังกฤษ ได้แบ่งระดับการฟื้ นตัวของการรับรู้
ความรูส้ กึ ทีผ่ วิ หนังทีเ่ กิดจากการบาดเจ็บของเส้นประสาทออกเป็ น 6 ระดับ ซึง่ ยังคงนิยมใช้กนั อยู่จนถึงปจั จุบนั ดังนี้
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ป้องกันตนเอง

S0 ไม่มคี วามรูส้ กึ ทีผ่ วิ หนังเลย
S1 มีการฟื้นตัวของความรูส้ กึ เจ็บปวดในผิวหนังชัน้ ลึก และความรูส้ กึ จากแรงกด แต่ขาดความรูส้ กึ ในทาง

S2 มีการฟื้ นตัวของความรู้สกึ เจ็บปวด ความรู้สกึ สัมผัสในผิวหนังชัน้ ตื้น และความรู้สกึ ร้อน เย็นเพียง
บางส่วน ความรูส้ กึ ในเชิงป้องกันตนเองฟื้นขึน้ เล็กน้อย
S3 มีความรูส้ กึ เจ็บปวดและความรูส้ กึ สัมผัสในผิวหนังชัน้ ตืน้ ความรูส้ กึ สัมผัสชนิดแผ่วเบาฟื้นขึน้ บ้าง
S4 มีความรูส้ กึ สัมผัสแผ่วเบาชนิด two – point discrimination ฟื้นตัวเพียงบางส่วน
S5 มีความรูส้ กึ ทีผ่ วิ หนังฟื้นกลับคืนมาเท่าเดิม
โดยทัวไปถ้
่ าผูร้ บั การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพมีความรูส้ กึ สัมผัสชนิดแผ่วเบาทีผ่ วิ หนังเกิดขึน้ ถือได้
ว่ามีความรูส้ กึ ทีผ่ วิ หนังชนิดอื่นเกิดขึน้ แล้วเช่นกัน
วิธตี รวจทางคลินิกทัง้ หมดทีใ่ ช้ทาการตรวจระดับการสูญเสีย ความสามารถในการรับรูค้ วามรูส้ กึ ยังคงใช้วธิ ี
ตรวจการรับรูค้ วามรูส้ กึ สัมผัสและแรงกดทีผ่ วิ หนังชัน้ ตื้น ในปจั จุบนั ยังนิยมใช้วธิ ตี รวจชนิด two – point discrimination
และตามด้วยการตรวจวัดโดยวิธี monofilament touch – pressure threshold test การตรวจโดยวิธใี ช้ปลายเข็มแทงเบา ๆ
(Pin Prick Test) ยังคงมีประโยชน์ และใช้ได้ผลดีในการตรวจการป้องกันความรูส้ กึ เจ็บปวดว่ายังคงมีอยู่หรือไม่ และยัง
ช่วยตรวจค้นเพื่อยืนยันระหว่างอาการแสดงทางผิวหนังทีต่ รวจพบกับอาการทีป่ รากฎอยู่ในรายงานว่ามีความคลาดเคลื่อน
หรือไม่ การตรวจประเมินโดยใช้วธิ สี มุ่ ตรวจด้วยปลายแหลมและปลายทู่ของเข็มจะทาให้ผลการตรวจแม่นยาขึน้ การตรวจ
ความสันสะเทื
่
อนอาจจะช่วยในการตรวจความสามารถในการรับรูค้ วามรูส้ กึ ของเส้นประสาท
วิธกี ารตรวจหาบริเวณทีม่ เี หงื่อออกด้วยสารเคมี ninhydrin (Ninhydrin Sweat Test) หรือการใช้สารไอโอดีน
้
และแปง (Iodine – Starch Sweat Test) ตลอดจนการตรวจดูการเหีย่ วย่นของผิวหนัง (Wrinkle Test) อาจมีประโยชน์ใน
การบันทึกเพื่อยืนยันว่าเส้นประสาทนิ้วมือถูกตัดขาดหรือไม่ โดยเฉพาะในรายทีเ่ กิดปญั หาไม่สมั พันธ์กนั ของอาการทีบ่ อก
กับการแสดงที่ตรวจพบทางประสาท ถึงอย่างไรก็ตามวิธกี ารตรวจดังกล่าวยังมีขอ้ จากัดในการประเมินการฟื้ นตัวหรือ
การกดรัดเส้นประสาท เพราะว่าวิธตี รวจเหล่านัน้ ไม่มคี วามสัมพันธ์ระหว่างการเกิดมีหรือไม่มคี วามสามารถในการรับรู้
ความรู้ สึ ก จากการงอกของเส้ น ประสาท วิ ธี ต รวจด้ ว ยเครื่ อ ง Semmes – Weinstein Monofilament Pressure
Aesthesiometer ทีใ่ ช้ตรวจวัดการสัมผัสที่แผ่วเบาและแรงกดในผิวหนังชัน้ ลึก (Deep Pressure Threshold) ให้ผลการ
ตรวจที่แม่นยาและละเอียดเพียงพอในการบอกการฟื้ นตัวของการรับรู้ความรู้สกึ ก่อนที่การตรวจวัดด้วยวิ ธี two – point
discrimination จะได้ผล การตรวจ two – point discrimination แบบเคลื่อนที่ (Moving Two – Point Discrimination) อาจ
ได้ประโยชน์ในการประเมินการฟื้ นตัวของเส้นประสาท เพราะว่าการตอบสนองต่อการกระตุ้นแบบนี้จะเกิดขึน้ ก่อนการ
กระตุ้นแบบ two – point discrimination ชนิดอยู่นิ่ง (Static Two – Point Discrimination) การใช้น้ิวมือทาหน้าทีเ่ พียง
อย่างเดียว เช่น การทดสอบโดยการปิ ดตาหยิบของ ก็สามารถบอกได้ว่านิ้วมือนิ้วใดบ้างที่ยงั มีความสามารถในการรับรู้
ความรูส้ กึ และยังคงใช้ประโยชน์ได้
รู ป แบบของการสู ญ เสีย และการฟื้ น ตั ว ของเส้ น ประสาทที่ เ กิ ด จากความผิ ด ปกติ ข องเส้น ประสาท
(Neuropathy) หรือการอักเสบของเส้นประสาททีเ่ กิดจากโรคหรือเส้นประสาทถูกกดรัด มีลกั ษณะทางคลินิกทีแ่ ตกต่างไป
จากอาการที่เกิดจากเส้นประสาทฉีกขาด ขณะนี้ยงั ไม่มเี ครื่องมือที่ทนั สมัย พอ แม้ว่าการตรวจด้วยวิธี two – point
discrimination ในผู้ท่เี กิดอันตรายต่อเส้นประสาท หรือการอักเสบของเส้นประสาทที่เกิดจากโรคโดยตรง หรือจากการ
ทดลอง จะให้ ผ ลการตรวจเป็ นปกติ ในขณะเดีย วกัน ถ้ า ตรวจด้ ว ยเครื่อ งวัด แรงกดแบบ Semmes - Weinstein
Monofilament Pressure Aesthesiometer และการตรวจการชักนาของกระแสประสาทด้วย electromyography จะให้ผล
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ผิดปกติ ทงั ้ คู่ จะอย่างไรก็ตามการตรวจโดยวิธี two – point discrimination ยังนิยมใช้กนั อย่างกว้างขวางในการประเมินผู้
ทีม่ เี ส้นประสาทฉีกขาด ถ้าตรวจพบ two – point discrimination ให้ผลบวกก็แสดงว่าเส้นประสาทเส้นนัน้ ฟื้ นตัว
วิธกี ารตรวจทีเ่ ป็ นบรรทัดฐานดัง้ เดิมทีเ่ รียกว่า Weber Static Two- Point Discrimination Test ยังมีคุณค่า
มากทีส่ ุด นายแพทย์ Moberg เป็ นคนแรกทีค่ ดิ วิธกี ารตรวจนี้โดยใช้คลิปหนีบกระดาษดัดแปลงเป็ นเครื่องมือในการตรวจ
โดยดัดให้โค้งเป็ นรูป Caliper เครื่องมือที่ประดิษฐ์ขน้ึ มาใหม่ ๆ เพื่อนามาใช้ตรวจได้แก่ Disk - Criminator, DeMayo
2 – Point Discrimination Device และ Boley Gauge เป็ นต้น การตรวจให้เริม่ ต้นตรวจจากส่วนปลายนิ้วเข้าหาส่วนโคน
โดยเริม่ ต้นจากการจัดปลายทัง้ 2 ของเครื่องตรวจให้ห่างกัน 5 มิลลิเมตร ให้ผรู้ บั การประเมินหลับตาขณะทีใ่ ช้ปลายทัง้ 2
ของเครื่องตรวจสัมผัสเบา ๆ ทีผ่ วิ หนังบริเวณปลายนิ้ว (Pulp) แล้วเลื่อนขึน้ ไปตามความยาวของนิ้วทัง้ สองด้าน เนื่องจาก
เป็ นการตรวจการสัมผัสทีแ่ ผ่วเบา (Light- Touch Discrimination) ดังนัน้ การใช้แรงกดจะต้องแผ่วเบามาก ไม่ทาให้เกิดจุด
ขาว หรือรอยบนผิวหนัง ระยะเวลาระหว่างการตรวจแต่ละจุดควรห่างกันไม่น้อยกว่า 3-5 วินาที การตรวจควรทดสอบการ
สัมผัส 1 หรือ 2 จุด ก่อน โดยให้ผรู้ บั การประเมินบอกความรูส้ กึ ว่าเป็ นการสัมผัส 1 หรือ 2 จุด ตรงกับทีแ่ พทย์ผตู้ รวจทา
การตรวจหรือไม่ แล้วค่อย ๆ เพิม่ ระยะห่างระหว่างปลายทัง้ 2 ของเครื่องมือทีส่ มั ผัสขึน้ เรื่อย ๆ จนผูร้ บั การประเมินบอกได้
ว่ามีการสัมผัส 2 จุด ถ้าผูร้ บั การประเมินบอกได้ถูกต้อง 2 ครัง้ จากการตรวจ 3 ครัง้ ก็แสดงว่าการตรวจแม่นยาถูกต้อง จึง
บันทึกระยะห่างระหว่างปลายทัง้ 2 ของเครื่องตรวจลงในแบบตรวจ
การประเมินความสามารถในการรับรู้ความรู้สึก เป็ นการตรวจที่ยุ่งยากที่สุดในการประเมินการสูญเสีย
สมรรถภาพ ขณะทาการทดสอบ บรรยากาศภายในห้องควรเงียบสงบปราศจากเสียงรบกวนจากภายนอกทีจ่ ะมารบกวน
สมาธิของผูร้ บั การประเมินและของแพทย์ผตู้ รวจ ตัวแปรทีส่ าคัญทีม่ ผี ลต่ อการตรวจการรับรูค้ วามรูส้ กึ ประกอบด้วย
ผู้ร ับ การประเมิน ได้แ ก่ ทัศ นคติข องผู้ร ับ การประเมิน สมาธิ ความวิต กกัง วล ผิว หนัง ที่ผิด ปกติ เช่ น
รอยผิวหนังด้าน (Callus) ซึง่ มีผลต่อการตรวจด้วย
เครื่องตรวจ ได้แก่ คุณภาพของเครื่องตรวจทีผ่ ลิตจากโรงงาน การตรวจวัดและปรับแก้ความคลาดเคลื่อน
ของเครื่องมือตามทีก่ าหนดไว้ในคู่มอื และน้าหนักของเครื่องตรวจ
วิธที ดสอบทีส่ าคัญ ได้แก่ อัตราและระยะเวลาของการสัมผัส ขนาดของแรงกดบนผิวหนัง การสัมผัสอยู่นิ่ง
หรือเคลื่อนไหว เนื่องจากยังไม่มเี ครื่องมือทีอ่ อกแบบให้ควบคุมแรงที่สมั ผัส และความเร็วของการตรวจ two-point หรือ
monofilament ดังนัน้ ความชานาญของแพทย์ผตู้ รวจ ความสนใจรายละเอียดและความเอาใจใส่ในวิธกี ารตรวจจะสามารถ
ช่วยลดความคลาดเคลื่อนทีเ่ กิดจากตัวแปรเหล่านัน้ ลงได้
2.3.2 หลักการประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้ วมือจากการสูญเสียความรูส้ ึกที่ผิวหนัง (Digital
Nerve Sensory Impairment Evaluation ; Principle)
หลักการ (Principle)
การสูญเสียความรูส้ กึ ทีผ่ วิ หนังอย่างถาวรและชัดเจน (Unequivocal) เท่านัน้ ทีจ่ ะนามาประเมินการสูญเสีย
สมรรถภาพได้ ตัวแปรทีส่ าคัญในการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพจากการสูญเสียความรูส้ กึ ทีผ่ วิ หนังได้แก่ การสูญเสีย
ความรูส้ กึ ทีผ่ วิ หนังในเชิงคุณภาพและบริเวณของผิวหนังทีส่ ญ
ู เสียความรูส้ กึ
ประเมินการสูญเสียความรู้สกึ ทีผ่ วิ หนังในเชิงคุณภาพ ได้จากการตรวจ two – point discrimination
ทีผ่ วิ หนังบริเวณฝ่ามือของนิ้วมือ หรือบนปลายสุดของนิ้วที่ยงั เหลืออยู่ในกรณีท่นี ้ิวมือขาดบางส่วน การสูญเสียการรับรู้
ความรูส้ กึ ทีด่ า้ นหลังนิ้วมือไม่ถอื ว่ามีการสูญเสียสมรรถภาพ
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การสูญเสียความรูส้ กึ ทีผ่ วิ หนังในเชิงคุณภาพ แบ่งเป็ น 3 ประเภทตามตารางที่ 2 – 5 ได้แก่ การสูญเสีย
ความรูส้ กึ ทัง้ หมดของผิวหนัง (Two Point Discrimination มากกว่า 15 มิลลิเมตร) จะสูญเสียความรูส้ กึ จากการสัมผัส
การกด หรือการแทงเบา ๆ ด้วยปลายเข็ม (Pinprick) และความสันสะเทื
่
อนทัง้ หมด ส่วนการสูญเสียความรูส้ กึ บางส่วนของ
ผิวหนัง (two - point discrimination ระหว่าง 7 – 15 มิลลิเมตร) จะมีความรูส้ กึ บ้างแต่บอกตาแหน่ งทีส่ มั ผัสได้ไม่ชดั เจน
และมีการตอบสนองทีผ่ ดิ ปกติต่อการสัมผัส
ตารางที่ 2-5 การแบ่งระดับการสูญเสียสมรรถภาพจากการสูญเสียความรูส้ ึกที่ผิวหนัง ในเชิ งคุณภาพ (Sensory
Quality Impairment Classification)
Two-Point
ร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพจากการ
การสูญเสียความรูส้ ึกที่ผิวหนัง
Discrimination
สูญเสียความรูส้ ึกที่ผิวหนังเชิ งคุณภาพ
ไม่มี
0%
 6 มิลลิเมตร
7-15 มิลลิเมตร
บางส่วน
50%
> 15 มิลลิเมตร
ทัง้ หมด
100%
การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพจากการสูญเสียความรูส้ กึ ทีผ่ วิ หนังในเชิงคุณภาพตามตารางที่ 2-5 ใช้ได้
เฉพาะการสูญเสียสมรรถภาพที่เกิดจากรอยโรคบริ เวณเส้นประสาทนิ้ วมือเท่ านัน้ ห้ามนามาใช้ในการพิจารณาเลือก
ระดับความรุนแรงของการสูญเสียความรูส้ กึ ทีผ่ วิ หนังหรืออาการเจ็บปวดทีเ่ กิดจากความผิดปกติของเส้นประสาทตามตาราง
ที่ 2-10 ค่ า การสูญ เสีย สมรรถภาพจากตารางที่ 2-5 ห้า มน ามาใช้เ ป็ น ตัว คู ณกับ ระดับ ความรุ น แรงของการสูญ เสีย
สมรรถภาพจากการบาดเจ็บ ของเส้น ประสาท spinal nerve (ตารางที่ 2-13) ข่ายประสาทแขน (ตารางที่ 2-14) หรือ
การบาดเจ็บ ของเส้น ประสาทที่สาคัญ (ตารางที่ 2-15) ในการประเมิน การสูญ เสีย สมรรถภาพจากการบาดเจ็บ ของ
เส้นประสาท
บริเวณผิวหนังของนิ้วทีส่ ูญเสียความรูส้ กึ ประเมินได้จากการตรวจหาระดับที่ผวิ หนังสูญเสียความรูส้ กึ ตาม
ความยาวของนิ้วโดยคิดเป็ นร้อยละของความยาวของนิ้วมือ ซึง่ แบ่งเป็ น
การสูญเสียความรูส้ กึ ทีเ่ กิดจากเส้นประสาทนิ้วมือเส้นเดียว (ด้านเดียว) เป็ นการสูญเสียความรูส้ กึ ตามความ
ยาวของนิ้วด้านใดด้านหนึ่ง คือเฉพาะด้านนิ้วหัวแม่มอื หรือ เฉพาะด้านนิ้วก้อย
หรือ สูญเสียความรูส้ กึ ทัง้ สองเส้น (สองด้าน) ทัง้ ด้านนิ้วหัวแม่มอื และด้านนิ้วก้อยพร้อมกัน เป็ นการสูญเสีย
ทัง้ ตามยาว และตามขวางของนิ้ว
ถ้าสูญเสียความรูส้ กึ เพียงด้านเดียว คือ ด้านนิ้วหัวแม่มอื หรือด้านนิ้วก้อย เรียกว่า ‛สูญเสียความรูส้ กึ
ตามยาว‛ (Longitudinal Sensory Loss)
ถ้าสูญเสียความรูส้ กึ ทัง้ สองด้าน คือทัง้ ด้านนิ้วหัวแม่มอื และด้านนิ้วก้อย เรียกว่า ‛สูญเสียความรู้สกึ
ตามขวาง‛ (Transverse Sensory Loss)
ค่าร้อยละของความยาวของนิ้วมือทีส่ ญ
ู เสียความรูส้ กึ ศึกษาได้จากรูป ที่ 2 - 6 ซึง่ เป็ นของนิ้วหัวแม่มอื และ
รูปที่ 2 - 7 ซึง่ เป็ นของนิ้วอื่นๆ
การสู ญ เสี ย สมรรถภาพจากการสู ญ เสี ย ความรู้สึ ก ทัง้ หมดตามขวางตลอดทัง้ สองด้ า น (Total
Transverse Sensory Loss) เป็ นการสูญเสียความรูส้ กึ ทัง้ หมดของนิ้วมือ (> 15 มิลลิเมตร) เกิดจากความผิดปกติของ
เส้นประสาทนิ้วมือทัง้ 2 เส้น (สองด้าน) มีค่าการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วเท่ากับร้อยละ 50 ของค่าการสูญเสียสมรรถภาพ
ทีเ่ กิดจากนิ้วมือนิ้วนัน้ ถูกตัดขาดทีร่ ะดับเดียวกันศึกษาได้จากรูปที่ 2 - 6 , 16 - 7 และ ตารางที่ 2 - 6 และ 2 - 7
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รูปที่ 2-6

ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้ วหัวแม่มือที่เกิ ดจากการถูกตัดขาดที่ระดับต่าง ๆ (มาตราส่วนแถว
บน) หรือ จากการสูญเสียความรูส้ ึกทัง้ หมดตามขวาง (ทัง้ สองด้าน) (มาตราส่วนแถวล่าง)
[Digit Impairment Due to Thumb Amputation at Various Lengths (top scale) or Total
Transverse Sensory Loss (bottom scale)]
การสูญเสียความรู้สึกทัง้ หมดตามขวางของนิ้ วหัวแม่มือทาให้สูญเสียสมรรถภาพเท่ากับร้อยละ 50
ของการสูญเสียสมรรถภาพที่เกิ ดจากนิ้ วหัวแม่มือนัน้ ถูกตัดขาดในระดับเดียวกัน

ค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้ วหัวแม่มือจากการถูกตัดขาด

ค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้ วหัวแม่มือจากการสูญเสียความรูส้ ึกทัง้ หมดตามขวาง
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รูปที่ 2-7

ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้ วมือที่เกิ ดจากการถูกตัดขาดที่ระดับต่าง ๆ (มาตราส่วนแถวบน)
หรือ จากการสูญเสียความรูส้ ึกทัง้ หมดตามขวาง (ทัง้ สองด้าน) (มาตราส่วนแถวล่าง)
[Digit Impairment Due to Finger Amputation at Various Lengths (top scale) or Total
Transverse Sensory Loss (bottom scale)]
การสูญเสียความรูส้ ึกทัง้ หมดตามขวางของนิ้ วมือทาให้สูญเสียสมรรถภาพเท่ากับร้อยละ 50 ของ
การสูญเสียสมรรถภาพที่เกิ ดจากการนิ้ วมือนัน้ ถูกตัดขาดในระดับเดียวกัน

ค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วมือจากการถูกตัดขาด

ค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้ วมือจากการสูญเสียความรูส้ ึกทัง้ หมด ตามขวาง
การสูญเสียความรู้สึกบางส่วนตามขวาง ตลอดทัง้ สองด้าน (Partial Transverse Sensory Loss) เป็ น
การสูญเสียความรูส้ กึ ร้อยละ 50 (7-15 ม.ม.) ทีเ่ กิดจากเส้นประสาทนิ้วมือทัง้ สองเส้น (สองด้าน) และมีค่าการสูญเสีย
สมรรถภาพของนิ้วเท่ากับร้อยละ 25 ของค่าการสูญเสียสมรรถภาพทีเ่ กิดจากนิ้วมือนิ้วนัน้ ถูกตัดขาดทีร่ ะดับเดียวกัน ศึกษา
ได้จากตารางที่ 2-6 และ 2-7
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ตารางที่ 2-6 ค่ าการสู ญเสี ยสมรรถภาพของนิว้ หัวแม่ มือและนิว้ ก้ อย จากการสู ญเสี ยความรู้ สึกตามยาวและตาม
ขวาง โดยอาศัยฐานค่ าร้ อยละของความยาวของนิว้ ทีส่ ู ญเสี ยความรู้ สึก
(Digit Impairment for Transverse and Longitudinal Sensory Losses in Thumb and Little
Finger Based on the Percentage of Digit Length Involved)
ร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้ วหัวแม่มือ และนิ้ วก้อย
ร้อยละของ
ความยาว
นิ้ วมือ

การสูญเสียความรู้สึกตามขวาง

เส้นประสาทนิ้ วมือทัง้ 2 ด้าน

การสูญเสียความรูส้ ึกตามยาว
เส้นประสาทนิ้ วมือทางด้าน
เส้นประสาทนิ้ วมือทางด้าน
นิ้ วก้อย
นิ้ วหัวแม่มือ
ทัง้ หมด
บางส่วน
ทัง้ หมด
บางส่วน
30
15
20
10
27
14
18
9

100
90

ทัง้ หมด
50
45

บางส่วน
25
23

80
70

40
35

20
18

24
21

12
11

16
14

8
7

60
50

30
25

15
13

18
15

9
8

12
10

6
5

40
30

20
15

10
8

12
9

6
5

8
6

4
3

20
10

10
5

5
3

6
3

3
2

4
2

2
1
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ตารางที่ 2-7 ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้ วชี้ นิ้ วกลาง และนิ้ วนาง จากการสูญเสียความรูส้ ึกตามยาวและ
ตามขวาง โดยอาศัยฐานค่าร้อยละของความยาวของนิ้ วที่สูญเสียความรูส้ ึก
(Digit Impairment for Transverse and Longitudinal Sensory Losses in Index , Middle , and
Ring Fingers Based on the Percentage of Digit Length Involved)
ร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้ วชี้ นิ้ วกลาง และนิ้ วนาง
ร้อยละของ
ความยาว
นิ้ วมือ

การสูญเสียความรู้สึกตามขวาง

เส้นประสาทนิ้ วมือทัง้ 2 ด้าน

การสูญเสียความรูส้ ึกตามยาว
เส้นประสาทนิ้ วมือทางด้าน
เส้นประสาทนิ้ วมือทางด้าน
นิ้ วก้อย
นิ้ วหัวแม่มือ
ทัง้ หมด
บางส่วน
ทัง้ หมด
บางส่วน
20
10
30
15
18
9
27
14

100
90

ทัง้ หมด
50
45

บางส่วน
25
23

80
70

40
35

20
18

16
14

8
7

24
21

12
11

60
50

30
25

15
13

12
10

6
5

18
15

9
8

40
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20
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8

8
6

4
3
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9

6
5
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10
5

5
3

4
2

2
1

6
3

3
2
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ตัวอย่างที่ 2.7
ประวัติ

การตรวจร่างกาย
ผลการประเมิ น
คาอธิ บาย

ั้
ผูร้ บั การประเมินประสบอันตรายจากเครื่องปมโลหะกระแทกบริ
เวณนิ้วหัวแม่มอื ซ้าย
มีบาดแผลฉีกขาด และกระดูกแตก ได้รบั การรักษาโดยการตกแต่งและเย็บบาดแผล เมื่อแผล
หายสนิท พบว่านิ้วหัวแม่มอื มีอาการชา
นิ้วหัวแม่มอื มีการสูญเสียความรูส้ กึ ทัง้ หมดตามขวางจากปลายนิ้วจนถึงข้อปลายนิ้ว ซึง่ คิด
เป็ นความยาวร้อยละ 50 ของนิ้วหัวแม่มอื
นิ้วหัวแม่มอื สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 10 ของมือ
1. นิ้วหัวแม่มอื สูญเสียความรู้สึกทัง้ หมดตามขวาง (จะสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วหัวแม่มือ
50%) เป็ นระยะทางร้อยละ 50 ของความยาวของ นิ้วหัวแม่มอื ดังนัน้ นิ้วหัวแม่มอื
สูญเสียสมรรถภาพ (จะสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วหัวแม่มอื 50%)
= 50% (การสูญเสียความรูส้ กึ ทัง้ หมดตามขวาง) X 50% (ความยาวของหัวแม่มอื ทีส่ ญ
ู เสียฯ)
= 25% ของนิ้วหัวแม่มอื (รูปที่ 2 - 6 และตารางที่ 2 - 6)
= 10% ของมือ (ตารางที่ 2 - 2)
2. ผูร้ บั การประเมินสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 10 ของมือ ซึง่ เท่ากับร้อยละ 9 ของแขน
(ตารางที2่ -2) หรือ เท่ากับร้อยละ 5 ของทัง้ ร่างกาย (ตารางที2่ -3)

ตัวอย่างที่ 2. 8
ประวัติ

การตรวจร่างกาย
ผลการประเมิ น
คาอธิ บาย

ผูร้ บั การประเมิน อายุ 25 ปี ถูกกระจกบาดบริเวณนิ้วชีข้ ณะทางาน ได้รบั การรักษาโดยการ
ล้างตกแต่งบาดแผล และเย็บแผลปิ ด 6 เดือนหลังจากแผลหายสนิท บางส่วนของปลายนิ้วชีย้ งั
มีอาการชา
นิ้วชีส้ ญ
ู เสียความรูส้ กึ ตามขวางเป็ นบางส่วนจากระดับข้อกลางนิ้วไปจนถึงปลายนิ้ว เป็ น
ความยาวร้อยละ 80 ของนิ้วชี้
นิ้วชีส้ ญ
ู เสียสมรรถภาพร้อยละ 4 ของมือ
1. นิ้วชี้สูญเสียความรู้สกึ ตามขวางเป็ น บางส่วน (จะสูญ เสีย สมรรถภาพของนิ้ วชี้ 25%)
เป็ นความยาว 80% ของนิ้วชี้ ดังนัน้ นิ้วชีส้ ญ
ู เสียสมรรถภาพ
= 25% (การสูญเสียความรูส้ กึ ) X 80% (ความยาวของนิ้วทีส่ ญ
ู เสียฯ)
= 20% ของนิ้วชี้ (รูป 2-7 และตารางที่ 2-7)
= 4% ของมือ (ตารางที่ 2-2)
2. ผูร้ บั การประเมินสูญเสียสมรรถภาพของมือร้อยละ 4 ซึง่ เท่ากับร้อยละ 4 ของแขน
(ตารางที่ 2-2) หรือ เท่ากับร้อยละ 2 ของทัง้ ร่างกาย (ตารางที่ 2-3)
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การสูญเสียสมรรถภาพจากการสูญเสียความรู้สึกของนิ้ วตามยาว (Longitudinal Sensory Loss Impairment) เป็ น
การสูญเสีย ความรู้สกึ เพียงด้านหนึ่งด้านใดของนิ้ว ซึ่งมีความสาคัญต่ างกัน ด้านที่ใ ช้สมั ผัสในการหยิบมีความ สาคัญ
มากกว่า
คิดเป็ นร้อยละ 60 ส่วนอีกด้านหนึ่งคิดเป็ นร้อยละ 40 ดังนี้
1. นิ้ว หัว แม่ มือ และนิ้ วก้อย ความสาคัญของการรับความรู้สกึ ด้า นนิ้ วหัวแม่มือ มีค่ าสัมพัทธ์ร้อ ยละ 40
ส่วนทางด้านนิ้วก้อยมีค่าสัมพัทธ์รอ้ ยละ 60
2. นิ้วชี้ นิ้วกลาง และนิ้วนาง มีค่าสัมพัทธ์ทางด้านนิ้วหัวแม่มอื ร้อยละ 60 ส่วนด้านนิ้วก้อยมีค่าสัมพัทธ์
ร้อยละ 40
ในขณะที่ใช้น้ิวมือหยิบจับสิง่ ของ ผิวหนังของนิ้วด้านที่สมั ผัสกันมีความสาคัญมากกว่าด้านตรงกันข้าม
สาหรับผิวหนังด้านนิ้วก้อยของนิ้วริมสุด (นิ้วก้อย) มีความสาคัญมากในการประกอบกิจวัตรประจาวัน ในกรณีทน่ี ้ิวก้อย
ถูกตัดไป นิ้วนางจะเป็ นนิ้วริมสุดแทน ด้านนิ้วก้อยของนิ้วนางจะมีค่าสัดส่วนสัมพัทธ์รอ้ ยละ 60 ทางด้านนิ้วหัวแม่มอื มีค่า
ร้อยละ 40
เพื่อความสะดวกในการประเมินหาค่าการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วมือที่เกิดจากการสูญเสียความรู้ สกึ
ทัง้ หมดตามขวาง และตามยาว หรือสูญเสียความรูส้ กึ บางส่วนตามขวาง หรือตามยาว ค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพ
ของนิ้วมือจากการสูญเสียความรู้สกึ ดังกล่าวได้คานวณไว้แล้วในตารางที่เกี่ยวข้อง ถ้าเป็ นนิ้วหัวแม่มอื และนิ้วก้อย
ใช้ตารางที่ 2 - 6 ส่วนนิ้วชี้ นิ้วกลาง และนิ้วนาง ใช้ตารางที่ 2 - 7 การแปลงค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากนิ้วมือไปเป็ นมือ
ใช้ตารางที่ 2 - 1 ส่วนรูปที่ 2 - 8 แสดงค่าการสูญเสียสมรรถภาพของมือจากการสูญเสียความรูส้ กึ ทัง้ หมด ตลอดความยาว
ของนิ้ว
รูปที่ 2-8

ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของมือจากการสูญเสียความรู้สึกทัง้ หมดของนิ้ วมือตามขวาง (ตัวเลขที่
ปลายนิ้ ว) และสูญเสี ยความรู้สึกทัง้ หมดตามยาว ทางด้านนิ้ วหัวแม่มือ และนิ้ วก้อย (ตัวเลขที่ อยู่
แต่ละข้างของนิ้ ว) โดยมีการสูญเสียความรูส้ ึกตลอดความยาวของนิ้ วมือ
(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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การสูญเสียสมรรถภาพของมือที่เกิดจากการสูญเสียความรู้สกึ ที่บริเวณอื่น ที่ไม่ใช่ผิวหนังบริเวณฝ่ามือ
(Palmar Surface) ของนิ้วมือ จะมีค่าการสูญเสียสมรรถภาพของมือน้อย การสูญเสียสมรรถภาพของมือที่เกิดจากการ
สูญเสียการรับรูค้ วามรูส้ กึ ของเส้นประสาท palmar หรือ dorsal ulnar cutaneous และ median palmar cutaneous nerve
หรือ superficial radial nerve (รูปที่ 2 - 48) อาจจะมีค่าการสูญเสียสมรรถภาพของมือสูงถึงร้อยละ 5 ได้ (เท่ากับสูญเสีย
สมรรถภาพของแขนร้อยละ 5 ตามตารางที่ 2 - 2)
2.3.3 แนวทางการประเมิ น การสู ญ เสี ย สมรรถภาพของนิ้ วมื อ จาก digital neuromas (Rating
Impairment Due To Digital Neuromas)
ปจั จัยสาคัญในการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วมือทีเ่ กิด neuroma ของเส้นประสาทนิ้วมือ ได้แก่
ระดับความรุนแรงของความเจ็บปวด และนิ้วมือทางานได้ลดลง การสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วมือจาก neuroma ประเมิน
ได้จากผลคูณของค่าร้อยละตามระดับความรุนแรงของความเจ็บปวด ตามตารางที่ 2 - 10 ก. กับค่าการสูญเสียสมรรถภาพ
สูงสุดของเส้นประสาทนิ้วมือเส้นนัน้ (ตารางที่ 2-6 , 2-7)
วิธกี ารตรวจหาระดับความรุนแรงของความเจ็บปวดศึกษาจากตารางที่ 2-10 ส่วนค่าการสูญเสียสมรรถภาพ
สูงสุดของเส้นประสาทนิ้วมือแต่ละเส้นนัน้ ถ้าเป็ นของนิ้วหัวแม่มอื และนิ้วก้อยให้ศกึ ษาจากตารางที่ 2 – 6 ถ้าเป็ นของนิ้วชี้
นิ้วกลาง และนิ้วนางให้ศกึ ษาจากตารางที่ 2 - 7 (ในช่องหัวข้อสูญเสียทัง้ หมดตามยาวทางด้านนิ้วหัวแม่มอื หรือทางด้าน
นิ้วก้อยตลอดความยาวของนิ้วมือ) ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของมือทีเ่ กิดจาการสูญเสียความรูส้ กึ ทัง้ หมดตลอดความยาว
ของนิ้วมือทัง้ สองด้าน (100%) ทีป่ ระเมินตามรูปที่ 2 - 8 มีค่าตรงกันกับค่าทีม่ าจากตารางที่ 2 -1
ถ้าเส้นประสาทนิ้วมือทัง้ สองด้านของนิ้วเดียวกันประสบอันตราย ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วทีเ่ กิดจาก
การสูญเสียความรู้สกึ จากเส้นประสาททางด้านนิ้วก้อยและด้านนิ้วหัวแม่มอื ให้นามาบวกกัน ในทานองเดียวกันค่าร้อยละ
ของการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วมือทีเ่ กิดจาก neuroma ของเส้นประสาทนิ้วมือด้านใดด้านหนึ่งให้นามาบวกกับค่าการ
สูญเสียสมรรถภาพทีเ่ กิดจากการสูญเสียความรูส้ กึ จากเส้นประสาทนิ้วมือด้านตรงข้าม แต่ถ้ามีค่าการสูญเสียสมรรถภาพ
จากสาเหตุอ่นื ๆ ของนิ้วเดียวกัน เช่น นิ้วถูกตัดขาด พิสยั การเคลื่อนไหวลดลง หรือความผิดปกติอ่นื ๆ ต้องเอาค่าร้อยละ
การสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วจากสาเหตุอ่นื ทีป่ ระเมินได้เหล่านัน้ มารวมกับค่าร้อยละทีเ่ กิดจากการสูญเสียความรูส้ กึ โดย
ใช้ตารางค่ารวม
2.3.4 วิ ธีประเมิ นการสูญเสี ยสมรรถภาพของนิ้ วมือจากการสูญเสี ยความรู้สึกที่ ผิวหนั ง (Digital
Nerve Sensory Impairment Determination Method)
1. ตรวจหาระดับการสูญเสียความรู้สกึ ที่ผวิ หนังหรือชนิดของการสูญเสียความรู้สกึ ว่าสูญเสียความรู้สกึ
ทัง้ หมด (มากกว่า 15 มิลลิเมตร) หรือสูญเสียเพียงบางส่วน (7 - 15 มิลลิเมตร) ด้วยวิธกี ารตรวจ two - point discrimination
(ตารางที่ 2 - 5)
2. ตรวจหาบริเวณที่สูญเสียความรู้สกึ ของผิวหนังของนิ้วมือว่า สูญเสียความรู้สกึ ตามยาว (Longitudinal
Sensory Loss) หรือสูญเสียความรูส้ กึ ตามขวาง (Transverse Sensory Loss)
3. ตรวจหาความยาวทีส่ ญ
ู เสียความรูส้ กึ หรือค่าร้อยละของความยาวของนิ้วมือทีส่ ญ
ู เสียความรูส้ กึ สาหรับ
นิ้วหัวแม่มอื ให้ใช้ค่าตัวเลขแถวบนของรูปที่ 2-6 ส่วนนิ้วมือนิ้วอื่นๆ ให้ใช้ค่าตัวเลขแถวบนของรูปที่ 2 - 7
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4. หาค่าการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วมือทีต่ รวจพบว่ามีการสูญเสียความรูส้ กึ ทัง้ หมด หรือสูญเสียบางส่วน
และสูญเสียความรูส้ กึ ตามขวาง หรือตลอดตามยาว (ด้านนิ้วก้อยหรือด้านนิ้วหัวแม่มอื ) หรือร้อยละของความยาวของนิ้วมือ
ทีส่ ญ
ู เสีย จากตารางที่ 2-6 สาหรับนิ้วหัวแม่มอื และนิ้วก้อย และตารางที่ 2-7 สาหรับนิ้วชี้ นิ้วกลาง และนิ้วนาง
5. ถ้ า มีก ารสูญ เสีย ความรู้ สึก ทัง้ สองด้า นของนิ้ ว เดีย วกัน น าค่ า การสูญ เสีย สมรรถภาพของนิ้ ว จาก
การสูญเสียความรูส้ กึ ทางด้านนิ้วหัวแม่มอื และนิ้วก้อยทีป่ ระเมินได้มาบวกกันเป็ นค่าการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วนัน้
6. แปลงค่าการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วมือ เป็ นของมือ ของแขน และของทัง้ ร่างกาย ตามลาดับ (ตาราง
ที่ 16 – 1, 16 – 2 และ 16 – 3)
7. ในกรณีท่นี ้ิวมือหนึ่งนิ้วมือใดมีสาเหตุของการสูญเสียสมรรถภาพมากกว่าหนึ่งอย่างนาค่าการสูญเสีย
สมรรถภาพของนิ้วจากแต่ละอย่างทีป่ ระเมินได้มารวมกัน (ตารางค่ารวม) เป็ นค่าการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้ว จากนัน้
จึงทาการแปลงค่าการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วมือเป็ นของมือ ของแขน และของทัง้ ร่างกาย ตามลาดับ
ตัวอย่างที่ 2.9
ประวัติ
การตรวจร่างกาย

ผลการประเมิ น
คาอธิ บาย

ตัวอย่างที่ 2.10
ประวัติ

การตรวจร่างกาย
ผลการประเมิ น
คาอธิ บาย

ผูร้ บั การประเมินอายุ 22 ปี ถูกมีดบาดบริเวณนิ้วชี้ ได้รบั การรักษาโดยการทาความสะอาด
บาดแผล และเย็บแผลปิ ด 6 เดือนหลังจากบาดแผลหายสนิท นิ้วยังคงมีอาการชา
ผลการทดสอบด้วย two – point discrimination มีค่ามากกว่า 15 ม.ม. บริเวณด้านข้างของ
นิ้วชีท้ งั ้ สองด้าน จากระดับข้อกลางนิ้ว (PIP) ไปจนถึงปลายนิ้ว (ร้อยละ80 ของความยาว
นิ้วมือ)
ผูร้ บั การประเมินมีการสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 8 ของมือ
จากรูปที่ 2 - 7 และตารางที่ 2 - 7 นิ้วชีส้ ญ
ู เสียความรูส้ กึ ทัง้ หมดตามความยาวทัง้ สองด้านทา
ให้สญ
ู เสียสมรรถภาพร้อยละ 40 ของนิ้ว เท่ากับร้อยละ 8 ของมือ (ตารางที่ 2 – 1) และ
เท่ากับร้อยละ 7 ของแขน (ตารางที่ 2-2) หรือ เท่ากับร้อยละ 4 ของทัง้ ร่างกาย (ตารางที่ 2-3)

ผูร้ บั การประเมิน อายุ 25 ปี ถูกกระจกบาดบริเวณโคนนิ้วหัวแม่มอื ซ้าย ได้รบั การรักษาโดย
ทาความสะอาดบาดแผลและเย็บแผลปิ ด 8 เดือนหลังจากแผลหายสนิท ยังมีอาการชาบริเวณ
นิ้วหัวแม่มอื
ผลการตรวจ two – point discrimination มีค่า 10 มิลลิเมตร ทัง้ สองด้านของนิ้วหัวแม่มอื
ตลอดความยาวตัง้ แต่ขอ้ โคนนิ้วจนถึงปลายนิ้ว
ผูร้ บั การประเมินสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 10 ของมือ
นิ้วหัวแม่มอื สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 25 ของนิ้วรูปที่ 2 - 6 และ ตารางที่ 2 - 6 ซึง่ เท่ากับ
ร้อยละ 10 ของมือ (ตารางที่ 2 - 1) และเท่ากับร้อยละ 9 ของแขน (ตารางที่ 2-2) หรือ เท่ากับ
ร้อยละ 5 ของทัง้ ร่างกาย (ตารางที่ 2-3)
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ตัวอย่างที่ 2.11
ประวัติ

การตรวจร่างกาย

ผลการประเมิ น
คาอธิ บาย

ตัวอย่างที่ 2.12
ประวัติ

ผูร้ บั การประเมินอายุ 30 ปี ถูกแก้วบาดบริเวณนิ้วหัวแม่มอื ขวา ได้รบั การรักษาโดยการ
ล้างแผล และเย็บผิวหนัง 8 เดือนหลังจากแผลหายสนิท ปรากฏว่า ยังมีอาการชาบริเวณ
นิ้วหัวแม่มอื ขวา
ผลการตรวจ two – point discrimination มีค่ามากกว่า 15 มิลลิเมตร ของนิ้วหัวแม่มอื
ทางด้านนิ้วก้อยด้านเดียว จากระดับข้อปลายนิ้ว (IP) ไปจนถึงปลายนิ้วหัวแม่มอื (ร้อยละ 50
ของความยาวนิ้วหัวแม่มอื )
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 6 ของมือ
นิ้วหัวแม่มอื สูญเสียความรูส้ กึ ทัง้ หมดตามยาวด้านนิ้วก้อยเป็ นระยะทางร้อยละ 50 ของนิ้ว
(รูปที่ 2 - 6 และตารางที่ 2 - 6) มีการสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 15 ของนิ้วหัวแม่มอื
ซึง่ เท่ากับร้อยละ 6 ของมือ (ตารางที่ 2 - 1)และเท่ากับร้อยละ 5 ของแขน (ตารางที2่ -2) หรือ
เท่ากับร้อยละ 3 ของทัง้ ร่างกาย (ตารางที2่ -3)

ผูร้ บั การประเมิน อายุ 28 ปี ถูกสังกะสีบาดบริเวณโคนนิ้วชี้ ได้รบั การรักษาโดยการล้างแผล
และเย็บผิวหนัง 6 เดือนหลังแผลหายสนิทแล้วปรากฏว่า ยังมีอาการชาบริเวณนิ้วชี้
การตรวจร่างกาย
ผลการตรวจ two – point discrimination มีคา่ 9 มิลลิเมตร ด้านนิ้วหัวแม่มอื เพียงด้านเดียว
จากระดับข้อโคนนิ้ว (MP) ตลอดถึงปลายนิ้ว
ผลการประเมิ น
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 3 ของมือ
คาอธิ บาย
นิ้วชี้สญ
ู เสียความรูส้ กึ บางส่วนตลอดความยาวด้านนิ้วหัวแม่มอื ทาให้สูญเสียสมรรถภาพ
ร้อยละ 15 ของนิ้ว (รูปที่ 2 -7 และ ตารางที่ 2 -7)ซึง่ เท่ากับร้อยละ 3 ของมือ (ตารางที่ 2 -1)
และเท่ากับร้อยละ 3 ของแขน (ตารางที่ 2-2) หรือ เท่ากับร้อยละ 2 ของทัง้ ร่างกาย(ตารางที่
2-3)
2.4 การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพจากข้อเคลื่อนไหวผิดปกติ ของข้อ (Evaluating Abnormal Motion)
2.4.1 การวัดพิ สยั การเคลื่อนไหวของข้อ (Clinical Measurements of Motion)
การวัดพิสยั การเคลื่อนไหวของข้อ (ROM) รูปที่ 2 - 9 โดยกาหนดการวัดมุมให้เริม่ ทีต่ าแหน่ งกลางคือ
0° (ตาแหน่ งทางกายวิภาคทีข่ อ้ เหยียดตรง คือ 0°ไม่ใช่ 180°) ค่ามุมหรือพิสยั ทีข่ อ้ เคลื่อนไปจะเพิม่ ขึน้ ตามทิศทางทีข่ อ้
เคลื่อนไปโดยมีจุดเริม่ ต้นเป็ น 0°
นิ ยาม
การงอข้อ หมายถึง การเคลื่อนไหวของข้อจากตาแหน่งเริม่ ต้นไปจนงอข้อเต็มที่
การเหยียดข้อ (Extension) หมายถึง การเคลื่อนไหวในทิศทางทีต่ รงกันข้ามกับการงอข้อ (Flexion)
การเหยียดข้อไม่สุด (Extension Lag) หมายถึงข้อเหยียดได้ไม่เต็มทีจ่ ากตาแหน่งงอข้อคือเหยียดไป
ไม่ถงึ จุดเริม่ ต้น 0° ใช้แทนด้วยเครื่องหมาย – (ลบ)
การเหยียดข้อเกิ น (Hyperextension) หมายถึงข้อทีเ่ หยียดได้เกินกว่าจุดเริม่ ต้น 0° ซึง่ พบได้เป็ นปกติท่ี
ข้อโคนนิ้ว (Metacarpophalangeal Joint) ทีข่ อ้ ศอก ทีข่ อ้ เข่า ใช้แทนด้วยเครื่องหมาย + (บวก) เช่น ถ้าข้อเคลื่อนไหวเกิน
15°และงอได้ 45° ก็ให้เขียนบันทึก + 15° ถึง 45° (รูปที่ 2 - 9 )
ข้อติ ดแข็ง (Ankylosis) หมายถึงข้อทีไ่ ม่มกี ารเคลื่อนไหวเลย
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ข้อยึดในท่างอ (Flexion Contracture) หมายถึง ข้อทีย่ งั มีการเคลื่อนไหวได้บา้ งแต่ไม่ถงึ ตาแหน่ งกลาง
เช่น ถ้าข้อนิ้วมือติดในท่างอ 15° และสามารถงอไปถึง 45° ก็ให้เขียนลงบันทึกว่า –15 ° ถึง 45°
มุมที่ข้อเคลื่อนไหว คือ จานวนองศาทีอ่ ยู่ระหว่างตาแหน่ งเริม่ ต้นและตาแหน่ งสุดท้ายของการเคลื่อนไหว
ของข้อในระนาบนัน้ ๆ เช่นมุมการเคลื่อนไหวของข้อกลางนิ้ว (PIP) จากตาแหน่งงอเต็มที่ จนถึงเหยียดเต็มที่ ถ้าข้อมีการ
เคลื่อนไหวมากกว่าหนึ่งระนาบ การเคลื่อนไหวในแต่ละระนาบหรือแต่ละชนิดให้ เรียกว่าหน่ วยการเคลื่อนไหว (Unit of
Motion)
ตัวอย่างเช่น ข้อมือมีหน่ วยการเคลื่อนไหว 2 หน่ วย คือ งอ/เหยียด ในระนาบหน้าหลัง และเบนไปทาง
นิ้วหัวแม่มอื / นิ้วก้อยในระนาบด้านข้าง เป็ นต้น
ตาแหน่ งที่ ข้อใช้งานได้ดี (Functional Position of a Joint) หมายถึงตาแหน่ งทีข่ อ้ ติดแข็งหรือหลังการ
ผ่าตัดเชื่อมข้อแล้วทาให้ขอ้ นัน้ มีการสูญเสียสมรรถภาพการทางานน้อยทีส่ ดุ
ถ้าข้อมีหน่วยการเคลื่อนไหวมากกว่าหนึ่งหน่วยขึน้ ไป แต่ละหน่วยการเคลื่อนไหวก็จะมีตาแหน่ งทีข่ อ้ ใช้งาน
ได้ดี ตัวอย่างเช่น ตาแหน่งทีข่ อ้ ศอกใช้งานได้ดี คือ งอ 80° และคว่าฝา่ มือ 20°
รูปที่ 2-9

การวัดพิ สยั การเคลื่อนไหวของข้อโคนนิ้ ว (MP) ในตาแหน่ งงอข้อ เหยียดข้อไม่สุด เหยียดข้อเต็มที่
และเหยียดข้อเกิ น
(Measurements of MP Joint Position in Flexion, Extension Lag, Full Extension, and
Hyperextension)

ข้อเหยียดเต็มที่ หรือตาแหน่ งกลาง (จุดตัง้ ต้น) มีค่าเป็ น 0°
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ในการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพจากการสูญเสียพิสยั การเคลื่อนไหวของข้อ สิง่ แรกทีค่ วรทาคือ สังเกต
ว่าผูร้ บั การประเมินสามารถทาการเคลื่อนไหวข้อได้เองหรือไม่ โดยบอกให้ผูร้ บั การประเมินเคลื่อนไหวข้อต่างๆ ของแขน
และมือ เริม่ ต้นจากข้อไหล่ ข้อศอก ข้อมือและข้อนิ้วมือ ให้ผรู้ บั การประเมินเคลื่อนไหวเต็มพิสยั การเคลื่อนไหวของข้อนัน้ ๆ
เพื่อเปรียบเทียบการเคลื่อนไหวของข้อต่าง ๆ ของแขนและมือกับด้านตรงข้าม จากนัน้ จึงทาการประเมินการเคลื่อนไหว
ของแต่ละข้อแยกจากกัน ในทานองเดียวกันเริม่ ต้นประเมินการเคลื่อนไหวของข้อนิ้วมือแต่ละนิ้วโดยให้ผรู้ บั การประเมิน
กานิ้วมือทุกนิ้วให้เต็มทีแ่ ล้วให้เหยียดนิ้วมือให้สุด ทาซ้า ๆ กันหลายครัง้ การวัดพิสยั การเคลื่อนไหวของแต่ละข้อ แพทย์
ผูป้ ระเมินต้องทาการตรวจการเคลื่อนไหวของข้อ ทัง้ 2 แบบ คือ
1. การเคลื่อนไหวข้อทีผ่ รู้ บั การประเมินทาเอง (Active Motion)
2. การเคลื่อนไหวข้อทีผ่ ตู้ รวจทาให้ (Passive Motion)
การเคลื่อนไหวข้อที่ผรู้ บั การประเมิ นทาเอง (Active Motion)
เมื่อเริม่ ต้นการประเมินควรให้ผรู้ บั การประเมินเคลื่อนไหวข้อเองซึง่ เป็ นการกระทาทีเ่ กิดจากการสังการให้
่
กล้ามเนื้อหดตัว ถ้าผู้รบั การประเมินทาการเคลื่อนไหวข้อได้เองจนเต็มพิกดั การเคลื่อนไหวของข้อก็ไม่จาเป็ นที่แพทย์
ผู้ประเมินต้องไปช่วยทาให้ข้อนัน้ เคลื่อนไหวอีก แต่ ถ้าผู้รบั การประเมินทาการเคลื่อนไหวข้อเองได้ไม่เต็มพิกดั แพทย์
ผู้ป ระเมิน ต้อ งช่ ว ยท า โดยร่ ว มกัน ท าทัง้ ผู้ร ับ การประเมิน และแพทย์ห รือ แพทย์ช่ ว ยท าอย่ า งเดีย ว เพื่อ ประเมิน พิส ัย
การเคลื่อนไหวของข้อ
การตรวจการเคลื่อนไหวข้อที่ผตู้ รวจทาให้ (Passive Motion) คือการทีผ่ ตู้ รวจใช้แรงกดหรือดึงเพื่อให้ขอ้
เคลื่อนไหว เป็ นการตรวจหาพิสยั และความคล่องตัวของการเคลื่อนไหวของข้อเมื่อกล้ามเนื้อทัง้ หมดคลายตัว เช่น วิธกี าร
ทดสอบโดย Bunnell (Bunnell’Test) ซึง่ เป็ นการทดสอบการตึงทีผ่ ดิ ปกติของกล้ามเนื้อมัดเล็กในมือ (Intrinsic Tightness)
การตรวจการเคลื่อนไหวข้อที่ ผ้รู บั การประเมิ นและผู้ตรวจช่วยกันทา (Assisted Active Motion) คือ
การให้ผรู้ บั การประเมินบังคับให้กล้ามเนื้อหดตัวพร้อมกับผูต้ รวจออกแรงกดบริเวณข้อ เพื่อช่วยตรึงข้อเป็ นการเพิม่ ความ
ได้เปรียบเชิงกลของกล้ามเนื้อทีท่ าหน้าทีเ่ คลื่อนไหวข้อ
การตรวจทัง้ 2 กรณีน้ี ใช้แรงช่วยประมาณ 0.5 กิโลกรัม โดยทีต่ อ้ งจับแขนหนึ่งของข้อให้อยู่กบั ที่
มุมทีผ่ รู้ บั การประเมินเคลื่อนไหวข้อได้เอง มีความสาคัญทีส่ ุดใช้ในการประเมินการสูญเสีย อ่านและบันทึก
ตัวเลขบนเครื่องวัดมุมทีไ่ ด้
มีปจั จัยหลายอย่างทีท่ าให้พสิ ยั การเคลื่อนไหวของข้อบริเวณแขนและมือลดลง คือ
การเคลื่อนไหวข้อที่ผรู้ บั การประเมิ นทาเองลดลง เกิดจาก เส้นประสาท กล้ามเนื้อ และเส้นเอ็นที่ทาให้
ข้อเคลื่อนไหวไม่ทางาน หรือทางานได้ไม่เต็มที่
ส่วนการเคลื่อนไหวข้อที่ ผ้ตู รวจช่วยทาลดลง เกิดจากตัวข้อได้รบั ความเสียหายเอง ข้อติดจากเนื้อเยื่อ
รอบข้อหดตัว (Contracture) หรือกล้ามเนื้อออกแรงต้าน หรือเส้นเอ็นหดสัน้ เหนี่ยวรัง้ ดังนัน้ การทีจ่ ะประเมินการสูญเสีย
สมรรรถภาพได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมจาเป็ นต้องมีความรูท้ างคลินิกทีด่ แี ละเข้าใจวิธกี ารวัดมุม
ก่อนการวัดมุมของข้อนิ้วมือควรจัดให้ขอ้ มืออยู่ในตาแหน่ งกลาง (Neutral Position) และปลายแขนอยู่ในท่า
คว่าฝา่ มือ ส่วนการวัดมุมของข้อแต่ละข้อ ต้องยึดตรึงข้อทีอ่ ยู่เหนือกว่าให้อยู่ในท่าเหยียด และทาการวัดมุมของข้อทีจ่ ะวัด
ในท่างอ
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ข้อสังเกตในการวัดมุม ถ้าข้อทัง้ สามข้องอพร้อมกันเช่นการกามือ ข้อโคนนิ้วจะงอได้น้อยลง และบางครัง้
อาจพบว่านิ้วมือเคลื่อนไหวลดลงเนื่องจากเส้นเอ็นกล้ามเนื้อมีช่วงการเคลื่อนไหว (Excursion) ลดลง หรือจากถูกแรงต้าน
แต่ถา้ วัดพิสยั การเคลื่อนไหวของข้อทีละข้อยังได้ค่ามุมปกติหรือเกือบปกติ ในกรณีเช่นนี้การวัดมุมงอข้อควรวัดมุมงอของ
แต่ละข้อขณะทีข่ อ้ ทัง้ 3 ของนิ้ว อยู่ในตาแหน่งงอข้อเองเต็มที่ เช่นเดียวกับการวัดมุมเหยียดข้อ ข้อนิ้วมือทัง้ 3 ข้อของแต่ละ
นิ้วก็ควรอยู่ในท่าข้อเหยียดเองเต็มที่
วิธกี ารประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วจากการสูญเสียพิสยั การเคลื่อนไหวของข้อนิ้วมือโดยวิธวี ดั การ
เคลื่อนไหวของข้อนิ้วทีละข้อ แตกต่างจากวิธวี ดั โดยใช้ผลรวมของพิสยั การเคลื่อนไหวของข้อทุกข้อในนิ้วมือ ตามที่ได้
อธิบายไว้ในหัวข้อ 2.4.5.4 ‚การรวมการเคลื่อนไหวทีผ่ ดิ ปกติของข้อนิ้วมือทีม่ ากกว่า หนึ่งข้อ ‛ ดังนัน้ ควรเลือกวิธวี ดั พิสยั
การเคลื่อนไหวของข้อทีใ่ ห้ผลการวัดทีต่ รงหรือสะท้อนถึงการสูญเสียสมรรถภาพอย่างแท้จริงของข้อนัน้ ให้มากทีส่ ดุ

2.4.2 หลักการคานวณการสูญเสียสมรรถภาพจากข้อ สูญเสี ยพิ สยั การเคลื่อนไหวของ
ข้อตามสูตร A = E + F (Principle for Motion Impairment Calculation : A = E + F)
พิ สยั การเคลื่อนไหวของข้อ คือ ค่ามุมเป็ นองศาของการเคลื่อนทีว่ ดั ได้ ระหว่างมุมสองมุมทีข่ อ้ นัน้ งอเข้า
และกางออกมากทีส่ ุดในระนาบเดียวกัน เช่น จากมุมทีก่ ารเหยียดข้อเต็มที่ ไปจนถึงมุมที่ขอ้ งอเต็มที่ ถ้าข้อสูญเสียการ
เคลื่อนไหวทัง้ หมดหรือข้อติดแข็ง (Ankylosis) จานวนองศาทัง้ หมดทีข่ อ้ สูญเสียการเคลื่อนไหว (A) จะเท่ากับผลบวกของ
มุมทีส่ ญ
ู เสียจากการเหยียดข้อ (E) กับมุมทีส่ ญ
ู เสียจากการงอข้อ (F) หรือ A = E + F ค่าของ A จะเท่ากับพิสยั การ
เคลื่อนไหวของข้อเสมอ
สัญลักษณ์ V
แทน ค่ามุมทีว่ ดั ได้
V ext คือค่ามุมทีว่ ดั ได้ในท่าเหยียดข้อ
V flex คือค่ามุมทีว่ ดั ได้ในท่างอข้อ
สมมุตวิ ่า ข้อ ๆ หนึ่ง ปกติมพี สิ ยั การเคลื่อนไหวคือเหยียดข้อได้ 0O งอข้อได้ 90 O
ดังนัน้ ข้อนัน้ จะมีค่า V ext = 0O และ V flex = 90O ซึง่ ข้อไม่มกี ารสูญเสียพิสยั การเคลื่อนไหว
ถ้าข้อนัน้ งอได้น้อยลงคือ สูญเสียองศาของการงอข้อ ค่ามุมทีส่ ญ
ู เสียการงอข้อซึง่ แทนค่าด้วย F จะเท่ากับ
ค่าปกติสงู สุดของ V flex ลบด้วย V flex ทีว่ ดั ได้จริง
ตัวอย่าง ข้อ ๆ หนึ่ง จากปกติงอข้อได้เต็มที่ 90O แต่เมื่อวัดจริงได้ V flex = 60
ดังนัน้ F = 90O- 60O = 30O คือสูญเสียการงอข้อ 30O
ถ้าข้อเหยียดได้น้อยลง คือ สูญเสียองศาการเหยียดข้อ ค่ามุมทีส่ ญ
ู เสียการเหยียดข้อซึง่ แทนค่าด้วย E จะมี
ค่าเท่ากับค่า Vext ทีว่ ดั ได้ ลบด้วย Vext ทีน่ ้อยทีส่ ดุ (ค่าปกติ)
ตัวอย่าง ข้อ ๆ หนึ่งค่ามุมเหยียดข้อปกติควรวัดได้ 0O แต่ เมื่อวัดจริงได้ค่ามุมเหยียดข้อลดลงเป็ น
Vext = 20O

ดังนัน้ E = 20O- 0O (= 20O) คือการสูญเสียการเหยียดข้อ 20O
ข้องอได้น้อยลง ค่า Vflex ก็จะลดลงและมุมจากการสูญเสียการเหยียดข้อแทนค่าด้วย Vext จะเพิม่ ขึน้
ถ้าการสูญเสียการเคลื่อนไหวของข้อเนื่องจากการสูญเสียพิสยั การเคลื่อนไหวดาเนินต่อไป ในทีส่ ุดค่าเหล่านี้จะไปพบกัน
ณ จุด ๆ หนึ่ง ในระนาบของการเคลื่อนไหว หรือ (มีค่าเท่ากัน) Vflex จะเท่ากับ Vext เมื่อ Vflex = Vext แสดงว่า ข้อนัน้ ติดแข็ง
หรือมีการสูญเสียพิสยั การเคลื่อนไหวทัง้ หมดของข้อ (A)
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ตัวอย่างเช่น ข้อๆ หนึ่ง ปกติควรจะเหยียดได้ 0O และงอได้ 90O แต่ปรากฏว่าข้อนัน้ ติดแข็งที่ 40O
ดังนัน้ Vext = Vflex
= 40O
E
= 40O- 0O = 40O
F
= 90O- 40O = 50O
A
= E+F
= 40O + 50O
= 90O
แสดงว่าข้อนัน้ สูญเสียพิสยั การเคลื่อนไหวทัง้ หมด
การสูญเสียสมรรถภาพจากการสูญเสียพิสยั การเคลื่อนไหวของนิ้วมือ อาจเกิดจากการสูญเสียการเหยียด
ข้อ (E) พร้อมกับมีหรือไม่มกี ารสูญเสียการงอข้อ (F) หรือจากข้อติดแข็ง (A) ซึง่ แทน ค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพจาก
ข้อสูญเสียพิสยั การเคลื่อนไหวด้วยอัก ษร IE% , IF% , และ IA% = ตามลาดับและแทนพิสยั การเคลื่อนไหวของข้อทีว่ ดั ได้
ด้วย V
IE% = 0% เมื่อ Vext มีค่าน้อยทีส่ ดุ ในทางทฤษฎี (ค่าปกติ) เมื่อเหยียดได้เต็มที่
IF% = 0% เมื่อ Vflex มีค่ามากทีส่ ดุ ในทางทฤษฎี (ค่าปกติ) เมื่องอได้เต็มที่
IA% = = IE% + IF% เมื่อ Vext = Vflex
จากสูตร A% = E% + F% หรือ E% = A% - F%
ดังนัน้ ค่าการสูญเสียสมรรถภาพทีเ่ กิดจากข้อเหยียดไม่ได้ (IE%) สามารถหาได้จากการวัดมุมเหยียดข้อ ได้
แล้วใช้ สูตร IE% = IA% = - IF%
เมื่อได้ทงั ้ ค่า IE% และ IF% แล้วทาให้เราสามารถประเมินค่าการสูญเสียสมรรถภาพได้เป็ นค่าร้อยละ ซึ่ง
นอกจากจะสัมพันธ์กบั มุมที่ขอ้ สูญเสียการเคลื่อนไหวแล้วและที่สาคัญที่สุด คือ ยังกาหนดตาแหน่ งของการสูญเสียพิสยั การ
เคลือ่ นไหวได้อกี ด้วย
เส้นกราฟที่แสดงค่าการสูญเสียสมรรถภาพที่เกิดจากข้อสูญเสียพิสยั การเคลื่อนไหวที่ได้มาจากสูตร A% =
E%+ F% โดยการกาหนดมาตราส่วนของหน่ วยการเคลื่อนไหวของข้อแต่ละข้อบริเวณแขนและมือ ให้มคี ่า 100% และให้
ความสาคัญกับตาแหน่งทีข่ อ้ ต่าง ๆ ใช้งานได้ดที ก่ี าหนดไว้ในตาราเพือ่ ใช้เป็ นตาแหน่ งอ้างอิงในการผ่าตัดเชื่อมข้อ (เช่น รูปที่
16 – 11) ค่า A% ทีส่ งู สุด หรือ 100% จะอยู่ท่สี องตาแหน่ งของพิสยั การเคลื่อนไหวของข้อ และค่าร้อยละของการสูญเสีย
สมรรถภาพจะค่อย ๆ ลดลง จะต่าสุดเมือ่ มุมข้อติดแข็งเท่ากับมุมทีข่ อ้ ใช้งานได้ดี เส้นกราฟทีแ่ สดงค่าการสูญเสียสมรรถภาพที่
กาหนดจุดโดยอาศัยมาตราส่วนหน่ วยการเคลื่อนไหวเท่ากับ 100% ถูกเปลีย่ นไปเป็ นแผนภูมริ ูป (Pie Chart) ทีแ่ สดงค่าการ
สูญเสียสมรรถภาพจากข้อสูญเสียการเคลื่อนไหวของข้อต่าง ๆ เช่น ข้อบริเวณนิ้วหัวแม่มอื นิ้วมือ แขน โดยการประยุกต์ใช้
หน่วยสัมพัทธ์การเคลือ่ นไหวของข้อแต่ละข้อทีบ่ ริเวณนัน้ เป็ นองค์ประกอบในการเปลีย่ นค่า เช่น ตามรูปที่ 2-12
ตัวอย่าง ข้อมือ มีคา่ หน่วยทางาน (Functional Unit) เท่ากับร้อยละ 60 ของแขน แต่หน่ วยการงอและกระดก
ข้อมือ มีคา่ เท่ากับร้อยละ 70 ของหน่วยทางานของข้อมือ หรือ ร้อยละ 42 ของแขน (70% x 60% = 42%) การเบนข้อมือไปทาง
นิ้วหัวแม่มอื และทางนิ้วก้อยเท่ากับร้อยละ 30 ของหน่ วยทางานข้อมือ หรือ ร้อยละ 18 ของแขน (30% x 60 % = 18 %)
เส้นกราฟทีแ่ สดงค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากการสูญเสียการงอและการกระดกข้อมือตามรูป ที่ 2 – 27 เมื่อคูณด้วย
ตัวคูณ 42% ก็จะได้แผนภูมริ ปู ทีแ่ สดงการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากการสูญเสียพิสยั การงอ / กระดกข้อมือ (รูป 2 - 28)
และเมือ่ นาค่าจากเส้นกราฟการสูญเสียสมรรถภาพของแขน จากการสูญเสียการเบนข้อมือไปทางนิ้วหัวแม่มอื / นิ้วก้อย (รูปที่
2 - 30) มาคูณด้วย 18% ก็จะได้แผนภูมริ ปู ทีแ่ สดงการสูญเสียของแขนจากการสูญเสียพิสยั การเบนข้อมือ (รูปที่ 2 - 31)
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2.4.3 วิ ธีการคานวณการสูญเสียสมรรถภาพจากข้อสูญเสียพิ สยั การเคลื่อนไหว
(Method for Motion Impairment Calculation)
การคานวณหาค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากข้อสูญเสียพิสยั การเคลื่อนไหวให้นาค่าของมุมทีว่ ดั ได้ใ นการ
เคลื่อนไหวข้อในทิศทางต่าง ๆ ไปหาค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากแผนภูมริ ปู ทีแ่ สดงค่าการสูญเสียสมรรถภาพของข้อนัน้ ๆ
ค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากการเคลื่อนไหวแต่ละทิศทางของข้อเดียวกันค่าทีไ่ ด้จากแผนภูมริ ปู ของข้อนัน้ ให้นามาบวกกัน
โดยตรง จะเป็ นค่าการสูญเสียสมรรถภาพทัง้ หมดของข้อทีเ่ กิดจากการสูญเสียพิสยั การเคลื่อนไหว เพราะค่าสัดส่วนสัมพัทธ์
ที่ใช้กบั แต่ ละหน่ วยการเคลื่อนไหวและองค์ประกอบการเคลื่อนไหวของข้อใช้ค่า เดียวกัน ถ้าข้อมีองค์ประกอบการ
เคลื่อนไหวเพียง 2 ทิศทาง (เช่น งอ และเหยียด) ค่าการสูญเสียสมรรถภาพทัง้ หมดของข้อนัน้ ได้จากการนาค่าการสูญเสีย
สมรรถภาพจากการงอ/เหยียดข้อมาบวกกันคือ IF% + IE% ถ้าข้อมีหน่ วยการเคลื่อนไหวมากกว่าหนึ่งหน่ วย เช่น ข้อศอก
มีการงอ/เหยียดข้อและการคว่าฝ่ามือ/หงายฝ่ามือ ก็ต้องนาค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแต่ละหน่ วยการเคลื่อนไหวมา
บวกกัน ในทานองเดียวกัน ถ้าข้อทีม่ หี น่ วยการเคลื่อนไหวเพียงหนึ่งหน่ วย เกิดข้อติดแข็ง เช่นข้อโคนนิ้ว (MP) ค่าการ
สูญเสียสมรรถภาพจากการสูญเสียการเคลื่อนไหวซึง่ แทนด้วยอักษร IA% ก็จะเป็ นการสูญเสียสมรรถภาพรวมทัง้ หมดของข้อ
นัน้ ถ้าข้อทีม่ หี น่วยการเคลื่อนไหวมากกว่าหนึ่งหน่ วย เกิดข้อติดแข็ง เช่นข้อศอก ค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากข้อติด
แข็ง (IA%) จะได้จากการนาค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแต่ละหน่ วยการเคลื่อนไหวมาบวกกันเป็ นค่าการสูญเสีย
สมรรถภาพทัง้ หมดจากข้อติดแข็งของข้อนัน้
ตัวอย่างที่ 2.13
การตรวจร่างกาย
ผลการประเมิ น
คาอธิ บาย

ตัวอย่างที่ 2.14
การตรวจร่างกาย
ผลการประเมิ น
คาอธิ บาย

ข้อมืองอได้ 10O กระดกขึน้ ได้ 10O เบนไปทางนิ้วหัวแม่มอื ได้ 0O เบนไปทางนิ้วก้อยได้ 10O
ข้อมือสูญเสียร้อยละ 24 ของแขน
นาค่ามุมของข้อทีเ่ คลื่อนไหวได้เทียบกับแผนภูมริ ปู ที่ 2-28 จะได้ ค่าการสูญเสียสมรรถภาพ
ของแขนจากการสูญเสียการเคลื่อนไหว ดังนี้
IF% ทีง่ อข้อมือได้ 10 O
(10OVFlex) สูญเสียฯ
= 8% ของแขน (รูปที่ 2-28)
O
O
IE% ทีก่ ระดกข้อมือได้ 10
(10 VExt) สูญเสียฯ
= 8% ของแขน (รูปที่ 2-28)
O O
IRD% ทีเ่ บนข้อมือไปทางนิ้วหัวแม่มอื ได้ 0 (0 VRD) สูญเสียฯ = 4% ของแขน (รูปที่ 2-31)
IUD% ทีเ่ บนข้อมือไปทางนิ้วก้อยได้ 10 O (10O VUD) สูญเสียฯ = 4% ของแขน (รูปที่ 2-31)
ดังนัน้ ข้อมือสูญเสียสมรรถภาพจากการสูญเสียพิสยั การเคลื่อนไหว
= (IF% + IE%) + (IRD% + IUD%)
= (8% + 8%) + (4% + 4%)
= ร้อยละ 24 ของแขน
= ร้อยละ 14 ของทัง้ ร่างกาย (ตารางที่ 2-3)
ข้อมือติดแข็งในท่ากระดกขึน้ 0O และเบนไปทางด้านข้าง 0O
ข้อมือสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 30 ของแขน
จากแผนภูมริ ปู ที่ 2 - 28 ข้อมือติดแข็งทาให้สญ
ู เสียสมรรถภาพของแขน
O
IA% ทีข่ อ้ มืองอ/กระดกขึน้ 0 VFlex / VExt = 21% ของแขน (รูปที่ 2 - 28)
IA% ทีข่ อ้ มือเบน 0O
IRD / IUD
= 9% ของแขน (รูปที่ 2 - 31)
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นาค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากข้อมือติดแข็งทัง้ สองหน่วยการเคลื่อนไหวมาบวกกัน เป็ นค่า
การสูญเสียสมรรถภาพของแขน
ดังนัน้ ข้อมือมีการสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 30 ของแขน หรือ
เท่ากับร้อยละ 18 ของทัง้ ร่างกาย (ตารางที่ 2-3) (21% + 9% = 30%)
ในทางปฏิบตั ใิ ห้บนั ทึกพิสยั การเคลื่อนไหวทีว่ ดั ได้จริงแล้วจึงนาค่ามุมทีว่ ดั ได้มาคานวณหาค่า
การสูญเสียสมรรถภาพจากแผนภูมริ ปู (Pie Chart)
ถ้าค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากมุมทีว่ ดั ได้อยู่ระหว่างค่ามุมทีอ่ ่านได้จากแผนภูมริ ูปจะต้อง
ทาการปรับค่าการสูญเสียสมรรถภาพใหม่ตามสัดส่วนทีเ่ หมาะสม
ตัวอย่างที่ 2.15
การตรวจร่างกาย
ผลการประเมิ น
คาอธิ บาย

วัดมุมข้อโคนนิ้วของนิ้วชี้ (MP) โดยให้ผรู้ บั การประเมินเหยียดข้อเองได้ –25O (เหยียดข้อ
ขาดไป 25O) และงอข้อได้เอง 65O (รูป 2-25)
ผูร้ บั การประเมินมีการสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 25 ของนิ้วมือ หรือเท่ากับร้อยละ 18 ของทัง้
ร่างกาย(ตารางที่ 2-3)
จากแผนภูมริ ูปที่ 2-25 ทาการหาค่าการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วมือโดยการปรับค่าใหม่
ตามสัดส่วนทีเ่ หมาะสมดังนี้
IE% ที่ -30 O VExt
= 12% ของนิ้วมือ
O
IE% ที่ -20 VExt
= 10% ของนิ้วมือ
ช่วงค่าการสูญเสียสมรรถภาพระหว่าง 12% และ 10% คือ 2%
ทาการปรับค่าการสูญเสียสมรรถภาพทีอ่ ยู่ตรงกลางระหว่างมุม – 20 O และ- 30 O คือ – 25 O
ดังนัน้ ค่าการสูญเสียสมรรถภาพ IE% ที่ - 25 O VExt = 10% + 1% = 11%
IF% ที่ 70 O VFlex
= 11% ของนิ้วมือ
O
IF% ที่ 60 VFlex
= 17% ของนิ้วมือ
ช่วงค่าการสูญเสียสมรรถภาพระหว่าง 11% และ 17% คือ 6%
ทาการปรับค่าการสูญเสียสมรรถภาพทีอ่ ยู่ตรงกลางระหว่างมุม 60 O และ 70 O คือมุม 65 O
ดังนัน้ ค่าการสูญเสียสมรรถภาพ IF% ที่ 65 O VFlex = 14% ของนิ้วมือ (11%+3%)
นาค่าการสูญเสียสมรรถภาพ IF% บวกกับ IE% คือ 11% (IE% )+ 14% (IF%) = 25% ของนิ้วมือ
ดังนัน้ ผูร้ บั การประเมินมีการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วมือร้อยละ 25 จากข้อโคนนิ้วของนิ้วชี้
เคลื่อนไหวผิดปกติ ซึง่ เท่ากับร้อยละ 10 ของมือ (ตารางที่ 2-1) และ เท่ากับร้อยละ 9
ของแขน (ตารางที่ 2-2) หรือ เท่ากับร้อยละ 5 ของทัง้ ร่างกาย (ตารางที่ 2-3)
ค่ามุมทีป่ รากฏอยูใ่ นตารางการสูญเสียสมรรถภาพและแผนภูมริ ปู หมายถึง พิสยั การ
เคลื่อนไหวเฉลีย่ ของข้อปกติแต่ละข้อทีเ่ คลื่อนไหวเอง ถึงอย่างไรก็ตามบางคนมีขอ้ ทีง่ อหรือ
เหยียดได้มากน้อยต่างกัน ดังนัน้
สิง่ ทีส่ าคัญก็คอื ต้องพยายามเปรียบเทียบค่ามุมการ
เคลื่อนไหวของข้อนิ้วมือทัง้ 2 ข้าง
ถ้าข้อนิ้วมือด้านตรงข้าม (ปกติ) เคลื่อนไหวได้น้อยกว่าค่าเฉลีย่ ก็ให้นาค่าการสูญเสีย
สมรรถภาพของข้อนิ้วมือข้างปกติด้านตรงข้ามมาเป็ นค่าพื้นฐานทีต่ ้องนาไปลบออกจากค่า
การสูญเสียสมรรถภาพของข้อนิ้วมือข้างที่สูญเสีย (ผิดปกติ) ถ้ามีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึน้
ก็ควรต้องอธิบายไว้ในรายงานด้วย
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ตัวอย่างที่ 2.16
การตรวจร่างกาย
ผลการประเมิ น
คาอธิ บาย

ตัวอย่างที่ 2.17
การตรวจร่างกาย
ผลการประเมิ น
อธิ บาย

ผูร้ บั การประเมินกระดกข้อมือข้างที่ผดิ ปกติขน้ึ ได้ 30O และกระดกข้อมือด้านทีป่ กติขน้ึ ได้
50O (จากรูปที่ 2-28)
ผูร้ บั การประเมินสูญเสียสมรรถภาพของข้อมือหลังจากปรับค่าแล้วคือร้อยละ 3 ของแขน
จากรูปที่ 2-28 ข้อมือข้างทีผ่ ดิ ปกติ IE% ที่ 30 OVEXT = 5% ของแขน
ข้อมือข้างปกติ
IE% ที่ 50 OVEXT = 2% ของแขน
ดัง นัน้ ข้อ มือ ข้า งที่ผิด ปกติสูญ เสีย สมรรถภาพหลัง จากท าการปรับ ค่ าการสูญ เสียแล้ว คือ
5% - 2% = 3% ของแขน
ถ้าพบว่าข้อที่ผิดปกติมีค่าพิสยั การเคลื่อนไหวเท่ากับค่าปกติในตารางของคู่มือนี้แต่ เมื่อ
เทียบกับข้อด้านตรงข้ามทีป่ กติแล้วพบว่ามีค่าพิสยั การเคลื่อนไหวมากกว่าค่าปกติในตาราง
ของคู่มอื นี้ แสดงว่าข้อทีผ่ ดิ ปกติมกี ารสูญเสียพิสยั การเคลื่อนไหว แต่การเคลื่อนไหวที่
ผิดปกตินนั ้ ยังอยู่ในช่วงค่าปกติตามตารางของคู่มอื นี้ ดังนัน้ จึงไม่มกี ารสูญเสียสมรรถภาพ
ของข้อ อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อยกเว้นสาหรับกิจกรรมพิเศษบางอย่าง เช่น นักยิมนาสติก
หรือนักแสดงนาฎศิลป์ทางซีกโลกตะวันออก (ผู้แสดงจะต้องมีน้ิวมือและข้อมือที่อ่อนและ
เหยียดได้มากกว่าปกติ)ในกรณีทข่ี อ้ มีการเคลื่อนไหวมากกว่าปกติ (Hyperlaxity) จนทาให้
เกิดข้อเคลื่อน (Subluxation) หรือข้อหลุด (Dislocation) ก็ต้องทาการประเมินการสูญเสีย
สมรรถภาพตามตารางที่ 2-22 หรือ 2-26 ทีว่ ่าด้วยเรื่องข้อเคลื่อนหรือข้อหลุด มีน้อยครัง้
ในบางรายแพทย์ผปู้ ระเมินต้องอาศัยอาการและอาการแสดงทางคลินิก ประกอบการตัดสินใจ
การประเมินด้วย อย่างไรก็ตามค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพก็ไม่ควรเกินกว่าร้อยละ 2
ของค่าการสูญเสียสมรรถภาพสูงสุดของข้อนัน้ ถ้ามีกรณีเช่นนี้เกิดขึน้ ต้องอธิบายถึงเหตุผล
การตัดสินใจและลงบันทึกในรายงานด้วย

ผูร้ บั การประเมินกระดกข้อมือข้างทีผ่ ดิ ปกติ ขึน้ ได้ 60O เท่ากับค่าปกติในคู่มอื นี้ส่วนข้อมือ
ข้างปกติดา้ นตรงข้ามกระดกขึน้ ได้ 80 O
ข้อมือสูญเสียสมรรถภาพของแขน ร้อยละ 1
ค่าการสูญเสียสมรรถภาพสูงสุดของข้อมือ = 42% ของแขน
ค่าการสูญเสียสมรรถภาพไม่ควรเกินกว่าร้อยละ 2 ของค่าการสูญเสียสมรรถภาพสูงสุดของ
ข้อนัน้ (ในกรณีประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของข้อทีม่ กี ารเคลื่อนไหวมากกว่าปกติ)
ดังนัน้ ผูเ้ ข้ารับการประเมินจะสูญเสียสมรรถภาพของแขน
= 42% x 2%
= 0.84%
= ร้อยละ 1 ของแขน
= ร้อยละ 1 ของทัง้ ร่างกาย (ตารางที่ 2-3 )
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รายละเอียดวิ ธีประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพจากการสูญเสียพิ สยั การเคลื่อนไหวของแต่ละข้อของแขนและมือ
ประกอบด้วย
1. ข้อบริเวณนิ้วหัวแม่มอื (Thumb Ray)
2. ข้อนิ้วมือ
3. การรวมค่าการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วมือที่ถูกตัดขาดกับค่าการสูญเสียความรูส้ กึ ทีผ่ วิ หนังและ
การเคลื่อนไหวทีผ่ ดิ ปกติ
4. การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของมือจากนิ้วมือตัง้ แต่ สองนิ้วขึน้ ไป (Determining Hand
Impairment from Two or More Digits)
5. ข้อมือ
6. ข้อศอก
7. ข้อไหล่
2.4.4 แนวทางการประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพจากข้อนิ้ วหัวแม่มือสูญเสียการเคลื่อนไหว (Thumb Ray
Motion Impairment)
ข้อของนิ้วหัวแม่มอื ประกอบด้วย ข้อปลายนิ้ว (Interphalangeal Joint - IP) ข้อโคนนิ้ว (Metacarpophalangeal
Joint - MP) และข้อฐานนิ้วหัวแม่มอื (Carpometacarpal Joint - CMC) ข้อบริเวณนิ้วหัวแม่มอื ทาหน้าทีไ่ ด้ 5 อย่าง
มีค่าสัดส่วนสัมพัทธ์ของนิ้วหัวแม่มอื เท่ากับร้อยละ 100 แบ่งตามการทาหน้าทีเ่ ป็ น
1. ข้อปลายนิ้วหัวแม่มอื ทาหน้าทีง่ อและเหยียดคิดเป็ น ร้อยละ15 ของนิ้วหัวแม่มอื
2. ข้อโคนนิ้วหัวแม่มอื ทาหน้าทีง่ อและเหยียด คิดเป็ นร้อยละ 10 ของนิ้วหัวแม่มอื
3. ข้อฐานนิ้วหัวแม่มอื ทาหน้าที่ คิดเป็ นร้อยละ 75 ของนิ้วหัวแม่มอื ซึง่ แบ่งออกเป็ น
3.1 การหุบนิ้วหัวแม่มอื (Adduction)
เท่ากับ ร้อยละ 20
3.2 การกางนิ้วหัวแม่มอื ไปทางด้านข้าง (Abduction) เท่ากับ ร้อยละ 10
3.3. การสบนิ้วหัวแม่มอื กับนิ้วอื่น (Opposition)
เท่ากับ ร้อยละ 45
เส้นกราฟในรูปที่ 2-11,2-14,2-18, และ 2-19 แสดงค่าการสูญเสียสมรรถภาพของหน่วยการเคลื่อนไหวทีใ่ ช้
มาตราส่วนของหน่ วยการเคลื่อนไหว 100% สามารถเปลีย่ นไปเป็ นแผนภูมริ ูป (Pie Chart) หรือ ตารางค่าการสูญเสีย
สมรรถภาพของนิ้วหัวแม่มอื โดยใช้ค่าสัดส่วนสัมพัทธ์ของแต่ละหน่ วยการเคลื่อนไหวมาเป็ นองค์ป ระกอบในการแปลงค่า
(Conversion Factor) ให้ศกึ ษาจากรูปที่ 2-12 และ 2-15 และตารางที่ 2-8 ก , 2-8 ข และ 2-9 การคานวณหาค่าการสูญเสีย
สมรรถภาพจากการสูญ เสีย พิส ัย การเคลื่อ นไหวของข้อ บริเ วณนิ้ ว หัว แม่ มือ ให้ใ ช้แ ผนภู มิรูป และตารางการสูญ เสีย
สมรรถภาพของนิ้วหัวแม่มอื ค่าร้อยละของการสูญเสียสมรรถภาพทีค่ านวณได้ของแต่ละข้อของนิ้วหัวแม่มอื ให้นามา บวก
กัน เพราะว่าค่าเหล่านัน้ ได้มาจากค่าสัดส่วนสัมพัทธ์ตวั เดียวกัน
2.4.4.1 ข้อปลายนิ้ วหัวแม่มือ: การงอและการเหยียดข้อ (Thumb IP Joint :Flexion and Extension)
ข้อปลายนิ้วหัวแม่มอื มีค่าพิสยั การเคลื่อนไหวตัง้ แต่เหยียดข้อได้เกิน (Hyper extension) + 30O ไปจนถึงงอ
ข้อ 80O ตาแหน่ งข้อติ ดแข็งที่ ใช้งานได้ดี (Functional Position) คืองอข้อ 20O ค่าสัดส่วนสัมพัทธ์ของหน่ วยการ
เคลื่อนไหวนี้ เท่ากับร้อยละ 15 ของนิ้ วหัวแม่มือ
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วิธกี ารประเมินการสูญเสียสมรรถภาพ
1. วัดมุมที่ผู้รบั การประเมินสามารถงอและเหยียดข้อได้เองสูงสุดโดยใช้เครื่องวัดมุมแล้วจดบันทึกค่ามุม
ทีว่ ดั ได้ (V) จริง (รูปที่ 2-10)
2. ใช้ รูปที่ 2-12 เทียบค่ามุมงอและเหยียดข้อทีว่ ดั ได้ (V) แล้วอ่านค่าการสูญเสียสมรรถภาพทีส่ อดคล้อง
กับค่ามุมงอ (แถว IF%) และค่ามุมเหยียดข้อ (แถว IE%) ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของมุมทีเ่ หยียดข้อเกินให้อ่านค่ามุมที่
อยู่เหนือตาแหน่ ง 0 องศา ค่าการสูญเสียสมรรถภาพทีไ่ ด้จากค่ามุมทีอ่ ยู่ระหว่างตัวเลขทีแ่ สดงในแผนภูมริ ูป (Pie Chart)
(รูปที่ 2-12) ต้องนามาปรับเปลีย่ นใหม่ตามสัดส่วนทีเ่ หมาะสม
3. นาค่าการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วหัวแม่มือที่เกิดจากการสูญเสียพิสยั การเคลื่อนไหว มา บวกกัน
คือ IF% + IE% จะเป็ นค่าการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วหัวแม่มอื ทัง้ หมด
4. ถ้าข้อปลายนิ้วหัวแม่มอื ติดแข็ง (Ankylosis) ให้เทียบค่ามุมทีว่ ดั ได้ (V) กับค่าการสูญเสียสมรรถภาพ
จากข้อติดแข็ง (แถว IA %) (รูปที่ 2-12) ในกรณีทค่ี ่ามุมข้อติดแข็งอยู่ระหว่างหรือไม่ตรงกับตัวเลขทีก่ าหนดไว้ในแผนภูมริ ปู
(รูปที่ 2-12) ให้ทาการปรับค่าการสูญเสียสมรรถภาพใหม่ตามสัดส่วนทีเ่ หมาะสม ข้อปลายนิ้วติดแข็งในตาแหน่ งทีใ่ ช้งาน
ได้ดคี อื ข้องอ 20O มีค่าการสูญเสียสมรรถภาพน้อยทีส่ ดุ เท่ากับร้อยละ 7 ของนิ้วหัวแม่มอื

รูปที่ 2-10

ตาแหน่ งท่าปกติ ของข้อ (รูปบน) และการงอข้อปลายนิ้ วหัวแม่มือ (รูปล่าง)
(Neutral Position (top) and Flexion (bottom) of Thumb IP joint)
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รูปที่ 2-11

เส้นกราฟแสดงค่าการสูญเสียสมรรถภาพของข้อปลายนิ้ วหัวแม่มือจากข้อติ ดแข็ง (IA %) สูญเสี ย
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)
ข้อติ ดแข็งในตาแหน่ งที่ ใช้ งานได้ดีคือ ข้องอ 20O มี ค่าการสูญ เสี ยสมรรถภาพน้ อยที่ สุดเท่ ากับ
ร้อยละ 70 ของนิ้ วหัวแม่มือ

ตัวอย่างที่ 2.18
การตรวจร่างกาย
ข้อปลายนิ้วหัวแม่มอื เหยียดเองได้ไม่สดุ ขาดไป –10O และงอเองได้ 50O
ผลการประเมิ น
นิ้วหัวแม่มอื สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 2 ของมือ
คาอธิ บายการประเมิ น จากรูปที่ 2-12
IE% ข้อปลายนิ้วเหยียดได้ – 10O จะสูญเสียสมรรถภาพ 2% ของนิ้วหัวแม่มอื
IF% ข้อปลายนิ้วงอได้ 50O
จะสูญเสียสมรรถภาพ 2% ของนิ้วหัวแม่มอื
ดังนัน้ นิ้วหัวแม่มอื สูญเสียสมรรถภาพ (IE% + IF%)
= ร้อยละ (2+2)
= ร้อยละ 4 ของนิ้วหัวแม่มอื
= ร้อยละ 2 ของมือ (ตารางที่ 2 - 1)
= ร้อยละ 2 ของแขน (ตารางที่ 2-2)
= ร้อยละ 1ของทัง้ ร่างกาย(ตารางที2่ -3)
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ตัวอย่างที่ 2.19
การตรวจร่างกาย
ผลการประเมิ น
คาอธิ บาย

รูปที่ 2-12

ข้อปลายนิ้วหัวแม่มอื ติดแข็งในท่างอ 65O
นิ้วหัวแม่มอื สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 5 ของมือ
จากรูปที่ 2-12
IA% ข้อปลายนิ้วหัวแม่มอื ติดแข็งในท่างอ 70O จะสูญเสียสมรรถภาพ 14% ของนิ้ว
IA% ข้อปลายนิ้วหัวแม่มอื ติดแข็งในท่างอ 60O จะสูญเสียสมรรถภาพ 12% ของนิ้ว
ทาการปรับค่า IA% ใหม่ขอ้ ปลายนิ้วหัวแม่มอื ติดแข็งในท่างอ 65O ซึง่ อยู่ระหว่างค่า IA%
ที่ 60O และ 70O
ดังนัน้ IA% ข้อปลายนิ้วหัวแม่มอื ติดแข็งในท่างอ 65O เท่ากับร้อยละ 13 ของนิ้วหัวแม่มอื
ซึง่ เท่ากับร้อยละ 5 ของมือ (ตารางที่ 2-1) และเท่ากับร้อยละ 5 ของแขน (ตารางที่ 2-2 ) หรือ
เท่ากับร้อยละ 3 ของทัง้ ร่างกาย (ตารางที่ 2-3 )

แผนภูมิแสดงค่าการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้ วหัวแม่มือที่เกิ ดจากข้อปลายนิ้ วเคลื่อนไหวผิดปกติ
(Pie Chart of Thumb Impairments Due to Abnormal Motion at the IP Joint)

ค่าสัดส่วนสัมพัทธ์ของการเคลื่อนไหวข้อปลายนิ้วเท่ากับร้อยละ 15 ของการเคลื่อนไหวทัง้ หมด
ของนิ้วหัวแม่มอื
IA % = ค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากข้อติดแข็ง
I % = ค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากการสูญเสียพิสยั การเหยียดข้อ
2.4.4.2 ข้อโคนนิ้วEหัวแม่มอื : การงอและการเหยียดข้อ (Thumb MP Joint : Flexion and Extension)
IF% = ค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากการสูญเสียพิสยั การงอข้อ
V
= ค่ามุมการเคลื่อนไหวทีว่ ดั ได้
*
= ตาแหน่งข้อติดแข็งทีใ่ ช้งานได้ดี

59
ข้อโคนนิ้วหัวแม่มอื มีค่าพิสยั การเคลื่อนไหวตัง้ แต่ เหยียดข้อได้เกิน +40O ไปจนถึงงอข้อได้ 60O ตาแหน่ ง
ข้อติดแข็งทีใ่ ช้งานได้ดคี อื งอข้อ 20O ค่าสัดส่วนสัมพัทธ์ของหน่วยการเคลื่อนไหวนี้เท่ากับร้อยละ 10 ของนิ้วหัวแม่มอื
วิธกี ารประเมินการสูญเสียสมรรถภาพ
1. วัดและบันทึกมุมทีผ่ รู้ บั การประเมินสามารถงอและเหยียดข้อโคนนิ้วได้เองสูงสุด (V) โดยใช้เครื่องวัดมุม
(รูปที่ 2 - 13)
รูปที่ 2-13

รูปบนแสดงตาแหน่ งกลาง และรูปล่างแสดงการงอข้อโคนนิ้ วหัวแม่มือ

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

2. ใช้รปู ที่ 2-15 เทียบค่ามุมงอและเหยียดข้อทีว่ ดั ได้ (V) แล้วอ่านค่าการสูญเสียสมรรถภาพทีส่ อดคล้องกับ
ค่ามุมงอ (แถว IF%) และค่ามุมเหยียดข้อ (แถว IE%) ค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของมุมทีเ่ หยียดข้อเกินให้อ่านค่ามุม
ทีอ่ ยู่เหนือตาแหน่ ง 0 องศา ค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากค่ามุมทีอ่ ยู่ระหว่างตัวเลขทีก่ าหนดไว้ในแผนภูมริ ูป ที่ 2 - 15
ให้ทาการปรับค่าการสูญเสียสมรรถภาพใหม่ตามสัดส่วนทีเ่ หมาะสม
3. นาค่าการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วหัวแม่มอื ทีเ่ กิดจากการสูญเสียพิสยั การเคลื่อนไหวของข้อโคนนิ้วมา
บวกกัน (IF% + IE%) จะเป็ นค่าการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วหัวแม่มอื ทัง้ หมด
4. ถ้าข้อโคนนิ้วหัวแม่มอื ติดแข็ง ให้เทียบค่ามุมทีว่ ดั ได้ (V) กับค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากข้อติดแข็ง
(แถว IA %) (รูปที2่ -15) ในกรณีทค่ี ่ามุมติดแข็งอยู่ระหว่างหรือไม่ตรงกับตัวเลขทีก่ าหนดไว้ในรูป ให้ทาการปรับค่าการ
สูญเสียสมรรถภาพตามสัดส่วนทีเ่ หมาะสม ข้อโคนนิ้วหัวแม่มอื ติดแข็งในตาแหน่ งทีใ่ ช้งานได้ดี คือข้องอ 20O จะมีค่าการ
สูญเสียสมรรถภาพน้อยทีส่ ดุ เท่ากับร้อยละ 5 ของนิ้วหัวแม่มอื
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เส้นกราฟแสดงค่าการสูญเสี ยสมรรถภาพของข้อโคนนิ้ วหัวแม่มือจากข้อติ ดแข็ง (IA %) สูญเสี ย
การงอข้อ (IF%) และ สูญเสียการเหยียดข้อ (IE%) (Motion Unit Impairment for Ankylosis , Loss of
Fexion (IF%) and Loss of Extension (IE%) of Thumb MP Joint)
ข้อ ติ ด แข็ง ในต าแหน่ ง ที่ ใ ช้ ง านได้ ดี คื อ ข้ อ งอ 20Oมี ค่ า การสู ญ เสี ย สมรรถภาพน้ อ ยที่ สุ ด เท่ า กับ
ร้อยละ 5 ของนิ้ วหัวแม่มือ

ค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของหน่ วยการเคลื่อนไหว

รูปที่ 2-14
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รูปที่ 2-15 แผนภูมิ แ สดงค่ า การสู ญ เสี ย สมรรถภาพของนิ้ วหัว แม่ มื อ จากข้ อ โคนนิ้ วเคลื่ อ นไหวผิ ด ปกติ
(Pie Chart of Thumb Impairments Due to Abnormal Motion at the MP Joint)

ค่าสัดส่วนสัมพัทธ์ของการเคลื่อนไหวข้อโคนนิ้วเท่ากับร้อยละ 10 ของการเคลื่อนไหวทัง้ หมดของ
นิ้วหัวแม่มอื
IA %
IE%
IF%
V
*

=
=
=
=
=

ค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากข้อติดแข็ง
ค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากการสูญเสียพิสยั การเหยียดข้อ
ค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากการสูญเสียพิสยั การงอข้อ
ค่ามุมการเคลื่อนไหวทีว่ ดั ได้
ตาแหน่งข้อติดแข็งทีใ่ ช้งานได้ดี
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ตัวอย่างที่ 2.20
การตรวจร่างกาย
ผลการประเมิ น
คาอธิ บาย

ตัวอย่างที่ 2.21
การตรวจร่างกาย
ผลการประเมิ น
คาอธิ บาย

ตัวอย่างที่ 2.22
การตรวจร่างกาย
ผลการประเมิ น
คาอธิ บาย

ข้อโคนนิ้วหัวแม่มอื เหยียดได้มากกว่าปกติ 10O และงอได้ 40O
นิ้วหัวแม่มอื สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 1 ของมือ
จากรูปที่ 2-15
IE% ข้อโคนนิ้วเหยียดได้มากกว่าปกติ 10O จะสูญเสียสมรรถภาพ 0% ของนิ้วหัวแม่มอื
IF% ข้อโคนนิ้วงอได้ 40O จะสูญเสียสมรรถภาพ 2% ของนิ้วหัวแม่มอื
ดังนัน้ หัวแม่มอื สูญเสียสมรรถภาพ (IE% + IF%) เท่ากับ (0% + 2%) ร้อยละ 2 ของ
นิ้วหัวแม่มอื ซึง่ เท่ากับร้อยละ 1 ของมือ (ตารางที่ 2-1) และเท่ากับร้อยละ 1 ของแขน (ตาราง
ที่ 2-2) หรือเท่ากับร้อยละ 1 ของทัง้ ร่างกาย (ตารางที่ 2-3)
ข้อโคนนิ้วหัวแม่มอื เหยียดได้ - 25 O และงอได้ 60O
นิ้วหัวแม่มอื สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 2 ของนิ้วหัวแม่มอื หรือร้อยละ 1 ของมือ (ตารางที่ 2-1)
จากรูปที่ 2-15
IE % ข้อโคนนิ้วเหยียดได้ - 25 O จะสูญเสียสมรรถภาพ 2% ของนิ้วหัวแม่มอื
(ทาการปรับค่าการสูญเสียสมรรถภาพทีอ่ ยู่ระหว่าง 20 O และ 30O คือ 1% และ 3%)
IF % ข้อโคนนิ้วงอได้ 60 O จะสูญเสียสมรรถภาพ 0 % ของนิ้วหัวแม่มอื
ดังนัน้ นิ้วหัวแม่มอื สูญเสียสมรรถภาพ (IE% + IF%) เท่ากับ (2% + 0%) ร้อยละ 2 ของ
นิ้วหัวแม่มือ ซึ่งเท่ากับ ร้อยละ 1 ของมือ (ตารางที่ 2-1) และเท่ากับร้อยละ 1 ของแขน
(ตารางที่ 2-2) หรือเท่ากับร้อยละ 1 ของทัง้ ร่างกาย (ตารางที่ 2-3)

ข้อโคนนิ้วหัวแม่มอื ติดแข็งในท่างอ 60 O
นิ้วหัวแม่มอื สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 4 ของมือ
จากรูปที่ 2-15
IA% ข้อโคนนิ้วติดแข็งในท่างอ 60O จะสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 10 ของนิ้วหัวแม่มอื
ซึง่ เท่ากับร้อยละ 4 ของมือ (ตารางที่ 2 - 1) และเท่ากับร้อยละ 4 ของแขน (ตารางที่ 2-2)
หรือเท่ากับร้อยละ 2 ของทัง้ ร่างกาย (ตารางที่ 2-3)

2.4.4.3 การกางนิ้ วหัวแม่มือออก (Thumb Radial Abduction)
มุมกางนิ้ วหัวแม่มือออก คือมุมทีเ่ กิดจากการกางกระดูกฝ่ามือชิน้ ที่ 1 แยกออกจากกระดูฝ่ามือชิ้นที่ 2
ให้กว้างทีส่ ุดในระนาบ coronal plane (รูปที่ 2-16) การวัดมุมใช้วธิ วี างทาบแขนข้างทีอ่ ยู่กบั ทีข่ องเครื่องวัด บนกระดูก
ฝ่ามือชิน้ ที่ 2 ส่วนแขนที่เคลื่อนที่ได้วางพาดไปบนกระดูกฝ่ามือชิ้นที่ 1 ค่ามุมกางนิ้วหัวแม่มอื ปกติประมาณ 50 O
ให้สงั เกตว่ามุมหุบหัวแม่มอื มีค่าน้อยทีส่ ุดคือ 15 O (เป็ นไปตามโครงสร้างทางกายวิภาค) ค่าสัดส่วนสัมพัทธ์ของมุมกาง
นิ้วหัวแม่มอื มีค่าร้อยละ 10 ของหัวแม่มอื
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วิ ธีประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพ
1. วัดและบันทึกมุม ที่ผู้รบั การประเมินกางนิ้วหัว แม่มือออกได้เ องเต็ม ที่ ให้ว ัดมุมทัง้ ขณะกางและหุ บ
นิ้วหัวแม่มอื หรือวัดมุมทีข่ อ้ ติดแข็งในกรณีทข่ี อ้ ไม่มกี ารเคลื่อนไหว
2. ใช้ตารางที่ 2-8 ก เทียบค่ามุมกางนิ้วหัวแม่มอื ทีว่ ดั ได้เพื่อหาค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากการสูญเสีย
การกางนิ้วหัวแม่มอื
3. ถ้าข้อฐานนิ้วหัวแม่มอื ติดแข็ง ก็ให้ใช้ค่ามุมข้อติดแข็งไปเทียบหาค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากข้อติด
แข็งในตารางที่ 2-8 ก จะได้ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วหัวแม่มอื จากข้อฐานนิ้วหัวแม่มอื ติดแข็ง
4. ทาการแปลงค่าการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วหัวแม่มอื เป็ นของมือโดยใช้ตารางที่ 2-1
รูปที่ 2-16

การวัดมุมการกางนิ้ วหัวแม่มือออก โดยการวัดมุมที่ อยู่ระหว่างกระดูกฝ่ ามือชิ้ นที่ 1 และ ชิ้ นที่ 2
ในระนาบ coronal
(Thumb Radial Abduction Measures in Degrees the Angle of Separation Formed Between the
First and Second Metacarpal in the Coronal Plane)

ตัวอย่างที่ 2.23
การตรวจร่างกาย
ผลการประเมิ น
คาอธิ บาย

ผูร้ บั การประเมินหุบนิ้วหัวแม่มอื ได้ปกติแต่กางนิ้วหัวแม่มอื ออก ได้ 25O
นิ้วหัวแม่มอื มีการสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 7 ของนิ้วหัวแม่มอื
นิ้วหัวแม่มอื กางออก ได้ 25 O จะสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วหัวแม่มอื ร้อยละ 8 (ตารางที่ 2-8ก)
เท่ากับร้อยละ 3 ของมือ (ตารางที่ 2-1) และเท่ากับร้อยละ 3 ของแขน (ตารางที่ 2-2) หรือ
เท่ากับร้อยละ 2 ของทัง้ ร่างกาย (ตารางที่ 2-3)
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ตารางที่ 2 – 8 ก

ค่ า การสู ญ เสี ย สมรรถภาพที่ เ กิ ด จากการสู ญ เสี ย การกางนิ้ วหัว แม่ มื อ ออก และเนื่ อ งจาก
ข้อติ ดแข็ง
(Thumb Impairment Values Due to Lack of Radial Abduction and to Ankylosis)
ร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้ วหัวแม่มือที่เกิ ดจาก

มุมกางนิ้ วหัวแม่มอื
ที่วดั ได้ (O)

การสูญเสียการกางนิ้ ว

การสูญเสียการหุบนิ้ ว

ข้อติ ดแข็ง

15
20
25
30
35
40
45
50

10
9
7
5
3
2
0
0

0
1
1
1
3
5
8
9

10
10
8
6
6
7
8
9

ค่าสัดส่วนสัมพัทธ์ของการกางนิ้วหัวแม่มอื ออก เท่ากับร้อยละ 10 ของการเคลื่อนไหวทัง้ หมดของนิ้วหัวแม่มอื พิสยั การ
เคลื่อนไหวนับจากการหุบนิ้วหัวแม่มอื เต็มที่ (15O) ไปจนถึงกางนิ้วหัวแม่มอื เต็มที่ (50O)
2.4.4.4 การหุบนิ้ วหัวแม่มือ (Thumb Adduction)
การหุบนิ้วหัวแม่มอื ใช้วธิ วี ดั ระยะห่างเป็ นเซนติเมตร จากรอยย่นทีอ่ ยู่ตรงระดับข้อปลายนิ้วของนิ้วหัวแม่มอื
(Flexion Crease of Thumb IP Joint) ไปจนถึงรอยย่นบนฝ่ามือ (Distal Palmar Crease) ทีอ่ ยู่ตรงระดับข้อโคนนิ้วก้อย
(รูปที่ 2 - 17 และ 2 - 18) ในระนาบเดียวกัน ค่าปกติการหุบนิ้วหัวแม่มือคิดจากระยะ 8 เซนติเมตร ถึง 0 เซนติเมตร
ระยะห่างยิง่ น้อย การหุบนิ้วหัวแม่มอื ยังดี การสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วหัวแม่มอื จะน้อย ค่าสัดส่วนสัมพัทธ์ของการหุบ
นิ้วหัวแม่มอื เท่ากับร้อยละ 20 ของนิ้วหัวแม่มอื
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รูปที่ 2 - 17 การวัด การหุบ นิ้ วหัว แม่ มื อโดยวัด จากระยะห่ า งเป็ นเซนติ เมตรระหว่ า งรอยย่ น ที่ อ ยู่ ตรงระดับ
ข้อปลายนิ้ วหัวแม่มือ (*) ถึงรอยย่นบนฝ่ ามือที่อยู่ตรงระดับข้อโคนนิ้ วก้อย
(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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รูปที่ 2 - 18 เส้ นกราฟแสดงการหุบนิ้ วหัวแม่มือใช้ หน่ วยเป็ นเซนติ เมตรที่ เรียงกันตามตาแหน่ งต่ าง ๆ และ
ค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากการสูญเสียการหุบนิ้ วหัวแม่มือ
(Linear Measurements of Thumb Adduction in Centimeters at Various Positions and Motion
Unit Impairment Curve for Lack of Adduction)

ระยะห่างที่นิ้วหัวแม่มือสูญเสียการหุบนิ้ ว
วิ ธีประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพ
1. ให้ผรู้ บั การประเมินทาการหุบนิ้วหัวแม่มอื เองเต็มทีจ่ นสุด แล้วจึงวัดระยะห่างระหว่างรอยย่นทีข่ อ้ ปลาย
นิ้วหัวแม่มอื กับรอยย่นบนฝา่ มือตรงข้อโคนนิ้วก้อยเป็ นเซนติเมตร และลงบันทึกไว้
2. นาค่าทีว่ ดั ได้ไปเทียบหาค่าการสูญเสียสมรรถภาพทีเ่ กิดจากการสูญเสียการหุบนิ้วหัวแม่มอื หรือจากข้อ
ติดแข็งของนิ้วหัวแม่มอื จากตารางที่ 2 – 8 ข ถ้าระยะห่างทีว่ ดั ได้อยู่ระหว่างตัวเลขทีก่ าหนดไว้ในตารางที่ 2 – 8 ข ก็ให้
ทาการปรับค่าการสูญเสียสมรรถภาพตามสัดส่วนทีเ่ หมาะสม
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ตารางที่ 2 – 8 ข ค่ า การสู ญ เสี ย สมรรถภาพของนิ้ วหัว แม่ มื อ ที่ เ กิ ด จากการสู ญ เสี ย การหุบ นิ้ วหัว แม่ มื อ และ
จากข้อติ ดแข็ง
(Thumb Impairment Values Due to Lack of Radial Adduction and to Ankylosis)
ระยะห่างการสูญเสียการหุบ
นิ้ วหัวแม่มือ (ซ.ม)
8
7
6
5
4
3
2
1
0

ร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้ วหัวแม่มือที่เกิ ดจาก
การหุบนิ้ วที่ผิดปกติ
ข้อติ ดแข็ง
20
20
13
19
8
17
6
15
4
10
3
15
1
17
0
19
0
20

ค่าสัดส่วนสัมพัทธ์ของการหุบนิ้วหัวแม่มือเท่ากับร้อยละ 20 ของการเคลื่อนไหวทัง้ หมดของนิ้วหัวแม่มือ พิสยั การ
เคลื่อนไหวการหุบนิ้วหัวแม่มอื คิดเป็ นระยะทาง 8 เซนติเมตร ถึง 0 เซนติเมตร
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ผูร้ บั การประเมินสามารถหุบนิ้วหัวแม่มอื ได้ 3 เซนติเมตร
นิ้วหัวแม่มอื มีการสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 3 ของหัวแม่มอื (ตารางที่ 2 - 8ข)
ผูร้ บั การประเมินหุบนิ้วหัวแม่มอื ได้เป็ นระยะ 3เซนติเมตร จะสูญเสียการหุบนิ้ว
(8 - 3) = 5 เซนติเมตร เท่ากับ การสูญเสีย สมรรถภาพจากการหุบนิ้วทีผ่ ดิ ปกติ ร้อยละ 6
ของนิ้วหัวแม่มอื (ตารางที่ 2 – 8 ข) เท่ากับร้อยละ 2 ของมือ (ตารางที่ 2-1) และ
เท่ากับร้อยละ 2 ของแขน (ตารางที่ 2-2) หรือเท่ากับร้อยละ 1 ของทัง้ ร่างกาย (ตารางที่ 2-3)

2.4.4.5 การสบนิ้ วหัวแม่มือกับนิ้ วอื่น (Thumb Opposition)
การวัดการสบนิ้วหัวแม่มอื กับนิ้วอื่น (Thumb Opposition) ใช้วดั ระยะเป็ นเซนติเมตร โดยให้ผู้รบั
การประเมินเคลื่อนนิ้วหัวแม่มอื ไปอยู่เหนือข้อโคนนิ้วของนิ้วกลาง (Thumb Opposition) แล้ววัดระยะห่างระหว่างรอยย่น
ของข้อปลายนิ้วของนิ้วหัวแม่มอื กับรอยย่นทีฝ่ า่ มือเหนือข้อโคนนิ้วกลาง (รูปที่ 2 - 19) ระยะยิง่ ห่างมากการสบของนิ้วยิง่ ดี
การสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วหัวแม่มอื จะน้อย (ตารางที่ 2-9) ค่าสัดส่วนสัมพัทธ์ของการเคลื่อนไหวนี้เท่ากับร้อยละ 45
ของนิ้วหัวแม่มอื ระยะสูงสุดของการสบนิ้วหัวแม่มอื เท่ากับ 8 เซนติเมตร อย่างไรก็ตามถ้ามือมีขนาดเล็กลง ค่าระยะปกติ
ของการสบนิ้วหัวแม่มือ กับนิ้วอื่นก็อ าจมีค่าน้ อยลงเล็กน้ อย จึงต้องวัด การสบนิ้วหัวแม่มือ ทัง้ สองข้างเปรียบเทียบกัน
ถ้านิ้วหัวแม่มอื ข้างตรงข้ามที่ปกติมคี ่าการสบนิ้วหัวแม่มอื กับนิ้วอื่น ๆน้อยกว่าค่าเฉลี่ยก็ให้นาค่าการสบนิ้วหัวแม่มอื ของ
ด้านตรงข้ามทีป่ กติมาเป็ นฐานการคานวณค่าการสูญเสียสมรรถภาพ โดยนาไปลบออกจากค่าการสูญเสียสมรรถภาพของ
ข้างทีผ่ ดิ ปกติ ถ้ามีการปรับค่าการสูญเสียสมรรถภาพโดยวิธนี ้จี ะต้องระบุลงไปในรายงานด้วย
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การวัดการสบนิ้ วหัวแม่มือกับนิ้ วอื่นและเส้นกราฟแสดงค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากการสูญเสีย
การสบนิ้ วหัวแม่มือกับนิ้ วอื่น ในตาแหน่ งต่าง ๆ ใช้หน่ วยเป็ นเซนติ เมตร
(Linear Measurements of Thumb Opposition (cm) at Various Positions and Motion Unit
Impairment Curve for Lack of Opposition )

วิ ธีประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพ
1. ให้ผู้รบั การประเมิน ทาการสบนิ้ วหัว แม่ มือ กับ นิ้ว อื่น เองเต็มที่ตามวิธีท่กี ล่า วข้างต้น วัด และบันทึก
ระยะห่างเป็ นเซนติเมตร
2. เทียบหาค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วหัวแม่มอื ทีเ่ กิดจากการสูญเสียการสบนิ้วหัวแม่มอื กับ
นิ้วอื่น หรือข้อติดแข็งจากตารางที่ 2 - 9 การประเมินหาค่าการสูญเสียสมรรถภาพในกรณี ทร่ี ะยะห่างทีว่ ดั ได้อยู่ระหว่าง
ตัวเลขทีก่ าหนดไว้ในตารางที่ 2 - 9 ให้ทาการปรับค่าการสูญเสียสมรรถภาพใหม่ตามสัดส่วนทีเ่ หมาะสม
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ตารางที่ 2-9 ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้ วหัวแม่มือที่เกิ ดจากการสูญเสียการสบนิ้ วหัวแม่มือกับนิ้ วอื่น และ
จากข้อติ ดแข็ง
(Thumb Impairments Values Due to Lack of Opposition and to Ankylosis)
ระยะห่างการสบนิ้ วหัวแม่มือ
กับนิ้ วอื่น (เซนติ เมตร)
0
1
2
3
4
5
6
7
8

ร้อยละการสูญเสียของนิ้ วหัวแม่มือที่เกิ ดจาก
การสบนิ้ วหัวแม่มือผิดปกติ
ข้อติ ดแข็ง
45
45
31
40
22
36
13
31
9
27
5
22
3
24
1
27
0
29

ค่าสัดส่วนสัมพัทธ์ของการสบนิ้วหัวแม่มอื กับนิ้วอื่นเท่ากับร้อยละ 45 ของการเคลื่อนไหวทัง้ หมดของ
นิ้วหัวแม่มอื พิสยั การสบนิ้วหัวแม่มอื กับนิ้วอื่นมีระยะตัง้ แต่ 0 ถึง 8 เซนติเมตร
2.4.4.6 การบวกค่าการสูญเสี ยสมรรถภาพจากการเคลื่อนไหวที่ ผิดปกติ ของนิ้ วหัวแม่มือตัง้ แต่ 2
ทิ ศทางขึน้ ไป (Adding Two or More Abnormal Thumb Motions)
1. ท าการวัด และบัน ทึก ค่ า การสู ญ เสีย สมรรถภาพของนิ้ ว หัว แม่ มือ ที่เ กิด จากการงอและ
การเหยียดข้อปลายนิ้ว ข้อโคนนิ้ว (รูปที่ 2 - 12 และ 2 - 15) การกางข้อออกทางนิ้วหัวแม่มอื (ตารางที่ 2-8 ก) และ
การหุบข้อ (ตารางที่ 2-8 ข) การสบนิ้วหัวแม่มอื (ตารางที่ 2-9) ตามวิธดี งั กล่าว
2. นาค่าการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วหัวแม่มอื ที่เกิดจากการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติของแต่ ละ
ทิศทางมาบวกกันก็จะได้ค่าการสูญเสีย สมรรถภาพของนิ้วหัวแม่มอื ทัง้ หมดที่เกิดจากการเคลื่อนไหวที่ผดิ ปกติในแต่ละ
ทิศทาง
ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วหัวแม่มอื ที่เกิดจากการเคลื่อนไหวที่ผดิ ปกติในแต่ละทิศทางให้
น ามาบวกกัน เป็ น ค่ า การสูญ เสีย สมรรถภาพของนิ้ ว หัว แม่ มือ เพราะว่ า ค่ า สัด ส่ว นสัม พัท ธ์ข องการเคลื่อ นไ หวของ
นิ้วหัวแม่มอื แต่ละหน่วยประกอบกันขึน้ เป็ นการเคลื่อนไหวของนิ้วหัวแม่มอื ทัง้ หมดเท่ากับ 100% และกาหนดไว้ในแผนภูมิ
รูปตารางค่าการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วหัวแม่มอื ดังนัน้ ถ้าการเคลื่อนไหวแต่ละข้อของนิ้วหัวแม่มอื มีค่าการสูญเสีย
สมรรถภาพสูงสุด ค่าการสูญเสียสมรรถภาพรวมทัง้ หมดของนิ้วหัวแม่มอื ทีน่ ามาบวกกันก็จะต้องเท่ากับร้อยละ 100
ข้อควรสังเกต ในกรณีทข่ี อ้ นิ้วมือของนิ้วอื่น ๆ นอกจากนิ้วหัวแม่มอื มีการสูญเสียมากกว่าหนึ่ง
ข้อใน นิ้วมือนิ้วเดียวกัน ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแต่ละข้อต้องนามา รวมกัน โดยใช้ตารางค่ารวม เพราะว่าค่าสัดส่วน
สัมพัทธ์ของนิ้วมือ (ข้อปลายนิ้ว ข้อกลางนิ้ว และข้อโคนนิ้ว) แต่ละนิ้วไม่ได้กาหนดให้มคี ่ารวมกัน เท่ากับ ร้อยละ 100 ของ
นิ้วมือนัน้
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ข้อปลายนิ้วหัวแม่มอื สูญเสียสมรรถภาพจากการสูญเสียการงอร้อยละ 4 และการเหยีย ด
ร้อยละ 4 จากการสูญเสียการหุบและการกางข้อออกทางนิ้วหัวแม่มอื ร้อยละ 0 จากการ
สูญเสีย การทาการสบนิ้วหัวแม่มอื กับนิ้วอื่น ๆ ร้อยละ 10
นิ้วหัวแม่มอื สูญเสียสมรรถภาพเท่ากับร้อยละ 18 ของนิ้วหัวแม่มอื
การสูญเสียสมรรถภาพจากการเคลื่อนไหวผิดปกติของนิ้วหัวแม่มอื แต่ละทิศทางให้
นามาบวกกัน (4% + 4% + 0% + 10% = 18%) ได้เท่ากับร้อยละ 18 ของนิ้วหัวแม่มอื เท่ากับ
ร้อยละ 7 ของมือ (ตารางที่ 2-1) และเท่ากับร้อยละ 6 ของแขน (ตารางที่ 2-2) หรือเท่ากับ
ร้อยละ 4 ของทัง้ ร่างกาย (ตารางที่ 2-3)

2.4.5 แนวทางการประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพจากการสูญเสียการเคลื่อนไหวของ
ข้อนิ้ วมือ (Finger Motion Impairment)
นิ้วมือแต่ละนิ้วประกอบด้วยหน่ วยการเคลื่อนไหว 3 หน่ วย โดยแต่ละหน่ วยของนิ้วจะมีค่าสัดส่วนสัมพัทธ์
เท่ากับค่าการสูญเสียสมรรถภาพทีเ่ กิดจากข้อนิ้วมือถูกตัดขาด กล่าวคือ ข้อปลายนิ้วมีค่า 45% ข้อกลางนิ้วมีค่า 80% และ
ข้อโคนนิ้วมีค่า 100% (ตารางที่ 2 - 4)
ข้อนิ้วมือแต่ละข้อมีค่าการสูญเสียสมรรถภาพของหน่ วยการเคลื่อนไหวเป็ นกราฟเส้นโค้งเริม่ ทีจ่ ุดศูนย์ตาม
สมการพืน้ ฐาน A = E + F และสามารถเปลีย่ นไปเป็ นแผนภูมริ ูป (Pie Charts) ของการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วโดยใช้
ค่าสัดส่วนสัมพัทธ์การทางานของแต่ละหน่วยเป็ นองค์ประกอบในการเปลีย่ นค่า (รูปที่ 2 - 21 , 2 – 23 และ 2 - 25)
มือทัวไปปกติ
่
ขอ้ โคนนิ้วสามารถเหยียดได้เกิน (Hyperextension) + 20O ค่าร้อยละของการสูญเสีย
สมรรถภาพจากการสูญเสียการเหยียดข้อเกินมีค่าเพียงเล็กน้อย การเหยียดข้อถึงตาแหน่ งปกติท่ศี ูนย์องศา (รูปที่ 2-25) มี
ค่า IE% = 5%
ส่วนข้อกลางนิ้ว และข้อปลายนิ้วปกติเหยียดได้ ถึงศูนย์องศา ซึ่งมีค่า IE% = 0% การเหยียดข้อเกิน
ระหว่างมุมเหยียดข้อทีศ่ นู ย์องศา และมุมเหยียดข้อเกิน +30O ถือว่าไม่มคี ่าการสูญเสียสมรรถภาพ แต่มกี ารกาหนดค่าการ
สูญเสียสมรรถภาพเฉพาะทีส่ ญ
ู เสียการงอข้อ และข้อติดแข็งเท่านัน้ เช่น ข้อกลางนิ้วติดแข็งในตาแหน่ งท่าเหยียดเกิน 30O
มีค่าการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วมือร้อยละ 80 (รูปที่ 2 - 23)
ข้อสังเกต ข้อนิ้วมือแต่ละข้อมีค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากข้อติดแข็งน้อยทีส่ ดุ ในตาแหน่ ง ทีข่ อ้ นัน้ ใช้งานได้ดี
ลงบันทึกค่าพิสยั การเคลื่อนไหวของข้อตามทีว่ ดั ได้จริงและนามาคานวณหาค่าการสูญเสียสมรรถภาพชนิด
ต่าง ๆ จากแผนภูมริ ปู (Pie Chart)
ค่าการสูญเสียสมรรถภาพทีเ่ กิดจากค่ามุมทีอ่ ยู่ระหว่างตัวเลขทีก่ าหนดไว้ ในแผนภูมริ ูปให้นามาปรับค่าการ
สูญเสียสมรรถภาพใหม่ตามสัดส่วนทีเ่ หมาะสม
เทคนิคการวัดการเคลื่อนไหวของข้อนิ้วมือได้อธิบายไว้แล้วในหัวข้อ 2.4.1 สาหรับการวัดมุมการเคลื่อนไหว
ของข้อมี 2 วิธี ได้แก่
1. วัดมุมของข้อแต่ละข้อโดยตรึงข้อทีอ่ ยู่สงู กว่าให้อยู่ในท่าเหยียด
2. วัดพิสยั การเคลื่อนไหวทัง้ หมดของข้อนิ้วมือโดยให้ผรู้ บั การประเมินงอข้อเองพร้อมๆ กันทัง้ 3 ข้อ
ส่วนจะเลือกวิธไี หนนัน้ ควรเลือกวิธที ไ่ี ด้ค่าการสูญเสียสมรรถภาพตรงกับการสูญเสียทีเ่ ป็ นจริงทีส่ ดุ
2.4.5.1 ข้อปลายนิ้ ว : การงอและการเหยียดข้อปลายนิ้ ว (DIP Joint : Flexion and Extension)
ข้อปลายนิ้วมีค่าพิสยั การเคลื่อนไหวตัง้ แต่เหยียดข้อได้ 0 องศา จนถึงงอข้อได้ 70 องศา ตาแหน่งข้อติดแข็งทีใ่ ช้งานได้ดคี อื
งอข้อ 20 องศา ค่าสัดส่วนสัมพัทธ์ของการเคลื่อนไหวข้อปลายนิ้วเท่ากับร้อยละ 45 ของนิ้วมือ
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รูปบนแสดงตาแหน่ งท่าปกติ ของข้อปลายนิ้ ว (Neutral Position)
รูปล่างแสดงวิ ธีวดั การงอข้อปลายนิ้ ว (Flexion of Finger DIP Joint)
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ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้ วมือจากข้อปลายนิ้ วมือเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ
(Finger Impairments Due to Abnormal Motion at the DIP Joint)

ค่าสัดส่วนสัมพัทธ์ของข้อปลายนิ้วมีค่าร้อยละ 45 ของนิ้วมือ
ข้อปลายนิ้วติดแข็งในตาแหน่งทีใ่ ช้งานได้ดี คือ งอ 20 O มีค่าการสูญเสียสมรรถภาพน้อยทีส่ ดุ เท่ากับร้อยละ
30 ของนิ้ว
IA% =
ค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากข้อติดแข็ง
IE% =
ค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากการสูญเสียการเหยียดข้อ
IF% =
ค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากการสูญเสียการงอข้อ
V =
ค่ามุมการเคลื่อนไหวทีว่ ดั ได้
* =
ตาแหน่งทีข่ อ้ ติดแข็งทีใ่ ช้งานได้ดี
วิธกี ารประเมินการสูญเสียสมรรถภาพ
1. ให้ผู้รบั การประเมินงอและเหยียดข้อปลายนิ้วเองเต็มที่ วดั และบันทึกมุมที่อ่านได้ (V) จากเครื่องวัด
(รูปที่ 2 - 20)
2. ใช้รูปที่ 2-21 เทียบค่ามุมที่วดั ได้ (V) จากการงอและเหยียดข้อปลายนิ้วให้ตรงกับค่าการสูญเสีย
สมรรถภาพจากการงอข้อ (แถว IF%) และการเหยียดข้อ (แถว IE%) ค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของมุ มทีเ่ หยียดข้อ
เกินให้อ่านค่าทีอ่ ยู่เหนือตาแหน่งค่า 0 องศา ถ้าค่ามุมทีว่ ดั ได้อยู่ระหว่างตัวเลขทีก่ าหนดไว้ในรูป ที่ 2 - 21 ก็ให้ทาการปรับ
ค่าการสูญเสียสมรรถภาพใหม่ ตามสัดส่วนทีเ่ หมาะสม
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3. นาค่า IF% และ IE% มาบวกกัน จะได้ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วมือที่เกิดจากการสูญเสีย
การเคลื่อนไหวของข้อปลายนิ้ว
4. ถ้าข้อปลายนิ้วมือติดแข็งให้เทียบค่ามุมที่วดั ได้ (V) กับแถวค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากข้อติดแข็ง
(แถว IA%) ในรูปที่ 2 - 21 ถ้าค่ามุมทีต่ ดิ แข็งอยู่ระหว่างตัวเลขที่กาหนดไว้ในรูป ที่ 2-21 ก็ให้ทาการปรับค่าการสูญเสีย
สมรรถภาพใหม่ตามสัดส่วนทีเ่ หมาะสม ข้อปลายนิ้วติดแข็งในตาแหน่ งที่ใช้งานได้ดี คืองอข้อ 20O มีค่าการสูญเสีย
สมรรถภาพน้อยทีส่ ดุ เท่ากับร้อยละ 30 ของนิ้ว
ตัวอย่างที่ 2.26
การตรวจร่างกาย
ผลการประเมิ น
คาอธิ บาย

ข้อปลายนิ้วของนิ้วกลางเหยียดได้ไม่สดุ –10O งอได้ 50 O
นิ้วกลางสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 2 ของมือ
จากรูปที่ 2-21
IE% จากข้อปลายนิ้วเหยียดได้ -10 O
IF% จากงอได้ 50 O
ดังนัน้ นิ้วกลางสูญเสียสมรรถภาพ (IE% + IF%)

= 2 % ของนิ้ว
= 10 % ของนิ้ว
= 2% + 10%
= 12% ของนิ้วกลาง หรือเท่ากับ
ร้อยละ 2 ของมือ (ตารางที่ 2-1 ) เท่ากับร้อยละ 2 ของแขน (ตารางที่ 2-2) หรือเท่ากับร้อยละ
1 ของทัง้ ร่างกาย (ตารางที่ 2-3)
ตัวอย่างที่ 2.27
การตรวจร่างกาย
ผลการประเมิ น
คาอธิ บาย

ตัวอย่างที่ 2.28
การตรวจร่างกาย
ผลการประเมิ น
คาอธิ บาย

ข้อปลายนิ้วของนิ้วนางเหยียดได้เกิน +30 O และงอได้ 0 O
นิ้วนางสูญเสียสมรรถภาพ ร้อยละ 36 ของนิ้ว
จากรูปที่ 2-21
IE% = 0% IF% = 36%
นิ้วนางสูญเสียสมรรถภาพ (IE% + IF%) = 0% + 36% เท่ากับร้อยละ 36 ของนิ้ว
เท่ากับร้อยละ 4 ของมือ (ตารางที่ 2-1) และเท่ากับร้อยละ 4 ของแขน (ตารางที่ 2-2) หรือ
เท่ากับร้อยละ 2 ของทัง้ ร่างกาย (ตารางที่ 2-3)
ข้อปลายนิ้วของนิ้วก้อยติดแข็งในท่างอ 35 O
นิ้วก้อยสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 34 ของนิ้ว
จากรูปที่ 2-21
IA% = ที่ 30 O = 33 %
IA% = ที่ 40 O = 35 %
ทาการปรับค่าการสูญเสียสมรรถภาพใหม่ตามสัดส่วนทีเ่ หมาะสมระหว่างมุม 30O และ 40O
ดังนัน้ IA% ที่ 35 O เท่ากับร้อยละ 34 ของนิ้วก้อยเท่ากับร้อยละ 3 ของมือ (ตารางที่ 2-1) และ
เท่ากับร้อยละ 3 ของแขน (ตารางที่ 2-2) หรือเท่ากับร้อยละ 2 ของทัง้ ร่างกาย (ตารางที่ 2-3)
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2.4.5.2 ข้อกลางนิ้ ว : การงอและการเหยียดข้อกลางนิ้ ว (PIP Joint : Flexion and Extension)
ข้อกลางนิ้วมีค่าพิสยั การเคลื่อนไหวตัง้ แต่ เหยียดได้ 0 O จนถึงงอได้ 100 O ตาแหน่ งข้อติดแข็งทีใ่ ช้งานได้ดี
คืองอ 40 O ค่าสัดส่วนสัมพัทธ์ของการเคลื่อนไหวข้อกลางนิ้วเท่ากับร้อยละ 80 ของนิ้วมือ
วิธกี ารประเมินการสูญเสียสมรรถภาพ
1. ให้ผู้รบั การประเมินงอ และเหยียดข้อกลางนิ้วเองอย่างเต็มที่ วัดบันทึกมุมที่ได้ (V) จากเครื่องวัด
(รูปที่ 2-22)
2. ใช้รูป ที่ 2-23 เทียบค่ามุมที่วดั ได้ (V) จากการงอและเหยียดข้อกลางนิ้วให้ตรงกับค่าการสูญเสีย
สมรรถภาพจากการงอข้อ (แถว IF%) และการเหยียดข้อ (แถว IE%) ค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพทีเ่ กิดจากการเหยียด
ข้อเกิน ให้อ่านจากค่ามุมทีอ่ ยู่เหนือตาแหน่ ง 0 องศา ถ้าค่าการสูญเสียสมรรถภาพทีเ่ กิดจากค่ามุมทีอ่ ยู่ระหว่างตัวเลขที่
กาหนดไว้ในรูปที่ 2-23 ให้ทาการปรับค่าการสูญเสียสมรรถภาพใหม่ตามสัดส่วนทีเ่ หมาะสม
รูปที่ 2-22

รูปบนแสดงตาแหน่ งท่ าปกติ ของข้อ กลางนิ้ ว และรูปล่างแสดงการงอข้อกลางนิ้ วและวิ ธีวดั มุ ม
Neutral Position (top) and Flexion (bottom) of Finger PIP Joint

3. นาค่าการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วมือทีเ่ กิดจากการสูญเสียการเคลื่อนไหวข้อกลางนิ้วบวกกันเป็ นค่า
การสูญเสียสมรรถภาพของนิ้ว (IF% + IE%)
4. ถ้าข้อกลางนิ้วติดแข็งให้เทียบค่ามุมทีข่ อ้ ติดแข็ง (V) ทีต่ รงกับการสูญเสียสมรรถภาพจากข้อติดแข็ง
(แถว IA%) ในรูปที่ 2-23 ถ้าค่ามุมที่ตดิ แข็งอยู่ระหว่างตัวเลขที่กาหนดไว้ในรูป ที่ 2-23 ก็ให้ทาการปรับค่าการสูญเสีย
สมรรถภาพใหม่ ตามสัดส่วนทีเ่ หมาะสม ข้อกลางนิ้วติดแข็งในตาแหน่งทีใ่ ช้งานได้ดคี อื งอ 40O มีค่าการสูญเสียสมรรถภาพ
น้อยทีส่ ดุ เท่ากับร้อยละ 50 ของนิ้ว
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ตัวอย่างที่ 2.29
การตรวจร่างกาย
ผลการประเมิ น
คาอธิ บาย

ข้อกลางนิ้วของนิ้วกลาง เหยียดไม่สดุ ขาดไป – 15 O งอได้ 60O
นิ้วกลางสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 6 ของมือ
จากรูปที่ 2-23 ทาการปรับค่าการสูญเสียสมรรถภาพใหม่ตามสัดส่วนทีเ่ หมาะสมระหว่าง
ค่ามุมเหยียดข้อ -10O และค่ามุมเหยียดข้อ –20O
ค่ามุมเหยียดข้อ -20O จะสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 7 ของนิ้ว
ค่ามุมเหยียดข้อ -10O จะสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 3 ของนิ้ว
ดังนัน้ ค่ามุมต่างกัน 10O จะมีค่าการสูญเสียสมรรถภาพเท่ากับ 7% - 3% = 4%
ค่ามุมต่างกัน 5O จะมีค่าการสูญเสียสมรรถภาพ 4% x 5 = 2%
10
O
ดังนัน้ IE% ที่ –15 มีค่าการสูญเสียสมรรถภาพเท่ากับ 3% + 2% = 5%
IF% ที่ 60O = 24% (รูปที่ 2-23)
ดังนัน้ นิ้วกลางสูญเสียสมรรถภาพ = 5% + 24% เท่ากับร้อยละ 29 ของนิ้ว
หรือเท่ากับ ร้อยละ 6 ของมือ (ตารางที่ 2-1) และเท่ากับร้อยละ 5 ของแขน
(ตารางที่ 2-2) หรือเท่ากับร้อยละ 3 ของทัง้ ร่างกาย (ตารางที2่ -3)

รูปที่ 2-23 ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้ วมือจากการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ ของข้อกลางนิ้ ว
(Finger Impairments Due to Abnormal Motion at PIP Joint)

ค่าสัดส่วนสัมพัทธ์ของข้อกลางนิ้วมีค่าร้อยละ 80 ของนิ้ว ข้อกลางนิ้วติดแข็งในตาแหน่งทีใ่ ช้งานได้ดี คือ
งอ 40 O มีค่าการสูญเสียสมรรถภาพน้อยทีส่ ดุ เท่ากับร้อยละ 50 ของนิ้ว
IA% = ค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากข้อกลางนิ้วติดแข็ง
IE% = ค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากการสูญเสียการเหยียดข้อกลางนิ้ว
IF% = ค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากการสูญเสียการงอข้อกลางนิ้ว
V
= ค่ามุมการเคลื่อนไหวทีว่ ดั ได้
*
= ตาแหน่งข้อติดแข็งทีใ่ ช้งานได้ดี
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ตัวอย่างที่ 2. 30
การตรวจร่างกาย
ผลการประเมิ น
คาอธิ บาย

ข้อกลางนิ้วของนิ้วชีต้ ดิ แข็งในท่างอ 40 O
นิ้วมือสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 50 ของนิ้วมือ
ข้อติดแข็งในท่างอ 40 O จะสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 50 ของนิ้ว (รูปที่ 2-23)
ซึง่ เท่ากับร้อยละ 10 ของมือ (ตาราง 2-1) และเท่ากับร้อยละ 9 ของแขน (ตาราง 2-2)
หรือเท่ากับร้อยละ 5 ของทัง้ ร่างกาย (ตาราง 2-3)

2.4.5.3 การงอและการเหยียดข้อโคนนิ้ ว (MP Joint : Flexion and Extension)
ข้อโคนนิ้วมีค่าพิสยั การเคลื่อนไหวตัง้ แต่ เหยียดข้อเกิน +20O ไปจนถึงงอข้อ 90O ตาแหน่ งที่ขอ้ โคนนิ้ว
ติดแข็งใช้งานได้ดคี อื ท่างอข้อ 30O ค่าสัดส่วนสัมพัทธ์ของการเคลื่อนไหวของข้อโคนนิ้วเท่ากับร้อยละ 100 ของนิ้ว
วิธกี ารประเมินการสูญเสียสมรรถภาพ
1. ให้ผู้รบั การประเมินงอและเหยียดข้อโคนนิ้วเองอย่างเต็มที่ วัดและบันทึกมุม (V) ที่อ่านจากเครื่องวัด
(รูปที่ 2-24)
2. จากรูปที่ 2-25 เทียบค่ามุมที่วดั ได้ (V) จากการงอและเหยียดข้อโคนนิ้วให้ตรงกับค่าการสูญเสีย
สมรรถภาพจากการงอข้อ (แถว IF%) และการเหยียดข้อ (แถว IE%) ค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพจากการเหยียด
ข้อเกินให้อ่านค่าทีอ่ ยู่เหนือตาแหน่ งค่าปกติ 0 องศา ถ้าค่ามุมทีว่ ดั ได้อยู่ระหว่างตัวเลขทีก่ าหนดไว้ในรูป ที่ 2-25 ก็ให้ทา
การปรับค่าการสูญเสียสมรรถภาพใหม่ตามสัดส่วนทีเ่ หมาะสม

รูปที่ 2-24 รูปบนแสดงตาแหน่ งท่าปกติ ของข้อโคนนิ้ ว (0O) และรูปล่างแสดงการงอข้อโคนนิ้ ว และ
วิ ธีวดั มุม Neural Position (top) and Flexion (bottom) of Finger MP Joint
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รูปที่ 2-25 ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้ วมือจากการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ ของข้อโคนนิ้ ว
(Finger Impairments Due to Abnormal Motion at the MP Joint)

ค่าสัดส่วนสัมพัทธ์ของข้อโคนนิ้วมีค่าร้อยละ 100 ของนิ้ว ข้อโคนนิ้วติดแข็งในตาแหน่ ง
ทีใ่ ช้งานได้ดคี อื ท่างอ 30O มีค่าการสูญเสียสมรรถภาพน้อยทีส่ ดุ เท่ากับร้อยละ 45 ของนิ้ว
IA% = ค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากข้อโคนนิ้วติดแข็ง
IE% = ค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากการสูญเสียการเหยียดข้อโคนนิ้ว
IF% = ค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากการสูญเสียการงอข้อโคนนิ้ว
V = ค่ามุมการเคลื่อนไหวทีว่ ดั ได้
* = ตาแหน่งข้อติดแข็งทีใ่ ช้งานได้ดี
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3. น าค่ า การสูญ เสีย สมรรถภาพของนิ้ ว มือ ที่เ กิด จากการสูญ เสีย การเคลื่อ นไหวข้อ โคนนิ้ ว บวกกัน
(IF% + IE%) เป็ นค่าการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้ว
4. ถ้าข้อโคนนิ้วมือติดแข็ง ให้เทียบค่ามุมทีข่ อ้ ติดแข็ง (V) กับค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากข้อติดแข็ง
(แถว IA%) ในรูปที่ 2-25 ถ้าค่ามุมที่ติดแข็งอยู่ระหว่างตัวเลขที่กาหนดไว้ในรูป ที่ 2-25 ให้ทาการปรับค่าการสูญเสีย
สมรรถภาพใหม่ตามสัดส่วนทีเ่ หมาะสม ข้อโคนนิ้วติดแข็งในตาแหน่ งที่ใช้งานได้ดคี อื ท่างอข้อ 30O มีค่าการสูญเสีย
สมรรถภาพน้อยทีส่ ดุ เท่ากับร้อยละ 45 ของนิ้ว
ตัวอย่างที่ 2.31
การตรวจร่างกาย
ผลการประเมิ น
คาอธิ บาย

ตัวอย่างที่ 2.32
การตรวจร่างกาย
ผลการประเมิ น
คาอธิ บาย

ข้อโคนนิ้วของนิ้วกลางเหยียดได้ 0 องศา และงอได้ 50O
นิ้วกลางสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 27 ของนิ้ว หรือร้อยละ 5 ของมือ
จากรูปที่ 2 -25
ข้อกลางนิ้วเหยียดได้ 0 O , IE% = 5%
งอได้ 50O ,IF% = 22%
นิ้วกลางสูญเสียสมรรถภาพ
(IE% + IF%) = 5% + 22%
= ร้อยละ 27 ของนิ้ว
= ร้อยละ 5 ของมือ (ตารางที่ 2 - 1 )
= ร้อยละ 5 ของ ของแขน (ตารางที่ 2-2)
= ร้อยละ 3 ของทัง้ ร่างกาย (ตารางที่ 2-3)

ข้อโคนนิ้วของนิ้วนางติดแข็งในท่างอ 55O
สูญเสียสมรรถภาพของนิ้วนางร้อยละ 68
ข้อโคนนิ้วติดแข็งในท่างอ 55O ต้องคานวณค่าการสูญเสียสมรรถภาพทีข่ อ้ โคนนิ้วติดแข็งระหว่าง
ท่างอ 50 O และท่างอ 60O โดยการปรับค่าการสูญเสียสมรรถภาพใหม่ตามสัดส่วนทีเ่ หมาะสม
ระหว่างมุม 50O และ 60O ดังนี้
จากรูปที่ 2 - 25
ค่ามุมติดแข็ง 60O มีค่า IA% = 73%
ค่ามุมติดแข็ง 50O มีค่า IA% = 63%
ค่ามุมติดแข็งต่างกัน 10O (60O – 50O)
มีค่า IA% ต่างกัน 10% (73% – 63%)
O
หรือค่ามุมติดแข็งต่างกัน 5
มีค่า IA% ต่างกัน 5%
O
O
ดังนัน้ ข้อโคนนิ้วติดแข็งในท่างอ 50 + 5
มีค่า IA% = 63% + 5%
O
ข้อโคนนิ้วติดแข็งในท่างอ 55
มีค่า IA% = 68%
ดังนัน้ นิ้วนางสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 68 ของนิ้วนาง เท่ากับร้อยละ 7 ของมือ (ตารางที่ 2-1)
เท่ากับร้อยละ 6 ของแขน (ตารางที่ 2-2) หรือเท่ากับร้อยละ 4 ของทัง้ ร่างกาย (ตารางที่ 2-3)
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2.4.5.4 การรวมการเคลื่ อ นไหวที่ ผิ ด ปกติ ข องข้ อ นิ้ วมื อ ที่ ม ากกว่ า หนึ่ ง ข้ อ ขึ้ น ไป (Combining
Abnormal Motion at More Than One Finger Joint)
วิ ธีการหาค่าการสูญเสี ยสมรรถภาพของนิ้ วมือจากการวัดพิ สยั การเคลื่อนไหวที่ ผ้รู บั การประเมิ นงอ
ข้อนิ้ วมือเองทีละข้อ
1. หาค่าการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วมือจากการเคลื่อนไหวทีผ่ ดิ ปกติของแต่ละข้อของนิ้วมือ ตามทีไ่ ด้
บรรยายมาแล้ว
2. รวมค่าการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วมือที่หาได้จากการเคลื่อนไหวที่ผดิ ปกติของแต่ละข้อนิ้ว โดยใช้
ตารางค่ารวม ถ้ามีขอ้ ทีส่ ญ
ู เสียสมรรถภาพ 3 ข้อ ก็ให้ทาการรวมค่าการสูญเสียสมรรถภาพของ 2 ข้อแรกก่อน แล้วจึงจะ
เอาผลลัพท์ทไ่ี ด้ไปรวมกับค่าการสูญเสียสมรรถภาพของข้อที่ 3 โดยใช้ตารางค่ารวม
แปลงค่าการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วมือเป็ นของมือ ของแขน และของทัง้ ร่างกาย ตามลาดับ (ตารางที่ 2 -1
ถึง 2 - 3)
ตัวอย่างที่ 2.33
การตรวจร่างกาย
ผลการประเมิ น
คาอธิ บาย

นิ้วกลางมีขอ้ ปลายนิ้ว (DIP) สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 12 ของนิ้ว ข้อกลางนิ้ว (PIP) สูญเสีย
สมรรถภาพ ร้อยละ 31 ของนิ้ว และข้อโคนนิ้ว (MP) สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 27 ของนิ้ว
สูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกายร้อยละ 6
รวมค่าการสูญเสียสมรรถภาพของข้อ กลางนิ้วร้อยละ 31 ของนิ้ว และข้อโคนนิ้วร้อยละ 27
ของนิ้ว โดยใช้ตารางค่ารวม จะได้ค่ารวม เท่ากับ ร้อยละ 50 ของนิ้ว
นาค่ารวมร้อยละ 50 ของนิ้ว ไปรวมกับการสูญเสียสมรรถภาพของข้อ ปลายนิ้ว ร้อยละ 12
ของนิ้วโดยใช้ตารางค่ารวมจะได้ค่าการสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 56 ของนิ้วกลาง
เทียบแปลงค่าการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วกลางเป็ นของมือเท่ากับร้อยละ 11 (ตารางที่
2 - 1) เป็ นของแขนเท่ากับร้อยละ 10 (ตารางที่ 2 - 2) และไปเป็ นของทัง้ ร่างกายเท่ากับ
ร้อยละ 6 (ตารางที่ 2 - 3)
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2.4.6 แนวทางการประเมิ น การสู ญ เสี ย สมรรถภาพนิ้ วมื อ หลายนิ้ ว (Multiple Digit
Impairments)
2.4.6.1 รวมค่า การสู ญ เสี ย สมรรถภาพของมื อ ที่ เ กิ ด จากนิ้ วมื อ ถูก ตัด ขาด การสูญ เสี ย
ความรูส้ ึกที่ผิวหนัง และการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ บริเวณมือ (Combining Digit Amputation, Sensory Loss , And
Abnormal Motion Impairments of the Hand)
1. หาค่า การสูญเสีย สมรรถภาพของนิ้ว มือ จากการถู กตัดขาด การสูญเสีย ความรู้สึก ที่
ผิวหนังและการเคลื่อนไหวทีผ่ ดิ ปกติของข้อ
2. นาค่าการสูญเสียสมรรถภาพทัง้ หมดของนิ้วมือจากข้อ 1 มารวมกันโดยใช้ตารางค่ารวม
จะได้ค่าการสูญเสียสมรรถภาพทัง้ หมดของนิ้วมือนัน้
3. เทียบแปลงค่าการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วมือที่ได้จากข้อ 2 เป็ นของมือ ของแขน
และของทัง้ ร่างกายตามลาดับ (ตารางที่ 2 - 1 ถึง 2 - 3)
ถ้ามีการสูญเสียสมรรถภาพมากกว่าหนึ่งนิ้ว ก็ให้นาค่าการสูญเสียสมรรถภาพของมือทีเ่ กิด
จากการสูญเสียสมรรถภาพจากแต่ละนิ้วบวกกันก่อนจะได้เป็ นค่าการสูญเสียสมรรถภาพทัง้ หมดของมือ จากนัน้ จึงทาการ
แปลงค่าการสูญเสียสมรรถภาพของมือเป็ นของแขนและของทัง้ ร่างกายตามลาดับ (ตารางที่ 2 - 2 , 2 - 3)
ตัวอย่างที่ 2. 34
การตรวจร่างกาย

ผลการประเมิ น
คาอธิ บาย

ตัวอย่างที่ 2. 35
การตรวจร่างกาย

ผลการประเมิ น

นิ้วกลางถูกตัดขาดมีการสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 20 และสูญเสียสมรรถภาพจากการ
สูญเสียความรู้สกึ ที่ผิวหนังร้อยละ 10 มีการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติข องข้อ ทาให้สูญเสีย
สมรรถภาพอีกร้อยละ 10
ผูร้ บั การประเมินสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกายร้อยละ 4
นิ้วกลางสูญเสียสมรรถภาพจากการถูกตัดขาดร้อยละ 20
การสูญเสียความรูส้ กึ ทีผ่ วิ หนังทาให้สญ
ู เสียสมรรถภาพร้อยละ 10
การสูญเสียสมรรถภาพจากการเคลื่อนไหวทีผ่ ดิ ปกติ ร้อยละ 10
ทาการรวมค่าร้อยละ 20 กับร้อยละ 10 โดยใช้ตารางค่ารวมจะได้ค่าร้อยละ 28
นาค่าร้อยละ 28 มารวมกับร้อยละ 10 โดยใช้ตารางค่ารวมจะได้ค่าร้อยละ 35
นิ้วกลางสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 35 ของนิ้วเทียบเท่ากับร้อยละ 7 ของมือ (ตารางที่ 2-1)
เทียบเท่ากับร้อยละ 6 ของแขน (ตารางที่ 2 - 2) และเทียบเท่ากับร้อยละ 4 ของทัง้ ร่างกาย
(ตารางที่ 2-3)
ดังนัน้ นิ้วกลางสูญเสียสมรรถภาพเท่ากับร้อยละ 4 ของทัง้ ร่างกาย

นิ้วหัวแม่มือ ถูก ตัด ขาดทาให้สูญเสีย สมรรถภาพร้อ ยละ 30 และสูญเสีย ความรู้สกึ ที่
ผิวหนังทาให้สญ
ู เสียสมรรถภาพร้อยละ 10 มีการเคลื่อนไหวทีผ่ ดิ ปกติของข้อทาให้สญ
ู เสีย
สมรรถภาพ ร้อยละ 10
ผูร้ บั การประเมินสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 9 ของทัง้ ร่างกาย
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คาอธิ บาย

นิ้วหัวแม่มอื ถูกตัดขาดทาให้สญ
ู เสียสมรรถภาพร้อยละ 30
การสูญเสียความรูส้ กึ ทีผ่ วิ หนังทาให้สญ
ู เสียสมรรถภาพร้อยละ 10
มีการเคลื่อนไหวทีผ่ ดิ ปกติของข้อทาให้สญ
ู เสียสมรรถภาพร้อยละ 10
นาค่าการสูญเสียร้อยละ 30 รวมกับร้อยละ 10 โดยใช้ตารางค่ารวมจะได้ค่าเท่ากับร้อยละ 37
นาค่าร้อยละ 37 รวมกับร้อยละ 10 โดยใช้ตารางค่ารวมจะได้ค่าเท่ากับร้อยละ 43
นิ้วหัวแม่มอื สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 43 ของนิ้ว ซึ่งเทียบเท่ากับร้อยละ 17 ของมือ
(ตารางที่ 2-1)
หรือ เทียบเท่ากับร้อยละ 15 ของแขน
(ตารางที่ 2-2)
หรือ เทียบเท่ากับร้อยละ 9 ของทัง้ ร่างกาย (ตารางที่ 2-3)
ดังนัน้ นิ้วหัวแม่มอื สูญเสียสมรรถภาพเท่ากับร้อยละ 9 ของทัง้ ร่างกาย

2.4.6.2 แนวทางการประเมิ น การสู ญ เสี ย สมรรถภาพของมื อ จากการสู ญ เสี ย สมรรถภาพของ
นิ้ วมือตัง้ แต่สองนิ้ วขึน้ ไป (Determining Hand Impairment From Two or More Digits)
1. ถ้ามีการสูญ เสียสมรรถภาพของนิ้วมือตัง้ แต่ สองนิ้ว ขึ้น ไป ให้ทาการหาค่าการสูญเสีย สมรรถภาพ
ทัง้ หมดของแต่ละนิ้วแยกกันก่อน
2. เทียบแปลงค่าการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วมือไปเป็ นของมือ (ตารางที่ 2-1)
3. นาค่าการสูญเสียสมรรถภาพของมือที่ได้ตามข้อ 2 มาบวกกันจะได้เป็ นค่าการสูญเสียสมรรถภาพ
ทัง้ หมดของมือ
4. ในกรณีทม่ี อื มีการสูญเสียสมรรถภาพจากนิ้วหัวแม่มอื ขาดทีร่ ะดับเหนือข้อโคนนิ้วขึน้ ไปซึง่ มีหน่ วยการ
สูญเสียสมรรถภาพเป็ นร้อยละของแขน พร้อมกับมีการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วมืออื่นๆ ทีม่ หี น่วยการสูญเสียสมรรถภาพ
เป็ นร้อยละของมือด้วย ต้องทาการเปลีย่ นหน่วยการสูญเสียสมรรถภาพของมือ จากการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วมืออื่น ๆ
เป็ นของแขน (ตารางที่ 2-2) ก่อน แล้วจึงจะนาค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแขนทีไ่ ด้มาบวกกับค่าการสูญเสียสมรรถภาพ
ของแขนจากการทีน่ ้วิ หัวแม่มอื ถูกตัดขาด (ตารางที่ 2-4)
5. ใช้ตารางที่ 2-2 และ 2-3 ทาการแปลงค่าการสูญเสียสมรรถภาพของมือไปเป็ นของแขน และของ
ทัง้ ร่างกายตามลาดับ
ตัวอย่างที่ 2.36
การตรวจร่างกาย

ผลการประเมิ น
คาอธิ บาย

นิ้วหัวแม่มอื สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 10 นิ้วชีส้ ญ
ู เสียสมรรถภาพร้อยละ 20 นิ้วกลางสูญเสีย
สมรรถภาพร้อยละ 30 นิ้วนางสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 40 และนิ้วก้อยสูญเสียสมรรถภาพ
ร้อยละ 50
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 13 ของทัง้ ร่างกาย
ใช้ตารางที่ 2 - 2 ทาการแปลงค่าการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วมือแต่ละนิ้วไปเป็ นค่าการ
สูญเสียสมรรถภาพของมือก่อน แล้วจึงเอาค่าเหล่านี้มาบวกกัน

82
ค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพ
ค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพ
ของนิ้ วมือ
ของมือ
นิ้วหัวแม่มอื ร้อยละ 10
4
นิ้วชีร้ อ้ ยละ 20
4
นิ้วกลางร้อยละ 30
6
นิ้วนางร้อยละ 40
4
นิ้วก้อยร้อยละ 50
5
รวมค่าการสูญเสียสมรรถภาพของมือ
23
จากตารางที่ 2 - 2 และ 2 - 3 ทาการแปลงค่าการสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 23 ของมือ เป็ นของแขนได้
เท่ากับ ร้อยละ 21 ของแขน และเท่ากับร้อยละ 13 ของทัง้ ร่างกาย
ดังนัน้ จะสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 13 ของทัง้ ร่างกาย
2.4.7 แนวทางการประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากข้อมือสูญเสียการเคลื่อนไหว
(Wrist Motion Impairment)
ข้อมือมีค่าสัดส่วนสัมพัทธ์การทางานเท่ากับร้อยละ 60 ของแขน ข้อมือมีหน่ วยการเคลื่อนไหว 2 หน่ วย
(รูปที่ 2 - 26 และ รูปที่ 2 - 29) แต่ละหน่ วยทาหน้ าที่สมั พันธ์กนั แต่มีค่าสัดส่วนสัมพัทธ์ของการทาหน้าที่ต่างกัน
การเปลี่ยนค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแต่ละหน่ วยการเคลื่อนไหวเป็ นค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแขนให้คูณด้วย
60 % ดังนี้
1. การงอข้อ มือลงและการกระดกข้อมือขึ้นมีค่า สัดส่วนการท าหน้ าที่เท่ ากับ ร้อยละ 70 ของข้อ มือ ซึ่ง
เท่ากับร้อยละ 42 ของแขน (70% x 60% = 42%)
2. การเบนข้อมือไปทางนิ้วหัวแม่มอื และทางนิ้วก้อยมีค่าสัดส่วนการทาหน้าทีเ่ ท่ากับ ร้อยละ 30 ของข้อมือ
ซึง่ เท่ากับ ร้อยละ 18 ของแขน (30% x 60% = 18%)
การทาหน้าที่ของแต่ละหน่ วยการเคลื่อนไหวของข้อมือ มีค่าการสูญเสียสมรรถภาพซึ่งสามารถแสดงเป็ น
กราฟเส้นโค้งทีค่ านวณจากสูตร A = E + F ได้โดยใช้มาตราส่วนหน่ วยการเคลื่อนไหว เท่ากับร้อยละ 100 (รูปที่ 2 - 27
และ 2 – 30) ค่าการสูญเสียสมรรถภาพทีเ่ ป็ นกราฟเส้นโค้งสามารถปลีย่ นไปเป็ นแผนภูมริ ปู ของการสูญเสียสมรรถภาพของ
แขน (Pie Charts Of Upper Extremity Impairment) โดยใช้ค่าสัดส่วนสัมพัทธ์ของการทาหน้าทีข่ องแขนเป็ นองค์ประกอบ
ของการเปลีย่ นค่า (รูปที่ 2-28 และ รูปที่ 2-31)
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รูปที่ 2 – 26 รูปบน แสดงการงอข้อมือลง รูปล่างแสดงการกระดกข้อมือขี้น
(Wrist Flexion (above) and Extension (below)

ค่าการสูญเสีย สมรรถภาพของแขนที่เกิดจากข้อมือเคลื่อนไหวผิดปกติ ประเมินได้จากแผนภูมิรูป การ
สูญเสียสมรรถภาพของแขนและนาค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแต่ละหน่วยเคลื่อนไหวทีม่ หี น่วยเป็ นแขนมาบวกกัน
ทาการวัดพิสยั การเคลื่อนไหวของข้อมือทีผ่ รู้ บั การประเมินทาเองทุกทิศทาง แล้วลงบันทึกค่ามุมทีว่ ดั ได้ (V)
จากนัน้ จึงนาค่ามุมทีว่ ดั ได้ (V) ไปเทียบหาค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากแผนภูมริ ูป ที่ 2 - 28 และรูปที่ 2 - 31 ถ้าค่าการ
สูญเสียสมรรถภาพทีเ่ กิดจากค่ามุมทีว่ ดั ได้อยู่ระหว่างตัวเลขในแผนภูมริ ปู จะต้องนามาปรับค่าการสูญเสียสมรรถภาพใหม่
ตามสัดส่วนทีเ่ หมาะสม
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รูปที่ 2 – 27 เส้นกราฟแสดงค่าการสูญเสียสมรรถภาพของข้อมือจากการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ ในตาแหน่ งข้อมือ
ติ ดแข็ง (IA%) , การสูญเสียการงอข้อ (IF%) และการสูญเสียการกระดกข้อมือ (IE%)
(Motion Unit Impairment Curves of Ankylosis (IA%), Loss of Flexion (IF%) , and Loss of
Extension (IE%), of Wrist Joint)
ข้อมือที่ติดแข็งในตาแหน่ งใช้งานได้ดีคือกระดกข้อมือขึน้ 10Oถึงงอข้อมือลง 10O จะมีค่าการสูญเสีย
สมรรถภาพน้ อยที่สุดเท่ากับร้อยละ 50 ของข้อมือ
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รูปที่ 2 – 28 ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากการสูญเสียการงอลงและการกระดกข้อมือขึน้
(Pie Chat of Upper Extremity Motion Impairments Due to Lack of Flexion and Extension fo
Wrist Joint)
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33

ค่าสัดส่วนสัมพัทธ์ของการงอและกระดกข้อมือมีค่าเท่ากับการสูญเสียสมรรถภาพของแขน
ร้อยละ 42
IA%
IE%
IF%
V
*

=
=
=
=
=

ค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากข้อมือติดแข็ง
ค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากการสูญเสียการกระดกข้อมือข้อขึน้
ค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากการสูญเสียการงอข้อมือลง
ค่ามุมการเคลื่อนไหวทีว่ ดั ได้
ตาแหน่งข้อมือติดแข็งทีใ่ ช้งานได้ดี
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2.4.7.1 แนวทางการประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากการสูญเสียการงอข้อมือลง และ
กระดกข้อมือขึน้ (Flexion And Extension)
ค่าพิสยั การเคลื่อนไหวปกติของการงอข้อมือคือ กระดกข้อมือขึน้ 60O ถึงงอข้อมือลง 60O ตาแหน่ งข้อมือ
ติดแข็งทีใ่ ช้งานได้ดอี ยู่ในช่วงกระดกข้อมือขึน้ 10O ไปจนถึงงอข้อมือลง 10O ค่าสัดส่วนสัมพัทธ์ของการเคลื่อนไหว
ของหน่วยการเคลื่อนไหว (กระดกข้อมือขึน้ และงอข้อมือลง) นี้มคี ่าร้อยละ 42 ของแขน
วิธกี ารประเมินการสูญเสียสมรรถภาพ
1. วัดค่ามุมที่ผู้รบั การประเมินงอและกระดกข้อมือขึน้ เองเต็มที่โดยใช้เครื่องวัดมุมแล้วลงบันทึก (รูปที่
2-26) ค่ามุมทีว่ ดั ได้ (V)
2. จากรูปที่ 2-28 เทียบค่ามุมที่วดั ได้ (V) จากการงอและการกระดกข้อมือให้ตรงกับค่าการสูญเสีย
สมรรถภาพจากการงอข้อมือ (แถว IF%) และการกระดกข้อมือขึน้ (แถว IE%) ถ้าค่าการสูญเสียสมรรถภาพทีเ่ กิดจากค่ามุม
ทีอ่ ยู่ระหว่างตัวเลขทีก่ าหนดไว้ในรูปที่ 2 - 28 ให้ทาการปรับค่าการสูญเสียสมรรถภาพใหม่ตามสัดส่วนทีเ่ หมาะสม
3. นาค่าการสูญเสียสมรรถภาพ IF% และ IE% มาบวกกัน ก็จะได้ค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของ
แขนทีเ่ กิดจากการสูญเสียการงอและการกระดกข้อมือขึน้
4. ถ้าข้อมือติดแข็งให้เทียบค่ามุมที่ขอ้ ติดแข็ง (V) กับแถวค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากข้อ มือติดแข็ง
(แถว IA% = ) ในรูปที่ 2 - 28 ถ้าค่ามุมจากข้อติดแข็งอยู่ระหว่างตัวเลขทีก่ าหนดไว้ในรูป 2 – 28 ก็ให้ทาการปรับค่าการ
สูญเสียสมรรถภาพใหม่ตามสัดส่วนทีเ่ หมาะสม
ข้อมือติดแข็งในตาแหน่ งทีใ่ ช้งานได้ดี คือกระดกขึน้ 10 องศา ไปจนถึงงอ 10 องศา มีค่าการสูญเสีย
สมรรถภาพน้อยทีส่ ดุ เท่ากับ 50% ของหน่วยการเคลื่อนไหวนี้ (รูปที่ 2-27) ซึง่ เท่ากับ ร้อยละ 21 ของแขน (รูปที่ 2-28)
ข้อมือทีต่ ดิ แข็งในท่างอ 60 องศา หรือกระดกขึน้ 60 องศา จะสูญเสียหน้าทีใ่ นการกระดกขึน้ หรืองอข้อมือลงร้อยละ 100
(รูปที่ 2-27) ซึง่ เท่ากับค่าการสูญเสียสมรรถภาพการทางานของข้อมือร้อยละ 70 ซึง่ เท่ากับสูญเสียสมรรถภาพของแขน
ร้อยละ 42 (70% x 60% = 42%) จากการสูญเสียการกระดกข้อมือขึน้ และงอข้อมือลง (รูปที่ 2-28)
ตัวอย่าง 2.37
การตรวจร่างกาย
การสูญเสียสมรรถภาพ
คาอธิ บาย

ข้อมือกระดกขึน้ ได้ 30O และงอลงได้ 10O
ข้อมือสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 16 ของแขน
รูปที่ 2-28 ข้อมือกระดกขึน้ ได้ 10O , IE% = 8% ของแขน
ข้อมืองอลงได้ 10O , IF% = 8% ของแขน
นาค่าการสูญเสียสมรรถภาพทัง้ สองส่วนมาบวกกัน คือ IE%+IF% = 8% + 8%
= 16% ของแขน
ดังนัน้ ข้อมือมีการสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 16 ของแขน
หรือเท่ากับร้อยละ 10 ของทัง้ ร่างกาย (ตารางที่ 2-3)
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2.4.7.2 แนวทางการประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากการสูญเสียการเบนข้อมือไปทา และนิ้ วก้อย
(Radial and Ulnar Deviation)
ค่าพิสยั ปกติการเบนข้อมือไปทางนิ้วหัวแม่มอื คือ 20 O และไปทางนิ้วก้อย คือ 30 O ตาแหน่ งข้อมือติดแข็ง
ทีใ่ ช้งานได้ดอี ยู่ในช่วงระหว่างท่าปกติ 0O จนถึงเบนไปทางนิ้วก้อย 10O ค่าสัดส่วนสัมพัทธ์การเบนข้อมือ เท่ากับร้อยละ 18
ของแขน
วิธกี ารประเมินการสูญเสียสมรรถภาพ
1. วัดค่ามุมทีผ่ รู้ บั การประเมินเบนข้อมือเองเต็มทีไ่ ปทางนิ้วหัวแม่มอื และนิ้วก้อย โดยใช้เครื่องวัดมุมและลง
บันทึก (รูปที่ 2-29) ค่ามุมทีว่ ดั ได้ (V)
2. จากรูปที่ 2-31 เทียบค่ามุมทีว่ ดั ได้ (V) จากการเบนข้อมือไปทางนิ้วหัวแม่มอื และนิ้วก้อยให้ตรงกับค่า
การสูญเสียสมรรถภาพจากการเบนข้อมือไปทางนิ้วหัวแม่มอื (แถว IRD%) และ เบนไปทางนิ้วก้อย (แถว IUD%) ถ้าค่าการ
สูญเสียสมรรถภาพเกิดจากค่ามุมทีอ่ ยู่ระหว่างตัวเลขทีก่ าหนดไว้ในรูปที่ 2-31 ให้ทาการปรับค่าการสูญเสียสมรรถภาพใหม่
ตามสัดส่วนทีเ่ หมาะสม
3. นาค่าการสูญเสียสมรรถภาพ IRD% และ IUD% มาบวกกัน จะได้ค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของแขน
ทีเ่ กิดจากการสูญเสียการเบนข้อมือไปทางนิ้วหัวแม่มอื และนิ้วก้อย
4. ถ้าข้อมือติดแข็งให้เทียบค่ามุมทีข่ อ้ มือติดแข็ง (V) กับแถวค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากข้อมือติดแข็ง
(แถว IA% = ) ในรูปที่ 2-31 ถ้าค่ามุมจากข้อติดแข็งอยู่ระหว่างตัวเลขทีก่ าหนดไว้ในรูปที่ 2-31 ก็ให้ทาการปรับค่าการสูญเสีย
สมรรถภาพใหม่ตามสัดส่วนทีเ่ หมาะสม
ข้อมือติดแข็งในตาแหน่ งที่ใช้งานได้ดี คือข้อมือเบนไปทางนิ้วก้อย 0O –10O มีค่าการสูญเสียสมรรถภาพ
น้อยทีส่ ุดเท่ากับ 50% ของหน่ วยการเคลื่อนไหว (รูปที่ 2-30) ซึง่ เท่ากับ 9% ของแขน (รูปที่ 2-31) ข้อมือทีต่ ดิ แข็งในท่า
เบนข้อมือไปทางนิ้วก้อย 30 O หรือเบนไปทางนิ้วหัวแม่มอื 20 O จะสูญเสียหน้าทีใ่ นการเบนข้อมือร้อยละ 100 (รูปที่ 2-30)
เท่ากับมีค่าการสูญเสียสมรรถภาพการทางานของข้อมือร้อยละ 30 ซึง่ เท่ากับสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 18 ของแขน (30%
x 60% = 18%) ดังรูปที่ 2-31

รูปที่ 2-29 รูปซ้ ายแสดงการเบนข้อมือไปทางนิ้ วหัวแม่มือ และรูปขวาแสดงการเบนข้อมือไปทาง
นิ้ วก้อย
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รูปที่ 2-30

เส้นกราฟแสดงค่าการสูญเสียสมรรถภาพของข้อมือจากการเคลื่อนไหวผิ ดปกติ ในตาแหน่ งข้อมือ
ติ ดแข็ง (IA%) การสูญเสียการเบนข้อมือไปทางนิ้ วหัวแม่มือและนิ้ วก้อย (IRD% , IUD%)
(Motion unit Impairment Curves of Ankylosis, Loss of Radial Deviaton (IRD%) , and Loss of
Ulnar Deviation (IUD%) of Wrist Joint)
ข้อมือติ ดแข็งในตาแหน่ งใช้ งานได้ดี คือ เบนไปทางนิ้ วก้อย 0O ถึง 10O
มีค่าการสูญเสี ย
สมรรถภาพน้ อยที่สุดเท่ากับร้อยละ 50 ของข้อมือ

เบนไปทางนิ้ วหัวแม่มอื

เบนไปทางนิ้ วก้อย
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รูป 2-31
นิ้ วก้อย

ค่า การสู ญ เสี ยสมรรถภาพของแขนจากการสู ญ เสี ย การเบนข้ อ มือ ไปทางนิ้ วหัวแม่ มื อ และทาง
(Pie Chart of Upper Extremity Motion Impairments Due to Abnormal Radial and Ulnar
Deviations of Wrist Joint)

ค่าสัดส่วนสัมพัทธ์ของการเบนข้อมือไปทางนิ้วหัวแม่มอื และทางนิ้วก้อย มีค่าเท่ากับการสูญเสีย
สมรรถภาพของแขน ร้อยละ 18
IA% = ค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากข้อมือติดแข็ง
IRD% = ค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากการสูญเสียการเบนข้อมือไปทางนิ้วหัวแม่มอื
IUD% = ค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากการสูญเสียการเบนข้อมือไปทางนิ้วก้อยอัลนา
V = ค่ามุมการเคลื่อนไหวทีว่ ดั ได้
* = ตาแหน่งข้อมือทีต่ ดิ แข็งทีใ่ ช้งานได้ดี
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ตัวอย่างที่ 2.39
การตรวจร่างกาย
ผลการประเมิ น
คาอธิ บาย

ตัวอย่างที่ 2.40
การตรวจร่างกาย
ผลการประเมิ น
คาอธิ บาย

ข้อมือเบนไปทางนิ้วก้อยได้ 0O และเบนไปทางนิ้วหัวแม่มอื ได้ 10O (รูปที่ 2-31)
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 27 ของแขน
จากรูปที่ 2-31 ข้อมือเบนไปทางนิ้วก้อย
0O, IUD% = 5% ของแขน
ข้อมือเบนไปทางนิ้วหัวแม่มอื 10O, IRD% = 2% ของแขน
นาค่าทัง้ 2 มาบวกกัน (IUD% + IRD%) = 5%+2% = 7% ของแขน
ดังนัน้
ข้อมือสูญเสียสมรรถภาพจากการเบนข้อมือร้อยละ 7 ของแขน
หรือเท่ากับร้อยละ 4 ของทัง้ ร่างกาย (ตารางที่ 2-3)
ข้อมือติดแข็งในตาแหน่งเบนข้อมือไปทางนิ้วหัวแม่มอื 15O
สูญเสียสมรรถภาพ ร้อยละ 16 ของแขน หรือเท่ากับร้อยละ 10 ของทัง้ ร่างกาย (ตารางที่ 2-3)
จากรูปที่ 2-31 ข้อมือติดแข็งในตาแหน่ งเบนข้อไปทางนิ้วหัวแม่มอื 15O , IA% = 16% ของ
แขน

2.4.7.3 แนวทางการประเมิ น การสู ญ เสี ย สมรรถภาพของแขนจากข้ อ มื อ เคลื่ อ นไหวผิ ด ปกติ
(Determining Impairment Due to Abnormal Wrist Motion)
1. ใช้รปู ที่ 2-28 และ 2-31 คานวณหาค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแขนทีเ่ กิดจากข้อมือเคลื่อนไหวผิดปกติ
ในแต่ละทิศทาง คือ จากการงอข้อมือลงและการกระดกข้อมือขึน้ จากการเบนข้อมือไปทางนิ้วหัวแม่มอื และ นิ้วก้อย
2. ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแขนทีเ่ กิดจากการเคลื่อนไหวทีผ่ ดิ ปกติของแต่ละหน่ วย ให้นามาบวกกัน
เป็ นค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแขนทีเ่ กิดจากข้อมือเคลื่อนไหวทีผ่ ดิ ปกติ คือ(IF%+IE%) + (IRD%+ IUD%) เพราะว่าค่า
สัดส่วนสัมพัทธ์บริเวณแขนของแต่ละหน่ วยการเคลื่อนไหวของข้อมือคิดมาจากค่าการสูญเสียสมรรถภาพในแผนภูมริ ูป
(Impairment Pie Chart)
3. ถ้าข้อมือติดแข็ง ต้องนาค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากข้อมือติดแข็ง จากแต่ละหน่ วยการเคลื่อนไหว
มาบวกกันจึงจะเป็ นค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแขนทีเ่ กิดจากหรือข้อมือติดแข็ง
4. ใช้ตารางที่ 2-3 แปลงค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแขนไปเป็ นของทัง้ ร่างกาย
ตัวอย่างที่ 2.41
การตรวจร่างกาย

ผลการประเมิ น
คาอธิ บาย

ข้อมือสูญเสียสมรรถภาพของแขนร้อยละ 16 จากการสูญเสียการงอและการกระดกข้อมือขึน้
และสูญเสียสมรรถภาพของแขนร้อยละ 7 จากการสูญเสียการเบนข้อมือไปทางนิ้วหัวแม่มอื
และนิ้วก้อย
ข้อมือสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกายร้อยละ 14
จากรูปที่ 2-31 ข้อมือสูญเสียสมรรถภาพจากการงอและการกระดกข้อมือขึน้ ร้อยละ 16 ของ
แขนบวกกับการสูญเสียสมรรถภาพจากการเบนข้อ มือ ไปทางนิ้ วหัว แม่ มือ และ นิ้ วก้อ ย
ร้อยละ 7 ของแขนได้ เท่ากับร้อยละ 23 ของแขน หรือเท่ากับร้อยละ 14 ของทัง้ ร่างกาย
(ตารางที่ 2-3)
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ตัวอย่างที่ 2.42
การตรวจร่างกาย
ผลการประเมิ น
คาอธิ บาย

ข้อมือติดแข็งในท่างอ 0O และเบนไปทางด้านข้าง 0O (ตาแหน่งทีใ่ ช้งานได้ด)ี
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 18 ของทัง้ ร่างกาย
จากรูปที่ 2-28 และ 2-31 ข้อมือสูญเสียสมรรถภาพจากข้อติดแข็งในท่างอที่ 0O , IA% = =
21% ของแขน และติดแข็งในท่าเบนด้านข้าง 0O , IA% = = 9% ของแขน นาค่าการสูญเสีย
สมรรถภาพของทัง้ สองส่วนมาบวกกัน คือ 21% + 9% เท่ากับร้อยละ 30 ของแขน หรือ
เท่ากับร้อยละ 18 ของทัง้ ร่างกาย (ตารางที่ 2 - 3)

2.4.8 แนวทางการประเมิ นการสูญเสี ยสมรรถภาพของแขนจากข้อศอกสูญเสี ยการเคลื่อนไหว
(Elbow Motion Impairment)
ข้อศอกมีค่าสัดส่วนสัมพัทธ์การทางานเท่ากับ ร้อยละ 70 ของแขน ข้อศอกมีหน่ วยการเคลื่อนไหว 2 หน่ วย
(รูปที่ 2-32 และรูปที่ 2-35) แต่ละหน่ วยทาหน้าทีส่ มั พันธ์กนั แต่ มคี ่าสัดส่วนสัมพัทธ์ของการทาหน้าที่ต่างกัน การแปลง
ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแต่ละหน่วยการเคลื่อนไหวเป็ นค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแขน ให้คณ
ู ด้วย 70% ดังนี้
1. การงอและการเหยี ย ดข้ อ ศอก มี ส ัด ส่ ว นการท าหน้ า ที่ เ ท่ า กั บ 60% ของข้ อ ศอก ซึ่ ง เท่ า กั บ
60% x 70% = 42% ของการทาหน้าทีข่ องแขน
2. การคว่าและการหงายฝ่ามือ (Pronation and Supination) มีสดั ส่วนการทาหน้าทีเ่ ท่ากับ 40% ของ
ข้อศอก ซึง่ เท่ากับ 40% x 70% = 28 % ของการทาหน้าทีข่ องแขน
การทาหน้าที่ของแต่ละหน่ วยการเคลื่อนไหวของข้อศอกมีค่าการสูญเสียสมรรถภาพซึ่งสามารถแสดงเป็ น
กราฟเส้นโค้งทีค่ านวณมาจากสูตร A = E + F ได้โดยใช้มาตราส่วนการเคลื่อนไหวเท่ากับ 100% (รูปที่ 2-33 และ 2-36)
ค่าการสูญเสียสมรรถภาพทีเ่ ป็ นกราฟเส้นโค้งสามารถเปลีย่ นไปเป็ นแผนภูมริ ปู (Pie Chart) ของการสูญเสียสมรรถภาพของ
แขนโดยการใช้ค่าสัดส่วนสัมพัทธ์ของการทาหน้าทีข่ องแขนเป็ นองค์ประกอบของการเปลีย่ นค่า (รูปที่ 2-34 และ 2-37)
ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแขนที่เกิดจากข้อศอกเคลื่อนไหวผิดปกติ ประเมินได้จากแผนภูมิของการ
สูญเสียสมรรถภาพของแขน และนาค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแต่ละหน่วยการเคลื่อนไหวทีม่ หี น่วยเป็ นแขนมาบวกกัน
ทาการวัดพิสยั การเคลื่อนไหวของข้อศอกทีผ่ ู้รบั การประเมินทาเองทุกทิศทาง แล้วลงบันทึกค่ามุม ทีว่ ดั ได้
(V)จากนัน้ จึงนาค่ามุมทีว่ ดั ได้ (V) ไปเทียบหาค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากแผนภูมริ ปู ที่ 2-34 และ 2-37 ถ้าค่าการสูญเสีย
สมรรถภาพทีเ่ กิดจากค่ามุมที่วดั ได้อยู่ระหว่างตัวเลขในแผนภูมริ ูป จะต้องนามาปรับค่าการสูญเสียสมรรถภาพใหม่ตาม
สัดส่วนทีเ่ หมาะสม
2.4.8.1 แนวทางการประเมิ นการสูญเสี ยสมรรถภาพของแขนจากการสูญเสี ยการงอและ
การเหยียดข้อศอก (Flexion and Extension)
ค่าพิสยั การเคลื่อนไหวปกติของการงอ และเหยียดข้อศอกคืองอข้อศอก 140O ถึงเหยียด
ข้อศอก 0O ตาแหน่ งข้อศอกติดแข็งทีใ่ ช้งานได้ดคี อื งอ 80O ค่าสัดส่วนสัมพัทธ์ของการเคลื่อนไหวข้อศอกในระนาบนี้
มีค่า 42% ของแขน
วิธกี ารประเมินการสูญเสียสมรรถภาพ
1. วัดค่ามุมทีผ่ รู้ บั การประเมินงอและเหยียดข้อศอกเองเต็มที่ โดยใช้เครื่องวัดมุมแล้ว
ลงบันทึก (รูปที่ 2-32) ค่ามุมทีว่ ดั ได้ (V)

92
2. จากรูปที่ 2-34 เทียบค่ามุมที่วดั ได้จากการงอและการเหยียดข้อศอก (V) ให้ตรงกับค่าการสูญเสีย
สมรรถภาพจากการงอข้อศอก (แถว IF%) และการเหยียดข้อศอก (แถว IE%) ถ้าค่าการสูญเสียสมรรถภาพทีเ่ กิดจากค่ามุม
ทีอ่ ยู่ระหว่างตัวเลขทีก่ าหนดไว้ในรูปที่ 2-34 ให้ทาการปรับค่าการสูญเสียสมรรถภาพใหม่ตามสัดส่วนทีเ่ หมาะสม
3. นาค่าการสูญเสียสมรรถภาพ IF% และ IE% มาบวกกัน (IF% +IE%) จะได้ค่าการสูญเสียสมรรถภาพ
ของแขนทีเ่ กิดจากการสูญเสียการงอและการเหยียดข้อศอก
4. ถ้าข้อศอกติดแข็ง ให้เทียบค่ามุมทีข่ อ้ ติดแข็ง (V) กับแถวค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากข้อศอกติดแข็ง
(แถว IA%) ในรูปที่ 2-34 ถ้าค่ามุมจากข้อติดแข็งอยู่ระหว่า งตัวเลขทีก่ าหนดไว้ในรูปที่ 2-34 ให้ทาการปรับค่าการสูญเสีย
สมรรถภาพใหม่ตามสัดส่วนทีเ่ หมาะสม
ข้อศอกติดแข็งในตาแหน่งทีใ่ ช้งานได้ดคี อื ข้อศอกงอ 80O มีค่าการสูญเสียสมรรถภาพน้อยทีส่ ุดเท่ากับ 50%
ของค่าหน่วยการเคลื่อนไหวนี้ (รูปที่ 2-33) ซึง่ เท่ากับ 21% ของแขน (รูปที่ 2-34)
ข้อศอกติดแข็งในท่าเหยียด 0O หรือท่างอ 140O จะสูญเสียหน้าทีก่ ารงอและการเหยียดข้อศอก 100%
(รูปที่ 2-33) ซึง่ เท่ากับค่าการสูญเสียสมรรถภาพของข้อศอก 60% หรือเท่ากับสูญเสียสมรรถภาพ ร้อยละ 42 ของแขน
(60% x 70% = 42%) จากการสูญเสียการเหยียดและการงอข้อศอก (รูปที่ 2-34)
รูปที่ 2-32

แสดงการงอและเหยียดข้อศอก (Flexion and Extension of Elbow)
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รูปที่ 2-33

เส้ น กราฟแสดงค่ า การสู ญ เสี ย สมรรถภาพของข้ อ ศอกจากการเคลื่อ นไหวผิ ด ปกติ ใ นตาแหน่ ง
ข้อศอกติ ดแข็ง (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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รูปที่ 2-34

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

ค่าสัดส่วนสัมพัทธ์ของการงอและเหยียดข้อศอกมีค่าเท่ากับการสูญเสียสมรรถภาพของแขนร้อยละ 42
IA% = ค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากข้อศอกติดแข็ง
IE% = ค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากการสูญเสียการเหยียดข้อศอก
IF% = ค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากการสูญเสียการงอข้อศอก
V
= ค่ามุมการเคลื่อนไหวทีว่ ดั ได้
*
= ตาแหน่งข้อติดแข็งทีใ่ ช้งานได้ดี
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ตัวอย่างที่ 2. 43
การตรวจร่างกาย
ผลการปรเมิ น
คาอธิ บาย

ตัวอย่างที่ 2.44
การตรวจร่างกาย
ผลการประเมิ น
คาอธิ บาย

ข้อศอกเหยียดได้ไม่สดุ ขาดไป -40O และงอได้ 65O
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 21 ของแขน
จากรูปที่ 2-34 ข้อศอกเหยียดได้ไม่สดุ ขาดไป -40O , IE% = 4% ของแขน
ข้อศอกงอได้ 65O ให้ทาการปรับค่าการสูญเสียสมรรถภาพใหม่ตามสัดส่วนที่เหมาะสม
ระหว่างค่ามุม 60O และ 70O (จะได้ค่า IF% ที่ 65O = 17% ของแขน)
วิ ธีทา IF% ของค่ามุม 70O - 60O = 19% - 15% = 4%
IF% ที่ 10O = 4%
IF% ที่ 5O = 2%
เพราะฉะนัน้ IF% 65O = 15% +2% = 17% ของแขน
นาค่า IE% มาบวกกับค่า IF%, ( IE% + IF%) ได้ 4% + 17% ของแขน = 21% ของแขน
ดังนัน้ ข้อศอกสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 21 ของแขน หรือเท่ากับร้อยละ 13 ของทัง้ ร่างกาย
(ตารางที่ 2-3)
ข้อศอกติดแข็งในท่างอ 80O
ข้อศอกสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 21 ของแขน
ข้อศอกติดแข็งในท่างอ 80O , IA% = = 21% ของแขน
ดังนัน้ รูปที่ 2-34 ข้อศอกสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 21 ของแขน หรือเท่ากับร้อยละ 13
ของทัง้ ร่างกาย(ตารางที่ 2-3)

2.4.8.2 แนวทางการประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากข้อศอกสูญเสียการควา่ และหงายฝ่ ามือ
(Pronation and Supination)
ค่าพิสยั การเคลื่อนไหวปกติของการคว่าและหงายฝ่ามือของข้อศอกคือ หงายฝ่ามือ 80O คว่าฝ่ามือ 80O
ตาแหน่ งข้อศอกติดแข็งทีใ่ ช้งานได้ดคี อื คว่าฝ่ามือ 20O ค่าสัดส่วนสัมพัทธ์ของการเคลื่อนไหวในระนาบนี้ของข้อศอก มีค่า
ร้อยละ 28 ของการทาหน้าทีข่ องแขน
การสูญเสียสมรรถภาพจากการคว่าและหงายฝ่ามือกาหนดให้เป็ นการสูญเสียสมรรถภาพของข้อศอก
เพราะว่ากล้ามเนื้อมัดใหญ่ทท่ี าหน้าทีน่ ้มี ที เ่ี กาะรอบๆ ข้อศอก การสูญเสียการเคลื่อนไหวชนิดนี้ก็ยงั นามาประยุกต์ใช้ได้
ในกรณีทป่ี ลายแขนสูญเสียการหมุนอันเนื่องมาจากการประสบอันตรายบริเวณข้อมือโดยทีข่ อ้ ศอกยังปกติ
วิธกี ารประเมินการสูญเสียสมรรถภาพ
1. วัดค่ามุมที่ผรู้ บั การประเมินคว่ าและหงายฝ่ามือเองเต็มที่บริเวณข้อศอกโดยใช้เครื่องวัดมุมแล้วลง
บันทึก (รูปที่ 2-35) ค่ามุมทีว่ ดั ได้ (V)
2. จากรูปที่ 2-37 เทียบค่ามุมที่วดั ได้จากการคว่ าและหงายฝ่ามือ (V) ให้ตรงกับค่าการสูญเสีย
สมรรถภาพจากการคว่าฝา่ มือ (แถว IP%) และการหงายฝา่ มือ (แถว IS%) ถ้าค่าการสูญเสียสมรรถภาพทีเ่ กิดจากค่ามุม
ทีอ่ ยู่ระหว่างตัวเลขทีก่ าหนดไว้ในรูปที่ 2-37 ให้ทาการปรับค่าการสูญเสียสมรรถภาพใหม่ตามสัดส่วนทีเ่ หมาะสม
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3. นาค่าการสูญเสียสมรรถภาพ IP% และ IS% มาบวกกันก็จะได้ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแขนที่
เกิดจากการสูญเสียการคว่าและการหงายฝา่ มือ (การหมุนปลายแขน)
4. ถ้าข้อศอกติดแข็ง ให้เทียบค่ามุมที่ข้อติดแข็ง (V) กับแถวค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากข้อศอก
ติดแข็ง (แถว IA%) ในรูปที่ 2-37 ถ้าค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากข้อติดแข็งอยู่ระหว่างตัวเลขทีก่ าหนดไว้ในรูปที่ 2-37 ก็ให้
ทาการปรับค่าการสูญเสียสมรรถภาพใหม่ตามสัดส่วนทีเ่ หมาะสม
ข้อศอกติดแข็งในตาแหน่ งทีใ่ ช้งานได้ดี คือ ในท่าคว่าฝ่ามือ 20O มีค่าการสูญเสียสมรรถภาพน้อยทีส่ ุด
เท่ากับร้อยละ 30 ของค่าหน่ วยการเคลื่อนไหวนี้ (รูปที่ 2-36) ซึง่ เท่ากับการสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 8 ของแขน (รูปที่
2-37) ข้อศอกทีต่ ดิ แข็งในท่าคว่าฝ่ามือ 80O หรือหงายฝ่ามือ 80O จะสูญเสียหน้าทีใ่ นการคว่าและหงายฝ่ามือร้อยละ 100
(รูปที่ 2-36) ซึง่ เท่ากับค่าการสูญเสียการทางานของข้อศอก 40% และเท่ากับการสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 28 ของแขน
(40% x 70% = 28%) ทีเ่ กิดจากการสูญเสียการคว่า และหงายฝ่ามือ หรือการหมุนปลายแขน (Forearm Rotation)
(รูปที่ 2-37)
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รูปที่ 2-35

แสดงการควา่ และหงายฝ่ ามือ (Pronation and Supination of Forearm)
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รูปที่ 2-36

เส้ น กราฟแสดงค่ า การสู ญ เสี ย สมรรถภาพของข้ อ ศอกจากการเคลื่อ นไหวผิ ด ปกติ ใ นตาแหน่ ง
ข้อศอกติ ดแข็ง (IA%) การสูญเสียการควา่ (IP%) และการหงายฝ่ ามือ( IS%) ของปลายแขน (ข้อศอก)
(Pronation and Supination of Forearm)
ข้อศอกติ ดแข็งในตาแหน่ งที่ ใช้ งานได้ดีคือท่ าควา่ มือ 20O มีค่าการสูญเสี ยสมรรถภาพน้ อยที่ สุด
เท่ากับร้อยละ 30 ของข้อศอก

ตัวอย่างที่ 2.45
การตรวจร่างกาย
ผลการประเมิ น
คาอธิ บาย

ผูร้ บั การประเมินสามารถคว่าฝา่ มือได้ 30O และหงายฝา่ มือ 10O
ข้อศอกมีการสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 6 ของแขน
จากรูปที่ 2-37
คว่าฝา่ มือได้ 30O , IP% = 3% ของแขน
หงายฝา่ มือได้ 10O , IS% = 4% ของแขน
นาค่าการสูญเสียสมรรถภาพ IP% มาบวกกับ IS% (IP% + IS%) = 3% +4% = 7% ของแขน
ดังนัน้ ข้อศอกสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 7 ของแขน หรือเท่ากับร้อยละ 4 ของทัง้ ร่างกาย
(ตารางที่ 2-3)
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รูปที่ 2-37

ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากข้อศอกสูญเสียการควา่ และการหงายฝ่ ามือ
(Pie Chart of Upper Extremity Motion Impairments Due to Lack of Pronation and Supination)

การหงายฝา่ มือ

การคว่าฝา่ มือ

ค่าสัดส่วนสัมพัทธ์ของการคว่า และหงายฝา่ มือมีค่าเท่ากับการสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 28 ของแขน
IA%
= ค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากข้อศอกติดแข็ง
Ip%
= ค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากการสูญเสียการคว่าฝา่ มือ
Is%
= ค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากการสูญเสียการหงายฝา่ มือ
V
= ค่ามุมการเคลื่อนไหวทีว่ ดั ได้
*
= ตาแหน่งข้อติดแข็งที่ใช้งานได้ดี
ตัวอย่างที่ 2.46
การตรวจร่างกาย
ผลการประเมิ น
คาอธิ บาย

ข้อศอกติดแข็งในตาแหน่งหงายฝา่ มือ 30O
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 23 ของแขน หรือเท่ากับร้อยละ 14 ของทัง้ ร่างกาย (ตารางที่ 2-3)
จากรูปที่ 2-37 ข้อศอกติดแข็งในตาแหน่งหงายฝา่ มือ 30O , IA% = = ร้อยละ 23 ของแขน
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2.4.8.3 แนวทางการประเมิ นการสูญเสี ย สมรรถภาพของแขนจากข้อ ศอกเคลื่อ นไหวผิ ด ปกติ
(Determining Impairment Due to Abnormal Elbow Motion)
1. ใช้รูปที่ 2-34 และ 2-37 เทียบหาค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากข้อมือสูญเสียหน่ วยการ
เคลื่อนไหวจากการงอและการเหยียดข้อศอก การคว่าและการหงายฝา่ มือ
2. ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแขนทีป่ ระเมินได้จากการเคลื่อนไหวทีผ่ ดิ ปกติของแต่ละหน่ วยให้นามา
บวกกันเป็ นค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแขนทีเ่ กิดจากข้อศอกเคลื่อนไหวผิดปกติคอื (IF%+ IE%)+( Ip% + Is%) เพราะค่า
สัดส่วนสัมพัทธ์ของแต่ละหน่ วยการเคลื่อนไหวของข้อศอกคิดมาจากค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแขนในแผนภูมิรูป
(Impairment Pie Chart)
3. ถ้าข้อศอกติดแข็งต้องนาค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากข้อศอกติดแข็งในแต่ละหน่ วยการเคลื่อนไหว
มาบวกกัน จึงจะเป็ นค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแขนทีเ่ กิดจากข้อศอกติดแข็ง
4. ใช้ตารางที่ 2-3 แปลงค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแขนไปเป็ นของทัง้ ร่างกาย
ตัวอย่าง 2.47
การตรวจร่างกาย
ผลการประเมิ น
คาอธิ บาย

ข้อศอกงอได้ 60O และเหยียด 0O คว่าฝา่ มือได้ 10O หงายฝา่ มือได้ 10O
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 18 ของทัง้ ร่างกาย
จากรูปที่ 2-34 และ 2-37
ข้อศอกงอ 60O ,
IF% = 19% ของแขน
O
เหยียดข้อศอก 0 ,
IE% = 0% ของแขน
O
คว่าฝา่ มือ 10 ,
Ip% = 8% ของแขน
O
่
หงายฝามือ 10 ,
Is% = 3% ของแขน
ข้อศอกสูญ เสีย สมรรถภาพจากการงอและการเหยีย ด (IE% +IF%)=19%+0% ของแขน =
19%ของแขน
ข้อศอกสูญเสียสมรรถภาพจากการคว่าและการหงายฝา่ มือ (Ip%+ Is%) =8%+3% ของแขน =
11% ของแขน
นาค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากการเคลื่อนไหวทีผ่ ดิ ปกติ ของหน่ วยการเคลื่อนไหวทัง้ สอง
มาบวกกัน คือ 19%+11% = 30% ของแขน
จากตารางที่ 2-3 แปลงค่ า การสูญ เสีย สมรรถภาพของแขนเป็ น ของทัง้ ร่ า งกายจะได้ค่ า
ร้อยละ 18
ดังนัน้ ข้อศอกมีการสูญเสียสมรรถภาพ ร้อยละ 18 ของทัง้ ร่างกาย
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ตัวอย่างที่ 2.48
การตรวจร่างกาย
ผลการประเมิ น
คาอธิ บาย

ข้อศอกติดแข็งในท่างอ 80O และหงายฝา่ มือ 30O
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 16 ของทัง้ ร่างกาย
จากรูปที่ 2-34 และ 2-37
ข้อศอกติดแข็งในท่างอข้อ 80O
IA%
= 21% ของแขน
O
ข้อศอกติดแข็งในท่าหงายฝา่ มือ 30
IA%
= 23% ของแขน
นาค่าการสูญเสียสมรรถภาพทัง้ สองมาบวกกันคือ 21%+ 23% = 44% ของแขน
จากตารางที่ 2-3 แปลงค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแขนเป็ นของทัง้ ร่างกายจะได้รอ้ ยละ 26
ของทัง้ ร่างกาย
ดังนัน้ ข้อศอกมีการสูญเสียสมรรถภาพ ร้อยละ 26 ของทัง้ ร่างกาย

2.4.9 แนวทางการประเมิ น การสู ญ เสี ย สมรรถภาพของแขนจากข้ อ ไหล่ สู ญ เสี ย การเคลื่ อ นไหว
(Shoulder Motion Impairments)
ข้อไหล่มคี ่าสัดส่วนสัมพันทธ์การทางานเท่ากับร้อยละ 60 ของแขน ข้อไหล่มีหน่ วยการเคลื่อนไหว
3 ระนาบ หรือ 3 หน่ วย (รูปที่ 2-38, 2-41 และ 2-44) แต่ละหน่ วยการเคลื่อนไหว ทาหน้าทีส่ มั พันธ์กนั แต่มคี ่าสัดส่วน
สัมพัทธ์ของการทาหน้าที่ต่างกัน การแปลงค่าการสูญเสีย ของแต่ละหน่ วยการเคลื่อนไหวของข้อ ไหล่เป็ นค่าการสูญเสีย
สมรรถภาพของแขนให้คณ
ู ด้วย 60% ดังนี้
1. การงอข้อไหล่มสี ดั ส่วนการทาหน้าทีเ่ ท่ากับร้อยละ 40 ของข้อไหล่
การเหยียดข้อไหล่มสี ดั ส่วนการทาหน้าทีเ่ ท่ากับร้อยละ 10 ของข้อไหล่
ฉะนัน้ การงอและการเหยียดข้อไหล่มสี ดั ส่วนการทาหน้าทีเ่ ท่ากับร้อยละ 50 ของข้อไหล่
หรือ เท่ากับร้อยละ 30 ของแขน (50% x 60% = 30%)
2. การกางข้อไหล่มสี ดั ส่วนการทาหน้าทีเ่ ท่ากับร้อยละ 20 ของข้อไหล่
การหุบข้อไหล่มสี ดั ส่วนการทาหน้าทีเ่ ท่ากับร้อยละ 10 ของข้อไหล่
ฉะนัน้ การกางและการหุบข้อไหล่มสี ดั ส่วนการทาหน้าทีเ่ ท่ากับร้อยละ 30 ของข้อไหล่
หรือเท่ากับร้อยละ 18 ของแขน (30% x 60%= 18%)
3. การหมุนข้อไหล่เข้าในมีสดั ส่วนการทาหน้าทีเ่ ท่ากับร้อยละ 10 ของข้อไหล่
การหมุนข้อไหล่ออกนอกมีสดั ส่วนการทาหน้าทีเ่ ท่ากับ ร้อยละ 10 ของข้อไหล่
ฉะนัน้ การหมุนข้อไหล่เข้าในและออกนอกมีสดั ส่วนการทาหน้าทีเ่ ท่ากับร้อยละ 20 ของข้อไหล่
หรือ เท่ากับร้อยละ 12 ของแขน (20% X 60%= 12%)
การทาหน้าทีข่ องแต่ละระนาบหรือของแต่ละหน่ วยการเคลื่อนไหวของข้อไหล่ มีค่าการสูญเสียสมรรถภาพ
ซึง่ สามารถแสดงเป็ นกราฟเส้นโค้ง ทีค่ านวณมาจากสูตร A = E + F ได้โดยใช้มาตราส่วนการเคลื่อนไหวเท่ากับร้อยละ
100 (รูปที่ 2-39 , 2-42 และ 2-45) ค่าการสูญเสียสมรรถภาพทีเ่ ป็ นกราฟเส้นโค้งสามารถเเปลีย่ นไปเป็ นแผนภูมริ ูป
(Pie Chart) ของการสูญเสียสมรรถภาพของแขนโดยใช้ค่าสัดส่วนสัมพัทธ์ของการทาหน้าทีข่ องแขนเป็ นองค์ประกอบของ
การเปลีย่ นค่า (รูปที่ 2-40 , 2-43 และ 2-46)
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ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแขนเนื่องจากข้อไหล่เคลื่อนไหวผิดปกติ ประเมินได้จากแผนภูมริ ูปของการ
สูญเสียสมรรถภาพค่าของแขน และนาค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแต่ละหน่ วยการเคลื่อนไหวที่มหี น่ วยเป็ นแขนที่ได้
มาบวกกัน
ทาการวัดพิสยั การเคลื่อนไหวของข้อไหล่ทงั ้ 3 ระนาบ โดยให้ผรู้ บั การประเมินเคลื่อนไหวข้อไหล่เองเต็มที่
แล้วลงบันทึกค่ามุม ที่วดั ได้ (V) จากนัน้ จึงนาค่ามุมที่วดั ได้ (V) ไปเทียบหาค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากแผนภูมริ ูปที่
2-40, 2-43, 2-46 ถ้าค่าการสูญเสียสมรรถภาพทีเ่ กิดจากค่ามุมทีว่ ดั ได้อยู่ระหว่างตัวเลขในแผนภูมริ ูปจะต้องนามาปรับค่า
ใหม่ตามสัดส่วนทีเ่ หมาะสม
2.4.9.1 แนวทางการประเมิ น การสู ญ เสี ย สมรรถภาพของแขนจากข้ อ ไหล่ สู ญ เสี ย การงอและ
การเหยียดข้อ (Flexion and Extension)
ค่าพิสยั การเคลื่อนไหวปกติของการงอและการเหยียดข้อไหล่คอื จากท่างอไปข้างหน้า 180O ถึงเหยียดไป
ทางด้ า นหลัง 50O ต าแหน่ ง ข้อ ไหล่ ติ ด แข็ง ที่ใ ช้ ง านได้ ดีอ ยู่ ร ะหว่ า งท่ า งอข้อ 20O ถึ ง 40O ค่ า สัด ส่ ว นสัม พัท ธ์ ข อง
การเคลื่อนไหวข้อไหล่ของหน่วยนี้มคี ่าร้อยละ 30 ของการทาหน้าทีข่ องแขน
วิธกี ารประเมินการสูญเสียสมรรถภาพ
1. วัดค่ามุมทีผ่ รู้ บั การประเมินงอและเหยียดข้อไหล่เองเต็มที่ โดยใช้เครื่องวัดมุมแล้วบันทึกค่ามุม (v) ทีว่ ดั
ได้ (รูปที่ 2-38)
2. จากรูปที่ 2-40 เทียบค่ามุมที่วดั ได้จากการงอและการเหยียดข้อไหล่ (V) ให้ตรงกับค่าการสูญเสีย
สมรรถภาพจากการงอข้อไหล่ (แถว IF%) และการเหยียดข้อไหล่ (แถว IE%) ถ้าค่าการสูญเสียสมรรถภาพทีเ่ กิดจากค่ามุมที่
อยู่ระหว่างตัวเลขทีก่ าหนดไว้ในรูปที่ 2-40 ให้ทาการปรับค่าการสูญเสียสมรรถภาพใหม่ตามสัดส่วนทีเ่ หมาะสม
3. นาค่าการสูญเสียสมรรถภาพ IF% และ IE% บวกกัน (IF% + IE%) จะได้ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของ
แขนทีเ่ กิดจากการสูญเสียการงอและการเหยียดข้อไหล่
4. ถ้าข้อไหล่ตดิ แข็ง ให้เทียบค่ามุมทีข่ อ้ ติดแข็ง (V) กับแถวค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากข้อไหล่ตดิ แข็ง
(แถว IA% = ) รูปที่ 2-40 ถ้าค่ามุมจากข้อติดแข็งอยู่ระหว่างตัวเลขทีก่ าหนดไว้ในรูปที่ 2-40 ให้ทาการ
ปรับค่าการสูญเสียสมรรถภาพใหม่ตามสัดส่วนทีเ่ หมาะสม
ข้อไหล่ตดิ แข็งในตาแหน่งทีใ่ ช้งานได้ดี คือ งอข้อ 20O ถึง 40O มีค่าการสูญเสียสมรรถภาพน้อยทีส่ ุดเท่ากับ
ร้อยละ 50 ของระนาบการเคลื่อนไหวนี้ (รูปที่ 2-39) ซึง่ มีค่าเท่ากับการสูญเสียสมรรถภาพ ร้อยละ 15 ของแขน (รูปที่ 240) ข้อไหล่ทต่ี ดิ แข็งในท่าเหยียดข้อ 50 O หรือท่างอข้อ 180O จะสูญเสียหน้าทีก่ ารงอและการเหยียดข้อไหล่ ร้อยละ 100
(รูปที่ 2-39) ซึง่ เท่ากับค่าการสูญเสียสมรรถภาพของข้อไหล่รอ้ ยละ 50 หรือเท่ากับสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 30 ของแขน
(50% x 60% = 30%) ดังรูปที่ 2-40
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รูปที่ 2-38 แสดงการงอและการเหยียดข้อไหล่ (Shoulder Flexion and Extension)
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รูปที่ 2-39

เส้ น กราฟแสดงค่ า การสู ญ เสี ย สมรรถภาพของข้ อ ไหล่ จ ากการเคลื่ อ นไหวผิ ด ปกติ ใ นต าแหน่ ง
ข้อไหล่ติดแข็ง (IA%) ข้อไหล่สูญเสียการงอข้อ(IF%) และสูญเสียการเหยียดข้อ (IE%)
[Motion Unit Impairment Curves for Ankylosis (IA%) , Loss of Flexion (IF%), and Loss of
Extension (IE%) of Shoulder]
ข้อไหล่ติดแข็งในตาแหน่ งที่ ใช้งานได้ดีคืองอข้อ 20O ถึง 40O มีค่าการสูญเสียสมรรถภาพน้ อยที่ สุด
เท่ากับร้อยละ 50 ของข้อไหล่
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รูปที่ 2-40

ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากการสูญเสียการงอและการเหยียดข้อไหล่
(Pie Chart of Upper Extremity Motion Impairments Due to Lack of Flexion and Extension of
Shoulder)

IE%
IF%

ค่าสัดส่วนสัมพัทธ์ของการงอและเหยียดข้อไหล่มคี ่าเท่ากับการสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 30 ของแขน
IA% = ค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากข้อไหล่ตดิ แข็ง
IE% = ค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากข้อไหล่สญ
ู เสียการเหยียดข้อ
IF% = ค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากข้อไหล่สญ
ู เสียการงอข้อ
V = ค่ามุมการเคลื่อนไหวทีว่ ดั ได้
* = ตาแหน่งข้อไหล่ตดิ แข็งทีใ่ ช้งานได้ดี
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ตัวอย่างที่ 2.49
การตรวจร่างกาย
ผลการประเมิ น
คาอธิ บาย

ตัวอย่างที่ 2.50
การตรวจร่างกาย
ผลการประเมิ น
คาอธิ บาย

ข้อไหล่งอได้ 90O และเหยียดได้ 0O (รูปที่ 2-38,2-39)
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 9 ของแขน
จากรูปที่ 2-40
ข้อไหล่งอ 90O , IF% = 6% ของแขน
ข้อไหล่เหยียด 0O , IE% = 3% ของแขน
IF% + IE% = 6% + 3% = ร้อยละ 9 ของแขน
ดังนัน้ ข้อไหล่มีสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 9 ของแขน หรือเท่ากับร้อยละ 5 ของทัง้
ร่างกาย (ตารางที่ 2-3)
ข้อไหล่ตดิ แข็งในตาแหน่งข้องอ 30O (รูปที่ 2-38 , 2-39)
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 15 ของแขน
จากรูปที่ 2-40
ข้อไหล่ตดิ แข็งในตาแหน่งข้องอ 30O, IA% = ร้อยละ 15 ของแขน
ดังนัน้ ข้อไหล่สญ
ู เสียสมรรถภาพของแขนร้อยละ 15 หรือเท่ากับร้อยละ 9 ของทัง้ ร่างกาย
(ตารางที2่ -3)

2.4.9.2 แนวทางการประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากข้อไหล่สญ
ู เสียการกางและการหุบข้อ
(Abduction and Adduction)
ค่าพิสยั การเคลื่อนไหวปกติของการกางและการหุบ ข้อไหล่คอื จากท่ากางข้อ 180O ถึงท่าหุบข้อ 50O
ตาแหน่งข้อไหล่ตดิ แข็งทีใ่ ช้งานได้ดอี ยู่ระหว่างกางข้อ 20O ถึง 50O ค่าสัดส่วนสัมพัทธ์ของการเคลื่อนไหวข้อไหล่ในระนาบ
นี้มคี ่า ร้อยละ 18 ของการทาหน้าทีข่ องแขน
วิธกี ารประเมินการสูญเสียสมรรถภาพ
1. วัดค่ามุมทีผ่ รู้ บั การประเมินกางและหุบข้อไหล่เองเต็มทีโ่ ดยใช้เครื่องวัดมุมแล้วบันทึกค่ามุม (V) ทีว่ ดั
ได้ (รูปที่ 2-41)
2. จากรูปที่ 2-43 เทียบค่ามุมที่วดั ได้จากการกางและการหุบข้อไหล่ (V) ให้ตรงกับค่าการสูญเสีย
สมรรถภาพจากการกางข้อไหล่ (แถว IABD%) และการหุบข้อไหล่ (แถว IADD%) ถ้าค่าการสูญเสียสมรรถภาพเกิดจากค่ามุม
ทีอ่ ยู่ระหว่างตัวเลขทีก่ าหนดไว้ในรูปที่ 2-43 ให้ทาการปรับค่าการสูญเสียสมรรถภาพใหม่ตามสัดส่วนทีเ่ หมาะสม
3. นาค่าการสูญเสียสมรรถภาพ IABD% และ IADD% บวกกัน (IABD% + IADD%) จะได้ค่าการสูญเสีย
สมรรถภาพของแขนทีเ่ กิดจากการสูญเสียการกางและการหุบข้อไหล่
4. ถ้าข้อไหล่ตดิ แข็งให้เทียบค่ามุมทีต่ ิดแข็ง (V) กับแถวค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากข้อไหล่ตดิ แข็ง
(แถว IA%) รูปที่ 2-43 ถ้าค่ามุมจากข้อติดแข็งอยู่ระหว่างตัวเลขที่กาหนดไว้ในรูปที่ 2-43 ให้ทาการปรับค่าการสูญเสีย
สมรรถภาพใหม่ตามสัดส่วนทีเ่ หมาะสม
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ข้อไหล่ตดิ แข็งในตาแหน่ งทีใ่ ช้งานได้ดี คือ กางข้อ 20O ถึง 50O มีค่าการสูญเสียสมรรถภาพน้อยทีส่ ุด
เท่ากับร้อยละ 50 ของการเคลื่อนไหวในระนาบนี้ (รูปที่ 2-42) ซึง่ มีค่าเท่ากับร้อยละ 9 ของแขน (รูปที่ 2-43) ข้อไหล่ทต่ี ดิ
แข็งใน ท่าหุบข้อ 50O หรือกางข้อ 180O จะสูญเสียหน้าทีก่ ารหุบและการกางข้อไหล่ ร้อยละ 100 (รูปที่ 2-42) ซึง่ เท่ากับค่า
การสูญเสียสมรรถภาพการทางานของข้อไหล่รอ้ ยละ 30 หรือเท่ากับการสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 18 ของแขน (30% x
60% = 18%) จากการสูญเสียการเคลื่อนไหวของข้อไหล่ในระนาบนี้ (รูปที่ 2-43)
รูปที่ 2- 41

แสดงการกางและการหุบข้อไหล่ (Shoulder Abduction and Adduction)
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รูปที่ 2- 42

เส้ น กราฟแสดงค่ า การสู ญ เสี ย สมรรถภาพของข้ อ ไหล่ จ ากการเคลื่ อ นไหวผิ ด ปกติ ใ นต าแหน่ ง
ข้อไหล่ติดแข็ง (IA%) ข้อไหล่สูญเสียการกาง (IABD%) และการหุบ( IADD%) ข้อ
ข้อไหล่ติดแข็งในตาแหน่ งที่ใช้งานได้ดีคือกางข้อ 20O ถึง 50O มีค่าการสูญเสียสมรรถภาพน้ อยที่ สุด
เท่ากับร้อยละ 50 ของข้อไหล่ หรือเท่ากับร้อยละ 9 ของแขน
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รูปที่ 2- 43

ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากข้อไหล่สูญเสียการกางและการหุบข้อ
(Pie Chart of Upper Extremity Motion Impairment Due to Lack of Abduction and Adduction
of Shoulder)

ค่าสัดส่วนสัมพัทธ์ของการกางข้อไหล่ออกและหุบเข้ามีคา่ เท่ากับการสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ
18 ของแขน
IA%
IABD%
IADD%
V
*

=
=
=
=
=

ค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากข้อไหล่ตดิ แข็ง
ค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากข้อไหล่สญ
ู เสียการกางข้อ
ค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากข้อไหล่สญ
ู เสียการหุบข้อ
ค่ามุมการเคลื่อนไหวทีว่ ดั ได้
ตาแหน่งข้อติดแข็งทีใ่ ช้งานได้ดี
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ตัวอย่างที่ 2.51
การตรวจร่างกาย
ผลการประเมิ น
คาอธิ บาย

ตัวอย่างที่ 2.52
การตรวจร่างกาย
ผลการประเมิ น
คาอธิ บาย

ข้อไหล่กางได้ 100 O และหุบได้ 0O (รูปที่ 2-41, 2-42)
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 6 ของแขน
จากรูปที่ 2-43
ข้อไหล่กางได้ 100O , IABD% = 4% ของแขน
ข้อไหล่หุบได้ 0O , IADD% = 2% ของแขน
นาค่า IABD% บวกกับค่า IADD% (IABD% + IADD%) = 4% +2% = ร้อยละ 6 ของแขน
ดังนัน้ ข้อไหล่สญ
ู เสียสมรรถภาพร้อยละ 6 ของแขน หรือเท่ากับร้อยละ 4 ของทัง้ ร่างกาย
(ตารางที่ 2-3)

ข้อไหล่ตดิ แข็งในตาแหน่งกางข้อ 40O
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 9 ของแขน
จากรูปที่ 2-43
ข้อไหล่ตดิ แข็งในท่ากางข้อ 40O , IA% = ร้อยละ 9 ของแขน
ดังนัน้ ข้อไหล่สญ
ู เสียสมรรถภาพร้อยละ 9 ของแขน หรือเท่ากับร้อยละ 5 ของทัง้ ร่างกาย
(ตารางที่ 2-3)

2.4.9.3 แนวทางการประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากข้อไหล่สูญเสียการหมุนเข้าในและหมุน
ออกนอก (Internal and External Rotation)
ค่าพิสยั การเคลื่อนไหวปกติของการหมุนข้อไหล่เข้าในและออกนอกคือ จากท่าหมุนเข้าใน 90O ไปจนถึงท่าหมุน
ออกนอก 90O ตาแหน่ งข้อไหล่ตดิ แข็งทีใ่ ช้งานได้ดอี ยู่ระหว่างท่าหมุนออกนอก 30O ถึง 50O ค่าสัดส่วนสัมพัทธ์ของการ
เคลื่อนไหวข้อไหล่ในระนาบนี้มคี ่าร้อยละ 12 ของการทาหน้าทีข่ องแขน
วิธกี ารประเมินการสูญเสียสมรรถภาพ
1. วัดค่ามุมทีผ่ รู้ บั การประเมินหมุนข้อไหล่เข้าในและหมุนออกนอกเองเต็มทีโ่ ดยใช้เครื่องวัดมุมแล้วบันทึก ค่ามุม
(V) ทีว่ ดั ได้ (รูปที่ 2-44)
2. จากรูปที่ 2-46 เทียบค่ามุมทีว่ ดั ได้จากการหมุนข้อไหล่เข้าในและหมุนออกนอก (V) ให้ตรงกับค่าการสูญเสีย
สมรรถภาพจากการหมุนข้อไหล่เข้าใน (แถว IIR%) และการหมุนข้อไหล่ออกนอก (แถว IER%) ถ้าค่าการสูญเสียสมรรถภาพ
ที่เกิดจากค่ามุมที่อยู่ระหว่างตัวเลขที่กาหนดไว้ในรูปที่ 2-46 ให้ทาการปรับค่าการสูญเสียสมรรถภาพใหม่ตามสัดส่วน
ทีเ่ หมาะสม
3. นาค่าการสูญเสียสมรรถภาพ IIR% และ IER% บวกกัน (IIR% + IER%) จะได้ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแขน
ทีเ่ กิดจากการสูญเสียการหมุนข้อไหล่เข้าในและหมุนออกนอก
4. ถ้าข้อไหล่ตดิ แข็งให้เทียบค่ามุมทีข่ อ้ ติดแข็ง (V) ทีต่ รงกับแถวค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากข้อไหล่ ติดแข็ง
(แถว IA%) ในรูปที่ 2-46 ถ้าค่ามุมการสูญเสียสมรรถภาพจากข้อไหล่ตดิ แข็งอยู่ระหว่างตัวเลขทีก่ าหนดไว้ ในรูปที่ 2-46
ก็ให้ทาการปรับค่าการสูญเสียสมรรถภาพใหม่ตามสัดส่วนทีเ่ หมาะสม
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ข้อไหล่ทต่ี ดิ แข็งในตาแหน่ งทีใ่ ช้งานได้ดี คือ ข้อหมุนออกนอก 30O - 50O มีค่าการสูญเสียสมรรถภาพน้อยทีส่ ุด
เท่ากับร้อยละ 50 ของหน่วยการเคลื่อนไหวนี้ (รูปที่ 2-45) ซึง่ มีค่าเท่ากับ ร้อยละ 6 ของแขน(รูปที่ 2-46) ข้อไหล่ทต่ี ดิ แข็ง
ในตาแหน่ งหมุนข้อเข้าใน 90O หรือหมุนออกนอก 90O จะสูญเสียหน้าทีก่ ารหมุนข้อไหล่รอ้ ยละ 100 (รูปที่ 2-45) ซึง่ มีค่า
เท่ากับการสูญเสียสมรรถภาพการทางานของข้อไหล่รอ้ ยละ 20 หรือเท่ากับ ร้อยละ12 ของแขน (20% x 60% = 12%)ที่
เกิดจากการสูญเสียการเคลื่อนไหวหน่วยนี้ของข้อไหล่ (รูปที่ 2-46)
รูปที่ 2 - 44 แสดงการหมุนข้อไหล่เข้าในและหมุนออกนอก (Shoulder Internal and External Rotation)
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รูปที่ 2-45

เส้นกราฟแสดงค่าการสูญเสียสมรรถภาพของข้อไหล่จากการเคลื่อนไหวผิดปกติ ในตาแหน่ งข้อไหล่
ติ ดแข็ง (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]

ข้อไหล่ตดิ แข็งในตาแหน่ งทีใ่ ช้งานได้ดี คือ หมุนข้อออกนอก 30O - 50O มีค่าการสูญเสียสมรรถภาพน้อยทีส่ ุด เท่ากับร้อย
ละ 50 ของข้อไหล่ หรือเท่ากับร้อยละ 6 ของแขน
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รูปที่ 2-46

ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากการสูญเสียการหมุนข้อไหล่เข้าในและหมุนออกนอก
(Pie Chart of Upper Extremity Motion Impairment Due to Lack of Internal and External Rotation
of Shoulder)

การหมุนออกนอก

การหมุนเข้าใน

ค่าสัดส่วนสัมพัทธ์ของการหมุนข้อไหล่เข้าในและออกนอกมีค่าเท่ากับการสูญเสียสมรรถภาพของแขน
ร้อยละ 12
IA%
IIR%
IER%
V
*

=
=
=
=
=

ค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากข้อไหล่ตดิ แข็ง
ค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากข้อไหล่สญ
ู เสียการหมุนข้อไหล่เข้าใน
ค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากข้อไหล่สญ
ู เสียการหมุนข้อไหล่ออก
ค่ามุมการเคลื่อนไหวทีว่ ดั ได้
ตาแหน่งข้อติดแข็งทีใ่ ช้งานได้ดี
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ตัวอย่างที่ 2.53
การตรวจร่างกาย
ผลการประเมิน
คาอธิบาย

ตัวอย่างที่ 2.54
การตรวจร่างกาย
ผลการประเมิ น
คาอธิ บาย

ข้อไหล่หมุนเข้าในได้ 40Oและหมุนออกนอกได้ 50O
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 12 ของแขน
จากรูปที่ 2-46
ข้อไหล่หมุนเข้าใน 40O, IIR% = 8 % ของแขน
ข้อไหล่หมุนออกนอก 50O, IER% = 4 % ของแขน
นาค่า การสูญเสียสมรรถภาพทัง้ 2 บวกกัน (IIR% + IER% )= 8%+ 4% = ร้อยละ 12 ของแขน
ดังนัน้ ข้อไหล่สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 12 ของแขน หรือเท่ากับร้อยละ 7 ของทัง้ ร่างกาย
(ตารางที่ 2-3)

ข้อไหล่ตดิ แข็งในตาแหน่งหมุนออกนอก 10O
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 7 ของแขน
จากรูปที่ 2-46
ข้อไหล่ตดิ แข็งในตาแหน่งหมุนออกนอก 10O , IA% = ร้อยละ 7 ของแขน
ดังนัน้ ข้อไหล่สญ
ู เสียสมรรถภาพร้อยละ 7 ของแขน หรือเท่ากับร้อยละ 4 ของทัง้ ร่างกาย
(ตารางที2่ -3)

2.4.9.3 แนวทางการประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพจากข้อไหล่เคลื่อนไหวผิ ดปกติ (Determining
Impairment Due to Abnormal Shoulder Motion)
1. ใช้รูปที่ 2-40, 2-43 และ 2-46 เทียบหาค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแขนทีเ่ กิดจากข้อไหล่สญ
ู เสีย
หน่ วยการเคลื่อนไหว จากการงอและการเหยียดข้อไหล่ การกางและการหุบข้อไหล่ และจากการหมุ นข้อไหล่เข้าใน
และหมุนออกนอก
2. ค่าการสูญเสียสมรรถาพของแขนที่ประเมินได้จากการเคลื่อนไหวที่ผดิ ปกติของแต่ละหน่ วยให้นามา
บวกกัน เป็ นค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแขนทีเ่ กิดจากข้อไหล่เคลื่อนไหวผิดปกติ คือ (IF% + IE%) + (IABD% + IADD%) +
(IIR% + IER%) เพราะค่าสัดส่วนสัมพัทธ์ของแต่ละหน่วยการเคลื่อนไหวของข้อไหล่ คิดมาจากค่าการสูญเสียสมรรถภาพของ
แขนในแผนภูมริ ปู (Impairment Pie Chart)
3. ถ้าข้อไหล่ตดิ แข็งต้องนาค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากข้อไหล่ตดิ แข็งในแต่ละหน่ วยการเคลื่อนไหวมา
บวกกันจึงจะเป็ นค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแขนทีเ่ กิดจากข้อไหล่ตดิ แข็ง
4. ใช้ตารางที่ 2-3 แปลงค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแขนไปเป็ นของทัง้ ร่างกาย
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ตัวอย่างที่ 2.55
การตรวจร่างกาย

ผลการประเมิ น
คาอธิ บาย

ตัวอย่างที่ 2.56
การตรวจร่างกาย
ผลการประเมิ น
คาอธิ บาย

ข้อไหล่สูญเสียสมรรถภาพจากการสูญเสียการงอและการเหยียดข้อร้อยละ 9 ของแขน
สูญเสียการกางและการหุบข้อร้อยละ 5 ของแขน สูญเสียการหมุนข้อเข้าในและหมุนออกนอก
ร้อยละ 2 ของแขน
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 10 ของทัง้ ร่างกาย
จากรูปที่ 2 - 40 , 2 - 43 , 2 - 46
นาค่าการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ 3 หน่ วยการเคลื่อนไหวมา บวก กัน คือ 9% + 5% +
2% = 16% ของแขน หรือเท่ากับ 10% ของทัง้ ร่างกาย (ตารางที่ 2-3)
ดังนัน้ ข้อไหล่มกี ารสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกายร้อยละ 10

ข้อไหล่ตดิ แข็งในท่าเหยียด 0O, หุบข้อ 0O และหมุนข้อ 0O
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 27 ของทัง้ ร่างกาย
จากรูปที่ 2 - 40 , 2 - 43 , 2 - 46
ข้อไหล่ตดิ แข็งในท่าเหยียดข้อ 0O, IA% = 24% ของแขน
ข้อไหล่ตดิ แข็งในท่าหุบข้อ 0O , IA% = 14% ของแขน
ข้อไหล่ตดิ แข็งในท่าหมุนข้อ 0O, I,A% = 7% ของแขน
นาค่า IA% ทัง้ 3 ค่ามาบวกกัน จะได้ 24% + 14% + 7% = 45% ของแขน หรือเท่ากับ
ร้อยละ 27 ของทัง้ ร่างกาย (ตารางที่ 2-3)
ดังนัน้ ข้อไหล่สญ
ู เสียสมรรถภาพ ร้อยละ 27 ของทัง้ ร่างกาย
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2.5 การประเมิ น การสู ญ เสี ย สมรรถภาพของแขนและมื อ จากความผิ ด ปกติ ข องเส้ น ประสาท
(Impairment of the Upper Extremities Due to Peripheral Nerve Disorders)
ระบบเส้นประสาท เป็ นระบบสื่อนาที่ซบั ซ้อน ทาหน้าที่รบั ส่งแรงกระตุ้นระหว่างเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายกับ
ไขสันหลัง เพื่อควบคุมให้การทางานทีส่ าคัญหลายอย่างของร่างกายเป็ นไปด้วยดี ถูกต้อง สม่าเสมอ
เส้นประสาททีค่ วบคุมแขนและมือเป็ นแขนงทีอ่ อกจากรากประสาทสันหลัง 5 คู่ คือ รากประสาทสันหลังส่วนคอ
เส้นที่ 5 ถึงเส้นที่ 8 และรากประสาทสันหลังส่วนอกเส้นที่ 1 ในบางรายอาจมีรากประสาทสันหลังส่วนอกเส้นที่ 2 ร่วมด้วย
(Spinal Nerve Root C5-C8 และ T1 ,T2) โดยแขนงทีอ่ อกจากรากประสาททัง้ 5 รวมกันเป็ นข่ายประสาทแขน (Brachial
Plexus) ก่อนทีจ่ ะแยกออกเป็ นเส้นประสาท ไปควบคุมกล้ามเนื้อและรับความรูส้ กึ บริเวณแขนและมือ (รูปที่ 2-50)
เส้นประสาทประกอบด้วยใยประสาท 3 ชนิด ทาหน้าทีแ่ ตกต่างกัน ได้แก่
1. ใยประสาทรับความรูส้ ึก (Sensory or Afferent Fibers) จะรับความรูส้ กึ จากผิวหนัง กล้ามเนื้อ เอ็นกล้ามเนื้อ
เอ็นยึดข้อ ข้อ กระดูก และส่งเข้ามายังระบบประสาทส่วนกลาง
2. ใยประสาทสังการ
่
(Motor or Efferent Fibers) ได้แก่ ใยประสาทสังการอั
่
ลฟ่าทีม่ ขี นาดใหญ่ (Large Alpha
Motor Neuron Fiber) และใยประสาทสังการแกมม่
่
าทีม่ ขี นาดเล็กจะนาคาสังจากประสาทไขสั
่
นหลังไปยังกล้ามเนื้อเพื่อ
บังคับและควบคุมให้กล้ามเนื้อทางานอย่างถูกต้องสม่าเสมอ
3. ใยประสาทอัตโนมัติ (Autonomic Fibers) จะนาคาสังไปยั
่ งกล้ามเนื้อเรียบของร่างกาย ได้แก่ หลอดเลือด
อวัยวะภายใน และไปยังต่อมต่างๆ ของร่างกาย
ต้นกาเนิดและหน้าทีข่ องเส้นประสาทของแขนแต่ละเส้นทีแ่ ตกแขนงออกมาจากข่ายประสาทแขนได้รวบรวมไว้ใน
ตารางที่ 2-12 ก , ข แผนผังข่ายประสาทแขน (รูปที่ 2-50) ส่วนจาเพาะบริเวณผิวหนังของแขนและมือทีร่ บั และส่งความรูส้ กึ
ไปยังเส้นประสาทและรากประสาทต่างๆได้รวบรวมไว้ในรูปที่ 2-48 , 2-49 แผนผังข่ายประสาทแขนและกล้ามเนื้อ
ทีเ่ ส้นประสาทควบคุมแสดงอยู่ในรูปที่ 2-47
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รูปที่ 2-47

แผนภูมิแสดงเส้นประสาทที่ควบคุมกล้ามเนื้ อมัดต่าง ๆ ของแขนและมือ
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รูปที่ 2-48

แสดงตาแหน่ งต่ าง ๆ ของผิ วหนั งบริ เวณแขนและมือที่ รบั ความรู้สึกจากเส้ นประสาทและราก
ประสาทต่าง ๆ
(Cutaneous Innervation of the Upper Extremity and Related Peripheral Nerves and Root)

Intecostobrachial
(T1-T2) and
Medial brachial
Cutaneous (T1)
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รูปที่ 2-49

แสดงตาแหน่ งต่าง ๆ ของผิวหนังบริเวณแขนและมือที่รบั ความรูส้ ึกจาเพาะของรากประสาท
(Dermatomes of the Upper Limb)
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รูปที่ 2-50

แสดงข่ายประสาทแขน (The Brachial Plexus)

2.5.1 หลักการประเมิ นการสูญเสี ยสมรรถภาพของแขนจากการบาดเจ็บของเส้นประสาท (Impairment
Evaluation Principles)
การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากการบาดเจ็บของเส้นประสาท มีหลักการดังนี้
1. เส้นประสาทและอวัยวะทีเ่ กีย่ วข้องต้องได้รบั การรักษาและฟื้ นฟูอย่างเต็มทีจ่ นพยาธิสภาพของอวัยวะนัน้ คงที่
ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลง จึงจะทาการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพ
2. ประเมินการสูญเสียสมรรถภาพแขนจากการบาดเจ็บของเส้นประสาทจาก
2.1 การสูญเสียหรือมีความผิดปกติเกีย่ วกับการรับรูค้ วามรูส้ กึ การเจ็บปวด หรือเกิดความรูส้ กึ ไม่สบาย
2.2 การสูญเสียกาลังกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อลีบ ข้อเคลื่อนไหวได้น้อยลง
น าค่ า การสูญ เสีย สมรรถภาพของแขนที่เ กิด จากการสูญ เสีย ความรู้สึก เกิด การเจ็บ ปวดและ จาก
การสูญ เสีย ก าลัง กล้า มเนื้ อ รวมกัน โดยใช้ต ารางค่า รวม เป็ น การสูญ เสีย สมรรถภาพของแขนจาก
การบาดเจ็บของเส้นประสาท
3. ถ้ามีการสูญเสียอื่นของแขนที่ไม่เกีย่ วกับการบาดเจ็บของเส้นประสาท เช่น การเคลื่อนไหวผิดปกติของข้อที่
เกิดจากการบาดเจ็บของกระดูกและข้อโดยตรง ต้องประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากความผิดปกติของการ
เคลื่อนไหวนัน้ นาผลทีไ่ ด้มารวมกับการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากการสูญเสียของเส้นประสาท
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4. การสูญเสียหน้าทีข่ องเส้นประสาททีท่ าให้ขอ้ เคลื่อนไหวไม่ได้ดงั เดิม ในการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพ
ของเส้นประสาทส่วนปลายได้รวมการสูญเสียดังกล่าวไว้แล้ว ไม่ตอ้ งประเมินซ้าอีก เพราะจะทาให้ได้ค่าการประเมินสูงกว่า
ความเป็ นจริง ยกเว้นในกรณีทก่ี ารเคลื่อนไหวข้อทีจ่ ากัดไม่ได้เป็ นผลโดยตรงจากการบาดเจ็บของเส้นประสาทอย่างชัดเจน
เช่น ทีพ่ บในกลุ่มอาการเจ็บปวดเฉพาะทีท่ ส่ี ลับซับซ้อนชนิดแรก (Complex Regional Pain Syndromes I (CRPSI)/Reflex
Sympathetic Dystrophy) ซึง่ ให้ทาการประเมินการสูญเสียตามหัวข้อ 2.4 แล้วนาค่าการสูญเสียสมรรถภาพทีไ่ ด้มารวมกัน
โดยใช้ตารางค่ารวม
2.5.2 วิ ธีประเมิ นการสูญเสี ยสมรรถภาพของแขนจากการบาดเจ็บของเส้ นประสาท (Impairment
Evaluation Methods)
2.5.2.1 วิ ธีการประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากการสูญเสียความรู้สึกและเกิ ดความ
เจ็บปวด
การบาดเจ็บของเส้นประสาททาให้เกิดความรูส้ กึ ชา (Anesthesia, Hypesthesia) ความรูส้ กึ ที่
ผิดปกติ (Dysesthesia หรือ Paresthesia) ความรูส้ กึ ไวเกิน (Hyperesthesia), ความเจ็บปวดจาก nonnoxious stimuli
(Allodynia) ความเจ็บปวดมากเกิน (Hyperpathia) ความเจ็บแบบปวดแสบปวดร้อน เช่น CRPS I (Reflex Sympathetic
Dystrophy) และ CRPS II (Causalgia) และอื่นๆ อาการดังกล่าวจะแตกต่างกันได้ม ากในแต่ละบุคคลขึน้ อยู่กบั อารมณ์
จิตใจ และภูมหิ ลังทัง้ ในอดีตและปจั จุบนั ของคนนัน้ การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพจากการสูญเสียความรูส้ กึ และเกิด
ความเจ็บปวดทีเ่ กิดเนื่องจากการบาดเจ็บของเส้นประสาทต้องพิจารณาถึง
1. การสูญเสียความรู้สกึ หรือเกิดความเจ็บปวดนัน้ เป็ นอุปสรรคต่อการประกอบกิจวัตรประจาวันมากน้อย
เพียงใด เช่น ทาให้รสู้ กึ ว่าถูกรบกวน แต่ขณะทางานก็ลมื ไป หรือในทางตรงกันข้ามคือ ทางานไม่ได้เลย
2. การสูญเสียความรู้สกึ หรือเกิดความเจ็บปวดนัน้ เกิดขึน้ ตรงกับหรือสัมพันธ์กบั กายวิภาคของรากประสาท
ข่ายประสาทแขนหรือเส้นประสาทหรือไม่ เพียงใด
3. การสูญเสียความรู้สกึ หรือเกิดความเจ็บปวดดังกล่าว มีสาเหตุเกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บของเส้นประสาท
หรือไม่เพียงใด
4. การสูญเสียความรูส้ กึ หรือความเจ็บปวดทีเ่ กิดขึน้ นัน้ สอดคล้องกับความผิดปกติอ่นื ๆ ทีเ่ กิดจากเส้นประสาท
หรือรากประสาทนัน้ เพียงใด
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แนวทางการประเมิ นการสูญเสี ยสมรรถภาพของแขนตามระดับความรุนแรงจากการสูญเสี ย
ความรูส้ ึกที่ผิวหนัง หรือเกิ ดความเจ็บปวดเนื่ องจากความผิดปกติ ของเส้นประสาท
(Determining Impairment of the Upper Extremity Due to Sensory Deficits or Pain Resulting
From Peripheral Nerve Disorders)

ก. การแบ่งระดับความรุนแรงของการเสียความรู้สึก
ระดับ คุณลักษณะของการสูญเสียความรู้สึกที่ผิวหนังหรือเกิ ดความเจ็บปวด

ร้อยละการสูญเสียความรู้สึก

5

0

4

3

2

1

0
ข.
1.
2.
3.
4.

5.

ไม่มกี ารสูญเสียความรูส้ กึ ไม่เจ็บปวด ไม่มคี วามรูส้ กึ ผิดปกติ

มีความรูส้ กึ สัมผัสทีผ่ วิ หนังชัน้ ตืน้ เปลีย่ นไป (ความรูส้ กึ สัมผัสทีแ่ ผ่วเบาลดลง) อาจมี 1 – 25
หรือ ไม่ ม ีค วามรู้สึก ผิด ปกติ ห รือ ความรู้สึก เจ็บ ปวดเพีย งเล็ก น้ อ ย ซึ่ง ไม่ร บกวน
ความรูส้ กึ หรืออาจลืมไประหว่างการประกอบกิจวัตรประจาวัน
มีความรู้สกึ สัมผัสที่ผวิ หนังชัน้ ตื้น เปลี่ยนไป (ความรูส้ กึ สัมผัสที่แผ่วเบา และ two- 26 – 60
point discrimination ลดลง) และมีอาการเจ็บปวดเล็กน้อยหรือมีความรูส้ กึ ผิดปกติ
ถึงขัน้ รบกวนต่อการประกอบกิจวัตรประจาวันบางอย่าง
มีความรู้สกึ สัม ผัสที่ผิวหนังชัน้ ตื้น และความรู้สกึ เจ็บปวดที่ใต้ผิวหนังชัน้ ตื้นลดลง 61 – 80
(ความรู้สึกสัม ผัส ที่แผ่วเบาลดลง) พร้อ มกับมีอ าการเจ็บปวดปานกลางหรือ มี
ความรูส้ กึ ผิดปกติ จนอาจทากิจวัตรประจาวันบางส่วนไม่ได้
ไม่ม ีความรู้สึก สัม ผัสและเจ็บปวดที่ผิวหนังชัน้ ตื้น (ไม่ม ีความรู้สึก ในการป้อ งกัน 81 – 99
ตนเอง) แต่มอี าการเจ็บปวดลึก ๆ ใต้ผวิ หนัง พร้อมกับมีความรูส้ กึ ผิดปกติ หรือมี
อาการเจ็บปวดอย่างรุนแรงจนไม่สามารถประกอบกิจวัตรประจาวันได้สว่ นใหญ่ได้
ไม่มคี วามรู้สกึ สัมผัสที่ผวิ หนัง แต่มคี วามรู้สกึ ที่ผดิ ปกติหรือมีอาการเจ็บปวดอย่าง 100
รุนแรงจนไม่สามารถประกอบกิจวัตรประจาวันทุกอย่างได้
ขัน้ ตอนการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพ
ตรวจหาบริเวณผิวหนังทีส่ ญ
ู เสียความรูส้ กึ จากแผนภูมทิ เ่ี ส้นประสาทรับความรูส้ กึ ทีผ่ วิ หนัง
(รูปที่ 2-48) หรือบริเวณจาเพาะทีผ่ วิ หนัง Dermatome (รูปที่ 2-49 )
ตรวจหาเส้นประสาทที่รบั ความรู้สกึ บริเวณผิวหนังที่สูญเสียความรู้สกึ นั ้นจากตารางที่ 2-12 และรูปที่ 2-48, รูปที่
2-49,รูปที่ 2-50
จัดระดับความรุนแรงของการสูญเสียความรูส้ กึ หรือ เกิดความเจ็บปวด พร้อมค่าร้อยละการสูญเสียความรูส้ กึ ตามข้อ
ก. ข้างต้น ใช้การตัดสินใจทางคลินิก เพื่อเลือกค่าร้อยละทีเ่ หมาะสมจากช่วงตัวเลขตามระดับความรุนแรง
หาค่าการสูญเสียสมรรถภาพสูงสุดของแขนที่เกิดจากการสูญเสียความรูส้ กึ หรือ เกิดความเจ็บปวดของเส้นประสาท
แต่ละเส้น สาหรับรากประสาท (Spinal Nerve) จากตารางที่ 2-13 ข่ายประสาทแขน จากตารางที่ 2-14 และ
เส้นประสาททีส่ าคัญ จากตารางที่ 2-15
นาค่าร้อยละตามระดับความรุนแรงของการสูญเสียความรู้สกึ ตามข้อ 3 คูณกับค่าการสูญเสียสมรรถภาพสูงสุดของ
แขนทีไ่ ด้จากการสูญเสียความรูส้ กึ ของเส้นประสาทแต่ละเส้นตามข้อ 4 จะได้ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจาก
เส้นประสาททีผ่ ดิ ปกติสญ
ู เสียความรูส้ กึ หรือเกิด ความเจ็บปวด
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แนวทางการประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของแขนตามระดับความรุนแรงการสูญเสี ยกาลัง
กล้ามเนื้ อเนื่ องจากความผิ ดปกติ ของเส้นประสาทโดยการตรวจประเมิ นกาลังกล้ามเนื้ อแต่ละ
มัด (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. การแบ่งระดับความรุนแรงของการสูญเสียกาลังกล้ามเนื้ อ
ระดับ คุณลักษณะการทางานของกล้ามเนื้ อ

ร้อยละการสูญเสียกาลังกล้ามเนื้ อ

5

เคลื่อนไหวข้อต้านแรงโน้มถ่วงได้ตามปกติ และสูแ้ รงต้านได้เต็มที่

0

4

เคลื่อนไหวข้อต้านแรงโน้มถ่วงได้ และสูแ้ รงต้านได้บา้ ง

1 - 25

3

เคลื่อนไหวข้อต้านแรงโน้มถ่วงได้อย่างเดียวแต่สแู้ รงต้านไม่ได้เลย

26 - 50

2
1

เคลื่อนไหวข้อต้านแรงโน้มถ่วงไม่ได้แต่สามารถเคลื่อนไหวข้อโดย 51 - 75
ไม่ตอ้ งต้านแรงโน้มถ่วงได้
เคลื่อนไหวข้อไม่ได้ แต่ตรวจพบการหดตัวของกล้ามเนื้อบ้าง
76 - 99

0

ตรวจไม่พบการหดตัวของกล้ามเนื้อเลย

100

ข. ขัน้ ตอนการประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพ
1
ตรวจหาข้อทีเ่ คลื่อนไหวผิดปกติ เช่น จากการงอหรือการเหยียดข้อ ทีเ่ กิดจากกล้ามเนื้ออ่อนแรง
2
3
4

5

ตรวจหากล้ามเนื้อทีอ่ ่อนแรงและเป็ นสาเหตุให้ขอ้ เคลื่อนไหวผิดปกติ พร้อมชื่อเส้นประสาททีไ่ ด้รบั อันตราย
ในข้อ 1
จัด ระดับ ความรุ นแรงของการสูญเสีย ก าลังกล้า มเนื้ อ พร้อมค่า ร้อยละของการสูญเสีย กาลังกล้า มเนื้ อ
จากตารางข้อ ก. ข้างบน
หาค่าการสูญเสียสมรรถภาพสูงสุดของแขนทีเ่ กิดจากกล้ามเนื้ออ่อนแรงจากเส้นประสาทแต่ละเส้นทีไ่ ด้รบั
อันตราย สาหรับรากประสาท (Spinal Nerve) จากตารางที่ 2-13 ข่ายประสาทแขน จากตารางที่ 2-14 และ
เส้นประสาททีส่ าคัญจากตารางที่ 2-15
นาค่าร้อยละตามระดับความรุนแรงของการสูญเสียกาลังกล้ามเนื้อตามข้อ 3 คูณกับค่าของการสูญเสีย
สมรรถภาพสูงสุดของแขนจากเส้นประสาทแต่ละเส้นตามข้อ 4 จะได้ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแขน
จากเส้นประสาทผิดปกติสญ
ู เสียกาลังกล้ามเนื้อ
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ต้นกาเนิ ดและหน้ าที่ของเส้นประสาทของแขนที่แตกแขนงมาจากข่ายประสาทแขน
(Origins and Functions of the Peripheral Nerves of the Upper Extremity Emanating From the Brachial Plexus)

เส้นประสาท
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)

แขนงแรก
ไม่มชี ่อื

แขนงรอง

Medial brachial cutaneous (T1)
Intercostobrachial (T2)
Medial antebrachial cutaneous (C8, T1)
Musculocutaneous (C5, C6, C7)

Axillary (C5, C6)

ไม่มชี ่อื
Lateral antebrachial cutaneous
Teres minor branch
Anterior
Posterior Muscular branches
Upper lateral brachial cutaneous

หน้ าที่
- สังการไปยั
่
งกล้ามเนื้อ longus colli, scalenes, and subclavius
- สังการไปยั
่
งกล้ามเนื้อ rhomboideus major and minor, levator scapulae
- สังการไปยั
่
งกล้ามเนื้อ serratus anterior
- สังการไปยั
่
งกล้ามเนื้อ supraspinatus and infraspinatus
- สังการไปยั
่
งกล้ามเนื้อ pectoralis major
- สังการไปยั
่
งกล้ามเนื้อ pectoralis major and minor
- สังการไปยั
่
งกล้ามเนื้อ subscapularis
- สังการไปยั
่
งกล้ามเนื้อ teres major and subscapularis
- สังการไปยั
่
งกล้ามเนื้อ latissimus dorsi
- รับความรูส้ กึ จากด้าน anteromedial surface of arm (with intercostobrachial)
- รับความรูส้ กึ จาก posteromedial surface of arm (with medial brachial cutaneous)
- รับความรูส้ กึ จากด้าน anteromedial surface of arm, anteromedial half of forearm
, and posteromedial third of elbow, forearm, and wrist
- สังการไปยั
่
งกล้ามเนื้อ coracobrachialis, biceps brachii, brachialis
- รับความรูส้ กึ จากด้าน anterolateral half and posterolateral third of forearm
- สังการไปยั
่
งกล้ามเนื้อ teres minor
- สังการไปยั
่
งกล้ามเนื้อ deltoid (ส่วนกลางและส่วนหน้า)
- สังการไปยั
่
งกล้ามเนื้อ deltoid (ส่วนหลัง)
- รับรูค้ วามรูส้ กึ จากผิวหนัง บริเวณครึง่ ล่างของกล้ามเนื้อ deltoid
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ตารางที่ 2-12 ก

ต้นกาเนิ ดและหน้ าที่ของเส้นประสาทของแขนที่แตกแขนงมาจากข่ายประสาทแขน
(Origins and Functions of the Peripheral Nerves of the Upper Extremity Emanating From the Brachial Plexus) (ต่อ)

เส้นประสาท
Radial (C5, C6, C7, C8, + T1)

แขนงแรก
ไม่มชี ่อื

แขนงรอง

Ulnar collateral
Posterior brachial cutaneous
Inferior lateral brachial cutaneous
Posterior antebrachial cutaneous
Dorsal Branches
Superficial terminal
Dorsal Digitals
(5 Branches)
ไม่มชี ่อื
Superficial Branch
Deep terminal
Deep Branch

หน้ าที่
- สังการไปยั
่
งกล้ามเนื้อ triceps brachii, anconeous, brachio radialis, extensor
carpi radialis longus, brachialis (lateral part)
- สังการไปยั
่
งกล้ามเนื้อ medial head of triceps brachii
- รับความรูส้ กึ จากด้าน distal posterocentral surface of arm as far as olecranon
- รับความรูส้ กึ จากด้าน distal posterolateral surface of arm and elbow
- รับความรูส้ กึ จากด้าน posterocentral surface of forearm
- รับความรูส้ กึ จากด้าน posterolateral half of wrist and hand
- รับความรูส้ กึ จาก dorsum of thumb, index, middle, and ring (radial half) fingers
up to middle phalanx
- สังการไปยั
่
งกล้ามเนื้อ extensor carpi radialis brevis, supinator
- สังการไปยั
่
งกล้ามเนื้อ extensor digitorum communis, extensor digiti minimi,
extensor carpi ulnaris
- สังการไปยั
่
งกล้ามเนื้อ extensor pollicis longus, extensor pollicis brevis, abductor
pollicis longus, extensor indicis proprius
- รับความรูส้ กึ จาก wrist joint capsule
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ตารางที่ 2-12 ข

ต้นกาเนิ ดและหน้ าที่ของเส้นประสาทของแขนที่แตกแขนงมาจากข่ายประสาทแขน
(Origins and Functions of the Peripheral Nerves of the Upper Extremity Emanating From the Brachial Plexus)

เส้นประสาท
Median ( + C5, C6, C7, C8, T1 )

แขนงแรก
ไม่มชี ่อื

แขนงรอง
หน้ าที่
Cubital fossa and - สังการไปยั
่
งกล้ามเนื้อ pronator teres, flexor carpi radialis, palmaris longus,
forearm branches
flexor digitorum superficialis
Anterior interosseus
- สังการไปยั
่
งกล้ามเนื้อ radial half of flexor digitorum profundus of the index and
middle fingers, flexor pollicis longus, pronator quadratus
Palmar cutaneous
- รับรูค้ วามรูส้ กึ จากด้าน raidal surface ของฝา่ มือ
Thenar muscular
- สังการไปยั
่
งกล้ามเนื้อ abductor pollicis brevis, flexor pollicis brevis (superficial
head) and opponens pollicis
- รับความรูส้ กึ จาก first web space, palmar and distal dorsal surfaces of thumb,
index (radial side)
st
Common palmar radial 1 lumbrical branch
- สังการไปยั
่
งกล้ามเนื้อ 1st lumbrical
digital
Proper palmar digitals - รับความรูส้ กึ จาก 1st web space (palmar), palmar, and distal dorsal surfaces of
(3 branches)
thumb (both sides) and index (radial side)
nd
Common palmar central 2 lumbrical branch
- สังการไปยั
่
งกล้ามเนื้อ 2nd lumbrical
digital
Proper palmar digital - รับความรูส้ กึ จาก 2nd web space (palmar), palmar and distal dorsal surfaces of
(2 branches)
contiguous sides of index and middle fingers
Common palmar ulnar Proper palmar digital - รับความรูส้ กึ จาก 3rd web space (palmar), palmar and distal dorsal surfaces of
digital
(2 branches)
contiguous sides of middle and ring fingers

127
ตารางที่ 2-12 ข

เส้นประสาท
Ulnar ( + C7, C8, T1)

ต้นกาเนิ ดและหน้ าที่ของเส้นประสาทของแขนที่แตกแขนงมาจากข่ายประสาทแขน
(Origins and Functions of the Peripheral Nerves of the Upper Extremity Emanating From the Brachial Plexus) (ต่อ)
แขนงแรก
ไม่มชี ่อื
Palmar cutaneous
Dorsal cutaneous

Superficial palmar

Deep palmar

แขนงรอง
Forearm branches

Dorsal branches
Dorsal digitals
(3 branches)
Palmaris brevis br.
Proper palmar digitals
(3 branches)

หน้ าที่
- สังการไปยั
่
งกล้ามเนื้อ flexor carpi ulnaris, ulnar half of flexor digitorum
profundus (ring and little fingers)
- รับความรูส้ กึ จากด้านนิ้วก้อย surface of palm and wrist
- รับความรูส้ กึ จากด้านนิ้วก้อย dorsum of wrist and hand
- รับความรูส้ กึ จากด้าน dorsum of ring finger (ulnar proximal half), little finger (up
to nail root) and 4th web space
สังการไปยั
่
งกล้ามเนื้อ palmaris brevis
- รับความรูส้ กึ จากด้าน palmar and distal dorsal surface of ring (ulnar half) and
little finger (both sides)
- สังการไปยั
่
งกล้ามเนื้อ adductor pollicis, flexor pollicis brevis (deep head),
abductor digiti minimi, flexor digiti minimi brevis, opponens digiti minimi, 3 rd and
4th lumbricals, all interossei

128
ตารางที่ 2-13

ค่าการสูญเสี ยสมรรถภาพสูงสุดของแขนเนื่ องจากการบาดเจ็บของรากประสาท ที่ ทาให้เกิ ด
การสูญเสียความรูส้ ึก หรือการสูญเสียกาลังกล้ามเนื้ อของเส้นประสาทแต่ละข้าง
(Maximum Upper Extremity Impairment Due to Unilateral Sensory or Motor Deficits of
Individual Spinal Nerves or to Combined 100% Deficits) หรือสูญเสียทัง้ สองอย่างรวมกัน

รากประสาท

รากประสาทคอที่ 5 (C5)
รากประสาทคอที่ 6 (C6)
รากประสาทคอที่ 7 (C7)
รากประสาทคอที่ 8 (C8)
รากประสาทอกที่ 1 (T1)

ค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพสูงสุดของแขนที่เกิ ดจาก
การสูญเสีย
การสูญเสีย
การสูญเสีย
ความรูส้ ึกหรือ
กาลังกล้ามเนื้ อ **
ความรูส้ ึกและกาลัง
เกิ ดความเจ็บปวด *
กล้ามเนื้ อรวมกัน
5
30
34
6
35
40
5
35
38
5
45
48
5
20
24

* ดูตารางที่ 2-10 ก การแบ่งระดับความรุนแรงการสูญเสียความรู้สึกที่ผิวหนังหรือเกิ ดความเจ็บปวด
** ดูตารางที่ 2-11 ก การแบ่งระดับความรุนแรงการสูญเสียกาลังกล้ามเนื้ อ
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ตารางที่ 2-14

ค่าการสูญเสียสมรรถภาพสูงสุดของแขนเนื่ องจากการบาดเจ็บของข่ายประสาทแขนแต่ละข้าง
ที่ทาให้เกิ ดการสูญเสียความรูส้ ึก หรือสูญเสียกาลังกล้ามเนื้ อ หรือสูญเสียทัง้ สองอย่างรวมกัน
(Maximum Upper Extremity Impairments Due to Unilateral Sensory or Motor Deficits of
Brachial Plexus or to Combined 100% Deficits)

ข่ายประสาทแขนและลาประสาท

- ข่ายประสาทแขนทัง้ หมด (C5–C8, T1)
- ลาประสาทบน (Upper trunk, C5, C6
Erb-Duchenne)
- ลาประสาทกลาง (Middle trunk, C7)
- ลาประสาทล่าง (Lower trunk, C8-T1,
Dejerine-Klumpke)

ค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพสูงสุดของแขนที่เกิ ดจาก
การสูญเสีย
การสูญเสีย
การสูญเสีย
ความรูส้ ึกหรือ
กาลังกล้ามเนื้ อ **
ความรูส้ ึกและ
เกิ ดความเจ็บปวด *
กาลังกล้ามเนื้ อ
รวมกัน
100
100
100
25
75
81
5
20

* ดูตารางที่ 2-10 ก การแบ่งระดับความรุนแรงการสูญเสียความรู้สึกที่ผิวหนังหรือเกิ ดความเจ็บปวด
** ดูตารางที่ 2-11 ก การแบ่งระดับความรุนแรงการสูญเสียกาลังกล้ามเนื้ อ

35
70

38
76
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ตารางที่ 2-15

ค่าการสูญเสี ยสมรรถภาพสูงสุดของแขนและมือจากการบาดเจ็บของเส้ นประสาทที่ สาคัญ
แต่ละข้าง ที่ ทาให้เกิ ดการสูญเสียความรู้สึก หรือการสูญเสียกาลังกล้ามเนื้ อหรือการสูญเสี ย
ทัง้ สองอย่างรวมกัน
(Maximum Upper Extremity Impairment Due to Unilateral Sensory or Motor Deficits or to
Combined 100% Deficits of the Major Peripheral Nerves)

ชื่อเส้นประสาท

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

ค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพสูงสุดของแขนที่เกิ ดจาก
การสูญเสีย
ความรูส้ ึก หรือเกิ ด
ความเจ็บปวด *

การสูญเสีย
กาลังกล้ามเนื้ อ **

การสูญเสีย
ความรูส้ ึกและ
กาลังกล้ามเนื้ อ
รวมกัน

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

* ดูตารางที่ 2-10 ก การแบ่งระดับความรุนแรงการสูญเสียความรู้สึกที่ผิวหนังหรือเกิ ดความเจ็บปวด
** ดูตารางที่ 2-11 ก การแบ่งระดับความรุนแรงการสูญเสียกาลังกล้ามเนื้ อ
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การสูญเสียสมรรถภาพเนื่องจากการสูญเสียความรู้สกึ ในระดับ 4 จะมี two-point discrimination ระหว่าง
6-10 มม. ที่ระดับ 3 ความสามารถรับรูค้ วามรู้สกึ ในทางป้องกัน (Protective Sensibility) ยังปกติ แต่ทร่ี ะดับ 2
ความสามารถรับรูค้ วามรูส้ กึ ในทางป้องกันลดลง พร้อมทัง้ มีอาการเจ็บปวดแบบต่างๆ ที่ระดับ 1 แม้จะไม่มคี วามรูส้ กึ
ในทางป้องกัน แต่ยงั มีความรู้สกึ เจ็บปวดที่ผวิ หนังชัน้ ลึก (Deep cutaneous pain) อาการเจ็บปวดและความรู้สกึ
ทีผ่ ดิ ปกติแบบต่างๆ จะเป็ นแบบรุนแรง ส่วนทีร่ ะดับ 0 จะไม่มคี วามรูส้ กึ ใดๆ เหลืออยู่
ความรู้ สึก เจ็ บ ปวดที่ ผิด ปกติ ซ่ึ ง มีห ลัก ฐานทางการแพทย์ ส อดคล้ อ งกับ การบาดเจ็บ ของเส้น ประสาท
ดัง กล่ าวที่ช ัดเจน และได้รบั การรัก ษามาระยะหนึ่ งแล้ว อาการเจ็บ ปวด และบริเ วณที่สูญ เสียความรู้สกึ ยัง คงอยู่ไ ม่
เปลีย่ นแปลง สมควรได้รบั การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพจากการเจ็บปวด (ตารางที่ 2-10)
ถ้าเป็ นการบาดเจ็บของเส้นประสาทนิ้วมือ เพียงอย่างเดียว ต้องทาการประเมินตามทีก่ าหนดในหัวข้อ 2.3
วิ ธีประเมิ น
1. ตรวจหาบริ เวณผิ วหนั งของแขนที่ สูญเสี ยความรู้สึก เกิ ดความเจ็บปวดและระดับความรุนแรง
ของความเจ็บปวดของแขนจากการบาดเจ็บของเส้นประสาท ซึ่งแบ่งเป็ น 6 ระดับ พร้อมค่าร้อยละ
การสูญเสียความรูส้ กึ (ตารางที่ 2-10)
2. หาชื่อเส้นประสาท ข่ายประสาทแขน หรือรากประสาททีม่ าเลีย้ งบริเวณผิวหนังดังกล่าว ตามข้อ 1. จากรูป
ที่ 2-48, 2-49
3. หาค่ า ร้อ ยละการสูญ เสีย สมรรถภาพสูง สุ ด ของแขน จากการบาดเจ็บ หรือ ผิด ปกติข องเส้น ประสาท
(ข่ายประสาทแขนหรือรากประสาท) ทีห่ าได้ตามข้อ 2 จากตารางที่ 2-13 การบาดเจ็บของรากประสาท
จากตารางที่ 2-14 การบาดเจ็บของข่ายประสาทแขน จากตารางที่ 2-15 การบาดเจ็บของเส้นประสาท
ส่วนปลาย
4. ประเมิน การสูญ เสีย สมรรถภาพของแขนเนื่ อ งจากการสูญ เสีย ความรู้สึก ได้จ ากผลคูณของค่ า ร้อ ยละ
การสูญเสียสมรรถภาพสูงสุดของแขนเนื่องจากการบาดเจ็บของเส้นประสาททีไ่ ด้ตามข้อ 3. กับค่าร้อยละ
การสูญเสียความรูส้ กึ ตามระดับความรุนแรงทีไ่ ด้ตามข้อ 1.
ตัวอย่างที่ 2.57
ประวัติ

การตรวจร่างกาย
ผลการประเมิ น
คาอธิ บาย

ผูร้ บั การประเมินได้รบั บาดเจ็บบริเวณเหนือข้อมือมา 1 ปี ไม่มบี าดแผล แต่รสู้ กึ ชาบริเวณ
ั หาการประกอบกิจวัต ร
ด้านหัวแม่มือ ของหลังมือ และปวดจนรู้สกึ หงุดหงิด แต่ ไม่มีป ญ
ประจาวัน
พบว่า บริเวณทีช่ าตรงกับแขนงเส้นประสาท superficial dorsal จากเส้นประสาท radial
และการตรวจด้วยการเคาะเบา ๆ บริเวณนัน้ ให้ผลบวก
ลูกจ้างสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 1 ของทัง้ ร่างกาย
1. เส้นประสาททีบ่ าดเจ็บคือ แขนง superficial dorsal ของเส้นประสาทradial (ตารางที่
2-12 และ รูปที่ 2-48)
2. ระดับความรุนแรงของการสูญเสียความรู้สกึ ที่ผวิ หนังจัดอยู่ในระดับ 4 ซึ่งมีพสิ ยั การ
สูญเสียความรูส้ กึ ร้อยละ 1-25 (ตารางที่ 2-10 ก) จากการตรวจทางคลินิกพิจารณาว่ามี
ความรุนแรงของการสูญเสียความรูส้ กึ ร้อยละ 20
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3. ค่ าการสูญเสีย สมรรถภาพสูง สุดของแขนจากการสูญ เสียความรู้สึก หรือเกิดอาการ
เจ็บปวด จากเส้นประสาทนิ้วหัวแม่มอื คือร้อยละ 5 (ตารางที่ 2-15)
4. นาค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพจากข้อ 2. มาคูณกับข้อ 3. ได้ 20% x 5%
= 1% ของแขน
5. ดังนัน้ ผู้รบั การประเมินสูญเสียสมรรถภาพของแขนเนื่องจากการสูญเสียความรู้สกึ
คิดเป็ นร้อยละ 1 ของแขน หรือร้อยละ 1 ของทัง้ ร่างกาย (ตารางที่ 2-3)
2.5.2.2 วิ ธีการประเมิ นการสูญเสี ยสมรรถภาพของแขนจากกล้ามเนื้ ออ่อนแรง (Motor Deficit
Calculation)
การบาดเจ็บของเส้นประสาทหรือรากประสาท นอกจากจะทาให้เกิดการสูญเสียความรู้สกึ ที่ผวิ หนังแล้ว
ยังทาให้กล้ามเนื้อทีส่ งการโดยเส้
ั่
นประสาทนัน้ ลีบ อ่อนแรงลงหรือเป็ น อัมพาตได้ ในกรณีทก่ี ล้ามเนื้ออ่อนแรง ผูร้ บั การ
ประเมินจะพยายามใช้กล้ามเนื้อมัดปกติทอ่ี ยู่ขา้ งเคียงทาหน้าทีแ่ ทน ดังนัน้ ผูท้ จ่ี ะทาการประเมินต้องเข้าใจถึงการทางาน
ของกล้ามเนื้อแต่ละมัดในการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายเป็ นอย่างดี จึงจะทาการตรวจและประเมินการสู ญเสีย
สมรรถภาพได้ถูกต้อง
การตรวจกล้ามเนื้อต้องตรวจทัง้ กาลังกล้ามเนื้อ ระยะเวลาและจานวนครัง้ ทีก่ ล้ามเนื้อสามารถหดตัวตลอดจน
การใช้งานของกล้ามเนื้อนัน้ โดยดูความสามารถของกล้ามเนื้อในการงอหรือเหยียดข้อที่กล้ามเนื้อนัน้ ยึดอยู่ แล้ว
เปรียบเทียบ ดูว่าสามารถต้านแรงโน้มถ่วงของโลก และ/หรือแรงต้านอื่นๆ ได้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด
ในการประเมินต้องตรวจดูให้แน่ ว่า การอ่อนแรงต้องเป็ นผลจากการบาดเจ็บของเส้นประสาท มิใช่จาก
สาเหตุอ่นื เช่น ความเจ็บปวดในขณะขยับ ถ้าหากไม่แน่ ใจควรตรวจกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า (EMG) ก่อน ส่วนการทีพ่ บ
กล้ามเนื้ออ่อนแรงลงเนื่องจากสาเหตุอ่นื ทีไ่ ม่ใช่การบาดเจ็บของเส้นประสาท ควรทาการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพ
ของแขนตามหัวข้อ 2.8 อย่าทาการประเมินทัง้ 2 แบบซ้าในกรณีเดียวกัน
วิ ธีประเมิ น
1. ตรวจหาข้อทีเ่ คลื่อนไหวผิดปกติ จากกล้ามเนื้ออ่อนแรง เช่น ไม่มแี รงเหยียดหรืองอข้อศอก และประเมิน
หาระดับความรุนแรงของการสูญเสียกาลังกล้ามเนื้อ ซึง่ แบ่งเป็ น 6 ระดับพร้อมค่าร้อยละการสูญเสียกาลัง
กล้ามเนื้อ (ตารางที่ 2-11)
2. หาชื่อกล้ามเนื้อที่อ่อนแรง พร้อมทัง้ ชื่อเส้นประสาท (หรือข่ายประสาทแขนหรือรากประสาท) ทีส่ งการ
ั่
กล้ามเนื้อมัดนัน้ (ตารางที่ 2-12 ก, ข และ รูปที่ 2-47)
3. หาค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพสูงสุดของแขนเนื่องจากความผิดปกติของเส้นประสาท
(ข่ายประสาทแขนหรือรากประสาท) ทีต่ รวจพบตามข้อ 2. จากตารางที่ 2-13, 2-14, 2-15 (รากประสาท,
ข่ายประสาทแขน , เส้นประสาทส่วนปลาย ตามลาดับ)
4. ประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแขนเนื่องจากการสูญเสียกาลังกล้ามเนื้อ ได้ จากผลคูณของค่าร้อยละ
การสูญเสียสมรรถภาพสูงสุดของแขนเนื่องจากการบาดเจ็บของเส้นประสาททีไ่ ด้ตามข้อ 3. กับค่าร้อยละ
การสูญเสียกาลังกล้ามเนื้อตามระดับความรุนแรงทีไ่ ด้จากข้อ 1.
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ตัวอย่างที่ 2.58
ประวัติ
การตรวจร่างกาย
ผลการประเมิ น
คาอธิ บาย

ผูร้ บั การประเมินได้รบั บาดเจ็บไหล่ขวาหลุด แพทย์ได้จดั ดึงข้อไหล่ให้เข้าที่ หลังจากทา
กายภาพบาบัดเต็มทีแ่ ล้วยังใช้แขนขวาไม่ถนัด
ขณะยืนสามารถกางแขนเองได้เต็มทีแ่ ละทานแรงต้านได้บา้ ง นอกจากนัน้ ยังพบว่ามีอาการ
ชาทีผ่ วิ หนังบริเวณด้านล่างของหัวไหล่ขวา แต่ยงั สามารถทางานเดิมได้
ผูร้ บั การประเมินมีการสูญเสียสมรรถภาพของแขนร้อยละ 10 หรือร้อยละ 6 ของทัง้ ร่างกาย
การประเมิน การสูญ เสีย สมรรถภาพของแขนจากกล้า มเนื้ อ อ่ อ นแรงและการสู ญ เสีย
ความรูส้ กึ ทีผ่ วิ หนัง
1. การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากการสูญเสียกาลังกล้ามเนื้อ
1.1 กล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับการกางแขน คือ กล้ามเนื้อ deltoid ซึ่งควบคุมโดย
เส้นประสาท axillary (ตารางที่ 2-12 ก และรูปที่ 2- 47)
1.2 ผูร้ บั การประเมินสามารถกางแขนได้เต็มทีแ่ ละทานแรงต้านได้บ้าง จากตารางที่
2-11 ก ความรุนแรงของการสูญเสียกาลังของกล้ามเนื้อ deltoid อยู่ท่รี ะดับ 4
(มีค่าการสูญเสียกาลังกล้ามเนื้อ 1-25 % ตารางที่ 2-11ก.) จากการตรวจทาง
คลินิกพิจารณาว่ามีการสูญเสียกาลังกล้ามเนื้อร้อยละ 25
1.3 ค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพสูงสุดของแขนจากการสูญเสียกาลังกล้ามเนื้อ
เนื่องจากเส้นประสาท axillary เท่ากับร้อยละ 35 (ตารางที่ 2-15)
1.4 ดังนัน้ แขนสูญเสียสมรรถภาพเนื่องจากการสูญเสียกาลังกล้ามเนื้อ deltoid จาก
การบาดเจ็บของเส้นประสาท axillary เท่ากับ 25% x 35% = 8.75% หรือ
ร้อยละ 9 ของแขน
2. การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากการสูญเสียความรูส้ ึกที่ผิวหนัง
2.1 เส้นประสาททีร่ บั ความรูส้ กึ บริเวณผิวหนังด้านล่างของหัวไหล่ ได้แก่ เส้นประสาท
axillary (รูปที่ 2-48 และตารางที่ 2-12)
2.2 ค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพสูงสุด ของแขนจากการสูญเสียความรู้สกึ ของ
เส้นประสาท axillary เท่ากับร้อยละ 5 (ตารางที่ 2-15)
2.3 ความรุนแรงของการสูญเสียความรูส้ กึ อยู่ทร่ี ะดับ 4 (มีค่า 1-25 % จากตารางที่
2-10ก) จากการตรวจทางคลินิกพิจารณาว่ามีการสูญเสียความรูส้ กึ ร้อยละ 25
2.4 ดั ง นั ้น แขนสู ญ เสี ย สมรรถภาพ เนื่ องจากการสู ญ เสี ย ความรู้ สึ ก เท่ า กั บ
5% x 25% =1.25% หรือ ร้อยละ 1 ของแขน
3. นาค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของแขนเนื่องจากการสูญเสียกาลังกล้ามเนื้อ และ
จากการสูญเสียความรู้สกึ มารวมกัน จะได้ค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของแขน
เนื่องจากเส้นประสาท axillary สูญเสียการทาหน้าทีซ่ ่งึ เท่ากับ 9% รวมกับ 1% ได้
ร้อยละ 10 ของแขน (ตารางค่ารวม)
ดังนัน้ ผูร้ บั การประเมินมีการสูญเสียสมรรถภาพของแขนขวาร้อยละ 10 ซึง่ เท่ากับร้อยละ
6 ของทัง้ ร่างกาย (ตารางที่ 2-3)
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2.5.3 แนวทางการประเมิ นการสูญเสี ยสมรรถภาพของแขนจากการบาดเจ็บของเส้นประสาทแต่ละ
ส่วน (Regional Impairment Determination)
การบาดเจ็บของเส้นประสาทส่วนปลายแบ่งเป็ น
1. รากประสาทคอที่ 5 ถึงรากประสาทส่วนอกที่ 1 (Spinal Nerve C5-T1)
2. ข่ายประสาทแขน (Brachial Plexus)
3. เส้นประสาททีส่ าคัญ (Major Peripheral Nerves)
2.5.3.1 แนวทางการประเมิ น การสู ญ เสี ย สมรรถภาพของแขนจากการบาดเจ็บ ของราก
ประสาท (Spinal Nerve Injury)
แนวทางการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแขนเนื่องจากการบาดเจ็บหรือจากสาเหตุอ่นื ของรากประสาท
ประเมินได้จากการสูญเสียหน้าทีม่ ากหรือน้อยในการสังการของเส้
่
นประสาททีไ่ ด้รบั แขนงจากรากประสาทที่ บาดเจ็บนัน้
เส้นประสาทแต่ละเส้นได้รบั แขนงจากรากประสาทหลายรากไม่เท่ากัน เส้นประสาททีไ่ ด้รบั แขนงจากรากประสาทหลาย
รากซึ่งเกิดการบาดเจ็บพร้อมกันจะทาให้เส้นประสาทนัน้ สูญเสียหน้ าที่มากกว่ารากประสาทบาดเจ็บเพียงรากเดียว
ดังนัน้ ในกรณีท่มี รี ากประสาทบาดเจ็บหลายรากก็ควรประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากข่ายประสาทแขน
(ตารางที่ 2-14) หรือจากเส้นประสาท จะดีกว่าการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากการบาดเจ็บรากประสาท
แต่ละเส้น แล้วนาค่าทีไ่ ด้มารวมกัน ซึง่ จะได้ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแขนลดลง ไม่ตรงกับความรุนแรงของการ
บาดเจ็บ ตัวอย่างเช่น การสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากการสูญเสียความรูส้ กึ และกล้ามเนื้อลีบอ่อนแรง เนื่องจากการ
บาดเจ็บของลาประสาทบน (Upper trunk) คือรากประสาทคอที่ 5 และที่ 6 จากตารางที่ 2-14 มีค่าของการสูญเสีย
สมรรถภาพสูงสุดของแขนเท่ากับร้อยละ 81 แต่ถ้าประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากการบาดเจ็บรากประสาท
คอที่ 5 และที่ 6 แต่ละเส้นก่อน ซึง่ จะได้ค่าการสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 34 และ 40 ตามลาดับ (ตารางที่ 2-13) เมื่อรวม
ค่าร้อยละ 34 กับ 40 โดยใช้ตารางค่ารวมก็จะได้ค่าร้อยละ 60 ซึง่ น้อยกว่าร้อยละ 81 มาก และไม่สะท้อนถึงความรุ นแรง
ของการสูญเสียการทาหน้าทีข่ องแขน
ค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพสูงสุดของแขนจากการสูญเสียรากประสาทข้างเดียว ได้กาหนดไว้ใน ตารางที่
2-13 วิธกี ารประเมินให้ดาเนินตามข้อ 2.5.2 ค่าการสูญเสียสมรรถภาพเฉพาะเส้นประสาททีไ่ ม่ได้กล่าวไว้ในข้อนี้ควรทา
การประเมินจากใยประสาทของรากประสาททีป่ ระกอบอยู่ในเส้นประสาทเส้นนัน้ ถ้ามีการบาดเจ็บของรากประสาททัง้ สอง
ข้างพร้อมกัน ให้ทาการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแขนแต่ละข้างก่อน ต่อไปแปลงค่าการสูญเสียสมรรถภาพของ
แขนเป็ นการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกาย (ตารางที่ 2-3) แล้วจึงนาค่าการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกายจากการ
บาดเจ็บของรากประสาททัง้ สองข้างที่ได้มารวมกัน โดยใช้ตารางค่ารวม เป็ นค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้
ร่างกาย
เกณฑ์และวิ ธีประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากการบาดเจ็บของรากประสาท (Spinal Nerves)
1. ก. หาค่าร้อยละการสูญเสียความรูส้ กึ หรือความเจ็บปวด ตามระดับความรุนแรงจากตารางที่ 2-10
ข. หาค่าร้อยละการสูญเสียกาลังกล้ามเนื้อ ตามระดับความรุนแรงจากตารางที่ 2-11
2. หาค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพสูงสุดของแขนจากการสูญเสียความรู้สกึ และจากการสูญเสียกาลัง
กล้ามเนื้อจากรากประสาททีบ่ าดเจ็บ (ตารางที่ 2-13,2-14)
3. ประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากการสูญเสียความรูส้ กึ คานวณได้จากผลคูณของค่าร้อยละ การ
สูญเสียความรูส้ กึ ตามระดับความรุนแรง (ข้อ 1 ก.) กับค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพสูงสุดของแขนจาก
การสูญเสียความรูส้ กึ (ข้อ 2)
4. ประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากการสูญเสียกาลังกล้ามเนื้ อ คานวณได้จากผลคูณของค่ า
ร้อยละการสูญเสียกาลังกล้ามเนื้อตามระดับความรุนแรง (ข้อ 1 ข.) กับค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพ
สูงสุดของแขนจากการสูญเสียกาลังกล้ามเนื้อ (ข้อ 2)
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5. รวมค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากการสูญเสียความรูส้ กึ (ข้อ 3) กับค่าร้อยละการสูญเสีย
สมรรถภาพของแขนจากการสูญเสียกาลังกล้ามเนื้อ (ข้อ 4) จะได้ค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของแขน
จากการบาดเจ็บของรากประสาท
6. แปลงค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแขนทีไ่ ด้เป็ นของทัง้ ร่างกาย ใช้ตารางที่ 2-3
ตัวอย่างที่ 2.59
ประวัติ

การตรวจร่างกาย
ผลการประเมิ น
คาอธิบาย

ผูร้ บั การประเมินอายุ 42 ปี ตกจากทีส่ งู ขณะทางาน ทาให้สนั หลังส่วนบนกระแทกพืน้ จนรูส้ กึ
เจ็บบริเวณต้นคอ ปวดร้าวไปทีแ่ ขนขวา ไม่พบกระดูกสันหลังหัก ได้รบั การรักษาโดยการทา
กายภาพบาบัดตลอด18 เดือนจนอาการคงที่
มีการสูญเสียความรูส้ กึ จากรากประสาทคอที่ 5 ร้อยละ 20 สูญเสียกาลังกล้ามเนื้อทีส่ งการโดย
ั่
รากประสาทคอที่ 5 ร้อยละ 50 ผูร้ บั การประเมินรายนี้สญ
ู เสียสมรรถภาพของแขนเท่าไร
ผูร้ บั การประเมินสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 10 ของทัง้ ร่างกาย
1. ระดับความรุนแรงของการสูญเสียความรู้สกึ เท่ากับร้อยละ 20 ระดับความรุนแรงของการ
สูญเสียกาลังกล้ามเนื้อเท่ากับร้อยละ 50
2. จากตารางที่ 2-13 ค่าการสูญเสียสมรรถภาพสูงสุด ของแขน จากการสูญเสียความรูส้ กึ ของ
รากประสาทคอที่ 5 เท่ากับร้อยละ 5 ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแขนสูงสุด จากการ
สูญเสียกาลังกล้ามเนื้อของรากประสาทคอที่ 5 เท่ากับร้อยละ 30
3. ค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากการสูญเสียความรู้สกึ เท่ากับ 20% x 5%
หรือร้อยละ 1 และค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากการสูญเสียกาลังกล้ามเนื้อ
เท่ากับ 50% x 30% หรือร้อยละ 15
4. ดังนัน้ ค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพ ของแขนจากการสูญเสียความรู้สกึ และสูญเสีย
กาลังกล้ามเนื้อเท่ากับ 1% รวมกับ 15% =16% (ตารางค่ารวม) หรือร้อยละ 16 ของแขน
หรือเท่ากับร้อยละ 10 ของทัง้ ร่างกาย (ตารางที่ 2-3)

2.5.3.2 แนวทางการประเมิ นการสูญเสี ยสมรรถภาพของแขนจากการบาดเจ็บของข่ายประสาท
แขน (Brachial Plexus)
ข่ายประสาทแขนควบคุมการทางานของกล้ามเนื้อบริเวณไหล่และแขน เกิดจากการรวมตัวของ
anterior division ของรากประสาทคอที่ 5 ถึง 8 และรากประสาทส่วนอกที่ 1 anterior division ของรากประสาทเหล่านี้จะ
รวมกันเป็ นลาประสาท (Nerve Trunk) 3 ลา ได้แก่ ลาประสาทบน (Upper Trunk - C5 , C6) ลาประสาทกลาง (Middle
Trunk - C7) และลาประสาทล่าง (Lower Trunk - C8 และ T1) ตามรูปที่ 2-50 การบาดเจ็บจาเพาะของข่ายประสาทแขน
ทาให้เกิดอาการดังนี้
1. ข่ายประสาทแขนบาดเจ็บทัง้ หมด (Total Brachial Plexus Paralysis) จะทาให้แขนเป็ น
อัมพาต ใช้งานไม่ได้ กล้ามเนื้อทุกมัดจะเป็ นอัมพาต และแขนทัง้ แขนจะสูญเสียความรูส้ กึ ทัง้ หมด
2. การบาดเจ็บเฉพาะลาประสาทบน (Upper Trunk Paralysis) เรียกว่า Erb-Duchenne
type มีอาการแสดงทางคลินิก คือแขนห้อยอยู่ในตาแหน่งหมุนเข้าในพร้อมกับข้อศอกเหยียดและปลายแขนอยู่ในท่ าคว่า
ฝา่ มือ ตรวจพบการอัมพาตของกล้ามเนื้อ deltoid, biceps, brachialis, supraspinatus และ infraspinatus และ rhomboid
ส่วนกล้ามเนื้อ triceps, pectoralis major, extensor carpi radialis brevis, extensor carpi radialis longus มีการ
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อ่อนแรง การเคลื่อนไหวของนิ้วมือส่วนใหญ่ยงั คงปกติ ไม่มี biceps reflex และมีการสูญเสียความรูส้ กึ ของผิวหนังทีเ่ ลีย้ ง
ด้วยรากประสาทคอ ที่ 5 และรากประสาทคอที่ 6 (รูปที่ 2-49)
3. การบาดเจ็บเฉพาะลาประสาทล่าง (Dejerine-Klumpke type) จะเกิดการอัมพาตของกล้ามเนื้อ
มัดเล็ก ๆ (Intrinsic Muscle) ของมือทัง้ หมด มีการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อ flexor carpi ulnaris และ flexor digitorum
profundus ของนิ้วก้อย ถ้ารากประสาทส่วนอกที่ 1 หลุดออกจากไขสันหลังทัง้ เส้น (Avulsion) จะตรวจพบกลุ่มอาการ
Horner syndrome (กลุ่มอาการทีป่ ระกอบด้วย ptosis, myosis และ enophthalmos) และมีการสูญเสียการรับความรูส้ กึ ที่
ผิวหนังของรากประสาทคอที่ 8 และ รากประสาทส่วนอกที่ 1 (รูปที่ 2-49)
เกณฑ์และวิ ธีประเมิ นการสูญเสี ยสมรรถภาพของแขนเนื่ องจากการบาดเจ็บของข่ายประสาทแขน (Brachial
Plexus)
วิธปี ระเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากการบาดเจ็บของข่ายประสาทแขนให้ใช้วธิ กี าร
เช่นเดียวกับการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากการบาดเจ็บของรากประสาท ดังนี้
1. หาค่าร้อยละการสูญเสียความรูส้ กึ ตามระดับความรุนแรงจากตารางที่ 2-10 และค่าร้อยละ
การสูญเสียกาลังกล้ามเนื้อตามระดับความรุนแรงจากตารางที่ 2-11
2. หาค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพสูงสุดของแขนจากการสูญเสียความรูส้ กึ ทีผ่ วิ หนัง และจากการสูญเสีย
กาลังกล้ามเนื้อจากข่ายประสาทแขนทีบ่ าดเจ็บ (ตารางที่ 2-14, 2-15)
3. ประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากการสูญเสียความรูส้ กึ ได้จากผลคูณของค่าร้อยละการสูญเสีย
ความรูส้ กึ ตามระดับความรุนแรงกับค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพสูงสุดของแขนจากการสูญเสียความรูส้ กึ และประเมิน
การสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากการสูญเสียกาลังกล้ามเนื้อจากผลคูณของค่าร้อยละการสูญเสียกาลังกล้ามเนื้อ
ตามลาดับความรุนแรงกับค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพสูงสุดของแขนจากการสูญเสียกาลังกล้ามเนื้อ ตามลาดับ
4. รวม ค่ า ร้อ ยละการสูญ เสีย สมรรถภาพของแขนจากการสูญ เสีย ความรู้สึก กับ ค่ า ร้อ ยละการสูญ เสีย
สมรรถภาพของแขนจากการสูญเสียกาลังกล้ามเนื้อ จะได้ค่าร้อยละของการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากการบาดเจ็บ
ของข่ายประสาทแขน (ค่าทีไ่ ด้เป็ นการสูญเสียสมรรถภาพของข่ายประสาทแขนเพียงข้างเดียว)
5. แปลงค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของแขนทีไ่ ด้เป็ นของทัง้ ร่างกาย (ตารางที่ 2-3)
ตัวอย่างที่ 2.60
ประวัติ

การตรวจร่างกาย

ผลการประเมิ น

ผูร้ บั การประเมินอายุ 22 ปี ประสบอุบตั เิ หตุขบั รถบรรทุกคว่าขณะทางาน และไม่สามารถ
ขยับ แขนซ้า ยได้ หลัง จากนัน้ หลายเดื อ นต่ อ มามือ และแขนซ้า ยเริ่ม ท างานได้ แต่ ร าก
ประสาทคอที่ 5 และ 6 ยังไม่ดขี น้ึ ได้รบั การผ่าตัดต่อเส้นประสาทด้วย nerve graft
หลังจากนัน้ 4 ปี ผรู้ บั การประเมินใช้แขนซ้ายได้มากขึน้ แต่ ไม่เหมือนเดิม
ระดับกาลังกล้ามเนื้อทีร่ ากประสาทคอที่ 5 และ 6 ควบคุมพบว่ากล้ามเนื้อ supraspinatus
มีกาลังอยู่ในระดับ 4, กล้ามเนื้อ infraspinatus มีกาลังอยู่ในระดับ 3, กล้ามเนื้อ deltoid มี
กาลังอยู่ในระดับ 3, กล้ามเนื้อ biceps-brachialis มีกาลังอยู่ในระดับ 4, กล้ามเนื้อ brachio
radialis มีกาลังอยู่ในระดับ 3 และ กล้ามเนื้อ supinator มีกาลังอยู่ในระดับ 3
แขนซ้ายของผูร้ บั การประเมินสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 22 ของทัง้ ร่างกาย
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คาอธิ บาย
1. กล้ามเนื้อ supraspinatus และ infraspinatus ควบคุมโดยเส้นประสาท suprascapular
(รากประสาทคอที่ 5 และ 6 จากตารางที่ 2-12) มีกาลังกล้ามเนื้อยู่ในระดับ 4 จากตาราง
ที่ 2-11ก จะสูญเสียกาลังกล้ามเนื้อร้อยละ 25 และค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพ
สูงสุดของแขนจากการสูญเสียกาลังกล้ามเนื้อจากเส้นประสาท suprascapular เท่ากับ
ร้อยละ 16 (ตารางที่ 2-15)
ดังนัน้ การสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากกล้ามเนื้อ supraspinatus และ
infraspinatus
อ่อนแรงเท่ากับ 25% x 16% = 4 % หรือร้อยละ 4 ของแขน
2. กล้ามเนื้อ deltoid ควบคุมโดยเส้นประสาท axillary (รากประสาทคอที่ 5 และ 6
จากตารางที่ 2-12) กาลังกล้ามเนื้ออยู่ในระดับ 3 จากตารางที่ 2-11ก จะสูญเสียกาลัง
กล้ามเนื้อร้อยละ 50 และค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพสูงสุดของแขนจากการสูญเสีย
กาลังกล้ามเนื้อจากเส้นประสาท axillary เท่ากับร้อยละ 35 (ตารางที่ 2-15)
ดังนัน้ การสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากกล้ามเนื้อ deltoid อ่อนแรงเท่ากับ 50% x
35% = 18 % หรือร้อยละ 18 ของแขน
3. กล้ามเนื้อ biceps-brachialis ควบคุมโดยเส้นประสาท musculocutaneous
(รากประสาทคอที่ 5 และ 6 จากตารางที่ 2-12) กาลังกล้ามเนื้ออยู่ในระดับ 4 จากตาราง
ที่ 2-11 ก จะสูญเสียกาลังกล้ามเนื้อร้อยละ 25 และค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพ
สูงสุดของแขน จากการสูญเสียกาลังกล้ามเนื้อจากเส้นประสาท musculocutaneous
เท่ากับร้อยละ 25 (ตารางที่ 2-15)
ดังนัน้ การสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากกล้ามเนื้อ biceps - brachialis อ่อนแรง
เท่ากับ 25 % x 25 % = 6 % หรือร้อยละ 6 ของแขน
4. กล้ามเนื้อ brachio radialis และ supinator ควบคุมโดยเส้นประสาท radial
(รากประสาทคอที่ 5 และ 6 จากตารางที่ 2-12) กาลังกล้ามเนื้ออยู่ในระดับ 3 ตาม
ตารางที่ 2-11 ก จะสูญเสียกาลังกล้ามเนื้อร้อยละ 40 และค่าร้อยละการสูญเสีย
สมรรถภาพสูงสุดของแขนจากการสูญเสียกาลังกล้ามเนื้อบริเวณต่ ากว่าข้อศอกลงมา
จากเส้นประสาท radial เท่ากับร้อยละ 35 (ตารางที่ 2-15)
ดังนัน้ การสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากกาลังกล้ามเนื้อ brachioradialis อ่อนแรง
เท่ากับร้อยละ 40 % x 35 % = 14 % หรือร้อยละ 14 ของแขน
5. การสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากข่ายประสาทแขนบาดเจ็บเท่ากับผลรวมของการ
สูญเสียสมรรถภาพของแขนจากการสูญเสียกาลังกล้ามเนื้อทัง้ หมด (ตารางค่ารวม)
4% รวมกับ 18% ได้ 21%
21% รวมกับ 6% ได้ 26%
26% รวมกับ 14% ได้ 36%
6. ดังนัน้ ผู้รบั การประเมินสูญเสียสมรรถภาพของแขนซ้ายร้อยละ 36 หรือเท่ากับ
ร้อยละ 22 ของทัง้ ร่างกาย (ตารางที่ 2-3)
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2.5.3.3 แนวทางการประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากการบาดเจ็บของเส้นประสาท
ที่สาคัญ (Major Peripheral Nerve)
เส้นประสาทที่สงการและรั
ั่
บความรู้สกึ บริเวณแขนและมือ ศึกษาได้จากรูปที่ 2-47, 2-48,
2-49, 2-50 และตารางที่ 2-12 ซึง่ ได้รวบรวมผังบริเวณจาเพาะ (Dermatomes) แสดงส่วนของผิวหนังทีร่ บั ความรูส้ กึ จาก
รากประสาท ตลอดจนกล้ามเนื้อของแขนและมือทีเ่ ส้นประสาทแต่ละเส้นควบคุม เส้นประสาทของแขนและมือทีไ่ ด้รบั
บาดเจ็บทาให้เกิดการสูญเสียสมรรถภาพของแขนและมือทีพ่ บบ่อยๆได้รวบรวมไว้ในตารางที่ 2-15 พร้อมกับค่าร้อยละ
ของการสูญเสียสมรรถภาพสูงสุดของแขนและมือ (ข้างเดียว) ในกรณีทก่ี ารบาดเจ็บทาให้เกิดการสูญเสียสมรรถภาพของ
แขนทัง้ สองข้าง ต้องประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแขนแต่ละข้างก่อน แล้วจึงแปลงค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพ
ของแขนไปเป็ นของทัง้ ร่างกาย แล้วจึงนาค่าการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกายทีไ่ ด้จากแขนแต่ละข้างรวมกันเป็ น
ค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพทัง้ หมดของร่างกาย
เกณฑ์และวิ ธีประเมิ นการสูญเสี ยสมรรถภาพของแขนเนื่ องจากการบาดเจ็บของเส้นประสาทที่ สาคัญที่ เป็ น
ลักษณะผสม (Mixed Nerve) ทัง้ รับความรูส้ ึกและควบคุมกล้ามเนื้ อ
การบาดเจ็บของเส้นประสาททีเ่ ป็ นลักษณะผสม (Mixed Nerve) จะทาให้มกี ารสูญเสียความรูส้ กึ และกล้ามเนื้อ
อ่อนแรงในขณะเดียวกัน การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากการบาดเจ็บของเส้นประสาททีเ่ ป็ นลักษณะ
ผสม (Mixed Nerve) มีทงั ้ หมด 7 ขัน้ ตอน ดังนี้
1. ตรวจร่างกายเพื่อหาว่าเส้นประสาทเส้นใดได้รบั บาดเจ็บ และการบาดเจ็บนัน้ เกิดที่ใด (ที่ระดับต้น หรือ
ปลายประสาท) ตลอดจนระดับความรุนแรงของการสูญเสียความรูส้ กึ และ/หรือการสูญเสียกาลังกล้ามเนื้อ
จากตารางที่ 2-12 และรูปที่ 2-47 ถึง 2-50
2. เทียบหาระดับความรุนแรงของการสูญเสียความรูส้ กึ จากตารางที่ 2-10 และการสูญเสียกาลังกล้ามเนื้อจาก
ตารางที่ 2-11 จะได้ค่าร้อยละการสูญเสียความรูส้ กึ และการสูญเสียกาลังกล้ามเนื้อตามลาดับ
3. หาค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพสูงสุดของแขนจากการสูญเสียความรู้สกึ และจากการสูญเสียกาลัง
กล้ามเนื้อเนื่องจากการบาดเจ็บของเส้นประสาทเส้นนัน้ (ตารางที่ 2-15)
4. นาค่าร้อยละการสูญเสียความรูส้ กึ และการสูญเสียกาลังกล้ามเนื้อทีห่ าได้ตามข้อ 2. คูณกับค่าร้อยละการ
สูญเสียสมรรถภาพสูงสุดของแขนจากการสูญเสียความรูส้ กึ และการสูญเสียกาลังกล้ามเนื้อทีห่ าได้ตามข้อ
3. ตามลาดับ จะได้ค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากการสูญเสียความรูส้ กึ และจากการสูญเสีย
กาลังกล้ามเนื้อเนื่องจากเส้นประสาทเส้นนัน้ บาดเจ็บ
5. นาค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากการสูญเสียความรู้สกึ และการสูญเสียกาลังกล้ามเนื้อมา
รวมกัน จะได้ค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากการสูญเสียทัง้ ความรูส้ กึ และกาลังกล้ามเนื้อ
6. ถ้า เส้น ประสาทได้ร ับ บาดเจ็บ หลายเส้น ให้ท าการประเมิน การสูญ เสีย สมรรถภาพของแขนจาก
การ บาดเจ็บของเส้นประสาทแต่ละเส้นตามขัน้ ตอนข้อ 1 ถึง 5 แล้วนาค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพ
ของแขนจากการบาดเจ็บของเส้นประสาททัง้ หมดรวมกัน จะได้ค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของแขน
จากการบาดเจ็บของเส้นประสาททุกเส้นรวมกัน
7. ทาการเปลี่ยนค่าร้อยละการสูญเสีย สมรรถภาพของแขนเป็ น ค่าร้อยละการสูญเสีย สมรรถภาพของทัง้
ร่างกาย (ตารางที่ 2-3)
ตัวอย่างและวิธกี ารประเมินศึกษาได้จากตัวอย่างที่ 2.58 ในเรื่องการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแขน
จากการบาดเจ็บของข่ายประสาทแขน

139
2.5.4 แนวทางการประเมิ นการสู ญ เสี ยสมรรถภาพของแขนจากเส้ นประสาทถู ก กดทั บ
(Entrapment/Compression Neuropathy)
เส้นประสาทถูกกดทับหรือบีบรัด หมายถึง เส้นประสาทถูกกดทับเนื่องจากขนาดของเส้นประสาทและทางเดินที่
เส้นประสาททอดผ่านไปมีสดั ส่วนทีไ่ ม่สมั พันธ์กนั ซึง่ มีหลายสาเหตุ แบ่งเป็ น จากเส้นประสาทเอง มีขนาดใหญ่ขน้ึ เช่น
พบในโรค myeloma, neurofibromatosis หรือจากปจั จัยภายนอกเส้นประสาท ได้แก่ ก้อนทูมภายในช่องทางเดินของ
เส้นประสาทโตขึน้ กดทับเส้นประสาท หรือตัวช่องทางเดินเองแคบลง ซึง่ มีสาเหตุหลายอย่าง เป็ นต้นว่า ลักษณะทางกาย
วิภาคของกระดูกและเนื้อเยื่อรอบๆ เกิดการเปลีย่ นแปลงทาให้เกิดการกดรัด เช่น เส้นเอ็นอักเสบ , รอยแผลเป็ น (Scar),
กระดูกหัก การถูกกระแทกโดยตรงบ่อย ๆ หรือมีการแปรเปลีย่ นทางกายวิภาคมาตัง้ แต่กาเนิด เช่น เส้นเลือดพาดทับ
เส้นประสาท หรือมี cervical rib กดทับเส้นประสาท สาเหตุเหล่านี้จะต้องตรวจและแยกโรคออกจากอาการกดทับที่
เกิดขึน้ ระหว่างทางาน
เส้นประสาทถูก กดทับได้ตลอดตัง้ แต่ ระดับต้น บริเวณคอจนถึง มือ และเส้นประสาทเส้นเดียวอาจถูกกดทับ
มากกว่า 1 แห่งได้ เช่นเดียวกัน เส้นประสาทหลายเส้นอาจถูกกดทับและเกิดอาการพร้อมๆ กันได้ โดยทัวไปแบ่
่
ง
การกดทับ เส้น ประสาททางคลินิ ก ออกเป็ น การกดทับที่ร ะดับ บน หรือกดทับ ที่ระดับล่ า งตามอาการและตาแหน่ ง ที่
เส้นประสาทถูกกดทับ
ตาแหน่ งที่เส้นประสาทถูกกดทับได้บ่อย ๆ คือ เส้นประสาท median ถูกกดทับบริเวณข้อมือ ทีเ่ รียกว่ากลุ่ม
อาการโพรงข้อมือ (Capal Tunnel Syndrome) รองลงมาคือ เส้นประสาท ulnar ถูกกดทับบริเวณข้อศอก ดังนัน้ จึงมี
ความจาเป็ นต้องมีความรูท้ างกายวิภาคของเส้นประสาทแต่ละเส้นอย่างดีเพื่อการวินิจฉัยโรคทีถ่ ูกต้องและบอกตาแหน่ งที่
เส้นประสาทถูกกดทับได้แม่นยา
2.5.4.1 การวิ นิจฉัยเส้นประสาทถูกกดทับ วินิจฉัยได้จาก
(1) ประวัติ
(2) การตรวจร่างกาย
(3) ยืนยันด้วยการตรวจกล้ามเนื้อและเส้นประสาทด้วยไฟฟ้า (Electroneuromyographic Studies :
ENMG),
ภาพรังสี และบางครัง้ อาจใช้การตรวจด้วยการถ่ายภาพรังสี อื่นๆ
1. การซักประวัติ ต้องครอบคลุมถึงชนิดงานทีท่ า การประกอบกิจวัตรประจาวัน ปจั จัยทีท่ าให้
อาการของโรคกาเริบขึน้ หรือลดลง โรคประจาตัวทีม่ อี ยู่เดิม และประวัตกิ ารผ่าตัด หรือการประสบอันตรายในอดีต การ
กดทับของเส้นประสาททีส่ าคัญเส้นใดเส้นหนึ่ง หรือแขนงหนึ่งใดของเส้นประสาท มีผลกระทบทาให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
การทาหน้าทีข่ องประสาทสังการ
่
ประสาทรับความรูส้ กึ หรือประสาทอัตโนมัติ (Autonomic Function) อาการทีเ่ กิดจาก
การเปลีย่ นแปลงการทาหน้าทีเ่ ส้นประสาท มีตงั ้ แต่อาการชาเพียงเล็กน้อย กล้ามเนื้ออ่อนแรง หรือสูญเสียความสามารถ
ในการรับรู้ความรูส้ กึ ทัง้ หมด กล้ามเนื้อเป็ นอัมพาต หรือสูญเสียพร้อมกันทัง้ สองอย่าง ความรุนแรงของเส้นประสาทที่
เสียหาย และความรุนแรงของอาการ ขึน้ อยู่กบั ระยะเวลา ความรุนแรงของการกดทับ และชนิดของการกดทับทีม่ ตี ่อจุล
กายวิภาคของเส้นประสาททีถ่ ูกกดทับ
2. การตรวจร่างกาย ตรวจการเปลีย่ นแปลงความสามารถในการรับรู้ความรูส้ กึ (Sensibility)
ตรวจกาลังกล้ามเนื้อ, พิสยั การเคลื่อนไหวของข้อ, กาลังของการกามือ (Grip Strength) และ reflexes ซึง่ ผลทีไ่ ด้อาจ
แตกต่างไปจากกลุ่มทีไ่ ด้รบั บาดเจ็บทีเ่ ส้นประสาทโดยตรง การตรวจด้วยวิธกี ารต่างๆ เช่น Phalen’s test, Adson’s
test, nerve percussion test จะช่วยได้มาก
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3. การตรวจกล้ามเนื้ อและเส้นประสาทด้วยไฟฟ้ า (Electroneuromyographic Studies : ENMG)
ประกอบด้วยการตรวจกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า (EMG) ซึง่ เป็ นการตรวจเพื่อประเมิน motor unit potentials และ การตรวจ
การชักนาของกระแสประสาทสังการและรั
่
บความรูส้ กึ (Motor and Sensory Nerve Conduction Studies) การตรวจ
เหล่านี้ช่วยประเมินเฉพาะใยประสาทชนิด myelinated ขนาดใหญ่เท่านัน้ ไม่สามารถประเมินใยประสาทอื่นได้ การตรวจ
ดังกล่าว (ไม่ได้เกีย่ วเนื่องกับสาเหตุการสูญเสียของเส้นประสาท) บอกถึง patho physiology ของเส้นประสาทได้เพียงสอง
แบบคือ
3.1 การสูญเสียใยประสาท (Axonotmetic Lesion) จากการตรวจจะพบว่าไม่มกี ารนากระแส
ประสาท (Conduction Failure)
3.2 การสูญเสีย myelin sheath เป็ นหย่อม ๆ (Focal Demyelination หรือ Neuropraxic
Lesion) ซึง่ จะพบว่ามีการชักนากระแสประสาทช้าลงหรือถูกปิ ดกัน้
ความรุนแรงของการชักนากระแสประสาทช้าลง ไม่สมั พันธ์กบั ความรุนแรงของอาการทาง
คลินิก เช่น กล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือชา แต่ถ้าเกิดสัมพันธ์กนั ขึน้ มาแสดงว่าการชักนาของ
กระแสประสาททีถ่ ูกปิ ดกัน้ บางส่วนหรือการสูญเสีย axon บางส่วน หรือทัง้ สองอย่างร่วมกัน
ได้เริม่ เกิดขึน้ แล้ว
2.5.4.2 การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากเส้นประสาทถูกกดทับ
ข้อบ่งชีก้ ารประเมินการสูญเสียสมรรถภาพ ด้วยวิธนี ้ี
1. การวินิจฉัยเส้นประสาทถูกกดทับต้องถูกต้องชัดเจน ประกอบด้วยอาการ อาการแสดงทางคลินิก
พร้อมทัง้ มีการสูญเสียการทาหน้าทีข่ องส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง ยืนยันด้วยผลการตรวจกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า
(EMG) และการตรวจการชักนาของกระแสประสาทสังการและรั
่
บความรูส้ กึ
2. ถ้ามีการผ่ าตัดและพบลักษณะที่เส้นประสาทถูก กดทับจะช่วยยืนยัน การวินิจ โรค แต่ ต้องรอให้
เส้น ประสาทฟื้ นตัว เต็ม ที่ก่ อ น (การรับ ความรู้สกึ จะกลับ มาก่ อ นก าลัง กล้า มเนื้ อ ) จึง จะท าการ
ประเมิน ซึ่งขึน้ อยู่กบั พยาธิสภาพของใยประสาทที่ถูกกดทับ ระยะเวลาและระดับของการกดทับ
และทีส่ าคัญคือสถานภาพของกล้ามเนื้อ หรืออวัยวะทีเ่ ส้นประสาทนัน้ ไปเลีย้ ง โดยทัวไปการกดรั
่
ด
บริเวณข้อมือรอนานประมาณ 6-9 เดือน ถ้าถูกกดรัดในระดับทีส่ งู กว่านี้ อาจต้องใช้เวลารอ 1-2 ปี
วิ ธีการประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากเส้นประสาทถูกกดทับ
ประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากการสูญเสียความรูส้ กึ เกิดความเจ็บปวด และจากการสูญเสีย
กาลังกล้ามเนื้ อ เช่นเดีย วกับ การประเมิน การสูญ เสียสมรรถภาพของแขน จากการสูญ เสีย ของเส้นประสาทที่สาคัญ
ตามหัวข้อ 2.5.3.3
การสูญเสียความรู้สกึ ของนิ้วมือที่เกิดจากการบาดเจ็บของเส้นประสาทนิ้วมือต้องประเมินการสูญเสีย
สมรรถภาพ ตามหัวข้อ 2.3
ในกรณีทก่ี ารกดรัดเส้นประสาทอาจทาให้กาลังการกามือลดลงได้ ไม่ตอ้ งนามาประเมิน ถ้าไม่มกี ลุ่มอาการ
่
ของการเจ็บปวยเรือ้ รังเฉพาะทีท่ ส่ี ลับซับซ้อน CRPS ก็ไม่ต้องนาเรื่องข้อยึดติดมาประเมิน แต่ถ้ามีอาการของ CRPS II
(Causalgia) แม้จะมีอาการของเส้นประสาทถูกกดทับก็ตอ้ งประเมินตามวิธใี นเรื่อง CRPSII ตามหัวข้อ 2.5.5
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ตัวอย่างที่ 2.61
ประวัติ

อาการปัจจุบนั

การตรวจร่างกาย

ผลการประเมิ น
คาอธิ บาย

ผูร้ บั การประเมิน อายุ 30 ปี เกิดอุบตั เิ หตุดหกล้มในป่า มีแผลขนาดใหญ่ทางด้านในของ
ข้อศอกซ้ายหลังจากนัน้ 20 ชัวโมงจึ
่
งได้ส่งมาถึงโรงพยาบาล แพทย์พบว่าบาดแผลมี
สิง่ สกปรก และมองเห็นเส้นประสาท ulnar แต่ไม่เห็นรอยฉีกขาด ต่อมาแผลมีการติดเชือ้
ต้องทาแผลและทาผ่าตัดเย็บแผลปิ ด ในระหว่างนัน้ ก็เริม่ มีอาการชาจากเส้นประสาท ulnar
แต่ผรู้ บั การประเมินไม่ยอมรับการรักษาต่อ
1 ปี ต่อมา ผูร้ บั การประเมินกลับไปทางานและมีอาการปวดแสบปวดร้อนร่วมกับอาการชาขาด
ความรูส้ กึ ทีน่ ้วิ นาง นิ้วก้อยซ้ายขึน้ มาถึงแขนด้านใน จนทางานหนักไม่ได้ นอกจากนี้ยงั รูส้ กึ ว่า
มือมีกาลังลดลง
พบว่ามีแผลเป็ นขนาดใหญ่ทด่ี า้ นในของข้อศอกซ้าย ข้อทุกข้อเคลื่อนไหวได้ แต่น้วิ มือหนีบ
และกางไม่ถนัด ต้องงอข้อปลายนิ้ว (IP Joint) ก่อนจึงจะงอข้อโคนนิ้ว (MP Joint) ได้
กล้ามเนื้อที่ hypothena และ interosseous ลีบลง บริเวณนิ้วก้อยมีผวิ หนังเรียบมัน ไม่มี
ขน มีค่า two-point discrimination มากกว่า 20 มิลลิเมตร กล้ามเนื้อ flexor carpi ulnaris,
flexor digitorum profundus (เฉพาะนิ้วก้อย), และ adductor pollicis ไม่ทางาน การตรวจ
ด้วยวิธเี คาะทีเ่ ส้นประสาท (Nerve Percussion Test) ทีเ่ ส้นประสาท ulnar บริเวณข้อศอก
ได้ผลบวก
การตรวจภาพถ่ายรังสีบริเวณข้อศอกไม่พบความผิดปกติ การตรวจกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า
พบว่าเส้นประสาทulnarสูญเสียการรับความรู้สกึ และสูญเสียกาลังกล้ามเนื้อที่อยู่ต่ ากว่า
ข้อศอกลงมาทัง้ หมด การวินิจฉัยโรคเส้นประสาท ulnar ถูกกดรัดทีข่ อ้ ศอก
ผูร้ บั การประเมินมีการสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 30 ของทัง้ ร่างกาย
1. ประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากการสูญเสียการรับรูค้ วามรูส้ ึก
1.1 การสูญเสียความรูส้ กึ ตามระดับความรุนแรงอยู่ทร่ี ะดับ 0 (100%)ตารางที่ 2-10 ก
1.2 การสูญเสียสมรรถภาพสูงสุดของแขนจากการสูญเสียความรู้สกึ ของเส้นประสาท
ulnarเหนือระดับกึง่ กลางของปลายแขน (Above Midforearm) เท่ากับร้อยละ 7
จากตารางที่ 2-15
1.3 แขนสูญเสียสมรรถภาพจากการสูญเสียความรูส้ กึ (100% x 7%) เท่ากับร้อยละ
7 ของแขน
2. ประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของการสูญเสียกาลังกล้ามเนื้ อ
2.1 การสูญเสียกาลังกล้ามเนื้อตามระดับความรุนแรงอยูท่ ร่ี ะดับ 0 (100%) ตารางที่ 2-11ก

2.2 การสูญ เสีย สมรรถภาพสู ง สุ ด ของแขน จากการสู ญ เสีย ก าลัง กล้า มเนื้ อ ของ
เส้นประสาท ulnar เหนือระดับกึง่ กลางของปลายแขน (Above Midforearm)
เท่ากับร้อยละ 46 จากตารางที่ 2-15
2.3 แขนสูญเสียสมรรถภาพจากการสูญเสียกาลังกล้ามเนื้อ เท่ากับ (100% x 46%)
ร้อยละ 46 ของแขน
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3. ประเมิ นการสูญเสี ยสมรรถภาพของแขนจากทัง้ การสูญเสี ยกาลังกล้ามเนื้ อและ
สูญเสียความรูส้ ึก นาค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากการสูญเสียกาลังกล้ามเนื้อ
(ร้อยละ 46) มารวมกับค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากการสูญเสียความรู้สกึ
ร้อยละ 7 โดยใช้ตารางจะได้ค่าการสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 50 ของแขน (ซึง่ จะสังเกต
ได้ว่าตรงกับค่าทางขวาสุดของตารางที่ 2-15 ซึง่ เป็ นค่ารวมการสูญเสียกาลังกล้ามเนื้อ
และสูญเสียความรูส้ กึ ของเส้นประสาททัง้ เส้นในช่องเส้นประสาท ulnar พอดี) หรือเท่ากับ
ร้อยละ 30 ของทัง้ ร่างกาย (ตารางที่ 2-3)
กลุ่มอาการเส้นประสาทถูกกดรัดในโพรงข้อมือ (Carpal Tunnel Syndrome หรือ CTS)
กลุ่มอาการเส้นประสาทถูกกดรัดในโพรงข้อมือเป็ นการกดรัดเส้นประสาททีพ่ บได้บ่อยทีส่ ุด เส้นประสาททีถ่ ูก
กดรัดคือเส้นประสาท median ด้านฝ่ามือของข้อมือ มีอาการปวดและชาเป็ นเหน็บที่ฝ่ามือในบริเวณที่เส้นประสาท
median เลีย้ ง อาจมีอาการตอนกลางคืนทีผ่ รู้ บั การประเมินต้องตื่นขึน้ มาสะบัดข้อมือจึงจะทุเลา ในระยะต่อมาจึงมีอาการ
ชาที่น้ิวหัวแม่มือ นิ้วชี้ นิ้วกลาง และครึ่งหนึ่งของนิ้วนางด้านนิ้วหัวแม่มอื มีกล้ามเนื้อ thenar อ่อนแรงหรือลีบลง
Phalen’s sign ให้ผลบวก การตรวจกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า (EMG) ทัง้ motor และ sensory ให้ผลตรวจผิดปกติหรือในบาง
รายอาจมีอาการรูส้ กึ ไวต่อความเย็น บางรายอาจมีอาการของ reflex sympathetic dystrophy (CRPS ) มีรายงานว่า
ประมาณ 5% ของผูป้ ว่ ย CTS อาจมีผลการตรวจ EMG ปกติ
หลังการผ่าตัดคลายเส้นประสาททีถ่ ูกกดรัดแล้วต้องรอให้เส้นประสาท median ฟื้นตัวตามระยะเวลาทีเ่ หมาะสม
ก่อนถ้ายังคงมีอาการปวด, ชา หรือประกอบกิจวัตรประจาวันบางอย่างไม่ได้ ให้เลือกดาเนินการได้ 3 แนวทาง ดังนี้
1. ถ้ายังตรวจพบอาการของเส้นประสาท median ถูกกดรัดร่วมกับการชักนากระแสประสาทช้าลง ให้ทาการ
ประเมินการสูญเสียสมรรถภาพจากการสูญเสียความรู้สกึ และกาลังกล้ามเนื้อที่ยงั คงเหลืออยู่ตามวิธกี าร
ประเมินทีไ่ ด้กล่าวมาแล้ว
2. ถ้าตรวจความสามารถในการรับรู้ความรู้สกึ (Two-Point Discrimination และ Semmes-Weinstein
Monofillament Test) และกาลังการสบนิ้วหัวแม่มอื (Opposition Strength) ปกติ แต่การชักนากระแส
ประสาทสังการและรั
่
บความรูส้ กึ ช้าลง หรือ EMG ของกล้ามเนื้อ thenar ผิดปกติ ให้พจิ ารณาประเมินการ
สูญเสียสมรรถภาพได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของแขน
3. ถ้า ตรวจความสามารถในการรับ รู้ค วามรู้สึก (Two-Point Discrimination และ Semmes-Weinstein
Monofillament Test) และกาลังการสบนิ้วหัวแม่มอื กับนิ้วอื่น ๆ (Opposition Strength) เป็ นปกติ และ
การชักนากระแสประสาทปกติ แสดงว่าไม่มกี ารสูญเสียสมรรถภาพไม่ตอ้ งทาการประเมิน
2.5.5 แนวทางการประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพจากกลุ่มอาการเจ็บปวดเฉพาะที่ ที่สลับซับซ้อนชนิ ดที่
หนึ่ งและสอง (Complex Regional Pain Syndromes CRPS, Reflex Sympathetic Dystrophy:CRPS , Causalgia
:CRPS )
ลักษณะสาคัญของกลุ่มอาการเหล่านี้คอื อาการปวดแสบร้อนโดยปราศจากการกระตุ้นหรือการเคลื่อนไหวใน
บริเวณทีไ่ ม่ตรงกับเส้นประสาทเส้นใดเส้นหนึ่งโดยเฉพาะ และความรุนแรงของอาการไม่ขน้ึ กับเหตุทม่ี ากระตุ้น ลักษณะ
อาการเฉพาะที่ทพ่ี บร่วมกับอาการปวด คือ หลอดเลือดและต่อมเหงื่อทางานผิดปกติ (Vasomotor and Sudomotor
Dysfunction) ซึง่ ภายหลังอาจตรวจพบว่ามีการเปลีย่ นแปลงทีผ่ วิ หนังและกระดูก ด้วย (ตารางที่ 2-16)
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เดิมเชื่อว่า กลุ่มอาการนี้เกิดจากระบบประสาท sympathetic ทางานผิดปกติ (Sympathetic Nervous System
Dysfunction) จึงเรียกว่า reflex sympathetic dystrophy (RSD) ส่วนอาการปวดแสบร้อนทีเ่ รียกว่า causalgia
สันนิษฐานว่ามีสาเหตุเช่นเดียวกัน แต่ต่างกันที่ causalgia จะเกิดตามหลังการบาดเจ็บของเส้นประสาท ถ้าเกิดกับ
เส้นประสาททีบ่ ริเวณส่วนต้นของแขนทีม่ ที งั ้ motor และ sensory (mixed nerve) เรียกว่า major causalgia และถ้าเกิด
กับแขนงประสาททีร่ บั ความรูส้ กึ บริเวณส่วนปลายแขนหรือมือเรียกว่า minor causalgia เมื่อเร็วๆ นี้สมาคมทีศ่ กึ ษา
เกีย่ วกับอาการเจ็บปวดนานาชาติ (International Association for the Study of Pain) ได้เสนอให้เปลีย่ นชื่อเรียกกลุ่ม
อาการนี้ใหม่ว่า กลุ่มอาการเจ็บปวดเฉพาะทีท่ ส่ี ลับซับซ้อน(Complex Regional Pain Syndromes : CRPS) พร้อมทัง้ จัด
ให้ RSD เป็ น CRPS  และ causalgia เป็ น CRPS  โดยให้เหตุผลทีส่ าคัญว่าประสาท sympathetic ทีท่ างานผิดปกติ
ไม่ใช่สาเหตุของกลุ่มอาการนี้ และประสาทsympatheticทีท่ างานผิดปกติอาจพบในภาวะการเจ็บปวดอื่นทีท่ งั ้ ใช่และไม่ใช่
CRPS และการใช้ยาป้องกันเฉพาะส่วนทีป่ ระสาท sympathetic (Regional Sympathetic Blockade) ไม่มบี ทบาทใน
การวินิจฉัยกลุ่มอาการนี้อกี ต่อไป
เนื่องจากอาการเจ็บปวดเป็ นอาการสาคัญทีผ่ ู้รบั การประเมินบอก การตรวจพบอื่นๆ ก็เป็ นผลจากการทีผ่ ู้รบั
การประเมินไม่ใช้แขนหรือมือ ดังนัน้ จึงต้องวินิจฉัยแยกโรคจากอาการทางจิตอื่นๆ เช่น somatoform pain disorder,
factitious disorder, malingering, somatoform conversion disorder ฉะนัน้ การวินิจฉัยกลุ่มอาการนี้ตอ้ งมีขอ้ มูลทีย่ นื ยัน
ได้เท่านัน้ ตารางที่ 2-16 เป็ นการรวบรวมการตรวจพบทีช่ ดั เจนของกลุ่มอาการนี้และต้องตรวจพบอย่างน้อย 8 ข้อจึงจะ
ให้การวินิจฉัยว่าเป็ นกลุ่มอาการนี้ได้
เกณฑ์วินิจฉัยกลุ่มอาการเจ็บปวดเฉพาะที่ที่สลับซับซ้อน
[Objective Diagnostic Criteria for CRPS (RSD และ Causalgia)]
การตรวจพบเฉพาะที่ (Local Clinical Signs)
การเปลี่ยนแปลงที่เกิ ดจากการหดและขยายตัวของหลอดเลือด (Vasomotor Changes)
1. สีของผิวหนัง : ช้าเป็ นจ้าๆ หรือเขียวคล้า
2. อุณหภูมทิ ผ่ี วิ หนัง : เย็น
3. บวม
ตารางที่ 2-16

การเปลี่ยนแปลงที่เกิ ดจากต่อมเหงื่อ (Sudomotor Changes)
4. ผิวหนังแห้ง หรือเปี ยกชืน้
การเปลี่ยนแปลงที่เกิ ดจากเส้นประสาทผิดปกติ (Trophic Changes)
5. ลักษณะผิวหนัง : เรียบลื่น ไม่มคี วามยืดหยุ่น
6. เนื้อเยื่อใต้ผวิ หนังลีบลงโดยเฉพาะทีป่ ลายนิ้วมือ
7. ข้อเคลื่อนไหวได้จากัดหรือติดแข็ง
8. เล็บ : ขรุขระ, โค้งงอ
9. ขน : ร่วงหมดไป, ยาวออก, เส้นเล็กละเอียดขึน้
การตรวจพบทางรังสี (Radiographic Signs)
10. ภาพถ่ายรังสี : กระดูกโปร่งบาง (Osteoporosis), trophic bone changes
11. Bone Scan : มีการเปลีย่ นแปลงทีเ่ ข้าได้กบั กลุ่มอาการ CRPS
การแปรผล(Interpretation)
ถ้าตรวจพบ 8 ข้อ หรือมากกว่า ควรวินิจฉัยว่าเป็ นกลุ่มอาการ CRPS (Probable CRPS)
ถ้าตรวจพบน้อยกว่า 8 ข้อ ถือว่าไม่ใช่กลุ่มอาการ CRPS
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2.5.5.1 แนวทางการประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพจากกลุ่มอาการ CRPS I (RSD)
สาหรับกลุ่มอาการนี้ ทัง้ สาเหตุและอาการจะไม่เกีย่ วข้องกับเส้นประสาทเส้นใดเส้นหนึ่งหรือบริเวณใดบริเวณ
หนึ่งโดยเฉพาะ การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพทาได้ดงั นี้
1. ประเมินการสูญเสียสมรรถภาพจากการสูญเสียการเคลื่อนไหวของข้อต่างๆ ตามหัวข้อ 2.4
2. ประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากการสูญเสียความรูส้ กึ เกิดความเจ็บปวด ตามระดับความรุนแรง
ในตารางที่ 2-10 ก และใช้การตัดสินใจทางคลินิกพิจารณาหาค่าร้อยละการสูญเสียความรู้สกึ เกิดความ
เจ็บปวดทีเ่ หมาะสมภายในแต่ระดับความรุนแรง ค่าร้อยละที่ได้จะเป็ นค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแขน
โดยไม่ ต้ อ งน าไปคูณ กับ ค่ า ร้อ ยละของการสู ญ เสี ย สมรรถภาพสู ง สุ ด ของแขนจากการสู ญ เสี ย
เส้นประสาทก่อน
3. นาค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพจากข้อ 1 มารวมกับข้อ 2 โดยใช้ตารางค่ารวมก็จะได้ค่าการสูญเสีย
สมรรถภาพของแขนทีเ่ กิดจาก CRPS I
4. แปลงค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของแขนเป็ นของทัง้ ร่างกาย (ตารางที่ 2-3)
ข้อสังเกต 1. การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของ CRPS I ทีแ่ ตกต่างจาก CRPS II คือ วิธกี าร
ประเมินค่าการสูญเสียสมรรถภาพทีเ่ กิดจากการสูญเสียความรูส้ กึ เกิดความเจ็บปวดและ
การสูญเสียกาลังกล้ามเนื้อ ไม่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการประเมินการสูญเสีย
สมรรถภาพของแขนทีเ่ กิด CRPS I
2. ไม่ต้องประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากการสูญเสียกาลังกล้ามเนื้อที่ใช้บีบ
หรือจับ
3. ไม่ใช้วธิ กี ารประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วมือทีส่ ญ
ู เสียความรูส้ กึ จากการบาดเจ็บ
ของเส้นประสาทนิ้วมือตามหัวข้อ 2.3 ในกรณีของ CRPS
2.5.5.2 แนวทางการประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพจากกลุ่มอาการ CRPS II (Causalgia)
กลุ่มอาการ CRPS II มีการสูญเสียเฉพาะเส้นประสาทรับความรูส้ กึ หรือสูญเสียทัง้ ประสาทรับความรูส้ ึก
และประสาทสังการรวมกั
่
น การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพให้ใช้วธิ ดี งั ต่อไปนี้
1. ประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากการเคลื่อนไหวทีล่ ดลงของข้อต่างๆ ตามหัวข้อ 2.4
2. ประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากความเจ็บปวด และสูญเสียความรูส้ กึ ตามระดับความ
รุนแรงที่เกิดจากเส้นประสาทที่ได้รบั บาดเจ็บโดยวิธตี ามหัวข้อ 2.5.2 และตารางที่ 2-10 ก โดย
พิจารณาเลือกค่าการสูญเสีย ความรู้สกึ เกิดความเจ็บปวดที่เหมาะสมตามระดับความรุนแรง มาคูณ
กับค่าร้อยละของการสูญเสียสมรรถภาพสูงสุดของแขนจากการสูญเสียเส้นประสาทเส้นทีท่ าให้เกิด
ความเจ็บปวด และสูญเสียความรูส้ กึ นัน้ (ตารางที่ 2-15)
3. ประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากกาลังกล้ามเนื้ออ่อนแรงตามระดับความรุนแรงโดยใช้
ตารางที่ 2-11 ก พิจารณาหาค่าการสูญเสียกาลังกล้ามเนื้อทีเ่ หมาะสม แล้วนามาคูณกับค่าร้อยละ
การสูญเสียสมรรถภาพสูงสุดของเส้นประสาททาให้กาลังกล้ามเนื้อลดลง (ตารางที่ 2 – 15)
4. นาค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 มารวมกันโดยใช้ตารางค่ารวม (บางครัง้ อาจ
พบว่ามีการสูญเสียสมรรถภาพของแขนข้างนัน้ ร้อยละ 100)
5. แปลงค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของแขนเป็ นการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกาย (ตารางที่
2-3)
ข้อสังเกต ไม่ต้องประเมินการสูญเสียสมรรถภาพจากการสูญ เสียกาลังของการบีบนิ้วมือ หรือกาลังของการ
กามือ (Pinch/Grip Strength) ทีล่ ดลง และไม่ใช้วธิ กี ารทีป่ ระเมินการสูญเสียจากการสูญเสียความรูส้ กึ ของเส้นประสาท
นิ้วมือ (หัวข้อ 2.3)
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2.6 แนวทางการประเมิ นการสูญเสี ยสมรรถภาพของแขนและมือเนื่ องจากความผิ ดปกติ ของ
หลอดเลือด (Impairment of the Upper Extremities Due to Vascular Disorders)
แนวทางการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแขนทีเ่ กิดจาก Raynaud’s phenomenon หรือโรคของหลอด
เลือดดา หลอดเลือดแดง และท่อน้าเหลือง ศึกษาได้ในบทที่ 11 หัวข้อ 11.3
กลุ่มอาการของโรค Raynaud (Raynaud’s phenomenon) เป็ นกลุ่มอาการทีน่ ้ิวมือนิ้วเดียว หรือหลายนิ้วซีด
ขาว แล้วเปลีย่ นเป็ นสีคล้า (Cyanosis) และสีแดง (Erythema) ในทีส่ ุด อาการที่น้ิวมือเมื่อถูกความเย็นแล้วปวดหรือซีด
เพียงอย่างเดียวก็ยงั ไม่ใช่กลุ่มอาการนี้ ในกรณีทน่ี ้วิ มือถูกตัดขาดจากโรคของหลอดเลือดก็ให้ทาการประเมินการสูญเสีย
สมรรถภาพจากการถูกตัดขาดตามหัวข้อ 2.2 และนาค่าการสูญเสียสมรรถภาพทีไ่ ด้จากการถูกตัดขาดมารวมกับค่าการ
สูญเสียสมรรถภาพทีเ่ หมาะสมตามตารางที่ 2-17 โดยใช้ตารางค่ารวม
มีความจาเป็ นทีต่ ้องแยกอาการของ Raynaud’s phenomenon ออกจากโรคของหลอดเลือดทีเ่ กิดจากภาวะ
หลอดเลือดหดตัว (Vasoreactivity) โดยอาศัยพืน้ ฐานของสรีระวิทยาของหลอดเลือดอุดตัน (Obstructive physiology)
เป็ นตัวช่วยแยก กล่าวคือผูป้ ว่ ยทีม่ หี ลอดเลือดอุดตันจะพบว่า
1. จะเกิดอาการเจ็บปวดบ่อยและรุนแรง และยังต้องตรวจพบอาการแสดงของหลอดเลือดอุดตันอีกด้วย
2. การวัดความดันเลือดทีน่ ้ิวมือเทียบกับความดันทีแ่ ขน (Finger- Brachial Index) มีอตั ราส่วนน้อยกว่า 0.8
แสดงว่ามีหลอดเลือดอุดตัน ถึงแม้จะไม่เกิดอาการ Raynaud’s phenomenon ก็ตาม
3. การตรวจด้วย laser Doppler flowmetry ทีผ่ วิ หนังสามารถบอกถึงสรีระวิทยาของหลอดเลือดอุดตันได้
การตรวจด้วยวิธีน้ีเป็ นวิธีประเมินที่น่าเชื่อถือ เนื่องจากเป็ นการตรวจที่บอกถึงระบบไหลเวียนในระดับ
จุลภาคและตรงกับเวลาทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงการไหลเวียนของเลือดในเส้นเลือดทีผ่ วิ หนังจริง
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ตารางที่ 2-17

ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแขนเนื่ องจากโรคของหลอดเลือด
(Impairment of the Upper Extremity Due to Peripheral Vascular Disease)

ร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของแขน
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ร้อยละ 0-9
ร้อยละ 10-39
อาการปวดกล้ามเนื้อ ไม่มี
มีอาการเมื่อทางาน
ทีข่ าดเลือด
หนัก
(Claudication)
เจ็บปวดขณะหยุดพัก ไม่ม ี
ไม่ม ี
อาการ

บวม

เป็ นๆ หายๆ

บวมตลอดเวลา
แต่ไม่มาก
อาการแสดงของ
- คลาชีพจรไม่ได้
- นิ้วมือถูกตัด 1 นิ้ว
การขาดเลือดหรือ
- ปลายนิ้วลีบเล็กน้อย
แผลหาย ดี ไม่ ม ี
หลอดเลือด
- ภาพถ่ายรังสีพบหินปูนเกาะ อาการเจ็บปวดและ
ถูกทาลาย
พอกทีห่ ลอดเลือดแดง
ยัง พบร่ อ งรอยของ
(Arterial Calcifications)
โรคหลอดเลือดหรือ
- หลอดเลือดแดงหรือหลอด แผลตืน้ ๆ ของนิ้วมือ
เลื อ ดด าโป่ ง พอง โดยไม่ ม ี อื่นทีห่ ายแล้ว
อาการและไม่ ต้ อ งท าการ
ผ่าตัดแก้ไข
- ไม่ม ีผลกระทบต่อกิจวัต ร
ประจาวัน
อ า ก า ร Raynaud’s มีอาการของโรค Raynaud’s มี อ าก าร ขอ งโ ร ค
phenomenon
phenomenon ร่ ว ม กั บ ห รื อ Raynaud’s
ไม่ม ีหลอดเลือดตีบตัน (เช่น phenomenon
finger-branchial index น้อย ร่วมกับมีหลอดเลือด
กว่า 0.8 หรืออุณหภูมทิ ่นี ้ิ ว ตีบตัน (เช่น fingerลดลงร่ ว มกับ สัญ ญาน laser brachial index น้อย
Doppler ลดลง และไม่กลับ กว่า 0.8 หรือ
เป็ นปกติ แม้น้ิวจะอุ่นขึน้ ) ซึ่ง อุณ หภู ม ิท่นี ้ิ ว ลดลง
ตอบสนองดี ต่ อ การรั ก ษา ร่ ว ม กั บ สั ญ ญ า น
และ/หรือเปลี่ยนแปลงวิธกี าร laser Doppler
ดาเนินชีวติ ประจาวัน
ลดลงและไม่ ก ลั บ
เป็ น ปกติ แ ม้ น้ิ ว จะ
อุ่ น ขึ้ น ) ซึ่ ง ต อ บ
สนองเพียง
บางส่วนต่อการ
รักษา และ/หรือการ
เปลี่ยนแปลงวิธกี าร
ดาเนินชีวติ
ประจาวัน
ควบคุมอาการได้
ได้ดี
ได้ดี
โดยการใช้ยา

ระดับที่ 3
ร้อยละ 40-69
มีอาการเมื่อทางาน
ปานกลาง

ระดับที่ 4
ร้อยละ 70-89
มีอาการเมื่อทางาน
เล็ก ๆ น้อยๆ

ระดับที่ 5
ร้อยละ90-100
เกิ ด ขึ้น ตลอดเวลา
และรุนแรง

ไม่ม ี

เป็ นๆ หายๆ

บวมมาก

บวมมาก

เกิ ด ขึ้น ตลอดเวลา
และรุนแรง
บวมมาก

- นิ้วมือถูกตัดไป 2
นิ้วหรือมากกว่าและ
ยัง พบร่ อ งรอยของ
โรคหลอดเลือดหรือ
แผลตืน้ ๆ ของนิ้วอื่น
ยังปรากฏอยู่

- แขนแต่ละข้างถูก
ตัดนิ้วมือไป 2 นิ้ ว
หรื อ มากกว่ า หรื อ
แขนข้า งหนึ่ งถู กตัด
ที่ข้อ มือหรือสู ง กว่ า
และแขนอีกข้างหนึ่ง
มี แ ผลเ รื้ อ รั ง ที่ ลึ ก
หรือกว้าง

นิ้ ว มื อ ถู ก ตั ด อ อ ก
ทัง้ หมดหรือตัดแขน
ที่ข้ อ มื อ หรื อ เหนื อ
ข้ อ มื อ ทั ้ง ส อง ข้ า ง
และยั ง คงมี อ าการ
ของโรคหลอดเลือ ด
เหลืออยู่หรือมีแผลที่
กว้ า งหรือ ลึก ที่แ ขน
ทัง้ สองข้าง

-

-

-

ได้ผลบ้าง

ได้ผลบ้าง

ไม่ได้ผล
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จากตารางที่ 2-17 แสดงการแบ่งระดับการสูญเสียสมรรถภาพทีเ่ กิดจากโรคของหลอดเลือด การตรวจร่างกาย
ต้องพบอาการแสดงของหลอดเลือดที่เสียหายจากโรคของหลอดเลือด เพื่อนามาใช้ เป็ นตัว จัดระดับ ของการสูญเสีย
สมรรถภาพของผูร้ บั การประเมิน การสูญเสียสมรรถภาพ 0 - 9% คือกลุ่มทีพ่ บ Raynaud’s phenomenon จากการตีบตัน
ของหลอดเลือด เช่น finger - brachial index น้อยกว่า 0.8 หรืออุณหภูมทิ ผ่ี วิ หนังของนิ้วมือลดลงร่วมกับ laser Doppler
ให้สญ
ั ญาณลดลงและไม่กลับคืนปกติเมื่อทาให้น้ิวนัน้ อุ่นขึน้ ซึง่ อาการต่าง ๆ นัน้ ตอบสนองดีต่อการเปลีย่ นแปลงการ
ดาเนินชีวติ ประจาวัน และ/หรือการรักษาด้วยยา
การสูญเสียสมรรถภาพ 10-39% คือกลุ่มทีพ่ บ Raynaud’s phenomenon จากการตีบตันของหลอดเลือด ซึง่ มี
การตอบสนองเพียงบางส่วนต่อการเปลีย่ นแปลงการดาเนินชีวติ ประจาวัน และ/หรือการรักษาด้วยยา
ตัวอย่างที่ 2. 62
ประวัติ

การตรวจร่างกาย

ผลการประเมิ น
คาอธิ บาย

ผู้รบั การประเมินเป็ นหญิงวัย 45 ปี มี Raynaud’s phenomenon เนื่องจากโรค scleroderma
มา 9 ปี ผูร้ บั การประเมินมีแผลทีน่ ้วิ มือซึง่ รักษาด้วยยา prazosin hydrochloride ปรากฏว่า
แผลหายเพียงบางส่วน
มี แ ผลตื้ น ๆ ที่ ป ลายนิ้ ว ชี้ แ ละนิ้ ว นางข้ า งขวา ส่ ว นปลายนิ้ ว ชี้ แ ละนิ้ ว นางซ้ า ยแห้ ง
หลุดไป (Autoamputation), มีค่า finger-brachial index 0.6 และสัญญาณ laser Doppler
แสดงว่ า มีก ารสูญ เสีย สมรรถภาพของระบบไหลเวีย นระดับ จุ ล ภาค (Microcirculatory
Impairment)
ผูร้ บั การประเมินสูญเสียสมรรถภาพ ร้อยละ 45 ของทัง้ ร่างกาย
1. แขนซ้าย : จากตารางที่ 2 - 17 จัดอยู่ในระดับ 3 ขัน้ ปานกลาง จึงประเมินการสูญเสีย
สมรรถภาพร้อยละ 55 ของแขน นิ้วทีข่ าดไปทาให้มกี ารสูญเสียสมรรถภาพของแขนอีกร้อย
ละ 7 (รูปที่ 2-5) เมื่อนาค่าการสูญเสียสมรรถภาพทัง้ สองส่วนมารวมกัน (55% รวมกับ 7%)
โดยใช้ตารางค่ารวมได้ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแขนซ้ายร้อยละ 58 หรือร้อยละ 35
ของทัง้ ร่างกาย (ตารางที่ 2-3)
2. แขนขวา : จากตารางที่ 2 - 17 จัดอยู่ในระดับ 2 ขัน้ ปานกลาง จึงประเมินการสูญเสีย
สมรรถภาพร้อยละ 25 ของแขนหรือร้อยละ 15 ของทัง้ ร่างกาย (ตารางที่ 2-3)
รวมค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแขนทัง้ สองข้าง โดยใช้ตารางค่ารวม (35% รวม
กับ 15%) ได้เท่ากับ ร้อยละ 45 ของทัง้ ร่างกาย
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2.7 การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของแขนและมือจากความผิดปกติ อื่นๆ (Impairment of
the Upper Extremities Due to Other Disorders)
ความผิดปกติอ่นื ทีท่ าให้เกิดการสูญเสียสมรรถภาพของแขนและมือ ได้แก่
- ความผิดรูปร่างของกระดูกและข้อ (Bone and Joint Deformities) (หัวข้อ 2.7.1)
- การผ่าตัดตกแต่งข้อ (Resection/Implant Arthroplasty) (หัวข้อ 2.7.2)
- ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและเอ็น (Musculotendinous Impairments) (หัวข้อ 2.7.3)
- การอักเสบของเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อ (Tendinitis) (หัวข้อ 2.7.4)
- กล้ามเนื้ออ่อนแรง (Loss of Strength) (หัวข้อ 2.8)
การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแขนเนื่องจากสาเหตุเหล่านี้ให้ใช้ ตารางที่ 2-19 ถึง 2-30 เพื่อประเมิน
ระดับความรุนแรงของการสูญเสียสมรรถภาพ แล้วนาค่าทีไ่ ด้คณ
ู กับค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพสูงสุดของแต่ละส่วน
โดยเฉพาะ (ตารางที่ 2-18) จากนัน้ จึงนาค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของแต่ ละอย่างที่ได้มารวมกันโดยใช้
ตารางค่ารวม
ส่วนความผิดปกติท่เี กิดที่ผวิ หนังบริเวณแขนและมือ เช่น การสูญเสียรูปลักษณ์ รอยแผลเป็ น และการปลูก
ผิวหนัง ให้ใช้เกณฑ์และวิธีการประเมินการสูญเสีย เรื่องผิวหนังในบทที่ 8 เป็ นแนวทางในการประเมิน การสูญเสีย
สมรรถภาพ
ก่อนใช้วธิ กี ารประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแขนและมือทีเ่ กิดจากความผิดปกติอ่นื ๆ ถ้าสามารถประเมิน
การสูญเสียสมรรถภาพโดยวิธกี ารต่างๆทีก่ ล่าวมาแล้วได้กค็ วรใช้วธิ กี ารเหล่านัน้ ก่อน บางกรณีการประเมินการสูญเสีย
สมรรถภาพจากพิสยั การเคลื่อนไหวข้อลดลง มีมากกว่าหนึ่งอย่าง แต่ทงั ้ หมดเกิด จากสาเหตุเดียวกัน ผูป้ ระเมินต้องมี
ความเข้าใจกลไกการเกิดพยาธิสภาพของความพิการและการสูญเสียสมรรถภาพทีเ่ กิดตามมา เพื่อจะได้ไม่ประเมิน การ
สูญเสียสมรรถภาพจากสาเหตุเดียวกันซ้า
ตารางที่ 2-18 เป็ นตารางค่าการสูญเสียสมรรถภาพสูงสุด ของนิ้วมือ มือ ข้อมือ ข้อศอก ข้อไหล่ ใช้ในการ
ประเมินการสูญเสียสมรรถภาพแต่ละกรณีในหัวข้อ การสูญเสียสมรรถภาพของแขนและมือจากความผิ ดปกติ อื่นๆ
ค่าการสูญเสียสมรรถภาพนี้สามารถเทียบเปลีย่ นเป็ นของอวัยวะทีใ่ หญ่ขน้ึ จนถึงของทัง้ ร่างกายได้
ข้อสังเกต ค่าสัดส่วนสัมพัทธ์ของการสูญเสียสมรรถภาพของข้อไหล่ ข้อศอก ข้อมือ ทีเ่ กิดจากการเคลื่อนไหว
ลดลง ในหัวข้อ 2. 4 นัน้ มีค่าเท่ากับการสูญเสียสมรรถภาพทีเ่ กิดจากความผิดปกติอ่นื ๆ ตามตารางที่ 2-18 แต่ค่าจะ
แตกต่างกันกับการถูกตัดขาดทีร่ ะดับเดียวกันในตารางที่ 2-4
ค่าหน่วยของข้อแต่ละข้อของนิ้วหัวแม่มอื และนิ้วมือทีอ่ ยู่ในตารางที่ 2-18 กาหนดให้มคี ่าหน่ วยเป็ น 100% ของ
นิ้วซึง่ แตกต่างไปจากค่าทีก่ าหนดไว้ในเรื่องการตัดขาดตามตารางที่ 2-4 และการเคลื่อนไหวผิดปกติตามหัวข้อ 2.4 ส่วน
ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของมือ นิ้วมือ กาหนดให้มคี ่าเหมือนกันตลอดการประเมินในหัวข้อนี้
ถ้านิ้วมือนิ้วใดมีการสูญเสียสมรรถภาพทีเ่ กิดจากความผิดปกติอ่นื ๆ มากกว่าหนึ่งข้อ และถ้าแต่ละข้อมีพสิ ยั การ
เคลื่อนไหวเป็ นปกติ ให้นาค่าการสูญเสียสมรรถภาพทีป่ ระเมินได้ตามหัวข้อนี้แต่ละข้อมาบวกกันได้โดยตรง แต่ถ้าข้อ
นัน้ ๆมีการสูญเสียสมรรถภาพเนื่องจากสูญเสียการเคลื่อนไหวของข้อ ด้วย จะต้องนาค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากการ
สูญเสียการเคลื่อนไหวของข้อ มารวมกับค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากความผิดปกติอ่นื ๆ โดยใช้ตารางค่ารวม
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ตารางที่ 2-18

ค่าการสูญเสียสมรรถภาพสูงสุดของนิ้ ว มือ ข้อมือ ข้อศอก และข้อไหล่ จากความผิดปกติ เฉพาะข้อ
ต่อหรือหน่ วยย่อย ของแขนและมือ ที่มีหน่ วยการสูญเสียฯเป็ นของนิ้ ว มือ แขน และของทัง้ ร่างกาย *
(Maximum Impairment Values for the Digits; Hand, Wrist, Elbow, and Shoulder Due to Disorders
of Specific Joints or Units*)

ข้อและหน่ วยย่อยของแขนและมือ

นิ้ ว

ร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพสุงสุดของ
มือ
แขน

ทัง้ ร่างกาย

ข้อไหล่
Glenohumeral
Acromioclavicular
Sternoclavicular

-

-

60
25
5

36
15
3

-

-

70
50
20

42
30
12

-

100

60
40
20
30
90

36
24
12
18
54

100
60
15
25

40
24
6
10

36
22
5
9

22
13
3
5

100
50
30
20

20
10
6
4

18
9
5
4

11
5
3
2

100
50
30
20

10
5
3
2

9
5
3
2

5
3
2
1

ข้อศอก
ทัง้ ข้อศอก
Ulnohumeral
Proximal radio ulnar
ข้อมือ
ทัง้ ข้อมือ
Radiocarpal
Distal radio ulnar
กระดูกข้อมือแถวแรก
ทัง้ มือ
นิ้ วหัวแม่มือ
นิ้วหัวแม่มอื ทัง้ นิ้ว (ทุกข้อ)
ข้อฐานนิ้ว (CMC)
ข้อโคนนิ้ว (MP)
ข้อปลายนิ้ว (IP)
นิ้ วชี้และนิ้ วกลาง
ทัง้ นิ้ว
ข้อโคนนิ้ว
ข้อกลางนิ้ว
ข้อปลายนิ้ว
นิ้ วนาง หรือนิ้ วก้อย
ทัง้ นิ้ว
ข้อโคนนิ้ว
ข้อกลางนิ้ว
ข้อปลายนิ้ว

* ค่าแต่ละค่ามีความสัมพันธ์กบั หน่วยใหญ่ท่อี ยู่ถดั ขึน้ มาจนถึงหน่ วยของทัง้ ร่างกาย
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2.7.1 แนวทางการประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของแขนและมือจากการผิ ดรูปร่างของกระดูกและ
ข้อ (Bone and Joint Deformities)
ถ้าตรวจพบกระดูกหรือข้อมีความผิดปกติหลายๆ อย่างของหน่วยเดียวกันวิธปี ฏิบตั เิ พื่อป้องกันการประเมินการ
สูญเสียสมรรถภาพซ้า คือ
1. สาหรับข้อนิ้วมือ ข้อมือ ข้อศอก ถ้าข้อใดมีการเลื่อนที่ (Translocation) อาจจะพบการเอียง (Lateral
Deviation), การบิดหมุนของข้อนิ้วมือ(Rotational Deformities) ร่วมกับข้อหลุดหรือข้อเคลื่อน(Dislocation
or Subluxation)ได้ การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพทีเ่ กิดจากความผิดปกติดงั กล่าวให้ใช้ค่าสูงสุดที่
ประเมินการสูญเสียสมรรถภาพได้เพียงค่าเดียว ห้ามนาค่าทีป่ ระเมินได้แต่ละค่ามารวมกัน
2. ค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากการเคลื่อนไหวของข้อทีล่ ดลง ให้ทาการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพ ตาม
หัวข้อ2.4 อาจจะนามารวมกับค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากความผิดปกติในหัวข้อนี้ได้ แต่หา้ ม นามารวม
กับความผิดปกติจากข้อบวมเนื่องจากเยื่อบุขอ้ หนาตัว (Synovial Hypertrophy), ข้อหลุดหรือข้อเคลื่อนที่ ที่
เป็ นอยู่ตลอดเวลา (Persistent Joint Subluxation or Dislocation) ตลอดจนความผิดปกติจากกล้ามเนื้อ
และเส้นเอ็น (Musculotendinous Disorders ตามหัวข้อ 2.7.3)
3. การสูญเสียสมรรถภาพจากการทีข่ อ้ ไม่มนคง
ั ่ (Joint Instability) อาจนามารวมกับค่าการสูญเสียสมรรถภาพ
อื่น เช่น การเคลื่อนไหวที่ลดลง แต่ห้ามนามารวมกับการสูญเสียสมรรถภาพจากการผ่าตัดตกแต่งข้อ
(Arthroplasty)
4. ถ้าจะประเมินการสูญเสียสมรรถภาพจากข้อบวมเพราะเยื่อบุขอ้ หนาตัว (Synovial Hypertrophy) จะต้องไม่
พบว่ามีความผิดปกติอ่นื ๆ ของข้อนัน้ อีก
5. การมีเสียงในข้อ (Joint Crepitation) ไม่ต้องประเมินการสูญเสียสมรรถภาพเพราะประเมินจากความ
ผิดปกติอ่นื ๆ ของข้อได้ค่าถูกต้องกว่า
2.7.1.1 แนวทางการประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพจากข้อบวมเนื่ องจากเยื่อบุข้อหนาตัว (Synovial
Hypertrophy)
เยื่อบุข้อหนาตัวเป็ นอาการแสดงของข้ออักเสบและอาจทาให้ข้อเคลื่อนไหวได้น้อยลง ถ้าข้อบวม เกิดจาก
เยื่อบุขอ้ หนาตัวเพียงอย่างเดียว ประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วมือ ข้อมือ ข้อศอก ข้อไหล่ ได้จากผลคูณของค่า
ร้อยละของการสูญเสียสมรรถภาพของข้อจากการบวม (ตารางที่ 2-19) กับค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพสูงสุด ของ
ข้อ นัน้ (ตารางที่ 2-18) ห้ า มน าค่า ที่ ป ระเมิ น การสู ญเสี ย สมรรถภาพจากข้ อ บวมไปรวมกับ ค่า การสู ญ เสี ย
สมรรถภาพที่เกิ ดจากข้อเคลื่อนไหวลดลงหรือความผิดปกติ อื่นๆ ที่พบร่วมด้วย
ตารางที่ 2-19

ค่าการสูญเสียสมรรถภาพตามระดับความรุนแรงของเยื่อบุข้อที่หนาตัว
(Joint Impairment From Synovial Hypertrophy)

ระดับความรุนแรง
เล็กน้อย : เห็นได้ดว้ ยตา
ปานกลาง : ตรวจ คลาได้
รุนแรง : ข้อมีขนาดโตขึน้ มากกว่าร้อยละ 10

ร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของข้อ *
10
20
30

* การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของข้อทีเ่ ยื่อบุขอ้ หนาตัวให้นาค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพตามระดับความรุนแรงของข้อบวมไปคูณกับค่าร้อยละการสูญเสีย
สมรรถภาพสูงสุดของข้อนัน้ ๆ ตามตารางที่ 2-18
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2.7.1.2 แนวทางการประเมิ นการสูญเสี ยสมรรถภาพจากนิ้ วมือเอี ยงไปทางด้านข้าง (Digit Lateral
Deviation)
นิ้วมือทีเ่ อียงไปข้างใดข้างหนึ่งไม่ว่าจะเกิดที่ขอ้ ไหนของนิ้วก็มผี ลต่อการกามือทัง้ สิน้ ดังนัน้ จึงใช้ค่ามุมของนิ้วที่
เอียงนัน้ มาประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วมือ ด้วยการวัดการเอียงของนิ้วมือทีเ่ อียงไปจากแนวปกติในท่าเหยียด
นิ้วมือเต็มที่พร้อมค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วตามความรุนแรง (ตารางที่ 2-20) นาค่าร้อยละการสูญเสีย
สมรรถภาพของนิ้วมือตามระดับความรุนแรงทีไ่ ด้คณ
ู กับค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพสูงสุดจากความผิดปกติของนิ้ว
มือนัน้ ทัง้ นิ้ว
ถ้าการเอียงของนิ้วมือเกิดร่วมกับความผิดปกติอ่นื ด้วย เช่น การเคลื่อนไหวของข้อผิดปกติ ต้องประเมินการ
สูญเสียสมรรถภาพของนิ้วมือจากการเอียงและการเคลื่อนไหวผิดปกตินัน้ ตามหัวข้อ 2.7.1 แล้วนาค่าการสูญเสีย
สมรรถภาพของทัง้ สองส่วนมารวมกันโดยใช้ตารางค่ารวม
ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้ วที่ เอียงไปทางด้านข้าง ตามระดับความรุนแรงของ การเอียง
(ด้านนิ้ วหัวแม่มือ หรือด้านนิ้ วก้อย) (Digit Impairment From Active Ulnar or Radial
Deviation)
ระดับความรุนแรงของการเอียง
ร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้ ว *
เล็กน้อย : น้อยกว่า 10 องศา
10
ปานกลาง :
10-30 องศา
20
รุนแรง
:
มากกว่า 30 องศา
30
ตารางที่ 2-20

* การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วทีเ่ อียงไปด้านข้างให้นาค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วทีเ่ อียงไปทางด้านข้างตามระดับความรุนแรงไปคูณกับค่าร้อย
ละการสูญเสียสมรรถภาพสูงสุดของข้อนัน้ ตามตารางที่ 2-18

ตัวอย่างที่ 2.63
ประวัติ
การตรวจร่างกาย
ผลการประเมิ น
คาอธิ บาย

ผูร้ บั การประเมินได้รบั การบาดเจ็บทีเ่ ส้นเอ็นของข้อกลางนิ้วของนิ้วก้อยมือซ้าย หลังจาก
รักษาหายดีแล้วนิ้วก้อยยังเอียงอยู่
ข้อกลางนิ้วของนิ้วก้อยเอียงไปทางด้านนิ้วก้อย เป็ นมุม 35 องศา ข้อกลางนิ้วเหยียด
ไม่ตรงขาดไป 20 องศาและงอได้ 30 องศา
ผูร้ บั การประเมินมีการสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 6 ของมือหรือ ร้อยละ 5 ของทัง้ ร่างกาย
1. ข้อกลางนิ้วเอียง 35 องศา จากตารางที่ 2-20 ระดับความรุนแรง มีค่าการสูญเสีย
สมรรถภาพของนิ้วร้อยละ 30
2. การสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วก้อยทัง้ นิ้ วคือร้อยละ 100 นามาคูณกับค่าการสูญเสีย
สมรรถภาพจากข้อกลางนิ้วเอียงจะได้ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วก้อยจากนิ้ว
เอียงร้อยละ 30 ของนิ้ว (30% x 100% = 30%)
3. ข้อกลางนิ้วเหยียดไม่ตรงขาดไป 20 องศา งอได้ 30 องศาจะสูญเสียสมรรถภาพของ
นิ้วก้อย ดังนี้ จากรูปที่ 2-23
นิ้วก้อยมีการสูญเสียสมรรถภาพจากการเหยียด IE%, = 7%
นิ้วก้อยมีการสูญเสียสมรรถภาพจากการงอ
IF%, = 42%
นิ้วก้อยจะสูญเสียสมรรถภาพจากการเคลื่อนไหวที่ผดิ ปกติเท่ากับ (7%+42%=49%)
ร้อยละ 49 ของนิ้ว
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4. ดังนัน้ ผูร้ บั การประเมินจะสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วก้อย ร้อยละ 64 (30% รวมกับ
49% ได้ 64%) ซึง่ เท่ากับร้อยละ 6 ของมือ (ตารางที่ 2-2) และเท่ากับร้อยละ 5 ของ
แขน หรือเท่ากับร้อยละ 3 ของทัง้ ร่างกาย (ตารางที่ 2-3)
2.7.1.3 แนวทางการประเมิ นการสูญเสี ยสมรรถภาพจากการบิ ดหมุนของนิ้ วมือ (Digit Rotational
Deformity)
กระดูกฝา่ มือหรือกระดูกนิ้วมือทีห่ กั และติดในท่าผิดปกติ หรือมีโรคต่างๆ ของข้อ เช่น โรครูมาตอยด์ ทาให้เกิด
การบิดหมุนของนิ้วมือได้ เช่น นิ้วชีพ้ กิ ารบิดหมุนอยู่ในท่าคว่า (Pronation Deformity) การบิดหมุนของนิ้วมือเกิดขึน้ ได้
ทุกระดับตัง้ แต่กระดูกนิ้วมือท่อนปลาย ท่อนกลาง และท่อนโคน ซึง่ สามารถวัดการบิดหมุนของนิ้วมือได้ในท่ากามือเอง
เต็มที่ นิ้วทีห่ กั ติดผิดรูปจะไปทับนิ้วทีด่ ที งั ้ ในท่าคว่าหรือหงายนิ้วมือทาให้เกิดการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วมือนัน้ ทัง้ นิ้ว
ดังนัน้ จึงต้องประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วทีบ่ ดิ หมุนทัง้ นิ้ว (ไม่ว่าจะเกิดทีข่ อ้ ใด) การประเมินระดับความรุนแรง
ของนิ้วทีบ่ ดิ ให้วดั มุมขณะกามือเองเต็มที่ ค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของมือทีเ่ กิดจากนิ้วมือทีบ่ ดิ หมุนให้คานวณ
จากผลคูณของค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วมือทีบ่ ดิ หมุน ตามระดับความรุนแรงจากตารางที่ 2-21 กับค่า
ร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพสูงสุดของนิ้วมือทัง้ นิ้วนัน้ ตารางที่ 2-18
ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วมือจากนิ้วบิดหมุนอาจรวมกับค่าการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วนัน้ จากสาเหตุ
อื่นๆ ของนิ้วนัน้ ได้โดยใช้ตารางค่ารวม เช่น การเคลื่อนไหวทีล่ ดลง แต่ห้ามรวมกับการสูญเสียสมรรถภาพที่ เกิ ดจาก
ข้อหลุด/ข้อเคลื่อนหรือนิ้ วเอียง ให้เลือกใช้ค่าสูงสุดที่ประเมิ นได้เพียงค่าเดียว
ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้ วมือที่บิดหมุนตามระดับความรุนแรงของการบิ ดหมุน
(Digit Impairment From Rotational Deformity)
ระดับความรุนแรงของการบิดหมุน
ร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้ ว *
เล็กน้อย : น้อยกว่า 15 องศา
20
ปานกลาง : 15-30 องศา
40
รุนแรง
: มากกว่า 30 องศา
60
ตารางที่ 2-21

* การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของมือทีเ่ กิดจากนิ้วมือทีบ่ ดิ หมุนให้นาค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วมือทีบ่ ดิ หมุนตามระดับความรุนแรงคูณกับค่าร้อยละ
การสูญเสียสมรรถภาพสูงสุดของนิ้ วมือนิ้ วนัน้ ตามตารางที่ 2-18

ตัวอย่างที่ 2.64
ประวัติ
การตรวจร่างกาย

ผลการประเมิ น
คาอธิ บาย

ผูร้ บั การประเมินได้รบั บาดเจ็บตรวจพบกระดูกฝา่ มือ (Metacarpal) ของนิ้วชีห้ กั หลังจาก
รักษาหายและกระดูกเชื่อมติดกันดีแล้ว
เวลากามือเต็มทีน่ ้วิ ชีบ้ ดิ คว่าลง 20 องศา จากแนวเดิม
ผูร้ บั การประเมินสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 7 ของแขน หรือเท่ากับร้อยละ 4 ของทัง้ ร่างกาย
(ตารางที่ 2-3)
จากตารางที่ 2-21 ความรุ น แรงของนิ้ ว ชี้บิด หมุ น อยู่ร ะดับ ปานกลาง มีค่ า การสูญ เสีย
สมรรถภาพร้อยละ 40 ของนิ้วชี้ จากตารางที่ 2-18 ค่าสัดส่วนสัมพัทธ์ของนิ้วชีม้ คี ่าเท่ากับ
ร้อยละ 20 ของมือ ดังนัน้ ผูร้ บั การประเมินมีการสูญเสียสมรรถภาพของมือร้อยละ 8 (40%
x 20% = 8%) ซึง่ เท่ากับร้อยละ 7 ของแขน (ตารางที่ 2-2)
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2.7.1.4 แนวทางการประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพจากข้อเคลื่อนหรือข้อหลุดอย่างถาวร (Persistent
Joint Subluxation or Dislocation)
ข้อเคลื่อนหรือข้อหลุดอย่างถาวรทาให้ขอ้ นัน้ เคลื่อนไหวไม่ได้เลย หรือเคลื่อนไหวได้น้อยลง ห้ามนาค่าการ
สูญเสียสมรรถภาพที่ ประเมิ นได้ไปรวมกับค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากการเคลื่อนไหวที่ ลดลง ความผิ ดปกติ
ของกล้ า มเนื้ อ และเส้ น เอ็น หรื อ ข้ อ บวมจากเยื่ อ บุ ข้ อ หนาตัว การสู ญ เสีย สมรรถภาพของมือ หรือ แขนจาก
ข้อเคลื่อนหรือข้อหลุดอย่างถาวรประเมินได้จากผลคูณของค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของข้อทีเ่ คลื่อนหรือข้อหลุด
อย่างถาวรตามระดับความรุนแรง (ตารางที่ 2-22) กับค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพสูงสุด ของแขนหรือมือจากข้อนัน้
(ตารางที่ 2-18)
ตารางที่ 2-22

ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของข้อจากข้อหลุดหรือข้อเคลื่อนถาวร ตามระดับความรุนแรง
(Joint Impairment From Persistent Subluxation or Dislocation)
ระดับความรุนแรงของข้อหลุดหรือข้อเคลื่อน
ร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของข้อ *
เล็กน้อย : สามารถดึงข้อให้เข้าทีไ่ ด้โดยง่าย
20
ปานกลาง : สามารถดึงข้อให้เข้าทีไ่ ด้เพียงบางส่วน
40
รุนแรง
: ไม่สามารถดึงข้อให้เข้าทีไ่ ด้เลย
60
* การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของข้อเคลื่อน หรือข้อหลุดถาวร ให้นาค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพตามระดับความรุนแรงของข้อนัน้ มาคูณกับค่ าร้อยละการ
สูญเสียสมรรถภาพสูงสุดของข้อนัน้ ตามตารางที่ 2-18

2.7.1.5 แนวทางการประเมิ นการสูญเสี ยสมรรถภาพจากข้อไม่มนคง
ั ่ (Joint Passive Mediolateral
Instability)
ข้อทีไ่ ม่มนคงมั
ั ่ กเกิดจากการบาดเจ็บทีข่ อ้ มาก่อน ทาให้ขอ้ หลวมและถูกดันไปด้านข้างได้มากกว่าปกติเป็ นเหตุ
ให้เกิดการสูญเสียสมรรถภาพของข้อ ระดับความรุนแรงของข้อไม่มนคงที
ั่
เ่ อียงไปทางด้านข้าง หาได้โดยการวัดมุมทีข่ อ้
เอียงไปทางด้านข้าง (Mediolateral Angulation) ขณะทีผ่ รู้ บั การประเมินทาการงอและเหยียดข้อเปรียบเทียบกับข้อข้างที่
‚ปกติ‛ พร้อมค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของข้อ (ตารางที่ 2-23) การสูญเสียสมรรถภาพของแขนหรือมือ ประเมินได้
จากผลคูณของค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของข้อทีไ่ ม่ มนคงตามระดั
ั่
บความรุนแรง (ตารางที่ 2-23) กับค่าร้อยละ
การสูญเสียสมรรถภาพสูงสุดของแขนหรือมือจากข้อนัน้ (ตารางที่ 2-18) ถ้ามีความผิดปกติอ่นื ๆ ของข้อร่วมด้วย ต้อง
ประเมิน การสูญ เสีย สมรรถภาพของแขนจากความผิด ปกติอ่ืน ๆ ของข้อ แต่ ละอย่า งก่ อน แล้ว จึงน าค่ าการสูญ เสีย
สมรรถภาพของแขนที่ได้ทงั ้ หมดมารวมกันโดยใช้ตารางค่ารวม แต่ห้ามประเมิ นการสูญเสี ยสมรรถภาพจากการ
ผ่าตัดตกแต่งข้อ (Arthroplasty) ร่วมกับกรณี ข้อไม่มนคง
ั่
ส่วนข้อมือและข้อไหล่ไม่มนคงก็
ั่
ให้ประเมินตามหัวข้อ
2.7.7 และ 2.7.8 ตามลาดับ
ตารางที่ 2-23

ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของข้อไม่มนคงที
ั่
่เอียงไปทางด้านข้าง ตามระดับความรุนแรง
(Joint Impairment Due to Excessive Passive Mediolateral Instability)
ระดับความรุนแรงของข้อที่ไม่มนคงโดยวั
ั่
ดมุมที่เอียง
ร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของข้อ *
ไปทางด้านข้างเปรียบเทียบกับข้างปกติ
เล็กน้อย : น้อยกว่า 10 องศา
20
ปานกลาง :
10-20 องศา
40
รุนแรง
: มากกว่า 20 องศา
60
* การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของข้อไม่มนคงที
ั่
เ่ อียงไปทางด้านข้าง คานวณได้จากผลคูณของค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของข้อทีไ่ ม่ม ัน่ คงทีเ่ อียงไป
ทางด้านข้าง ตามระดับความรุนแรง กับค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพสูงสุดของข้อนัน้ ตามตารางที่ 2-18
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ตัวอย่างที่ 2.65
ประวัติ
การตรวจร่างกาย
ผลการประเมิ น

ผูร้ บั การประเมินชาย อายุ 20 ปี ได้รบั บาดเจ็บนิ้ว ที่หวั แม่มอื ซ้ายขณะทางานได้รบั การ
รักษาจนหายดีแล้ว
ข้อโคนนิ้วหัวแม่มอื ไม่มนคงถู
ั ่ กดันไปทางด้านนิ้วหัวแม่มอื ได้ 60 องศา ขณะทีน่ ้วิ หัวแม่มอื
ข้างตรงข้ามดันไปได้เพียง 30 องศา ส่วนการเคลื่อนไหวอื่นๆ ของข้อเป็ นปกติ
ผู้รบั การประเมิ นสูญ เสี ยสมรรถภาพจากข้อโคนนิ้ วหัวแม่มื อไม่มนคงร้
ั่
อยละ 2
ของทัง้ ร่างกาย

คาอธิ บาย
1. ข้อโคนนิ้วหัวแม่มอื ทีถ่ ูกดันไปด้านนิ้วหัวแม่มอื ได้ 60 องศา ซึง่ มากกว่าข้างปกติ
30 องศา มีความรุนแรงอยู่ในระดับรุนแรงคิดเป็ นการสูญเสียสมรรถภาพของข้อ
ร้อยละ 60 (ตารางที่ 2-23)
2. ค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพสูงสุด ของนิ้วหัวแม่มือจากข้อโคนนิ้วหัวแม่ มือ
เท่ากับร้อยละ 15 ของนิ้ว (ตารางที่ 2-18)
ดังนัน้ ผูร้ บั การประเมินจะสูญเสียสมรรถภาพเท่ากับร้อยละ 9 (60% x 15% = 9%)
ของนิ้วหัวแม่มอื หรือเท่ากับร้อยละ 4 ของมือ (ตารางที่ 2-1) หรือเท่ากับร้อยละ 4
ของแขน (ตารางที่ 2-2) หรือร้อยละ 2 ของทัง้ ร่างกาย (ตารางที่ 2-3)
2.7.1.6 แนวทางการประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพจากข้อมือ ข้อศอก เอียงไปทางนิ้ วหัวแม่มือหรือ
นิ้ วก้อย ที่เกิ ดขึน้ ได้เอง (Wrist, Elbow Joint Active Radial and Ulnar Deviations)
ระดับการเอียงไปด้านนิ้วหัวแม่มอื หรือนิ้วก้อย ของข้อมือหรือข้อศอกทีเ่ กิดขึน้ ได้เอง ให้วดั จากมุมทีข่ อ้ เอียงไป
จากตาแหน่ งปกติ (neutral) ในขณะทีข่ อ้ นัน้ เหยียดเต็มที่ ความรุนแรงของข้อทีเ่ อียงไปวัดจากค่ามุมที่เอียงไปโดย
เปรียบเทียบกับข้อข้างที่ ‚ปกติ‛ ด้านตรงกันข้าม
ค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของแขนทีเ่ กิดจากข้อมือ หรือข้อศอกเอียง คานวณได้จากผลคูณของค่าร้อยละ
การสูญเสียสมรรถภาพของข้อมือหรือ ข้อศอกทีเ่ อียงผิดปกติ (ตารางที่ 2-24) กับค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพสูงสุด
ของแขนจากข้อมือหรือข้อศอก (ตารางที่ 2-18)
ถ้ามีความผิดปกติอ่นื ของข้อมือหรือ ข้อศอกร่วมด้วย ต้องประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากความ
ผิดปกติอ่นื ๆ ของข้อก่อน แล้วจึงนาค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแขนทีไ่ ด้มารวมกันโดยใช้ตารางค่ารวม
ตารางที่ 2-24

ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของข้อมือหรือข้อศอกที่เอียงโดยเกิ ดขึน้ เอง ตามระดับความรุนแรง
(Wrist and Elbow Joint Impairment From Excessive Active Mediolateral Deviation)
ระดับความรุนแรงของข้อเอียงที่เกิ ดขึน้ เอง
ร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของข้อ *
เล็กน้อย : น้อยกว่า 20 องศา
10
ปานกลาง :
20-30 องศา
20
รุนแรง
: มากกว่า 30 องศา
30
* การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของข้อมือ ข้อศอกทีเ่ อียงไปทางด้านนิ้วหัวแม่มอื หรือนิ้วก้อย ให้นาค่าค่าร้อยละ การสูญเสียสมรรถภาพของข้อมือ หรือข้อศอกที่
เอียงไปเองตามระดับความรุนแรงไปคูณกับค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพสูงสุด ของแขนจากข้อนัน้ ตามตารางที่ 2-18
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ตัวอย่างที่ 2.66
ประวัติ

การตรวจร่างกาย

ผลการประเมิ น
คาอธิ บาย

ผู้รบั การประเมินเกิดการบาดเจ็บที่ข้อศอก ได้รบั การวินิจฉัยโรคว่าเป็ น displaced
supracondylar fracture ทีก่ ระดูก humerus ได้รบั การรักษาโดยการจัดกระดูกให้เข้าที่
และใส่เฝือกไว้จนกระดูกติดดี
หลังการรักษา 1 ปี 6 เดือน แพทย์ตรวจพบข้อศอกเอียงเข้าใน (Cubitus Varus) เป็ นมุม
10 องศาเมื่อเหยียดเต็มที่ แต่ขอ้ ศอกข้างตรงข้ามเอียงออกด้านนอก (Cubitus Valgus)
15 องศา จากภาพถ่ายรังสีบริเวณข้อศอกพบว่ากระดูกติดในท่าเอียง
ผูร้ บั การประเมินสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 8 ของทัง้ ร่างกาย
1. ข้อศอกเอียงเข้าในเปรียบเทียบกับด้านตรงกันข้าม = 10o (Varus)+15o (Valgus)
คิดเป็ นค่ามุมผิดปกติ 25o มีความรุนแรงของข้อเอียงอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าการ
สูญเสียสมรรถภาพของข้อศอก ร้อยละ 20 (ตารางที่ 2-24)
2. ค่าร้อยละของการสูญเสียสมรรถภาพสูงสุดของข้อศอกเท่ ากับร้อยละ 70 ของแขน
หรือเท่ากับร้อยละ 42 ของทัง้ ร่างกาย (ตารางที่ 2-18)
ดังนัน้ ผูร้ บั การประเมินรายนี้มกี ารสูญเสียสมรรถภาพของแขนเนื่องจากข้อศอกเอียงเข้า
ในร้อยละ 14 (20% x 70% = 14%) ของแขน หรือเท่ากับร้อยละ 8 (20% x 42% =
8.4%) ของทัง้ ร่างกาย

2.7.1.7 แนวทางการประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพจากข้อมือไม่มนคง
ั ่ (Carpal Instability)
ข้อมือไม่มนคงแบ่
ั่
งเป็ น 3 ระดับ คือ เล็กน้อย ปานกลาง และรุนแรง ตามการตรวจพบทางภาพถ่ายรังสีท่ี
กาหนดไว้ในตารางที่ 2-25 ข้อมือไม่มนคงในระดั
ั่
บเล็กน้อยสามารถวินิจฉัยได้โดยการตรวจพบเอ็นยึดข้อฉีกขาดจากการ
ตรวจด้วยกล้องส่องข้อ ภาพถ่ายรังสีธรรมดาจากการฉีดสารทึบแสงเข้าข้อหรือการตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)
ทัง้ ๆ ทีภ่ าพถ่ายรังสีพบว่ากระดูกข้อมือเป็ นปกติ มีผรู้ บั การประเมินบางรายทีม่ อี าการเจ็บปวดข้อมือและ ข้อมือไม่มแี รง
กระดูกข้อมือไม่มนคง
ั ่ ชนิด dynamic หรือ non dissociative ซึง่ ไม่สามารถวัดการเปลีย่ นแปลงค่ามุมต่าง ๆ จาก
ภาพถ่ายรังสีปกติได้ อาการของข้อมือไม่มนคง
ั ่ ชนิด non dissociative จะมีอาการเจ็บปวดและมีเสียงดังในข้อขณะ
ประกอบกิจวัตรประจาวัน ข้อมือไม่มนคงส่
ั่
วนใหญ่เกิดจากการบาดเจ็บของกระดูกข้ อมือและเอ็นภายในข้อมือฉีกขาด
ประเมินการสูญเสียสมรรถภาพจากข้อมือไม่มนคงได้
ั่
จากภาพถ่ายรังสีของข้อมือ โดยสังเกตความผิดปกติของกระดูก
ข้อมือ จากการวัดมุมระหว่างกระดูก scaphoid กับกระดูก lunate (Scapholunate Angle) และมุมของปลายกระดูก
radius กับกระดูก lunate (Radiolunate Angle) จากภาพถ่ายรังสีขอ้ มือด้านข้าง (Lateral View) ในท่ากามือแน่ นเต็มที่
และข้อมืออยู่ในท่าปกติ คือไม่งอลงหรือกระดกขึน้ และไม่เอียงไปทางซ้ายขวา (Neutral) จากภาพถ่ายรังสีให้ลากเส้น
ตรงเส้นแรกไปตามแนวยาวและขนานกับกระดูก radius, ลากเส้นตรงเส้นทีส่ อง ไปตามแนวยาวของกระดูก scaphoid
ทางด้านฝ่ามือ (Palmar Surface) และลากเส้นตรงเส้นสุดท้ายตัง้ ฉากกับเส้นทีเ่ ชื่อมระหว่าง distal pole สองด้านของ
กระดูก lunate (รูปที่ 2-51) วัดมุมต่างๆ ทีเ่ กิดจากเส้นตรงทัง้ สามเส้นตัดกัน
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รูปที่ 2-51

แสดงวิ ธีการวัดมุมระหว่างกระดูก scaphoid และกระดูก lunate และมุมที่เกิ ดขึน้ จากแกน
ทัง้ สอง จากภาพถ่ายรังสีท่าด้านข้าง

ตัวชี้วดั ในการประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากข้อมือไม่มนคง
ั่
๐
1. ค่าปกติของมุม radiolunate จะน้อยกว่า 10 ไม่ว่ากระดูก lunate จะกระดกไปทางด้านหลังมือ (Dorsal)
หรือด้านฝา่ มือ (Volar)
2. ค่าปกติของมุม scapholunate อยู่ระหว่าง 30๐ 60๐ (เฉลีย่ 47๐)
3. ค่า triquetrolunate step off โดยพิจารณาจากภาพรังสีของข้อมือ แบบ PA view โดยข้อมืออยู่ในท่าปกติ
(Neutral) วัดระยะทีก่ ระดูก triquetrolunate เลื่อนออกจากกระดูก lunate ไปทาง proximal หรือทาง นิ้วก้อยทีเ่ รียกว่า
ค่า triquetrolunate step off (รูปที่ 2-51)
4. ระยะช่องของกระดูก scaphoid และกระดูก lunate ทีเ่ รียกว่า scapholunate gap ซึง่ สามารถวัดได้จาก
ภาพถ่ายรังสีของข้อมือในท่า PA ปกติ โดยยกขอบฝา่ มือด้านนิ้วก้อยสูงขึน้ 10๐ _ 15๐ จะช่วยให้ดชู ่อง scapholunate gap
ง่ายขึน้ หรืออาจจะใช้ภาพถ่ายรังสีแบบ AP ของข้อมือทีอ่ ยู่ในท่าปกติ (Neutral) ก็ได้
5. Ulnar translation ของกระดูกข้อมือซึง่ ประเมินได้จาก ภาพรังสีของข้อมือ แบบ PA view ในท่ากามือแน่ น
และข้อมืออยู่ในท่าปกติ (Neutral) จะช่วยในการวัด ulnar translation ของกระดูกข้อมือ (Carpal Bones) ได้ดี
โดยทัวไปกระดู
่
กข้อมือทัง้ หมดจะวางอยู่บนผิวข้อกระดูก radius และมากกว่า 50% ของผิวข้อกระดูก lunate จะ
สัมผัสกับด้าน ulnar ของผิวข้อกระดูก radius (รูปที่ 2-51) ถ้ามี ulnar translation มากขึน้ กระดูก lunate จะสัมผัสกับ
กระดูก radius น้อยลงเรื่อย ๆ ถ้ามีการเลื่อนมากจะทาให้เกิดการสูญเสียสมรรถภาพของแขนมาก แบ่งระดับของการ
เลื่อนได้เป็ น
- เลื่อนเล็กน้อย (Mild) ผิวข้อสัมผัสกันน้อยกว่า 50% มีการสูญเสียสมรรถภาพของแขนร้อยละ 8
- เลื่อนปานกลาง (Moderate) ผิวข้อสัมผัสกันน้อยกว่า 25% มีการสูญเสียสมรรถภาพของแขนร้อยละ16
- เลื่อนรุนแรง (Severe) กระดูก lunate ไม่สมั ผัสกับกระดูก radius เลย มีการสูญเสียสมรรถภาพของแขน
ร้อยละ 24 (ตารางที่ 2-35)
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การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพจากข้อมือไม่มนคงโดย
ั่
พิจ ารณาจากการตรวจพบทางภาพรังสีในท่าต่างๆ
แบ่งความผิดปกติของภาพถ่ายรังสีของข้อมือออกเป็ น 3 ระดับตามความรุนแรงพร้อมค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแขน
คือ เล็กน้อย ปานกลาง และรุนแรง (ตารางที่ 2-35) ใช้ค่าการสูญเสียสมรรถภาพสูงสุดเพียงค่าเดียวเป็ นค่าการสูญเสีย
สมรรถภาพของแขนจากข้อมือไม่มนคง
ั่
ตารางที่ 2-25 ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแขนเนื่ องจากข้อมือไม่มนคงตามระดั
ั่
บความรุนแรง
(Upper Extremity Impairment Due to Carpal Instability Patterns)
ระดับความรุนแรง
ร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของแขน
โดยดูจากภาพถ่ายรังสี *
เล็กน้ อย (8%)
ปานกลาง (16%)
รุนแรง (24%)
o o
o o
มุม radiolunate **
11 -20
21 -30
มากกว่า 30o
มุม scapholunate
61o-70o
71o-80o
มากกว่า 80o
ระยะห่าง scapholunate gap
> 3 มม.
> 5 มม.
> 8 มม.
triquetrolunate step off
> 1 มม.
> 2 มม.
> 3 มม
Ulnar translation
เล็กน้อย
ปานกลาง
รุนแรง
* ภาพถ่ายรังสีท่า PA ข้อมืออยู่ในท่าปกติ และกามือ (Clenched Fist Neutral PA Views)
** ค่ามุมทีเ่ ป็ นลบแสดงถึงความผิดปกติแบบ VISI (Volar Intercalated Segmental Instability)
ค่ามุมทีเ่ ป็ นบวกแสดงถึงความผิดปกติแบบ DISI (Dorsal Intercalated Segmental Instability)

วิ ธีการประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากข้อมือไม่มนคง
ั่
1. เนื่องจากกระดูกข้อมือแถวแรก (Radiocarpal joint) มีค่าการสูญเสียสมรรถภาพสูงสุดของข้อ (Maximum
Impairment Value) เป็ นร้อยละ 40 ของแขน (ตารางที่ 2-18) ดังนัน้ การสูญเสียสมรรถภาพของข้อมือระดับเล็กน้อยซึง่
คิดเป็ นร้อยละ 20 ของข้อมือ ระดับปานกลางคิดเป็ นร้อยละ 40 ของข้อมือ และระดับรุนแรงคิดเป็ นร้อยละ 60 ของข้อมือ
ซึง่ เทียบเท่ากับการสูญเสียสมรรถภาพของแขนร้อยละ 8, 16 และ 24 ตามลาดับ (ตารางที่ 2-25) เมื่อนาค่ามุมและความ
ผิดปกติต่างๆที่ตรวจพบจากภาพถ่ายรังสีมาคานวณหาค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแขนตามตารางที่ 2-25 จะได้ค่า
ร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของแขนหลายค่าต่างกันตามความผิดปกติทพ่ี บ เลือกใช้ ค่าสูงสุดเพียงค่าเดียวเท่านัน้
เป็ นค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแขนเนื่องจากข้อมือไม่มนคง
ั่
(ไม่ตอ้ งนาแต่ละค่ามารวมกัน)
2. ถ้าข้อมือสูญเสียสมรรถภาพเนื่ องจากสาเหตุอื่น เช่น การเคลื่อนไหวข้อลดลง สามารถนาค่าการสูญเสีย
สมรรถภาพแต่ละอย่างมารวมกันโดยใช้ตารางค่ารวมได้ ยกเว้นข้อมือนัน้ ได้รบั การผ่าตัดทา carpal bone resection
หรือทา arthroplasty หรือมีอาการเจ็บปวด หรือกาลังของข้อมือลดลง ในกรณี นี้ไม่ให้นาค่าการสูญเสียสมรรถภาพ
จากเหตุเหล่านัน้ มารวมเข้าไปด้วยกับค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากข้อมือ ไม่มนคง
ั่
ตัวอย่างที่ 2.67
ประวัติ
ลูกจ้างได้รบั บาดเจ็บทีข่ อ้ มือ หลังการรักษาหายดีแล้ว จากภาพถ่ายรังสีของกระดูกข้อมือ
พบว่ามุม scapholunate เท่ากับ 65 องศา มุม radiolunate เท่ากับ 5 องศา และมีช่อง
scapholunate gap ขนาด 6 มม.
ผลการประเมิ น
ผูร้ บั การประเมินมีการสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 16 ของแขน
คาอธิ บาย
จากตารางที่ 2-25
มุม scapholunate
=
65 องศา มีค่าสูญเสียสมรรถภาพของแขนร้อยละ 8
มุม radiuolunate
=
5 องศา ไม่มกี ารสูญเสียสมรรถภาพของแขน
ช่อง scapholunate gap =
6 มม. มีค่าสูญเสียสมรรถภาพของแขนร้อยละ 16
ดังนัน้ ผู้รบั การประเมินสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 16 ของแขน (พิจารณาจากค่าสูงสุด
เพียงค่าเดียว) หรือเท่ากับร้อยละ 10 ของทัง้ ร่างกาย (ตารางที่ 2-3)
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2.7.1.8 แนวทางการประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพจากข้อไหล่ไม่มนคง
ั ่ (Shoulder Instability)
ข้อไหล่ไม่มนคง
ั ่ รวมทัง้ ข้อเคลื่อนหรือข้อหลุดซ้า (Recurrent Shoulder Subluxation, or Dislocation) เกิดจาก
สาเหตุหลายอย่างและมีความรุนแรงต่างกัน จากการฉีกขาดของ glenoid labrum และ/หรือ เยื่อหุม้ ข้อและเอ็นยึดข้อ
(Capsularligament) และเอ็นกล้ามเนื้อ(Musculotendinous Structures) ได้รบั อันตรายจากการบาดเจ็บบริเวณข้อไหล่ทา
ให้ข้อ ไหล่ ห ลุ ด เฉี ย บพลัน ครัง้ เดีย วหรือ หลายครั ง้ หรือ จากการบาดเจ็บ เล็ก ๆน้ อ ยๆ แต่ เ กิด ซ้ า ซาก (Repetitive
Microtrauma) หรือจากข้ออักเสบ ปจั จัยเสีย่ งทีท่ าให้ขอ้ ไม่มนคงได้
ั่
แก่ รูปร่างแม้แต่แนวข้อผิดปกติตงั ้ แต่กาเนิดหรือเกิด
หลังการประสบอันตราย เอ็นยึดข้อหย่อนยานแต่กาเนิด เช่น โรค Ehlers-Danlos syndrome หรือเอ็นยึดข้อเสียสมดุลย์
(Musculotendinous Imbalances)
ข้อไหล่ไม่มนคงแบ่
ั่
งได้ดงั นี้
1. แบ่ ง ตามทิศ ทางที่ข้อ ไหล่ ไ ม่ ม ัน่ คง เช่ น ข้อ ไหล่ ห ลุ ด ซ้ า มาทางด้า นหน้ า (Anterior) ไปทางด้า นหลัง
(Posterior) หรือหลุดลงมาทางด้านล่าง (Inferior)
2. แบ่งตามสาเหตุ เช่น จากภยันตราย (Traumatic) หรือหลุดโดยไม่เกิดจากภยันตราย (Atraumatic)
3. แบ่ ง ตามการควบคุ ม ข้อ ไหล่ ใ ห้ ห ลุ ด เช่ น การควบคุ ม ให้ ข้อ ไหล่ ห ลุ ด หรือ ไม่ ห ลุ ด ก็ไ ด้ (Voluntary)
กับข้อไหล่หลุดทีเ่ กิดขึน้ เอง (Involuntary)
ก่อนจะทาการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพจากข้อไหล่ไม่มนคงต้
ั ่ องแน่ ใจว่าการวินิจฉัยถูกต้อง และต้องมีขอ้ มูล
ทีส่ าคัญเพียงพอ เช่น การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การถ่ายภาพรังสี และหรือ การตรวจด้วยคลื่นสนามแม่เหล็ก (MRI)
การส่องกล้องดูภายในข้อ และการตรวจร่างกายขณะวางยาสลบ ซึ่งถือเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญของการประเมิน ผู้รบั
การประเมินทีม่ อี าการเพียงคล้ายข้อกาลังจะหลุดหรือกลัวว่าข้อจะหลุดเมื่อมีเสียงขณะเคลื่อนไหวข้อ แต่ตรวจไม่พบอาการ
สาคัญอื่นๆ ถือว่าข้อมูลยังไม่เพียงพอทีจ่ ะทาการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพจากข้อไหล่ไม่มนคง
ั่
ข้อไหล่ไม่มนคงต้
ั ่ องแยกจากข้อไหล่หลวม (Hyperlaxity) ในกรณีทข่ี อ้ ไหล่หลวม หัวกระดูก humerus (Humeral
Head) ยังคงเคลื่อนอยู่ในเบ้า (Socket) ได้เป็ นปกติ แต่กรณีทข่ี อ้ ไหล่ไม่มนคงจะไม่
ั่
สามารถบังคับให้หวั กระดูก humerus
อยู่ในเบ้าได้ตามปกติและจะเกิดอาการเจ็บปวด กล้ามเนื้อหดเกร็งเพื่อป้องกันไม่ให้ขอ้ เคลื่อนไหวไปในทิศทางทีข่ อ้ ไม่
มันคง
่ การตรวจโดยการกระตุน้ ให้ขอ้ ไหล่หลุด (Provocative Test) ถ้าพบว่าหัวกระดูกhumerusเคลื่อนได้มากกว่าปกติ
แต่ไม่มอี าการใดๆ ควรให้การวินิจฉัยว่าเป็ นข้อไหล่หลวม ซึง่ ไม่ต้องประเมินการสูญเสียสมรรถภาพ นอกจากนี้ ยังต้อง
ตรวจแยกอาการเจ็บปวดข้อไหล่ท่เี กิดจาก impingement ของข้อไหล่จากอาการปวดต้นคอหรือปวดร้าวจากที่อ่นื
(Radiating Pain) ส่วนกลุ่มอาการ ‚dead arm syndrome‛ ซึง่ ข้อไหล่ขยับไม่ได้ชวครู
ั ่ ่ มักเกิดจากการเหวีย่ งแขนอย่าง
แรงขณะเล่นกีฬา เช่น การขว้างลูกบอลในกีฬาเบสบอล จะทาให้ ข่ายประสาทแขน (Brachial Plexus) ถูกยืดและ
หัวกระดูก humerus เคลื่อนออกจากแอ่ง glenoid (Humeral Head Subluxation) กลุ่มอาการดังกล่าวไม่ควรให้
การวินิจฉัยว่าเป็ นข้อไหล่ไม่มนคง
ั่
การตรวจร่างกาย ประกอบด้วยการวัดพิสยั การเคลื่อนไหวข้อไหล่ การตรวจดูขอ้ ไหล่หลวม และการตรวจโดย
การกระตุ้นให้ข้อไหล่ หลุด การตรวจต่ าง ๆ จะแปลผลการตรวจได้ยาก ถ้ากล้ามเนื้อไม่ คลายเต็มที่ เพราะกล้ามเนื้ อ
ที่หดเกร็งจะช่วยยึดตรึงข้อไหล่ท่ไี ม่มนคงไว้
ั่
ชวคราว
ั่
การมีข้อไหล่หลวมยังถือว่าปกติ ผู้ตรวจต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่า
ผลการตรวจทีไ่ ด้เกิดจากความผิดปกติทม่ี อี ยู่จริง การเปรียบเทียบกับการตรวจข้อไหล่ดา้ นตรงกันข้ามจะช่วยได้บา้ ง
การตรวจเพื่อการวินิจฉัยข้อไหล่ไม่มนคง
ั่
1. การตรวจ sulcus sign โดยวิธีดึง แขนลงมาตรงๆ ตามแนวดิ่ง เป็ น การทดสอบเพื่อ ดู ว่ า หัว กระดู ก
humerus เคลื่อนลงมาใต้แอ่ง glenoid ได้มากน้อยเพียงใด การตรวจทีท่ าให้หวั กระดูก humerus เคลื่อนลงมาใต้แอ่งได้
โดยไม่เจ็บปวดเป็ น เพียงแต่บอกว่าข้อไหล่หลวม ไม่ควรให้ความสาคัญมากนัก แต่ถ้าผูร้ บั การประเมินมีอาการเจ็บปวด
หรืออาการคล้ายข้อจะเคลื่อนหลุดจากกัน (Sense of Instability) ขณะทีท่ าการตรวจ ผลของการตรวจจึงจะชีว้ ่ามีขอ้ ไหล่
ไม่มนคง
ั่
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2. การตรวจ loading posterior/anterior drawer test โดยให้ผรู้ บั การประเมินนอนหงาย ข้อไหล่อยู่ใน ท่า
หมุนปกติ (Neutral Rotation) กางแขน 60o พร้อมทัง้ ยกแขนขึน้ (Flexion) 30o ผูต้ รวจใช้มอื หนึ่งพยุงแขนและไหล่ไว้แล้ว
ใช้อกี มือหนึ่งดันข้อไหล่ไปทางด้านหลัง (Posterior) เพื่อให้ขอ้ เคลื่อนหลุดไปทางด้านหลัง จากนัน้ ทาซ้า โดย ดึงข้อไหล่
กลับมาทางด้านหน้า (Anterior) ทาให้ผตู้ รวจสามารถประเมินความรุนแรงของข้อไหล่ ไม่มนคงได้
ั่
จากการวัดการเลื่อนที่
ของหัวกระดูก humerus จากเบ้า glenoid ทีเ่ รียกว่า posterior/anterior glenohumeral translation โดยไม่ตอ้ งทาให้เกิด
ข้อเคลื่อนหลุดจริง
แบ่งระดับการเลื่อนที่ของหัวกระดูก humerus จากเบ้า glenoid ตามความรุนแรง 4 ระดับ ดังนี้
เล็กน้อย (Trace) คือ มีการขยับทีห่ วั กระดูกhumerusเพียงเล็กน้อย
ระดับ 1
คือ หัวกระดูกhumerusเคลื่อนมาเกยทีข่ อบ glenoid แต่ไม่เลยขอบ
ระดับ 2
คือ หัวกระดูกhumerusเคลื่อนออกไปจากขอบ glenoid แต่สามารถกลับเข้าทีไ่ ด้เองเมื่อ
ปล่อยมือ
ระดับ 3
คือ หัวกระดูกhumerusเคลื่อนหลุดจากขอบ glenoid และไม่กลับเข้าทีเ่ มื่อปล่อยมือ
3. การตรวจ anterior apprehension test ทาการตรวจโดยให้ผรู้ บั การประเมินนอนหงาย กางแขน 90o
ผูต้ รวจพยายามหมุนข้อไหล่ออกนอก (External Rotation) การตรวจจะได้ผลบวกก็ต่อเมื่อผูร้ บั การประเมินรูส้ กึ ปวด
เหมือนหัวกระดูก humerusกาลังจะหลุดร่วมกับ การเกร็งตัวของกล้ามเนื้ อต้ านไว้ด้วย (ไม่ใช่มีแต่ อาการปวดเพียง
อย่างเดียว)
4. การตรวจ anterior relocation test (Jobe’s test) ทาการตรวจโดยให้ผรู้ บั การประเมินนอนหงายในขณะที่
ข้อ ไหล่ ย ัง หมุ น ออกนอกและแขนกาง 90o เหมือ นเดิม ผู้ต รวจออกแรงดัน ทางด้า นหลัง ของ humerus (Posteriorly
Directed Force) แรงดันทางด้านหลังจะทาให้หวั กระดูก humerusเคลื่อนกลับเข้าทีเ่ ดิม และผูร้ บั การประเมินจะหายจาก
อาการปวดทีเ่ กิดขึน้ จากการตรวจครัง้ แรก แสดงว่ามี anterior instability
การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพเนื่ องจากข้อไหล่ไม่มนคง
ั ่ ตามตารางที่ 2-26 แบ่งความรุนแรงออกเป็ น
3 ระดับ พร้อมค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของแขน
1. ข้อไหล่ไม่มนคงชนิ
ั่
ดซ่อนเร้น (Occult Shoulder Instability) จะสูญเสียสมรรถภาพของข้อไหล่รอ้ ยละ 10
2. ข้อไหล่ไม่มนคงชนิ
ั่
ดหัวกระดูก humerusเคลื่อนที่ (Shoulder Instability with Subluxating Humeral
Head) จะสูญเสียสมรรถภาพของข้อไหล่รอ้ ยละ 20
3. ข้อไหล่ไม่มนคงชนิ
ั่
ดหัวกระดูกhumerusหลุด (Shoulder Instability with Dislocating Humeral Head) จะ
สูญเสียสมรรถภาพของข้อไหล่รอ้ ยละ 40
เนื่องจากการสูญเสียสมรรถภาพของข้อไหล่คดิ เป็ นร้อยละ 60 ของแขน (ตารางที่ 2-18) ดังนัน้ การสูญเสีย
สมรรถภาพจากข้อไหล่ไม่มนคง
ั ่ ทัง้ 3 ระดับความรุนแรงจึงเท่ากับ การสูญเสียสมรรถภาพของแขนร้อยละ 6, 12 และ 24
ตามลาดับ
ถ้ า มี ก ารประเมิ น การสู ญ เสี ย สมรรถภาพของข้ อ ไหล่ เ นื่ อ งจากการเคลื่ อ นไหวลดลงก็ ใ ห้ น าค่ า การ
สูญเสียสมรรถภาพมารวมกันโดยใช้ตารางค่ารวม แต่ ห้ามนาค่าการสูญเสี ยสมรรถภาพจากอาการเจ็บปวดและ
กาลังกล้ามเนื้ ออ่อนแรงมารวมเข้าไปด้วย
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ตารางที่ 2-26

การสูญเสียสมรรถภาพของแขนเนื่ องจากอาการข้อไหล่ไม่มนคง
ั่
(Upper Extremity Impairment Due to Symptomatic Shoulder Instability Patterns)
ร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของแขน
เนื่ องจากอาการข้อไหล่ไม่มนคงชนิ
ั่
ด
ข้อมูลที่ตรวจพบทางคลิ นิก
ซ่อนเร้น
มีหวั กระดูกhumerus มีหวั กระดูกhumerusหลุด
(6%)
เคลื่อนที่
(24%)
(12%)
มีประวัตไิ ด้รบั การบาดเจ็บชนิด
ไม่มี
มี
มี
เฉียบพลันทีช่ ดั เจน
มีความสัมพันธ์คงทีเ่ กิดขึน้ ทุกครัง้
ของอาการข้อไม่มนคงกั
ั ่ บการทา
กิจกรรมเฉพาะ อย่าง หรือการ
เคลื่อนไหวข้อเฉพาะช่วง
การตรวจความไม่มนคงของข้
ั่
อไหล่
จะทาให้เกิดอาการทางคลินิกทุก
ครัง้
ระดับความรุนแรงของ
Glenohumeral translation *
สามารถการแสดงให้เห็นถึงเหตุ
ทางกายวิภาคทีท่ าให้เกิดอาการข้อ
ไหล่ไม่มนคง
ั่

มี

มี

มี

มี/ไม่มี

มี

มี

1+2

2

3

ไม่มี

มี

มี

* ดูคาอธิบายในคู่มอื

ตัวอย่างที่ 2.68
ประวัติ

การตรวจร่างกาย

ผู้รบั การประเมินเป็ นนักเทนนิสมืออาชีพชาย อายุ 30 เกิดเหตุ ขอ้ ไหล่ขวาเคลื่อนมา
ทางด้านหน้าเป็ นครัง้ ทีส่ ามขณะทีต่ ลี ูกเสริฟเหนือศีรษะในระหว่างการแข่งขัน ก่อนหน้านี้
เคยมีประวัตขิ อ้ ไหล่เคลื่อนไปทางด้านหน้า (Anterior Shoulder Subluxation) ขณะเล่น
เทนนิสมาสองครัง้ เมื่ออายุ 18 และ 25 ปี ในช่วงระยะเวลาหนึ่งปี หลังมีอาการเจ็บปวดที่
ข้อไหล่ขวา ขณะทีก่ างแขนและหมุนข้อไหล่ออกนอกจะมีอาการรู้สกึ คล้ายข้อไหล่จะหลุด
ออก
ผูร้ บั การประเมินสามารถกางแขนได้ 130o หุบแขนได้ 50o หมุนข้อไหล่ออกนอกและ
เข้ า ในได้ 80o เท่ า กั น การงอและเหยี ย ดข้ อ ไหล่ ท าได้ ป กติ การตรวจ anterior
instability, anterior apprehension test และ anterior relocation test (Jobe’s test) ให้ผล
บวกทัง้ หมด การตรวจ axial load test พบ anterior glenohumeral translation ระดับ 2

161

ผลการประเมิ น
คาอธิ บาย

ภาพถ่ายรังสีขอ้ ไหล่ปกติ แต่ภาพ MRI พบการฉีกขาดของ anterior glenoid labrum ผูร้ บั
การประเมินผูน้ ้ปี ฏิเสธการรักษาด้วยการผ่าตัด
ผูร้ บั การประเมินสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 8 ของทัง้ ร่างกาย
ผูร้ บั การประเมินมีประวัตกิ ารบาดเจ็บทีช่ ดั เจน มีอาการทีส่ มั พันธ์กบั การใช้งานการตรวจ
ทาให้มอี าการเหมือนที่เคยเป็ น จึงจัดเป็ นข้อไหล่ไม่มนคงชนิ
ั่
ดมีหวั กระดูก humerus
เคลื่อนที่ (Shoulder Instability with Subluxating Humeral Head) และจัดอยู่ใน
glenohumeral translation ระดับ 2 และ MRI พบลักษณะฉีกขาดของ anterior glenoid
labrum (ตารางที่ 2-26) มีค่าการสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 12 ของแขน
พิสยั การเคลื่อ นไหวที่ลดลงของข้อ ไหล่ใ ห้ป ระเมิน การสูญ เสีย สมรรถภาพตามข้อ 2.4
ได้ดงั นี้
สูญเสียสมรรถภาพจากการหุบแขน (IADD%)
ร้อยละ 0 ของแขน (รูปที่ 2-43)
สูญเสียสมรรถภาพจากการกางแขน (IABD%)
ร้อยละ 2 ของแขน (รูปที่ 2-43)
สูญเสียสมรรถภาพจากการหมุนแขนเข้าใน (IIR%) ร้อยละ 0 ของแขน (รูปที่ 2-43)
สูญเสียสมรรถภาพจากการหมุนแขนออกนอก (IER%) ร้อยละ 0 ของแขน (รูปที่ 2-43)
ค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากพิสยั การเคลื่อนไหวของข้อไหล่ลดลงเท่ากับร้อยละ 2 ของแขน
ดังนัน้ ผูร้ บั การประเมินสูญเสียสมรรถภาพของแขน คิดเป็ นร้อยละ 14 ของแขน (โดยรวม
การสูญเสียสมรรถภาพจากข้อไหล่ไม่มนคงร้
ั ่ อยละ 12 กับค่าการสูญเสียสมรรถภาพจาก
พิสยั การเคลื่อนไหวลดลง ร้อยละ 2 โดยใช้ตารางค่ารวม) หรือสูญเสียสมรรถภาพคิดเป็ น
ร้อยละ 8 ของทัง้ ร่างกาย (ตารางที่ 2-3)

2.7.2 แนวทางการประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากการผ่าตัดตกแต่งข้อ (Arthroplasty)
การผ่าตัดตกแต่งข้อเพื่อช่วยให้ขอ้ เคลื่อนไหวได้ดขี น้ึ มี 2 วิธคี อื
1. วิธตี ดั ปลายกระดูกออกอย่างเดียว (Resection Arthroplasty)
2. วิธตี ดั ปลายกระดูกออกและใส่ขอ้ เทียมเข้าแทนที่ (Implant Replacement)
ส่วนการผ่าตัดเชื่อมข้อ (Arthrodesis) ต้องประเมินการสูญเสียสมรรถภาพตามมุมที่ขอ้ นัน้ ติด แข็งอยู่ใน
หัวข้อ 2.4
การสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากการผ่าตัดตกแต่งข้อต่างๆ ได้รวบรวมไว้ในตารางที่ 2-27 ถ้าการเคลื่อนไหว
ของข้อทีผ่ ่าตัดไม่เหมือนเป็ นปกติ ต้องประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของข้อนัน้ ตามวิธใี นหัวข้อการเคลื่อนไหวทีผ่ ดิ ปกติ
(หัวข้อ 2.4) แล้วจึงนาค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของข้อจากการผ่าตัดตกแต่งข้อและจากการเคลื่อนไหวผิดปกติ
มารวมกันโดยใช้ตารางค่ารวมเป็ นค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของข้อจากการผ่าตัด ห้ามนาค่าการสูญเสี ย
สมรรถภาพจากกรณี ข้อเคลื่อนหรือข้อหลุด (2.7.1.4) หรือข้อไม่มนคง
ั่
(2.7.1.5) มารวมกับค่าการสูญเสี ย
สมรรถภาพจากการผ่าตัดตกแต่งข้อ
ถ้าการผ่าตัดใส่ขอ้ เทียมไม่ได้ผล เช่น ข้อเทียมหลุดหรือแตก ให้ประเมินค่าการสูญเสียสมรรถภาพของข้อนัน้
เป็ นร้อยละ 100 (ตารางที่ 2-18)
การสูญเสียสมรรถภาพจากการตัดก้อนมะเร็งกระดูกใกล้ขอ้ ออกและทาการตกแต่งข้อขึน้ มาใหม่ โดยใส่ขอ้ เทียม
ควรพิจารณาการสูญเสียสมรรถภาพเป็ นรายๆ ไป
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ตัวอย่างที่ 2.69
ประวัติ
การตรวจร่างกาย
ผลการประเมิ น
คาอธิ บาย

ผู้ร ับ การประเมิน ได้ร ับ อุ บ ัติเ หตุ ท่ีข้อ มือ ได้ร ับ การรัก ษาโดยการผ่ า ตัด ใส่ข้อ เทีย ม
(ข้อ Radiocarpal และ Distal radioulnar)
ผู้รบั การประเมินสามารถงอข้อมือได้ 30o กระดกข้อมือขึน้ ได้ 20o เบนข้อมือไปทาง
นิ้วหัวแม่มอื ได้ 0o และเบนข้อมือไปทางนิ้วก้อยได้ 30o
ผูร้ บั การประเมินสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 36 ของแขน
1. ข้อมือสูญเสียสมรรถภาพจากการผ่าตัดใส่ขอ้ เทียม
- ข้อมือได้รบั การใส่ขอ้ เทียมจะสูญเสียสมรรถภาพของแขนร้อยละ 24 (ตารางที่ 2-27)
2. ข้อมือสูญเสียสมรรถภาพจากการเคลื่อนไหวทีล่ ดลง
- งอข้อมือได้ 30o จะสูญเสียสมรรถภาพของแขน (รูปที่ 2-28) IF% = 5 %
- กระดกข้อมือได้ 20o จะสูญเสียสมรรถภาพของแขน (รูปที่ 2-28) IE %= 7%
- เบนข้อ มือ ทางนิ้ ว หัว แม่ มือ ได้ 0o จะสูญ เสีย สมรรถภาพของแขน (รู ป ที่ 2-31)
IRD%= 4%
- เบนข้อมือทางนิ้วก้อยได้ 30o จะสูญเสียสมรรถภาพของแขน (รูปที่ 2-31)
IUD%= 0%
ดังนัน้ ข้อมือมีการสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 16 ของแขน (5%+7%+4% = 16%)
รวมค่ า การสู ญ เสีย สมรรถภาพของแขนจากการใส่ ข้ อ เที ย มร้ อ ยละ 24 กับ
ค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากการเคลื่อนไหวลดลงร้อยละ 16 จะได้ค่าร้อยละ 36
ของแขน โดยใช้ตารางค่ารวม
3. ผูร้ บั การประเมินสูญเสียสมรรถภาพของแขนร้อยละ 36 (24% รวมกับ 16% ได้ 36%
โดยใช้ตารางค่ารวม)
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ตารางที่ 2-27

ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากการผ่าตัดตกแต่งข้อ
(Impairment of the Upper Extremity After Arthroplasty of Specific Bones or Joints)
ร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของแขน
การผ่าตัดตกแต่งข้อที่ระดับต่าง ๆ
การผ่าตัดตกแต่ง
การผ่าตัดตกแต่ง
ชนิ ดใส่ข้อเทียม
ชนิ ดตัดข้อทิ้ ง

ข้อไหล่ทงั ้ ข้อ
เฉพาะส่วนปลายของกระดูกไหปลาร้า
เฉพาะส่วนต้นของกระดูกไหปลาร้า
ข้อศอกทัง้ ข้อ
เฉพาะหัวกระดูกradius
ข้อมือทัง้ ข้อ
ตัดเฉพาะส่วนปลายสุดกระดูกradius (Styloid)
ตัดเฉพาะส่วนปลายกระดูกulnar (Ulnar Head)
เชื่อมเฉพาะข้อระหว่างกระดูกradiusกับกระดูกข้อมือแถวแรก
ตัดกระดูกข้อมือแถวแรกออก(Proximal row carpectomy)
ตัดกระดูกข้อมือออกแต่ละชิน้
นิ้ วหัวแม่มือ
ข้อฐานนิ้ว
ข้อโคนนิ้ว
ข้อปลายนิ้ว
นิ้ วชี้หรือนิ้ วกลาง
ข้อโคนนิ้ว
ข้อกลางนิ้ว
ข้อปลายนิ้ว
นิ้ วนางหรือนิ้ วก้อย
ข้อโคนนิ้ว
ข้อกลางนิ้ว
ข้อปลายนิ้ว

24
28
8
24
0
8
16
0
8

30
10
3
35
10
0
5
10
0
12
10

9
2
4

11
3
5

4
2
1

5
3
2

2
1
1

2
1
1
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2.7.3 แนวทางการประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของแขนและมือจากความผิดปกติ ของกล้ามเนื้ อและ
เส้นเอ็น (Musculotendinous Impairments)
2.7.3.1 การตึงตัวของเอ็นกล้ามเนื้ อมัดเล็กในมือ (Intrinsic Tightness)
การหดตัวหรือตึงตัวของกล้ามเนื้อมัดเล็กในมือ (Intrinsic Muscle) จะดึงรัง้ ข้อโคนนิ้วให้งอลงและเหยียด
ข้อกลางนิ้วของนิ้วมือขึน้ การตรวจ intrinsic tightness ทาได้โดยจับข้อโคนนิ้วให้อยู่ในท่าเหยียดเต็มที่ (Hyperextension)
ซึง่ โดยปกติจะสามารถกดข้อกลางนิ้วให้งอลงได้ง่าย แต่ถา้ กดข้อกลางนิ้วให้งอลงไม่ได้หรืองอลงยาก แสดงว่ามี intrinsic
tightness ของนิ้วนัน้ (Bunnell Test)
ความรุนแรงของ intrinsic tightness แบ่งเป็ น 3 ระดับคือ เล็กน้อย ปานกลาง และรุนแรง แต่ละระดับมี
ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วต่างกันตามความรุนแรงของการตึงตัว ซึง่ วัดจากความยากง่ายและมุมของข้อกลางนิ้วที่
ถูกกดให้งอลงขณะทา hyperextension ทีข่ อ้ โคนนิ้ว (ตารางที่ 2-28) ถ้ามุมของข้อกลางนิ้วถูกกดให้งอลงได้ง่ายและงอ
ได้มา แสดงว่าตึงน้อยจะสูญเสียสมรรถภาพของนิ้ว น้อย แต่ถ้าถูกกดให้งอลงได้น้อยและทาได้ยาก แสดงว่าตึงมากค่า
การสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วก็จะมากขึน้
การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพ
1. หาค่ า ร้อ ยละการสูญ เสีย สมรรถภาพของนิ้ ว จากระดับ ความรุ น แรงของการ ตึง ตัว ของเอ็น กล้ า มเนื้ อ
มัดเล็กในมือโดยการวัดมุมของข้อกลางนิ้วทีถ่ ูกกดให้งอลง (ตารางที่ 2-28) ขณะทีจ่ บั ข้อโคนนิ้วให้อยู่ใ ท่าเหยียดเต็มที่
(Hyperextension)
2. หาค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของมือ จากการสูญเสียนิ้วมือนัน้ ทัง้ นิ้ว จากตารางที่ 2-18
3. นาค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วมือ (จากข้อ 1) คูณกับค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของมือ
จากการสูญเสียนิ้วมือนัน้ ทัง้ นิ้ว (จากข้อ 2) จะได้ค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของมือทีเ่ กิดจากเอ็นกล้ามเนื้อมัดเล็กใน
มือตึงตัว
ถ้ามีการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วนัน้ จากสาเหตุอ่นื ต้องประเมินการสูญเสียสมรรถภาพจากสาเหตุนนั ้ ด้วย แล้ว
นาค่าการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วจากสาเหตุต่างๆ มารวมกับค่าการสูญเสียสมรรถภาพของมือจากเอ็นกล้ามเนื้อมัดเล็ก
ในมือตึงตัวโดยใช้ตารางค่ารวม จะได้ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วมือนัน้ ห้ามนาค่าการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้ ว
จากการเคลื่อนไหวที่ ลดลงของข้อโคนนิ้ วหรือข้อกลางนิ้ ว หรือการที่ เส้ นเอ็นเหยี ยดนิ้ วมือเคลื่อนหลุด ตาม
ตารางที่ 2-30 มารวมกับค่าการสูญเสียสมรรถภาพในของนิ้ วจากการตึงตัวของเอ็นกล้ามเนื้ อมัดเล็กในมือ
ตารางที่ 2-28

ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้ วมือจากการตึงตัวของเอ็นกล้ามเนื้ อมัดเล็กในมือ
(Digit Impairment Due to Intrinsic Tightness)

ระดับความรุนแรงของการตึงตัวของเอ็นกล้ามเนื้ อมัดเล็กในมือ
โดยการวัดมุมข้อกลางนิ้ วที่ถกู กดให้งอลงขณะข้อโคนนิ้ วเหยียด
เต็มที่
เล็กน้อย : ข้อกลางนิ้วงอได้ 80o-60o
ปานกลาง : ข้อกลางนิ้วงอได้ 59o-20o
รุนแรง
: ข้อกลางนิ้วงอได้ 20o หรือน้อยกว่า

ร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้ ว*

20
40
60

* นาค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วมือมาคูณกับค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพสูงสุดของนิ้วมือ (ตารางที่ 2-18) จะได้ค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้ว
มือจากการตึงตัวของเอ็นกล้ามเนื้อมัดเล็กในมือ
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2.7.3.2 การบีบรัดของปลอกเส้นเอ็นอักเสบของมือ (Constrictive Tenosynovitis)
เส้นเอ็นของมือมักถูกบีบรัดจากปลอกเยื่อหุม้ เส้นเอ็นอักเสบแล้วเกิดการหดตัวบีบรัดเส้นเอ็น ทาให้การเหยียด
และการกามือไม่สะดวก ทีพ่ บบ่อยได้แก่ โรค trigger finger หรือ trigger thumb ระดับความรุนแรงของการบีบรัดจาก
ปลอกเส้นเอ็นอักเสบและค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วมือแบ่งเป็ น 3 ระดับคือ เล็กน้อย ปานกลาง และรุนแรง
(ตารางที่ 2-29)
ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วมือ คานวณได้จากผลคูณของค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วมือจาก
การบีดรัดของปลอกเส้นเอ็นกับค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพสูงสุดของนิ้วมือนัน้ (ตารางที่ 2-18)
ถ้ามีการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วนัน้ จากสาเหตุอ่นื ต้องประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วมือจากสาเหตุ
อื่นด้วย แล้วจึงนาค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วมือจากสาเหตุต่างๆ มารวมกันโดยใช้ตารางค่ารวม จะได้ค่า
การสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วนัน้ ห้ามนาค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากการเคลื่อนไหวที่ ลดลงมารวมกับการ
สูญเสียสมรรถภาพกรณี นี้
ตารางที่ 2-29

ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้ วมือจากการบีบรัดของปลอกเส้นเอ็นอักเสบ
(Digit Impairment Due to Constrictive Tenosynovitis)

ระดับความรุนแรงจากการบีบรัดของปลอกเส้นเอ็นอักเสบ
เล็กน้อย : นิ้วมือติดเป็ นบางครัง้ ขณะงอและเหยียดนิ้วมือเอง
ปานกลาง : นิ้วมือติดทุกครัง้ ขณะงอและเหยียดนิ้วมือเอง
รุนแรง
: นิ้วมือติดทุกครัง้ เมื่อจับนิ้วมือให้เหยียดและงอ

ร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้ วมือ*
20
40
60

* นาค่าร้อยละ การสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วมือตามระดับความรุนแรงมาคูณกับค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพสูงสุดของนิ้วนัน้ (ตารางที่ 2-18) จะได้ค่าร้อยละการ
สูญเสียสมรรถภาพของนิ้วมือจากการบีบรัดของปลอกเส้นเอ็นอักเสบ

2.7.3.3 เส้นเอ็นเหยียดนิ้ วมือบริเวณข้อโคนนิ้ ว เลื่อนจากที่เดิ ม (Extensor Tendon Subluxation at the
MP Joint of the Fingers)
เส้นเอ็นเหยียดนิ้ว ทีเ่ ลื่อนไปทางด้านข้างตรงตาแหน่ งข้อโคนนิ้วจะทาให้เกิดการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วมือ
ตามความรุนแรงของการเลื่อนของเอ็นเหยียดนิ้วมือนัน้ ระดับความรุนแรงของเส้นเอ็นเหยียดนิ้วมือ ทีเ่ ลื่อนจากตาแหน่ ง
และ ค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วมือแบ่งเป็ น 3 ระดับ คือ เล็กน้อย ปานกลาง และรุนแรงตามลักษณะการ
เลื่อนจากทีแ่ ละการจัดให้เข้าทีข่ องเส้นเอ็น (ตารางที่ 2-30)
การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วมือที่เส้นเอ็นเหยียดนิ้วเลื่อนจากที่เดิม คานวณได้จากผลคูณของ
ค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วมือตามระดับความรุนแรงของการเลื่อนจากทีข่ องเส้นเอ็นกับค่าร้อยละการสูญเสีย
สมรรถภาพสูงสุดของนิ้วนัน้ (ตารางที่ 2-18) จะได้ค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วนัน้
ถ้ามีการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วมือนัน้ จากสาเหตุอ่นื ต้องประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วจากสาเหตุ
อื่นด้วย แล้วนาค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วจากสาเหตุ ต่างๆ มารวมกับค่ าการสูญ เสียสมรรถภาพจาก
เส้น เอ็น เหยีย ดนิ้ ว มือ เลื่อ นที่บ ริเ วณข้อ โคนนิ้ ว โดยใช้ต ารางค่ า รวม จะได้ ค่ า การสูญ เสีย สมรรถภาพของนิ้ ว นั น้
ห้ า มนาค่ า การสู ญ เสี ย สมรรถภาพจากเคลื่ อ นไหวที่ ล ดลงของข้ อ นั น้ มารวมกับ ค่ า การสู ญ เสี ย สมรรถภาพ
ในกรณี นี้
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ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้ วมือจากเส้นเอ็นเหยียดนิ้ วมือบริเวณข้อโคนนิ้ วเลื่อนจากที่ เดิ ม
(Digit Impairment Due to Extensor Tendon Subluxation Over the MP Joint)
ระดับความรุนแรงของเส้นเอ็นเหยียดนิ้ วมือบริเวณข้อโคนนิ้ วเลื่อน ร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้ ว*
จากที่เดิ ม
เล็กน้อย : เส้นเอ็นเลื่อนเฉพาะเมื่องอข้อโคนนิ้ว
10
ปานกลาง : เส้นเอ็นเลื่อนทีส่ ามารถจัดให้เข้าทีไ่ ด้เอง
20
รุนแรง
: เส้นเอ็นเลื่อนทีไ่ ม่สามารถจัดให้เข้าทีเ่ ดิมได้
30
ตารางที่ 2-30

* นาค่าร้อยละ การสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วมือตามระดับความรุนแรงมาคูณกับค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพสูงสุดของนิ้วนัน้ (ตารางที่ 2-18) จะได้ค่าการสูญเสีย
สมรรถภาพของนิ้วมือจากเส้นเอ็นเหยียดนิ้วมือเคลื่อนจากข้อโคนนิ้ว

2.7.4 เส้นเอ็นอักเสบ (Tendinitis)
กลุ่มอาการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบริเวณแขนและมือสามารถทาให้เกิดเส้นเอ็นอักเสบ (Tendinitis) พังผืดอักเสบ
(Fasciitis) หรือปุม่ กระดูกอักเสบ (Epicondylitis) ตาแหน่ งทีเ่ ส้นเอ็นอักเสบทีพ่ บได้บ่อยๆ คือ บริเวณทีเ่ กาะส่วนเริม่ ต้น
(Origin) ของกล้ามเนื้อทีง่ อและกระดกข้อมือทีเ่ ริม่ จากข้อศอกด้านใน และด้านนอก การรักษาจะใช้เวลานานแต่กไ็ ม่ทาให้
เกิดการสูญเสียสมรรถภาพ เว้นแต่เมื่อมีการผ่าตัดหรือเส้นเอ็นขาด ซึง่ อาจทาให้กาลังของการกามือ (Grip Strength)
ลดลงได้ ในกรณีเช่นนี้กใ็ ห้ประเมินการสูญเสียสมรรถภาพได้ตามวิธใี นหัวข้อ 2.8.2 แต่ควรรอให้ครบหนึ่งปี หลังการผ่าตัด
จึงจะทาการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพจากกาลังการกามือลดลง

2.8 การประเมิ น การสู ญ เสี ย สมรรถภาพของแขนและมื อ จากก าลัง กล้ า มเนื้ ออ่ อ นแรง
(Strength Evaluation)
2.8.1 หลักการประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของแขนและมือ (Principles) การวัดกาลังของกล้ามเนื้อหา
ความเทีย่ งตรงได้ยาก เพราะการวัดกาลังของกล้ามเนื้อขึน้ อยู่กบั การออกแรงของผูร้ บั การประเมิน ตัวเลขทีไ่ ด้จงึ มีความ
คลาดเคลื่อนได้ม าก นอกจากนี้ กาลังของกล้ามเนื้อไม่ว่า จะเพิ่ม ขึ้นหรือลดลงก็มีค วามสัมพันธ์ก ับการใช้งานและ
การประกอบกิจวัตรประจาวันน้อยมาก การเพิม่ กาลังก็ไม่ได้หมายความว่าจะช่วยทางานได้มากขึน้
แนวทางการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพในทีน่ ้มี ุ่งเน้นทีก่ ารสูญเสียสมรรถภาพ ซึง่ สามารถตรวจสอบได้ทาง
กายวิภาคมากกว่าการตรวจวัดโดยทางอ้อมดังเช่นการวัดกาลังของกล้ามเนื้อในหัวข้อนี้ เพราะค่าทีว่ ดั ได้ขน้ึ อยู่ก ั บความ
ถนัด ความร่ ว มมือ ความเจ็บ ปวด อายุ และอื่น ๆ ดัง นั น้ นอกจากผู้ป ระเมิ น ไม่ มี วิ ธี ก ารประเมิ น การสู ญ เสี ย
สมรรถภาพวิ ธีอื่นที่ให้ผลแน่ นอนกว่าแล้วจึงควรพิ จารณาใช้วิธีนี้ แต่ห้ามไม่ให้นาค่าการสูญเสียสมรรถภาพจาก
วิ ธีการประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพวิ ธีนี้ไปรวมกับค่าการสูญเสียสมรรถภาพอื่นๆ นอกจากจะแน่ ใจว่าไม่ได้
เกี่ยวข้องต่อนื่ องมาจากสาเหตุเดียวกันจริ งๆ อีกประการหนึ่งวิ ธีการประเมิ นนี้ จะใช้ ไม่ได้ถ้าส่วนที่ เกี่ยวข้องมี
การเคลื่อนไหวลดลงมีอาการเจ็บปวด มีความพิ การหรือบางส่วนขาดหายไปนอกจากนี้การประเมินควรทาเป็ น
ระยะ ๆ เพื่อดูว่ากาลังกล้ามเนื้อ ไม่เปลีย่ นแปลงอีกแล้ว ซึง่ ปกติมกั ใช้เวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี หลังจากเกิดการบาดเจ็บหรือ
หลังผ่าตัด
วิ ธีการวัดกาลังกล้ามเนื้ ออ่อนแรงบริเวณแขนและมือทาได้ 2 วิธไี ด้แก่
1. การวัดกาลังของการกามือ (Grip Strength) และกาลังของการบีบนิ้วมือ (Pinch Strength) การวัดวิธนี ้ีใช้
ประเมินกล้ามเนื้ออ่อนแรงทีเ่ กีย่ วข้องกับโครงสร้างของมือ ข้อมือ หรือปลายแขน
2. การวัดโดยการทดสอบกาลังกล้ามเนื้อด้วยมือของผูป้ ระเมิน (Manual Muscle Testing) เอง วิธนี ้ใี ช้ทดสอบ
กล้ามเนื้อมัดใหญ่รอบ ข้อศอก ข้อไหล่
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2.8.2 การประเมิ นการสูญเสี ยสมรรถภาพของแขนจากกล้ามเนื้ ออ่อนแรงโดยการวัดกาลังของการ
กามือและกาลังของการบีบนิ้ วมือ (Grip and Pinch Strength)
การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพเนื่องจากกาลังของมือลดลงต้องประเมินเมื่อสิน้ สุดการรักษา และกาลังของ
มือได้รบั การฟื้นฟูให้กลับคืนมาอยู่ในขัน้ ทีด่ ที ส่ี ดุ แล้ว มีหลายปจั จัยทีท่ าให้การประเมินกาลังของมือเกิดความผิดพลาดได้
เช่น อายุ ความเจ็บปวด เวลาทีท่ าการตรวจ การอ่อนล้าของมือขณะทาการตรวจ ความสมบูรณ์และความร่วมมือของ
ผูร้ บั การประเมิน เป็ นต้น การตรวจผูร้ บั การประเมินในแต่ละท่าต้องทาการวัดซ้ากัน 3 ครัง้ เพื่อให้ได้ค่าเฉลีย่ ทีแ่ น่นอน ใน
การวัดแต่ละครัง้ ต้องมีค่าความคลาดเคลื่อนต่างกันไม่เกินร้อยละ 20 ถ้ามากกว่าร้อยละ 20 ถือว่าเชื่อถือไม่ได้
วิ ธีวดั กาลังของการกามือ (Grip Strength) ให้ผรู้ บั การประเมินนัง่ พิงเก้าอีม้ พี นัก เท้าวางบนพืน้ ราบแขน
ห้อ ยข้า งตัว งอข้อศอกเป็ นมุ ม ฉาก ข้อ มือ อยู่ใ นตาแหน่ ง ปกติไม่ ค ว่ า และไม่ ห งายฝ่า มือ วัดด้ว ยเครื่อ งมือ Jamar
dynamometer โดยให้ผรู้ บั การประเมินออกแรงบีบเครื่องมืออย่างเต็มทีแ่ ล้วอ่านค่าทีไ่ ด้
วิ ธีการทดสอบว่าผูร้ บั การประเมิ นออกกาลังเต็มที่หรือไม่
วิธีแรกให้ผู้รบั การประเมินบีบ dynamometer ที่ป รับขนาดความกว้างของมือจับไว้ต่างๆ กัน 5 ขนาด
อย่างเต็มที่หลายๆ ครัง้ นาค่าที่ได้มาเขียนกราฟจะได้กราฟที่แสดงการกระจายตัวรูประฆังแบบปกติ (Normal BellShaped Curve) ถ้าผูร้ บั การประเมินไม่พยายามบีบมืออย่างเต็มทีจ่ ะได้กราฟแบบอื่นๆ เช่น เส้นตรง
วิธที ส่ี องคือให้ผรู้ บั การประเมิน สลับมือกันกาเครือ่ งและออกแรงบีบอย่างรวดเร็วอย่างน้อย 5 ครัง้ ของมือแต่ละข้าง
ถ้าผูร้ บั การประเมินไม่พยายามกาเครื่องและออกแรงบีบอย่างเต็มทีต่ งั ้ แต่เริม่ แรก เมื่อตรวจสอบจะพบว่าค่ากาลังของการกา
มือสูงขึน้ กว่าเดิม แต่หากผูร้ บั การประเมินรูต้ วั ค่ากาลังของการกามือก็จะลดลงทัง้ สองมืออย่างชัดเจน
วิ ธีวดั กาลังของการบีบนิ้ ว (Pinch Strength) มีการวัดหลายแบบ เช่น chuck หรือ three digit pinch, key
pinch และ tip pinch วิธที ใ่ี ช้ง่ายๆ คือ key pinch ซึง่ จะทาการวัด 3 ครัง้ ด้วยเครื่องมือ pinch gauge แล้วหาค่าเฉลีย่
นาค่าเฉลีย่ ทีว่ ดั ได้จากกาลังของการกามือและกาลังของการบีบนิ้วมือของข้างทีบ่ าดเจ็บมาเทียบกับมืออีกข้าง
หนึ่ ง ซึ่ง ถื อ ว่ า ปกติ ถ้ า ผู้ ร ับ การประเมิน ได้ ร ับ การบาดเจ็บ ทัง้ สองมือ ต้ อ งน าค่ า ที่ว ัด ได้ ไ ปเทีย บกับ ค่ า ปกติ ท่ีมี
ผูท้ าการศึกษาไว้ เช่น Swanson, Matev และ deGroot ซึง่ ได้ศกึ ษาทดลองมาแล้วตามตารางที่ 2-31 ถึง 2-33 อย่างไรก็
ตามดังได้กล่าวมาแล้วว่าการวัดกาลังของการกามือและกาลังของการบีบนิ้วมือนี้ จะให้ค่าทีแ่ ตกต่างกันมาก แม้แต่ ใน
งานอาชีพเดียวกัน ความแตกต่างระหว่างมือข้างทีถ่ นัดกับไม่ถนัดก็ยงั ไม่ชดั เจนนัก ดังนัน้ ถ้าผูป้ ระเมินเชื่อมันว่
่ ากาลัง
ของมือข้างทีถ่ นัดลดลงจนเป็ นปญั หาในการประกอบกิจวัตรประจาวันก็อาจเขียนบันทึกเพิม่ เติมไว้ในแบบประเมินหัวข้อ
2.1.2 ก็ได้
ตารางที่ 2-31

ค่าเฉลี่ยกาลังของการกามือที่วดั ขณะนัง่ โดยไม่มีพนักพิ ง ตามลักษณะงานของลูกจ้าง 100 คน
(Average Strength of Unsupported Grip by Occupation in 100 Subjects)

ลักษณะงาน
แรงงานมีฝีมอื
พนักงานนังประจ
่
าโต๊ะ
ผูใ้ ช้แรงงาน
ค่าเฉลี่ย

กาลังของการกามือ (กิ โลกรัม)
ชาย
หญิ ง
มือข้างถนัด มือข้างไม่ถนัด มือข้างถนัด มือข้างไม่ถนัด
47.0
45.4
26.8
24.4
47.2
44.1
23.1
21.1
48.5
44.6
24.2
22.0
47.6
45.0
24.6
22.4
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ตารางที่ 2-32 ค่าเฉลี่ยกาลังของการกามือตามอายุจากอาสาสมัครจานวน 100 คน
(Average Strength of Grip by Age in 100 Subjects)

กลุ่มอายุ (ปี )
น้อยกว่า 20 ปี
20 – 29
30 – 39
40 – 49
50 – 59
ตารางที่ 2-33

กาลังของการกามือ (กิ โลกรัม)
ชาย
หญิ ง
มือข้างถนัด มือข้างไม่ถนัด มือข้างถนัด มือข้างไม่ถนัด
45.2
42.6
23.8
22.8
48.5
46.2
24.6
22.7
49.2
44.5
30.8
28.0
49.0
47.3
23.4
21.5
45.9
43.5
22.3
18.2

ค่าเฉลี่ยกาลังของการบีบนิ้ วหัวแม่มือกับด้านข้างของนิ้ วชี้ ตามลักษณะงานของลูกจ้าง 100 คน
(Average Strength of Lateral Pinch by Occupation in 100 Subjects)

ลักษณะงาน
แรงงานมีฝีมอื
พนักงานนังประจ
่
าโต๊ะ
ผูใ้ ช้แรงงาน
ค่าเฉลี่ย

กาลังของการบีบนิ้ วหัวแม่มือกับด้านข้างของนิ้ วชี้ (กิ โลกรัม)
ชาย
หญิ ง
มือข้างถนัด มือข้างไม่ถนัด มือข้างถนัด มือข้างไม่ถนัด
6.6
6.4
4.4
4.3
6.3
6.1
4.1
3.9
8.5
7.7
6.0
5.5
7.5
7.1
4.9
4.7

วิ ธีการประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของแขนและมือโดยการวัดค่ากาลังของการกามือหรือกาลังของการบีบ
นิ้ วมือมีดงั นี้
1. วัดค่ากาลังของการกามือหรือกาลังของการบีบนิ้วมือของมือข้างทีส่ ญ
ู เสียสมรรถภาพ
2. วัดกาลังของการกามือหรือกาลังของการบีบนิ้วมือของมือข้างปกติหรือใช้ค่าเฉลีย่ ปกติตามตารางที่ 2-31
ถึง 2-33
3. หาค่าดัชนีรอ้ ยละของกาลังทีส่ ญ
ู เสียหรือลดลง (Srength Loss Index) ตามสูตร
กาลังปกติ - กาลังทีว่ ดั ได้ x 100 = ดัชนีรอ้ ยละของกาลังทีส่ ญ
ู เสีย (Strength Loss Index %)
กาลังปกติ
4. นาค่าดัชนีร้อยละของกาลังที่สูญเสียมาเทียบหาค่าร้อยละของการสูญเสียสมรรถภาพของข้อบริเวณแขน
จากตารางที่ 2-34
5. นาค่าการสูญเสียสมรรถภาพของข้อของแขนทีไ่ ด้ตามข้อ 4 คูณด้วยค่าการสูญเสียสมรรถภาพสูงสุดของข้อ
นัน้ ทีม่ หี น่วยเป็ นแขน (ตารางที่ 2-18) จะได้ค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากการสูญเสียกาลัง
การกามือ หรือบีบนิ้วมือ
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ตารางที่ 2-34

ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของข้อบริเวณแขนที่เกิ ดจากการสูญเสียกาลังของการกามือ หรือ
กาลังของการบีบนิ้ วมือ
(Upper Extremity Joint Impairment Due to Loss of Grip or Pinch Strength)
ดัชนี รอ้ ยละของกาลังที่สญ
ู เสีย
10 – 30
31 – 60
61 – 100

ตัวอย่างที่ 2.70
ประวัติ

ผลการประเมิ น

ร้อยละของการสูญเสียสมรรถภาพของข้อบริเวณแขน
10
20
30

ผูร้ บั การประเมินอายุ 30 ปี ได้รบั บาดเจ็บทีน่ ้วิ หัวแม่มอื เกิด Bennett’s fracture ทีข่ อ้ ฐาน
นิ้วหัวแม่มอื (CMC Joint) หลังการรักษาหายแล้ว วัดกาลังของการบีบนิ้วมือ (Pinch
Strength) ของมือข้างทีบ่ าดเจ็บได้ 6 กิโลกรัม มือด้านตรงกันข้ามได้ 10 กิโลกรัม
จากภาพรังสีของข้อมือปรากฏว่าผิวของข้อมือขลุขละ มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการ
อักเสบของข้อฐานนิ้วหัวแม่มอื
ผู้รบั การประเมินสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 4 ของแขน เนื่องจากข้อฐานนิ้วหัวแม่มือ
อักเสบหลังการบาดเจ็บ

คาอธิ บาย
1. ดัชนีรอ้ ยละของกาลังทีส่ ญ
ู เสีย 10 – 6 x 100 = 4 x 100 = 40%
10
10
2. นาค่าร้อยละ 40 ทีห่ าได้ตามข้อ 1 ไปเทียบหาค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของ
ข้อบริเวณแขนขวาจากตารางที่ 2-34 ได้ค่าการสูญเสียของข้อฐานนิ้วหัวแม่มอื ร้อยละ 20
ค่ า การสูญ เสีย สมรรถภาพสูง สุด ของข้อ ฐานนิ้ ว หัว แม่ มือ ที่มีห น่ ว ยเป็ น แขน (ตารางที่
2-18) คือร้อยละ 22 ของแขน
ดังนัน้ ผูร้ บั การประเมินสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 4 ของแขน (20% x 22% = 4%)
2.8.3 การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากกล้ามเนื้ ออ่อนแรงโดยผู้ประเมิ นตรวจวัดกาลัง
กล้ามเนื้ อเอง (Manual Muscle Testing)
วิธวี ดั กาลังกล้ามเนื้อโดยผู้ประเมินตรวจว่ากล้ามเนื้อนัน้ สามารถเคลื่อนไหวข้อต้านแรงโน้มถ่ วงโลก หรือ
ต้านแรงต้านของผูต้ รวจได้หรือไม่ เท่าไหร่ การตรวจกาลังกล้ามเนื้อด้วยวิธนี ้ตี อ้ งอาศัยความร่วมมือจากผูร้ บั การประเมิน
ผลการตรวจขึ้นอยู่กบั ปจั จัยต่ างๆ เช่ นความเจ็บ ปวด ความอ่ อนล้า ความร่วมมือ ดังนัน้ ผลการตรวจจึงต้อ งได้ผ ล
ใกล้เคียงกันแม้จะเป็ นการตรวจต่างเวลาหรือผูป้ ระเมินต่างคนกันตัง้ แต่ 2 คนขึน้ ไป
ในตารางที่ 2-35 แสดงค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากการตรวจวัดกาลังกล้ามเนื้อทีข่ อ้ ไหล่และข้อศอก
เป็ นค่าการสูญเสียสมรรถภาพที่ได้มาจากผลคูณของค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพสูงสุดของค่าสัดส่วนสัมพัทธ์การ
เคลื่อนไหวของข้อนัน้ กับค่าร้อยละตามระดับความรุนแรงของการสูญเสียกาลังกล้ามเนื้อทีต่ รวจได้ ค่าสัดส่วนสัมพัทธ์ข อง
หน่ วยที่เคลื่อนไหวเป็ นค่าเดียวกันกับในหัวข้อ 2.4 ทีว่ ่าด้วยการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพจากการเคลื่อนไหวที่
ผิดปกติของข้อ ระดับความรุนแรงของการสูญเสียกาลังกล้ามเนื้อใช้วธิ กี ารแบ่งแบบเดียวกันกับการประเมินการสูญเสีย
สมรรถภาพของเส้นประสาท (ตารางที่ 2-11) โดยแบ่งกาลังกล้ามเนื้อเป็ น 6 ระดับ คือ ระดับ 5 ปกติ ระดับ 4 ดี ระดับ 3
ปานกลาง ระดับ 2 น้อย ระดับ 1 น้อยมาก และระดับ 0 กล้ามเนื้อไม่มกี ารหดตัว ถ้าไม่มเี ส้นประสาทเข้ามาเกีย่ วข้อง
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กล้ามเนื้อทีอ่ ่อนแรงจะอยู่ในระดับ 4 คือสามารถต้านแรงต้านได้เพียงบางส่วน มีการบาดเจ็บเพียงส่วนน้อยทีท่ าให้กาลัง
กล้ามเนื้ออ่อนแรงในระดับปานกลาง เช่น ระดับ 3 คือสามารถเคลื่อนไหวข้อต้านแรงโน้มถ่วงได้อย่างเดียว แต่ไม่สามารถ
ต้านแรงต้านได้เลย กล้ามเนื้อทีอ่ ่อนแรงในระดับ3 หรือต่ากว่าควรตรวจพบกล้ามเนื้อลีบด้วย เนื่องจากค่าสัดส่วนสัมพัทธ์
ของการเคลื่อนไหวแต่ละข้อถูกกาหนดให้มคี ่า 100 % ดังนัน้ การสูญเสียสมรรถภาพของกาลังกล้ามเนื้ออ่อนแรงในแต่
ละส่วนทีป่ ระเมินด้วยวิธนี ้สี ามารถนามาบวกกันได้ โดยไม่ต้องใช้ตารางค่ารวม
ตัวอย่างที่ 2.71
ประวัติ

การตรวจร่างกาย

ผลการประเมิ น
คาอธิ บาย

ตัวอย่าง 2.72
ประวัติ

การตรวจร่างกาย
ผลการประเมิ น
คาอธิ บาย

ผู้ร ับ การประเมิน อายุ 25 ปี ได้ร ับ บาดเจ็บ มีบ าดแผลทางด้ า นนอกของข้อ ศอกและ
กล้ามเนื้อ extensor carpi radialis longus, extensor carpi radialis brevis และ pronator
teres ฉีกขาดและมีการสูญเสียกระดูก lateral epicondyle ของกระดูก humerus
ไม่พบมีเส้นประสาทได้รบั อันตราย ข้อศอกเคลื่อนไหวได้ปกติ สามารถเหยียดข้อศอกและ
หงายฝา่ มือสูแ้ รงต้านได้เต็มที่ แต่การงอข้อศอกและคว่าฝ่ามือสูแ้ รงต้านได้เพียงบางส่วน
คือ ระดับ 4 (ตารางที่ 2-11)
ผูร้ บั การประเมินสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ9 ของแขน
จากตารางที่ 2-35
การงอข้อศอกสูแ้ รงต้านได้เพียงบางส่วน มีการสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 5 ของแขน
การคว่าฝา่ มือสูแ้ รงต้านได้เพียงบางส่วน มีการสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 4 ของแขน
ดังนัน้ ผูร้ บั การประเมินมีการสูญเสียสมรรถภาพคิดเป็ นร้อยละ 9 ของแขน(5 %+4 % =
9 %)
ข้อไหล่ซา้ ยของผูร้ บั การประเมินถูกกระชากอย่างแรงขณะคัดเลือกไม้ซุง และผลการตรวจ
MRI พบการฉีกขาดของเอ็นรอบข้อไหล่ (Full-Thickness Tear of The Rotator Cuff)
หลังจากได้รบั การผ่าตัดเย็บซ่อมเส้นเอ็น และการรักษาสิน้ สุด จากผลการตรวจด้วย MRI
พบว่าเอ็นรอบข้อไหล่เชื่อมติดกันด้วยรอยแผลเป็ น
ผูร้ บั การประเมินสามารถกางและงอข้อไหล่สแู้ รงต้านได้เพียงบางส่วน (ระดับ 4 ตารางที่
2-11) นอกนัน้ ทาได้ปกติ
ผูร้ บั การประเมินมีการสูญเสียสมรรถภาพ ร้อยละ 9 ของแขน
จากตารางที่ 2-35
การกางข้อไหล่สแู้ รงต้านได้บางส่วน มีการสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 3 ของแขน
การงอข้อไหล่สแู้ รงต้านได้บางส่วน มีการสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 6 ของแขน
ดังนัน้ ผูร้ บั การประเมินสูญเสียสมรรถภาพคิดเป็ นร้อยละ 9 ของแขน (3 % + 6 % = 9 %)
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ตารางที่ 2-35

ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากการสูญเสียกาลังกล้ามเนื้ อเนื่ องจากโรคของกล้ามเนื้ อ
โดยใช้วิธีการประเมิ นด้วยการตรวจวัดกาลังกล้ามเนื้ อบริเวณข้อไหล่ 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)
ร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของแขน
การสูญเสียกาลังกล้ามเนื้ อ *
ค่าสัดส่วนสัมพัทธ์
ค่าสัดส่วนสัมพัทธ์ของข้อ
ของการเคลื่อนไหว
5% - 25% **
30% - 50% ***
ข้อไหล่ (60%)
24
1-6
7 - 12
 การงอข้อ (Flexion)
6
0-2
2-3
 การเหยียดข้อ (Extension)
12
1-3
4-6
 การกางข้อ (Abduction)
6
0-2
2-3
 การหุบข้อ (Adduction)
6
0-2
2-3
 การหมุนข้อเข้าใน (Internal rotation)
6
0-2
2-3
 การหมุนข้อออกนอก (External rotation)
ข้อศอก (70%)
21
1-5
6 - 11
 การงอข้อ (Flexion)
21
1-5
6 - 11
 การเหยียดข้อ (Extension)
14
1-4
4-7
 การคว่าฝา่ มือ (Pronation)
14
1-4
4-7
 การหงายฝา่ มือ (Supination)
* ใช้การตัดสินใจทางคลินิก(พิจารณาจากอาการแสดงและการตรวจร่างกาย) เลือกค่าร้อยละทีเ่ หมาะสมจากค่าพิสยั ทีแ่ สดงไว้ตามระดับความรุนแรง
** สามารถเคลื่อนไหวข้อต้านแรงโน้มถ่วงได้ปกติ แต่ทานแรงต้านได้บ้าง
*** สามารถเคลื่อนไหวข้อต้านแรงโน้มถ่วงได้ปกติ แต่ทานแรงต้านไม่ได้เลย

2.9 สรุปขัน้ ตอนการประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของแขนและมือ
(Summary of Steps for Evaluating Impairments of The Upper Extremities)
2.9. การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพ
ใช้แบบบันทึกการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแขนส่วนที่ 1 (รูปที่ 2-1 ก)
มือ
1. ประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของแต่ละนิ้ วจากการถูกตัดขาด (หัวข้อ 2.2.3 และ 2.2.4)
ข้อสังเกตุ นิ้วหัวแม่มือที่ถูก ตัด ขาดเหนื อข้อ โคนนิ้ว ประเมิน เป็ นการสูญ เสียสมรรถภาพของแขน
(ตารางที่ 2-4) และนาค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแขนทีไ่ ด้ไปบวกกับค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแขนตามข้อ 8
ข้างล่าง
2. ประเมิ นการสูญเสี ยสมรรถภาพของแต่ละนิ้ วที่ สูญเสี ยความรู้สึกที่ ผิวหนังจากการบาดเจ็บของ
เส้นประสาทนิ้ วมือ (Digital Nerve) (หัวข้อ 2.3 รูปที่ 2-6 และ 2-7 ตารางที่ 2-6 และ 2-7)
ข้อสังเกตุ การสูญเสียสมรรถภาพเนื่องจาก neuroma ของเส้นประสาทนิ้วมือ ได้บรรยายไว้แล้วในหัว
ข้อ 2.3.3
3. ประเมิ นการสูญเสี ยสมรรถภาพของแต่ ละนิ้ วจากการสูญเสี ยพิ สยั การเคลื่อนไหวของแต่ ละข้อ
(หัวข้อ 2.4)
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ข้อสังเกตุ ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของข้อปลายนิ้ว ข้อกลางนิ้ว และข้อโคนนิ้ว ของแต่ละนิ้วมือทัง้ สี่
ต้องนามารวมกันโดยใช้ตารางค่ารวมเป็ นค่าการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วนัน้ ส่วนข้อแต่ละข้อของนิ้ วหัวแม่มือให้
บวกกันโดยตรง
4. ประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของแต่ละนิ้ วจากความผิดปกติ อื่นๆ (หัวข้อ 2.7)
5. รวม ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแต่ละนิ้ ว ที่ ได้จากข้อที่ 1 ถึงข้อที่ 4 เป็ นการสูญเสียสมรรถภาพ
ทัง้ หมดของนิ้ วนัน้
6. แปลงค่ า การสู ญ เสี ย สมรรถภาพทัง้ หมดของแต่ ล ะนิ้ วเป็ นค่ า การสู ญ เสี ย สมรรถภาพของมื อ
(ตารางที่ 2-1)
7. นาค่าการสูญเสียสมรรถภาพของมือ ที่ เกิ ดจากแต่ละนิ้ วมือ (จากข้อ 6) บวก กันโดยตรงเป็ นค่า
การสูญเสียสมรรถภาพของมือ ทัง้ หมด (ยกเว้นการสูญเสียสมรรถภาพของแขนเนื่ องจากนิ้ วหัวแม่มือขาดเหนื อ
ข้อโคนนิ้ ว)
8. แปลงค่าการสูญเสียสมรรถภาพทัง้ หมดของมือเป็ นค่าการสูญเสียสมรรภาพของแขน (ตารางที่ 2-2)
9. ถ้ามีการสูญเสียสมรรถภาพของแขนเนื่ องจากนิ้ วหัวแม่มือขาดเหนื อข้อโคนนิ้ ว (ตารางที่ 2-4) จาก
ข้อ 1 ให้นาค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแขนที่ได้นัน้ มาบวกกันโดยตรงกับค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแขน
ที่เกิ ดจากการบาดเจ็บของมือตามข้อ 8
10. ถ้ามีการสูญเสียสมรรถภาพของแขนเนื่ องจากกาลังกล้ามเนื้ ออ่อนแรง ซึ่งไม่มีวิธีการประเมิ นการ
สูญเสียฯด้วยวิ ธีอื่น (หัวข้อ 2.8) ให้นาค่าที่ประเมิ นได้ รวมกับ ค่าที่ ได้จากข้อ 9 โดยใช้ตารางค่ารวม เป็ นค่าการ
สูญเสียฯของแขนทัง้ หมด
11. ถ้าไม่มีการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากสาเหตุอื่นๆ อีก ก็ให้เปลี่ยนค่าการสูญเสี ยสมรรถภาพ
ของแขนที่ได้เป็ นค่าการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกาย (ตารางที่ 2-3)
12. ถ้ามีการสูญเสี ยสมรรถภาพอย่างอื่ นของแขน ก็ให้ ประเมิ นการประเมิ นการสูญเสี ยสมรรถภาพ
ของแขนตามข้อ 2.9.2 และบันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึกการประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของแขนและมือ
ส่วนที่ 2
2.9.2 การประเมิ น การสู ญ เสี ย สมรรถภาพของแขนจากพิ ส ัย การเคลื่ อ นไหวที่ ล ดลงเนื่ องจาก
การบาดเจ็บที่ข้อมือ ข้อศอก และข้อไหล่
ใช้แบบบันทึกการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแขนและมือส่วนที่ 2 (รูปที่ 2-1ข)
1. ข้อมือ
ประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากพิสยั การเคลื่อนไหวทีล่ ดลง (หัวข้อ 2.4.7) และจากความผิดปกติ
อื่น ๆ (หัวข้อ 2.7) นาค่าการสูญเสียฯทีป่ ระเมินได้รวมกันโดยใช้ตารางค่ารวม ค่าทีไ่ ด้จะเป็ นค่าการสูญเสียสมรรถภาพ
ของแขนทีเ่ กิดจากข้อมือผิดปกติ
2. ข้อศอก
ประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากพิสยั การเคลื่อนไหวทีล่ ดลง (หัวข้อ 2.4.8) และจากความผิดปกติ
อื่นๆ (หัวข้อ 2.7) นาค่าการสูญเสียฯทีป่ ระเมินได้รวมกันโดยใช้ตารางค่ารวม ค่าทีไ่ ด้จะเป็ นค่าการสูญเสียสมรรถภาพ
ของแขนทีเ่ กิดจากข้อศอกผิดปกติ
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3. ข้อไหล่
ประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากพิสยั การเคลื่อนไหวทีล่ ดลง (หัวข้อ 2.4.9) และจากความผิดปกติ
อื่นๆ (หัวข้อ 2.7) นาค่าการสูญเสียฯทีป่ ระเมินได้รวมกันโดยใช้ตารางค่ารวม ค่าทีไ่ ด้จะเป็ นค่าการสูญ เสียสมรรถภาพ
ของแขนทีเ่ กิดจากข้อไหล่ผดิ ปกติ
2.9.3 การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากการถูกตัดขาดที่ ระดับhumerusหรือปลายแขน
(หัวข้อ2.2.2) ใช้แบบบันทึกการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแขนและมือ ส่วนที่ 2 (รูปที่ 2-1ข.)
2.9.4 การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากความผิดปกติ ของเส้นประสาท
(หัวข้อ2.5) ใช้แบบบันทึกการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแขนและมือ ส่วนที่ 2 (รูปที่ 2-1ข.)
2.9.5 การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากความผิดปกติ ของหลอดเลือด
(หัวข้อ2.6) ใช้แบบบันทึกการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแขนและมือ ส่วนที่ 2 (รูปที่ 2-1ข.)
การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากความผิ ดปกติ อื่นๆ ที่ ไม่ได้ประเมิ นไว้ในส่วน
ต่าง ๆ ของแขนและมือ (หัวข้อ2.7) ใช้แบบประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแขนและมือ ส่วนที่ 2 (รูปที่ 2-1
2.9.7 รวมค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแขนและมือ ทีไ่ ด้จากข้อ 2.9.2-2.9.6 โดยใช้ตารางค่ารวม เป็ น
การสูญเสียสมรรถภาพของแขนทัง้ หมด ใช้แบบประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแขนและมือส่วนที่ 2
2.9.8 แปลงค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแขนที่ได้จากข้อ 2.9.7 เป็ นค่าการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้
ร่างกายโดยใช้ตารางที่ 2-3
2.9.9 ถ้ามี การสูญเสี ยสมรรถภาพของแขนทัง้ สองข้าง ให้ ทาการประเมิ น และแปลงค่ าการสูญเสี ย
สมรรถภาพของแขนแต่ละข้างเป็ นของทัง้ ร่างกายก่อนแล้วจึงนาค่าการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกายที่ ได้
จากแขนแต่ละข้างรวมกันโดยใช้ตารางค่ารวม เป็ นค่าการสูญเสียสมรรถภาพของร่างกายทัง้ สิ้ น
2.10 ตัวอย่างการประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของแขนและมือที่มีการบาดเจ็บหลายอย่าง
ตัวอย่าง 2.73
ประวัติ
การตรวจร่างกาย
ผลการประเมิ น
คาอธิ บาย

ผูร้ บั การประเมินได้รบั บาดเจ็บบริเวณนิ้วชี้จากถูกใบเลื่อยตัดขาดระดับข้อปลายนิ้ว และ
นิ้วหัวแม่มอื ขาดระดับข้อฐานนิ้ว ได้รบั การรักษาจนแผลหายและทากายภาพบาบัดจน
สิน้ สุดการรักษา
ข้อปลายนิ้วชี้ถูกตัดขาดและยังมีอาการเจ็บปวดจาก neuroma ของเส้นประสาทนิ้วมือ
(Digital Nerve) ทางด้านนิ้วหัวแม่มอื จนไม่สามารถใช้น้ิวชีป้ ระกอบกิจวัตรประจาวันเกือบ
ทัง้ หมด ส่วนนิ้วหัวแม่มอื ถูกตัดขาดทีร่ ะดับข้อฐานนิ้ว
ผูร้ บั การประเมินสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 31 ของทัง้ ร่างกาย
1. นิ้วชี้ ข้อปลายนิ้วขาด มีค่าการสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 45 ของนิ้ว (ตารางที่ 2-5)
หรือ เท่ากับ การสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 9 ของมือ (ตารางที่ 2-1)
หรือ เท่ากับ การสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 8 ของแขน (ตารางที่ 2-2)
เส้นประสาทนิ้วมือทางด้านนิ้วหัวแม่มอื เกิด neuroma มีการเจ็บปวดหรือสูญเสีย
ความรูส้ กึ อยู่ในระดับ 1 มีการสูญเสียร้อยละ 95 (ตารางที่ 2-10 ก.) ของเส้นประสาท
และการบาดเจ็บ ที่เ ส้น ประสาทนิ้ ว มือ ด้ า นนิ้ ว หัว แม่ มือ ของนิ้ ว ชี้มีค่ า การสูญ เสีย
สมรรถภาพสูงสุดของแขนร้อยละ 5 (ตารางที่ 2-15)
ดังนัน้ ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจาก neuroma ในรายนี้ (95 % x 5 %)
เท่ากับ ร้อยละ 5 (ปดั เศษ)
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นาค่าการสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 8 ของแขน (จากข้อปลายนิ้วขาด) มารวมกับ
ร้อยละ 5 ของแขน จาก neuroma โดยใช้ตารางค่ารวมจะได้รอ้ ยละ 13 ของแขน
2. นิ้วหัวแม่มอื : ข้อฐานนิ้วขาดมีค่าการสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 38 ของแขน (ตารางที่
2-4)
ดังนัน้ ผูร้ บั การประเมินมีการสูญเสียสมรรถภาพของแขนเท่ากับร้อยละ 51 ของแขน
จากผลบวกของ 13 % (นิ้วชี)้ กับ 38 % (นิ้วหัวแม่มอื ) หรือ มีการสูญเสียสมรรถภาพ
คิดเป็ นร้อยละ 31ของทัง้ ร่างกาย (ตารางที่ 2-3)
ตัวอย่างที่ 2.74
ประวัติ
การตรวจร่างกาย
ผลการประเมิ น
คาอธิ บาย

ตัวอย่างที่ 2.75
ประวัติ

อาการปัจจุบนั

ผูร้ บั การประเมินชายอายุ 45 ปี ได้รบั บาดเจ็บที่มอื ซ้ายจากถูกแรงกระแทก ได้รบั การ
รักษาจนหายและสิน้ สุดการรักษาแล้ว
นิ้ว ทุ ก นิ้ ว มีก ารเคลื่อ นไหวลดลง นิ้ ว นางขาดที่ร ะดับ ข้อ กลางนิ้ ว ปลายนิ้ ว นางส่ว นที่
เหลืออยู่และนิ้วก้อยมีอาการชาทัง้ สองด้านของนิ้ว (รูปที่ 2-52)
(รูปที่ 2-52)
(รูปที่ 2-52)
1. ประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วนางจากข้อกลางนิ้วขาด (รูปที่ 2-5 และ
ตารางที่ 2-4)
2. ประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วหัวแม่มอื จากพิสยั การเคลื่อนไหวของข้อที่
ลดลง (รูปที่ 2-12, 2-15 และตารางที่ 2-8 ก, 2-8 ข และ 2-9)
3. ประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วอื่นๆ จากพิสยั การเคลื่อนไหวของข้อทีล่ ดลง
(รูปที่ 2-21, 2-23, 2-25 )
4. ประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วนางและนิ้วก้อย จากการสูญเสียความรูส้ กึ ของ
นิ้วมือ (รูปที่ 2-6, 2-7) และ (ตารางที่ 2-6, 2-7)
5. แปลงค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแต่ละนิ้วไปเป็ นค่าการสูญเสียสมรรถภาพของมือ
(ตารางที่ 2-1) แล้วนาค่าการสูญเสียสมรรถภาพของมือที่ได้ แต่ละค่า มาบวกกัน
โดยตรง
6. แปลงค่ า การสูญ เสีย สมรรถภาพของมือ เป็ น ค่ า การสูญ เสีย สมรรถภาพของแขน
(ตารางที่ 2-2)
7. แปลงค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแขนเป็ นค่าการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกาย
(ตารางที่ 2-3)

ผู้รบั การประเมิน อายุ 40 ปี ได้รบั บาดเจ็บที่ระดับข้อโคนนิ้วของนิ้วกลางมือขวา
เป็ นบาดแผลลึกแต่ไม่ถึงข้อ ได้รบั การรักษาโดยการเย็บซ่อมเส้นเอ็น flexor digitorum
profundus, flexor digitorum sublimis ที่ ข าด ตลอดจนเย็ บ ต่ อ เส้ น ประสาทนิ้ วมื อ
ด้านนิ้วหัวแม่มอื ทีข่ าดด้วย
หลังการรักษา 3 เดือน ผูร้ บั การประเมินยังมีอาการชาทางด้านนิ้วหัวแม่มอื ของนิ้วกลาง
มีอาการเจ็บปวดเวลางอนิ้ว และมือขวาอ่อนแรง
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นิ้วกลางมีการสูญเสียความรูส้ กึ ตามยาวทางด้านนิ้วหัวแม่มอื เป็ นระยะความยาวประมาณ
ร้อยละ 80 ของความยาวนิ้ว และตรวจ two-point discrimination ได้ 9 มิลลิเมตร เมื่องอ
นิ้วกลางจะมีอาการปวด โดยงอข้อปลายนิ้วได้ตงั ้ แต่ 0o ถึง 50o, ข้อกลางนิ้วงอได้ตงั ้ แต่ 20o ถึง 60o (เหยียดได้ไม่เต็มทีข่ าดไป 20o) และ งอข้อโคนนิ้วได้ +20o (เหยียดได้เกินไป
20o) ถึง 90o ผูร้ บั การประเมินยังรูส้ กึ ว่ามือขวาอ่อนแรงลง
ผูร้ บั การประเมินสูญเสียสมรรถภาพ ร้อยละ 5 ของทัง้ ร่างกาย
1. การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพจากการสูญเสียความรูส้ กึ ทีผ่ วิ หนัง
- ค่า two-point discrimination 9 มม. จัดเป็ นการสูญเสียความรูส้ กึ ทีผ่ วิ หนังบางส่วน
( Partial Sensory Loss) (ตารางที่ 2-5)
- ค่าการสูญเสียความรูส้ กึ ที่ผวิ หนัง บางส่วน ทางด้านนิ้วหัวแม่มอื ร้อยละ 80 ของ
ความยาวนิ้ว(รูปที่ 2-7) คิดเป็ นการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วกลางร้อยละ 12
(ตารางที่ 2-7)
2. การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพจากการสูญเสียพิสยั การเคลื่อนไหวของนิ้วมือค่า
การสูญเสียสมรรถภาพละของนิ้วมือเท่ากับ IE% + IF %
– ข้อปลายนิ้วงอได้ 0o ถึง 50o สูญเสียสมรรถภาพ (0 % + 10 %) คิดเป็ นร้อยละ 10
ของนิ้วมือ (รูปที่ 2-21)
– ข้อกลางนิ้วงอได้ -20o ถึง 60o สูญเสียสมรรถภาพ (7 % + 24 %) คิดเป็ นร้อยละ
31 ของนิ้วมือ (รูปที่ 2-23)
– ข้อโคนนิ้วงอได้ +20o ถึง 90o สูญเสียสมรรถภาพ (0 % + 0 %) คิดเป็ นร้อยละ 0
ของนิ้วมือ (รูปที่ 2-25)
นาค่าการสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 10 รวมกับร้อยละ 31 โดยใช้ตารางค่ารวมจะได้ค่า
การสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 38 ของนิ้วมือ (นิ้วกลาง)
3. การสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วกลางทัง้ หมดคือการรวมค่าการสูญเสียสมรรถภาพ
จากการสูญเสียความรู้สกึ (ร้อยละ 12) กับค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากพิสยั
การเคลื่อนไหวลดลง (ร้อยละ 38) โดยใช้ตารางค่ารวมจะได้ค่าการสูญเสียสมรรถภาพ
ร้อยละ 45 ของนิ้วหรือร้อยละ 9 ของมือ (ตารางที่ 2-1) หรือร้อยละ 8 ของแขน
(ตารางที่ 2-2) หรือ ร้อยละ 5 ของทัง้ ร่างกาย (ตารางที่ 2-3)
ส่วนอาการปวดและมือขวาอ่อนแรงไม่ตอ้ งนามาประเมินการสูญเสียสมรรถภาพซ้าอีก

ตัวอย่างที่ 2.76
ประวัติ
การตรวจร่างกาย
ผลการประเมิ น

ผูร้ บั การประเมินเป็ นตารวจดับเพลิง อายุ 40 ปี ได้รบั การบาดเจ็บทีม่ อื ซ้ายเนื่องจากถูก
ไฟไหม้ ได้รบั การรักษาด้วยการปลูกหนังและผ่าตัดแก้ไขข้อนิ้วทีต่ ดิ แข็ง
พบว่าข้อนิ้วมือและข้อมือมีพสิ ยั เคลื่อนไหวลดลง (รูปที่ 2-53 ก และ รูปที่ 2-53ข) ค่า
two-point discrimination อยู่ระหว่าง 7-12 มม. ของทุกนิ้ว
ผูร้ บั การประเมินสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 44 ของทัง้ ร่างกาย
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ตัวอย่างที่ 2.77
ประวัติ
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(รูปที่ 2-53 ก และ รูปที่ 2-53 ข)
- ประเมิน การสู ญ เสีย สมรรถภาพจากพิส ัย การเคลื่อ นไหวของข้อ ที่ ล ดลงของ
นิ้วหัวแม่มอื (รูปที่ 2-12, 2-15 และ ตารางที่ 2-8 ก, 2-8 ข และ 2-9)
- ประเมิน การสูญ เสีย สมรรถภาพจากพิส ัย การเคลื่อ นไหวที่ล ดลงของนิ้ ว อื่น ๆ
(รูปที่ 2-21, 2-23 และ ตารางที่ 2-25)
- ประเมินการสูญเสียสมรรถภาพจากพิสยั การเคลื่อนไหวที่ลดลงของข้อมื อ (รูปที่
2-28 และ 2-31)
- ประเมิน การสูญ เสีย สมรรถภาพจากพิส ัย การเคลื่อ นไหวที่ล ดลงของข้อ ศอก
(รูปที่ 2-37)
- ประเมินการสูญเสียสมรรถภาพจากอาการชาทีน่ ้ิวหัวแม่มอื และนิ้วมือ อื่นบางส่วน
ตามขวาง (รูปที่ 2-6, 2-7 และ ตารางที่ 2-6, 2-7)
- แปลงค่าการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วมือไปเป็ นค่าการสูญเสียสมรรถภาพของมือ
(ตารางที่ 2-1) แล้วนาค่าการสูญเสียสมรรถภาพของมือจากแต่ละนิ้วทีไ่ ด้มาบวกกัน
โดยตรง เป็ นค่าการสูญเสียของมือทัง้ หมด
- แปลงค่ าการสูญเสีย สมรรถภาพของมือ เป็ นค่ าการสูญเสีย สมรรถภาพของแขน
(ตารางที่ 2-2)
- แปลงค่ า การสูญ เสีย สมรรถภาพของแขนป็ น ค่ า การสูญ เสีย สมรรถภาพของทัง้
ร่างกาย (ตารางที่ 2-3)
ผูร้ บั การประเมิน อายุ 30 ปี ประสบอันตรายถูกใบเลื่อยตัดนิ้วมือขวาได้รบั การรักษาโดย
การผ่าตัด ทากายภาพบาบัดจนสิน้ สุดการรักษา
นิ้วหัวแม่มอื ขาดเหนือระดับข้อโคนนิ้วเล็กน้อย นิ้วชี้ขาดระดับข้อกลางนิ้ว นิ้วกลางขาด
ระดับกึ่งกลางท่อนกระดูกกลางนิ้ว (Middle phalanx) นิ้วนางขาดระดับกึ่งกลางเล็บ
ข้อนิ้วมือ ทุกนิ้ว มีการเคลื่อนไหวลดลง (รูปที่ 2-54) และไม่พบมีอาการเจ็บปวดจาก
neuroma
ผูร้ บั การประเมินสูญเสียสมรรถภาพ ร้อยละ 45 ของทัง้ ร่างกาย
(รูปที่ 2-54)
- ประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วทีข่ าดแต่ละนิ้ว (รูปที่ 2-5, ตารางที่ 2-4)
- ประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วจากพิสยั การเคลื่อนไหวที่ลดลงของข้อนิ้วมือ
ทุกนิ้ว (รูปที่ 2-21, 2-23, 2-25)
- ประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากนิ้วหัวแม่มอื ขาด (รูปที่ 2-6, ตารางที่ 2-4)

- นาค่าการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วจากพิสยั การเคลื่อนไหวทีล่ ดลงของข้อนิ้วมือแต่ละ
นิ้วมารวมกันได้โดยใช้ตารางค่ารวม
- แปลงค่าการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วมือไปเป็ นค่ าการสูญ เสีย สมรรถภาพของมือ
(ตารางที่ 2-1) และของแขน (ตารางที่ 2-2)
- นาค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแขนทีไ่ ด้มาบวกกับค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแขน
จากนิ้วหัวแม่มอื ขาดโดยตรง
- แปลงค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแขนไปเป็ นค่าสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกาย
(ตารางที่ 2-3)
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ผู้รบั การประเมินหญิงอายุ 40 ปี หกล้มในลานจอดรถ ทาให้กระดูกข้อมือขวาหัก
(Colles’ Fracture) เมื่อการรักษาสิน้ สุดลง
ข้อมือมีลกั ษณะผิดรูปและพิสยั การเคลื่อนไหวลดลงโดยกระดกข้อมือขึน้ ได้ 30o งอข้อมือ
ลงได้ 40o เบนข้อมือไปทางด้านนิ้วหัวแม่มอื ได้ 20o และทางด้านนิ้วก้อยได้ 10o คว่าฝ่า
มือได้ 40o และหงาย ฝ่ามือได้ 30o มีอาการปวดปานกลางเมื่อยกสิง่ ของที่มนี ้ าหนัก
ข้อ นิ้ ว มือ เคลื่อ นไหวได้ป กติ แต่ ด ัช นี ค่ า ร้อ ยละการสูญ เสีย ก าลัง ของการก ามือ (Grip
Strength Loss Index) เท่ากับร้อยละ 40
ผูร้ บั การประเมินสูญเสียสมรรถภาพ ร้อยละ 10 ของทัง้ ร่างกาย
สิง่ ที่ต้องนามาประเมินการสูญเสียสมรรถภาพคือพิสยั การเคลื่อนไหวที่ลดลงของข้อมือ
และแขน ส่วนกาลังของการกามือที่ลดลงไม่ต้องนามาประเมินด้วย เพราะเกิดมาจาก
สาเหตุเดียวกันกับพิสยั การเคลื่อนไหวที่ลดลง (หัวข้อ 2.8) และไม่ต้องนาเอาอาการ
เจ็บปวดมาประเมินด้วยเช่นกันเพราะไม่ใช่กรณีของกลุ่มอาการเจ็บปวดเรื้อรังเฉพาะที่
ทีส่ ลับซับซ้อน (CRPS) (หัวข้อ 2.5.5)
ประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของร่างกายได้จากผลการตรวจร่างกาย ดังนี้
1. การสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากการสูญเสียพิสยั การเคลื่อนไหวของข้อมือ
- ข้อมือกระดกขึน้ ได้ 30o สูญเสียสมรรถภาพของแขนร้อยละ 5 (รูปที่ 2-28)
- ข้อมืองอลงได้ 40o สูญเสียสมรรถภาพของแขนร้อยละ 3 (รูปที่ 2-28)
- ข้อมือเบนทางนิ้วหัวแม่มอื ได้ 20o สูญเสียสมรรถภาพของแขนร้อยละ 0
(รูปที่ 2-31)
- ข้อมือเบนทางนิ้วก้อยได้ 10o สูญเสียสมรรถภาพของแขนร้อยละ 4 (รูปที่ 2-31)
- นาค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากการสูญเสียพิสยั การเคลื่อนไหวของ
ข้อมือ มาบวกกัน = (5 % + 3 % + 4 %= 12%) ได้เท่ากับร้อยละ 12 ของแขน
2. การสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากข้อศอกเคลื่อนไหวลดลง
- คว่าฝา่ มือได้ 40o สูญเสียสมรรถภาพของแขนร้อยละ 3 (รูปที่ 2-36)
- หงายฝา่ มือได้ 30o สูญเสียสมรรถภาพของแขนร้อยละ 2 (รูปที่ 2-36)
- นาค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากการสูญเสียการคว่ าและหงายฝ่ามือ
มาบวกกัน (3 % + 2 %=5%)ได้เท่ากับร้อยละ 5 ของแขน
3. การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพทัง้ หมด
- นาค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากพิสยั การเคลื่อนไหวของข้อมือและ
ข้อศอกทีล่ ดลงมารวมกันโดยใช้ตารางค่ารวมคือ ร้อยละ 12 รวมกับร้อยละ 5 จะ
ได้ร้อยละ 16 ของแขน หรือสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 10 ของทัง้ ร่างกาย
(ตารางที่ 2-3)
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ตัวอย่างที่ 2.79
การตรวจร่างกาย

ผลการประเมิ น
คาอธิ บาย

ในการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของชายผูห้ นึ่งพบว่า มีการสูญเสียสมรรถภาพของ
นิ้วหัวแม่มอื ร้อยละ 50, ของนิ้วชีร้ อ้ ยละ 10 มีการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากข้อมือ
ผิดปกติรอ้ ยละ 5 และจากข้อศอกผิดปกติ ร้อยละ 2
ผูร้ บั การประเมินมีการสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 16 ของทัง้ ร่างกาย
1. มือ
- การสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วหัวแม่มือร้อยละ 50 เทียบเป็ นการสูญเสีย
สมรรถภาพ ของมือเท่ากับร้อยละ 20 (ตารางที่ 2-1)
- การสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วชีร้ อ้ ยละ 10 เทียบเป็ นการสูญเสียสมรรถภาพของ
มือเท่ากับร้อยละ 2 (ตารางที่ 2-1)
- น าค่ า การสู ญ เสี ย สมรรถภาพของมื อ จากนิ้ ว ทั ง้ สองมา บวกกั น โดยตรง
(20% + 2% = 22%) ได้ร้อยละ 22 ซึง่ เทียบเป็ นการสูญเสียสมรรถภาพ
ของแขนได้รอ้ ยละ 20 (ตารางที่ 2-2)
2. ข้อมือ
- ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากข้อมือผิดปกติ ร้อยละ 5
3. ข้อศอก
- ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากข้อศอกผิดปกติ ร้อยละ 2
รวมค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากมือและข้อมือ คือร้อยละ 20 กับ
ร้อยละ 5 โดยใช้ตารางค่ารวม จะได้รอ้ ยละ 24
รวมค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแขนร้อยละ 24 (จากมือ และข้อศอก) กับ
ร้อยละ 2 (จากนิ้วชีแ้ ละนิ้วหัวแม่มอื ) ได้รอ้ ยละ 26 โดยใช้ตารางค่ารวม หรือ
เป็ นการสูญเสียสมรรถภาพของร่างกาย ร้อยละ 16 (ตารางที่ 2-3)
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รูปที่ 2-52 แบบบันทึกการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแขนและมือ ส่วนที่ 1 (มือ)
ชื่อ ....................... (ตัวอย่างที่ 2-74) .............................. อายุ ...45.. ปี เพศ ..ชาย.... มือข้างทีบ่ าดเจ็บ ....ขวา......... มือข้างถนัด ....มือซ้าย.. วันที่ ....................
อาชีพ ............ทางานก่อสร้าง............................................ การวินิจฉัยโรค ..............การบาดเจ็บจากแรงกระแทก.........................................................................
การเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ
การถูกตัดขาด
การสูญเสียความรู้สึก
ระบุระดับ และ
ค่าร้อยละการสูญเสีย
สมรรถภาพ

นิ้วหัวแม่มอื

ข้อโคนนิ้ว
MP

ข้อปลาย
นิ้ว
IP

บันทึกมุมที่ข้อเคลื่อนไหวได้หรือมุมที่ข้อยึดติด
และค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้ ว

มุม O
สูญเสีย %
มุม O
สูญเสีย %

การงอข้อ

การเหยียดข้อ

30

-10

4

2

30

-15

3

1
เคลื่อนไหวได้

ข้อฐานนิ้ว
CMC

การกางข้อ

การหุบข้อ
การสบนิ้ว

มุม

O

ข้อยึดติด

3

เซนติเมตร

4

สูญเสีย %
เซนติเมตร
สูญเสีย %

4
4
9

สูญเสีย %

4
ข้อยึดติด

ข้อปลาย
นิ้ว
IP
ข้อกลาง
นิ้ว
PIP
ข้อโคนนิ้ว
MP

นิ้วชี้

มุม

การเคลื่อนไหวทีผ่ ดิ ปกติ [1]
3

4

‡

9

30

-10

21

2

70

-10

18

3

50

-10

22

7

26

ข้อยึดติด

23

21

ข้อปลาย
นิ้ว
IP
ข้อกลาง
นิ้ว
PIP
ข้อโคนนิ้ว
MP

นิ้วกลาง

มุม O
สูญเสีย %

การเหยียดข้อ

30

-10

21

2

70

-10

18

56

ข้อยึดติด

การสูญเสียสมรรถภาพ[2]
ของนิ้ว % =
[2]

[3]

ความผิดปกติอ่นื ๆ
[4]
รวมค่าร้อยละการสูญเสีย
สมรรถภาพของนิ้วมือ
** แปลงเป็นค่าการสูญเสีย
สมรรถภาพของมือ %

10

การเคลื่อนไหวทีผ่ ดิ ปกติ [1]

56

การถูกตัดขาด

[2]

การสูญเสียความรูส้ กึ

[3]

ความผิดปกติอ่นื ๆ

[4]

การเคลื่อนไหวทีผ่ ดิ ปกติ [1]

56

23

[2]

การสูญเสียความรูส้ กึ

[3]

3

ความผิดปกติอ่นื ๆ

[4]

50

-10

* รวมค่าร้อยละการสูญเสีย
สมรรถภาพของนิ้วมือ

22

7

21

29
[1]
=

56

56

สูญเสีย %

การตัดขาด

* รวมค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วมือ (MP , PIP , IP)

26

11

O

สูญเสีย %

การสูญเสียความรูส้ กึ

การสูญเสียสมรรถภาพของนิ้ว [3] การสูญเสียสมรรถภาพ[4] ** แปลงเป็นค่าการสูญเสีย
% =
[3]
ของนิ้ว % =
[4]
สมรรถภาพของมือ %

O

สูญเสีย %
มุม

การงอข้อ

=

[2]

* รวมค่าร้อยละการสูญเสีย
สมรรถภาพของนิ้วมือ

29
[1]

* รวมค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วมือ (MP , PIP , IP)

การถูกตัดขาด

26

สูญเสีย %

O

สูญเสีย %

มุม

ของแขน % = [5]
[3]
[4]
**** การสูญเสีย [2]
การสูญเสียสมรรถภาพ
การสูญเสียสมรรถภาพ
สมรรถภาพของนิ้ว %
ของนิ้ว % =
[3]
ของนิ้ว % =
[4]
=
[2]

O

สูญเสีย %
มุม

การเหยียดข้อ

=

[5]
การสูญเสียสมรรถภาพ

O

สูญเสีย %
มุม

การงอข้อ

[2]

สูญเสีย %

[1]
บวกค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วมือ (CMC + MP + IP)

ระบุชนิ ด และ ค่า
ร้อยละการ
สูญเสียสมรรถภาพ

ค่าร้อยละการสูญเสีย
สมรรถภาพของมือ
* รวมค่าร้อยละการสูญเสีย
สมรรถภาพของนิ้ วมือ
** แปลงเป็ นค่าร้อยละการ
สูญเสียสมรรถภาพของมือ

6

30

สูญเสีย %

ระบุชนิ ด ระดับ และ
ค่าร้อยละการสูญเสีย
สมรรถภาพ

ความผิดปกติ อื่น ๆ

การสูญเสียสมรรถภาพ[2]
ของนิ้ว % =
[2]

การสูญเสียสมรรถภาพของนิ้ว[3]
% =
[3]

การสูญเสียสมรรถภาพ[4]
ของนิ้ว % =
[4]

** แปลงเป็นค่าการสูญเสีย
สมรรถภาพของมือ %

56
11
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การเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ

บันทึกมุมที่เคลื่อนไหวได้หรือมุมที่ข้อยึดติ ด
และค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้ ว

ข้อกลาง
นิ้ว
PIP

การเหยียดข้อ

ข้อยึดติด

ระบุชนิ ด และ ค่า
ร้อยละการ
สูญเสียสมรรถภาพ

มุม

ด้าน
นิ้วหัวแม่มอื

O

12 มม.

มุม

50

-20

22

10

10%

32

การเหยียดข้อ

=

32

ข้อยึดติด
10

การสูญเสียสมรรถภาพ[2]
ของนิ้ว % = 80 [2]

33

80

การสูญเสียความรูส้ กึ [3]

40

60

60

60
-20

22

10

32
[1]
=

84

การเคลื่อนไหวทีผ่ ดิ ปกติ [1]

84

ด้าน
นิ้วหัวแม่มอื

8 มม.

10 มม.

15%

10%

การสูญเสียสมรรถภาพ[2]
ของนิ้ว % =
[2]

**
****

การถูกตัดขาด

[2]

การสูญเสียความรูส้ กึ

[3]

ความผิดปกติอ่นื ๆ

[4]

* รวมค่าร้อยละการ
สูญเสียสมรรถภาพของ
นิ้วมือ

การสูญเสียสมรรถภาพของนิ้ว [3] การสูญเสียสมรรถภาพ[4] ** แปลงเป็นค่าการสูญเสีย
% = 25 [3]
ของนิ้ว % =
[4]
สมรรถภาพของมือ %

บวกการสูญเสียสมรรถภาพทัง้ หมดของมือ : บวกค่าสูญเสีย % ของนิ้วหัวแม่มอื + ของนิ้วชี้ + ของนิ้วกลาง + ของนิ้วนาง + ของนิ้วก้อย = 10+11+11+9+9 =
*** แปลงค่าการสูญเสียสมรรถภาพทัง้ หมดของมือเป็นของแขน (ถ้ากระดูกฝา่ มือของนิ้วหัวแม่มอื ปกติ ก็ให้ใช้แบบบันทึกส่วนที่ 2 แถว 2 ) =
‡ รวมค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากการตัดนิ้วหัวแม่มอื [5] ........% + การสูญเสียสมรรถภาพของแขนทีเ่ กิดจากมือ ............ %=
ถ้ามีการสูญเสียสมรรถภาพเฉพาะบริเวณมือก็ให้แปลงค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแขนเป็นของทังร่
้ างกาย**** =
รวมค่าการสูญเสียสมรรถภาพโดยใช้ตารางค่ารวม
ใช้ตารางที่ 2-2 (เปลีย่ นมือไปเป็นแขน)

92
9

O

50

[4]

การสูญเสียสมรรถภาพ [3] การสูญเสียสมรรถภาพ [4] ** แปลงเป็นค่าการสูญเสีย
ของนิ้ว % = 40
[3]
ของนิ้ว % =
[4]
สมรรถภาพของมือ %

ด้าน
นิ้วก้อย

33

* รวมค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วมือ (MP , PIP , IP)

*
***

[2]

สูญเสีย %

O

สูญเสีย %

การถูกตัดขาด

* รวมค่าร้อยละการสูญเสีย
สมรรถภาพของนิ้วมือ

30%

O

สูญเสีย %
มุม

32

ความผิดปกติอ่นื ๆ

O

สูญเสีย %
มุม

การเคลื่อนไหวทีผ่ ดิ ปกติ [1]

> 15 มม.

สูญเสีย %

การงอข้อ
ข้อปลาย
นิ้ว
IP

ระบุชนิ ด ระดับ และ
ค่าร้อยละการสูญเสีย
สมรรถภาพ

ค่าร้อยละการสูญเสีย
สมรรถภาพของมือ
* รวมค่าร้อยละการสูญเสีย
สมรรถภาพของนิ้ วมือ
** เปลี่ยนเป็ นค่าร้อยละการ
สูญเสียสมรรถภาพของมือ

สูญเสีย %

[1]

ข้อกลาง
นิ้ว
PIP

ระบุระดับ และ
ค่าร้อยละการสูญเสีย
สมรรถภาพ

สูญเสีย %

สูญเสีย %

ข้อโคนนิ้ว
MP

ความผิดปกติ อื่น ๆ

ด้าน
นิ้วก้อย

* รวมค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วมือ (MP , PIP , IP)

นิ้วก้อย

การสูญเสียความรู้สึก

มุม O

มุม

ข้อโคนนิ้ว
MP

นิ้วนาง

ข้อปลาย
นิ้ว
IP

การงอข้อ

การถูกตัดขาด

ใช้ตารางที่ 2-1 (เปลีย่ นนิ้วมือไปเป็นมือ)
ใช้ตารางที่ 2-3 (เปลีย่ นแขนไปเป็นของทังร่
้ างกาย)

50%
45%
%
27%

25

88
9
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รูปที่ 2-53 ก. แบบบันทึกการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพแขนและมือ ส่วนที่ 1 (มือ)
ชือ่ ....................... (ตัวอย่างที่ 2-76) .............................. อายุ ...40.. ปี เพศ ..ชาย.... มือข้างทีบ่ าดเจ็บ ....ซ้าย......... มือข้างถนัด ....มือขวา.. วันที่ ....................
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นิ้วหัวแม่มอื

ข้อโคนนิ้ว
MP

ข้อปลาย
นิ้ว
IP

บันทึกมุมที่ข้อเคลื่อนไหวได้หรือมุมที่ข้อยึดติด
และค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้ ว

มุม O
สูญเสีย %

การงอข้อ

การเหยียดข้อ

40

-20

3

3
10

O

สูญเสีย %
เซนติเมตร

การหุบข้อ

เคลื่อนไหวได้
10

สูญเสีย %

6

8

เซนติเมตร

3

การเคลื่อนไหวทีผ่ ดิ ปกติ [1]
การถูกตัดขาด

ข้อปลาย
นิ้ว
IP
ข้อกลาง
นิ้ว
PIP
ข้อโคนนิ้ว
MP

นิ้วชี้

การเหยียดข้อ

=

ข้อยึดติด
10

60

-40

24

14

33

ข้อปลาย
นิ้ว
IP
ข้อกลาง
นิ้ว
PIP

[3]

[4]
การสูญเสีย
สมรรถภาพของนิ้ว
% =
[4]

8 ม.ม.

=

81

[2]
การสูญเสียสมรรถภาพ
ของนิ้ว % =
[2]

การสูญเสียสมรรถภาพ
ของนิ้ว % = 25 [3]

[3]

การสูญเสีย
สมรรถภาพ
ของนิ้ว % =

[4]

8 ม.ม.

33

33

สูญเสีย %

24

14
0

86

** แปลงเป็นค่าการสูญเสีย
สมรรถภาพของมือ %

17

การเคลื่อนไหวทีผ่ ดิ ปกติ [1]

81

ความผิดปกติอ่นื

54

54

สูญเสีย %

[1]
=

81

25

[4]

[2]

การสูญเสียความรูส้ กึ [3]
38

O

* รวมค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วมือ (MP , PIP , IP)

[2]

* รวมค่าร้อยละการ
สูญเสียสมรรถภาพของ
นิ้วมือ

การถูกตัดขาด

O

สูญเสีย %

81

สูญเสีย %

10

-40

การเคลื่อนไหวทีผ่ ดิ ปกติ [1]

ความผิดปกติอ่นื

54

ข้อยึดติด

O

60

23

การสูญเสียความรูส้ กึ [3]

54

การเหยียดข้อ

** แปลงเป็นค่าการสูญเสีย
สมรรถภาพของมือ %

การถูกตัดขาด

38
0

การงอข้อ

ข้อโคนนิ้ว
MP

[3]

57

สูญเสีย %

[1]

นิ้วกลาง

การสูญเสียสมรรถภาพ
ของนิ้ว % = 25

O

* รวมค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วมือ (MP , PIP , IP)

มุม

[2]

33

สูญเสีย %

มุม

[2]

O

สูญเสีย %

มุม

**** การสูญเสีย
สมรรถภาพ
ของนิ้ว % =

O

สูญเสีย %

มุม

42

25

[4]

รวมค่าร้อยละการสูญเสีย
สมรรถภาพของนิ้วมือ

การสูญเสียสมรรถภาพ
ของแขน % = [5]

13

13

ความผิดปกติอ่นื ๆ

[5]

42

[2]

การสูญเสียความรูส้ กึ [3]
8

[1]

การงอข้อ

[2]

สูญเสีย %
9

6

สูญเสีย %

สูญเสีย %

ข้อยึดติด

9

บวกค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วมือ (CMC + MP + IP)

มุม

ระบุชนิ ด ระดับ และ
ค่าร้อยละการสูญเสีย
สมรรถภาพ

ค่าร้อยละการสูญเสีย
สมรรถภาพของมือ
* รวมค่าร้อยละการสูญเสีย
สมรรถภาพของนิ้ วมือ
** แปลงป็ นค่าร้อยละการสูญเสีย
สมรรถภาพของมือ

6
มุม

มุม

ระบุระดับ และ
ค่าร้อยละการสูญเสีย
สมรรถภาพ

ความผิดปกติ
อื่น ๆ
ระบุชนิ ด และ
ค่าร้อยละการ
สูญเสีย
สมรรถภาพ

8 ม.ม.

สูญเสีย %

การสบนิ้ว

การสูญเสียความรู้สึก

6

มุม O

การกางข้อ

ข้อฐานนิ้ว
CMC

ข้อยึดติด

การถูกตัดขาด

[2]
การสูญเสียสมรรถภาพ
ของนิ้ว % =

การสูญเสียสมรรถภาพ
ของนิ้ว % = 25 [3]

[3]

การสูญเสีย
สมรรถภาพ
ของนิ้ว % =

[4]

25

[4]

* รวมค่าร้อยละการ
สูญเสียสมรรถภาพของ
นิ้วมือ

86

** แปลงเป็นค่าการสูญเสีย
สมรรถภาพของมือ %

17
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การเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ

บันทึกมุมที่เคลื่อนไหวได้หรือมุมที่ข้อยึดติ ด
และค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้ ว

ข้อกลาง
นิ้ว
PIP
ข้อโคนนิ้ว
MP

นิ้วนาง

ข้อปลาย
นิ้ว
IP

การงอข้อ

การเหยียดข้อ

ข้อยึดติด

มุม O

60

-40

24

14

ข้อปลาย
นิ้ว
IP
ข้อกลาง
นิ้ว
PIP
ข้อโคนนิ้ว
MP

การเคลื่อนไหวทีผ่ ดิ ปกติ [1]

8 ม.ม.

38
0

การเหยียดข้อ

=

81

ข้อยึดติด

การสูญเสียสมรรถภาพ[2]
ของนิ้ว % =
[2]

การสูญเสียสมรรถภาพ [3]
ของนิ้ว % = 25 [3]

สูญเสีย %

สูญเสีย %

18

25

33

8 ม.ม.

54
=

86

การถูกตัดขาด

[2]

การสูญเสียความรูส้ กึ

[3]

ความผิดปกติอ่นื ๆ

[4]

* รวมค่าร้อยละการ
สูญเสียสมรรถภาพของ
นิ้วมือ

54
[1]

* รวมค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วมือ (MP , PIP , IP)

[4]

83

O

สูญเสีย %

ความผิดปกติอ่นื ๆ

25

การเคลื่อนไหวทีผ่ ดิ ปกติ [1]

43
0

[3]

สูญเสีย %

33
-50

การสูญเสียความรูส้ กึ

9

O

70

[2]

81

การสูญเสียสมรรถภาพ[4] ** แปลงเป็นค่าการสูญเสีย
ของนิ้ว % =
[4]
สมรรถภาพของมือ %

O

10

การถูกตัดขาด

* รวมค่าร้อยละการ
สูญเสียสมรรถภาพ
ของ นิ้วมือ

54

54

การงอข้อ

นิ้วก้อย

ระบุชนิ ด และ
ค่าร้อยละการ
สูญเสียสมรรถภาพ
สูญเสียสมรรถภาพ

ค่าร้อยละการสูญเสีย
สมรรถภาพของมือ
* รวมค่าร้อยละการสูญเสีย
สมรรถภาพของนิ้ วมือ
** แปลงเป็ นค่าร้อยละการ
สูญเสียสมรรถภาพของมือ

สูญเสีย %

[1]

มุม

ระบุชนิ ด ระดับ และ
ค่าร้อยละการสูญเสีย
สมรรถภาพ

O

* รวมค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วมือ (MP , PIP , IP)

มุม

ระบุระดับ และ
ค่าร้อยละการสูญเสีย
สมรรถภาพ

33

33

สูญเสีย %

มุม

ความผิดปกติ อื่น ๆ

O

สูญเสีย %
มุม

การสูญเสียความรู้สึก

10

สูญเสีย %
มุม

การถูกตัดขาด

83

การสูญเสียสมรรถภาพ[2]
ของนิ้ว % =
[2]

การสูญเสียสมรรถภาพ [3]
ของนิ้ว % = 25 [3]

การสูญเสียสมรรถภาพทังหมดของมื
้
อ : บวกค่าสูญเสีย % ของนิ้วหัวแม่มอื + ของนิ้วชี้ + ของนิ้วกลาง + ของนิ้วนาง + ของนิ้วก้อย = (23+17+17+9+9)
*** แปลงค่าการสูญเสียสมรรถภาพทัง้ หมดของมือเป็นของแขน (ถ้ากระดูกฝา่ มือของนิ้วหัวแม่มอื ปกติ ก็ให้ใช้แบบบันทึกส่วนที่ 2 แถว 2 ) =
**** บวกค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากการตัดนิ้วหัวแม่มอื [5] ........% + การสูญเสียสมรรถภาพของแขนทีเ่ กิดจากมือ ............ %=
ถ้ามีการสูญเสียสมรรถภาพเฉพาะบริเวณมือก็ให้แปลงค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแขนไปเป็นของทังร่
้ างกาย =

*
รวมค่าการสูญเสียสมรรถภาพโดยใช้ตารางค่ารวม
***
ใช้ตารางที่ 2-2 (แปลงค่าการสูญเสียสมรรถภาพมือปเป็ นของแขน)
ร่างกาย)

**
****

การสูญเสียสมรรถภาพ[4] ** แปลงเป็นค่าการสูญเสีย
ของนิ้ว % = [4]
สมรรถภาพของมือ %
75%
68%
%
%

ใช้ตารางที่ 2-1 (แปลงค่าการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วมือเป็ นของมือ)
ใช้ตารางที่ 2-3 (แปลงค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแขนเป็ นของทัง้

25

87
9
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รูปที่ 2-53 ข. แบบบันทึกการประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพแขนและมือ ส่วนที่ 2 (มือ)
ชื่อ ....................... (ตัวอย่างที่ 2-76) .............................. อายุ ...40.. ปี เพศ ..ชาย.... มือข้างทีบ่ าดเจ็บ ....ซ้าย......... มือข้างถนัด ....มือขวา.. วันที่ ....................
อาชีพ ............พนักงานดับเพลิง............................................ การวินิจฉัยโรค ..............ไฟลวกทีม่ อื .........................................................................
การเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ

ความผิดปกติ อื่น ๆ
กาหนดชนิ ด และ
การสูญเสีย
สมรรถภาพ%

บันทึกมุมที่เคลื่อนไหวได้หรือมุมที่ข้อยึดติ ด
และค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของแขน

มุม O

ข้อมือ

การสูญเสีย %

มุม

O

การสูญเสีย %

การงอข้อ

การเหยียดข้อ

40

20

3
การเบนไปทางด้าน
นิ้วหัวแม่มอื

7
การเบนไปทางด้าน
นิ้วก้อย

5

10

3

4

ข้อยึดติด

การสูญเสียสมรรถภาพเฉพาะ
ส่วน %
* รวม [1] , [2]

การถูกตัดขาด
กาหนดระดับ และการสูญเสียสมรรถภาพ-ของแขย%

สูญเสีย %
10

ข้อยึดติด

สูญเสีย %
7

[1]
บวกค่าการสูญเสียสมรรถภาพ % การงอ / เหยียด + การเบนไปทางด้านนิ้วหัวแม่มอื / นิ้วก้อย = 17
การงอข้อ

การเหยียดข้อ

ข้อยึดติด

สูญเสีย %

ข้อยึดติด

สูญเสีย %

[2]
สูญเสีย %

=

สูญเสีย %

=

17

มุม O

ข้อศอก

การสูญเสีย %
คว่ามือ

หงายมือ

มุม O

50

40

การสูญเสีย %

2

2

4
[1]

บวกค่าการสูญเสียสมรรถภาพ % การงอ / เหยียด + การคว่ามือ / การหงายมือ = 4
การงอข้อ

การเหยียดข้อ

ข้อยึดติด

สูญเสีย %

การหุบแขน

การกางแขน

ข้อยึดติด

สูญเสีย %

การหมุนเข้าใน

การหมุนออกนอก

ข้อยึดติด

สูญเสีย %

[2]
4

มุม O
การสูญเสีย %

ข้อไหล่

มุม O
การสูญเสีย %
มุม O
การสูญเสีย %
[1]
บวกค่าการสูญเสียสมรรถภาพ % การงอ / เหยียด + การหุบแขน / การกางแขน +
การสูญเสีย % =
การหมุนเข้าใน /การหมุนออกนอก =
1. ค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากการถูกตัดขาด (ไม่นบั นิ้วมือขาด)
=
2. ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแขนเฉพาะส่วนแขนและมือ
* (รวม มือ 68% , ข้อมือ 17% , ข้อศอก 4% , ข้อไหล่ - %)
=
3. ค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากความผิดปกติของเส้นประสาท
=
4. ค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากความผิดปกติของหลอดเลือด
=
5. ค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากความผิดปกติอ่นื ๆ (ทีม่ อื ไม่ได้รวมอยูใ่ นค่าการสูญเสียสมรรถภาพเฉพาะส่วน) =
ค่าการสูญเสียสมรรถภาพทัง้ หมดของแขน (* รวมข้อ 1,2,3,4,5)
=
ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกาย (ตารางที่ 2-3)
=

[2]
สูญเสีย%
%
74 %
%
%
%
74 %
44 %

* ใช้ตารางค่ารวม ถ้ามีการสูญเสียสมรรถภาพของแขนทัง้ สองข้าง ให้คานวณค่าการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกายเนื่องจากแขนแต่ละข้างก่อนจากนั น้ จึงนามา
รวมกันโดยใช้ตารางค่ารวม
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รูปที่ 2-54 แบบบันทึกการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพแขนและมือ ส่วนที่ 1 (มือ)
ชือ่ ....................... (ตัวอย่างที่ 2.77) .............................. อายุ ...30.. ปี เพศ ..หญิง.... มือข้างทีบ่ าดเจ็บ ....ขวา......... มือข้างถนัด ....มือขวา.. วันที่ ....................
อาชีพ ............พนักงานเลื่อยไม้............................................ การวินิจฉัยโรค ..............นิ้วถูกตัดขาดหลายนิ้ว.........................................................................
การเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ

บันทึกมุมที่เคลื่อนไหวได้หรือมุมที่ข้อยึดติ ด
และค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้ ว
การเหยียดข้อ

ข้อยึดติด

ระบุชนิ ด ระดับ และ
ค่าร้อยละการสูญเสีย
สมรรถภาพ

ระบุชนิ ด และ
ค่าร้อยละการสูญเสีย
สมรรถภาพ

สูญเสีย %

[2]

สูญเสีย %
เคลื่อนไหวได้

ข้อฐานนิ้ว
CMC

การหุบข้อ

ข้อยึดติด

สูญเสีย %

มุม O
สูญเสีย %
เซนติเมตร
สูญเสีย %
เซนติเมตร
สูญเสีย %

[5]
การสูญเสียสมรรถภาพ
ของแขน % =
[1]

บวกค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วมือ (CMC + MP + IP)

ข้อกลาง
นิ้ว
PIP

ข้อปลาย
นิ้ว
IP

การงอข้อ

ข้อโคนนิ้ว
MP

การเหยียดข้อ

=

ข้อยึดติด

[2]

การสูญเสียสมรรถภาพ
ของนิ้ว % =

[3]

มุม

O

สูญเสีย %
O

60

-+20

17

0

การงอข้อ

การเหยียดข้อ

=

17

ข้อยึดติด

การสูญเสียสมรรถภาพ[2] การสูญเสียสมรรถภาพ
ของนิ้ว % = 80 [2]
ของนิ้ว % =

[3]

สูญเสีย %
O

สูญเสีย %
มุม

30

0

42

0

70

+20

11

0

42

O

[1]
* รวมค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วมือ (MP , PIP , IP)

=

48

17

การถูกตัดขาด

[2]

80

การสูญเสียความรูส้ กึ

[3]

ความผิดปกติอ่นื ๆ

[4]

83

การสูญเสียสมรรถภาพ[4] ** แปลงเป็นค่าการสูญเสีย
ของนิ้ว % =
[4]
สมรรถภาพของมือ

17

การเคลื่อนไหวทีผ่ ดิ ปกติ [1]

48

การถูกตัดขาด

[2]

60

การสูญเสียความรูส้ กึ

[3]

ความผิดปกติอ่นื ๆ

[4]

* รวมค่าร้อยละการ
สูญเสียสมรรถภาพของ
นิ้วมือ

11
สูญเสีย %

การเคลื่อนไหวทีผ่ ดิ ปกติ [1]

สูญเสีย %

มุม O

มุม

[4]
การสูญเสียสมรรถภาพ
** แปลงเป็นค่าการสูญเสีย
ของนิ้ว % =
สมรรถภาพของมือ

* รวมค่าร้อยละการ
สูญเสียสมรรถภาพของ
นิ้วมือ

17
สูญเสีย %

การเคลื่อนไหวทีผ่ ดิ ปกติ [1]
การถูกตัดขาด
[2]
การสูญเสียความรูส้ กึ [3]
ความผิดปกติอ่นื ๆ
[4]
รวมค่าร้อยละการสูญเสีย
สมรรถภาพของนิ้วมือ

สูญเสีย %

[1]

ข้อปลาย
นิ้ว
IP

**** การสูญเสีย
สมรรถภาพ
ของนิ้ว % =

สูญเสีย %

* รวมค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วมือ (MP , PIP , IP)

ข้อกลาง
นิ้ว
PIP

37

มุม O

มุม

ข้อโคนนิ้ว
MP

ระบุระดับ และ
ค่าร้อยละการสูญเสีย
สมรรถภาพ

ค่าร้อยละการสูญเสีย
สมรรถภาพของมือ
* รวมค่าร้อยละการสูญเสีย
สมรรถภาพของนิ้ วมือ
** แปลงเป็ นค่าร้อยละการ
สูญเสียสมรรถภาพของมือ

สูญเสีย %

การสบนิ้ว

นิ้วชี้

ความผิดปกติ อื่น ๆ

มุม O

การกางข้อ

นิ้วกลาง

การสูญเสียความรู้สึก

มุม O

ข้อโคนนิ้ว
MP

นิ้วหัวแม่มอื

ข้อปลาย
นิ้ว
IP

การงอข้อ

การถูดตัดขาด

[2]
การสูญเสียสมรรถภาพ
ของนิ้ว % = 60 [2]

การสูญเสียสมรรถภาพของนิ้ว
% =
[3]

[3]

[4]
การสูญเสียสมรรถภาพ
** แปลงเป็นค่าการสูญเสีย
ของนิ้ว % =
[4]
สมรรถภาพของมือ %

79

16
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การเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ

ข้อกลาง
นิ้ว
PIP
ข้อโคนนิ้ว
MP

นิ้วนาง

ข้อปลายนิ้ว
IP

บันทึกมุมที่ข้อเคลื่อนไหวได้หรือมุมที่ข้อยึดติด
และค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้ ว

มุม O

การงอข้อ

การเหยียดข้อ

30

-10

21

2

70

0

18

0

80

+20

6

0

ข้อยึดติด

ข้อปลาย
นิ้ว
IP
ข้อกลาง
นิ้ว
PIP

ความผิดปกติ อื่น ๆ

ระบุระดับ และ
ค่าร้อยละการสูญเสีย
สมรรถภาพ

ระบุชนิ ด ระดับ และ
ค่าร้อยละการสูญเสีย
สมรรถภาพ

ระบุชนิ ด และ
ค่าร้อยละการ
สูญเสียสมรรถภาพ

มุม O
สูญเสีย %
มุม

[2]

18

6

มุม O
สูญเสีย %
มุม O
สูญเสีย %
มุม

การงอข้อ

การเหยียดข้อ

30

0

21

0

90

0

6

0

90

+20

0

0

=

[2]

การสูญเสียสมรรถภาพ
ของนิ้ว % = 25 [2]

[3]

การสูญเสียสมรรถภาพของนิ้ว
% =
[3]

การสูญเสีย [4]
สมรรถภาพของนิ้ว
% =
[4]

21

6

0

=

26

[2]

การสูญเสียสมรรถภาพ
ของนิ้ว % = [2]

[3]

การสูญเสียสมรรถภาพของนิ้ว
% =
[3]

การสูญเสีย [4]
สมรรถภาพของนิ้ว
% =
[4]

บวกการสูญเสียสมรรถภาพทัง้ หมดของมือ : บวกค่าสูญเสีย % ของนิ้วหัวแม่มอื + ของนิ้วชี้ + ของนิ้วกลาง + ของนิ้วนาง + ของนิ้วก้อย = (17+16+6+3)
*** เปลีย่ นค่าการสูญเสียสมรรถภาพทัง้ หมดของมือไปเป็นของแขน (ถ้ากระดูกฝา่ มือของนิ้วหัวแม่มอื ปกติ ก็ให้ใช้แบบบันทึกส่วนที่ 2 แถว 2 ) =
**** รวมค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากการตัดนิ้วหัวแม่มอื [5] .37.% + การสูญเสียสมรรถภาพของแขนทีเ่ กิดจากมือ 38 %=
ถ้ามีการสูญเสียสมรรถภาพเฉพาะบริเวณมือก็ให้เปลีย่ นค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแขนไปเป็นของทังร่
้ างกาย =

*
***

รวมค่าการสูญเสียสมรรถภาพโดยใช้ตารางค่ารวม
ใช้ตารางที่ 2-2 (เปลีย่ นมือไปเป็ นแขน)

25
[3]
[4]
56

** แปลงเป็นค่าการสูญเสีย
สมรรถภาพของมือ %

6

การเคลื่อนไหวทีผ่ ดิ ปกติ [1]

26

การถูกตัดขาด

[2]

การสูญเสียความรูส้ กึ

[3]

ความผิดปกติอ่นื ๆ

[4]

* รวมค่าร้อยละการ
สูญเสียสมรรถภาพของ
นิ้วมือ
[1]

* รวมค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วมือ (MP , PIP , IP)

การถูกตัดขาด
[2]
การสูญเสียความรูส้ กึ

สูญเสีย %

O

สูญเสีย %

41

* รวมค่าร้อยละการ
สูญเสียสมรรถภาพของนิ้วมือ

[5]

41

ข้อยึดติด

การเคลื่อนไหวทีผ่ ดิ ปกติ [1]

ความผิดปกติอ่นื ๆ

O

สูญเสีย %

ค่าร้อยละการสูญเสีย
สมรรถภาพของมือ
* รวมค่าร้อยละการสูญเสีย
สมรรถภาพของนิ้ วมือ
** แปลงเป็ นค่าร้อยละการสูญเสีย
สมรรถภาพของมือ

สูญเสีย %

[1]

ข้อโคนนิ้ว
MP

การสูญเสียความรู้สึก

23
สูญเสีย %

* รวมค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วมือ (MP , PIP , IP)

นิ้วก้อย

การถูกตัดขาด

**
****

ใช้ตารางที่ 2-1 (เปลีย่ นนิ้วมือไปเป็ นมือ)
ใช้ตารางที่ 2-3 (เปลีย่ นแขนเป็ นของทัง้ ร่างกาย)

42%
38%
75%
45%

** แปลงเป็นค่าการสูญเสีย
สมรรถภาพของมือ %

26
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บทที่ 3
การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของขาและเท้า
(The Lower Extremity)
3.1 หลักเกณฑ์การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพ (Principles of Assessment)
3.1.1 อาการและอาการแสดง (Interpretation of Symptoms and Signs)
3.1.2 การตรวจทางคลินิก (Description of Clinical Studies)
3.2 วิ ธีประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพ (Methods of Assessment)
3.2.1 การแปลงค่ าการสูญเสียสมรรถภาพของขาไปเป็ นค่า การสูญเสีย สมรรถภาพ ของทัง้
ร่างกาย (Converting From Lower Extremity to Whole Person Impairment)
3.2.2 แนวทางประเมินการสูญเสียสมรรถภาพเนื่องจากความยาวขาทีต่ ่างกัน
(Limb Length Discrepancy)
3.2.3 แนวทางการประเมิน การสู ญ เสีย สมรรถภาพจากท่ า ทางการเดิน ที่ผิด ปกติ (Rating
Impairment Due to Gait Derangement)
3.2.4 แนวทางการประเมินการสูญ เสียสมรรถภาพเนื่ องจากกล้า มเนื้อ ลีบ ข้า งเดีย ว (Rating
Impairment Due to Muscle Atrophy Unilateral)
3.2.5 แนวทางการประเมิน การสูญ เสีย สมรรถภาพจากการตรวจก าลัง กล้า มเนื้ อ (Manual
Muscle Testing)
3.2.6 แนวทางการประเมิน การสูญ เสีย สมรรถภาพจากการวัด พิส ัย การเคลื่อ นไหวของข้อ
(Range of Motion)
3.2 7 แนวทางการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพจากข้อติดแข็ง (Joint Ankylosis)
3.2.8 แนวทางการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพเนื่องจากข้ออักเสบ (Arthritis)
3.2.9 แนวทางการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของขาและเท้าทีถ่ ูกตัดขาด (Amputations)
3.2.10 แนวทางการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพทีอ่ าศัยฐานการวินจิ ฉัยโรค
(Diagnosis Based Estimates)
3.2.11 แนวทางการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพจากการสูญเสียผิวหนัง (Skin Loss)
3.2.12 แนวทางการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพจากการบาดเจ็บของเส้นประสาท (Peripheral
Nerve Injuries)
3.2.13 แนวทางการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพจากอาการปวดแสบร้อนและกลุ่มอาการ
เจ็บปวดเฉพาะทีท่ ส่ี ลับซับซ้อน (Causalgia and Complex Regional Pain Syndrome)
3.2.14 แนวทางการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพจากความผิดปกติของหลอดเลือด (Vascular
Disorders)
3.3 บทสรุปและตัวอย่างแนวทางการประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของขาและเท้า
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เนื้อหาสาระของบทนี้ ประกอบไปด้วยเกณฑ์การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของขาและเท้า รวมทัง้ การ
จัดระดับการสูญเสียสมรรถภาพของผูร้ บั การประเมินทีม่ ผี ลกระทบต่อการประกอบกิจวัตรประจาวัน (Activity of Daily
Living - ADL) เพื่อให้เกิดความเหมาะสมของการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพ จึงแบ่งขาและเท้าออกเป็ น 7 ส่วน
1. เท้า (Foot)
2. ส้นเท้า (Hind Foot)
3. ข้อเท้า (Ankle)
4. ขา (Leg)
5. ข้อเข่า(Knee)
6. ข้อสะโพก(Hip)
7. เชิงกราน(Pelvis)
นอกจากกระดูกทีก่ ล่าวถึงซึง่ ประกอบขึน้ เป็ นโครงสร้างของขาแล้ว การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของขา
และเท้ายังต้องประเมินข้อต่อและเนื้อเยื่อรอบข้อ ระบบหลอดเลือดและระบบประสาทด้วย การประเมินการสูญเสีย
สมรรถภาพของขาและเท้าอาศัยพื้นฐานการเปลีย่ นแปลงทางกายวิภาค การวินิจฉัยโรค และการเปลี่ยนแปลงการ
ทาหน้าทีท่ างสรีรวิทยา
ในการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพ ผูร้ บั การประเมินต้องสิน้ สุดการรักษา หรือได้รบั การรักษาจนถึงทีส่ ุด
และไม่สามารถรักษาให้ดขี น้ึ อีกในขณะนัน้ (Maximum Medical Improvement-MMI) ตามคาจากัดความในบทที่ 1
บทนี้ได้มกี ารปรับปรุงจากคู่มอื แนวทางการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพทางกายและจิตฉบับก่อน ๆ คือ
1. ขยายหลักเกณฑ์การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพให้ชดั เจนขึน้ ในรายที่ผู้รบั การประเมินสามารถ
ประเมินได้หลายวิธี ควรจะตัดสินใจเลือกวิธไี หนจึงจะเหมาะสม
2. เพิม่ ตารางทีใ่ หม่ คือ ตารางที่ 3-2 ซึง่ ใช้กาหนดแนวทางการรวมค่าการประเมินทีไ่ ด้จากวิธกี ารประเมิน
ต่างๆ ทีเ่ หมาะสม วิธไี หนควรนาค่าประเมินการสูญเสียมารวมกันโดยใช้ตารางค่ารวม
3. การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพจากอาการปวดแสบร้อน (Causalgia Syndrome) และกลุ่มอาการ
เจ็บปวดเฉพาะทีท่ ส่ี ลับซับซ้อน (Complex Regional Pain Syndromes) ใช้หลักเกณฑ์การประเมิน
เช่นเดียวกันกับทีใ่ ช้ในการประเมินจากรอยโรคของระบบประสาทส่วนกลาง
4. เพิม่ ตัวอย่างทีก่ ารประเมินการสูญเสียสมรรถภาพให้มากขึน้
5. เพิม่ แบบการบันทึกรายงาน (Worksheet) การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของขาและเท้า เพื่อให้
ปฏิบตั ไิ ด้ง่ายขึน้ และสะดวกต่อการบันทึก
3.1 หลักการประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพ (Principle of Assessment)
ก่อนที่จะทาการศึกษาการประเมินจากบทนี้ แพทย์ผู้ประเมินควรศึกษาทบทวน บทที่ 1 ซึ่งจะอธิบายถึง
วัตถุ ประสงค์ของคู่มอื นี้ การประยุกต์ใช้ และวิธที ่จี ะนามาใช้ประเมินการสูญเสียสมรรถภาพพร้อมกับวิธีการเขียน
รายงาน คาศัพท์จะช่วยให้เข้าใจถึงคาจากัดความของคานิยามทีใ่ ช้ในการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพ
การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพต้องมีประวัติการเจ็บป่วยทางการแพทย์ท่ถี ูกต้อง และมีเนื้อหาสาระ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ อาการเจ็บปว่ ยในปจั จุบนั ทีม่ ผี ลกระทบต่อการประกอบกิจวัตรประจาวัน (Activities of Daily Living
– ADL) การตรวจร่างกายอย่างละเอียดรอบคอบ ผลการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารทัง้ หมดทีช่ ดั เจน และเป็ นประโยชน์
ผลการตรวจทางภาพรังสี และการตรวจพิเศษอื่น ๆ ที่จาเป็ น แพทย์ผู้ประเมินควรต้องอธิบายวิธคี านวณหาค่าการ
สูญเสียสมรรถภาพว่าได้ม าอย่ างไร เนื่ องด้ วยเมื่อ ถูก ทบทวนซ้ าโดยแพทย์ท่า นอื่น หรือ บุคคลอื่นที่เ ข้า มามีส่ว น
เกีย่ วข้องจะได้เข้าใจ และยังช่วยให้รายงานการประเมินค่าการสูญเสียฯ ดังกล่าว มีความน่าเชื่อถือมากยิง่ ขึน้
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3.1.1 อาการและอาการแสดง (Symptoms and Signs)
ประวัติการเจ็บป่ วย (History)
การเขียนรายงานประวัตกิ ารเจ็บปว่ ยควรใช้ถอ้ ยคาของผูร้ บั การประเมินเองเป็ นหลักให้มากทีส่ ดุ แต่
แพทย์ผปู้ ระเมินต้องพิจารณาข้อมูลทีไ่ ด้มาจากแหล่งอื่นประกอบด้วย ประวัตกิ ารเจ็บป่วยต้องบรรยายถึงอาการสาคัญ
ความรุนแรง ความถี่ ระยะเวลา และตาแหน่งทางกายวิภาค เช่น อาการเจ็บปวด , อาการชา ความรูส้ กึ ทีผ่ ดิ เพีย้ น
จากปกติ (Paresthesia) กล้ามเนื้ออ่อนศักยภาพในการเดินรวมทัง้ ความสัมพันธ์กบั ปญั หาอื่น ๆ ทีบ่ ริเวณขาและเท้า
หรือส่วนอื่น ๆ ของระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ เช่น สันหลัง เป็ นต้น และถ้าข้อมูลทีไ่ ด้จากผูร้ บั การประเมิน มีความ
ไม่แน่นอนต้องบันทึกไปด้วย
ในรายงานควรบรรยายถึงเหตุการณ์หรือปจั จัยทีท่ าให้เกิดอาการกาเริบ หรือการทีโ่ รคกลับเป็ นขึน้ มาอีก
รายงานทีด่ คี วรบรรยายการเจ็บปว่ ยของผูร้ บั การประเมินว่าอาการเกิดขึน้ ได้อย่างไร และคาดคะเนถึงสาเหตุ
นอกจากนัน้ ควรอธิบายผลการตรวจพิเ ศษและผลการรักษา แพทย์ผปู้ ระเมินควรทบทวนภาพถ่ายรังสีและการตรวจ
พิเศษทางรังสีดว้ ยตัวเองหรือทบทวนรายงานสิง่ ตรวจพบทีร่ งั สีแพทย์ท่านอื่นได้รายงานไว้แล้ว การทบทวนตามระบบ
อวัยวะและประวัติการเจ็บป่วยทัวๆไปก็
่
จะยิง่ ช่วยให้แพทย์ทราบถึงข้อมูลที่เป็ นไปได้เกี่ยวกับการเจ็บป่วย ได้แก่
ปญั หาโรคแทรกซ้อนทางการแพทย์ ทีม่ ผี ลกระทบต่อการวินิจฉัยโรคและแผนการรักษา
การตรวจร่างกาย (Physical Examination)
การตรวจร่างกายของระบบอื่นๆ ทีไ่ ม่ใช่ระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อ เช่น ระบบประสาท ได้บรรยายไว้แล้ว
ในบทอื่น ๆ ของคู่มอื นี้ เป้าหมายของการประเมินทางระบบประสาทเป็ นสิง่ จาเป็ นสาหรับผูร้ บั การประเมินทีม่ ปี ญั หา
บริเวณขาและเท้า จากประวัติและการตรวจร่างกาย ช่วยเป็ นแนวทางให้แพทย์ผู้ประเมิน ทาการตรวจสอบส่วนที่
เกีย่ วข้องกับประวัตกิ ารเจ็บปว่ ย บริเวณขาและเท้า พร้อมกับลงบันทึก เช่น พิสยั การเคลื่อนไหวของข้อ ความยาวของ
ขาไม่เท่ากัน ความพิการ รีเฟลกซ์ กาลังกล้ามเนื้อและกล้ามเนื้อลีบ (Atrophy) เอ็นยึดข้อหย่อน การสูญเสียหน้าทีข่ อง
ประสาทสังการและการสู
่
ญเสียความรู้สกึ ที่ผิวหนัง และการวินิจฉัยโรคที่เฉพาะเจาะจง เช่น กระดูกหัก และถุงน้ า
อักเสบ (Bursitis)
การตรวจร่างกายทางระบบประสาทบริเวณขาและเท้า ได้แก่ การตรวจรีเฟลกซ์บริเวณเข่าและข้อเท้า การ
ตรวจหน้าที่ของเส้นประสาทสังการ
่
(Motor) และเส้นประสาทรับความรู้สกึ ที่ผวิ หนัง สิง่ สาคัญในการประเมินการ
สูญเสียสมรรถภาพของขาและเท้าในบทนี้ตอ้ งแน่ใจว่าการสูญเสียสมรรถภาพนัน้ มิได้เกิดมาจากพยาธิสภาพบริเวณสัน
หลัง ถ้าการสูญเสี ยสมรรถภาพบริ เวณขาและเท้ าเกิ ดมาจากโรคหรือการประสบอันตรายบริ เวณสันหลัง
ควรเปลี่ยนไปใช้วิธีการประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของสันหลังแทน
3.1.2 การตรวจทางคลิ นิก (Description of Clinical Studies)
แพทย์ผปู้ ระเมินต้องทบทวนและบันทึกผลรายงานการตรวจพิเศษต่าง ๆ เพื่อการวินิจฉัยโรค เช่น การตรวจ
ทางห้องปฏิบตั กิ าร การตรวจกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า (EMG) การตรวจหลอดเลือด การตรวจด้วยการถ่ายภาพรังสี การ
ตรวจ CT Scans ภาพ MRI ทีใ่ ช้และไม่ใช้สารทึบรังสี (Contrast) สรุปผลการตรวจพิ เศษทัง้ หมดควรแยกไว้เป็ น
อี กส่ วนหนึ่ ง ของรายงาน โดยปกติ ผลการตรวจพิ เศษทางรังสี และการตรวจอื่ น ๆ อาจช่ วยแพทย์ในการ
วิ นิจฉัยโรคและช่วยบอกถึงวิ ธีประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพ แต่กย็ งั ไม่ใช่วิธีเดียวที่ จะกาหนดแนวทางการ
ประเมิ นอาจต้องใช้วิธีอื่นช่วยด้วย
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3.2 วิ ธีประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพ (Methods of Assessment)
วิธปี ระเมินการสูญเสียสมรรถภาพของขาและเท้า แบ่งได้เป็ น 13 วิธี (ตารางที่ 3-1 , 3-2) ถ้าแยกประเภท
สามารถแบ่งเป็ น 3 ประเภท
ตารางที่ 3-1 วิ ธีที่นามาใช้ประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของขาและเท้า
ประเภทการประเมิ น
วิ ธีการประเมิ น
หัวข้อ
ตามกายวิภาค (1-9)
1. ความยาวของขาทีต่ ่างกัน
3.2.2
2. กล้ามเนื้อลีบ
3.2.4
3. ข้อติดแข็ง
3.2.7
4. การถูกตัดขาด
3.2.9
5. ข้ออักเสบ
3.2.8
6. การสูญเสียผิวหนัง
3.2.11
7. การบาดเจ็บของเส้นประสาท
3.9.12
8. ความผิดปกติของหลอดเลือด
3.2.14
9. กลุ่มอาการเจ็บปวดเฉพาะทีท่ ส่ี ลับซับซ้อน
3.2.13
(CRPS)* ได้แก่ อาการปวดแสบร้อน / Reflex
Sympathetic Dystrophy
การทาหน้าที่ (10-12)
10. พิสยั การเคลื่อนไหวของข้อ
3.2.6
11. ท่าทางการเดินทีผ่ ดิ ปกติ
3.2.3
12. กาลังกล้ามเนื้อ
3.2.5
การวินิจฉัยโรค (13)
13. การวินิจฉัยโรค ได้แก่
3.2.10
- กระดูกหัก
3.2.10
- การบาดเจ็บของเอ็นยึดข้อ
3.2.10
- การตัดกระดูกอ่อน meniscus
3.2.10
- เท้าผิดรูป
3.2.10
- ถุงน้าอักเสบบริเวณข้อสะโพกและเชิงกราน
- การผ่าตัดเปลีย่ นใส่ขอ้ เทียมบริเวณขาและเท้า 3.2.10
* CRPS = Complex Regional Pain Syndrome เช่น อาการปวดแสบร้อน (Causalgia) Reflex Symplathetic
Dystrophy,
ประเภท 1 วิ ธีการประเมิ นตามกายวิ ภาค (Anatomy) มี 9 วิธี
1.1 การประเมินจากขายาวไม่เท่ากัน (Limb Length Discrepancy)
1.2 การประเมินจากกล้ามเนื้อลีบ (Muscle Atrophy)
1.3 การประเมินจากข้อติดแข็ง (Ankylosis)
1.4 การประเมินจากการถูกตัดขาดบริเวณขาและเท้า (Amputation)
1.5 การประเมินจากข้ออักเสบ (Arthritis of Joints)
1.6 การประเมินจากการสูญเสียผิวหนัง (Skin Loss)
1.7 การประเมินจากการบาดเจ็บของเส้นประสาท (Peripheral Nerve Injury)
1.8 การประเมินจากความผิดปกติของหลอดเลือด (Vascular Disorder)
1.9 การประเมินกลุ่มอาการเจ็บปวดเฉพาะทีท่ ส่ี ลับซับซ้อน (CRPS)* ได้แก่ อาการปวดแสบร้อน
(Causalgia) Reflex Sympathetic Dystrophy
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ประเภท 2 วิ ธีการประเมิ นที่อาศัยการทาหน้ าที่ (Functional) มี 3 วิ ธี
2.1 การประเมินพิสยั การเคลื่อนไหวของข้อ (Range of Motion)
2.2 การประเมินท่าทางการเดินทีผ่ ดิ ปกติ (Gait Derangement)
2.3 การประเมินกาลังกล้ามเนื้อ (Muscle Strength) โดยใช้วธิ ีการตรวจร่างกายทดสอบกาลัง
กล้ามเนื้อ
ประเภท 3 วิ ธีการประเมิ นตามฐานการวิ นิจฉัยโรค (Diagnosis based) มี 6 ข้อ
3.1 กระดูกหัก (Fractures)
3.2 การบาดเจ็บของเอ็นยึดข้อ (Ligament Injuries)
3.3 การตัดกระดูกอ่อน meniscus (Meniscectomies)
3.4 เท้าผิดรูป (Foot Deformities)
3.5 ถุงน้าบริเวณข้อสะโพกและกระดูกเชิงกรานอักเสบ (Hip and Pelvic Bursitis)
3.6 การผ่าตัดเปลีย่ นใส่ขอ้ เทียมบริเวณขาและเท้า (Lower Extremity Joint Replacements)
รายละเอียดของวิธปี ระเมินทีจ่ ะบรรยายตามหัวข้อของคู่มอื นี้
1. วิ ธีการประเมิ นที่อาศัยการเปลี่ยนแปลงทางกายวิ ภาค (Anatomic Changes)
การเปลีย่ นแปลงทางกายวิภาค ได้แก่ ความยาวของขาทีแ่ ตกต่างกัน ข้ออักเสบ การเปลีย่ นแปลง
ของผิวหนัง ขาและเท้าขาด กล้ามเนื้อลีบ การสูญเสียหน้าทีข่ องเส้นประสาท และหลอดเลือดผิดปกติต่าง ๆ เหล่านี้ตอ้ ง
ประเมินด้วยการตรวจร่างกายและพิสูจน์ยนื ยันโดยการตรวจทางคลินิก โรคข้ออักเสบมีประเภทการวินิจฉัยอยู่ในตัว
ของโรคเอง ผูร้ บั การประเมินด้วยโรคนี้ มีการสูญเสียสมรรถภาพจากอาการเจ็บปวด อ่อนแรงหรือข้อยึด (Stiffness) แต่
ข้อก็ยงั เคลื่อนไหวได้ ข้ออักเสบประเมินโดยการถ่ายภาพรังสี แล้ววัดความกว้างของช่องข้อ ส่วนกลุ่มอาการเจ็บปวด
เฉพาะทีท่ ส่ี ลับซับซ้อน ได้แก่ อาการปวดแสบปวดร้อน (Causalgia) และอาการเจ็บปวดจาก Reflex Sympathetic
Dystrophy ให้ทาการประเมินโดยใช้วิธวี ดั พิสยั การเคลื่อนไหว (ROM) รวมกับการประเมินการสูญเสียหน้าที่ของ
เส้นประสาท
2. วิ ธีการประเมิ นที่อาศัยการสูญเสียสมรรถภาพจากการทาหน้ าที่ (Functional Impairment)
การประเมินวิธนี ้ี ได้แก่ พิสยั การเคลื่อนไหวของข้อ (Range of Motion - ROM),ท่าทางการเคลื่อนที่
ผิดปกติ และกาลังกล้ามเนื้อ
ควรเลือกใช้วธิ นี ้ีประเมินในกรณีท่ไี ม่สามารถแยกประเภทการสูญเสียสมรรถภาพ ที่เกิดจากการ
เปลีย่ นแปลงทางกายวิภาคหรือแยกได้ยาก หรือ การสูญเสียสมรรถภาพจากการทาหน้าทีท่ เ่ี ห็นได้เด่นชัด และถือเป็ นวิธี
สุดท้ายทีจ่ ะเลือกใช้
3. วิ ธีการประเมิ นตามฐานการวิ นิจฉัยโรค (Diagnosis – Based Estimates)
ควรเลือกใช้การประเมินวิธนี ้ีในกรณีท่กี ารสูญเสียสมรรถภาพเกิดจากกระดูกหักและความพิการ
ต่างๆ รวมทัง้ ข้อหลวม (Ligamentous Instability) ถุงน้ าอักเสบ (Bursitis) และวิธกี ารผ่าตัดแบบต่าง ๆ รวมทัง้
การใส่ขอ้ เทียมและการตัดกระดูกอ่อนในข้อเข่า (Meniscectomies) ในบางกรณีหรือบางโอกาส ต้องใช้การประเมินที่
อาศัยฐานการวินิจฉัยโรคร่วมกับการประเมินการสูญเสียวิธอี ่นื
แพทย์ผปู้ ระเมินควรอ่านทบทวนและทาความเข้าใจเนื้อหาของบทนี้ให้ตลอดตัง้ แต่ตน้ จนจบบท แล้ว
จึงจะทาการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพและลงบันทึกตามหัวข้อทีก่ าหนดให้ในแบบสรุปทบทวนประเมินการสูญเสีย
สมรรถภาพของขาและเท้า (รูป 3-10) ทีอ่ ยู่ทา้ ยบทนี้ ขัน้ ตอนแรกแพทย์ผปู้ ระเมิน ควรวินิจฉัยโรคของผูร้ บั การประเมิน
ก่อนและหลังจากทราบว่าผู้รบั การประเมินได้รบั การรักษาเต็มที่และการรักษาสิ้นสุดแล้ว (Maximum Medical
Improvement-MMI) จึงจะทาการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพ โดยประเมินตัง้ แต่เชิงกราน ข้อสะโพก ต้นขาลงไป
จนถึงนิ้วเท้า จากรูป 3-10 ประกอบไปด้วยรายชื่อของส่วนต่าง ๆ ของขาและเท้าพร้อมวิธีการประเมิน แพทย์ผู้
ประเมินต้องตรวจหาการสูญเสียพิสยั การเคลื่อนไหวของข้อ (ROM) หรือการสูญเสียสมรรถภาพของส่วนอื่น ๆ ที่
ปรากฏชัดเจน และลงบันทึกค่าการสูญเสียสมรรถภาพให้ถูกต้องตรงตามรายละเอียดในแบบการประเมิน ทาการเลือก
วิธปี ระเมินทีล่ ะเอียดและแน่ ชดั มากทีส่ ุดและการรวมค่าการสูญเสียสมรรถภาพโดยใช้ตารางค่ารวมใ ห้พจิ ารณาเป็ น
อันดับต่อมา

192
หลังจากตรวจสอบภาวะทีอ่ าจจะทาให้เกิดการสูญเสียสมรรถภาพทัง้ หมดและแก้ไขการลงบันทึกการ
ประเมินแล้ว แพทย์ผปู้ ระเมินควรเลือกวิธกี ารประเมินทางคลินิกทีถ่ ูกต้องและเหมาะสมทีส่ ุด (เช่นมีความละเอียดและ
ชัดเจนที่สุด) และทาการหาค่าและลงบันทึกค่าการสูญเสียสมรรถภาพในแต่ละวิธที ่เี ลือกประเมินตามตารางที่ไขว้
(Cross - Usage Chart) ตารางที่ 3-2 เป็ นตารางทีไ่ ขว้ทบ่ี อกถึงวิธกี ารประเมินและค่าการสูญเสียสมรรถภาพวิธใี ดบ้าง
ทีส่ ามารถนามารวมกันได้ โดยใช้ตารางค่ารวม แพทย์ผปู้ ระเมินควรมีความรับผิดชอบทีต่ ้องเขียนคาอธิบายถึงเหตุผล
ของการเลือกวิธปี ระเมินการสูญเสียสมรรถภาพของวิธเี ฉพาะนัน้ ๆ ในกรณีท่ไี ม่ทราบว่าจะเลือกวิธกี ารประเมินการ
สูญเสียสมรรถภาพด้วยวิธใี ด แพทย์ผปู้ ระเมินควรทาการคานวณค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแต่ละวิธกี ่อนแล้วจึง
พิจารณาเลือกวิธกี ารประเมินหรือวิธกี ารรวมค่ าทีไ่ ด้จากวิธใี ดวิธหี นึ่งทีใ่ ห้ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของการประเมิน
ทางคลินิกทีถ่ ูกต้องและตรงกับความเป็ นจริงมากทีส่ ดุ
วิธีก ารประเมิน การสูญ เสีย สมรรถภาพที่ดีค วรมีวิธีเ ดีย ว ซึ่ง จะประเมิน ลัก ษณะการสูญ เสีย
สมรรถภาพและผลกระทบต่อความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจาวันได้ อย่างเหมาะสม แต่ในบางกรณีอาจ
จาเป็ นต้องใช้มากกว่าหนึ่งวิธใี นการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพต่ าง ๆ ที่มีอยู่ทงั ้ หมด ถ้าใช้ วิธีการประเมิ น
มากกว่าหนึ่ งวิ ธี ค่าการสูญเสียสมรรถภาพที่ ได้ทงั ้ หมด ต้องนามารวมกันโดยใช้ตารางค่ารวม ต้องพยายาม
หลีกเลีย่ งการรวมค่าการสูญเสียสมรรถภาพต่าง ๆ ทีไ่ ด้มาจากวิธกี ารประเมินการสูญเสียสมรรถภาพทีเ่ กิดจากสาเหตุ
เดียวกัน การเลือกวิธีประเมินที่เหมาะสมหรือการรวมค่าจากวิธปี ระเมินหลาย ๆ วิธี ต้องอาศัยประสบการณ์ และ
การพิจารณาตัดสินใจทีด่ ี การตรวจร่างกายอย่างรอบคอบและการทบทวนข้อมูลทีส่ นับสนุ นถือเป็ นสิง่ จาเป็ นทีจ่ ะช่วย
ทาให้ผลการประเมินถูกต้องและมีค่าประเมินคงที่ ไม่เปลี่ยนแปลง ถ้าสามารถประเมินการสูญเสียสมรรถภาพได้
มากกว่าหนึ่งวิธขี น้ึ ไป ควรเลือกใช้วธิ ปี ระเมินทีใ่ ห้ค่าการสูญเสียสมรรถภาพสูงสุดเพียงวิธเี ดียว

พิ สั ย ก า ร
เคลื่ อ นไหว ข้ อ
ติ ดแข็ง

ข้อเสื่อมอักเสบ

ป ร ะ เ มิ น ต า ม
การวิ นิจฉัยโรค

การสูญเสีย
ผิวหนัง

การบาดเจ็บ ของ
เส้นประสาท

ก ลุ่ ม อ า ก า ร
เจ็บปวดเฉพาะที่ ที่
สลับซับซ้อน

ความผิ ด ปกติ ข อง
หลอดเลือด

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

O

X

X

X
X

X

กล้ามเนื้ อลีบ

X

กาลังกล้ามเนื้ อ

X

X

พิ สยั การเคลื่อนไหว
ข้อติ ดแข็ง

X

X

X

ข้อเสื่อมอักเสบ

X

X

X

ขาและเท้าขาด

X

ขาและเท้าขาด

กาลังกล้ามเนื้ อ

การเดิ นที่ผิดปกติ

กล้ามเนื้ อลีบ

ความยาวขาต่างกัน

การเดิ นที่ผิดปกติ

ความยาวขา
ต่างกัน

ตารางที่ 3-2 แนวทางการพิ จารณานาค่าที่ ประเมิ นได้ในแต่ละวิ ธีมารวมกันอย่างเหมาะสม (Guide to the
appropriate combination of evaluation methods)
ช่องว่างแสดงถึงค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากวิธปี ระเมินต่าง ๆ ทีส่ ามารถนามารวมกันได้โดยใช้ตารางค่ารวม

X

X

X

การประเมินตามการ
วิ นิจฉัยโรค

X

X

X

การสูญเสียผิวหนัง

X

การบาดเจ็บของ
เส้นประสาท

X

X

X

กลุ่มอาการเจ็บปวด
เฉพาะที่ที่สลับซับซ้อน

X

X

O

ความผิดปกติ ของ
หลอดเลือด

X

O

X

X

X
O

X = ห้ามใช้วธิ กี ารเหล่านี้ร่วมกันในการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพอย่างเดียวกัน
O = อ่านข้อแนะนาการประเมินกลุ่มอาการเจ็บปวดเฉพาะทีท่ สี ่ ลับซับซ้อน (CRPS) ของบททีว่ า่ ด้วยขาและเท้า

X

X
X
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3.2.1 การแปลงค่าการสูญเสี ยสมรรถภาพของขาไปเป็ นค่าการสูญเสี ยสมรรถภาพของทัง้ ร่างกาย
(Converting From Lower Extremity to Whole Person Impairment)
เพื่อให้การใช้บทนี้ง่ายขึน้ การศึกษาตารางจากบทนี้แสดงถึงค่าร้อยละของการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้
ร่างกาย ของขา และเฉพาะส่วนของเท้า ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกายจะไม่อยู่ในวงเล็บ ส่วนค่าการสูญเสีย
สมรรถภาพของขาจะอยู่ในวงเล็บเล็ก (.....) และเฉพาะส่วนของเท้าจะอยู่ในวงเล็บปี กกา […] การแปลงค่าร้อยละ
การสูญเสียสมรรถภาพของเท้าไปเป็ นค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของขาให้คูณด้วย 0.7 และการแปลงค่าร้อยละ
การสูญเสียสมรรถภาพของขาไปเป็ นค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกายให้คณ
ู ด้วย 0.4 ค่าเหล่านี้ดไู ด้จาก
ตารางที่ 3-3
ตารางที่ 3-3 ค่ า ร้ อ ยละการสู ญ เสี ย สมรรถภาพของทัง้ ร่ า งกาย ค านวณมาจากค่ า ร้ อ ยละการสู ญ เสี ย
สมรรถภาพของขา (Whole Person Impairment Values Calculated From Lower Extremity
Impairment)
ร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพ
ของขา
ของทัง้ ร่างกาย
0
=
0
1
=
0
2
=
1
3
=
1
4
=
2
5
=
2
6
=
2
7
=
3
8
=
3
9
=
4
10
=
4
11
=
4
12
=
5
13
=
5
14
=
6
15
=
6
16
=
6
17
=
7
18
=
7
19
=
8
20
=
8
21
=
8
22
=
9
23
=
9
24
=
10
25
=
10
26
=
10
27
=
11
28
=
11
29
=
12
30
=
12
31
=
12
32
=
13
33
=
13

ร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพ
ของขา
ของทัง้ ร่างกาย
34
=
14
35
=
14
36
=
14
37
=
15
38
=
15
39
=
16
40
=
16
41
=
16
42
=
17
43
=
17
44
=
18
45
=
18
46
=
18
47
=
19
48
=
19
49
=
20
50
=
20
51
=
20
52
=
21
53
=
21
54
=
22
55
=
22
56
=
22
57
=
23
58
=
23
59
=
24
60
=
24
61
=
24
62
=
25
63
=
25
64
=
26
65
=
26
66
=
26
67
=
27

ร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพ
ของขา
ของทัง้ ร่างกาย
68
=
27
69
=
28
70
=
28
71
=
28
72
=
29
73
=
29
74
=
30
75
=
30
76
=
30
77
=
31
78
=
31
79
=
32
80
=
32
81
=
32
82
=
33
83
=
33
84
=
34
85
=
34
86
=
34
87
=
35
88
=
35
89
=
36
90
=
36
91
=
36
92
=
37
93
=
37
94
=
38
95
=
38
96
=
38
97
=
39
98
=
39
99
=
40
100
=
40
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ผูร้ บั การประเมินบางคนอาจมีการสูญเสียสมรรถภาพในหลายตาแหน่ งของขาและเท้าข้างเดียวกันหรืออาจมี
การสูญเสียสมรรถภาพหลายอย่างทีต่ าแหน่ งเดียวกัน ถ้าผูร้ บั การประเมิน มีการสูญเสียสมรรถภาพในหลายตาแหน่ ง
ของขาและเท้าข้างเดียวกัน เช่น ต้นขา และเท้า ในการประเมินต้องคานวณค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแต่ ละ
ตาแหน่งแยกกันก่อน แล้วจึงแปลงค่าการสูญเสียสมรรถภาพเหล่านัน้ ไปเป็ นค่าการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกาย
แล้วจึงนาค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแต่ละตาแหน่งมารวมกันโดยใช้ตารางค่ารวม ถ้าผูร้ บั การประเมินมีการสูญเสีย
สมรรถภาพหลายอย่างของขาและเท้าทีต่ าแหน่ งเดียวกัน เช่น ทีน่ ้ิวเท้าและข้อเท้า การประเมินก็ให้นาค่าการสูญเสีย
สมรรถภาพแต่ละส่วนของเท้าทีค่ านวณได้ มารวมกันก่อนโดยใช้ตารางค่ารวม แล้วจึงแปลงค่าทีร่ วมได้ของเท้าไปเป็ น
ของขาและของทัง้ ร่างกาย ในทานองเดียวกันการสูญเสียสมรรถภาพของขาทีต่ าแหน่ งเดียวกัน ถ้าใช้วธิ กี ารประเมิน
การสูญเสียสมรรถภาพแยกกัน ต้องนาค่าการสูญเสียสมรรถภาพทีป่ ระเมินได้ในแต่ละวิธมี ารวมกันโดยใช้ตารางค่ารวม
ก่อนแล้วจึงทาการแปลงค่าการสูญเสียสมรรถภาพของขาไปเป็ นการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกาย
วิธกี ารประเมินการสูญเสียสมรรถภาพ 13 วิธที ม่ี อี ยู่ในตารางที่ 3-1 จะกล่าวแยกกันในรายละเอียด ดังนี้
3.2.2 แนวทางการประเมิ นการสูญเสี ยสมรรถภาพเนื่ องจากความยาวขาที่ ต่างกัน (Limb Length
Discrepancy)
การตรวจวัดความยาวของขาทีต่ ่างกัน ให้ทาในท่านอนหงายราบ โดยให้ผรู้ บั การประเมินนอนหงายราบบน
เตียงตรวจโรค จัดให้ขาและเท้าทัง้ 2 ข้าง อยู่ในตาแหน่ งเดียวกัน การวัดความยาวให้เริม่ จากจุด ปุ่มกระดูกเชิงกราน
ด้านหน้า (Anterior Superior Iliac Spine) ไปถึงจุดต่ าสุดของตาตุ่มด้านใน (Medial Malleolus) ของขาทัง้ 2 ข้าง
เปรียบเทียบกัน
วิธกี ารตรวจว่าส่วนใดของขาทีย่ าวไม่เท่ากัน ทาได้โดยการงอเข่า 90 องศา และฝ่าเท้าวางทาบสนิทกับพืน้
เตียง ถ้าพบว่าเข่าข้างหนึ่งสูงกว่าอีกข้างหนึ่ง แสดงว่ากระดูกหน้าแข้ง (Tibia) ข้างทีเ่ ข่าสูงกว่านัน้ ยาวกว่าข้างตรงข้าม
การวัดความยาวของขา มีโอกาสทีจ่ ะคลาดเคลื่อนได้ตงั ้ แต่ 0.5-1.0 ซ.ม. ในกรณีทผ่ี วู้ ดั ไม่มปี ระสบการณ์ดพี อ
โดยเฉพาะในกรณีทผ่ี รู้ บั การประเมินมีกระดูกเชิงกรานเอียง ข้อเข่าติดในท่างอ (Knee Flexion Contracture) หรือข้อ
เท้าบวม ดังนัน้ ถ้าต้องการค่าที่ถูกต้องชัดเจนจึงแนะนาให้ทาการวัดความยาวของขาโดยการถ่ายภาพรังสีพเิ ศษที่
เรียกว่า teleroentgenography
ถ้าทาการวัดโดยใช้สายวัด วัดบนผิวหนังจากจุดปุม่ กระดูกเชิงกรานด้านหน้าไปถึงจุดต่ าสุดของตาตุ่มด้านใน
ผูว้ ดั ต้องทาการวัดซ้า 3 ครัง้ แล้วหาค่าความยาวเฉลีย่ เพื่อ ลดความคลาดเคลื่อนดังกล่าว ค่าการสูญเสียสมรรถภาพ
จากความยาวของขาที่ต่างกัน ขึน้ อยู่กบั ความยาวที่แตกต่างกันของขาทัง้ สองข้าง ให้ศกึ ษาจากตารางที่ 3-4ก ซึ่ง
แสดงค่า การสูญเสียสมรรถภาพที่ประเมิน ได้จ ากความยาวของขาที่ต่า งกัน สามารถน ามารวมกับค่ าการสูญ เสีย
สมรรถภาพจากสาเหตุอ่นื ได้ โดยใช้ตารางค่ารวม
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ตารางที่ 3-4 ก ค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากความยาวของขาที่ ต่างกัน (Impairment Due to Limb Length
Discrepancy)
ความยาวของขาที่ต่างกัน
ร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพ
( ซม. )
ของทัง้ ร่างกาย
ของขา
0 – 1.9
0
0
2 - 2.9
2-3
5-9
3 - 3.9
4-5
10 - 14
4 - 4.9
6-7
15 - 19
ตัง้ แต่ 5 ขึน้ ไป
8
20
ตัวอย่างที่ 3.1
ประวัติ

อาการปัจจุบนั
การตรวจร่างกาย

การตรวจทางคลิ นิก
การวิ นิจฉัยโรค
ผลการประเมิ น
คาอธิ บาย

การสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกายร้อยละ 3 จากความยาวของขาทีต่ ่างกัน
ชายไทย อายุ 30 ปี มีน้ าหนัก 90 กก. พนักงานขับรถบรรทุกของบริษทั ขนส่ง ประสบ
อุบตั เิ หตุทางรถยนต์ มีกระดูกต้นขาซ้ายหักเป็ นหลายชิน้ และปลายกระดูกหักทะลุผวิ หนัง
ออกมาข้างนอก ได้รบั การรักษาโดยการผ่าตัดใส่แกนโลหะดามกระดูกในโพรงไขกระดูก
ชนิดไม่มรี ลู อ็ ก อีก 6 เดือนต่อมากระดูกหักติดดี แต่ขาข้างซ้ายสัน้
ผูร้ บั การประเมินเดินขากะเผลกอย่างชัดเจน ไม่มอี าการเจ็บปวดหรือกล้ามเนื้ออ่อนแรง
บริเวณเข่าและสะโพก ทัง้ 2 ข้าง ปรากฏว่าข้อทัง้ 2 เคลื่อนไหวได้คล่องเป็ นปกติไม่มี
อาการเจ็บปวด กล้ามเนื้อต้นขาซ้ายและกล้ามเนื้อน่ องไม่ลบี กาลังกล้ามเนื้อแข็งแรงเป็ น
ปกติ วัดความยาวของขาทัง้ 2 ข้าง จากจุดปุ่มกระดูกเชิงกรานด้านหน้าไปถึงจุดต่ าสุด
ตาตุ่มในได้ความยาวของขาซ้าย 93 ซม. ขาขวายาว 96.5 ซม. ต่างกัน 3.5 ซม.
การวัดความยาวของขาโดยการถ่ายภาพรังสีพเิ ศษ teleroentgenography ได้ความยาว
ขาข้างซ้าย 81.5 ซม. และความยาวขาข้างขวา 84.3 ต่างกัน 2.8 ซ.ม.
กระดูกต้นขาซ้ายทีห่ กั หายสนิท แต่ขาซ้ายสัน้ 2.8 ซม.
ผูร้ บั การประเมินรายนี้มกี ารสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 3 ของทัง้ ร่างกาย เนื่องจากความ
ยาวของขาทีต่ ่างกัน
ถึงแม้ผรู้ บั การประเมินจะมีท่าทางการเดินที่ผดิ ปกติ (ขากะเผลก) แต่การประเมินการ
สูญเสียสมรรถภาพจากท่าทางการเดินทีผ่ ดิ ปกติ (Gait Derangement) จะใช้กต็ ่อเมื่อไม่
สามารถประเมินการสูญเสียสมรรถภาพด้วยวิธอี ่นื ๆแล้ว จึงควรใช้เป็ นวิธสี ุดท้ายเพราะ
การประเมินโดยวิธวี ดั ความยาวของขาทีต่ ่างกัน เป็ นวิธเี ฉพาะเจาะจงและเหมาะสมกว่า
จากตารางที่ 3-4ก ความยาวขาทีต่ ่างกัน 2.8 ซม. มีค่าการสูญเสียสมรรถภาพของขา
ร้อยละ 9 หรือ ร้อยละ 3 ของทัง้ ร่างกาย วิธวี ดั ความยาวของขาจากการถ่ายภาพรังสี
มาประเมินเป็ นค่าความยาวของขาทีถ่ ูกต้องแม่นยามากกว่าวิธวี ดั ด้วยสายวัด โดยเฉพาะ
ในรายทีผ่ รู้ บั การประเมินมีรปู ร่างอ้วน แต่ในทางปฏิบตั กิ ารวัดด้วยสายวัดจะสะดวกกว่าจึง
ควรวัดด้วยความระมัดระวัง และผูว้ ดั ต้องมีประสบการณ์ดพี อ ค่าการสูญเสียสมรรถภาพที่
ประเมินได้จากวิธนี ้สี ามารถนามารวมกับค่าการสูญเสียสมรรถภาพทีป่ ระเมินได้จากวิธอี ่นื
เช่น การวินิจฉัยโรคกระดูกต้นขาหัก (ตามรายชื่อในตารางที่ 3.2) โดยใช้ตารางค่ารวม
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3.2.3 แนวทางการประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพจากท่าทางการเดิ นที่ ผิดปกติ (Rating Impairment
Due to Gait Derangement)
ท่าทางการเดินทีผ่ ดิ ปกติ ปรากฏให้เห็นร่วมกับการสูญเสียสมรรถภาพในหลาย ๆ แบบ บริเวณขา และมัก
เกิดเป็ นผลมาจากความผิดปกติอ่นื ๆ ดังนัน้ ในการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพทีเ่ กิดจากท่าทางการเดินทีผ่ ดิ ปกติ
ต้องตรวจพบพยาธิสภาพทีแ่ ท้จริงมาสนับสนุน เช่น ภาพถ่ายรังสี เป็ นต้น การประเมินด้วยวิธนี ้ี ตามตารางที่ 3-5 ผูร้ บั
การประเมินต้องมีท่าทางการเดินทีผ่ ดิ ปกติตลอดเวลา (Full-time Gait Derangement) โดยใช้เครื่องพยุง (dependent
on assistive devices) และไม่ควรใช้วธิ นี ้ีประเมินในกรณีทผ่ี รู้ บั การประเมินมีเพียงอาการเจ็บปวดอย่างเดียว หรื อ
อาการเข่าไม่มแี รงทันที หรือผูร้ บั การประเมินมีอาการปวดหลังแล้วต้องใช้ไม้เท้า เป็ นต้น
ห้ามนาค่าการสูญเสียสมรรถภาพที่ประเมินจากวิธนี ้ีมารวมกับค่าการสูญเสียสมรรถภาพทีป่ ระเมินได้จาก
วิธอี ่นื ๆ อีก ถึง อย่างไรก็ตาม ค่าการสูญเสียสมรรถภาพที่ประเมินได้ จากวิธนี ้ีไม่แม่นยาเท่ากับวิธกี ารประเมินการ
สูญเสียสมรรถภาพแบบเฉพาะเจาะจงซึง่ มีความละเอียดและให้ค่าประะเมินทีแ่ น่ นอนกว่า ถ้าเลือกได้ผปู้ ระเมินควร
หันไปใช้วธิ ปี ระเมินแบบเฉพาะเจาะจงอื่นๆ
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ตารางที่ 3-5 ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกายจากท่าทางการเดิ นที่ผิดปกติ เนื่ องจาก
ขาและเท้า (Lower Limb Impairment Due to Gait Derangement)
ระดับความ
รุนแรง
เล็กน้อย

ปานกลาง

รุนแรง

อาการแสดง
ก

ก. เดินกะเผลกพร้อมก้าวสัน้ ๆ จากความเจ็บปวด
ของข้อเสื่อ มขัน้ ปานกลางถึง รุน แรงบริเวณข้อสะโพก
หรือข้อเข่า หรือข้อเท้า
ข. ข. การตรวจด้วยวิธี Trendelenberg sign ให้ผลบวก
และข้อสะโพกมีการเสือ่ มขัน้ ปานกลางถึงรุนแรง
ค. เหมือนข้อ ก หรือ ข แต่ผรู้ บั การประเมินต้องใช้ไม้
เท้าหรือไม้ค้ายันรักแร้ขา้ งเดียวเป็ นครัง้ คราวเพื่อช่วย
ขณะเดินไกล แต่ขณะอยู่ทบ่ี า้ นและทีท่ างานไม่ตอ้ งใช้
ง. ต้องใช้กายอุปกรณ์ชนิดสัน้ เสริมข้อเท้าและเท้า
เป็ นประจา (Short Leg Brace, Ankle-Foot Orthosis
AFO)
จ.ต้ อ งใช้ ไ ม้ เ ท้ า หรื อ ไม้ ค้ า ยั น รั ก แร้ ข้ า งเดี ย วหรื อ
กายอุปกรณ์ชนิดยาวเสริมเข่าข้อเท้าและเท้า (Long Leg
Brace, Knee-Ankle-Foot Orthosis-KAFO) เป็ นประจา
ฉ. ต้อ งใช้ไ ม้เท้า หรือไม้ค้ายัน รักแร้เ พียงข้า งเดีย ว
ร่ ว มกับ กายอุ ป กรณ์ ช นิ ด สัน้ เสริม ข้อ เท้า และเท้า เป็ น
ประจา (AFO)
ช. ต้องใช้ไม้เท้า 2 ข้าง หรือไม้ค้ายันรัก แร้ 2 ข้าง
เป็ นประจา
ซ. ต้องใช้ไม้เท้า 2 ข้าง หรือไม้ค้ายันรักแร้ 2 ข้าง
ร่ว มกับ กายอุ ปกรณ์ ชนิ ด สัน้ เสริม ข้อ เท้าและเท้า เป็ น
ประจา (AFO)
ฌ. ต้องใช้ไม้เท้า หรือไม้ค้ายันรักแร้ 2 ข้าง ร่วมกับ
กายอุปกรณ์ชนิดยาวเสริมเข่าข้อเท้าและเท้าข้างเดียว
เป็ นประจา (KAFO)
ญ. ต้องใช้ไม้เท้าหรือไม้ค้ายันรักแร้ 2 ข้าง ร่วมกับกาย
อุปกรณ์ชนิดยาวเสริมเข่าข้อเท้าและเท้าหรือชนิดสัน้
เสริมเฉพาะข้อเท้าและเท้าแบบใดแบบหนึ่งและต้องใช้

ร้อยละการสูญเสีย
สมรรถภาพ
ของทัง้ ร่างกาย
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เสริมขาทัง้ สองข้าง(Two Lower Extremity Braces Either

Ankle-Foot Orthosis or Knee-Ankle-Foot Orthosis)
(KAFO หรือ AFO) เสริมขาทัง้ สองข้าง เป็ นประจา
ฎ. ต้องนังรถเข็
่
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ตัวอย่างที่ 3.2
ประวัติ

อาการปัจจุบนั

การตรวจร่างกาย

การตรวจทางคลิ นิก

การวิ นิจฉัยโรค
ผลการประเมิ น
คาอธิ บาย

การสูญ เสีย สมรรถภาพร้อ ยละ 15 ของทัง้ ร่ า งกาย จากท่ า ทางการเดิน ที่ผิด ปกติ
อันเนื่องมาจากอาการปวดข้อสะโพก
ผู้รบั การประเมินหญิงไทย อายุ 60 ปี ลื่นล้มก้นกระแทก เนื่องจากพื้นเปี ยกขณะทา
ความสะอาดในโรงงาน มีอาการปวดบริเวณขาหนีบข้างขวาที่รุนแรง ต่ อมาปวดข้อ
สะโพกก่อนหน้านี้ผรู้ บั การประเมินเดินได้เป็ นปกติ ไม่มโี รคข้อสะโพก จากภาพถ่ายรังสี
พบกระดูกข้อสะโพกไม่หกั ไม่หลุด
ผูร้ บั การประเมินยังคงมีอาการปวดข้อสะโพกข้างขวา ถ้าเดินไกลเกิน 500 เมตร จะเดิน
ได้ดว้ ยความลาบาก ต้องใช้ไม้เท้าช่วยพยุงในการเดินทุกครัง้ ที่ต้องไปทาธุระนอกบ้าน
ไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อกี ต่อไป ต้องออกจากงานมาอยู่บา้ น วิง่ ไม่ได้
เดินกะเผลกชนิด Trendelenburg gait ขาทัง้ 2 ข้างยาวเท่ากัน พิสยั การเคลื่อนไหวของ
ข้อสะโพกและข้อเข่าข้างขวาเป็ นปกติ แต่จะมีอาการปวดเฉพาะ ท่าบิดหมุนข้อสะโพก
เข้าใน เส้นประสาทและหลอดเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
ภาพถ่ายรังสีเดิมของข้อสะโพกเป็ นปกติ ผลการตรวจด้วย bone scan และ MRI ไม่
พบสิง่ ผิดปกติ การถ่ายภาพรังสีขอ้ สะโพกหลังการประสบอันตราย 18 เดือนต่อมา
พบว่าช่องข้อสะโพกข้างขวาวัดได้ 3 มม. เทียบกับข้างซ้ายวัดได้ 4 มม.
อาการปวดข้อสะโพกขวา พร้อมกับเดินลาบาก ต้องใช้ไม้เท้าค้ายัน
ผูร้ บั การประเมินสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 15 ของทัง้ ร่างกาย (ตารางที่ 3-5 ข้อ ค.)
ภาพถ่ายรังสีขอ้ สะโพกของผูร้ บั การประเมิน มีช่องข้อแคบเล็กน้อย และมีอาการปวดข้อ
สะโพกมากขณะบิด หมุ นข้อ สะโพกเข้าใน แสดงว่ า ข้อสะโพกเสื่อ มในระยะเริ่ม แ รก
ถ้าประเมินโดยวิธขี อ้ เสื่อมอักเสบ จากตารางที่ 3-31 จากช่องข้อตะโพกแคบเหลือ 3
มม. มีค่าการสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 3 ของทัง้ ร่างกาย
ถึงอย่างไรก็ตาม การประเมินจากท่าทางการเดินทีผ่ ดิ ปกติ จากตารางที่ 3-5 ได้ค่าการ
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 15 ของทัง้ ร่างกาย ซึง่ สูงกว่าค่าการประเมินจากวิธแี รก ซึง่
เมื่อพิจารณาดูแล้วค่าที่สูงมีความถูกต้องและเหมาะสมกับอาการเจ็บป่วยในปจั จุบนั
ค่าการประเมินทีไ่ ด้จาก 2 วิธนี ้ีหา้ มนามารวมกัน เพราะว่าค่าการประเมินการสูญเสีย
สมรรถภาพทีไ่ ด้จากการประเมินท่าทางการเดินที่ผดิ ปกติ เป็ นค่าโดยรวมอยู่แล้ว ห้าม
นามารวมกับค่าการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพจากวิธอี ่นื ๆ อีก การใช้หรือไม่ใช้
การประเมินจากท่าทางการเดินทีผ่ ดิ ปกติควรอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์ผปู้ ระเมิน

3.2.4 แนวทางการประเมิ น การสู ญ เสี ย สมรรถภาพเนื่ อ งจากกล้ า มเนื้ อ ขาลี บ ข้ า งเดี ย ว (Rating
Impairment Due to Muscle Atrophy Unilateral)
การประเมินโดยวิธนี ้ี ผู้รบั การประเมินควรมีขาด้านตรงกันข้ามปกติเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ โดยขาข้าง
ปกติไ ม่ควรบวมหรือมีห ลอดเลือดดาขอดบริเวณขา ซึ่งจะทาให้การวัดคลาดเคลื่อน การประเมินการทางานของ
กล้า มเนื้อที่ลดลง ควรเลือกใช้วิธีการประเมินเพีย งวิธีเดียวจากวิธีต่อไปนี้ ได้แก่ ท่ าเดินที่ผิดปกติ กล้ามเนื้ อลีบ
การตรวจกาลังกล้ามเนื้อหรือการบาดเจ็บต่อเส้นประสาทส่วนปลาย และควรเลื อกวิธที ่ดี แี ละเหมาะสมที่สุดเพียงวิธี
เดียว สาหรับผู้รบั การประเมินแต่ละราย (ตารางที่ 3-6) ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของร่างกายที่ได้จากกล้ามเนื้อ
บริเวณต้นขา และน่ องลีบที่ได้ต้องนามารวมกันโดยใช้ ตารางค่ารวมเป็ นค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้
ร่างกาย
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ตารางที่ 3-6 ค่าการสูญเสียสมรรถภาพเนื่ องจากกล้ามเนื้ อขาลีบข้างเดียว (Impairment Due to Unilateral
Leg Muscle Atrophy)
ค่าความแตกต่างความยาว
ระดับความรุนแรงการ
ร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพ
ของเส้นรอบวงขา ( ซม. )
สูญเสียสมรรถภาพ
ของทัง้ ร่างกาย (ของขา)
ก. ต้นขา : วัดจากตาแหน่งทีส่ งู 10 ซม. เหนือลูกสะบ้าในท่าข้อเข่าเหยียดตรงและกล้ามเนื้อคลายตัว
0 - 0.9
ไม่มี
0
1 - 1.9
เล็กน้อย
1-2 (3-8)
2 - 2.9
ปานกลาง
3 - 4 ( 8 - 13 )
ตัง้ แต่ 3 ขึน้ ไป
รุนแรง
5
( 13 )
ข. น่อง : วัดเส้นรอบวงของกล้ามเนื้อน่องส่วนทีก่ ว้างทีส่ ดุ ข้างปกติ นาไปเปรียบเทียบกับกล้ามเนื้อน่องของขาข้าง
ทีม่ พี ยาธิสภาพทีว่ ดั จากระดับเดียวกัน
0 - 0.9
ไม่มี
0
1 - 1.9
เล็กน้อย
1-2 (3-8)
2 - 2.9
ปานกลาง
3 - 4 ( 8 - 13 )
ตัง้ แต่ 3 ขึน้ ไป
รุนแรง
5
( 13 )
หมายเหตุ ค่าทีอ่ ยู่ในวงเล็บเล็ก (….) คือค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของขา ค่าทีไ่ ม่ได้อยู่ในวงเล็บ คือค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกาย

ตัวอย่างที่ 3.3
ประวัติ

อาการปัจจุบนั
การตรวจร่างกาย

การตรวจทางคลิ นิก
การวิ นิจฉัยโรค
ผลการประเมิ น
คาอธิ บาย

การสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 2 ของทัง้ ร่างกาย ทีเ่ กิดจากกล้ามเนื้อลีบข้างเดียวหลัง
กระดูกหัก
ผูร้ บั การประเมินหญิง อายุ 58 ปี กระดูกหน้าแข้งข้างขวาหัก จากการพลัดตกลงมาจาก
บันไดสูง 1 เมตรในโรงงานเย็บเสือ้ ได้รบั การรักษาโดยการใส่เฝื อกปูนบริเวณขาขวา 3
เดือน
กระดูกเชื่อมติดกัน ไม่มอี าการเจ็บปวด หลังจากทากายภาพบาบัดแล้วขาข้างขวายัง
อ่อนแรง เดินได้ในระยะใกล้ ๆ
ผูร้ บั การประเมินสามารถเดินได้เป็ นปกติ โดยไม่ต้องใช้ไม้เท้า ขาขวาไม่มคี วามพิการ
ใด ๆ เส้นประสาทและหลอดเลือดเป็ นปกติ วัดเส้นรอบวงของกล้ามเนื้อน่ องข้างขวา
ได้น้อยกว่าข้างซ้าย 1.3 ซม. เส้นรอบวงของต้นขาข้างขวาทีร่ ะดับเหนือลูกสะบ้า 10
ซม. น้อยกว่าข้างซ้าย 1 ซม. การตรวจกาลังกล้ามเนื้อไม่พบกล้ามเนื้ออ่อนแรง
ภาพถ่ายรังสีกระดูกหน้าแข้งขวาพบว่ากระดูกหักเชื่อมติดกัน ไม่มคี วามพิการใดๆ
กระดูกหน้าแข้งขวาหัก หายสนิท
ผูร้ บั การประเมินสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 2 ของทัง้ ร่างกาย
จากตารางที่ 3-6
1. กล้ามเนื้อต้นขาลีบลง 1 เซนติเมตร มีการสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 1 ของทัง้
ร่างกาย
2. กล้ามเนื้อน่องลีบลง 1.3 เซนติเมตร มีการสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 1 ขอทัง้ ร่างกาย
ดังนัน้ ผู้รบั การประเมินมีการสูญเสียสมรรถภาพ = ร้อยละ 1 + ร้อยละ 1 เท่ากับ
ร้อยละ 2 ของทัง้ ร่างกาย (ตารางค่ารวม)
กระดู ก หัก หลัง ใส่ เ ฝื อ กท าให้ก ล้า มเนื้ อ ขาลีบ โดยเฉพาะผู้สูง อายุ ถึ ง แม้จ ะให้ท า
กายภาพบาบัดแล้ว กล้ามเนื้อมักจะฟื้ นกลับมาไม่เท่าเดิม ถ้าผู้ รบั การประเมินไม่มี
ความผิด ปกติห รือ ความพิก ารอย่ า งอื่น ก็ส ามารถเลือ กใช้ วิธีป ระเมิน การสูญ เสีย
สมรรถภาพจากกล้ามเนื้อขาลีบได้ นาค่าการสูญเสียสมรรถภาพของกล้ามเนื้อลีบทีต่ น้ ขา
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และที่น่องมารวมกันโดยใช้ตารางค่ารวมจะได้ค่าการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพ
ร้อยละ 2 ของทัง้ ร่างกาย ถ้ามีการประเมินการทางานของกล้ามเนื้อ เช่น กาลังของ
กล้า มเนื้ อ หรือ ท่ า ทางการเดิน ที่ผิด ปกติ ค่ า การสูญ เสีย สมรรถภาพที่ป ระเมิน ได้
ไม่สามารถนามารวมกับค่าการสูญเสียสมรรถภาพทีป่ ระเมินจากกล้ามเนื้อลีบ
ตัวอย่างที่ 3.4
ประวัติ

อาการปัจจุบนั
การตรวจร่างกาย
การตรวจทางคลิ นิก
การวิ นิจฉัยโรค
ผลการประเมิ น
คาอธิ บาย

การสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 4 ของทัง้ ร่างกายทีเ่ กิดจากกล้ามเนื้อลีบภายหลัง
กระดูกหัก
ผูร้ บั การประเมินชายไทย อายุ 45 ปี พลัดตกลงมาจากหลังคาโรงงาน มีกระดูกหน้าแข้ง
ข้างซ้ายหัก ได้รบั การรักษาโดยการใส่เฝื อกและทากายภาพบาบัดเป็ นเวลานาน 12
เดือน การรักษาสิน้ สุดแล้ว (MMI)
เดินขากะเผลกเล็กน้อย แต่ไม่เจ็บปวด แต่จะมีอาการกล้ามเนื้อล้าเวลาเดินนาน ๆ หรือ
ขณะวิง่ มีผลกระทบเพียงเล็กน้อย ต่อการประกอบกิจวัตรประจาวัน
กล้ามเนื้อต้นขาซ้ายลีบลง 2 ซม. และกล้ามเนื้อน่ องลีบลง 1 ซม. การตรวจวัดกาลัง
กล้ามเนื้อพบว่าปกติ
จากภาพรังสีกระดูกหน้าแข้งข้างซ้าย กระดูกหักเชื่อมติดกัน และชิน้ กระดูกหักไม่เลื่อน
ที่
กระดูกหน้าแข้งซ้ายหักหายสนิท
ผูร้ บั การประเมินมีการสูญเสียสมรรถภาพ ร้อยละ 4 ของทัง้ ร่างกาย
ระยะเวลาที่ใช้ในการเชื่อมติดของกระดูกหน้าแข้งหัก มีค่าแตกต่างกันมาก ผู้รบั การ
ประเมินบางรายต้องใส่เฝื อกนานทาให้ขาดการออกกาลังหรือทากิจกรรม ผลทีต่ ามมา
คือกล้ามเนื้อลีบ ผูร้ บั การประเมินทีย่ งั อายุน้อย กล้ามเนื้อสามารถฟื้นกลับคืนมาเท่าเดิม
ได้ แต่ผสู้ งู อายุ กล้ามเนื้อจะไม่ กลับมาเท่าเดิม ถึงแม้จะทาการตรวจกาลังกล้ามเนื้อได้
เท่าเดิม แต่กล้ามเนื้อก็เกิดเปลีย้ ล้าได้ง่ายกว่าปกติ การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพ
จากกล้ามเนื้อลีบ น่าจะใกล้เคียงกับความสามารถของผูร้ บั การประเมินเมื่อทดสอบแล้ว
กาลังกล้ามเนื้อเป็ นปกติ แต่ยงั คงมีกล้ามเนื้อลีบ จากตารางที่ 3-6 กล้ามเนื้อต้นขาลีบลง
2 เซนติเมตร มีค่าการสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 8 ของขา หรือ ร้อยละ 3 ของทัง้
ร่างกายและกล้ามเนื้อน่องลีบลง 1 เซนติเมตรมีค่าการสูญเสียอยละ 3 ของขา หรือร้อย
ละ 1 ของทัง้ ร่างกาย นาค่าการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ 2 แห่งมารวมกัน (3% รวม
กับ 1%)โดยใช้ตารางค่ารวมจะได้ค่าการสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 4 ของทัง้ ร่างกาย
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3.2.5 แนวทางการประเมิ นการสูญเสี ยสมรรถภาพจากการตรวจวัดกาลังกล้ามเนื้ อด้วยวิ ธีตรวจ
ร่างกาย (Manual Muscle Testing)
การตรวจวัดกาลังกล้ามเนื้อ ให้ใช้กบั การตรวจกล้ามเนื้อเป็ นกลุ่มตามหน้าที่ ซึง่ จาเป็ นต้องอาศัยความร่วมมือ
ของผู้รบั การประเมินและตัวผู้รบั การประเมินเองก็ต้องควบคุมกล้ามเนื้อได้ ผลการตรวจที่ได้ควรต้องสอดคล้องกับ
พยาธิสภาพและหลักฐานการเจ็บป่วย โดยทัวไปแล้
่
วการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพโดยวิธนี ้ี สามารถใช้ได้ดใี น
กรณีทพ่ี ยาธิสภาพของโรคมิได้เกิดจากระบบประสาท เช่น compartment syndrome หรือ การบาดเจ็บทีก่ ล้ามเนื้อ
โดยตรง กาลังกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่เกิดจากเส้นประสาทบาดเจ็บควรใช้วธิ ปี ระเมินจากบททีว่ ่าด้วยการบาดเจ็บของ
เส้นประสาทส่วนปลาย (ข้อ 3.2.1)
การตรวจวัดกาลังกล้ามเนื้อ สามารถทาการตรวจได้โดยแพทย์ผปู้ ระเมิน 1 หรือ 2 ท่าน ถ้าทาการตรวจวัด
โดยแพทย์ท่านเดียว ผลการตรวจในครัง้ ต่อ ๆ ไป ต้องได้ค่าคงที่ ถ้าทาการตรวจวัดจากแพทย์ผปู้ ระเมิน 2 ท่าน ก็ควร
จะได้ค่าเท่ากันหรือใกล้เคียง ถึงแม้ว่าผูร้ บั การประเมินทีร่ บั การตรวจจะให้ความร่วมมืออย่างดีแล้วก็ตาม การตรวจวัด
กาลังกล้ามเนื้อของผูร้ บั การประเมินคนเดียวกันโดยแพทย์หลายท่าน อาจได้ค่าการตรวจทีแ่ ตกต่างกัน แต่ต้องต่างกัน
ไม่เกินหนึ่งระดับ ถ้าค่าการตรวจทีไ่ ด้จากแพทย์หลายท่านแตกต่างกันมากกว่าหนึ่งระดับ หรือจากแพทย์คนเดียวกัน
แต่ทาการตรวจในวันและเวลาที่แตกต่ างกัน ให้ถือว่าค่าการตรวจวัดกาลังกล้ามเนื้อของผู้รบั การประเมินคนนัน้ ไม่
ถูกต้องไม่ควรนามาใช้ประเมินการสูญเสียสมรรถภาพตามหัวข้อนี้ ผูร้ บั การประเมินทีย่ งั คงมีอาการเจ็บปวดหรือกลัว
การเจ็บปวดก็ไม่เหมาะสมทีจ่ ะนามาตรวจวัดกาลังกล้ามเนื้อ ควรพิจารณาหาวิธกี ารประเมินโดยวิธอี ่นื ๆ ต่อไป
ตารางที่ 3-7 แสดงเกณฑ์การแบ่งกาลังกล้ามเนื้อของขาและเท้า เป็ น 5 ระดับ โดยอาศัยการตรวจวัดกาลัง
กล้ามเนื้อบริเวณขาและเท้า
ตารางที่ 3-7 เกณฑ์การแบ่งระดับกาลังกล้ามเนื้ อขาและเท้า
(Criteria for Grades of Muscle Function of the Lower Extremity)
ระดับ
5
4
3
2
1
0

การทางานของกล้ามเนื้ อ
สามารถต้านแรงโน้มถ่วงโลกและทนแรงต้านได้เต็มที่ ( ปกติ )
สามารถต้านแรงโน้มถ่วงโลกและทนแรงต้านได้บางส่วน
สามารถต้านแรงโน้มถ่วงโลกเพียงอย่างเดียวไม่สามารถทนแรงต้านได้เลย
ข้อเคลื่อนไหวได้โดยไม่มแี รงโน้มถ่วงโลก
ข้อเคลื่อนไหวไม่ได้ แต่พบว่ามีอาการแสดงการหดตัวของกล้ามเนื้อ
ไม่พบว่ามีการหดตัวของกล้ามเนื้อเลย
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ตารางที่ 3-8 ค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากกล้ามเนื้ อขาและเท้าอ่อนแรง
(Impairment Due to Lower Extremity Muscles Weakness)
กลุ่มกล้ามเนื้ อ
ข้อสะโพก งอ
เหยียด
กาง *
ข้อเข่า งอ
เหยียด
ข้อเท้า เหยียดลง
กระดกขึน้
บิดเข้าใน
บิดออกนอก
หัวแม่เท้า กระดกขึน้
เหยียดลง
* หมายเหตุ

ร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกาย (ของขา) [ ของเท้า ]
ระดับ 0
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
6 (15)
6 (15)
6 (15)
4 (10)
2 (5)
15 (37)
15 (37)
15 (37)
15 (37)
7 (17)
25 (62)
25 (62)
25 (62)
15 (27)
10 (25)
10 (25)
10 (25)
10 (25)
7 (17)
5 (12)
10 (25)
10 (25)
10 (25)
7 (17)
5 (12)
15 (37) [53] 15 (37) [53] 15 (37) [53] 10 (25) [35]
7 (17) [24]
10 (25) [35] 10 (25) [35] 10 (25) [35] 10 (25) [35]
5 (12) [17]
5 (12) [17]
5 (12) [17]
5 (12) [17]
5 (12) [17]
2 (5) [7]
5 (12) [17]
5 (12) [17]
5 (12) [17]
5 (12) [17]
2 (5) [7]
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]

ในรายทีก่ ลุ่มกล้ามเนื้อหุบข้อสะโพก (Hip Adduction) อ่อนแรงให้ใช้วธิ ปี ระเมินการสูญเสียสมรรถภาพจากเส้นประสาท obturator nerve เสียหายหรือ
ได้รบั บาดเจ็บ (ตารางที่ 3-37)

ตัวอย่างที่ 3.5
ประวัติ

อาการปัจจุบนั
การตรวจร่างกาย

การตรวจทางคลิ นิก
การวิ นิจฉัยโรค
ผลการประเมิ น
คาอธิ บาย

การสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 10 ของทัง้ ร่างกาย จากกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่เกิดจาก
กระดูกสะบ้าแตก
ผูร้ บั การประเมินชายไทยอายุ 50 ปี ตกลงมาจากชัน้ วางของในโรงงาน มีกระดูกสะบ้า
ข้างขวาแตกพร้อมกับมีรอยถลอกบริเวณหัวเข่า ในกรณีน้ีโดยปกติควรได้รบั การรักษา
โดยการผ่าตัดและใช้โลหะดามกระดูก แต่เนื่องจากมีแผลถลอกทีม่ โี อกาสติดเชือ้ ทาให้
การผ่าตัดต้องเลื่อนไปอีก 5 สัปดาห์ ระหว่างรอผ่าตัดผูร้ บั การประเมินเดินโดยใช้ไม้ยนั
รักแร้ หลังผ่าตัดต้องใส่เฝือกปูนต่ออีก 6 สัปดาห์ หลังถอดเฝือก ให้การรักษาต่อโดยวิธี
กายภาพบาบัดอีก 8 สัปดาห์ พร้อมกับแนะนาการออกกาลังกายขณะพักฟื้นทีบ่ า้ น
รูส้ กึ เมื่อยเข่าขวาเป็ นครัง้ คราว ไม่สามารถเดินเร็วหรือวิง่ ถ้านัง่ เป็ นระยะเวลานาน ๆ
ในท่างอเข่าจะมี อาการปวดเข่าและกล้ามเนื้อต้นขาอ่อนแรง
รอยถลอกบริเวณเข่าขวาหายดีและยังเห็นรอยแผลผ่าตัด ข้อเข่าขวางอและเหยียดได้
เต็มที่ ข้อเข่าไม่หลวม กล้ามเนื้อต้นขาขวาลีบลง 1 ซม. การตรวจวัดกาลังกล้ามเนื้อ
Quadriceps และ Hamstring อยู่ในระดับ 4 ทัง้ 2 กลุ่ม สามารถงอและเหยียดเข่าโดย
ทนแรงต้านได้บางส่วน
ภาพถ่ายรังสีบริเวณเข่าขวาพบว่ากระดูกสะบ้าทีแ่ ตกเชื่อม ติดกันสนิท ช่องข้อไม่แคบ
กระดูกสะบ้าแตกเชื่อมติดกัน มีกล้ามเนื้ออ่อนแรงหลงเหลืออยู่และรอยแผลผ่าตัด
ผูร้ บั การประเมินมีการสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 10 ของทัง้ ร่างกาย
การตรวจวัดกาลังกล้ามเนื้อทาได้ยาก แต่ในบางครัง้ เป็ นวิธที ่ี ดที ่สี ุดก็ควรจะนามาใช้
ประเมินการสูญเสียสมรรถภาพ ผูร้ บั การประเมินรายนี้ไม่เหมาะสมทีจ่ ะประเมินด้วยวิธดี ู
ท่าทางของการเดินผิดปกติ (Gait Derangement) กล้ามเนื้อทีล่ บี เพียงเล็กน้อยเวลา
เดินจะไม่มอี าการแสดงออกว่ากล้ามเนื้ออ่อนแรง ไม่มอี าการเจ็บปวดของเส้นประสาท
ส่วนปลาย จึงควรใช้การประเมินจากตารางที่ 3-7 ตรวจหาระดับกล้ามเนื้ออ่อนแรง ผลการ
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ตรวจกาลังของกล้ามเนื้ออยู่ในระดับ 4 และจากตารางที่ 3-8 กาลังกล้ามเนื้อเหยียดเข่า
อยู่ในระดับ 4 มีค่าการสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 12 ของขา หรือ ร้อยละ 5 ของ
ทัง้ ร่างกาย ส่วนกาลังกล้ามเนื้องอเข่าอยู่ในระดับ 4 มีค่าการสูญเสียสมรรถภาพ ร้อยละ
12 ของขา หรือ ร้อยละ 5 ของทัง้ ร่างกาย ทาการแปลงค่าการสูญเสียสมรรถภาพไป
เป็ นของทัง้ ร่างกายก่อนแล้วจึงนาค่าทัง้ สองมารวมกันโดยใช้ตารางค่ารวม ผลลัพธ์ ทีไ่ ด้
คือผู้รบั การประเมินมีการสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 10 ของทัง้ ร่างกาย (5%รวมกับ
5%)
ตัวอย่างที่ 3.6
ประวัติ

อาการปัจจุบนั

การตรวจร่างกาย

การตรวจทางคลิ นิก
การวิ นิจฉัยโรค
ผลการประเมิ น
คาอธิ บาย

การสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 12 ของทัง้ ร่างกาย ทีเ่ กิดจากกล้ามเนื้ออ่อนแรง ซึง่ เป็ น
ผลมาจากกระดูกหน้าแข้งหักและเกิดภาวะแทรกซ้อน compartment syndrome
ผูร้ บั การประเมินชายไทยอายุ 25 ปี ประสบอุบตั เิ หตุขบั รถจักรยานยนต์พลิกคว่าไปชน
ต้นไม้ขณะนาส่งเอกสารของบริษทั มีกระดูกหน้าแข้งขวาหักและขาบวมมาก ได้รบั การ
รักษาโดยการผ่าตัดใส่โลหะดามกระดูก หลังผ่าตัดเกิดภาวะแทรกซ้อน compartment
syndrome และได้รบั การผ่าตัดซ้า
ผูร้ บั การประเมินเดินโดยใช้เครื่องพยุงกายอุปกรณ์ชนิดสัน้ เสริมข้อเท้าและเท้า (AnkleFoot Orthosis : AFO) ถ้าไม่ใช้เครื่องพยุงดังกล่าวผูร้ บั การประเมินจะเดินกะเผลกและ
เดินเท้าตก ไม่มอี าการปวด
กล้ามเนื้อกระดกข้อเท้าขึน้ อ่อนแรงอยู่ในระดับ 3 ทาให้ต้องใช้กายอุปกรณ์ชนิดสัน้ เสริม
ข้อเท้าและเท้า (AFO) กล้ามเนื้อกระดกหัวแม่เท้า (Extensor Hallucis Longus)
อ่อนแรงอยู่ในระดับ 3 กล้ามเนื้อน่ องลีบลง 2 เซนติเมตร และอ่อนแรงจากการตรวจวัด
กาลังกล้ามเนื้อ
ภาพถ่ายรังสีกระดูกหน้าแข้ง พบรอยกระดูกหักเชื่อมติดกัน
กระดูกหน้าแข้งขวาหัก พร้อมกับมี compartment syndrome
ผูร้ บั การประเมินรายนี้มกี ารสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 12 ของทัง้ ร่างกาย
กล้ามเนื้อกระดกข้อเท้าขึน้ อ่อนแรง ในระดับ 3 มีค่าสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 10 ของ
ทัง้ ร่างกาย หรือ ร้อยละ 25 ของขา และกล้ามเนื้อกระดกหัวแม่เท้า อ่อนแรงในระดับ
3 มีค่าการสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 3 ของทัง้ ร่างกาย หรือ ร้อยละ 7 ของขา จาก
ตารางที่ 3-8 นาค่าการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ สองค่ามารวมกันโดยใช้ ตารางค่ารวม
(10%รวมกับ 3%) จะได้ค่าการ สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 12 ของทัง้ ร่างกาย ค่าการ
สูญเสียสมรรถภาพที่เ กิดจากการสูญเสียก าลังกล้ามเนื้อไม่ควรนามารวมกับค่าการ
สูญเสียสมรรถภาพทีเ่ กิดเนื่องจากภาวะอื่น ๆ ของกล้ามเนื้อ เช่น กล้ามเนื้อลีบ (ตาราง
ที่ 3-2)

3.2.6 แนวทางการประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพจากการวัดพิ สยั การเคลื่อนไหวของข้อ (Range of
Joint Motion)
การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของขาและเท้าสามารถทาการประเมินได้โดยการวัดพิสยั การเคลื่อนไหว
ของข้อ อาการเจ็บปวดทีข่ อ้ และความร่วมมือของผูร้ บั การประเมินอาจมีผลกระทบต่อการวัดพิสยั การเคลื่อนไหว แพทย์
ผูป้ ระเมินต้องแน่ใจว่าการลดการเคลื่อนไหวของข้อทีก่ าลังประเมินอยู่นนั ้ ต้องเกิดจากพยาธิสภาพภายในข้อเอง ให้ทา
การวัดมุมการเคลื่อนไหวของข้อ 3 ครัง้ แล้วเลือกค่ามุมการเคลื่อนไหวทีม่ ากทีส่ ดุ เพื่อนามาใช้ประเมิน ถ้ามีแพทย์ทท่ี า
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การประเมินหลายท่าน ในกรณีเช่นนี้ ถ้าแพทย์ทงั ้ 2 ท่านวัดค่ามุมได้ไม่เท่ากัน หรือแพทย์คนเดียวกันทีท่ าการวัดมุม
จากผูร้ บั การประเมินคนเดียวกัน ในวันและเวลาทีแ่ ตกต่างกัน และได้ค่ามุมไม่เท่ากัน แสดงว่าค่ามุมทีว่ ดั ได้ไม่ถูกต้อง
ยังไม่ควรนามาใช้ประเมิน รูป 3-1 ถึง 3-6 แสดงวิธวี ดั พิสยั การเคลื่อนไหวของข้อบริเวณขาและเท้า ค่ามุม ทีป่ รากฏใน
ตารางที่ 3-9 ถึง 3-14 เป็ นค่ าการสูญเสียสมรรถภาพในระดับน้ อย ปานกลาง และรุน แรง ซึ่งจะต้องน ามาใช้เป็ น
แนวทางในการประเมินพิสยั การเคลื่อนไหวของข้อที่ถูกจากัดหรือสูญเสียไปในหลายทิศทางทาให้เกิดการสูญเสีย
สมรรถภาพเพิม่ มากขึน้ ให้นาค่าการสูญเสียสมรรถภาพทีเ่ กิดจากการเคลื่อนไหว ในทิศทางต่างๆ ของข้อเดียวกันมา
บวกกันโดยตรงจะเป็ นค่าการสูญเสียสมรรถภาพทัง้ หมดของข้อนัน้ ข้อเดียว เช่น ข้อสะโพกต้องนาค่าการสูญเสีย
สมรรถภาพของการเคลื่อนไหว ทีส่ าคัญ 6 ทิศทางมาบวกกัน เป็ นต้น
วิธกี ารวัดพิสยั การเคลื่อนไหวของข้อต่าง ๆ ให้ศกึ ษาจากรูป 3-1 ถึง 3-6
รูป 3-1

การใช้เครือ่ งวัดมุม (Goniometer) ทาการวัดมุมงอข้อสะโพกขวา*
(Using a Goniometer to Measure Flxion of the Right HiP)

ก. วางเครื่องวัดมุม (Goniometer) ทีข่ อ้ สะโพกขวาและตรึงกระดูกเชิงกรานให้อยู่ในตาแน่ งกลาง (Neutral)
หรือแนวราบ โดยการงอข้อสะโพกซ้ายจนกระดูกสันหลังส่วนเอวแนบชิดกับเตียงตรวจ
ข. ผูต้ รวจงอข้อสะโพกขวาจนรู้สกึ ว่า anterior superior iliac spine เริม่ จะเคลื่อนไหวจึงให้อ่านค่ามุมงอ
ข้อสะโพกขวา
ค. การวัดมุมข้อยึดในท่างอ (Flexion Contracture) ของข้อสะโพกขวา ทาโดยการงอข้อสะโพกข้างซ้ายจน
กระดูกสันหลังส่วนเอวแนบชิดกับเตียงตรวจ ซึ่งสามารถทราบได้โดยใช้มอื ผู้ตรวจสอดเข้าไประหว่างเอวผู้รบั การ
ประเมินกับเตียงตรวจ ตามปกติต้นขาขวาต้องสัม ผัสอยู่กบั พื้นเตียงตรวจ แต่ ถ้า ต้นขาขวากระดกขึ้น มาแสดงว่ า
ข้อสะโพกข้างขวายึดในท่างอ ให้อ่านค่ามุมข้อสะโพกยึดในท่างอ
* การวัดค่ามุมของขาและเท้าที่ถูกต้องแม่นยายังสามารถวัดได้โดยการใช้เครื่องมือวัดความเอียง (Inclinometer) ที่เหมาะสม ซึ่งสามารถศึกษาได้จาก
ภาคผนวกท้ายบทนี้
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รูป 3-2 แสดงตาแหน่ งกลาง (Neutral Position) การวัดมุมกางและมุมหุบข้อสะโพกข้างขวา

ก. ตาแหน่งกลางหรือปกติของข้อสะโพก (Neutral Position)
ข. มุมกางข้อสะโพก (Abduction)
ค. มุมหุบข้อสะโพก (Adduction)
ให้ผรู้ บั การประเมินนอนหงายบนเตียงตรวจ ขณะวัดมุมควรให้ผรู้ บั การประเมินงอเข่าด้านตรงข้ามเพื่อตรึงกระดูก
เชิงกรานให้อยู่นิ่งจะช่วยให้ค่ามุมทีว่ ดั ได้คงที่
รูป 3-3 แสดงการวัดมุมข้อสะโพกในท่าหมุนเข้าใน และหมุนออกนอก (Measuring Internal and External
Rotation of Hip *

ให้ผรู้ บั การประเมินนอนคว่าหน้าบนเตียงตรวจ และงอเข่า 90o แขนข้างหนึ่งของเครื่องวัดมุมวางขนานราบ
กับเตียง และแขนอีกข้างหนึ่งวางทาบกับสันกระดูกหน้าแข้ง ขณะทาการวัดผูว้ ดั ควรใช้มอื ทดสอบดูว่าข้อเข่าหย่อน
หรือไม่ จัดให้กระดูกเชิงกรานวางราบกับพืน้ เตียง
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รูป 3-4 วิ ธีวดั การงอข้อเข่าขณะผูร้ บั การประเมิ นนอนหงาย (Measuring Knee Flexion)
0O

150O

ก. ให้ผรู้ บั การประเมินนอนหงาย วางเครื่องวัดมุมให้จุดหมุนอยู่ตรงกับข้อเข่า โดยให้แขนข้างหนึ่งของเครื่องวัด
ขนานกับขาข้างหนึ่ง ส่วนแขนอีกข้างหนึ่งขนานกับกระดูกต้นขา ให้อ่านค่ามุมทีเ่ บนไปจากตาแหน่ง 0 องศา ถ้ามี
ข. ให้ผรู้ บั การประเมินงอเข่าซ้ายเต็มทีอ่ ่านค่ามุมทีข่ อ้ เข่างอจากเครื่องวัดมุม
รูป 3-5 แสดงวิ ธีการวัดมุมข้อเท้าขวากระดกขึ้นและเหยียดข้อเท้าลงเต็มที่ (Measuring Foot Dorsiflexion
and Plantar Flexion)

วางเครื่องวัดมุมให้จุดหมุนของเครื่องอยู่ทจ่ี ุดกึง่ กลางข้อเท้า แขนข้างหนึ่งของเครื่องวัดขนานกับกระดูกหน้า
แข้ง ผูว้ ดั อ่านค่ามุมทีม่ ากทีส่ ดุ ระหว่างกระดกข้อเท้าขึน้ และเหยียดข้อเท้าลงเต็มที่ การวัดมุมควรทาซ้าอีกครัง้ ในขณะ
ข้อเข่างอ 45 องศา แล้วนาค่ามุมทีว่ ดั ได้มาหาค่าเฉลีย่ มุมสูงสุดทีว่ ดั ได้กค็ อื ค่ามุมกระดกข้อเท้าขึ้นและเหยียดข้อเท้า
ลง
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รูป 3-6 การวัดพิ สยั การเคลื่อนไหวของข้อโคนนิ้ วเท้า [Evaluating the Range of Motion of a Toe: the
Metatarsophalangeal (MTP) Joint of the Toe]
การวัดพิสยั การเคลื่อนไหวของข้อโคนนิ้ วเท้า

ก. ให้ผรู้ บั การประเมินนัง่ อยู่บนเตียงตรวจเพื่อทาการวัดข้อนิ้วเท้าขณะข้อเข่างอ 45 องศา โดยเท้าและข้อโคน
นิ้วเท้าอยู่ในตาแหน่งกลาง (Neutral Position)
ข. การวัดมุมในท่าข้อโคนนิ้วเท้ากระดกขึน้ ให้วางเครื่องวัดมุมอยู่ใต้ขอ้ โคนนิ้ว แล้วอ่านค่ามุมทีข่ อ้ โคนนิ้วเท้าอยู่
ในตาแหน่ งตัง้ ต้น (Baseline) จะได้ค่ามุมตัง้ ต้น (Baseline Angle) ให้ผรู้ บั การประเมินกระดกข้อโคนนิ้วเท้า
ขึน้ เต็มทีแ่ ล้วอ่านค่ามุมอีกครัง้ นาเอาค่ามุมตัง้ ต้นไปลบออกจากค่ามุมทีอ่ ่านได้ครัง้ ที่ 2 ก็จะได้ค่ามุมกระดก
ข้อโคนนิ้วเท้าขึน้ เต็มที่
ค. การวัดมุมในท่าข้อโคนนิ้วเท้างอลงให้ปฏิบตั ิเช่นเดียวกับวิธี ข. เพียงแต่วางเครื่องวัดมุมไว้เหนือข้อโคน
นิ้วเท้าและให้ผรู้ บั การประเมินงอข้อโคนนิ้ วเท้าลงเต็มที่
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ค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากการสูญเสียพิสยั การเคลื่อนไหวของข้อบริเวณขา และเท้าได้จดั เรียงไว้ใน
ตารางที่ 3-9 ถึง 3-14
ตารางที่ 3-9 ค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากการเคลื่อนไหวข้อสะโพก (รูป 3-1 ถึง 3-3 แสดงการวัดมุมข้อ
สะโพก) (Hip Motion Impairment)
ร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกาย (ของขา)
การเคลื่อนไหว
เล็กน้ อย
ปานกลาง
รุนแรง
2 (5)
4 (10)
8 (20)
o
o
น้อยกว่า 100
น้อยกว่า 80
น้อยกว่า 50o
งอข้อ
ข้อยึดในท่างอ
ข้อยึดในท่างอ
ข้อยึดในท่างอ
เหยียดข้อ
o
o
(Flexion Contracture)
20 - 29
30o
10o - 19o
(0 o - 9 o ไม่สญ
ู เสีย)
o
10 - 20o
0o - 9 o
หมุนข้อเข้าใน
o
o
o
o
20 - 30
0 - 19
หมุนข้อออกนอก
o
o
o
o
15 - 25
5 - 14
น้อยกว่า 5o
กางข้อ
0o - 15o
หุบข้อ
o
o
(16 - 20 ไม่สูญเสีย)
0o - 5o
6o - 10o
11o - 20o
ข้อยึดในท่ากางข้อ*
(Abduction
Contracture)
0

* ข้อทีย่ ดึ ในท่ากางข้อเกิน 20 ขึน้ ไปถือว่ามีการสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 15 ของทัง้ ร่างกาย

ตารางที่ 3-10:

ค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากการเคลื่อนไหวข้อเข่า(Knee Motion Impairment) (รูป 3-4
แสดงการวัดมุมข้อเข่า)
ร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกาย (ของขา)
การเคลื่อนไหว
เล็กน้ อย
ปานกลาง
รุนแรง
ข้อเข่า
4 (10)
8 (20)
14 (35)
o
o
น้อยกว่า 110
น้อยกว่า 80
น้อยกว่า 60o ต้องบวก 1 (2)
งอข้อ
ต่อทุก ๆ 10o ทีน่ ้อยกว่า 60o
(110 o - 150 o
ไม่สญ
ู เสีย)
5o - 9o
10o - 19o
ตัง้ แต่ 20o หรือมากกว่า
ข้อยึดในท่างอ
(0 o - 4 o ไม่
(Flexion
สูญเสีย)
Contracture)
ขาเก 2o - 0o
ขาโก่ง 1o - 7o
ขาโก่ง 8o - 12o ต้องบวก 1 (2)
ขาโก่ง (Varus)
ต่อทุก ๆ 2o ทีเ่ กิน 12o
10o - 12o
13o - 15o
16o - 20o ต้องบวก 1 (2) ต่อทุก ๆ 5o
ขาเก (Valgus)
ทีเ่ กิน 20o
0

0

หมายเหตุ ความพิการจากขาโก่งหรือขาเกใช้วธิ วี ดั มุมจากแนวแกนทางกายวิภาคของภาพถ่ายรังสีท่ายืน ถ้ามุมระหว่างกระดูก femur – tibia ทามุมกัน 3 - 9
ในท่าขาเก ถือเป็ นปกติ (Quadriceps Angle)
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ตารางที่ 3-11 ค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากการเคลื่อนไหวข้อเท้า (Ankle Motion Impairment Estimates)

การเคลื่อนไหวข้อเท้า
ข้อเหยียดลง (Flexion)
ข้อยึดในท่าเหยียดลง
(Flexion Contracture)
(0 o - 9 o ไม่สูญเสีย)
ข้อกระดกขึน้ (Extenion)

ร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกาย (ของขา) [ของเท้า]
เล็กน้ อย
ปานกลาง
รุนแรง
3 (7) [10]
6(15) [21]
12(30) [43]
o o
o o
11 -20
1 -10
ไม่มกี ารเคลื่อนไหว
o
o
--10 - 19
20o และมากกว่า

10o- 0o
(ตาแหน่งกลาง)

---

---

ตารางที่ 3-12 ค่าการสูญเสี ยสมรรถภาพจากการเคลื่อนไหวของเท้ าส่วนหลัง (Hind Foot Impairment
Estimates)

การเคลื่อนไหว
บิ ดส้นเท้าเข้าใน (inversion)
บิ ดส้นเท้าออกนอก (eversion)

ร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกาย (ของขา) [ของเท้า]
เล็กน้ อย
ปานกลางและรุนแรง
1 (2) [3]
2 (5) [7]
o o
10 -20
0o - 9o
0o (ท่าปกติ) - 10o
---

ตารางที่ 3-13 ค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากความพิ การหรือผิ ดรูปของข้อเท้าหรือเท้าส่วนหลัง (Ankle or
Hindfoot Deformity Impairments)

ตาแหน่ งความพิ การ
ข้อเท้าบิ ดเข้าใน (Varus)
(0 o - 9 o ไม่สูญเสีย)
ข้อเท้าบิ ดออกนอก (Valgus)
(0 o - 9 o ไม่สูญเสีย)

ร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกาย (ของขา) [ของเท้า]
เล็กน้ อย
ปานกลาง
รุนแรง
5 (12) [17]
10 (25) [35]
20 (50)[72]
o o
o o
10 -14
15 -24
25o+
10o-20o

---

---
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ตารางที่ 3-14 ค่าการสูญเสียสมรรถภาพ จากการเคลื่อนไหวข้อนิ้ วเท้า (Toe Motion Impairments)

การเคลื่อนไหว
หัวแม่เท้า
ข้อโคนนิ้ วกระดกขึน้
(Extenion)
ข้อปลายนิ้ วงอลง
(Flexion)
นิ้ วเท้าที่ 2-5*
ข้อโคนนิ้ วกระดกขึน้
(Extenion)

ร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกาย (ของขา) [ของเท้า]
เล็กน้ อย
ปานกลาง และรุนแรง
1 (2) [3]
2 (5) [7]
15o-30o

น้อยกว่า 15o

น้อยกว่า 20o

---

น้อยกว่า 10o

---

* ค่าการสูญเสียสมรรถภาพ ของนิ้วเท้าตัง้ แต่ 2 นิ้วขึน้ ไปของเท้าข้างเดียวมีค่าสูงสุด คือ ร้อยละ 2 ของทัง้ ร่างกาย

ตัวอย่างที่ 3.7
ประวัติ
อาการปัจจุบนั
การตรวจร่างกาย

การตรวจทางคลิ นิก
การวิ นิจฉัยโรค
ผลการประเมิ น
คาอธิ บาย

การสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 11 ของทัง้ ร่างกาย จากกระดูกหน้าแข้ง ข้างซ้ายหักทา
ให้การเคลื่อนไหวข้อเท้าลดลง
ผูร้ บั การประเมินหญิงไทย อายุ 40 ปี มีกระดูกหน้าแข้งหักจากการประสบอันตรายทาง
รถยนต์ ได้รบั การรักษาจนกระดูกเชื่อมติดกันสนิท
ข้อเท้าและเท้าไม่มอี าการเจ็บปวด แต่มอี าการแข็งตึง ตอนเย็นข้อเท้าและเท้ามักบวม
เล็กน้อย ไม่สามารถยืนเป็ นระยะเวลานาน ๆ และไม่สามารถสวมรองเท้าส้นสูงได้
ข้อเท้าเหยียดลงได้ 5 องศา และกระดกขึน้ ได้ 6 องคา ข้อโคนนิ้วเท้าทัง้ 5 นิ้ว กระดก
ขึน้ ได้น้อยกว่า 10 องศา กล้ามเนื้อน่ องข้างซ้ายลีบลง 1 ซม. ไม่สามารถทดสอบกาลัง
กล้ามเนื้ อที่ทาหน้ าที่กระดกข้อเท้าและนิ้ว เท้าขึ้น แต่ สงั เกตพบว่า กล้ามเนื้ อบริเวณ
ดังกล่าวอ่อนแรง
ภาพถ่ายรังสีของกระดูกหน้าแข้ง พบว่ากระดูกเชื่อมติดกันไม่มคี วามพิการใด ๆ
กระดูกหน้าแข้งทีห่ กั ติดกันสนิท
ผูร้ บั การประเมินรายนี้สญ
ู เสียสมรรถภาพร้อยละ 11 ของทัง้ ร่างกาย
จากตารางที่ 3-11 ข้อ เท้า สูญ เสีย การเหยีย ดลงและกระดกขึ้น โดยข้อ เท้า สูญ เสีย
การเหยียดลงในระดับปานกลาง (1o – 10o) ทาให้มกี ารสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 6
ของทัง้ ร่างกาย และข้อเท้ากระดกขึน้ ได้ 6o มีการสูญเสียการกระดกข้อเท้าขึน้ ในระดับ
เล็กน้อย มีค่าการสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 3 ของทัง้ ร่างกาย
จากตารางที่ 3-14 นิ้วเท้าทุกนิ้วกระดกขึน้ ได้น้อยกว่า 10o มีการสูญเสียการเคลื่อนไหว
ในระดับรุนแรง มีค่าการสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 2 ของทัง้ ร่างกาย
นาค่าการสูญเสียสมรรถภาพของข้อเท้าจากการสูญเสียการกระดกข้อเท้าขึน้ และเหยียด
ข้อเท้าลงมา บวก กันคือ 6% +3% = 9% ของทัง้ ร่างกาย
น าค่ า การสู ญ เสีย สมรรถภาพของนิ้ ว เท้ า ที่ สู ญ เสีย การเคลื่ อ นไหวมารวมกับ ค่ า
การสูญเสียสมรรถภาพของข้อเท้าโดยใช้ตารางค่ารวม (9% รวมกับ 2%) จะได้ค่า
การสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 11 ของทัง้ ร่างกาย
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การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพนิยมใช้วธิ ปี ระเมินการสูญเสียจากการเคลื่อนไหวมากกว่าจะใช้วธิ ปี ระเมิน
จากกล้ามเนื้อลีบหรือจากการทดสอบกาลังกล้ามเนื้อ การเปรียบเทียบค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากการเคลื่อนไหวใน
ตารางที่ 3-11 และ ตารางที่ 3-14 กับกล้ามเนื้อลีบตามตารางที่ 3-6 พบว่าค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากการวัดการ
เคลื่อนไหวข้อมีค่าการสูญเสียสมรรถภาพสูงกว่าค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากกล้ามเนื้อลีบและยังให้ค่าการประเมิน
การสูญเสีย สมรรถภาพที่แม่น ยากว่ าวิธีอ่นื ๆ การทดสอบกาลังกล้ามเนื้อ ทาได้ยากในรายที่มีการสูญเสียเพีย ง
เล็กน้อย เพราะว่ากล้ามเนื้อบริเวณขามีขอ้ จากัดในการตรวจเนื่องจากมีช่วงการยืด และหดสัน้ เมื่อข้อเท้าถูกจากัดการ
เคลื่อนไหวทีร่ ุนแรง (เคลื่อนไหวได้น้อยลง)
3.2 7. แนวทางการประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพจากข้อติ ดแข็ง (Joint Ankylosis)
ข้อทีต่ ดิ แข็งไม่มกี ารเคลื่อนไหว ถึงแม้ขอ้ จะติดแข็งอยู่ในตาแหน่งทีใ่ ช้งานได้ดี (Optimal Position) ก็
ยังถือว่าข้อนัน้ มีการสูญเสียสมรรถภาพ ซึง่ จะเรียกว่า ‚ค่ากลาง‛ ถ้าข้อยิง่ ติดแข็งในตาแหน่ งทีผ่ ดิ ปกติ เช่น ข้อที่เชื่อม
ติดในท่าหมุนหรืองอเป็ นมุม ข้อทีผ่ ดิ ปกติจากโรค หรือจากการทาผ่าตัดเชื่อมข้อก็ตาม ก็จะยิง่ ทาให้ขอ้ นัน้ มีการสูญเสีย
สมรรถภาพทีร่ ุนแรงมากยิง่ ขึน้ ซึง่ เรียกว่า ‚ค่าเกิน‛ ดังนัน้ ในทางปฏิบตั ขิ อ้ ทีต่ ดิ แข็งในตาแหน่งทีผ่ ดิ ปกติ ควรได้รบั การ
ผ่าตัดแก้ไขให้อยู่ในตาแหน่งทีใ่ ช้งานได้ดี แต่ในบางครัง้ ก็อาจทาไม่ได้เลย การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพสาหรับ
ผู้รบั การประเมินที่มีข้อติดแข็งในท่าผิดปกติพบได้ไม่บ่อยนัก เราจะนามาใช้ประเมินเฉพาะผู้รบั การประเมินที่ไม่
เหมาะสมทีจ่ ะนามาทาผ่าตัดแก้ไขหรือผูร้ บั การประเมินไม่ยอมให้ทาผ่าตัดแก้ ไขเท่านัน้ และต้องนา ‚ค่าเกิน‛ มาบวก
กับ ‚ค่ากลาง‛ เพื่อให้ได้ค่าการสูญเสียสมรรถภาพทีแ่ ท้จริง
การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพจากข้อติดแข็งของแต่ละข้อให้เริม่ ต้นประเมินจากข้อติดแข็งในตาแหน่ งที่
ใช้งานได้ดขี องข้อนัน้ ๆ ก่อนเสมอ (ค่ากลาง) และให้ใช้ค่ากลางเพียงครัง้ เดียวในแต่ละข้อ ส่วน ‚ค่าเกิน‛ จะมีหลายค่า
ก็ได้ จงจาไว้เสมอว่า ค่าการสูญเสียสมรรถภาพทีน่ ามาบวกกันต้องมีค่าไม่เกินร้อยละ 100 ของขา (100%)
3.2 .7.1 ข้อสะโพกติ ดแข็ง (Ankylosis of the Hip)
ข้อสะโพกติดแข็งในตาแหน่ งทีใ่ ช้งานได้ดี (Optimal Position) คือ งอข้อ 25o - 39o และข้อไม่มกี ารหมุนเข้า
ในและออกนอก การหุบขา และการกางขาอยู่ในพิกดั ซึ่งเป็ นตาแหน่ งกลาง (Neutral position) จึงขอเรียกค่าการ
สูญเสียนี้ว่า ‚ค่ากลาง‛ ทีต่ าแหน่งนี้มี ค่าการสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 20 ของทัง้ ร่างกาย หรือเท่ากับร้อยละ 50 ของ
ขา
ตารางที่ 3-15 ถึง ตารางที่ 3-19 แสดงค่าการสูญเสียสมรรถภาพของข้อสะโพกติดแข็งในตาแหน่ งต่าง ๆ
ทีเ่ กินตาแหน่งกลาง จึงขอเรียกว่า ‚ค่าเกิน‛
รูป 3-1 ถึง 3-3 แสดงวิธกี ารวัดมุมการเคลื่อนไหวของข้อสะโพกและวัดมุมข้อสะโพกติดแข็ง
ค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากความพิการข้อสะโพกติดแข็งในท่าหมุนข้อ กางข้อและหุบข้อ ต้องนามาบวก
กัน ค่าสูญเสียสมรรถภาพสูงสุดของข้อสะโพก หรือการสูญเสียสมรรถภาพของขาเท่ากับร้อยละ 100 ซึง่ จะเท่ากับ ร้อย
ละ 40 ของทัง้ ร่างกาย
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ตารางที่ 3-15

ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของข้อสะโพกติ ดแข็งในท่างอ* (Impairment Due to Ankylosis in
Hip Flexion) (ค่าเกิ น)

ข้อติ ดแข็งในท่างอ
0 - 9o
10o - 19o
20o - 24o
25o - 39o
40o - 49o
50o - 59o
60o - 69o
มากกว่า 70o

ร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกาย (ของขา)
15 (37)
10 (25)
5 (12)
0 (0)
5 (12)
10 (25)
15 (37)
20 (50)

* ค่าการสูญเสียสมรรถภาพทีไ่ ด้จากตารางนี้ตอ้ งนามา บวก กับค่าการสูญเสียสมรรถภาพทีข่ อ้ สะโพกติดแข็งในตาแหน่งที่ใช้งานได้ดี (ค่ากลาง) โดยใช้
วิธบี วกธรรมดา

ตารางที่ 3-16

ค่าการสูญเสี ยสมรรถภาพของข้อสะโพกติ ดแข็งในท่ าหมุนเข้าใน* (Impairment Due to
Ankylosis in Hip Internal Rotation*) (ค่าเกิ น)
ข้อสะโพกติ ดแข็ง
ในท่าหมุนเข้าใน
0o - 4o
5o - 9o
10o – 19o
20o – 29o
มากกว่า 30o

ร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพ
ของทัง้ ร่างกาย (ของขา)
0 (0)
5 (12)
10 (25)
15 (37)
20 (50)

* ค่าการสูญเสียสมรรถภาพทีไ่ ด้จากตารางนี้ตอ้ งนามาบวก กับค่าการสูญเสียสมรรถภาพทีข่ อ้ สะโพกติดแข็งในตาแหน่ งที่ใช้งานได้ดี (ค่ากลาง) โดยใช้
วิธบี วกธรรมดา

ตารางที่ 3-17

ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของข้อสะโพกติ ดแข็งในท่าหมุนออกนอก* (Impairment Due to
Ankylosis in Hip External Rotation*) (ค่าเกิ น)
ข้อสะโพกติ ดแข็ง
ร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพ
ในท่าหมุนออกนอก
ของทัง้ ร่างกาย (ของขา)
o o
0 -9
0 (0)
o
o
10 - 19
5 (12)
o
o
20 - 29
10 (25)
o
o
30 - 39
15 (37)
o
มากกว่า 40
20 (50)

* ค่าการสูญเสียสมรรถภาพทีไ่ ด้จากตารางนี้ตอ้ งนามาบวก กับค่าการสูญเสียสมรรถภาพทีข่ อ้ สะโพกติดแข็งในตาแหน่ งที่ใช้งานได้ดี (ค่ากลาง) โดยใช้
วิธบี วกธรรมดา
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ตารางที่ 3-18

ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของข้อสะโพกติ ดแข็งในท่ากางขา* (Impairment Due to
Ankylosis in Hip Abduction*) (ค่าเกิ น)
ข้อสะโพกติ ดแข็ง
ในท่ากางขา
0o - 4o
5o - 14o
15o - 24o
มากกว่า 25

ร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพ
ของทัง้ ร่างกาย (ของขา)
0 (0)
10 (25)
15 (37)
20 (50)

* ค่าการสูญเสียสมรรถภาพทีไ่ ด้จากตารางนี้ตอ้ งนามาบวก กับค่าการสูญเสียสมรรถภาพทีข่ อ้ สะโพกติดแข็งในตาแหน่ งที่ใช้งานได้ดี (ค่ากลาง) โดยใช้
วิธบี วกธรรมดา

ตารางที่ 3-19

ค่า การสู ญเสี ย สมรรถภาพของข้ อสะโพกติ ด แข็งในท่ าหุบขา* (Impairment Due to
Ankylosis in Hip Adduction Rotation*)
ข้อสะโพกติ ดแข็ง
ในท่าหุบขา
0o - 4o
5o - 9o
10o - 14o
มากกว่า 15o

ร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพ
ของทัง้ ร่างกาย (ของขา)
0 (0)
10 (25)
15 (37)
20 (50)

* ค่าการสูญเสียสมรรถภาพทีไ่ ด้จากตารางนี้ตอ้ งนามาบวก กับค่าการสูญเสียสมรรถภาพทีข่ อ้ สะโพกติดแข็งในตาแหน่ งที่ใช้งานได้ดี (ค่ากลาง) โดยใช้
วิธบี วกธรรมดา

ตัวอย่างที่ 3.8
ประวัติ

อาการปัจจุบนั

การตรวจร่างกาย

การตรวจทางคลิ นิก
การวิ นิจฉัยโรค

ข้อสะโพกติ ดแข็งจากกระดูกหักและข้อเคลื่อน ทาให้เกิดการสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ
40 ของทัง้ ร่างกาย
ผูร้ บั การประเมินชายอายุ 54 ปี ตกลงมาจากรถยก ขณะปฏิบตั งิ านในโรงงาน ทาให้เกิด
การบาดเจ็บบริเวณข้อสะโพกขวา ชนิด central fracture dislocation ได้รบั การรักษา
โดยการผ่าตัด ภายหลังผ่าตัดกระดูกหักติดกันสนิท แต่ขอ้ สะโพกขวาติ ดแข็ง ได้รบั
การรักษาต่อมาโดยวิธกี ายภาพบาบัดขณะนี้เป็ นเวลา 1 ปี หลังการประสบอันตราย
ผูร้ บั การประเมินไม่มกี ารเจ็บปวดข้อสะโพกข้างขวา แต่เดินลาบากโดยเฉพาะอย่างยิง่
เวลาขึ้นลงบันได ผู้รบั การประเมินสามารถนัง่ ได้ แต่ มคี วามลาบากในการลุกขึน้ จาก
เก้าอี้ การเข้าและออกจากรถยนต์
ผูร้ บั การประเมินเดินโดยใช้ไม้เท้าข้างเดียว ข้อสะโพกขวาไม่มกี ารเคลื่อนไหว และติด
แข็งในท่างอ 55o หมุนออกนอก 12o และกางข้อ 10o เส้นประสาทและหลอดเลือดเป็ น
ปกติ
ภาพถ่ายรังสีธรรมดาพบว่าข้อสะโพกเชื่อมติดกันและมีความพิการ โดยข้อติดแข็งใน
ท่างอ หมุนออกนอกและกางข้อสะโพก
กระดูกหัก และข้อ เคลื่อ นบริเ วณข้อสะโพกข้า งขวากระดูก และข้อ เชื่อ มติด กัน ในท่ า
ผิดปกติ
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ผลการประเมิ น
คาอธิ บาย

ผูร้ บั การประเมินมีการสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 40 ของทัง้ ร่างกาย จากข้อสะโพกติดแข็ง
การสูญ เสีย สมรรถภาพของข้อ สะโพกติด แข็ง ในต าแหน่ ง ที่ใ ช้ง านได้ดี (Optimal
Position) มีค่าสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 50 ของขา ซึง่ ถือเป็ น ‚ค่ากลาง‛ ในกรณีทผ่ี รู้ บั
การประเมินมีขอ้ สะโพกติดแข็งในตาแหน่ งทีผ่ ดิ ไปจากนี้ ซึง่ ถือว่าเป็ น ‚ค่าเกิน‛ ก็ให้นา
ค่ า ‚ค่ า เกิน ‛เหล่ า นัน้ มาบวกกับ ‚ค่ า กลาง‛ โดยใช้วิธีบ วกธรรมดา ส าหรับ ผู้ร ับ การ
ประเมินรายนี้ ข้อสะโพกติดแข็งในท่างอข้อ 55o มีการสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 25
ของขา (ตารางที่ 3-15) ข้อหมุนออกนอก 12 o มีการสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 12
ของขา (ตารางที่ 3-17) และท่ากางข้อ 10o มีการสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 25 ของขา
(ตารางที่ 3-18) นาค่าการสูญเสียสมรรถภาพทัง้ หมดมาบวกกันโดยวิธบี วกธรรมดาจะ
ได้ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของขาข้างขวา คือ 50% + 25% + 12% + 25% = 112 %
ของขา เนื่องจากค่าการสูญเสียสมรรถภาพของข้อสะโพกข้างหนึ่ง ไม่ควรสูงเกินกว่าค่า
การสูญเสียสมรรถภาพทีเ่ กิดจากข้อนัน้ ๆ ถูกตัดขาด
ดังนัน้ ค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากข้อสะโพกติดแข็งของผูร้ บั การประเมินรายนี้เท่ากับ
ร้อยละ 100 ของขา ซึง่ มีค่าเท่ากับ ร้อยละ 40 ของทัง้ ร่างกาย

3.2.7.2 ข้อเข่าติ ดแข็ง (Ankylosis of the Knee)
ข้อเข่าติดแข็งในตาแหน่ งทีใ่ ช้งานได้ดี (Optimal Position) คือ เข่างอ 10o-15o และอยู่ในตาแหน่ งแนวกลาง
มีค่าการสูญเสียสมรรถภาพเท่ากับร้อยละ 27 ของทัง้ ร่างกาย หรือเท่ากับร้อยละ 67 ของขา ซึง่ เป็ น ‚ค่ากลาง‛
ค่า การสูญ เสีย สมรรถภาพจากข้อ เข่า ติด แข็ง ที่ผิด ไปจากต าแหน่ ง ดัง กล่า ว เช่น ข้อ งอมากเกิน ขาโก่ ง
(Varus) ขาเก (Valgus) ท่าเข่าบิดหมุนผิดปกติ (Malrotation Deformisty) ตามตารางที่ 3-20 ถึง 3-23 เหล่านี้ถอื เป็ น
‚ค่าเกิน‛ ซึง่ จะต้องนามาบวกกับ ‚ค่ากลาง‛ โดยวิธบี วกธรรมดา
ตารางที่ 3-20

ค่าการสูญเสี ยสมรรถภาพของข้อเข่าติ ดแข็งในท่ าขาโก่ง * (Impairment Due to Knee
Ankylosis in Varus)* (ค่าเกิ น)

ข้อเข่าติ ดแข็ง
ในท่าขาโก่ง
0 – 9o
10o - 19o
มากกว่า 20o

ร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกาย
(ของขา)
5 (12)
10 (25)
13 (33)

* ค่าการสูญเสียสมรรถภาพทีไ่ ด้จากตารางนี้ตอ้ งนามา บวก กับค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากข้อเข่าติดแข็ง ในตาแหน่งทีใ่ ช้งานได้ดี (ค่ากลาง)
โดยใช้วธิ บี วกธรรมดา
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ตารางที่ 3-21

ค่าการสูญเสี ยสมรรถภาพจากข้ อเข่า ติ ดแข็ง ในท่ า ขาเก (Impairment Due to Knee
Ankylosis in Valgus)* (ค่าเกิ น)
ร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพ
ข้อเข่าติ ดแข็งในท่าขาเก
ของทัง้ ร่างกาย (ของขา)
o
o
0 –9
0 (0)
o
o
10 – 19
5 (12)
o
o
20 – 29
10 (25)
o
มากกว่า 30
13 (33)

* ค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากข้อติ ดแข็งที่ได้จากตารางนี้ต้องนามาบวก กับค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากข้อเข่าติดแข็ง ในตาแหน่ งที่ใช้งานได้ ดี
(ค่ากลาง)โดยใช้วธิ บี วกธรรมดา

ตารางที่ 3-22

ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของข้อเข่าติ ดแข็งในท่าเข่างอ* (Knee Ankylosis in Flexion)
(ค่าเกิ น)
ข้อเข่าติ ดแข็งในท่าเข่างอ
0o – 19o
20o – 29o
30o – 39o
มากกว่า 40o

ร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพ
ของทัง้ ร่างกาย (ของขา)
0 (0)
5 (12)
10 (25)
13 (33)

* ค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากข้อติ ดแข็งที่ได้จากตารางนี้ต้องนามาบวก กับค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากข้อเข่าติดแข็ง ในตาแหน่ งที่ใช้งานได้ดี
(ค่ากลาง)โดยใช้วธิ บี วกธรรมดา

ตารางที่ 3-23

ค่าการสูญเสี ยสมรรถภาพของข้อเข่าติ ดแข็งในท่ าบิ ดหมุ นเข้าในหรือบิ ดหมุนออกนอก
(Knee Ankylosis in Internal or External Malrotation)* (ค่าเกิ น)
ข้อเข่าติ ดแข็งในท่าบิ ดหมุนเข้าใน
หรือบิ ดหมุนออกนอก
0o - 9o
10o - 19o
20o - 29o
30o+

ร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพ
ของทัง้ ร่างกาย (ของขา)
0 (0)
5 (12)
10 (25)
13 (33)

* ค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากข้อติ ดแข็งที่ได้จากตารางนี้ต้องนามาบวก กับค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากข้อเข่าติดแข็ง ในตาแหน่ งที่ใช้งานได้ดี
(ค่ากลาง)โดยใช้วธิ บี วกธรรมดา
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ตัวอย่างที่ 3.9
ประวัติ

อาการปัจจุบนั
การตรวจร่างกาย
การตรวจทางคลิ นิก
การวิ นิจฉัยโรค
ผลการประเมิ น
คาอธิ บาย

ข้อเข่าติดแข็งทาให้เกิดการสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 32 ของทัง้ ร่างกาย
ผูร้ บั การประเมินชายไทยอายุ 40 ปี มีกระดูกต้นขาซ้ายบริเวณปลายล่างหักและแตก
เป็ นหลายชิน้ พร้อมกับกระดูกหน้าแข้งข้างเดียวกันบริเวณปลายบนหักร่วมด้วย สาเหตุ
เกิดจากการประสบอันตรายขณะขับรถบรรทุกตู้เหล็กจากโรงงานชนต้นไม้ หลั งการ
รัก ษาด้วยการผ่า ตัด มีภาวะแทรกซ้อ นจากการติดเชื้อ ท าให้ข้อ เข่าติด แข็งภายหลัง
กระดูกเชื่อมติดกันสนิท
ผู้รบั การประเมินไม่มีอาการปวดเข่าแต่มีความลาบากในการเดิน นัง่ และขับรถยนต์
ตอนเย็น ๆ ยังมีอาการขาซ้ายบวมเล็กน้อย
มีรอยแผลผ่าตัดหลายรอยบริเวณเข่าซ้าย แผลหายสนิท ข้อเข่าซ้ายติดแข็งในท่าเข่างอ
20o ขาโก่งทามุม 7o และไม่มลี กั ษณะบิดหมุนเมื่อเปรียบเทียบกับข้อเข่าขวา
ภาพถ่ายรังสีบริเวณเข่าซ้ายพบรอยกระดูกหักเชื่อมติดกัน
กระดูกหน้าแข้งและกระดูกต้นขาทีห่ กั เชื่อมติดกันพร้อมกับมีขอ้ เข่าซ้ายติดแข็ง
เข่าซ้ายของผูร้ บั การประเมินสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 31 ของทัง้ ร่างกาย
ข้อ เข่า ติด แข็ง ในต าแหน่ ง ที่ใ ช้ง านได้ดีมีค่ า การสูญ เสีย สมรรถภาพร้อ ยละ 27 ของ
ทัง้ ร่างกาย (หรือร้อยละ 67 ของขา) ผูร้ บั การประเมินรายนี้มขี อ้ เข่าติดแข็งในท่าเข่างอ
20o ซึ่งเป็ น ‚ค่าเกิน‛ มีค่าการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกายอีกร้อยละ 5 (จาก
ตารางที่ 3-22) จึงต้องนาเอาค่าการสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 5 มาบวกกับร้อยละ 27
โดยใช้วธิ บี วกธรรมดา ผูร้ บั การประเมินจึงมีการสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 32 ของทัง้
ร่างกาย

3.2.7.3 ข้อเท้าติ ดแข็ง (Ankylosis of the Ankle)
ข้อเท้าติดแข็งในตาแหน่ งทีใ่ ช้งานได้ดี (Optimal position) คือท่ากลาง (Neutral position) คือแนวของเท้า
ทามุม 90Oกับแนวของขาและไม่บดิ เข้าในหรือบิดออกนอก ข้อเท้าทีต่ ดิ แข็งในตาแหน่งนี้จะมีค่าการสูญเสียสมรรถภาพ
ร้อยละ 4 ของทัง้ ร่างกาย หรือร้อยละ 10 ของขา หรือร้อยละ 14 ของเท้าซึง่ เป็ น ‚ค่ากลาง‛ ข้อเท้าติดแข็งทีต่ าแหน่ ง
อื่น ๆ นอกเหนือไปจากตาแหน่ งนี้ถอื เป็ น ‚ค่าเกิน‛ และสามารถประเมินการสูญเสียสมรรถภาพได้จากตารางที่ 3-24
ถึง 3-28 ค่าการสูญเสียสมรรถภาพสูงสุดจากข้อเท้าติดแข็งคือ ร้อยละ 25 ของทัง้ ร่างกาย หรือร้อยละ 62 ของขา หรือ
ร้อยละ 88 ของเท้า (รูป 3-5 การวัดมุมข้อเท้ากระดกขึน้ และเหยียดลง)
ตารางที่ 3-24 ค่าการสูญเสี ยสมรรถภาพจากข้อเท้ าติ ดแข็งในตาแหน่ งข้อเท้ ากระดกขึ้นหรือเหยี ยดลง*
(Ankle Impairment Due to Ankylosis in Plantar Flexion or Dorsiflexion*) (ค่าเกิ น)
ร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพ
ตาแหน่ งที่ข้อเท้าติ ดแข็ง
ของทัง้ ร่างกาย (ของขา) [ของเท้า]
o
ข้อเท้าอยู่ในท่ากระดกขึน้ 20 หรือมากกว่า
15
(37)
[53]
o o
ข้อเท้าอยู่ในท่ากระดกขึน้ 10 -19
7
(17)
[24]
o o
ข้อเท้าอยู่ในท่ากระดกขึน้ 0 -9
0+
(0+)
[0+]
o o
ข้อเท้าอยู่ในท่าเหยียดลง 0 -9
0+
(0+)
[0+]
o o
ข้อเท้าอยู่ในท่าเหยียดลง 10 -19
7
(17)
[24]
o o
ข้อเท้าอยู่ในท่าเหยียดลง 20 -29
15
(37)
[53]
o
ข้อเท้าอยู่ในท่าเหยียดลง 30 หรือมากกว่า
21
(52)
[74]
* ค่าการสูญเสียสมรรถภาพที่ได้จากตารางนี้ต้องนามา บวก กับค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากข้อเท้าติดแข็ง ในตาแหน่ งที่ใช้งานได้ดี (ค่ากลาง)
โดยใช้วธิ บี วกธรรมดา
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ตารางที่ 3-25

ค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากข้อเท้ าติ ดแข็งในท่ าบิ ดเข้าใน* (Ankle Impairment Due to
Ankylosis in Varus Position) (ค่าเกิ น)
ตาแหน่งข้อเท้า
ในท่าบิดเข้าใน
0o-4o
5o-9o
10o-19o
20o-29o
มากกว่า 30o

ร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกาย
(ของขา) [ของเท้า]
0
(0)
[0]
10
(25)
[35]
15
(37)
[53]
18
(43)
[61]
21
(52)
[74]

* ค่าการสูญเสียสมรรถภาพที่ได้จากตารางนี้ต้องนามา บวก กับค่าการสูญเสียสมรรถภาพที่ขอ้ เท้าติดแข็งในตาแหน่ งที่ใช้งานได้ดี (ค่ากลาง) โดยใช้
วิธบี วกธรรมดา

ตารางที่ 3-26

ค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากข้อเท้าติ ดแข็งในท่าบิ ดออกนอก (Ankle Impairment Due to
Ankylosis in Valgus Position)* (ค่าเกิ น)
ตาแหน่งข้อเท้า
ในท่าบิดออกนอก
0o- 9o
10o- 19o
20o-30o
มากกว่า 30o

ร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกาย
(ของขา) [ของเท้า]
0
(0)
[0]
10
(25)
[35]
15
(37)
[53]
21
(52)
[74]

* ค่าการสูญเสียสมรรถภาพที่ได้จากตารางนี้ต้องนามา บวก กับค่าการสูญเสียสมรรถภาพที่ขอ้ เท้าติดแข็งในตาแหน่ งที่ใช้งานได้ดี (ค่ากลาง) โดยใช้
วิธบี วกธรรมดา

ตารางที่ 3-27

ค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากข้อเท้าติ ดแข็งในตาแหน่ งหมุนเข้าในผิดปกติ *
(Ankle Impairment Due to Ankylosis in Internal Malrotation) (ค่าเกิ น)

ตาแหน่งข้อเท้าติดแข็ง
ในท่าข้อเท้าหมุนเข้าใน
ผิดปกติ
(เปรียบเทียบกับข้างดี)
0o-9o
10o-19o
20o-29o
มากกว่า 30o

ร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกาย
(ของขา) [ของเท้า]

5
10
15
21

(12)
(25)
(37)
(52)

[17]
[35]
[53]
[74]

* ค่าการสูญเสียสมรรถภาพที่ได้จากตารางนี้ต้องนามา บวก กับค่าการสูญเสียสมรรถภาพที่ขอ้ เท้าติดแข็งในตาแหน่ งที่ใช้งานได้ดี (ค่ากลาง) โดยใช้
วิธบี วกธรรมดา
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ตารางที่ 3-28

ค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากข้อเท้าติ ดแข็งในตาแหน่ งหมุนออกนอกผิดปกติ *
(Ankle Impairment Due to Ankylosis in External Malrotation) (ค่าเกิ น)

ตาแหน่งข้อเท้าติดแข็งในท่าข้อ
เท้าหมุนออกนอกผิดปกติ
(เปรียบเทียบกับข้างดี)
0o-14o
15o-19o
20o-29o
30o-39o
มากกว่า 40o

ร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกาย
(ของขา) [ของเท้า]
0
5
10
15
21

(0)
(12)
(25)
(37)
(52)

[0]
[17]
[35]
[53]
[74]

* ค่าการสูญเสียสมรรถภาพทีไ่ ด้จากตารางนี้ตอ้ งนามา บวก กับค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากข้อเท้าติดแข็ง ในตาแหน่งที่ใช้งานได้ดี (ค่ากลาง) โดยใช้
วิธบี วกธรรมดา

ตัวอย่างที่ 3.10
ประวัติ

อาการปัจจุบนั
การตรวจร่างกาย
การตรวจทางคลิ นิก
การวิ นิจฉัยโรค
ผลการประเมิ น
คาอธิ บาย

กระดูกข้อเท้าหักทาให้เกิดการสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 20 ของทัง้ ร่างกาย
ผูร้ บั การประเมินชายไทยอายุ 50 ปี มีกระดูกหักบริเวณปลายล่างกระดูกหน้าแข้ง และมี
รอยกระดูกหักแตกผ่านเข้าข้อเท้า จากอุบตั เิ หตุพลัดตกลงมาจากทีส่ งู กระดูกทีห่ กั ได้รบั
การรักษาโดยใช้ external fixator รอยกระดูกหักเชื่อมติดกัน และเกิดภาวะแทรกซ้อน
คือข้อเท้าติดแข็ง ผู้รบั การประเมินมีประวัติของการเป็ นโรคเบาหวานชนิดต้องพึ่งพา
อินซูลนิ
ไม่มอี าการปวดข้อเท้า แต่เดินช้าลง ถ้าเดินบนพืน้ ขรุขระจะเดินได้ดว้ ยความลาบาก
ข้อเท้าติดแข็งในตาแหน่งข้อเท้ากระดกขึน้ 15o และบิดเข้าใน 7o
ภาพถ่ ายรังสีของข้อเท้าพบรอยกระดูกหักบริเวณปลายล่างกระดูกหน้ าแข้ง ซึ่งรอย
กระดูกแตกผ่านเข้าผิวข้อเท้าเชื่อมติดกันสนิท และข้อเท้ามีการติดแข็ง (Fusion)
กระดูกหักบริเวณข้อเท้าและมีขอ้ เท้าติดแข็ง (Ankylosis)
ผูร้ บั การประเมินรายนี้มกี ารสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 20 ของทัง้ ร่างกาย
ข้อเท้าติดแข็งในตาแหน่งกลาง (Neutral position) หรือตาแหน่ งทีใ่ ช้งานได้ดี จะมีการ
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 4 ของทัง้ ร่างกาย ผูร้ บั การประเมินรายนี้มขี อ้ เท้าติดแข็งใน
ท่า ข้อ เท้า กระดกขึ้น 15o จึง มี ‚ค่ า เกิน ‛ มีก ารสูญ เสีย สมรรถภาพร้อ ยละ 7 ของ
ทัง้ ร่างกาย (ตารางที่ 3-24) กับมีขอ้ เท้าบิดเข้าใน 7O มีการสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ
10 ของ ทัง้ ร่างกาย (ตารางที่ 3-25) ในการประเมินต้องนามาบวกกับค่าการสูญเสีย
สมรรถภาพจากข้อติดแข็งในตาแหน่งทีใ่ ช้งานได้ดี (ค่ากลาง) โดยใช้วธิ บี วกธรรมดา
ดังนัน้ ข้อเท้าติดแข็งในท่ากระดกข้อเท้าขึน้ มีการสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 11 ของทัง้
ร่างกาย คือ 4% บวกกับ 7% = 11%
ข้ อ เท้ า ติ ด แข็ ง ในต าแหน่ ง บิ ด เข้ า ใน 7o มี ก ารสู ญ เสี ย สมรรถภาพร้ อ ยละ 10
ของทัง้ ร่างกาย (ตารางที่ 3-25)
ดังนัน้ ผู้รบั การประเมินรายนี้มีการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกายร้อยละ 20 คือ
ร้อยละ 11 บวกกับ ร้อยละ 10
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เนื่องจากผูร้ บั การประเมินเป็ นโรคเบาหวาน และระบบไหลเวียนของโลหิตบริเวณข้อเท้า
ไม่อยู่ในเกณฑ์ดี จึงไม่สมควรทาการผ่าตัดแก้ไขในรายนี้ วิธีการประเมินการสูญเสีย
สมรรถภาพจากข้อติดแข็ง ในท่าผิดปกติสามารถใช้ได้เหมาะสมกว่าวิธปี ระเมินจาก
กระดูกหักผ่านเข้าข้อ (ตารางที่ 3-33) จึงเลือกการประเมินจากข้อติดแข็ง ถ้ามีการ
สูญเสีย สมรรถภาพจากโรคเบาหวานก็ควรนามารวมกับค่ าการสูญ เสียสมรรถภาพ
บริเวณขาโดยใช้ตารางค่ารวม
3.2.7.4 เท้าติ ดแข็งที่ ส่วนหลัง ส่วนกลาง ส่วนหน้ าของเท้า (Ankylosis of Foot ; Hindfoot Midfoot ,
Forefoot)
ข้อใต้กระดูกเทลัส (Subtalar Joint) ติดแข็งในตาแหน่ งทีใ่ ช้งานได้ดี (Optimal position) คือข้อติด
แข็งในตาแหน่งปกติ หรือท่ากลาง (0o) และไม่บดิ เข้าในหรือออกนอก เท้าทีข่ อ้ ใต้กระดูกเทลัสติดแข็งในตาแหน่งปกติมี
การสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 4 ของทัง้ ร่างกาย หรือร้อยละ 10 ของขา หรือร้อยละ 14 ของเท้า ข้อทีต่ ดิ แข็งในท่า
ผิดปกติบริเวณเท้า จะทาให้เกิดการสูญเสียสมรรถภาพได้สูงสุดถึงร้อยละ 25 ของทัง้ ร่างกาย การหาค่าการสูญเสีย
สมรรถภาพจากข้อเท้าติดแข็งในท่าเท้าบิดเข้าในหรือออกนอกให้ศกึ ษาจาก ตารางที่ 3-25 และตารางที่ 3-26
ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของข้อเท้าติดแข็งพร้อมกับมีการสูญเสียค่ามุมระหว่างกระดูกหน้าแข้ง
และกระดูกส้นเท้า (Tibia - Os Calcis Angle) ตัวอย่างเช่น ในกรณีมกี ารแตกของ กระดูก Calaneus ซึง่ วัดได้จาก
ภาพถ่ายรังสีขอ้ เท้าด้านข้าง ให้ศกึ ษาจากตารางที่ 3-29 มุมระหว่างกระดูกหน้าแข้งและกระดูกส้นเท้าเกิดจากการ
ลากเส้นตรงตามแนวแกนกระดูกหน้าแข้งและกระดูกส้นเท้าจากภาพถ่ายรังสีดา้ นข้างข้อเท้า ยืนในแนวปกติ (0o) (รูป
3-7)

รูป 3-7 ภาพถ่ายรังสีด้านข้างของข้อเท้าขณะ
ยืนในแนวปกติ (Neutral Position) แสดง
วิธกี ารวัดมุม Tibia-Os Calcis Angle ซึง่ เป็ น
มุ ม ที่อ ยู่ร ะหว่ า งแนวแกนของกระดู ก ส้น เท้า
(Os Calcis) และ กระดูกหน้าแข้งในแนวตัง้

ในรายทีม่ กี ารติดแข็งของกระดูกข้อเท้าทัง้ หมด (Pantalar Ankylosis) ตาแหน่งทีจ่ ะทาให้ขอ้ เท้าและเท้า
ใช้เ ดิน ได้ดีคือ การติด แข็ง ในต าแหน่ ง ศูน ย์อ งศา (ต าแหน่ ง ปกติ) การติด แข็ง ของเท้า ในท่ า นี้ จ ะมีค่ า การสูญ เสีย
สมรรถภาพร้อยละ 10 ของทัง้ ร่างกาย หรือ ร้อยละ 25 ของขา หรือร้อยละ 35 ของเท้า ในรายทีม่ ขี อ้ เท้าติดแข็งใน
ตาแหน่งข้อเท้ากระดกขึน้ บิดเข้าในหรือบิดออกนอก ค่าการสูญเสียสมรรถภาพให้ประเมินจากตารางที่ 3-25 ถึง 3-29
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ตารางที่ 3-29

ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของเท้าที่เกิ ดจากค่ามุมระหว่างกระดูกหน้ าแข้งกับกระดูกส้นเท้า
ลดลง (Impairments for Loss of the Tibia-Os Calcis Angle)*
ร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกาย
ค่ามุม
(ของขา) [ของเท้า]
o
o
110 -100
5
(12)
[17]
o o
99 -90
8
(20)
[28]
o
น้อยกว่า 90
บวก 1(2) [3] ต่อทุกองศาทีล่ ดลง
แต่รวมกันไม่เกิน 15 (37) [54]

* ค่ามุมระหว่างกระดูกหน้าแข้งกับกระดูกส้นเท้า (Tibia-Os Calcis Angle) ให้ศกึ ษาจากรูป 3-7

ตัวอย่างที่ 3.11
ประวัติ

อาการปัจจุบนั
การตรวจร่างกาย
การตรวจทางคลิ นิก
การวิ นิจฉัยโรค
ผลการประเมิ น
คาอธิ บาย

การสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกายร้อยละ 9 จากข้อเท้าติดแข็งภายหลังกระดูก
ส้นเท้าแตก (Calcaneal Fracture)
ผู้รบั การประเมินหญิงไทย อายุ 40 ปี พลัดตกลงมาจากนัง่ ร้านขณะทาสีโรงงานมี
กระดูกข้อเท้าและกระดูกส้นเท้าแตก ได้รบั การรักษาโดยการใส่เฝื อกปูน กระดูกหัก
ติดกันและมีอาการข้อเท้าติดแข็ง (ข้อเท้าเชื่อมติดกัน) หลังการถอดเฝือก
ผูร้ บั การประเมินเดินได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องช่วยพยุงแต่ต้องสวมรองเท้าพิเศษ ถ้าเดิน
บนพืน้ ขรุขระจะเดินด้วยความลาบาก ถ้านังนาน
่
ๆ ข้อเท้าและเท้าจะบวม
ข้อเท้าและส้นเท้ายังบวมในระดับปานกลาง ข้อเท้ากว้างขึน้ และกดไม่เจ็บ ข้อเท้าขยับ
ไม่ได้ ไม่มกี ารเคลื่อนไหว
ภาพถ่ ายรังสีบริเวณข้อเท้า พบว่ากระดูกข้อเท้าเชื่อมติดกันในท่ากระดกขึ้น 5o และ
กระดูกส้นเท้าแตก วัดมุมกระดูกหน้าแข้งและกระดูกส้นเท้าได้ 100o
ข้อเท้าติดแข็ง กระดูกหน้าแข้งและกระดูกส้นเท้าทีห่ กั หายสนิท
ผูร้ บั การประเมินรายนี้สญ
ู เสียสมรรถภาพร้อยละ 9 ของทัง้ ร่างกาย
ข้อเท้าติดแข็งในตาแหน่ งที่ใช้งานได้ดคี อื ท่าปกติ ข้อเท้าทีต่ ิดแข็งในท่ากระดกขึน้ 5o
ถือว่ามีความผิดปกติเพียงเล็กน้อยจึงไม่ต้องบวกค่าการสูญเสียสมรรถภาพเพิม่ ขึน้ อีก
ดังนัน้ ข้อเท้าติดแข็งของผูร้ บั การประเมินรายนี้มกี ารสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกาย
ร้อยละ 4 ค่ามุมผิดปกติของกระดูก tibia-os calcis เท่ากับ 100o ทาให้เกิดการสูญเสีย
สมรรถภาพเพิม่ ขึน้ อีก ร้อยละ 5 (ตารางที่ 3-29) นาค่าการสูญเสียมรรถภาพทัง้ 2 ส่วน
มาบวกกัน ดังนัน้ ผูร้ บั การประเมินสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 9 ของทัง้ ร่างกาย (4%
บวกกับ 5%)

3.2.7.5 ข้อนิ้ วเท้าติ ดแข็ง (Ankylosis of Toes)
การวัดพิสยั การเคลื่อนไหวของนิ้วเท้าโดยใช้เครื่องวัดมุมให้ศกึ ษาจากรูป 3-6 ค่าการสูญเสียสมรรถภาพจาก
ข้อนิ้วเท้าติดแข็งนิ้วเดียว หรือหลายนิ้วให้ศกึ ษาจากตารางที่ 3-30

รูป 3-6 การวัดพิ สยั การเคลือ่ นไหวของนิ้ วเท้า
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ตารางที่ 3-30

ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของเท้าเนื่ องจากข้อนิ้ วเท้าติ ดแข็ง (Impairment of the
Foot Due to Ankylosis of Toes)

นิ้ วเท้าที่ติดแข็ง

หัวแม่เท้า
หัวแม่เท้า , นิ้วทีส่ อง
หัวแม่เท้า , นิ้วทีส่ อง , นิ้วทีส่ าม
หัวแม่เท้า , นิ้วทีส่ อง , นิ้วทีส่ ่ี
หัวแม่เท้า , นิ้วทีส่ อง , นิ้วทีห่ า้
หัวแม่เท้า , นิ้วทีส่ อง , นิ้วทีส่ าม , นิ้วทีส่ ่ี
หัวแม่เท้า , นิ้วทีส่ อง , นิ้วทีส่ าม , นิ้วทีห่ า้
หัวแม่เท้า , นิ้วทีส่ อง , นิ้วทีส่ ่ี , นิ้วทีห่ า้
หัวแม่เท้า , นิ้วทีส่ อง , นิ้วทีส่ าม, นิ้วทีส่ ่ี , นิ้วทีห่ า้
หัวแม่เท้า , นิ้วทีส่ าม
หัวแม่เท้า , นิ้วทีส่ าม , นิ้วทีส่ ่ี
หัวแม่เท้า , นิ้วทีส่ าม , นิ้วทีห่ า้
หัวแม่เท้า , นิ้วทีส่ าม , นิ้วทีส่ ่ี , นิ้วทีห่ า้
หัวแม่เท้า , นิ้วทีส่ ่ี
หัวแม่เท้า , นิ้วทีส่ ่ี , นิ้วทีห่ า้
หัวแม่เท้า , นิ้วทีห่ า้
นิ้วทีส่ อง
นิ้วทีส่ อง , นิ้วทีส่ าม
นิ้วทีส่ อง , นิ้วทีส่ าม , นิ้วทีส่ ่ี
นิ้วทีส่ อง , นิ้วทีส่ าม , นิ้วทีห่ า้
นิ้วทีส่ อง , นิ้วทีส่ าม , นิ้วทีส่ ่ี , นิ้วทีห่ า้
นิ้วทีส่ อง , นิ้วทีส่ ่ี
นิ้วทีส่ อง , นิ้วทีส่ ่ี , นิ้วทีห่ า้
นิ้วทีส่ อง , นิ้วทีห่ า้
นิ้วทีส่ าม
นิ้วทีส่ าม , นิ้วทีส่ ่ี
นิ้วทีส่ าม , นิ้วทีส่ ่ี , นิ้วทีห่ า้
นิ้วทีส่ าม , นิ้วทีห่ า้
นิ้วทีส่ ่ี
นิ้วทีส่ ่ี , นิ้วทีห่ า้
นิ้วทีห่ า้

ร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกาย
(ของขา) [ของเท้า]
ข้อติ ดแข็งในตาแหน่ ง
เหยียดเต็มที่
ตาแหน่ งที่ใช้งานได้ดี
งอเต็มที่
(Full Extension)
(Position of Function)
(Full Flexion)
4 (10) [14]
4 (9) [13]
5 (13) [18]
5 (12) [17]
4 (11) [15]
6 (15) [21]
6 (14) [20]
5 (12) [17]
7 (17) [24]
6 (14) [20]
5 (12) [17]
7 (17) [24]
6 (14) [20]
5 (12) [17]
7 (17) [24]
6 (16) [23]
5 (13) [19]
8 (19) [27]
6 (16) [23]
5 (13) [19]
8 (19) [27]
6 (16) [23]
5 (13) [19]
8 (19) [27]
7 (18) [26]
6 (15) [21]
8 (21) [30]
5 (12) [17]
4 (11) [15]
6 (15) [21]
6 (14) [20]
5 (12) [17]
7 (17) [24]
6 (14) [20]
5 (12) [17]
7 (17) [24]
6 (16) [23]
5 (13) [19]
8 (19) [27]
5 (12) [17]
4 (11) [15]
6 (15) [21]
6 (14) [20]
5 (12) [17]
7 (17) [24]
5 (12) [17]
4 (11) [15]
6 (15) [21]
1 (2) [3]
0 (1) [2]
1 (2) [3]
2 (4) [6]
1 (3) [4]
2 (4) [6]
2 (6) [9]
1 (3) [4]
2 (6) [9]
2 (6) [9]
2 (4) [6]
2 (6) [9]
3 (8) [12]
2 (6) [8]
3 (8) [12]
2 (4) [6]
1 (3) [4]
2 (4) [6]
2 (6) [9]
2 (4) [6]
3 (8) [12]
2 (4) [6]
1 (3) [4]
2 (4) [6]
1 (2) [3]
0 (1) [2]
1 (2) [3]
2 (4) [6]
1 (3) [4]
2 (4) [6]
2 (6) [9]
2 (4) [6]
2 (6) [9]
2 (4) [6]
1 (3) [4]
2 (4) [6]
1 (2) [3]
0 (1) [2]
1 (2) [3]
2 (4) [6]
1 (3) [4]
2 (4) [6]
1 (2) [3]
0 (1) [2]
1 (2) [3]
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ตัวอย่างที่ 3.12
ประวัติ

อาการปัจจุบนั
การตรวจร่างกาย

การตรวจทางคลิ นิก
การวิ นิจฉัยโรค
ผลการประเมิ น
คาอธิ บาย

การสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 4 ของทัง้ ร่างกายจากนิ้วเท้าถูกบดทับ
ผูร้ บั การประเมินชายไทย อายุ 45 ปี ประสบอันตรายถูกแท่งเหล็กน้ าหนัก 70 กิโลกรัม
ตกทับเท้าขวาขณะทางาน เท้าขวาส่วนหน้าถูกบดทับทาให้เกิดการบาดเจ็บที่เนื้อเยื่ อ
และกระดูกนิ้วเท้าหักหลายนิ้ว ได้รบั การรักษาโดยวิธไี ม่ผ่าตัด เนื้อเยื่อหายสนิท และ
กระดูกหักเชื่อมติดกัน
ผู้ร ับการประเมินเดินด้วยความลาบากเมื่อเดินเร็วหรือเดินไกลๆ ข้อนิ้ วเท้าติดแข็ง
ทัง้ ห้านิ้ว
เท้าส่วนหน้ายังบวมเล็กน้อยและมีรอยแผลเป็ นหลายรอย การวัดพิสยั การเคลื่อนไหวข้อ
โคนนิ้วหัวแม่เท้าเหยียดได้ 15o และงอได้ 15o ข้อนิ้วเท้าของอีก 4 นิ้วไม่มีการ
เคลื่อนไหวเลย แต่อยู่ในตาแหน่งทีใ่ ช้งานได้ดี มีอาการเดินกะเผลกเล็กน้อย ไม่สามารถ
ใช้เท้าก้าวเดินได้ตามปกติ
ภาพถ่ายรังสีบริเวณเท้าขวา พบว่ากระดูกทีห่ กั ทัง้ หมดติดกันสนิท
เท้าส่วนหน้าถูกบดทับพร้อมกับกระดูกนิ้วเท้าหักหลายนิ้ว
ผูร้ บั การประเมินสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 4 ของทัง้ ร่างกาย
ข้อโคนนิ้วหัวแม่เท้าสูญเสียการเคลื่อนไหว คือ เหยียดได้ 15O สูญเสียสมรรถภาพ
ร้อยละ 1 ของทัง้ ร่างกาย งอได้ 15O สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 1 ของทัง้ ร่างกาย
ดังนัน้ การสูญเสียสมรรถภาพของนิ้วหัวแม่เท้าคือ 1% + 1% เท่ากับร้อยละ 2 ของทัง้
ร่างกาย (ตารางที่ 3-14) นิ้วเท้าที่ 2 ถึง 5 ติดแข็งในตาแหน่งทีใ่ ช้งานได้ดที าให้สญ
ู เสีย
สมรรถภาพร้อยละ 2 ของทัง้ ร่างกาย (ตารางที่ 3-30)
นาค่า การสูญเสีย สมรรถภาพทัง้ 2 ส่วนมารวมกัน จะได้ค่าการสูญเสีย สมรรถภาพ
ร้อยละ 4 ของทัง้ ร่างกาย (2% รวมกับ 2%) โดยใช้ตารางค่ารวม

3.2.8 แนวทางการประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพเนื่ องจากข้ออักเสบ (Arthritis)
การใช้ระบบการแบ่งระดับสาหรับโรคข้ออักเสบและข้อเสื่อมโดยวิธกี ารถ่ายภาพรังสีเป็ นทีย่ อมรับและใช้กนั
อย่างแพร่หลายในการตรวจพิเศษและการตัดสินใจเลือกวิธรี กั ษาโรคนี้ ส่วนมากใช้การแบ่งระดับการอักเสบของโรคข้อ
จากภาพถ่ายรังสี ซึ่งถือว่าเป็ น วิธกี ารวัดที่ตรงกับความเป็ นจริงและถูกต้องสมบูรณ์ ท่สี ุดในการประเมินการสูญเสีย
สมรรถภาพของข้อมากกว่าการใช้วธิ กี ารตรวจร่างกาย เช่น การวัดพิสยั การเคลื่อนไหวของข้อหรือเสียงทีเ่ กิดจากผิวข้อ
เสียดสีกนั ซึง่ ทาได้ไม่คงทีแ่ ละไม่แน่นอนขึน้ อยู่กบั แรงทีม่ ากระทาต่อผิวข้อและความหนืดของน้าไขข้อ
ความผิดปกติบางอย่างทีพ่ บในภาพรังสีถงึ แม้จะมีความสาคัญในการวินิจฉัยโรคก็ตามเช่น กระดูกงอกขอบข้อ
(Osteophyte) กระดูกใต้ผวิ ข้อมีสเี ข้มขึน้ ความผิดปกติเหล่านี้ไม่มผี ลโดยตรงกับการสูญเสียสมรรถภาพของข้อเลย
เครื่องชีว้ ดั ทีด่ สี าหรับการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพในการทางานอย่างถาวรของข้อทีอ่ กั เสบก็คอื ช่องว่างภายใน
ข้อหรือความหนาของกระดูกอ่อนผิวข้อจากภาพถ่ายรังสี เพราะลักษณะกระดูกอ่อนผิวข้อซึง่ บางลงจากการอักเสบของ
โรคข้อทุกชนิดถือเป็ นลักษณะสาคัญทีแ่ สดงถึงการเปลีย่ นแปลงในข้อ ซึง่ สัมพันธ์กบั การดาเนินโรคทีเ่ ป็ นมากขึน้
ข้อที่มกี ารสูญเสียกระดูกอ่อนผิวข้อทัง้ หมดมีความจาเป็ นต้องทาผ่าตัดตกแต่งหรือใส่ขอ้ เทียม การประเมิน
การสูญเสียสมรรถภาพของข้อทีอ่ กั เสบใช้ตารางที่ 17 –31 เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรฐานต้องใช้การถ่ายภาพรังสีใน
ท่ายืน ระยะห่างระหว่างฟิลม์ กับหลอดภาพรังสีเท่ากับ 90 เซนติเมตร หรือ 36 นิ้ว ลาแสงต้องอยู่ระดับข้อและขนานกับ
ผิวข้อ การประเมินข้อระหว่างลูกสะบ้ากับกระดูกต้นขา (Patellofemoral Joint) ต้องถ่ายภาพรังสีในท่าเฉพาะ (Sun
Rise View) คือ เข่างอ 40o หรือใช้ถ่ายภาพท่าด้านข้างข้อเข่า (True Lateral View) ก็ได้
ในกรณีของข้อเข่าต้องถ่ายภาพรังสีในท่าทีผ่ รู้ บั การประเมินยืน ข้อเข่าเหยียดตรง ถ้าผูร้ บั การประเมินมีขอ้ เข่า
ยึดในท่างอ (Flexion Contracture) ควรทาการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพโดยใช้การวัดพิสยั การเคลื่อนไหวแทน
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สาหรับ การถ่ า ยภาพรัง สีข้อ สะโพก ไม่ ว่ า จะอยู่ ใ นท่ า ใด ๆ ค่ า ความหนาของกระดูก อ่ อ นผิว ข้อ สะโพก
(ช่องข้อ) จะคงทีท่ ุกตาแหน่ง ซึง่ จะแตกต่างจากข้อเข่าทีต่ อ้ งใช้ท่าเฉพาะ
สาหรับข้อเท้า ต้องถ่ายภาพรังสีแนวด้านหน้า -หลังหรือทีเ่ รียกว่า mortise view (หมุนข้อเท้าเข้าใน 10o)
แต่ยอมให้ขอ้ เท้ากระดกข้อขึน้ หรือเหยียดข้อลงได้ไม่เกิน 10o
ในการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของเท้า ถ้าเป็ นส่วนส้นเท้าต้องถ่ายภาพรังสีแนวด้านข้าง ถ้าเป็ นเท้า
ด้านหน้าหรือปลายเท้าต้องถ่ายภาพในแนวหน้า -หลัง ถ้ามีขอ้ สงสัยหรือข้อโต้แย้งเกีย่ วกับความเหมาะสมของวิธกี าร
ประเมินผูป้ ว่ ยเฉพาะรายก็ควรเลือกใช้วธิ กี ารประเมินแบบวัดพิสยั การเคลื่อนไหวของข้อแทน
คนไข้ทม่ี กี ระดูกหักผ่านเข้าข้อหรือเกิดขึน้ ภายในข้อและเกิดข้อเสือ่ มอักเสบอย่างรวดเร็วควรใช้วธิ ปี ระเมิน
ตามหัวข้อนี้ร่วมกับข้อ 3.2.10 เรื่องการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพจากฐานการวินิจฉัยโรค
ตารางที่ 3-31 ค่าการสูญเสียสมรรถภาพเนื่ องจากข้ออักเสบโดยประเมิ นจากการวัดช่องว่างในข้อที่ตรวจพบ
ในภาพถ่ายรังสี (Arthritis Impairments Based on Roentgenographically Determined
Cartilage Intervals)

ข้อ (ค่าปกติ )
ข้อ sacroiliac (3 มิลลิเมตร)†
ข้อสะโพก (4 มิลลิเมตร)
ข้อเข่า (4 มิลลิเมตร)
ข้อ patellofemoral*
ข้อเท้า (4 มิลลิเมตร)
ข้อ subtalar (3 มิลลิเมตร)
ข้อ talonavicular (2-3 มิลลิเมตร)
ข้อ calcaneocuboid
ข้อโคนนิ้วหัวแม่เท้า
ข้อโคนนิ้วเท้าอื่น ๆ

ร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกาย (ของขา) [ของเท้า]
ช่องว่างในข้อหรือความหนาของกระดูกอ่อน
3 มิ ลลิ เมตร
2 มิ ลลิ เมตร
1 มิ ลลิ เมตร
0 มิ ลลิ เมตร
1 (2)
3 (7)
3 (7)
3 (7)
8 (20)
10 (25)
20 (50)
3 (7)
8 (20)
10 (25)
20 (50)
4 (10)
6 (15)
8 (20)
2 (5) [7]
6 (15) [21]
8 (20) [28]
12 (30) [43]
2 (5) [7]
6 (15) [21]
10 (25) [35]
4 (10) [14]
8 (20) [28]
4 (10) [14]
8 (20) [28]
2 (5) [7]
5 (12) [17]
1 (2) [3]
3 (7) [10]

† ค่าความหนาของกระดูกอ่อนในข้อทีป่ กติแสดงอยู่ในวงเล็บ
* ถ้าผูร้ บั การประเมินมีอาการเจ็บปวดบริเวณข้อ patellofemoral พร้อมกับมีประวัตกิ ารบาดเจ็บโดยตรงบริเวณข้อนี้มาก่อนร่วมกับการตรวจพบมีเสียงในข้อเวลาขยับ
(Joint Crepitus) แต่ภาพถ่ายรังสีไม่พบว่าช่องข้อแคบลง ให้ประเมินค่าการสูญเสียสมรรถภาพเป็ นร้อยละ 2 ของทัง้ ร่างกายหรือร้อยละ 5 ของขา

ตัวอย่างที่ 3.13
ประวัติ
อาการปัจจุบนั
การตรวจร่างกาย

การสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 15 ของทัง้ ร่างกาย จากข้อเข่าอักเสบและแนวข้อผิดปกติ
จากกระดูกหน้าแข้งหัก
ผูร้ บั การประเมินชายไทยอายุ 40 ปี พลัดตกจากนัง่ ร้านสูง 3 เมตร มีกระดูกหน้าแข้ง
ข้างซ้ายหัก จากการประสบอันตรายเมื่อ 20 ปี ก่อน
ในระยะ 5-6 ปี หลังจากผูร้ บั การประเมินกลับเข้าทางาน เริม่ มีอาการปวดเข่าซ้ายหลัง
เลิกงานตอนเย็น ข้อเข่าบวมเล็กน้อยเป็ นบางเวลา
พบกระดูกหน้าแข้งข้างซ้ายทีเ่ คยหักติดกันสนิท พร้อมกับมีขาโก่ง 10o (Varus) ข้อเข่าซ้าย
เคลือ่ นไหวได้เกือบเต็มที่ จาก 0o ไปถึง 125o และมีเสียงเกิดในข้อเล็กน้อยขณะเคลือ่ นไหว
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การตรวจทางคลิ นิก
การวิ นิจฉัยโรค
ผลการประเมิ น
คาอธิ บาย

ภาพถ่ายรัง สีข้อเข่าซ้ายในท่ายืนตรง พบช่องข้อของเข่าซ้ายทางซีกใน (Medial Side)
มีความกว้าง 2 มิลลิเมตร
ข้อเข่าซ้ายเสือ่ มอักเสบในระดับปานกลาง
ผูร้ บั การประเมินมีการสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 15 ของทัง้ ร่างกาย
ผูร้ บั การประเมินมีอาการปวดเข่ามากหลังจากทางานตลอดวัน อาการปวดเข่าและการ
สูญเสียสมรรถภาพเกิดมาจากข้อเข่าเสือ่ มอักเสบ การประเมินจากภาพถ่ายรังสีเข่าซ้ายพบ
ช่องข้อกว้าง 2 มิลลิเมตร เกิดจากข้อเข่าเสือ่ มอักเสบในระดับปานกลางมีอาการสูญเสีย
สมรรถภาพของทัง้ ร่างกายร้อยละ 8 หรือร้อยละ 20 ของขา (ตารางที่ 3-31)
ค่าการสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 8 ของทัง้ ร่างกาย ทีเ่ กิดจากกระดูกหน้าแข้งหักและ
กระดูกติดสนิทในท่าขาโก่ง 10o ตามตารางที่ 3-33 (ประเมินจากฐานการวินิจฉัยโรค)
รวมค่าการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกาย ทัง้ 2 ค่าคือ ร้อยละ 8 รวมกับร้อยละ 8 โดย
ใช้ตารางค่ารวมจะได้คา่ การสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 15 ของทัง้ ร่างกาย

3.2.9 แนวทางการประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของขาและเท้าที่จากการถูกตัดขาด (Amputations)
การสูญเสียสมรรถภาพจากการตัดขาดบริเวณขาและเท้า ให้ศกึ ษาจากตารางที่ 3 – 32 ดังนี้
ตารางที่ 3-32

ค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากการตัดขาดบริ เวณขาและเท้าโดยพิ จารณาจากระดับที่ถกู ตัดขาด
(Impairment Estimates for Amputations)
ระดับที่ถกู ตัดขาด

ตัดกระดูกเชิงกรานออกครึง่ ซีก (Hemipelvectomy)
ตัดข้อสะโพกออกหนึ่งข้าง (Hip Disarticulation)
ตัดเหนือข้อเข่า (Above Knee) ทีร่ ะดับ
ใกล้ขอ้ สะโพก (Proximal)
กึง่ กลางต้นขา (Midthigh)
ใกล้ขอ้ เข่า (Distal)
ตัดผ่านข้อเข่า (Knee Disarticulation)
ตัดต่ากว่าข้อเข่า (Below Knee)
ห่างจากเข่าน้อยกว่า 7.5 เซนติเมตร
ห่างจากเข่ามากกว่า 7.5 เซนติเมตร
ตัดผ่านข้อเท้า (Syme Amputation)
ตัดกลางเท้า (Midfoot)
ตัดผ่านกระดูกฝา่ เท้าทุกนิ้ว (Transmetatarsal)
ตัดผ่านกระดูกฝา่ เท้าอันแรก (First Metatarsal)
ตัดผ่านเฉพาะกระดูกฝา่ เท้าอันอื่น ๆ (Other Metatarsals)
ตัดทุกนิ้วเท้าทีร่ ะดับข้อโคนนิ้ว (MTP joint) *
ตัดเฉพาะนิ้วหัวแม่เท้าทีร่ ะดับข้อโคนนิ้ว (MTP joint)
ตัดเฉพาะนิ้วหัวแม่เท้าทีร่ ะดับข้อปลายนิ้ว (IP joint)**
ตัดนิ้วเท้าอื่นๆ ทีร่ ะดับข้อโคนนิ้ว (MTP joint)
* MTP คาย่อ metatarsophalangeal joint

ร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของ
ทัง้ ร่างกาย (ของขา) [ของเท้า]
50
40
(100)
40
36
32
32

(100)
(90)
(80)
(80)

32
28
25
18
16
8
2
9
5
2
1

(80)
(70)
(62)
(45)
(40)
(20)
(5)
(22)
(12)
(5)
(2)

** IP คาย่อ interphalangeal joint

[100]
[64]
[57]
[28]
[7]
[31]
[17]
[7]
[3] แต่ละนิ้ว
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การตรวจร่างกาย
การตรวจทางคลิ นิก
การวิ นิจฉัยโรค
ผลการประเมิ น
คาอธิ บาย

การสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 28 ของทัง้ ร่างกายจากการตัดขาและเท้าที่ถูกบดทับ
(Crush Injury)
ผูร้ บั การประเมินชายไทย อายุ 30 ปี ขาขวาถูกบดทับจากอุบตั เิ หตุทางรถยนต์ ได้รบั
การรักษาโดยการตัดขาขวาใต้ขอ้ เข่า
ผูร้ บั การประเมินสามารถเดินได้ดว้ ยการใส่ขาเทียมชนิดใต้เข่า โดยไม่ต้องใช้ไม้เท้าหรือ
เครื่องพยุงเดินอื่นๆ ผูร้ บั การประเมินไม่มอี าการเจ็บปวดบริเวณปลายขาทีเ่ หลืออยู่หรือ
มีอาการเจ็บปวดคล้ายยังมีขาเหลืออยู่ (Phantom Pain)
ข้อเข่าขวามันคงดี
่ ไม่มอี าการแสดงของข้อเข่าเสือ่ มและมีพสิ ยั การเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ปกติ
จากภาพถ่ายรังสีวดั ความยาวกระดูกหน้าแข้งทีย่ งั เหลืออยู่ได้ความยาว 13 เซนติเมตร
รอยแผลผ่าตัดหายดี ไม่มรี อยแยกของผิวหนังทีส่ ว่ นปลาย
การตัดขาขวาและเท้าใต้ขอ้ เข่า 13 เซนติเมตร
ผูร้ บั การประเมินสูญเสียสมรรถภาพ อย่างถาวรร้อยละ 28 ของทัง้ ร่างกาย
การตัดขาและเท้าใต้ขอ้ เข่า 13 เซนติเมตร ทาให้เกิดการสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 28
ของทัง้ ร่างกาย (ตารางที่ 3-32) ผู้รบั การประเมินรายนี้ไม่มอี าการบาดเจ็บข้อเข่า
ถ้าพบว่ามีการบาดเจ็บบริเวณข้อเข่าหรือเหนือข้อเข่าก็ต้องทาการประเมินการสูญเสีย
สมรรถภาพแล้วจึงนาเอาค่าการสูญเสียสมรรถภาพเหล่านัน้ มารวมกันโดยใช้ตาราง
ค่ารวม

3.2.10 แนวทางการประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพที่อาศัยฐานการวิ นิจฉัยโรค (Diagnosis Based
Estimates)
การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพบางครัง้ ถูกกาหนดให้ทาการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพโดยอาศัยฐาน
การวินิจฉัยโรคได้อย่างเหมาะสมมากกว่าการประเมินโดยใช้ผลการตรวจร่างกาย ตัวอย่างทีด่ เี ช่นผูร้ บั การประเมินที่
เคยได้รบั การผ่าตัดเปลีย่ นใส่ขอ้ สะโพกเทียมทัง้ ข้อทีป่ ระสบผลสาเร็จ ถึงแม้ผรู้ บั การประเมินสามารถเดินได้ดแี ต่ก็ ยงั มี
ข้อห้ามในการประกอบกิจวัตรประจาวันบางอย่างเพื่อป้องกันมิให้ขอ้ ทีเ่ ปลีย่ นชารุดเร็วกว่ากาหนด หรือมีอายุการใช้
งานลดลง เป็ นต้น ตารางที่ 3-33 กาหนดค่าการสูญเสียสมรรถภาพบางประเภทของขาและเท้าทีส่ ญ
ู เสียโดยอาศัยฐาน
การวินิจฉัยโรค สาหรับการประเมินส่วนมากทีอ่ าศัยฐานการวินิจฉัยโรคส่วนมากมีค่าพิสยั การสูญเสียสมรรถภาพที่
กว้างและวิธกี ารประเมินจะขึน้ อยู่กบั อาการแสดงทางคลินิกและผลกระทบต่อความสามารถในการประกอบกิจวัตร
ประจาวันของผู้รบั การประเมิน การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพจากการผ่าตัดเปลีย่ นใส่ขอ้ สะโพกเทียมตอนแรก
กาหนดให้ใช้การประเมินตามตารางที่ 3-34 ส่วนการเปลีย่ นข้อเข่าหรือใส่ขอ้ เข่าเทียม ต้องใช้ตารางที่ 3-35 คะแนนที่
ได้จากการประเมินให้นามาประยุกต์ใช้ร่วมกับตารางที่ 3-33 เพื่อประเมินการสูญเสียสมรรถภาพที่อาศัยฐาน
การวินิจฉัยโรค ถ้าความยาวของขาทัง้ 2 ข้างแตกต่างกันก็ให้นาค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากการประเมินขาสัน้ ยาว
ไม่เท่ากัน มารวมกับค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากการผ่าตัดเปลีย่ นข้อโดยใช้ตารางค่ารวม
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ตารางที่ 3-33

ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของขาและเท้าที่ประเมิ นจากฐานการวิ นิจฉัยโรค
(Impairment Estimates for Certain Lower Extremity Impairments)

ตาแหน่ งและสภาพ
กระดูกเชิ งกราน**
กระดูกเชิงกรานหัก
- ไม่เลื่อนที่ , ไม่ผ่านเข้าข้อ , ติดกันแล้ว ,ไม่มอี าการและอาการ
แสดงทางเส้นประสาทหลงเหลืออยู่หรือไม่มอี าการแสดงอื่น ๆ
- กระดูกหักนอกข้อชนิดเลื่อนที่ ให้ใช้วธิ ปี ระเมิน
เรื่องขาสัน้ และกล้ามเนื้ออ่อนแรงแทน
- กระดูกเบ้าข้อสะโพกแตก ให้ประเมินด้วยวิธกี ารวัดพิสยั การ
เคลื่อนไหวและการเปลีย่ นแปลงภายในข้อแทน
- กระดูกหักผ่านข้อ sacroiliac
- ถุงน้าอักเสบบริเวณกระดูก ischium ( Weaver’s Bottom )
ทีท่ าให้นงไม่
ั ่ ได้นาน และต้องขยับก้นเพื่อเปลีย่ นท่าบ่อย ๆ
ข้อสะโพก
- การผ่าตัดเปลีย่ นข้อหรือใส่ขอ้ เทียมทัง้ ข้อ รวมทัง้ Unipolar
Endoprosthesis หรือ Bipolar)
ได้ผลดี*
คะแนน 85 – 100
ได้ผลพอใช้* คะแนน 50 – 84
ได้ผลไม่ด*ี
คะแนนน้อยกว่า 50
-

คอกระดูกต้นขาหัก
กระดูกติดในท่าปกติ

กระดูกติดผิดรูป(Malunion)

ร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพ
ของทัง้ ร่างกาย
( ของขา ) [ของเท้า]

0

1-3 ( 2-7 )
3 (7 )

15 (37)
20 (50)
30 (75)

ประเมินจากผลการตรวจร่างกาย

12(30) บวก ค่าการประเมินการสูญเสีย
จากการวัดพิสยั การเคลื่อนไหว
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ตาแหน่ งและสภาพ
คอกระดูกต้นขาหัก
กระดูกไม่ตดิ (Nonunion)
-

ตัดหัวกระดูกฟีเมอร์ออก (Girdlestone arthroplasty)

- การอักเสบของ ถุงน้าบริเวณ trochanter ชนิดเรือ้ รัง
(trochanteric bursitis )ทีท่ าให้เดินผิดปกติ
กระดูกต้นขาหัก
กระดูกติดกันในท่างอเป็ นมุม 100 – 140
กระดูกติดกันในท่าบิดหมุนผิดปกติ 150 - 190
ตัง้ แต่ 200 ขึน้ ไป

ร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพ
ของทัง้ ร่างกาย
( ของขา ) [ของเท้า]
15(37) บวก ค่าการประเมินจากการวัด
พิสยั การเคลื่อนไหว
20(50) หรือใช้ค่าการประเมินจากผล
การตรวจร่างกายแล้วพิจารณาเลือก ใช้
ค่าประเมินทีส่ งู กว่า
3(7)

10 (25)
18 (45)
บวก 1 ( 2 ) ทุกองศาทีเ่ พิม่ ขึน้
แต่ทงั ้ หมดต้องไม่เกิน 25 (62)

ข้อเข่า
- กระดูกสะบ้าหลุดหรือเคลื่อนและข้อมีความไม่มนคง
ั่
- กระดูกสะบ้าแตก
ชิน้ กระดูกไม่เลื่อนที่ , กระดูกติดกันสนิทเป็ นปกติ
ผิวกระดูกหักเลื่อนทีเ่ กิน 3 มม.
ชิน้ กระดูกเลื่อนที่ และกระดูกไม่ตดิ กัน
- การตัดกระดูกสะบ้าออก
ถูกตัดออกบางส่วน
ถูกตัดออกทัง้ หมด
- meniscectomy , ด้านใน (Medial) หรือ ด้านนอก (Lateral)
ถูกตัดออกบางส่วน
ถูกตัดออกทัง้ หมด
- meniscectomy , ทัง้ ด้านใน (Medial) และ ด้านนอก (Lateral)
ถูกตัดออกบางส่วน
ถูกตัดออกทัง้ หมด

3 (7)
3 (7)
5 (12)
7 (17)
3(7)
9 (22)
1 (2)
3 (7)
4 (10)
9 (22)
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ตาแหน่ งและสภาพ
- เอ็นไขว้ในข้อ (cruciate ligament) หรือ เอ็นยึดข้อด้านข้าง
(collateral ligament) ยืดหย่อน
เล็กน้อย
ปานกลาง
รุนแรง
- เอ็นไขว้ในข้อ และ เอ็นยึดข้อด้านข้างยืดหย่อน
ปานกลาง
รุนแรง
- กระดูกหักบริเวณ tibial plateau
ไม่เลือ่ นที่
เลื่อนที่ และทามุมเอียง 50 - 90
100 - 190
ตัง้ แต่ 200 ขึน้ ไป
- กระดูกหักเหนือข้อเข่า หรือ ผ่านเข้าข้อ (Supracondylar or
Intercondylar Fracture)
ไม่เลื่อนที่
เลื่อนทีแ่ ละทามุมเอียง 5O - 9O
10O - 19O
ตัง้ แต่ 200 ขึน้ ไป
- การผ่าตัดเปลีย่ นใส่ขอ้ เข่าเทียมทัง้ ข้อ (Total Knee
Replacement) หรือ เปลีย่ นบางส่วน (Unicondylar Knee
Replacement)
ได้ผลดี
คะแนน 85 - 100*
ได้ผลพอใช้ คะแนน 50 - 84*
ได้ผลไม่ดี คะแนนน้อยกว่า 50*

ร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพ
ของทัง้ ร่างกาย
( ของขา ) [ของเท้า]

3 (7)
7 (17)
10 (25)
10 (25)
15 (37)
2 (5)
5 (12)
10 (25)
บวก 1 ( 2 ) ทุกองศาทีเ่ พิม่ ขึน้
แต่รวมกันไม่เกิน 20 (50)

2(5)
5 (12)
10 (25)
บวก 1 ( 2 ) ทุกองศาทีเ่ พิม่ ขึน้
แต่รวมกันไม่เกิน 20 (50)

15 (37)
20 (50)
30 (75)
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ตาแหน่ งและสภาพ
- การตัดต่อกระดูกหน้าแข้งส่วนต้น (Proximal Tibial
Osteotomy)
ได้ผลดี
ได้ผลไม่ดี

- กระดูกหน้าแข้งหัก (Tibial Shaft Fracture) และ กระดูก
ติดผิดรูป
ทามุมเอียง 100 - 140
150 - 190
ตัง้ แต่ 200 ขึน้ ไป

ร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพ
ของทัง้ ร่างกาย ( ของขา ) [ของเท้า]

10 (25)
ประเมินค่าการสูญเสียสมรรถภาพจาก
การตรวจร่างกายและข้อเสือ่ มอักเสบ

8 (20)
12 (30)
บวก 1 ( 2 ) ทุกองศาทีเ่ พิม่ ขึน้
แต่รวมกันไม่เกิน 20 (50)

ข้อเท้า
- ข้อหลวมจากเอ็นยึดข้อหย่อน (อาศัยภาพถ่ายรังสีในท่า Stress
view*** )
- ข้อเลื่อนเล็กน้อย
( 2 – 3 มม. )
- ข้อเลื่อนปานกลาง
( 4 – 6 มม. )
- ข้อเลื่อนรุนแรง
( > 6 มม. )
- กระดูกหัก
หักนอกข้อและทามุมเอียง
100 – 140
150 – 190
ตัง้ แต่ 200 ขึน้ ไป
หักเข้าข้อ และชิน้ กระดูกหักเลื่อนที่

2(5) [7]
4 (10) [14]
6 (15) [21]

6 (15) [21]
10 (25) [35]
บวก 1 ( 2 ) [ 3 ] ทุกองศาทีเ่ พิม่ ขึน้
แต่รวมกันไม่เกิน 15 (37) [53]
8 (20) [28]
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ร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพ
ของทัง้ ร่างกาย ( ของขา ) [ของเท้า]

ตาแหน่ งและสภาพ
เท้าส่วนหลัง (Hindfoot)
- กระดูกหัก
กระดูกส้นเท้าหักนอกข้อ (Calcaneus)
varus angulation
100 - 190

5 (12) [17]

varus angulation

ตัง้ แต่ 200 ขึน้ ไป

0.5 ( 1 ) [ 1 ] ทุกองศาทีเ่ พิม่ ขึน้
แต่รวมกันไม่เกิน 10 (25)

valgus angulation
valgus angulation

100 - 190
ตัง้ แต่ 200 ขึน้ ไป

3 ( 7 ) [11]
0.5 ( 2 ) [ 1 ] ทุกองศาทีเ่ พิม่ ขึน้
แต่รวมกันไม่เกิน 10 (25) [35]

- ค่ามุม tibia – os-calcis ลดลง****
มุม
1100 - 1000
มุม
990 - 900
มุม
น้อยกว่า 900
- กระดูกส้นเท้าหักผ่านเข้าข้อ และชิน้ กระดูกเลื่อนที่
ข้อsubtalar
ข้อtalonavicular
ข้อcalcaneocuboid
เท้าส่วนกลางผิดรูป (Midfoot Deformity)
- cavus
เล็กน้อย
ปานกลาง
- rocker bottom
เล็กน้อย
ปานกลาง
รุนแรง
- กระดูก talus ตายจากการขาดเลือด
กระดูกยังไม่ยุบตัว
กระดูกยุบตัว

5 (12) [17]
8 (20) [28]
บวก 1 ( 2 ) [ 3 ] ทุกองศาทีล่ ดลง
แต่รวมกันไม่เกิน 15 (37) [54]
6 (15) [21]
3 ( 7 ) [10]
3 ( 7 ) [10]

1(2) [3]
3 ( 7 ) [10]
2(5) [7]
4 (10) [14]
8 (20) [28]
3 ( 7 ) [10]
6 (15) [21]
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ตาแหน่ งและสภาพ
เท้าส่วนหน้ าผิดรูป (Forefoot Deformity)
- กระดูกฝา่ เท้าหักทาให้สญ
ู เสียการกระจายน้าหนักตัว
(หัวกระดูกเลื่อนมาทางด้านบนเกิน 5 มม. ทาให้สญ
ู เสียการกระจาย
น้าหนักตัว ดูจากภาพรังสีดา้ นข้าง ขณะยืนลงน้าหนักเต็มฝา่ เท้า )*****
กระดูกฝา่ เท้าอันแรก (1rt Metatarsal )
กระดูกฝา่ เท้าอันที่ 5 (5th Metatarsal)
กระดูกฝา่ เท้าอันอื่น (Other Metatarsal)
- กระดูกฝา่ เท้าหัก มี plantar angulation และมีอาการ
เจ็บปวดที่ ( metatarsalgia )
กระดูกฝา่ เท้าอันแรก (1rt Metatarsal )
กระดูกฝา่ เท้าอันที่ 5 (5th Metatarsal)
กระดูกฝา่ เท้าอันอื่น (Other Metatarsal)
*
**
***
****
*****

ร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของ
ทัง้ ร่างกาย ( ของขา ) [ของเท้า]

4 (10) [14]
2(5) [7]
1(2) [3]

4 (10) [14]
2(5) [7]
1(2) [3]

ดูตารางที่ 3-34 และตารางที่ 3 – 35 เรื่องเกณฑ์การให้คะแนนหลังผ่าตัดใส่ขอ้ เทียม
ดูเรื่องกระดูกเชิงกราน ( บทที่ 4 การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของกระดูกสันหลัง )
การถ่ายภาพรังสีท่า stress AP view บริเวณข้อเท้าโดยการบิดข้อในท่า varus หรือ valgus นัน้ ให้กระทาโดยแพทย์ผชู้ านาญ
การประเมินตามตารางที่ 3 – 34 จะได้ค่าสูงกว่าการประเมินจากข้อติดแข็งเพราะว่าข้อยังมีการเคลื่อนไหว ค่ามุม tibia-os-calcis ดูจากรูป 3 - 7
การสูญเสียการกระจายน้าหนักตัว หมายถึง การเลื่อนมาทางด้านหลังของหัวกระดูกฝา่ เท้าเกิน 5 มม. โดยดูจากภาพถ่ายรังสีดา้ นข้างขณะยืนเต็มเท้า

แพทย์ผปู้ ระเมินควรต้องรู้เกณฑ์การประเมินที่อาศัยฐานการวินิจฉัยโรคหรือเกณฑ์การประเมินที่ใช้วธิ กี าร
ตรวจร่างกายในระหว่างสองวิธนี ้ีว่าวิธใี ดจะให้ค่าการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพได้ถูกต้องทีส่ ุดสาหรับผู้รบั การ
ประเมินแต่ละราย แล้วจึงค่อยตัดสินใจเลือกใช้วธิ ที ด่ี ที ส่ี ุดเพียงวิธเี ดียวตามกายวิภาคแต่ละส่วน อย่างไรก็ตามมีผรู้ บั
การประเมินบางรายซึง่ เป็ นส่วนน้อยทีส่ ามารถประเมินการสูญเสียสมรรถภาพได้ทงั ้ วิธที อ่ี าศัยฐานการวินิจฉัยโรคและ
วิธกี ารตรวจร่างกาย (ดูรูป 3-2) เช่น ผู้รบั การประเมินทีม่ กี ระดูกเบ้าข้อสะโพกแตกและเส้นประสาท sciatic ได้รบั
อันตราย ควรประเมินการสูญเสียสมรรถภาพจากทัง้ ข้อสะโพกแตกและเส้นประสาท sciatic ได้รบั อันตราย แล้วนาค่า
การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพทีไ่ ด้จากเบ้าสะโพกแตกมารวมกับของเส้นประสาท sciatic ทีไ่ ด้รบั อันตรายโดยใช้
ตารางค่ารวม จึงจะได้ค่าการสูญเสียสมรรถภาพทีแ่ ท้จริงของผู้รบั การประเมินรายนี้ แต่ค่าการประเมินการสูญเสีย
สมรรถภาพทัง้ หมดเมื่อนามารวมกันแล้วต้องมีค่าที่ไม่สูงกว่าค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากการตัดขาข้างนัน้ ออก
ทัง้ หมด คือ 100% ของขา หรือ ร้อยละ 40 ของทัง้ ร่างกาย

232
ตารางที่ 3-34

เกณฑ์การให้คะแนนหลังผ่าตัดใส่ขอ้ สะโพกเทียม* (Rating Hip Replacement Results)

เกณฑ์การให้คะแนนหลังเปลี่ยนใส่ขอ้ สะโพกเทียม
ก.

ข.

อาการเจ็บปวด
- ไม่เจ็บปวด
- เจ็บปวดเล็กน้อย
- เจ็บปวดปานกลางแต่เป็ นครัง้ คราว
- เจ็บปวดปานกลาง
- เจ็บปวดรุนแรง
การใช้งาน
- เดินกะเผลก
- ไม่มี (ปกติ)
- เล็กน้อย
- ปานกลาง
- รุนแรง
- เครื่องช่วยเดิน
- ไม่ตอ้ งใช้
- ต้องใช้ไม้เท้าเวลาเดินไกล ๆ
- ต้องใช้ไม้เท้า
- ต้องใช้ไม้ค้ายันรักแร้ 1 ข้าง
- ต้องใช้ไม้เท้า
2 ข้าง
- ต้องใช้ไม้ค้ายันรักแร้ 2 ข้าง
- ระยะทางทีเ่ ดินได้
- ไม่จากัดระยะทาง
- 1 กิโลเมตร
- 500 เมตร
- เฉพาะภายในบ้าน
- ไม่มี (อยู่บนเตียงหรือเก้าอี)้

คะแนน
44
40
30
20
10

11
8
5
0
11
7
5
3
2
0
11
8
5
2
0
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ตารางที่ 3 - 34 เกณฑ์การให้คะแนนหลังผ่าตัดใส่ขอ้ สะโพกเทียม* (Rating Hip Replacement Results)
(ต่อ)
เกณฑ์การให้คะแนนหลังเปลี่ยนใส่ขอ้ สะโพกเทียม

คะแนน

ค. กิ จกรรม
- ขึน้ บันได
ปกติ
เกาะราวบันได
ขึน้ เองได้ แต่ไม่ถนัด
ขึน้ เองไม่ได้เลย
- สวมรองเท้าและถุงเท้า
ง่าย
ลาบาก
ทาเองไม่ได้เลย
- นัง่
เก้าอีแ้ บบใดก็ได้เป็ นเวลา 1 ชัวโมง
่
เก้าอีส้ งู
นังไม่
่ สบาย
- ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ
โดยสารได้
โดยสารไม่ได้เลย
ง. ความพิการผิดรูป
ข้อยึดในท่าหุบขา (Fixed Adduction)
< 100
> 100
ข้อสะโพกยึดในท่าหมุนเข้าใน (Fixed Internal Rotation)
< 100
> 100
ข้อสะโพกยึดในท่าหมุนออกนอก (Fixed External Rotation)
< 100
> 100

4
2
1
0
4
2
0
4
2
0
1
0

1
0
1
0
1
0
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ตารางที่ 3-34

เกณฑ์การให้คะแนนหลังผ่าตัดใส่ขอ้ สะโพกเทียม* (Rating Hip Replacement Results) (ต่อ)
เกณฑ์การให้คะแนนหลังเปลี่ยนใส่ขอ้ สะโพกเทียม

ข้อสะโพกยึดในท่างอ (Flexion Contracture)
< 150
> 150
ขายาวไม่เท่ากัน (Leg Length Discrepancy)
< 1.5 ซม.
> 1.5 ซม.
จ. พิ สยั การเคลื่อนไหว
การงอข้อสะโพก
> 900
< 900
การกางข้อสะโพก
> 150
< 150
การหุบข้อสะโพก
> 150
< 150
การหมุนข้อสะโพกออกด้านนอก
> 300
< 300
การหมุนข้อสะโพกเข้าด้านใน
> 150
< 150

คะแนน
1
0
1
0

1
0
1
0
1
0
1
0
1
0

* ผลการผ่าตัดเปลีย่ นใส่ขอ้ สะโพกเทียมให้นาคะแนนที่ได้จากข้อ ก. ถึง จ. มาบวกกัน เพื่อใช้ในการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพตามตารางที่ 3-33
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ตารางที่ 3-35

เกณฑ์การให้คะแนนหลังการผ่าตัดเปลี่ยนใส่ขอ้ เข่าเทียม* ( Rating Knee Replacement
Results)
คะแนน

ก. อาการเจ็บปวด
- ไม่มอี าการ
- มีเล็กน้อยหรือเป็ นครัง้ คราว
เจ็บปวดเฉพาะเวลาขึน้ บันได
เจ็บปวดเวลาเดินพืน้ ราบและขึน้ บันได
- เจ็บปวดปานกลาง
เจ็บปวดเป็ นครัง้ คราว
เจ็บปวดตลอดเวลา
- เจ็บปวดรุนแรง
ข. พิ สยั การเคลื่อนไหวปกติ
พิสยั การเคลื่อนไหวทีป่ กติทุก 5 องศา บวกเพิม่ 1 คะแนน
ค. ความมันคง
่ (Stability) ของข้อเข่า
(การเคลื่อนไหวเต็มทีใ่ นท่าใดท่าหนึ่ง)
การเลื่อนในแนวหน้า - หลัง (Anteroposterior)
< 5 มม.
5-9 มม.
> 9 มม.
การเลื่อนในแนวด้านข้าง (Mediolateral)
5O
6O - 9O
10O - 14O
> 15O
รวมคะแนน

50
45
40
30
20
10
0
ไม่เกิน 25 คะแนน

10
5
0
15
10
5
0
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การลดคะแนน (ข้อ ง – ข้อ ฉ)
ง. ข้อเข่ายึดในท่างอ ( Flexion Contracture )
50 - 90
100 - 150
160 - 200
> 200
จ. ข้อเข่าแอ่น (Extension Lag)
< 100
100 - 200
> 200
ฉ. แนวข้อเข่า (Alignment) ผิดปกติ (Varus)
00 - 4 0
50 - 100
110 - 150
> 150
รวม คะแนนที่ลดลง (ติ ดลบ)
รวม

คะแนน
-2
-5
-10
-20
-5
-10
-15
-0
- 3 คะแนนต่อองศา
- 3 คะแนนต่อองศา
-20

* การคานวณคะแนนรวมจากการผ่าตัดเปลีย่ นใส่ขอ้ เข่าเทียมให้ใช้วธิ นี าคะแนนรวมของข้อ ก , ข , ค มาหักด้วยคะแนนรวมของข้อ ง , จ , ฉ
เพื่อใช้ในการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพตามตารางที่ 3-33

กระดูกหักทีแ่ ตกรอบ ๆ ข้อหรือแตกเข้าข้อพร้อมกับเกิดข้อเสื่อมอักเสบควรเลือกการประเมินจากวิธใี ดวิธี
หนึ่งดังต่อไปนี้ คืออาจใช้วธิ ีประเมิน การสูญเสี ยสมรรถภาพที่ อาศัยฐานการวิ นิจฉั ยโรคจากหัวข้อนี้แล้วนาค่า
ประเมินที่ได้มารวมกับค่าการประเมิน การสูญเสี ยสมรรถภาพจากข้อเสื่อมอักเสบโดยใช้ตารางค่ารวม หรือใช้
วิธกี ารประเมินการสูญเสียสมรรถภาพจากพิ สยั การเคลื่อนไหวของข้อทีล่ ดลง หลังจากนัน้ ให้เลือกค่าการสูญเสีย
สมรรถภาพสูงสุดเพียงค่าเดียว
สาหรับผู้รบั การประเมินที่ได้รบั การวินิจฉัยว่ามีกระดูกอ่อนภายในข้อเกิดรอยแหว่งทีล่ กึ (Defect) และมี
กระดูกอ่อนผิวข้อแตกซึง่ ไม่เชื่อมติดกัน นัน้ ต้องได้รบั การตรวจพิสจู น์ ยืนยัน โดยใช้กล้องส่องข้อหรือทาผ่าตัดเข้าไป
ตรวจดูภายในข้อ
ตัวอย่างที่ 3.15
ประวัติ

อาการปัจจุบนั

การสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 11 ของทัง้ ร่างกายจากกระดูกหน้าแข้งหัก
ผูร้ บั การประเมินหญิงไทยอายุ 35 ปี มีกระดูกหน้าแข้งข้างขวาหักกลางลากระดูกจาก
อุบตั ิเหตุขบั รถมอเตอร์ไซค์ชนกับเสาไฟฟ้า ได้รบั การรักษาโดยการใส่เฝื อก หลังการ
รักษากระดูกเชื่อมติดกันแต่ปรากฏว่าขาขวาสัน้ และงอเป็ นมุม ผูร้ บั การประเมินได้รบั
คาแนะนาให้รกั ษาต่อโดยการทาผ่าตัดเพื่อยืดขาข้างขวาทีส่ นั ้ ให้ยาวเท่ากับขาข้างซ้าย
แต่ผรู้ บั การประเมินปฏิเสธการผ่าตัด
ผูร้ บั การประเมินมีอาการปวดเข่าขวาและข้อเท้าขวาเพียงเล็กน้อย โดยเฉพาะขณะเดิน
บนพื้น ขรุ ข ระ ขาช่ ว งล่ า งบวมเล็ก น้ อ ย ถ้ า ผู้ร ับ การประเมิน ต้ อ งเดิน ไกลประมาณ
1 กิโลเมตรโดยไม่พกั จะเดินได้ดว้ ยความลาบาก
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การตรวจร่างกาย
การตรวจทางคลิ นิก
การวิ นิจฉัยโรค
ผลการประเมิ น
คาอธิ บาย

ขาข้างขวาสัน้ กว่าข้างซ้าย 2.5 เซนติเมตร กระดูกหักทีข่ าช่วงล่างเชื่อมติดกันสนิทแต่มี
ขาโก่ง 10o พิสยั การเคลื่อนไหวบริเวณข้อเข่าและข้อเท้าขวาอยู่ในเกณฑ์ปกติ
ภาพถ่ ายรังสีกระดูกหน้ าแข้ง พบรอยกระดูกหักเชื่อมติดกันแต่ มีความพิก ารขาโก่ ง
(Varus) และขาสัน้ ลง 2.5 เซนติเมตร
กระดูกหน้าแข้งหัก มีการเชื่อมติดกันในท่าขาโก่ง
ผูร้ บั การประเมินมีการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกายร้อยละ 11
กระดูกหน้าแข้งหักและเชื่อมติดกันในท่าขาโก่ง 10o ทาให้เกิดการสูญเสียสมรรถภาพ
ของขาร้อยละ 20 หรือ ร้อยละ 8 ของทัง้ ร่างกาย (จากตารางที่ 3-33) ขาข้างขวาสัน้
2.5 เซนติเมตร ทาให้เกิดการสูญเสียสมรรถภาพของขา ร้อยละ 7 หรือ ร้อยละ 3 ของ
ทัง้ ร่างกาย (ตารางที่ 3-4) นาค่าการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกาย ร้อยละ 8 และ
ร้อยละ 3 มารวมกัน โดยใช้ตารางค่ารวมจะได้ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้
ร่ า งกายร้อ ยละ 11 การสูญ เสีย สมรรถภาพจากกระดู ก หัก และเชื่อ มติด ผิด รู ป ควร
ประเมินโดยวิธที อ่ี าศัยฐานการวินิจฉัยโรค ส่วนเรื่องกล้ามเนื้อลีบหรืออ่อนแรงได้นามา
รวมไว้แล้วในการประเมินจากวิธที อ่ี าศัยฐานการวินิจฉัยโรค แต่เรื่องขาสัน้ ต้องแยกออก
ไปประเมินการสูญเสียสมรรถภาพต่างหาก (ศึกษาจากการใช้ตารางไขว้ 3-2) ถ้ามี
อัมพาตของเส้นประสาทร่วมด้วย ต้องนาค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากกระดูกหักและ
อัมพาตของเส้นประสาทมารวมกันโดยใช้ตารางค่ารวม

3.2.11 แนวทางการประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพจากการสูญเสียผิวหนัง (Skin Loss)
การสูญเสียผิวหนังทุกชัน้ (Full-Thickness) บนพื้นที่บางบริเวณของขาและเท้าทาให้เกิดการสูญเสีย
สมรรถภาพศึกษาจากตารางที่ 3-36 ถึงแม้ว่าบริเวณเหล่านัน้ จะถูกปะหรือคลุมด้วยการปลูกผิวหนังอย่างเหมาะสม
แล้ ว ก็ ต ามก็ย ัง คงมี ก ารสู ญ เสีย สมรรถภาพอยู่ การติ ด เชื้ อ ในกระดู ก ที่ เ รื้ อ รัง หรื อ โรคฝี ใ นกระดู ก (Chronic
Osteomyelitis) ก็ให้ประเมินการสูญเสียสมรรถภาพโดยวิธนี ้เี ช่นกัน
ตารางที่ 3-36 ค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากการสูญเสียผิวหนัง (Impairments for Skin Loss)
ร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้
คาอธิ บาย
ร่างกาย (ของขา ) [ ของเท้า ]
- หลังการปลูกถ่ายผิวหนังบริเวณกระดูก ischium แล้ว
5
(12)
ยังต้องขยับเปลีย่ นทีเ่ วลานัง่ และนังไม่
่ ได้นาน
่
- หลังการปลูกถ่ายผิวหนังบริเวณปุมกระดูกทิเบีย
2
(5)
(Tibial Tubercle) และยังไม่สามารถนังคุ
่ กเข่าได้นาน
- หลังการปลูกถ่ายผิวหนังบริเวณส้นเท้าแล้วยังยืน และ
10
(25)
[35]
เดินไม่ได้นาน
- หลังการปลูกถ่ายผิวหนังบริเวณฝา่ เท้า และหัวกระดูกฝา่ เท้า
(Metatarsal Head) แล้วยังยืน และเดินไม่ได้นาน
1st metatarsal
5
(12)
[17]
th
5 metatarsal
5
(12)
[17]
- การติดเชือ้ ในกระดูกทีเ่ รือ้ รังและยังมีหนองไหลที่
- กระดูกฟีเมอร์
3
(7)
[10]
- กระดูกหน้าแข้ง
3
(7)
[10]
- กระดูกเท้า ทีต่ อ้ งทาแผลเป็ นระยะและ
10 (25)
[35]
ยังใส่รองเท้าไม่ได้นาน
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ตัวอย่างที่ 3.16
ประวัติ

อาการปัจจุบนั

การตรวจร่างกาย
การตรวจพิ เศษ
การวิ นิจฉัยโรค
ผลการประเมิ น
คาอธิ บาย

การสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 10 ของทัง้ ร่างกาย จากการสูญเสียผิวหนัง
ผูร้ บั การประเมินชายไทย อายุ 50 ปี เป็ นโรคเบาหวานชนิดพึง่ พาอินซูลนิ ถูกตะปูตา
ขณะทางาน ทาให้สน้ เท้าอักเสบรุนแรงจากติดเชือ้ Pseudomonas ทาให้ผวิ หนังทีร่ อง
ส้นเท้าตาย จาเป็ นต้องตัดผิวหนังทิง้ เพื่อตกแต่งบาดแผลและทาแผล เมื่อแผลสะอาดดี
แล้วได้ทาการปลูกผิวหนังแทนผิวหนังทีต่ ดั ออกบริเวณส้นเท้า หลังผ่าตัดผิวหนังติดดี
หนึ่งปี ต่อมา ผูร้ บั การประเมินทนยืนได้นานไม่เกิน 45 นาที และเดินไกลได้ไม่เกิน 1.6
กิโลเมตร บางครัง้ ยังคงมีรอยแตกแยกเล็กน้อยบริเวณผิวหนังทีน่ ามาปลูก ไม่มอี าการ
ติดเชือ้ ในกระดูกหรือการติดเชือ้ ซ้ากลับขึน้ มาอีก
การเคลื่อนไหวข้อเท้าและข้อใต้กระดูกเทลัสเป็ นปกติ ผิวหนังทีน่ ามาปลูกติดดี
ไม่มี
แผลถูกตะปูตาและมีการติดเชือ้ บริเวณส้นเท้าขวาขณะนี้ได้รบั การผ่าตัดเอาผิวหนังมา
คลุมส้นเท้าแล้ว
ผูร้ บั การประเมินมีการสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 10 ของทัง้ ร่างกาย
ตามสภาพของผู้รบั การประเมินมีผลกระทบต่อการประกอบกิจวัตรประจาวัน คือจากัด
ระยะเวลาการยืนและเดิน ทาให้เกิดการสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 10 ของทัง้ ร่างกาย
จากตารางที่ 3-36 ถ้ามีการสูญเสียสมรรถภาพอย่างอื่นๆ จากโรคเบาหวาน ก็ให้เอามา
รวมกับค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อ โดยใช้ตารางค่ารวม

3.2.12 แนวทางการประเมิ นการสูญเสี ยสมรรถภาพจากการบาดเจ็บของเส้นประสาท (Peripheral
Nerves Injuries)
การบาดเจ็บของเส้นประสาทส่วนปลายทาให้เกิดการสูญเสีย 2 องค์ประกอบ คือ
1. การสูญเสียกาลังกล้ามเนื้อหรือสูญเสียประสาทสังการ
่
(Motor Deficit)
2. การสูญเสียความรูส้ กึ ทีผ่ วิ หนัง หรือ สูญเสียการรับรูค้ วามรูส้ กึ ทีผ่ วิ หนัง (Sensory Deficit)
รูป 3-8 และรูป 3-9 แสดงเส้นประสาททีร่ บั ความรูส้ กึ ทีผ่ วิ หนังและเส้นประสาทสังการ
่
(Motor Nerve) บริเวณ
ขาและเท้า ค่าการสูญเสียสมรรถภาพที่ประเมินได้จากตารางที่ 3-37 เป็ นค่าการสูญเสียสมรรถภาพที่เกิดจากการ
สูญเสียกาลังกล้ามเนื้อและความรูส้ ึกทีผ่ วิ หนังโดยสิน้ เชิง ส่วนค่าการสูญเสียกาลังกล้ามเนื้อและความรู้สกึ ที่ผวิ หนัง
เพียงบางส่วนบริเวณขาและเท้าให้ศกึ ษาจากตารางที่ 2-10 และ 2-11 ของบทที่ 2 เรื่องการประเมินการสูญเสีย
สมรรถภาพของแขนและมือ
แนวทางการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพจากการบาดเจ็บของเส้นประสาทให้ดาเนินตามขัน้ ตอนต่อไปนี้
1. ตรวจหาเส้นประสาททีไ่ ด้รบั การบาดเจ็บ และหาค่าสูงสุดการสูญเสียสมรรถภาพของขาและเท้า ทีเ่ กิดจาก
การสูญเสียกาลังกล้ามเนื้อตามตารางที่ 3-37
2. ตรวจหาระดับความรุนแรงของการสูญเสียกาลังกล้ามเนื้อ (กล้ามเนื้ออ่อนแรง) แต่ละมัดทีค่ วบคุมโดย
เส้นประสาทสังการตามเกณฑ์
่
การแบ่งระดับความรุนแรงทีก่ าหนดไว้ในตารางที่ 2-11
3. นาค่าการสูญเสียสมรรถภาพตามระดับความรุนแรงทีก่ ล้ามเนื้ออ่อนแรงจากการสูญเสียเส้นประสาทสังการ
่
บางส่วนมาคูณกับค่าการสูญเสียสมรรถภาพสูงสุดของกล้ามเนื้อมัดนัน้ ๆ จะได้ค่าการสูญเสียสมรรถภาพร้อยละของขา
ทีเ่ กิดจากการสูญเสียกาลังกล้ามเนื้อบางส่วน
4. นาค่าการสูญเสียสมรรถภาพที่เกิดจากการสูญเสียความรู้สกึ ที่ผวิ หนังตามระดับความรุนแรงจากการ
สูญเสียเส้นประสาทส่วนทีร่ บั ความรูส้ กึ ทีผ่ วิ หนัง มาคูณกับค่าการสูญเสียสมรรถภาพสูงสุดของการสูญเสียความรูส้ กึ ที่
ผิวหนังของเส้นประสาทนัน้ ๆ จะได้ค่าร้อยละการ สูญเสียสมรรถภาพของขา (ตารางที่ 2-10)
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5. นาค่าการสุญเสียสมรรถภาพจากการสูญเสียกาลังกล้ามเนื้อและสูญเสียความรูส้ กึ ทีผ่ วิ หนัง จากข้อ 3, 4
มารวมกัน โดยใช้ตารางค่ารวมแต่ค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากเส้นประสาทส่วนปลายทีบ่ าดเจ็บหลายเส้นทีน่ ามา
รวมกันแล้วก็ไม่ ควรมากกว่า ค่า การสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่ างกายที่เกิด จากการสูญ เสีย ขาทัง้ หมดข้างเดีย ว
(ร้อยละ 40 ของทัง้ ร่างกาย)
6. การสูญเสีย ความรู้สึกที่ผิว หนัง รวมทัง้ ความรู้สึกที่ ผิด ปกติ หรือ เจ็บน้ อยลงที่ผิวหนัง (Dysesthesia)
เป็ นเพียงอาการของผูร้ บั การประเมินต้องทาการประเมินด้วยความระมัดระวัง
7. ค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากการบาดเจ็บของเส้นประสาท อาจนามารวมกับ ค่าการสูญเสียสมรรถภาพ
อื่น ๆ บริเวณขาและเท้าโดยใช้ตารางค่ารวม ห้ามนามารวมกับค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากกล้ามเนื้ ออ่อนแรง
กล้ามเนื้ อลีบและท่าทางการเดิ นที่ผิดปกติ ให้ศึกษาจากตารางไขว้ตารางที่ 3-2

รูป 3 - 8 แสดงเส้นประสาทที่รบั รูค้ วามรูส้ ึกบริเวณผิวหนังของขาและเท้า
(Sensory Nerves of the Lower Extremity, Their Areas of Innervation and Roots of Origin)
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รูป 3 - 9 เส้นประสาทสังการของกล้
่
ามเนื้ อมัดต่าง ๆ บริเวณขาและเท้า
(Motor Nerves of the Lower Extremity, Their Muscle Innervations and Roots of Origin)
ตารางที่ 3-37 ค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากการบาดเจ็บของเส้นประสาท
(Impairments Due to Nerve Deficits)
ร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพสูงสุดของทัง้ ร่างกาย (ขา) [เท้า]
เส้นประสาท
Femoral
Obturator
Superior gluteal
Inferior gluteal
Lateral femoral
cutaneous
Sciatic
Common peroneal
Superficial peroneal
Sural
Medial plantar
Lateral plantar

การสูญเสียกาลังกล้ามเนื้ อ
(Motor)
15 (37)
3 (7)
25 (62)
15 (37)
0

การสูญเสียความรูส้ ึก
ที่ผิวหนัง (Sensory)
1 (2)
0
0
0
1 (2)

ความรูส้ ึกที่
ผิดปกติ (Dysesthesia)
3 (7)
0
0
0
3 (7)

30 (75)
15 (42)
0
0
2 (5) [7]
2 (5) [7]

7 (17)
2 (5)
2 (5)
1 (2)
2 (5) [7]
2 (5) [7]

5 (12)
2 (5)
2 (5)
2 (5)
2 (5) [7]
2 (5) [7]
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ตัวอย่างที่ 3-17

การสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 4 ของทัง้ ร่างกาย จากการบาดเจ็บของเส้น ประสาท
ส่วนปลาย
ประวัติ
ผูร้ บั การประเมินชายไทย อายุ 20 ปี ประสบอันตรายขณะทางานอยู่กบั เครื่องกลึงโลหะ
มีเศษโลหะที่คมหลุดกระเด็นมาบาดบริเวณขาหนีบข้างซ้าย ได้รบั การรักษาโดยการ
ผ่าตัดทาความสะอาด และตกแต่งบาดแผล ขณะผ่าตัดพบว่าเส้นประสาท femoral ถูก
ตัด ขาดทัง้ หมด ส่ ว นหลอดเลื อ ด femoral ไม่ ไ ด้ ร ับ อัน ตราย ได้ ท าการเย็บ ซ่ อ ม
เส้นประสาททีข่ าด หลังผ่าตัดผูร้ บั การประเมินมีอาการดีขน้ึ อย่างเด่นชัด
อาการปัจจุบนั
หลังการประสบอันตราย 1 ปี ผูร้ บั การประเมินสามารถเดินได้โดยไม่ต้องใช้ไม้เท้าหรือ
กายอุปกรณ์ช่วยเดินอย่างอื่น แต่มที ่าทางการเดินทีผ่ ดิ ปกติ กล่าวคือต้องเดินในท่าเข่า
เหยียดตรงโดยใช้กล้ามเนื้อทีท่ าหน้าทีเ่ หยียดข้อสะโพกก่อนลงน้าหนักทุกครัง้
การตรวจร่างกาย
มีความรูส้ กึ สัมผัสทีแ่ ผ่วเบาลงในบริเวณขาทีเ่ ส้นประสาท saphenous มารับความรูส้ กึ ที่
ผิวหนัง (แขนงปลายทีร่ บั ความรูส้ กึ ของเส้นประสาท Femoral) ส่วนผิวหนังบริเวณด้าน
ในของขายังคงรู้สกึ แหลมเมื่อตรวจด้วยปลายไม้จม้ิ ฟนั หรือเข็ม มีถุงน้ าเกิดขึน้ บริเวณ
ตาตุ่มในของข้อเท้าซ้าย จากการเสียดสีของรองเท้ากับผิวหนังทีข่ าดความรูส้ กึ เจ็บปวด
ขณะสวมรองเท้าเดิน กาลังกล้ามเนื้อ quadriceps อยู่ในระดับ 4 กล่าวคือ ต้านแรงของ
ผูต้ รวจได้ปานกลางขณะข้อเข่าเหยียดตรง
การตรวจพิ เศษ
ไม่มี
การวิ นิจฉัยโรค
อัมพาตของเส้นประสาท femoral บางส่วน
ผลการประเมิ น
ผูร้ บั การประเมินมีการสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 4 ของทัง้ ร่างกาย
คาอธิ บาย
จากรายงานการผ่าตัดลงบันทึกว่าเส้นประสาท femoral ได้รบั บาดเจ็บ ผลการตรวจ
ร่างกายยืนยัน ว่ามีก ารสูญเสียความรู้สึกที่ผิวหนังที่รบั ความรู้สึกโดยแขนงประสาท
saphenous และสู ญ เสี ย ประสาทสั ง่ การ (Motor Weakwess) ท าให้ ก ล้ า มเนื้ อ
quadriceps อ่อนแรง ระดับ 4 การตรวจพบอาการแสดงดังกล่าวยืนยันว่าเส้นประสาท
femoral ได้รบั บาดเจ็บพร้อมกับมีการฟื้นตัวไม่เท่ากับปกติ
การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพจากการสูญเสียความรูส้ กึ ทีผ่ วิ หนังอาศัยตารางที่ 3-37 กับ 2-10 และ
จากตารางที่ 3-37 ค่าการสูญเสียสมรรถภาพสูงสุดจากการสูญเสียความรูส้ กึ ทีผ่ วิ หนังและขาดการรับรูค้ วามเจ็บปวด
(Loss of motor and sensory) ของเส้นประสาท femoral ทีถ่ ูกทาลายทัง้ หมดมีค่าการสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 9
ของขา (2% +7%) ผูร้ บั การประเมินสูญเสียความรูส้ กึ ทีผ่ วิ หนังและขาดการรับรูค้ วามเจ็บปวดขณะทากิจกรรม เป็ นการ
สูญเสียความรูส้ กึ อยู่ในระดับ 4 มีค่าการสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 1 ถึง ร้อยละ 25 ให้เลือกใช้ค่า 20% นาค่า 20% นี้
ไปคูณกับ 9% ทีไ่ ด้จากข้างต้น ผลทีไ่ ด้กค็ อื 20% x 9% = 20/100 X 9/100 = 1.8/100 = 1.8% = 2% ของขา
ดังนัน้ การสูญเสียสมรรถภาพของเส้นประสาทจากการสูญเสียความรูส้ กึ ทีผ่ วิ หนังคือร้อยละ 2 ของขา
การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของกล้ามเนื้ออ่อนแรงจากการสูญเสียประสาทสังการ
่
(Motor Weakness)
ก็ให้ใช้วธิ คี านวณแบบเดียวกัน ตามตารางที่ 3-37 ค่าการสูญเสียสมรรถภาพสูงสุดจากการสูญเสียประสาทสังการของ
่
เส้นประสาท femoral ทัง้ หมดมีค่าร้อยละ 37 ของขา จากการตรวจกาลังกล้ามเนื้อ quadriceps พบว่าอยู่ในระดับ 4
(ตารางที่ 2-11) การสูญเสียกาลังกล้ามเนื้อระดับ 4 มีค่าการสูญเสียสมรรถภาพ 1% ถึง 25% ให้ใช้ค่า 25% เนื่องจาก
กล้า มเนื้ อ อ่ อ นแรงมีอ าการชัด เจน การค านวณให้น าค่ า การสูญ เสีย สมรรถภาพ 25% ไปคูณ กับ ค่ า การสูญ เสีย
สมรรถภาพสูงสุด 37% คือ 25% x 37% = 25/100 x 37/100 = 9.25/100 = 9% ของขา
ดังนัน้ ค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากการสูญเสียประสาทสังการคื
่
อ ร้อยละ9 ของขา
ให้นาค่า 9% และ 2% ของขา จาก 2 ส่วนข้างบนมารวมกันโดยใช้ตารางค่ารวม จะได้ค่าการสูญเสีย
สมรรถภาพของขา ร้อยละ 11 ซึง่ จะเท่ากับ ร้อยละ 4 ของทัง้ ร่างกาย (11% x 0.4 = 4%)
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3.2.13 แนวทางการประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพจากอาการปวดแสบร้อนและกลุม่ อาการเจ็บปวด
เฉพาะที่ที่สลับซับซ้อน (Causalgia and Complex Regional Pain Syndrome)
อาการปวดแสบร้อน (Causalgia) หมายถึงอาการปวดทีเ่ กิดจากการบาดเจ็บของเส้นประสาทซึง่ มีลกั ษณะ
พิเศษ คือ อาการปวดแสบร้อนคล้ายไฟลวก เมื่อได้รบั สิง่ กระตุ้นเพียงเล็กน้อยเช่น ความร้อน ความเย็น คาว่า ‚กลุ่ม
อาการเจ็บปวดเฉพาะทีท่ ส่ี ลับซับซ้อน (Complex Regional Pain Syndrome หรือ CRPS) นิยมใช้เรียกอาการปวด
เช่นนี้มากกว่าคา Reflex Sympathetic Dystrophy (ปฏิกริ ยิ าย้อนกลับทีผ่ ดิ ปกติจากเส้นประสาท sympathetic) เพราะ
ไม่สามารถยืนยันความสัมพันธ์ของอาการปวดแสบร้อนกับระบบประสาท sympathetic ได้แน่ชดั
กลุ่มอาการเจ็บปวดเฉพาะที่ ที่สลับซับซ้อน (CRPS) มีลกั ษณะพิเศษดังนี้คอื อาการเจ็บปวด การบวม
ข้อตึงและฝื ด ผิ วหนังเปลี่ยนสี และเนื้ อกระดูกบางลง ลักษณะทางคลินิกเหล่านี้อาจเกิดภายหลังข้อเคล็ดหรือข้อ
แพลง กระดูกหัก เส้นประสาทหรือหลอดเลือดได้รบั บาดเจ็บ กลุ่มอาการ CRPS สามารถศึกษาเพิม่ เติมได้จากบทที่ 5
ข้อ 5.8 ของคู่มอื นี้ เมื่อมีอาการปวดแสบร้อนหรือกลุ่มอาการ CRPS เกิดขึน้ บริเวณแขนและมือหรือขาและเท้า แพทย์
ผูป้ ระเมินควรใช้แนวทางการประเมินการสูญเสียทีไ่ ด้บรรยายไว้ในบทที่ 5 ของคู่มอื นี้ เรื่องระบบประสาท
ตัวอย่างที่ 3.18
ประวัติ

อาการปัจจุบนั

การตรวจร่างกาย

การตรวจพิ เศษ

การวิ นิจฉัยโรค
ผลการประเมิ น
คาอธิ บาย

การสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 39 ของทัง้ ร่างกาย จากอาการปวดแสบร้อน
ผู้ร ับ การประเมิน หญิง ไทย อายุ 30 ปี ประสบอัน ตรายจากการกระโดดลงมาจาก
รถบรรทุก เข่าขวากระแทกพืน้ ขณะทางานในโรงงาน หนึ่งเดือนต่อมามีอาการเจ็บปวดที่
หัวเข่ารุนแรง ทีบ่ ริเวณขาขวาแดงและอุ่นกับมีเหงื่อออก บริเวณส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย
ไม่มเี หงื่อออกผิดปกติ
สองปี ต่อมาผูร้ บั การประเมินเดินโดยใช้ไม้ค้ายันรักแร้ 2 ข้าง และไม่สามารถลงน้ าหนัก
บนเท้า ข้า งขวา ผู้ร ับ การประเมิน ยัง คงมีอ าการเจ็บ ปวดที่รุ น แรง บริเ วณขาขวาที่
ค่อนข้างคงที่ตลอดทัง้ ๆ ที่ได้รบั การรักษาด้วยวิธตี ่าง ๆ เพื่อบาบัดอาการปวดแสบ
ร้อนแล้วก็ตาม
ขาข้า งขวายัง คงบวม และซี ด ผิว หนั ง เรีย บมัน และนิ้ ว เท้า ลีบ ลง การวัด พิส ัย การ
เคลื่อ นไหวของข้อ โดยให้ผู้ร ับ การประเมิน ออกแรงด้ว ยตนเอง ปรากฏว่ า ผู้ร ับ การ
ประเมินไม่ยอมทาตาม เนื่องจากอาการเจ็บปวด ผูร้ บั การประเมินเคลื่อนไหวข้อทีเ่ ท้าได้
เพียงเล็กน้อย ผูร้ บั การประเมินไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจกาลังกล้ามเนื้อ เนื่องจาก
ขณะออกแรงต้านจะมีอาการเจ็บปวด การตรวจความรู้สกึ ที่ผวิ หนัง พบว่าปกติและที่
สาคัญก็คอื เวลาสัมผัสบริเวณขา ผู้รบั การประเมินจะมีอาการเจ็บปวดที่รุนแรงทันที
หรือทีเ่ รียกว่า Allodynia
การตรวจโดยวิธี Bone Scan หลังการบาดเจ็บพบว่าบริเวณรอบ ๆ ข้อเข่า ข้อเท้าและ
เท้ามีสารกัมมันตรังสีมารวมตัวกันอย่างหนาแน่ นหลังฉีดสารกัมมันตรังสี 3 – 4 ชัวโมง
่
ในภาพถ่ายรังสีธรรมดาจะพบภาวะกระดูกโปร่งบาง (Osteoporosis) อย่างชัดเจน
อาการปวดแสบร้อนบริเวณขาข้างขวา (Causalgia)
ผูร้ บั การประเมินมีการสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 39 ของทัง้ ร่างกาย
ผูร้ บั การประเมินรายนี้มอี าการเจ็บปวดรุนแรงเฉพาะที่ ซึง่ จัดอยู่ในชนิดแรก ของกลุ่ม
อาการเจ็บ ปวดเฉพาะที่ท่ีส ลับ ซับ ซ้อ น (CRPS Type I) หรือ การปวดแสบร้อ น
(Causalgia) การตรวจร่างกายบริเวณขาทาได้ลาบาก เช่น การตรวจกาลังกล้ามเนื้อ
การตรวจปฏิกิริย ารีแ ฟลกซ์ การตรวจความรู้สึก ที่ผิว หนั ง การตรวจวัด พิส ัย การ
เคลื่อนไหวของข้อ วิธกี ารตรวจร่างกายดังกล่าวกระตุน้ ให้เกิดการเจ็บปวดทีร่ ุนแรง ผูร้ บั
การประเมินจะไม่ยอมทาตาม การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพที่อาศัยการตรวจ
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ร่างกายตามปกติ จึงไม่สามารถนามาใช้ตรวจประเมินการสูญเสียสมรรถภาพ ผูร้ บั การ
ประเมินรายนี้กไ็ ม่มเี ส้นประสาทเส้นใดของขาได้รบั บาดเจ็บและอาการเจ็บปวดก็เกิดขึน้
ตลอดทัง้ ขาและเท้า ดังนัน้ ถ้าจะทาการประเมินจากการบาดเจ็บของเส้นประสาทก็คงไม่
เหมาะสมและยังไม่มวี ธิ เี ฉพาะทีจ่ ะนามาประเมินการสูญเสียสมรรถภาพในบททีเ่ กีย่ วกับ
ขาและเท้า หรือ แขนและมือ ที่สามารถครอบคลุ ม เนื้ อ หาสาระเพีย งพอสาหรับ การ
บาดเจ็บในสถานการณ์ทเ่ี ป็ นลักษณะโดดเด่นเช่นนี้
พยาธิสภาพของกลุ่มอาการเจ็บปวดเรื้อรังเฉพาะที่ทส่ี ลับซับซ้อนในปจั จุบนั เชื่อว่าเกิดขึน้ ที่ระบบประสาท
ส่วนกลาง ดังนัน้ แพทย์ผปู้ ระเมินควรเลือกใช้การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพจากการยืน และการเดินทีผ่ ดิ ปกติตาม
ตารางที่ 5-13 หรือ ตารางที่ 4 – 6 ที่เกี่ยวกับการสูญเสียสมรรถภาพของขาและเท้าที่เกิดจากรอยโรคของระบบ
ประสาทส่วนกลาง (สมองและ/หรือไขสันหลัง) จากตารางที่ 5-15 หรือ ตารางที่ 4 – 6 ผูร้ บั การประเมินรายนี้มกี าร
สูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกายร้อยละ 20 ถึง ร้อยละ 39 เนื่องจากมีอาการเจ็บปวดทีร่ ุนแรงและไม่สามารถประกอบ
กิจวัตรประจาวัน จึงควรเลือกใช้ค่าการสูญเสียสมรรถภาพสูงสุดคือร้อยละ 39 จึงจะถือว่าการประเมินการสูญเสีย
สมรรถภาพด้วยวิธนี ้เี หมาะสม
ถ้าเปรียบเทียบกับสถานภาพของผูร้ บั การประเมินรายนี้โดยใช้เกณฑ์ การประเมิ นการสูญเสียจากท่าทาง
การเดิ นที่ ผิดปกติ ตามตารางที่ 3-5 ผูร้ บั การประเมินต้องเดินโดยใช้ไม้ค้ายันรักแร้ 2 ข้าง หรือไม้เท้า 2 ข้าง เป็ น
ประจาก็ควรมีค่าการสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 39 ของทัง้ ร่างกายผูร้ บั การประเมินใช้ขาเดิ นไม่ได้เลยจึงเทียบเท่ากับ
ขาถูกตัดขาดทาให้สญ
ู เสียสมรรถภาพร้อยละ 39 ของทัง้ ร่างกาย ดังนัน้ จะเห็นได้ว่าการประเมินให้ผรู้ บั การประเมิน
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 39 ของทัง้ ร่างกายนัน้ ได้รบั การสนับสนุ นโดยเหตุผลการประเมินจากหลายวิธี (ทุกวิธใี ห้ค่า
การประเมินทีต่ รงกัน)
3.2.14 แนวทางการประเมิ นการสูญเสี ยสมรรถภาพจากความผิ ดปกติ ของหลอดเลือด (Vascular
Disorders)
การแบ่งประเภทและเกณฑ์การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพทีเ่ กิดจากความผิดปกติของหลอดเลือดบริเวณ
ขาและเท้าให้ศกึ ษาจากตารางที่ 3-38 ในกรณีทข่ี าถูกตัดขาดเนื่องจากโรคของหลอดเลือดอุดตันให้ทาการประเมินการ
สูญเสียสมรรถภาพจากการตัดขาและเท้าตามเกณฑ์การประเมินในหัวข้อ 3.2.9 แล้วนาค่าการสูญเสียสมรรถภาพที่
ประเมินได้มารวมกับค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากความผิดปกติของหลอดเลือดตามระดับความรุ นแรงทีเ่ หมาะสม
จากตารางที่ 3-38 โดยใช้ตารางค่ารวม
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ตารางที่ 3-38

ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของขาจากความผิดปกติ ของหลอดเลือดบริเวณขา
(Lower Extremity Impairment Due to Peripheral Vascular Disease) (คิ ดเป็ นร้อยละของขา)

ระดับ 1
ระดับ 2
การสูญเสียสมรรถภาพ
การสูญเสีย
ร้อยละ0 – 9
สมรรถภาพร้อยละ
10 - 39
ไม่มอี าการปวดจาก
มี intermittent
กล้ามเนื้อขาดเลือด
claudication ขณะ
(Claudication)
เดินปกติ เป็ น
และไม่มอี าการปวดขณะ ระยะทาง 90 เมตร
พัก
ขึน้ ไป

ร่วมกับ
- มีการบวมชัวคราว
่

หรือ
- มีการบวมต่อเนื่อง
ระดั บ ปานกลาง ,
การใช้ ผ้ า ยืด พัน จะ
ควบคุ ม การบวมได้
บ้าง
ร่วมกับ
หรือ
การตรวจร่างกาย
-มีการทาลายของ
- คลาไม่พบชีพจรทีข่ า หลอด
- สูญเสียเนื้อเยื่อใต้
เลือดโดยมีอาการ
ผิวหนัง เพียงเล็กน้อย
แสดงให้เห็น เช่น
- พบหินปูนเกาะพอกที่ รอยแผลเป็ นของ
หลอดเลือดแดงใน
นิ้วเท้าทีถ่ ูกตัดหนึ่ง
ภาพถ่ายรังสี
นิ้วและไม่มอี าการ
- หลอดเลือดแดง หรือดา เจ็บปวดหรือทีเ่ คยมี
โปง่ พองแต่ไม่มอี าการ
แผลเรือ้ รังซึง่ หายดี
- ไม่จาเป็ นต้องผ่าตัดและ แล้ว และไม่มอี าการ
ไม่ตอ้ งจากัดกิจกรรม เจ็บปวด อาการ
แสดงต่าง ๆเหล่านี้
ยังยืนยันว่ามีโรค
หลอดเลือดทีย่ งั คง
ดาเนินอยู่

ระดับ 3
การสูญเสีย
สมรรถภาพ
ร้อยละ40 - 69
มี intermittent
claudication เมื่อเดิน
ปกติเป็ นระยะทาง
เกิน 20 เมตรขึน้ ไป
และเดินได้ไม่เกิน 90
เมตร เพราะอาการ
ปวดรุนแรง
หรือ
- มี ก ารบวมมากและ
ก า ร ใ ช้ ผ้ า ยื ด พั น
สามารถควบคุ ม การ
บวมได้น้อย

ระดับ 4
การสูญเสีย
สมรรถภาพ
ร้อยละ70 - 89
มี intermittent
claudication ขณะเดิน
ปกติเป็ นระยะทางน้อย
กว่า 20 เมตรหรือมี
อาการเจ็บปวดเป็ นครัง้
คราวขณะพัก
หรือ
- มี ก ารบวมมากและ
การใช้ผ้า ยืด พัน จะไม่
สามารถควบคุ ม การ
บวมได้เลย

ระดับ 5
การสูญเสีย
สมรรถภาพ
ร้อย90 - 100
มี อ า ก า ร เ จ็ บ ป ว ด ที่
รุนแรง
ตลอดเวลาแม้ใ นขณะ
พัก

หรือ
- มีหลอดเลือดเสียหาย
โ ด ย มี อ า ก า ร แ ส ด ง
ได้แ ก่ การตัด ขาที่ข้อ
เท้ า หรื อ เหนื อ ข้อ เท้ า
ทัง้ 2 ข้า ง หรือมีก าร
ตั ด นิ้ ว เท้ า ทุ ก นิ้ ว ของ
หรือ
หรือ
ทัง้ สอง เท้าหรือทัง้ นิ้ว
มีการทาลายหลอด
มีการทาลายหลอด
มือ นิ้ ว เท้า ของทัง้ สอง
เลือดโดยมีอาการ
เลือดโดยมีอาการ
แสดงเช่น มีรอย
แสดงเช่นมีการตัดขา ข้า งมีห ลัก ฐานยืน ยัน
นิ้วเท้าถูกตัด 2 นิ้ว
ตรงข้อเท้าหรือเหนือ ว่าโรคหลอดเลือดยังคง
หรือมากกว่าของเท้า ข้อเท้าหรือนิ้วเท้าของ ดาเนิ น อยู่ห รือ ยัง คงมี
แผลที่ แ ผ่ ก ว้ า ง หรื อ
ข้างเดียวกันและแผล ทัง้ 2 เท้าถูกตัดขาด
แ ผ ล ลึ ก ทั ้ ง 2 ข า
หายแล้ว พร้อมกับมี
ตัง้ แต่ 2 นิ้ว ขึน้ ไป
อาการแสดงทีย่ นื ยันว่า และยัง ปรากฏมีแผลที่ และอาจมีทม่ี อื ด้วย
โรคหลอดเลือดยังคง กว้างหรือแผลลึกทีข่ า
ดาเนินอยู่หรือยังมีแผล ข้างหนึ่ง ซึง่ บ่งบอกว่า
ตืน้ ๆ ปรากฏ
โรคหลอดเลือดยังคง
ดาเนินอยู่
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ตัวอย่างที่ 3.19
ประวัติ

อาการปัจจุบนั

การตรวจร่างกาย

การตรวจพิ เศษ
การวิ นิจฉัยโรค
ผลการประเมิ น
คาอธิ บาย

โรคหลอดเลือดดาอุดตัน (Deep Venous Thrombosis DVT) ทาให้เกิดการสูญเสีย
สมรรถภาพร้อยละ 8 ของทัง้ ร่างกาย
ผู้รบั การประเมินชายไทยอายุ 42 ปี ประสบอุบตั ิเหตุ ขณะปฏิบตั ิงานทาให้กระดูก
หน้าแข้งขวาหักและชิ้นกระดูกเลื่อนที่ได้รบั การรักษาด้วยการจัดกระดูกให้เข้าที่โดย
ไม่ ผ่ า ตัด และใส่ เ ฝื อ กปู น จนกระทัง่ กระดู ก ติ ด กัน ปรากฏว่ า หลัง การรัก ษาเกิด มี
ภาวะแทรกซ้อนจากหลอดเลือดดาทีอ่ ยู่ลกึ อุดตันบริเวณขาข้างขวาทีป่ ระสบอันตราย
เมื่อสิน้ สุดการรักษาหลังการประสบอันตรายหนึ่งปี ผู้ รบั การประเมินเดินได้นานไม่เกิน
หนึ่งชัวโมงและเดิ
่
นได้ไกลทีส่ ุดเพียง 1.6 กม. ยาทีร่ บั ประทานเป็ นประจาคือแอสไพริน
ผู้รบั การประเมินไม่เกิดโรคหลอดเลือดดาอุดตันซ้าอีก และ สามารถประกอบกิจวัตร
ประจาวันได้เป็ นปกติ
ข้อเข่าข้อเท้าและข้อใต้กระดูกทาลัส (Subtalar Joint) เคลื่อนไหวได้ปกติ การทดสอบ
กาลังกล้ามเนื้อพบว่าแข็งแรงเป็ นปกติ มีโรคหลอดเลือดดาผิดปกติเรือ้ รังบริเวณขาขวา
ซึง่ เป็ นผลมาจากหลอดเลือดดาทีอ่ ยู่ลกึ อุดตัน (DVT) ขาข้างซ้ายเป็ นปกติ ไม่มกี ารบวม
หรือหลอดเลือดดาโปง่ พอง (Varices) ขาข้างขวาบวม กดบุ๋ม 2+ เมื่อตรวจร่างกายตอน
เช้าทัง้ ๆ ทีพ่ นั ด้วยผ้ายึดวันละ 16 ชัวโมงทุ
่
กวัน ผิวหนังบริเวณข้อเท้าอักเสบเป็ นครัง้
คราวจากเลือดดาคังในหลอดเลื
่
อด ผิวหนังเปลีย่ นสีชวคราว
ั่
การถ่ายภาพรังสีบริเวณขาข้างขวา พบกระดูกหักเชื่อมติดกันสนิทตามกายวิภาค ไม่มี
โก่ง เกยกันหรือขาสัน้
โรคหลอดเลือ ดด าที่อ ยู่ลึก อุ ด ตัน บริเ วณขา (DVT) และกระดู ก หน้ า แข้ง ที่ห ัก เชื่อ ม
ติดกันแล้ว
ผูร้ บั การประเมินรายนี้มกี ารสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 8 ของทัง้ ร่างกาย
จากตารางที่ 3-38 แสดงว่าโรคของหลอดเลือดดาทีอ่ ยู่ลกึ อุดตันทีข่ าของ ผูร้ บั การ
ประเมินทาให้เกิดการสูญเสียสมรรถภาพอยูใ่ นระดับ 2 มีค่าการสูญเสียสมรรถภาพ
อยู่ระหว่าง ร้อยละ10 ถึงร้อยละ 39 ของขา ผูร้ บั การประเมินยังคงมีขาบวมในระดับ
ปานกลาง ควบคุมการบวมโดยใช้ผา้ ยืดพันได้เพียงบางส่วนค่าการสูญเสียสมรรถภาพ
ควรอยู่กง่ึ กลางระหว่างค่าสูงและค่าต่าของระดับ 2 คือ ร้อยละ 20 ของขา ซึง่ คิดเป็ น
ร้อยละ 8 ของทัง้ ร่างกาย (20% x 0.4 = 8%)

3.3 บทสรุปและตัวอย่างแนวทางการประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของขา (Lower Extremity Impairment
Evaluation Procedure, Summary and Examples)
เมื่อต้องการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพบริเวณขาและเท้าของผูร้ บั การประเมินแต่ละคน แพทย์ผปู้ ระเมิน
ต้องเริม่ ต้นทาการซักประวัตกิ ารเจ็บปว่ ยอย่างละเอียดพร้อมกับการตรวจร่างกายอย่างรอบคอบ จากนัน้ จึงปฏิบตั ติ าม
ขัน้ ตอนต่อไปนี้
1. ให้การวินิจฉัยโรค
2. พิจ ารณาว่ า ผู้ร ับ การประเมิน สิ้น สุด การรัก ษาหรือ ยัง ถ้า ยัง ไม่ ส้นิ สุด จะต้อ งรอจนสิ้น สุด การรัก ษา
โดยทัวไปกฎหมายก
่
าหนดให้ไม่เกินหนึ่งปี
3. ตรวจหาบริเวณส่วนต่ าง ๆ ของขาและเท้าที่มคี วามผิดปกติและมีความสัมพันธ์กบั การเจ็บป่วยหรือ
ประสบอันตรายทีจ่ ะต้องทาการประเมิน การสูญเสียสมรรถภาพ แล้วกาหนดวิธปี ระเมินทีต่ ้องนามาใช้ โดยศึกษาจาก
แบบการบันทึกการประเมิน รูป 3-10
4. คานวณค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากตารางทีต่ ามวิธปี ระเมินทีเ่ หมาะสมในแต่ละวิธจี ากคู่มอื นี้ (ตารางที่ 3-1)
5. ตรวจหาและคานวณค่าการสูญเสียสมรรถภาพทีเ่ กิดจากสูญเสียของเส้นประสาท
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6. ตรวจหาและคานวณค่าการสูญเสียสมรรถภาพทีเ่ กิดจากโรคหรือจากการบาดเจ็บของหลอดเลือด
7. ตรวจหาและคานวณค่าการสูญเสียสมรรถภาพที่เกิดจากกลุ่มอาการเจ็บปวดเฉพาะที่ท่สี ลับซับซ้อน
(CRPS)
8. ในกรณีท่ไี ม่สามารถประเมินการสูญเสียโดยวิธปี ระเมินทีม่ อี ยู่ทงั ้ หมด ก็ให้พจิ ารณาใช้วธิ ปี ระเมินจาก
ท่าทางการเดินทีผ่ ดิ ปกติถา้ ทาได้ พร้อมกับบันทึกเหตุผลการใช้วธิ นี ้ปี ระเมินในรายงาน
9. การพิจารณาเลือกวิธกี ารประเมินทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ โดยอาศัยประวัตกิ ารเจ็บปว่ ยและการตรวจร่างกายและ
ใช้ตารางที่ 3-2 เพื่อให้แน่ ใจว่าวิธใี ดทีส่ ามารถนาค่าประเมินการสูญเสียสมรรถภาพมารวมกันได้โดยใช้ตารางค่ารวม
ถึงแม้ว่าการสูญเสียกาลังกล้ามเนื้อจะสามารถประเมินการสูญเสียได้ 4 วิธี (ประเมินการสูญเสียสมรรถภาพจากการ
สูญเสียเส้นประสาท จากกล้ามเนื้อลีบ จากการตรวจกาลังกล้ามเนื้อ และจากท่าทางการเดิน) ทีผ่ ดิ ปกติ ก็ให้เลือกใช้วธิ ี
ประเมินทีม่ คี วามจาเพาะที่สุดเพียงวิธเี ดียว ตัวอย่างเช่น การบาดเจ็บของเส้นประสาท ถ้ามีวธิ ปี ระเมินทีอ่ าศัยฐาน
ทางกายวิภาค ก็ให้เลือกใช้วธิ เี ฉพาะทาการประเมิน เช่น การสูญเสียผิวหนังและโรคฝี ในกระดูก (Osteomyelitis) ใช้
หัวข้อ 3.2.11 การบาดเจ็บของเส้นประสาทใช้หวั ข้อ 3.2.12 และความผิดปกติของหลอดเลือด ใช้หวั ข้อ 3.2.14 ถ้ามี
การสูญเสียสมรรถภาพจากโรคของหลอดเลือดทีท่ าให้ต้องมีการตัดขาและเท้า ก็ให้ทาการประเมินโดยนาเอาค่าการ
สูญเสียสมรรถภาพของหลอดเลือดและส่วนของขาที่เหลืออยู่มารวมกับค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากการตัดขาและ
เท้าโดยใช้ตารางค่ารวม การสูญเสียสมรรถภาพของเส้นประสาทและของหลอดเลือดให้ลงบันทึกแยกจากกันเพราะว่า
การสูญเสียของทัง้ สองส่วนนี้มิได้เกิดขึน้ เฉพาะขาและเท้าเท่านัน้ แต่ ยงั อาจเกิดที่บริเวณอื่นได้ ท่าทางการเดินที่
ผิดปกติไม่ควรนามาใช้ประเมินบ่อยนัก ควรจะใช้กต็ ่อเมื่อวิธกี ารประเมินด้วยวิธอี ่นื ๆ ไม่เหมาะสม
10. ถ้าสามารถใช้วธิ ปี ระเมินการสูญเสียสมรรถภาพในผูร้ บั การประเมินคนเดียวกันได้หลายวิธกี ใ็ ห้เลือกใช้วธิ ี
ประเมินทีใ่ ห้ค่าการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพสูงสุดเพียงวิธเี ดียว การแปลงค่าการสูญเสียสมรรถภาพของขาไป
เป็ นของทัง้ ร่างกายให้ศกึ ษาจากตารางที่ 3 - 3 ในบทนี้การรวมค่าการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกายจากการ
ประสบอันตรายหรือเจ็บปว่ ยแต่ละอย่างของขาข้างเดียวกันให้ใช้ตารางค่ารวม
11. ถ้ามีการสูญเสียสมรรถภาพของขาทัง้ สองข้างก็ให้ทาการประเมินหาค่าการสูญเสียสมรรถภาพของขาแต่
ละข้างก่อนแล้วจึงแปลงค่าการสูญเสียสมรรถภาพของขาและเท้าแต่ละข้างไปเป็ นของทัง้ ร่างกาย แล้วจึงจะเอาค่าการ
สูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกายจากขาแต่ละข้างมารวมกันอีกครัง้ โดยใช้ตารางค่ารวม
ตัวอย่างที่ 3.20
ประวัติ

อาการปัจจุบนั

การบาดเจ็บ ของเส้นประสาทส่ว นปลายทาให้เ กิด การสูญ เสียสมรรถภาพร้อยละ 7
ของทัง้ ร่างกาย
ผูร้ บั การประเมินชายไทยอายุ 20 ปี พลัดตกจากบันไดสูง 5 เมตร มีอาการบาดเจ็บ
บริเวณเข่าขวาและนิ้วเท้าซ้า ย เข่าขวามีการฉีก ขาดของเส้นเอ็น Anterior Cruciate
Ligament และ Lateral Meniscus ฉีกขาด ได้รบั การรักษาโดยการผ่าตัดสร้างเส้นเอ็น
Anterior Cruciate Ligament ขึน้ มาใหม่ โดยการปลูกเส้นเอ็นที่นามาจากเอ็นสะบ้า
บางส่วนพร้อมกับตัด Meniscus ออกไปบางส่วน ผูร้ บั การประเมินมีอาการบาดเจ็บของ
เส้นประสาท Common Peroneal Nerve ในระดับ Neurapraxia ได้รบั การรักษาโดย
การเฝ้ าติด ตามและใส่ก ายอุป กรณ์ พ ยุง ข้อเท้าและเท้าชัว่ คราว นอกจากนี้ผู้ร ับการ
ประเมินยังมีกระดูกหักและข้อเคลื่อนบริเวณข้อนิ้วหัวแม่เท้าซ้ายได้รบั การรักษาโดยการ
ดึงกระดูกให้เข้าทีโ่ ดยไม่ผ่าตัด
หลังทากายภาพบาบัดแล้วผู้รบั การประเมินยังคงมีอาการปวดเข่าขวาเล็กน้อยหลังทา
กิจกรรมทีต่ อ้ งหักโหม และมีอาการตึงและฝืดบริเวณหัวแม่เท้าซ้าย
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การตรวจร่างกาย
1. บริเวณขาและเท้าขวา ผูร้ บั การประเมินเดินได้เป็ นปกติไม่ต้องใช้เครื่องช่วยพยุง มีการใช้เครื่องช่วยพยุงเป็ น
ครัง้ คราวในกรณีท่ตี ้องใช้กาลังมากในการทากิจกรรม ถ้าเป็ นการทากิจวัตรประจาวัน
ตามปกติกไ็ ม่ตอ้ งใช้เครื่องช่วยพยุงเดิน มีรอยแผลเป็ นจากการผ่าตัดบริเวณเข่าขวา แต่
กดไม่เจ็บ เข่าขวาไม่บวมและไม่มนี ้าในข้อกดไม่เจ็บบริเวณแนวข้อ กล้ามเนื้อบริเวณต้น
ขาขวาลีบลง 1 เซนติเมตร เมื่อเทียบกับข้างซ้ายและกล้ามเนื้อน่ องข้างขวาลีบลง 1
เซนติ เ มตร เมื่อ เทีย บกับ ข้า งซ้า ย การทดสอบก าลัง กล้ า มเนื้ อ พบว่ า ปกติย กเว้ น
กล้ามเนื้อขาขวาทีย่ กฝ่าเท้าด้านนอกขึน้ (Evertor Muscle) อ่อนแรง อยู่ในระดับ 4/5
การวัดพิสยั การเคลื่อนไหวเข่าขวาสามารถงอได้จาก 0o ไปถึง 130o ส่วนเข่าซ้ายงอได้
จาก 0o ไปถึง 138o
การทดสอบความมันคงของเข่
่
าขวา (Stability Test) ด้วยวิธขี อง Lachman และ
+
anterior drawer ให้ผล 1 ส่วนการทดสอบ pivot shift test ให้ผลลบ การตรวจสอบ
ความรูส้ กึ ที่ผวิ หนังพบว่าความรู้สกึ สัมผัสทีผ่ วิ หนังลดลงบริเวณด้านหลังเท้าขวาที่รบั
ความรูส้ กึ โดยแขนงประสาท superficial peroneal nerve ถ้าทางานปกติอาการชานี้กจ็ ะ
ถูกลืม การรับความรูส้ กึ จากแขนงประสาท deep peronal nerve ยังคงปกติ
2. บริเวณขาและเท้าซ้าย พบความผิดปกติเฉพาะบริเวณข้อปลายนิ้วของหัวแม่เท้า ซึง่ งอได้ 10o
การตรวจพิ เศษ
ในรายงานการผ่า ตัด ของผู้รบั การประเมิน ระบุว่ ามีการผ่ าตัดสร้า งเส้น เอ็น Anterior
Cruciate Ligament ขึน้ มาใหม่โดยใช้เอ็นสะบ้าส่วนกลาง 1/3 มาปลูกถ่ายแทน และยึด
ด้วยสกรู (Interference Screw) กับมีการตัดเอาส่วนครึง่ หลังของ Lateral Meniscus
ออกไปด้ ว ย ภาพถ่ า ยรัง สีธ รรมดาบริเ วณเข่ า ขวาก่ อ นผ่ า ตัด ไม่ พ บลัก ษณะการ
เปลี่ยนแปลงของข้อเข่าเสื่อม ภาพถ่ายรังสีบริเวณหัวแม่เท้าซ้าย พบกระดูกหักชนิด
ไม่เลื่อนทีท่ โ่ี คนนิ้วหัวแม่เท้าเชื่อมติดกันสนิท และข้อนิ้วหัวแม่เท้าเป็ นปกติ
การวิ นิจฉัยโรค
การบาดเจ็บข้อเข่าร่วมกับการบาดเจ็บเส้นประสาท peroneal nerve ที่ไม่สมบูรณ์
(Neurapraxia) ยังคงมีอาการผิดปกติหลงเหลืออยู่ กับภาวะหลังการตัด lateral
meniscus ออกไปบางส่วน และกระดูกหักบริเวณหัวแม่เท้าเชื่อมติดสนิทแล้ว
ผลการประเมิ น
ผูร้ บั การประเมินสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 7 ของทัง้ ร่างกาย
คาอธิ บาย
ให้ศกึ ษาและปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนทีละขัน้ ในการคานวณการสูญเสียสมรรถภาพ ดังนี้
1. จัดทาคาวิ นิจฉัยโรค
1.1 ขาและเท้าขวา
1. การฉีกขาดของเส้นเอ็น anterior cruciate ligament
2. การฉีกขาดของ lateral meniscus
3. การบาดเจ็บขัน้ neurapraxia ของเส้นประสาท common peroneal nerve
1.2 ขาและเท้าซ้าย
กระดูกหักหรือข้อเคลื่อนบริเวณข้อปลายนิ้วหัวแม่เท้า (IP)
2. พิ จารณาดูว่าการรักษาสิ้ นสุดหรือยัง
2.1 ขาและเท้าขวา
สิน้ สุดการรักษาแล้ว
2.2 ขาและเท้าซ้าย
สิน้ สุดการรักษาแล้ว
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3. ตรวจหาบริ เวณขาและเท้าตามตาแหน่ งกายวิ ภาคที่ พบความผิ ดปกติ ซึ่งสัมพันธ์กบั การประสบอันตราย
หรือเจ็บป่ วย แล้วจัดทารายชื่อวิ ธีที่น่าจะนามาใช้ในการประเมิ น
3.1 ขาและเท้าขวา
ต้นขา - ประเมินกล้ามเนื้อลีบ
เข่า
- ประเมินโดยใช้ฐานการวินิจฉัยโรค
น่อง - ประเมินกล้ามเนื้อลีบ
3.2 ขาและเท้าซ้าย
หัวแม่เท้า ประเมินโดยใช้วดั พิสยั การเคลื่อนไหวของข้อ
4. คานวณค่าการสูญเสียสมรรถภาพตามคาบรรยายและตารางที่การประเมิ นขาและเท้าที่ เหมาะสมจากคู่มือ
ดังนี้
4.1 ขาและเท้าขวา
4.1.1 กล้ามเนื้อต้นขาขวาลีบลง 1 ซม. ทาให้ผรู้ บั การประเมินสูญเสียสมรรถภาพของขาและเท้า ร้อยละ
3 หรือเท่ากับร้อยละ 1 ของทัง้ ร่างกาย (ตารางที่ 3-6)
4.1.2 การตัด lateral meniscus บางส่วน (Partial Meniscectomy) ทาให้ผู้รบั การประเมินสูญเสีย
สมรรถภาพของขาร้อยละ 2 หรือเท่ากับร้อยละ 1 ของทัง้ ร่างกาย (ตารางที่ 3-33)
4.1.3 เส้นเอ็น anterior cruciate ligament ยืดหย่อน (Laxity) ในระดับปานกลางทาให้สญ
ู เสีย
สมรรถภาพของขาและเท้า ร้อยละ 7 หรือเท่ากับร้อยละ 3 ของทัง้ ร่างกาย ตารางที่ 3-33
นาค่าประเมินการสูญเสียสมรรถภาพจากวิธกี ารประเมินทีใ่ ช้ฐานการวินิจฉัยโรคมารวมกัน คือ ร้อยละ 7
จากเส้นเอ็น anterior cruciate ligament ยืดหย่อน รวมกับ ร้อยละ 2 จากการตัด lateral meniscus ออกบางส่วน โดย
ใช้ตารางค่ารวม จะได้ค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากฐานการวินิจฉัยโรค ร้อยละ 9 ของขาขวา
4.2 ขาและเท้าซ้าย
วัดพิสยั การเคลื่อนไหวของข้อปลายนิ้วหัวแม่เท้า งอได้ 10o ทาให้สญ
ู เสียสมรรถภาพของขาร้อยละ 2 หรือ
เท่ากับร้อยละ 1 ของทัง้ ร่างกาย (ตารางที่ 3-14)
5. ตรวจหาการประสบอันตรายของเส้นประสาท และคานวณหาค่าการสูญเสียสมรรถภาพ
5.1 ขาและเท้าขวา
การบาดเจ็บของเส้นประสาท common peroneal nerve ที่ไม่สมบูรณ์ และยังมีการสูญเสียกาลัง
กล้ามเนื้อและสูญเสียความรูส้ กึ ทีผ่ วิ หนังหลงเหลืออยู่
5.1.1 การสูญเสียกาลังกล้ามเนื้อจากตารางที่ 2-11 กาลังกล้ามเนื้อบิดเท้าออกด้า นนอก (Evertor
Muscles) อยู่ในระดับ 4/5 มีการสูญเสียกาลังกล้ามเนื้อร้อยละ 25 แต่การบาดเจ็บเส้นประสาท common peroneal
nerve ทาให้มกี ารสูญเสียสมรรถภาพสูงสุดร้อยละ 15 ของทัง้ ร่างกายหรือร้อยละ 42 ของขา (ตารางที่ 3-37) ดังนัน้
การสูญเสียสมรรถภาพจากการสูญเสียกาลังกล้ามเนื้อบิดเท้าออกด้านนอกเท่ากับ 25% x 15% เท่ากับ ร้อยละ 4 ของ
ทัง้ ร่างกาย
5.1.2 การสูญเสียความรูส้ กึ ทีผ่ วิ หนังบางส่วน แต่ยงั สามารถประกอบกิจวัตรประจาวันได้ จากตารางที่
2-10 ความรู้สกึ สัมผัสลดลงบริเวณด้านหลังเท้าขวา แต่ไม่รสู้ กึ ผิดปกติขณะประกอบกิจวัตรประจาวัน ทาให้สญ
ู เสีย
ความรูส้ กึ สัมผัสทีร่ ะดับ 4 มีค่าการสูญเสียร้อยละ 25 ของแขนง superficial peroneal nerve เนื่องจากค่าการสูญเสีย
ความรูส้ กึ สัมผัสของเส้นประสาทแขนงนี้คอื ร้อยละ 2 ของทัง้ ร่างกาย หรือ ร้อยละ 5 ของขา (ตารางที่ 3-37) ดังนัน้
การสูญเสียสมรรถภาพจากการสูญเสียความรูส้ กึ ทีผ่ วิ หนังบางส่วนเท่ากับ 25% x 2% เท่ากับ ร้อยละ 0.5 หรือ ร้อยละ
1 ของทัง้ ร่างกาย
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นาค่าการสูญเสียกาลังกล้ามเนื้อและความรูส้ กึ ทีผ่ วิ หนังมารวมกันโดยใช้ตารางค่ารวม (ร้อยละ 4 รวมกับ
ร้อยละ 1) เท่ากับ ร้อยละ 5 ของทัง้ ร่างกาย
5.2 ขาและเท้าซ้าย
ไม่มกี ารประสบอันตรายของเส้นประสาท
6. ตรวจหาการประสบอันตรายของหลอดเลือด และคานวณหาค่าการสูญเสียสมรรถภาพ
6.1 ขาและเท้าขวา
ไม่มกี ารประสบอันตรายของหลอดเลือด
6.2 ขาและเท้าซ้าย
ไม่มกี ารประสบอันตรายของหลอดเลือด
7. ตรวจหาการประสบอันตรายอื่น ๆ ที่ทาให้เกิ ดกลุ่มอาการเจ็บปวดเฉพาะที่ที่สลับซับซ้อน พร้อมกับ
ประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพ
7.1 ขาและเท้าขวา
ไม่เกิดกลุ่มอาการดังกล่าวข้างต้น
7.2 ขาและเท้าซ้าย
ไม่เกิดกลุ่มอาการดังกล่าวข้างต้น
8. ถ้าไม่สามารถหาวิ ธีต่าง ๆ ที่มีอยู่มาประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพก็ให้กลับไปพิจารณาวิ ธีการประเมิ น
การสูญเสียสมรรถภาพโดยวิธีการใช้ท่าทางการเดิ นที่ผิดปกติ ที่สามารถตรวจพบทางคลินิก
8.1 ขาและเท้าขวา
ไม่สามารถนามาประยุกต์ใช้
8.2 ขาและเท้าซ้าย
ไม่สามารถนามาประยุกต์ใช้
9. ให้พิจารณาการใช้ตารางที่ไขว้ของขาและเท้าจากตารางที่ 3-2 (Lower Extremity, Cross-Usage Table) เพื่อ
ค้นหาวิ ธีการประเมิ นที่สามารถใช้ได้
9.1 ขาและเท้าขวา
วิธที ่อี าจจะนามาใช้ประเมิน ได้แก่ ประเมินกล้ามเนื้อลีบ ฐานการวินิจฉัยโรค และการบาดเจ็บของ
เส้นประสาท
วิธกี ารประเมินที่สามารถนามาใช้ได้คอื วิธวี ดั กล้ามเนื้อลีบเพียงอย่า งเดียว หรือใช้วธิ ฐี านการวินิจฉัยโรค
ร่วมกับการบาดเจ็บของเส้นประสาท
9.2 ขาและเท้าซ้าย
ใช้วธิ กี ารวัดพิสยั การเคลื่อนไหวของข้อได้เพียงวิธเี ดียว ไม่มวี ธิ อี ่นื ๆ
10. จากการพิ จารณาข้อมูลทัง้ หมดทางการแพทย์ที่รวบรวมมาได้ แล้วเลือกวิ ธีการประเมิ นทางคลิ นิกที่สาคัญ
และเหมาะสมที่สุดสาหรับอาการเจ็บป่ วย / การประสบอันตรายของผูร้ บั การประเมิ นรายนัน้ ๆ หลังจากนัน้ จึง
ให้รวมค่าการสูญเสี ยสมรรถภาพของแต่ ละวิ ธีที่ประเมิ นได้ในกลุ่มเดียวกันของขาแต่ละข้างของผู้รบั การ
ประเมิ น ค่าการสูญเสียสมรรถภาพที่ประเมิ นได้ควรแปลงจากของขาไปเป็ นของทัง้ ร่างกาย
10.1 ขาและเท้าขวา
นาค่ าการสูญ เสีย สมรรถภาพจากวิธีป ระเมินโดยใช้ฐานการวินิจฉัยโรคมารวมกับ ค่าที่ประเมิน จากการ
บาดเจ็บของเส้นประสาทคือ ร้อยละ 9 ของขากับร้อยละ 5 ของขาโดยใช้ตารางค่ารวมจะได้ค่าร้อยละ 14 ของขา จาก
การเจ็บปว่ ย / การประสบอันตราย
10.2 ขาและเท้าซ้าย
สามารถประเมินโดยใช้วิธีว ัดพิสยั การเคลื่อนไหวของข้อ ได้เ พีย งวิธีเดียว ได้ค่าการสูญเสีย สมรรถภาพ
ร้อยละ 2 ของขา
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11. นาค่าการสูญเสียสมรรถภาพที่ได้จากส่วนต่าง ๆ ของขาและเท้าข้างเดียวกันจากข้อ 10 มารวมกันโดยใช้
ตารางค่ ารวม ค่า ที่ประเมินได้ก็จ ะเป็ นค่ าการสูญเสียสมรรถภาพของขาแต่ ละข้าง ทาการแปลงค่า การสูญ เสีย
สมรรถภาพ ของขาและเท้าแต่ละข้างไปเป็ นค่าการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกาย (ตารางที่ 3-3) ถ้ามีการสูญเสีย
สมรรถภาพของขาและเท้าทัง้ 2 ข้าง ก็ให้ทาการแปลงค่าการสูญเสียสมรรถภาพของขาและเท้าแต่ ละข้ างไปเป็ น
ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกายก่อนแล้วจึงจะนาค่าทีไ่ ด้แต่ละข้างมารวมกัน โดยใช้ตารางค่ารวม
11.1 ขาและเท้าขวา
ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของขาร้อยละ 14 ได้มาจากการประเมินการสูญเสีย จากการบาดเจ็บบริเวณข้อเข่า
และการบาดเจ็บของเส้นประสาท common peroneal nerve จากนัน้ แปลงค่าการสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 14 ของขา
ไปเป็ นค่าการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกาย จะได้ค่าการสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 6 ของทัง้ ร่างกาย
11.2 ขาและเท้าซ้าย
กระดูกหักและข้อเคลื่อนบริเวณข้อปลายนิ้วหัวแม่เท้า เป็ นการเจ็บป่วย / การประสบอันตรายเพียงอย่าง
เดียวทีส่ ามารถนามาประเมินบริเวณขาและเท้าข้างซ้าย ดังนัน้ ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของขาร้อยละ 2 ก็ไม่ต้อง
นาไปรวมกับค่าการสูญเสียสมรรถภาพทีเ่ กิดจากการเจ็บป่วย / การประสบอันตรายอื่น ๆ บริเวณขาและเท้าข้างซ้าย
การประเมินขัน้ สุดท้ายให้ทาการแปลงค่าการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 2 ของขาไปเป็ นของทัง้ ร่างกายก็
จะได้ค่า ร้อยละ 1 ของทัง้ ร่างกาย
เมื่อมาถึงขัน้ นี้ จะเห็นได้ว่าค่าการสูญเสียสมรรถภาพของขาและเท้าแต่ละข้างได้ถูกเปลี่ยนไปเป็ นค่าการ
สูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกาย ให้นาค่าการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกายจากขาและเท้าแต่ละข้างมารวมกัน
โดยใช้ตารางค่ารวมจะได้เป็ นค่าการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกายของผูร้ บั การประเมินทัง้ หมดที่นามาประเมิน
นาค่าร้อยละ 6 ของทัง้ ร่างกายจากขาและเท้าข้างขวามารวมกับร้อยละ 1 ของทัง้ ร่างกาย จากขาและเท้าข้างซ้าย จะได้
ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกายร้อยละ 7
ตัวอย่างที่ 3.21
ประวัติ

อาการปัจจุบนั
การตรวจร่างกาย

การสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ8 ของทัง้ ร่างกาย ทีเ่ กิดจากข้อสะโพกเคลื่อนและหลัง
การผ่าตัดข้อเคลื่อนไหวได้น้อยลง
ผูร้ บั การประเมินหญิงไทย อายุ 30 ปี ประสบอันตรายจากอุบตั เิ หตุทางรถยนต์ ทาให้ขอ้
สะโพกข้างซ้ายเคลื่อน พร้อมกับขอบเบ้าสะโพกแตกทางด้านหลัง ได้รบั การรักษาโดย
วิธผี ่าตัดและดามเบ้าสะโพกทีแ่ ตกด้วยโลหะดามกระดูก เนื่องจากเบ้าสะโพกแตกเป็ น
หลายชิ้น ข้อไม่มนคง
ั่
หลังผ่าตัดจึงต้องใช้วธิ ดี งึ ถ่วงข้อสะโพกไว้นาน 4 สัปดาห์
หลังจากชิน้ กระดูกหักเชื่อมติดกันพบว่าช่องข้อแคบลง ทาให้การเคลื่อนไหวข้อสะโพก
ข้างซ้ายลดลง
ผูร้ บั การประเมินยังมีอาการเจ็บปวดบริเวณขาหนีบข้างซ้ายตอนเย็น หลังจากทางาน
บ้านและเลีย้ งลูก
ผูร้ บั การประเมินเดินกะเผลก (Antalgic Gait) เมื่อลงน้าหนักบนเท้าข้างซ้าย

พิ สยั การเคลื่อนไหวข้อสะโพกข้างซ้าย มีดงั นี้
งอข้อได้ 50o เหยียดข้อได้ 15o ข้อหมุนออกนอกได้ 15o หมุนเข้าในได้ 20o กางข้อได้
20o หุบข้อได้ 5o กล้ามเนื้อต้นขาข้างซ้ายลีบลง 3 เซนติเมตรและกล้ามเนื้อน่ องลีบลง
2 เซนติเมตร
การตรวจพิ เศษ
ภาพถ่ายรังสีบริเวณข้อสะโพก พบว่าช่องข้อสะโพกข้างซ้ายเหลือเพียง 1 มิลลิเมตร

251
การวิ นิจฉัยโรค
ผลการประเมิ น
คาอธิ บาย

ตัวอย่างที่ 3.22
ประวัติ

อาการปัจจุบนั
การตรวจร่างกาย

การตรวจพิ เศษ

การวิ นิจฉัยโรค
ผลการประเมิ น

ข้อสะโพกข้างซ้ายเคลื่อนพร้อมกับมีโลหะดามเบ้าข้อสะโพก และมีขอ้ สะโพกข้างซ้าย
เสือ่ มอักเสบ
ผูร้ บั การประเมินมีการสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 8 ของทัง้ ร่างกาย
การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของผูร้ บั การประเมินรายนี้ สามารถประเมินได้ 3 วิธี
คือ วิธวี ดั พิสยั การเคลื่อนไหวของข้อสะโพก กล้ามเนื้อลีบและข้อเสื่อมอักเสบ (ตารางที่
3-2) ค่าการสูญเสียสมรรถภาพที่ประเมินได้จากการวัดพิสยั การเคลื่อนไหวของข้อไม่
สามารถนามารวมกับค่าการประเมินการสูญเสียจากข้ออักเสบและจากกล้ามเนื้อลีบ
วิธกี ารประเมินโดยการวัดพิสยั การเคลื่อนไหวของข้อควรเป็ นวิธเี ฉพาะทีเ่ หมาะสมและ
ตรงกับลักษณะของการ สูญเสียสมรรถภาพของผู้รบั การประเมินมากที่สุด (ตารางที่
3-9) ข้อสะโพกงอได้ 50o มีการสูญเสียสมรรถภาพถูกจัดอยู่ในระดับรุนแรง มีค่าการ
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 20 ของขา
การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพทีไ่ ด้จากการประเมินโดยวิธอี ่นื ๆ จัดอยู่ในระดับมี
ความรุนแรงน้อยกว่าการสูญเสียสมรรถภาพจากการเคลื่อนไหวข้อสะโพก ดังนัน้ จึงให้
เลือกค่าการสูญเสียสมรรถภาพของข้อสะโพกอย่างถาวรจากการวัดพิสยั การเคลื่อนไหว
คือร้อยละ 20 ของขา
ท าการแปลงค่ า การสู ญ เสี ย สมรรถภาพไปเป็ น ของทั ง้ ร่ า งกาย จะได้ ร้ อ ยละ 8
ของทัง้ ร่างกาย (20% x 0.4 = 8%)
ขาสองข้างยาวไม่เท่ากันจากกระดูกหน้าแข้งซ้ายหักและเชื่อมติดกันผิดรูป กับกล้ามเนื้อ
ลีบ ทาให้เกิดการสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ10 ของทัง้ ร่างกาย
ผูร้ บั การประเมินชายไทยอายุ 40 ปี ตกจากนัง่ ร้านขณะปฏิบตั หิ น้าที่ มีกระดูก Tibial
Plateau หักบริเวณเข่าซ้าย และกระดูกหน้าแข้ง และ fibula ข้างขวาหักแบบเปิ ด
(Open Fracture of Tibia) กระดูกหน้าแข้งข้างขวาได้รบั การรักษาโดยการทาความ
สะอาดบาดแผล และจัดกระดูกให้เข้าที่ ดามกระดูกหักด้วย Rush pin ส่วนกระดูก tibial
plateau ข้า งซ้า ยหัก ได้ ร ับ การรัก ษาโดยการใส่ เ ฝื อ ก 3 สัป ดาห์ แล้ ว เปลี่ย นเป็ น
กายอุปกรณ์เสริมเข่า
ผูร้ บั การประเมินไม่สามารถประกอบกิจวัตรประจาวันบางอย่างเนื่องจากอาการเจ็บปวด
ทีข่ าทัง้ 2 ข้าง ขณะลุกขึน้ ยืนหรือยกสิง่ ของ
การวัด พิส ัย การเคลื่อ นไหวของข้อ เข่า 2 ข้า งอยู่ ใ นเกณฑ์ป กติ ขาข้า งขวาเกออก
(Valgus) 12 องศา ข้อเข่าทัง้ 2 ข้างมันคงดี
่
กล้ามเนื้อน่ องข้างขวาลีบลง 2 เซนติเมตร
เมื่อเทียบกับข้างซ้าย ระบบเส้นประสาทและหลอดเลือดบริเวณขาทัง้ 2 ข้าง เป็ นปกติ
ไม่พบกล้ามเนื้ออ่อนแรง
จากภาพถ่ายรังสีบริเวณกระดูกหักพบว่ากระดูกเชื่อมติดกันสนิท กระดูกหักบริเวณเข่า
ซ้ายเชื่อมติดกันสนิทโดยชิน้ กระดูกหักไม่เลื่อนที่ แต่กระดูกหน้าแข้งข้างขวาเชื่อมติดกัน
ในตาแหน่ งขาเก (Valgus) 12o เมื่อวัดความยาวขาทัง้ 2 ข้าง (Teleroentgenography)
พบว่าขาข้างขวาสัน้ ไป 1.5 เซนติเมตร
กระดูก tibial plateau ข้างซ้ายหักมีการเชื่อมติดสนิทและกระดูกหน้าแข้งข้างขวาเชื่อม
ติดผิดรูป (Malalignment)
ผูร้ บั การประเมินสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 10 ของทัง้ ร่างกาย
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กระดูก tibial plateau ข้างซ้ายหักโดยชิน้ กระดูกไม่เลื่อนทีม่ คี ่าการสูญเสียสมรรถภาพ
ของขาร้อยละ 5 กระดูกหน้าแข้งข้างขวาหัก และเชื่อมติดผิดรูป (Valgus) มีการสูญเสีย
สมรรถภาพของขา ร้อยละ 20 (ตารางที่ 3-33)
ขาที่สนั ้ น้อยกว่า 2 เซนติเมตร ไม่ต้องนามาประเมินการสูญเสียสมรรถภาพ ส่วน
การสูญเสียสมรรถภาพจากกล้ามเนื้อน่ องข้างขวาลีบ (ตารางที่ 3-6) ไม่ต้องนามา
ประเมินการสูญเสียสมรรถภาพอีก เนื่องจากได้ใช้การประเมินการสูญเสียโดยวิธฐี าน
การวินิจฉัยโรคแล้ว
ทาการแปลงค่าการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของขาร้อยละ 20 ข้างขวา ไปเป็ น
ของทัง้ ร่างกายโดยคูณด้วย 0.4 จะได้ค่าร้อยละ 8 (20% x 0.4 = 8%)
ขาข้างซ้ายสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 5 ของขา แปลงค่าไปเป็ นของทัง้ ร่างกายจะได้
ค่าร้อยละ 2 (5% x 0.4 = 2%)
ขาข้างขวาสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 8 ของทัง้ ร่างกายให้นามารวมกับขาข้างซ้ายที่
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 2 ของทัง้ ร่างกาย โดยใช้ตารางค่ารวม จะได้ค่าการสูญเสีย
สมรรถภาพร้อยละ 10 ของทัง้ ร่างกาย จากการประสบอันตราย ส่วนอาการเจ็บปวดได้
คิดรวมไว้ในการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพแล้ว

ตัวอย่างที่ 3.23

กระดูก tibial plateau หักชนิดไม่เลื่อนที่พร้อมกับมีการบาดเจ็บของเส้นประสาท
common peroneal nerve (Neuropathy) ทาให้เกิดการสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 10
ของทัง้ ร่างกาย
ผูร้ บั การประเมินชายอายุ 50 ปี ถูกสะเก็ดโลหะจากแท่นกลึงกระเด็นออกมากระแทก
อย่างแรงและทะลุเข้าไปทีบ่ ริเวณเข่าขวา ทาให้เกิดกระดูกหักบริเวณ lateral tibial
plateau และปลายบนกระดูก fibula ก็หกั พร้อมกับเส้นประสาท common peroneal
ฉีกขาด ได้รบั การรักษาโดยการผ่าตัดจัดชิ้นกระดูกหักให้ เข้าที่ และยึดตรึงด้วยโลหะ
ดามกระดูกภายใน พร้อมกับเย็บซ่อมเส้นประสาท common peroneal หลังผ่าตัดใส่
อุปกรณ์ พยุงข้อเข่า 3 สัปดาห์ แล้วจึงเริม่ เคลื่อนไหวข้อเข่า ปรากฏว่าหลังผ่าตัด 2
เดือนกระดูกหักเชื่อมติดสนิทโดยไม่มคี วามพิการข้อเข่า แต่เส้นประสาทฟื้ นตัวได้เพี ยง
บางส่วน
ผูร้ บั การประเมินมีอาการเจ็บปวดด้านข้างของขา ถ้าเดินโดยไม่ใช้กายอุปกรณ์จะเดิน
เท้าลาก หรือเท้าตกเล็กน้อย (Steppage Gait) ถ้าต้องการเดินทางระยะไกล ๆ ต้องใช้
กายอุปกรณ์พยุงข้อเท้า (AFO)
ผูร้ บั การประเมินสามารถเหยียดข้อเท้าได้ไม่สดุ ขาดไป 2 องศา งอเข่าได้ 100 องศา ไม่
พบความพิการผิดรูป กล้ามเนื้อน่ องลีบลง 2.5 เซนติเมตร เอ็นยึดข้อเข่ายังแข็งแรงดี
มีอาการชาบริเวณด้านนอกของขาขวาส่วนล่างและเท้าทาให้สูญเสียความรู้สกึ อยู่ใน
ระดับ 4 (ตารางที่ 2-10) การสูญเสียกาลังกล้ามเนื้อทีส่ งการโดยเส้
ั่
นประสาท common
peroneal อยู่ในระดับ 3 (ตารางที่ 2-11)
จากภาพถ่ายรังสีบริเวณข้อเข่าและขาขวา พบว่ากระดูกหน้าแข้ง และ fibula ทีห่ กั เชื่อม
ติดสนิท
กระดูก tibial plateau หักชนิดไม่เลื่อนที่ มีเส้นประสาท common peroneal เสียหาย
(Neuropathy)
ผูร้ บั การประเมินมีการสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 10 ของทัง้ ร่างกาย

ประวัติ

อาการปัจจุบนั

การตรวจร่างกาย

การตรวจพิ เศษ
การวิ นิจฉัยโรค
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จากตารางที่ 3-33 ผูร้ บั การประเมินมีกระดูก tibial plateau หักชนิดไม่เลื่อนทีท่ าให้เกิด
การสูญเสียสมรรถภาพของขาร้อยละ 5 ผูป้ ระเมินไม่ควรใช้ตารางที่ 3-6 มาประเมิน
การสูญเสียสมรรถภาพจากกล้ามเนื้อลีบร่วมกับวิธที ่ใี ช้ฐานการวินิจฉัยโรค ส่วนการ
สูญเสียสมรรถภาพของเส้นประสาทควรแยกการประเมินออกมาต่างหาก
จากตารางที่ 2-10 การสูญเสียความรู้สกึ สัมผัสที่ผวิ หนังระดับ 4 ทาให้มกี ารสูญเสีย
ความรูส้ กึ ร้อยละ 10 - 25 เนื่องจากผูร้ บั การประเมินมีอาการชาควรใช้ค่าการสูญเสียที่
ร้อยละ 25 ให้นาเอาค่า 25% มาคูณกับ 5% จากค่าการสูญเสียสมรรถภาพสูงสุดทีเ่ กิด
จากการสูญเสียความรูส้ กึ ทีผ่ วิ หนังของเส้นประสาท common peroneal (ตารางที่
3-37) จะเป็ นค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากการสูญเสียความรู้สกึ ซึ่งเท่ากับ 1.25%
(25% x 5%) ให้ใช้ค่า 1% ของขา จากตารางที่ 2-11 การสูญเสียกาลังกล้ามเนื้อระดับ 3
ทาให้มกี ารสูญเสียสมรรถภาพ ร้อยละ 26 - 50 เนื่องจากผูร้ บั การประเมินต้องใช้กาย
อุปกรณ์พยุงข้อเท้าเป็ นบางเวลาจึงควรพิจารณาใช้ค่า 50% ให้นาค่า 50% มาคูณกับ
42% จากการสูญเสียสมรรถภาพสูงสุดจากการสูญเสียกาลังกล้ามเนื้อของเส้นประสาท
สังการ
่ common peroneal (ตารางที่ 3-37) ก็จะได้ค่าการสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 21
ของขา เมื่อรวมค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากความรูส้ กึ สัมผัสร้อยละ 1 ของขากับ
ค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากการสูญเสียกาลังกล้ามเนื้อร้อยละ 21 ของขา (50% x
42% = 21%) จากการบาดเจ็บของเส้นประสาททัง้ เส้น ก็จะได้ค่าร้อยละ 22 ของขา โดย
ใช้ตารางค่ารวม
นาค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากกระดูกหักร้อยละ 5 ของขามารวมกับ ร้อยละ 22 ของ
ขาทีเ่ กิดจากการบาดเจ็บของเส้นประสาทโดยใช้ตารางค่ารวมก็จะได้ค่าร้อยละ 26 ของ
ขา หรือเท่ากับร้อยละ 10 ของทัง้ ร่างกาย (26% x 0.4 = 10.4% หรือ 10%)

ตัวอย่างที่ 3.24

การผ่าตัดเปลีย่ นใส่ขอ้ สะโพกเทียมทัง้ ข้อ ทาให้เกิดการสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 20
ของทัง้ ร่างกาย
ผูร้ บั การประเมินหญิงไทย อายุ 30 ปี ตามตัวอย่างที่ 3.21 มีอาการข้อสะโพกเสื่อม
เพิม่ ขึน้ เรื่อย ๆ จนต้องได้รบั การผ่าตัดเปลีย่ นใส่ขอ้ สะโพกเทียมทัง้ ข้อ หลังผ่าตัด 2 ปี
ผูร้ บั การประเมินต้องการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพ จึงมารับการตรวจประเมินจาก
แพทย์อกี ครัง้ หนึ่ง
ผู้รบั การประเมินมีอาการเจ็บสะโพกและเดินกะเผลกเล็กน้อย ขึน้ บันไดได้ปกติ สวม
ถุงเท้าและรองเท้าได้ดว้ ยความลาบากเนื่องจากงอและบิดข้อสะโพกออกนอกได้ไม่เต็มที่
นัง่ ได้นานไม่จากัดระยะเวลาไม่เคยใช้รถประจาทางสาธารณะทัง้ ๆ ทีผ่ รู้ บั การประเมิน
คิดว่าน่ าจะทาได้ ไม่เคยใช้ไม้เท้าและสามารถเดินได้เป็ นระยะทาง 1 กิโลเมตร โดยไม่
ต้องพัก มีความลาบากในการประกอบกิจกรรมกับครอบครัว
กล้ามเนื้อบริเวณต้นขาและน่องซ้ายยังคงลีบอย่างต่อเนื่องข้อสะโพกซ้ายยึดในท่างอ 150
ขาทัง้ 2 ข้างยาวเท่ากัน ข้อสะโพกงอได้ 900 กางข้อได้ 200 หุบข้อได้ 100 หมุนออก
นอกได้ 200 และหมุนเข้าในได้ 200
การถ่ายภาพรังสี พบว่าข้อสะโพกเทียมทัง้ ข้อยังคงอยู่ในตาแหน่งทีด่ ี
ภาวะหลังการผ่าตัดเปลีย่ นใส่ขอ้ สะโพกเทียมทัง้ ข้อ
ผูร้ บั การประเมินมีการสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 20 ของทัง้ ร่างกาย

ประวัติ

อาการปัจจุบนั

การตรวจร่างกาย

การตรวจพิ เศษ
การวิ นิจฉัยโรค
ผลการประเมิ น
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คาอธิ บาย

ตัวอย่างที่ 3.25
ประวัติ

อาการปัจจุบนั
การตรวจร่างกาย

การตรวจพิ เศษ
การวิ นิจฉัยโรค
ผลการประเมิ น
คาอธิ บาย

ถ้าใช้วธิ ปี ระเมินจากฐานการวินิจฉัยโรคตามตารางที่ 3-33 และ 3-34 แล้วก็ไม่ตอ้ งใช้วธิ ี
ประเมินจากกล้ามเนื้อลีบตามตารางที่ 3-6
ตามตารางที่ 3 – 34 ผูร้ บั การประเมินได้รบั การผ่าตัดเปลีย่ นใส่ขอ้ สะโพกเทียมทัง้ ข้อจะ
ได้คะแนนจากอาการเจ็บปวด
40 คะแนน
เดินกะเผลกเล็กน้อยได้
8 คะแนน
ไม่ตอ้ งใช้ไม้เท้าได้
11 คะแนน
เดินได้ไกล 1 กิโลเมตร ได้
8 คะแนน
สามารถขึน้ บันไดได้
4 คะแนน
สวมถุงเท้าลาบากได้
2 คะแนน
สามารถนังได้
่ เป็ นเวลานานได้
4 คะแนน
สามารถโดยสารรถประจาทางได้
1 คะแนน
O
ข้อสะโพกยึดในท่างอ15 ได้
0 คะแนน
ขาทัง้ 2 ข้างยังคงยาวเท่ากันได้
1 คะแนน
ส าหรับ การสูญ เสีย พิส ัย การเคลื่อ นไหวข้อ สะโพกในท่ า งอไม่ ไ ด้ค ะแนน ส่ ว นการ
เคลื่อนไหวอื่น ๆ อีก 4 ทิศทาง ได้เพียง 2 คะแนน
รวมคะแนนทัง้ หมด 40+8+11+8+4+2+4+1+1+2 = 81 คะแนน ได้ค่าการสูญเสีย
สมรรถภาพของขาร้อยละ 50 หรือเท่ากับร้อยละ 20 ของทัง้ ร่างกาย (ตารางที่ 3-33)
การผ่าตัดเท้าผ่านกระดูกฝ่าเท้า (Transmetatarsal Amputation) ทาให้สูญเสีย
สมรรถภาพร้อยละ 25 ของทัง้ ร่างกาย
ผูร้ บั การประเมินชายไทยอายุ 50 ปี ประสบอันตรายขณะปฏิบตั งิ านโดยเท้าขวาถูกรถ
ยกวิ่ง ทับ หลัง เท้า และมีบ าดแผลฉี ก ขาด ได้ร ับ การรัก ษาโดยการท าความสะอาด
บาดแผล ตัดเนื้อทีต่ ายออกและใช้โลหะดามกระดูกฝ่าเท้าทีห่ กั ทัง้ 5 ชิน้ ภายหลังการ
ผ่ า ตั ด มี ก ารติ ด เชื้ อ จึ ง ต้ อ งตั ด เท้ า ส่ ว นหน้ าออกทั ้ง หมดผ่ า นกระดู ก ฝ่ า เท้ า
(Transmetatrsal Amputation) หลังการตัดเท้าส่วนหน้าออกปรากฏว่าแผลหายดี แต่ยงั
มีอาการตึงบริเวณเท้า ไม่สามารถทางานหนัก
มีอาการตึงบริเวณข้อเท้าและเท้า สามารถเดินโดยสวมเท้าปลอมเสริมเท้าส่วนหน้ า
แต่เดินกะเผลกและกล้ามเนื้อน่องลีบ ไม่สามารถยืนได้นานเนื่องจากอาการเจ็บเท้า
ปรากฏว่ามีรอยแผลเป็ นหลายแห่งบริเวณเท้าส่วนทีเ่ หลือ ข้อเท้ายึดในท่ากระดกขึน้ 100
(Flexion Contracture 100) สามารถเหยียดข้อเท้าลงได้ 250 กระดูกส้นเท้า (Os calcis)
ติดแข็งในท่าเอียงออกนอก 150 ไม่สามารถบิดเท้าเข้าในจากตาแหน่ง 150
ภาพถ่ายรังสีบริเวณข้อเท้า พบกระดูกฝา่ เท้าและข้อเท้าทีห่ กั เชื่อมติดสนิทและข้อเท้าอยู่
ในท่าเอียงออกนอก (Valgus Deformity)
เท้าถูกตัดขาดผ่านกระดูกฝา่ เท้า (Healed Transmetatarsal Amputation) และแผลหายดี
ผูร้ บั การประเมินสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 25 ของทัง้ ร่างกาย
จากตารางที่ 3-32 การตัดเท้าผ่านกระดูกฝ่าเท้าทาให้เกิดการสูญเสียสมรรถภาพของ
เท้าร้อยละ 57 หรือร้อยละ 40 ของขา ผูร้ บั การประเมินยังมีการสูญเสียสมรรถภาพของ
ส่วนอื่นอีกนอกเหนือไปจากการตัดเท้าบางส่วนออก
จากตารางที่ 3-13 ส้นเท้าพิการทาให้เกิดการสูญเสียสมรรถภาพของขา ร้อยละ 25
เนื่องจากเป็ นความพิการดังนัน้ จึงไม่ตอ้ งนาการเคลื่อนไหวของข้อ subtalar มาคานวณ
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ข้อสังเกต

จากตารางที่ 3-11 ข้อ เท้ า กระดกขึ้น ไม่ ไ ด้ เ ลย ท าให้ เ กิด การสูญ เสีย สมรรถภาพ
ของขาร้อยละ 15 (ระดับปานกลาง)
นาค่าการสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 40 , 25 และ 15 มารวมกันโดยใช้ตารางค่ารวม
ก็จะได้ค่าการสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 62 ของขา เมื่อแปลงค่าการสูญเสียสมรรถภาพ
ไปเป็ นของทัง้ ร่างกายโดยคูณด้วย 0.4 จะได้ค่าร้อยละ 24.8 (62% x 0.4 =24.8%) หรือ
เท่ากับร้อยละ 25 ของทัง้ ร่างกาย
การคานวณค่าการสูญเสียสมรรถภาพทีม่ หี น่ วยเป็ นของขานัน้ การประเมินการสูญเสีย
สมรรถภาพจะต้ อ งค านวณมาจากส่ ว นของขาและเท้า เท่ า นั น้ ดัง นั น้ การประเมิน
การสูญเสียสมรรถภาพ ทีเ่ กิดจากการตัดขาดบริเวณขาและเท้า ให้ทาการประเมินเป็ น
การสูญเสียสมรรถภาพของขา ไม่ควรประเมินเป็ นค่าการสูญเสียสมรรถภาพของเท้า
การแปลงเป็ น ค่ า การสูญ เสีย สมรรถภาพของขาไปเป็ น ของทัง้ ร่ า งกายก็ใ ห้น าค่ า
การสูญ เสียสมรรถภาพของขาจากส่วนต่ า ง ๆ มารวมกัน ก่อ นโดยใช้ต ารางค่า รวม
แล้วคูณด้วย 0.4 ค่าที่ได้ควรจะต้องเท่ ากับค่าที่ได้จ ากการแปลงค่า การสูญเสีย
สมรรถภาพของขาไปเป็ นของทัง้ ร่างกาย ตามตารางที่ 3-3 แล้วจึงจะนาค่าการสูญเสีย
สมรรถภาพที่ได้ไปรวมกับค่าการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกาย จากส่วนอื่น ๆ
(ถ้ามี) โดยใช้ตารางค่ารวม ในกรณีท่คี ่าการสูญเสียสมรรถภาพทัง้ 2 ค่าไม่เท่ากัน
แพทย์ผปู้ ระเมินควรตัดสินใจเลือกค่าประเมินทีม่ ากกว่า
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รูป 3-10 แบบการลงบันทึกการประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของขาและเท้า
(Lower Extremity Impairment Evaluation Record and Worksheet)
ชือ่ _______________________________________________________________ อายุ______________ เพศ______ ข้าง [ ] ขวา [ ] ซ้าย วันที่_______________
การวินิจฉัยโรค____________________________________________________________________________________
การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพทีใ่ ช้
การสูญเสียสมรรถภาพทีเ่ ป็ นไปได้
จริงขัน้ สุดท้าย
บริเวณการเคลื่อนไหวทีผ่ ดิ ปกติ
บริเวณทีม่ กี ารสูญเสีย
ค่า
การถูกตัดขาด
ค่า
ตารางที่
วิธที ใ่ี ช้ประเมิน
สมรรถภาพ
ร้อยละ ตาแหน่ง ค่าร้อยละ
ร้อยละ
กระดูกเชิ งกราน
การวินิจฉัยโรค
3-33
%
การวินิจฉัยโรค
%
โรคข้อเสื่อมอักเสบ
3-31
%
โรคข้อเสื่อมอักเสบ
%
ผิวหนัง
3-36
%
ผิวหนัง
%
ความยาวขาไม่เท่ากัน
3-4
%
ความยาวขาไม่เท่ากัน
%
การถูกตัดขาด
3-32
%
การถูกตัดขาด
%
ข้อสะโพก ตารางที่ 3-9 และ 3-15 ถึง 3-19
การวินิจฉัยโรค
3-33/34
%
การวินิจฉัยโรค
%
โรคข้อเสื่อมอักเสบ
3-31
%
โรคข้อเสื่อมอักเสบ
%
งอ เหยียด ข้อ ร้อยละการสูญเสีย
ติดแข็ง
สมรรถภาพ
ผิวหนัง
3-30
%
ผิวหนัง
%
ค่ามุม
….
…... …….
……..……
ความยาวขาไม่เท่ากัน
3-4
%
ความยาวขาไม่เท่ากัน
%
การสูญเสีย
….
…... …….
……..……
กล้ามเนื้ออ่อนแรง
3-8
%
กล้ามเนื้ออ่อนแรง
%
สมรรถภาพ
การถูกตัดขาด
3-32
%
ROM
%
กาง หุบ ข้อ ร้อยละการสูญเสีย
การถูกตัดขาด
%
ข้อ
ค่ามุม
….
การสูญเสีย ….
สมรรถภาพ

ข้อ ติดแข็ง
…... …….
…... …….

สมรรถภาพ
……..……
……..……

บวกค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพจาก ROM
หรือใช้ค่ามุมข้อติดแข็งสูงสุด = ……………. %
ต้นขา (โดยพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของพยาธิ
สภาพบริเวณข้อสะโพก
และเข่า)

ข้อเข่า ตารางที่ 3-10 และ 3-20 ถึง 3-23
งอ
ค่ามุม
….
การสูญเสีย ….
สมรรถภาพ

เหยียด
…...
…...

ข้อ ร้อยละการสูญเสีย
ติดแข็ง
สมรรถภาพ
…….
……..……
…….
……..……

บวกค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพจาก ROM
หรือใช้ค่ามุมข้อติดแข็งสูงสุด = ……………. %
น่ อง (โดยพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของพยาธิสภาพ
บริเวณข้อเข่าและข้อเท้า)

กล้ามเนื้อลีบ
โรคข้อเสื่อมอักเสบ
ผิวหนัง
ความยาวขาไม่เท่ากัน
การถูกตัดขาด
การวินิจฉัยโรค
โรคข้อเสื่อมอักเสบ
ผิวหนัง
กล้ามเนื้ออ่อนแรง
การถูกตัดขาด

3-33/34
3-31
3-36
3-4
3-32
3-33/35
3-31
3-36
3-8
3-32

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

กล้ามเนื้อลีบ
โรคข้อเสื่อมอักเสบ
ผิวหนัง
ความยาวขาไม่เท่ากัน
การถูกตัดขาด
การวินิจฉัยโรค
โรคข้อเสื่อมอักเสบ
ผิวหนัง
กล้ามเนื้ออ่อนแรง
การถูกตัดขาด

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

กล้ามเนื้อลีบ
การวินิจฉัยโรค
ผิวหนัง
ความยาวขาไม่เท่ากัน
การถูกตัดขาด

3-6
3-33
3-36
3-4
3-32

%
%
%
%
%

กล้ามเนื้อลีบ
การวินิจฉัยโรค
ผิวหนัง
ความยาวขาไม่เท่ากัน
การถูกตัดขาด

%
%
%
%
%
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การสูญเสียสมรรถภาพทีเ่ ป็ นไปได้
บริเวณการเคลื่อนไหวทีผ่ ดิ ปกติ

บริเวณทีม่ กี ารสูญเสีย
สมรรถภาพ

ค่า
ร้อยละ

ตาแหน่ง
ค่าร้อยละ

ตารางที่

ข้อเท้า/เท้า ตารางที่ 3-11 ถึง 3-13
และ 3-24 ถึง 3-28
กระดก
กระดก
ข้อ
ร้อยละ
ขึน้
ลง
ติดแข็ง
การสูญเสียฯ
ค่ามุม ...... ............ .......... ...................
การสูญเสียฯ ............ .......... ...................
บิด
บิด
ข้อ
ร้อยละ
เข้าใน ออกนอก ติดแข็ง
การสูญเสียฯ
ค่ามุม
..........
............ ..........
การสูญเสียฯ ........... ............ .......... ........
บวกค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพจาก ROM
หรือใช้ค่ามุมข้อติดแข็งสูงสุด = ……………… %
นิ้ วเท้า ตารางที่ 3-14 และ 3-30
หัวแม่เท้า ข้อโคนนิ้ว ข้อปลายนิ้ว ข้อ
ร้อยละ
กระดกขึน้
กระดกลง ติดแข็ง
การสูญเสียฯ
ค่ามุม
............ .................. …………….
การสูญเสีย .......... .................. .....……….
สมรรถภาพ
นิ้วอื่น ๆ ข้อโคนนิ้วกระดกขึน้
ข้อ
ร้อยละ
ติดแข็ง
การสูญเสียฯ
ค่ามุม . .......... ................... …………….
การสูญเสีย .......... ................... …………….
สมรรถภาพ
บวกค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพจาก ROM
หรือใช้ค่ามุมข้อติดแข็งสูงสุด= ………………%

ระดับกาลังกล้ามเนื้อ
(ตารางที่ 2-14)
ระดับความรูส้ กึ
(ตารางที่ 2-15)
ระดับความรูส้ กึ ทีไ่ ม่สบาย

การถูกตัดขาด

การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพทีใ่ ช้
จริงขัน้ สุดท้าย
ค่า
ร้อยละ
วิธที ใ่ี ช้ประเมิน

การวินิจฉัยโรค
โรคข้อเสื่อมอักเสบ
ผิวหนัง
กล้ามเนื้ออ่อนแรง
การถูกตัดขาด

3-29/33
3-31
3-36
3-8/9
3-32

%
%
%
%
%

การวินิจฉัยโรค
โรคข้อเสื่อมอักเสบ
ผิวหนัง
กล้ามเนื้ออ่อนแรง
ROM
การถูกตัดขาด

%
%
%
%
%
%

การวินิจฉัยโรค
ข้อเสื่อมอักเสบ
ผิวหนัง
กล้ามเนื้ออ่อนแรง
การถูกตัดขาด

3-33
3-31
3-36
3- 8/14
3-32

%
%
%
%
%

การวินิจฉัยโรค
โรคข้อเสื่อมอักเสบ
ผิวหนัง
กล้ามเนื้ออ่อนแรง
ROM
การถูกตัดขาด

%
%
%
%
%
%

การสูญเสียสมรรถภาพของระบบเส้นประสาท
เส้นประสาท
รวมค่า
กาลังกล้ามเนื้อ
เส้นประสาท
ร้อยละ
ทัง้ หมด
สูงสุดร้อยละ
--------- =
---------------

.................

ระดับ
ร้อยละ
------ x

.................

------ x

--------- =

--------

--------

.................

------ x

--------- =

--------

--------

ความรูส้ กึ สูงสุด
ร้อยละ

ความรูส้ กึ ไม่สบายสูงสุด
ร้อยละ

รวมค่าการสูญเสียสมรรถภาพส่วนต่างของเส้นประสาททัง้ หมดโดยใช้
ตารางค่ารวม =……………….. %
การสูญเสียสมรรถภาพของระบบหลอดเลือด (ตารางที่ 3-38)
ระดับ ----------------ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของระบบหลอดเลือดทัง้ หมด =……………………….……….. %
การสูญเสียสมรรถภาพจากท่าการเดิ นผิ ดปกติ (ตารางที่ 3.5)
เป็ นค่าการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพโดด ๆ โดยตัวของมันเองไม่ตอ้ งนาไปรวมกับค่าการสูญเสียสมรรถภาพทีป่ ระเมินได้โดยวิธอี ่นื ๆ (ตารางที่ 3.5)
=……….……………………….. %
สรุปค่าการสูญเสียสมรรถภาพขัน้ สุดท้าย
(ถ้าใช้วธิ กี ารประเมินมากกว่าหนึ่งวิธี ควรต้องอธิบายถึงเหตุผลในการตัดสินใจเลือกวิธปี ระเมินนัน้ ด้ วย)
=………………………….…….. %

258
ภาคผนวก
การบันทึกการวัดพิ สยั การเคลื่อนไหว
(Recording Range of Motion Measurements)
การวัดพิ สยั การเคลื่อนไหว (ROM) นิยมใช้วดั การเคลื่อนไหวของสันหลัง ข้อบริเวณแขนและมือ และข้อ
บริเวณขาและเท้า เป็ นการตรวจค้นหาการเคลื่อนไหวที่ผดิ ปกติของข้อทีอ่ าจเป็ นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงการทา
หน้าทีข่ องร่างกายส่วนนัน้ แพทย์ผปู้ ระเมินควรถามตัวเองว่าค่ามุมทีว่ ดั ได้ถูกต้องหรือไม่ ไม่ว่าจะวัดกีค่ รัง้ ก็ตาม หรือ
แพทย์ท่านอื่นมาตรวจวัดก็ควรจะได้ค่ามุมเท่ากัน ผลที่วดั ได้จงึ จะสามารถพยากรณ์ถงึ หน้าที่ท่แี ท้จริงของข้อนัน้ ๆ
การทีจ่ ะทาให้ผลการตรวจวัดถูกต้องทุกครัง้ จาเป็ นต้องมีเทคนิคการวัดมุมทีเ่ ป็ นมาตรฐาน เครื่องวัดมีคุณสมบัตเิ ฉพาะ
ผูท้ าการตรวจวัดควรได้รบั การฝึกอบรมจนมีความชานาญการวัด ผูร้ บั การประเมินก็ควรมีการอบอุ่นร่างกาย (Warm
– Up Exercises) ทีเ่ หมาะสมก่อนการวัด และต้องมีแบบการบันทึกทีเ่ ป็ นมาตรฐาน
วัตถุประสงค์ของภาคผนวกก็เพื่อเพิม่ ข้อมูลเกีย่ วกับองค์ประกอบทีม่ ผี ลต่อการวัด ซึง่ จะนาไปสูเ่ ทคนิคการวัด
ทีถ่ ูกต้องและเป็ นมาตรฐาน
เครือ่ งมือที่ใช้ในการวัด (Measruement Devices)
การวัดพิสยั การเคลื่อนไหวของข้อตามคู่มือนี้แนะนาให้ใช้เ ครื่องวัดอย่ างใดอย่างหนึ่ง คือ เครื่องวัดมุ ม
(Goniometers) และ/หรือ เครื่องวัดความเอียง (Inclinometers) ซึง่ นิยมใช้วดั การเคลื่อนไหวของสันหลัง
เครื่องวัดทัง้ 2 ชนิดให้ความแม่นยาในการวัดพิสยั การเคลื่อนไหวของข้อ การจะใช้เครื่องวัดชนิดใดขึน้ อยู่กบั
ความชอบและความชานาญของแพทย์ผทู้ าการวัด เครื่องวัดมุมใช้อ่านค่ามุมทีอ่ ยู่ระหว่างแขนทัง้ สองของเครื่องวัด ส่วน
เครื่องวัดความเอียงวัดโดยอาศัย แรงโน้มถ่วงโลก และช่วยอ่านค่ามุมจากจุดเริม่ ต้นทีค่ งทีต่ ลอดระยะเวลาของการวัด
นักวิจยั และแพทย์บางท่านเชื่อว่าเครื่องวัดความเอียงใช้ง่ายและวัดค่ามุมได้ถูกต้องมากกว่าเครื่องวัดมุม ถึงอย่างไรก็
ตามก็ย ัง มีข้อ มู ล จ านวนน้ อ ยที่ส นั บ สนุ น ความเชื่อ นี้ เครื่อ งวัด ความเอีย งแบบอิเ ล็ค โทรนิ ค (อ่ า นเป็ น ตัว เลข)
บางชนิดอาจช่วยอ่านค่ามุมทีว่ ดั ได้แม่นยา แต่ยงั มีขอ้ มูลค่อนข้างน้อยทีศ่ กึ ษาเปรียบเทียบการวัด โดยเครื่องมือชนิด
ใหม่ ระหว่างเครื่องวัดมุมแบบเก่ากับเครื่องวัดความเอียง ก่อนทีจ่ ะใช้เครื่องวัดชนิดใดแพทย์ผปู้ ระเมินควรต้องทาการ
ประเมินเปรียบเทียบกับผลทีว่ ดั จากเครื่องวัดที่ใช้กนั อยู่จนเป็ นที่นิยมยอมรับแล้วกับผลที่วดั ได้จากเครื่องวัดใหม่ใน
เรื่องของความถูกต้องแม่นยา และให้ผลการวัดทีค่ งทีท่ ุกครัง้ ทีว่ ดั ซ้า
เทคนิ คของการวัด (Measurement Techniques)
การเพิม่ ความแม่นยาของการวัด จาเป็ นต้องตรวจหาตาแหน่ งที่สาคัญทางกายวิภาคเพื่อวางเครื่องวัดให้
ถูกต้องตรงตาแหน่งนัน้ (กายวิภาค) แล้วตรึงเครื่องวัดให้อยู่นิ่งบนส่วนนัน้ ของร่างกายและพยายามใช้เทคนิคทีใ่ ห้ได้ค่า
วัดคงทีต่ ามคาแนะนาในหัวข้อวิธใี ช้เครื่องมือในการวัดพิสยั การเคลื่อนไหวของข้อ ตาแหน่ งทีส่ าคัญทางกายวิภาคได้
กล่าวไว้แล้วในคู่มอื นี้ แนะนาให้แพทย์ผปู้ ระเมินทาเครื่องหมายด้วยดินสอหรือหมึกบนตาแหน่ งสาคัญทางกายวิภาค
เพื่อให้แน่ใจว่าเราเริม่ วัดทีจ่ ุดเดียวกันตลอดสาหรับการวัดซ้าครัง้ ต่อๆไป ผูป้ ระเมินควรบันทึกในรายงานการประเมิน
การสูญเสีย สมรรถภาพ ว่า ใช้ช่ือตาแหน่ ง ที่สาคัญทางกายวิภาคที่จุดใด การใช้ตาแหน่ งที่สาคัญ ทางกายวิภาคที่
แตกต่างกัน ก็จะทาให้ค่ามุมทีว่ ดั ได้แตกต่างกันในระหว่างแพทย์ผปู้ ระเมินกับแพทย์ท่านอื่น ๆ
ก่อนทีจ่ ะทาการวัดมุมก็ควรให้ผรู้ บั การประเมินทาการอบอุ่นร่างกายทีเ่ หมาะสมเพื่อให้ได้ผลการวัดทีถ่ ูกต้อง
ตรงตามความสามารถของผู้รบั การประเมินที่เป็ นอยู่จริงในปจั จุบนั การอบอุ่นร่างกายได้แก่การแนะนาให้ผู้รบั การ
ประเมินเคลื่อนไหวสันหลังในท่าก้ม , แอ่นหลัง เอียงสันหลังไปทางขวา-ซ้าย และหมุนสันหลัง ทาซ้าหลาย ๆ ครัง้ ตาม
คาแนะนาทีบ่ รรยายไว้ในบททีก่ ล่าวถึงการประเมินจากคู่มอื นี้
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ในการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของผู้รบั การประเมิน ควรให้ความสาคัญกับการวางเครื่องวัดให้ตรง
ตาแหน่งทีส่ าคัญทางกายวิภาคและการตรึงเครื่องวัดให้อยู่นิ่งกับทีข่ ณะวัดก็ควรปฏิบตั ใิ ห้ถูกต้องเหมาะสม และให้ผรู้ บั
การประเมินอยู่ในท่าที่สบายขณะวัดและผู้วดั ก็ควรมีความรู้เกี่ยวกับกลไกการเคลื่อนไหวของข้อที่วดั อีกด้วย ท่าที่
เหมาะสมทีส่ ดุ สาหรับการวัดได้กล่าวไว้แล้วในคู่มอื นี้ ก่อนการอ่านค่ามุมบนเครื่องวัดต้องจัดแนวลาตัวผูร้ บั การประเมิน
ให้เหมาะสมและตรึงเครื่องวัดให้อยู่กบั ทีท่ ุกครัง้ แนะนาให้ผรู้ บั การประเมินเคลื่อนไหวข้อเองดีกว่าผูว้ ดั ช่วยผูร้ บั การ
ประเมินเคลื่อนไหวข้อ เพื่อจะได้ค่ามุมทีค่ งทีต่ ลอดทุกครัง้ ทีว่ ดั ลดอัตราความเสีย่ งทีจ่ ะทาให้ผรู้ บั การประเมินเกิดการ
บาดเจ็บขณะวัดและจะได้ค่าทีว่ ดั ได้ใกล้เคียงกับการเคลื่อนไหวทีเ่ ป็ นจริงของผูร้ บั การประเมินมากทีส่ ดุ
รูป ก แสดงตาแหน่ งกลาง (00) ที่ใช้เป็ นจุดเริ่มต้นการวัดพิ สยั การเคลื่อนไหวของข้อในระนาบ frontal
plane

รูป ก

รูป ข

แสดงตาแหน่ งกลาง (O0) ที่ใช้เป็ นจุดเริ่มต้นการวัดพิ สยั เคลื่อนไหวของข้อในระนาบ sagittal plane
ระบบการบันทึก (Recording System)
วิธกี ารบันทึกทีแ่ ตกต่างกันของการวัดพิสยั การเคลื่อนไหวของข้อทีแ่ ตกต่างกันจะเพิม่ ความผิดพลาดในการ
แปลผล ในอุดมคติแล้วแพทย์ผวู้ ดั ต้องบันทึกตัง้ แต่จุดเริม่ ต้นและทาการวัดมุมโดยการเปรียบเทียบกับจุด เริม่ ต้นแล้ว
บันทึกค่ามุมการเคลื่อนไหวทีเ่ กิดตามมาหลาย ๆ ครัง้ จนได้ค่ามุมทีค่ งทีแ่ ละปฏิบตั ไิ ด้ถูกต้องชัดเจน
การวัดพิสยั การเคลื่อนไหวของข้อสามารถบันทึกค่าตามคาบรรยายในตาราหรือใช้แบบที่เป็ นตัวเลขหรือ
จานวน การวัดแบบเป็ นตัวเลข บังคับใช้ในบางรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกาและบางประเทศในทวีปยุโรป เพื่อให้เกิด
ความง่าย สะดวก มีประสิทธิภาพ เป็ นแบบเดียวกันในการบันทึกและการนาข้อมูลกลับมาใช้ จึงนิยมการบันทึกแบบ
เป็ นตัวเลขทีเ่ รียกว่า SFTR Method (Standard Figure Technique for Record Method) สาหรับใช้ในการบันทึกพิสยั
การเคลื่อนไหวของข้อ การบันทึกแบบ SFTR Method จะบันทึกพิสยั การเคลื่อนไหวของข้อโดยใช้อกั ษรหนึ่งตัว และ
ตัวเลขสามจานวน การบันทึกแบบตัวเลขเป็ นการย่อทีส่ มบูรณ์ ลดความผิดพลาดจากการคัดลอกหรือลดความเข้าใจผิด
และช่วยให้การติดต่อกันง่ายขึน้ ด้วยตัวเลขทีเ่ ป็ นภาษาสากลการวัดแบบ SFTR Method ยังช่วยทาให้การแปลข้อมูล
จากรายงานไปเป็ นระบบคอมพิวเตอร์ได้ง่าย
รูป ข
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การบันทึกการวัดแบบ SFTR Method การบันทึกแบบนี้จาเป็ นต้องอาศัยปจั จัยหรือแนวทางต่าง ๆ ดังนี้
1. ข้อทุกข้อทีจ่ ะทาการวัดมุมการเคลื่อนไหว ต้องเริม่ ต้นจากแนวกลาง 0o ดังแสดงในรูป ก. ตาแหน่ งแนว
กลางเป็ นจุดเริ่มต้นที่ยอมรับกันโดยทัวไปว่
่ าเป็ นตาแหน่ งทางกายวิภาค ขณะร่างกายยืนอยู่ในท่าตรงแขนและมือ
เหยียดออกและวางแนบชิดลาตัว หงายฝ่ามือไปข้างหน้ า ถ้าผู้รบั การประเมินอยู่ในท่านัง่ นอนหงายหรือนอนคว่ า
จุดเริม่ ต้นก็ต้องอยู่คล้ายกับในท่ายืนทางกายวิภาค จุ ดเริม่ ต้นสาหรับการหมุนข้อต้องอยู่ในตาแหน่ งกึ่งกลางระหว่าง
การหมุนออกนอกและหมุนเข้าใน หรือกึง่ กลางระหว่างการคว่าและการหงายฝา่ มือ
2. ข้อทุกข้อทีจ่ ะทาการวัดมุมต้องวัดให้อยู่ใน 3 ระนาบ คือ sagittal (S) frontal (F) และระนาบตัดขวาง หรือ
ภาคตัดขวาง (Transverse) (T) ส่วนการหมุนตัว (Rotation) (R) เป็ นการเคลื่อนทีใ่ นหลายระนาบให้แยกการบันทึกไว้
ต่างหาก การวัดมุมในระนาบต่าง ๆ ให้ศกึ ษาจากรูป 4-7 ในบททีว่ ่าด้วยสันหลัง
ก. ระนาบ sagittal (S) แบ่งร่างกายออกเป็ นครึง่ ซีกขวาและซ้าย การเคลื่อนไหวในระนาบ sagittal คือ
การงอและการเหยียดข้อ
ข. ระนาบ frontal (F) แบ่งร่างกายออกเป็ นส่วนหน้าและส่วนหลังการเคลื่อนไหวในระนาบนี้คอื การ
กางข้อ และการหุบข้อ การยกขึน้ (Elevation) การกดลง (Depression) การเอียงไปทาง radius และทาง ulnar และ
การเอียงสันหลังไปทางขวาและทางซ้าย
ค. ระนาบภาคตัดขวาง (R) แบ่งร่ างกายออกมาเป็ นครึ่งบนและครึ่งล่าง การเคลื่อนไหวในระนาบ
ภาคตัดขวางได้แก่ขอ้ ไหล่เหยียดและงอในแนวขนานพืน้ (Horizontal) ข้อสะโพกขณะงอ 90o แล้วทาการเคลื่อนไหวใน
แนวขนานพืน้ การกางข้อและหุบข้อสะโพก การดึงข้อไหล่ (Retraction) และการผลักข้อไหล่ (Protraction) และการ
เบนออกนอกของหัวแม่เท้า (Hallux Valgus)
ง. การหมุนข้อ (Rotation) (R) สามารถเกิดขึน้ ได้ในระนาบใด ๆ ก็ได้ขน้ึ อยู่กบั ตาแหน่ งของแขนและมือ
หรือขาและเท้าการหมุนข้อ (R) เช่น การหมุนเข้าใน การหมุนออกนอก การคว่าฝา่ มือการหงายฝา่ มือ การหมุนสันหลัง
ไปทางขวา-ทางซ้าย
3. การบันทึกการเคลื่อนไหวทัง้ หมดของแต่ ละข้อให้ใ ช้ตัวเลข 3 จ านวนที่เ รียงกันโดยเฉพาะ บันทึก
การเคลื่อนไหวไปทางซ้ายหรือการเคลื่อนไหวจากแนวกลางของลาตัวก่อน คือ การเหยียดข้อ การกางข้อ การหมุน
ออกนอก การคว่าฝา่ มือ ขาเก (Valgus) การแบะเท้าออกนอก (Eversion) การเอียงลาตัว (เอียงเอว) หรือการหมุนสัน
หลังไปทางซ้าย แล้วบันทึกตาแหน่ งเริม่ ต้นเป็ นจุดอ้างอิงซึง่ ปกติมกั จะเป็ น 00 หรือจุดกึง่ กลาง บันทึกการเคลื่อนไหว
เข้าหาแนวกลางของลาตัวจากจุดอ้างอิง 00 (ไปทางขวาจากจุด 00) การงอข้อ การหุบข้อ การหมุนเข้าใน การคว่า
ฝา่ มือ ขาโก่ง (Varus) การบิดเท้าเข้าใน (Inversion) การเอียงลาตัวหรือเอียงเอวหรือการหมุนสันหลังไปทางขวา
4. บันทึกตาแหน่ งต่าง ๆ ที่ขอ้ ติดแข็งโดยใช้ตวั เลข 2 จานวน ที่บอกถึงองศาที่ขอ้ นัน้ ติดแข็ง และใช้
จุดเริม่ ต้น 00 เป็ นตาแหน่งอ้างอิง ตัวอย่างทีเ่ ช่น ข้อมือติดแข็งในท่ากระดกขึน้ 200 ก็ให้บนั ทึกว่าข้อมือ (S) 20-0 และ
ถ้าข้อมือติดแข็งในท่างอ 200 ก็ให้ลงบันทึกว่าข้อมือ (S) 0-20 เป็ นต้น
5. ในกรณีท่ขี อ้ ไม่สามารถเคลื่อนมาอยู่ในแนวกลางหรือตาแหน่ ง O0 เนื่องจากการเคลื่อนไหวถูกจากัด
ตัวเลขกลางจะไม่เป็ น 0 แต่จะเป็ นตัวเลขบอกตาแหน่งเริม่ ต้นทีแ่ ท้จริง
ตัวอย่างที่ขอ้ ศอกอยู่ในตาแหน่ งเริม่ ต้นคือท่างอ 300 (การเหยียดข้อขาดหายไป 300) สามารถงอเพิม่ ขึน้ ไปถึง 900
ควรลงบันทึกว่าข้อศอก (S) 0-30-90
ตารางที่ 1, 2 และ 3 ในบทนี้บรรยายวิธกี ารบันทึกการวัดพิสยั การเคลื่อนไหวของข้อบริเวณแขนและมือ ขา
และเท้า และสันหลัง ใช้การบรรยายจากตาราทีเ่ ป็ นมาตรฐาน และการลงบันทึกใช้ระบบตัวเลข แบบวิธี SFTR Method
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ตารางที่ผนวก 1 แบบการบันทึกพิ สยั การเคลื่อนไหวของข้อบริเวณแขนและมือ *
(Recording ROM Measurements for the Upper Extremities)
ข้อ

ระนาบ

ข้อไหล่

ระนาบ sagittal

ข้อไหล่

ระนาบ frontal

ข้อไหล่

ระนาบหมุนข้อ
(Rotation)

ข้อศอก

ระนาบ sagittal

ปลายแขน
ข้อมือ

ระนาบหมุนข้อ
(Rotation)
ระนาบ sagittal

ข้อมือ

ระนาบ frontal

ค่าปกติพสิ ยั การเคลื่อนไหว
ของข้อ
ทีท่ าได้ดว้ ยตนเอง
ROM– 0 – ROM (องศา )
เหยียด - 0 - งอ
(40)
- 0 - (180)
กาง
- 0 - หุบ
(180) - 0 - (30)
ออกนอก - 0 - เข้าใน
(90)
- 0 - (80)

เหยียด - 0 - งอ
(0) – 0 – (150)
หงายมือ – 0 – คว่ามือ
(80) – 0 – (80)
กระดก – 0 - งอ
(60) – 0 – (60)
เอียงไปทาง Radius – 0 –
เอียงไปทาง Ulnar
(20)–0 –(30)

* ตัวเลขทีอ่ ยู่ในวงเล็บคือค่าพิสยั มุมปกติ
SFTR = Standard Figure Technique for Record

ตัวอย่างที่ทางคลิ นิค
การบรรยายตามตารา
การบันทึกแบบ SFTR
(0)
ซ้าย เหยียด 400 งอ 1500
ซ้าย S : 40 - 0 - 150
0
0
ขวา เหยียด 30 งอ 110
ขวา S : 30 - 0 - 110
0
0
ซ้าย กาง 100 หุบ 10
ซ้าย F : 100 - 0 - 10
0
0
ขวา กาง 150 หุบ 30
ขวา F : 150 - 0 - 30
0
ซ้ า ย หมุ น ออกนอก 90 หมุ น ซ้าย R : 90 - 0 - 80
เข้าใน 800
ขวา หมุนออกนอก 800 หมุนเข้า ขวา R : 80 - 0 - 40
ใน 400
ซ้าย เหยียด 00 งอ 1500
ซ้าย S : 0 - 0 - 150
0
0
ขวา เหยียด 0 งอ 110
ขวา S : 0 - 0 - 110
0
0
ซ้าย หงายมือ 60 คว่ามือ 80
ซ้าย R : 60 - 0 - 80
0
0
ขวา หงายมือ 80 คว่ามือ 80
ขวา R : 80 - 0 - 80
ข้อมือซ้ายติดแข็งในท่ากระดกขึน้ 20ซ้0 าย S : 20 – 0
ข้อมือขวากระดกได้ 200,งอได้ 500 ขวา S : 20 – 0 - 50
ซ้าย เอียงไปทาง radius ได้ 200 ซ้าย F : 20 – 0 – 30
เอียงไปทาง ulnar ได้ 300
ขวา เอียงไปทาง radius ได้ ขวา F : 10 – 0 – 10
100 เอียงไปทาง ulnar ได้ 100
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ตารางที่ผนวก 2 แบบบันทึกการวัดพิ สยั การเคลื่อนไหวของสันหลัง*
(Recording ROM Measurements for the The Spine)
สันหลัง

ระนาบ

ส่วนคอ

ระนาบ Sagittal

ส่วนคอ

ระนาบ Frontal

ส่วนคอ

ระนาบ Rotation

ส่วนอก

ระนาบ Sagittal

ส่วนอก

ระนาบ Frontal

ส่วนอก

การหมุนอก
(Rotation)

ส่วนเอว

ระนาบ Sagittal

ส่วนเอว

ระนาบ Frontal

พิ สยั การเคลื่อนไหว – 0 – พิ สยั
การเคลื่อนไหว (องศา )
เงยคอ
– 0 - ก้มคอ
(60)
– 0 – (50)
เอียงซ้าย
– 0 – เอียงขวา
(45)
– 0 – (45)
หมุนทางซ้าย – 0 – หมุนทางขวา
(80)-0-(80)
แอ่นอก
– 0 – ก้มอก

ตัวอย่างที่ทางคลิ นิก
คาบรรยาย
การบันทึกแบบ SFTR
(0o)
เงยคอ 300 , ก้มคอ 450 S : 30 - 0 - 45
เอียงคอไปทางซ้าย 300
เอียงคอไปทางขวา 400
หมุนคอไปทางซ้าย 400
หมุนคอไปทางขวา 500
แอ่นอกได้00, ก้ม
ได้ 450

F : 30 – 0 – 40
R : 40 – 0 – 50
S : 0 – 0 – 45

(0)
– 0 – (45)
เอียงซ้าย - เอียงขวา
เอียงตัวไปทางซ้าย 450 F : 45 – 0 -20
(45)
– 0 – (45)
เอียงตัวไปทางขวา 200
หมุนอกไปทางซ้าย – 0 – หมุนอก หมุนอกไปทางซ้าย 150 R : 15 – 0 – 20
ไปทางขวา
(30-0-30)
หมุนอกไปทางขวา 200
แอ่นเอว – 0 – ก้มเอว
แอ่นเอว 250, ก้มเอว 400 S: 25- 0 – 40
(25) – 0 – (600)
เอียงเอวทางซ้าย – 0 – เอียงเอว ปล้องสันหลังเอวติดแข็ง F : 20 – 0
ทางขวา
ในท่าเอวเอียงไปทางซ้าย
(25) – 0 – (25)
20o
ปล้องสันหลังเอวติดแข็ง F : 0 – 20
ในท่าเอวเอียงไปทางขวา
20o
ปล้ อ งสัน หลัง เอวจ ากัด F : 30 – 20 - 0
การเคลื่อ นไหวจาก 200
ถึง 300 ในท่าเอวเอียงไป
ทางซ้าย**

* ตัวเลขทีอ่ ยู่ในวงเล็บคือค่าพิสยั มุมปกติ
0
** ข้อสังเกต ปล้องติดแข็งในตารางทีม่ จี ุดเริม่ ต้นทีไ่ ม่ใช่ศนู ย์องศา (0 )

263
ตารางที่ผนวก 3 การบันทึกการวัดพิ สยั การเคลื่อนไหวของข้อบริเวณขาและเท้า
(Recording ROM Measurements for the Lower Extremities)
ข้อ

ระนาบ

ข้อสะโพก

ระนาบ Sagittal

ข้อสะโพก

ระนาบ Frontal

ข้อสะโพก

การหมุนข้อ(Rotation)

ข้อเข่า

ระนาบ Sagittal

ข้อเท้า
ระนาบ Sagittal
(Talocrural)

ข้อเท้า
(Subtalar)

ระนาบ Fontal

* ตัวเลขทีอ่ ยู่ในวงเล็บคือค่าพิสยั มุมปกติ

ตัวอย่างที่ทางคลิ นิค
การบรรยายทางตารา การบันทึกแบบ SFTR
(0o)
เหยียด -0- งอ
ซ้าย เหยียด 300 งอ 800 ซ้าย S :
30 – 0 – 80
0
0
(30) – 0 – (100)
ขวา เหยียด 10 งอ 60 ขวา S :
10 – 0 – 60
0
0
กาง -0- หุบ
ซ้าย กาง 30 หุบ 10
ซ้าย F :
30 – 0 – 10
0
0
(40) – 0 – (20)
ขวา กาง 20 หุบ 10
ขวา F :
20 – 0 – 10
0
หมุนออกนอก – 0 –
ซ้าย หมุนออกนอก 30 ซ้าย R :
30 – 0 – 30
0
หมุนเข้าใน (50)-0-(40)
หมุนเข้าใน 30
ขวา หมุ นออกนอก 200 ขวา R : 20 – 0 – 15
หมุนเข้าใน 150
เหยียด -0- งอ
ซ้าย เหยียด 00 งอ 1500 ซ้าย S :
0 – 0 – 150
0
(0) – 0 – (150)
ขวา เหยีย ดเดิน 10 ขวา S :
0 – 0 – 120
0
งอ 120
กระดกขึน้ – 0 – เหยียดลง ซ้ า ย ก ร ะ ด ก ขึ้ น 100 ซ้าย S :
10 – 0 – 10
0
(20) – 0 – (40)
เหยียดลง 10
20 – 0 – 40
ข ว า ก ร ะ ด ก ขึ้ น 200 ขวา S :
0
เหยียดลง 40
แบะเท้าออกนอก -0- บิดเท้า ข้อเท้าซ้ายแบะเท้าออก ซ้าย F :
20 – 0 – 30
o
เข้าใน (20) – 0 – (30)
นอก 20 บิดเท้าเข้าใน
300
ข้อเท้าขวาแบะเท้าออก ขวา F : 10 – 0 – 20
นอกได้ 10o บิดเท้าเข้า
ใน 20o
พิ สยั การเคลื่อนไหว – 0 –
พิ สยั การเคลื่อนไหว(องศา)
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บทที่ 4
การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของสันหลัง
(The Spine)
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13

4.14
4.15

หลักการประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพ (Principles of Assessment)
การเลือกวิ ธีประเมินการสูญเสียสมรรถภาพที่เหมาะสม
(Determining the Appropriate Method for Assessment)
การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของสันหลังจากการวิ นิจฉัยโรค
(Diagnosis Related Estimates Method or DRE)
การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของสันหลังส่วนเอวจากการวิ นิจฉัยโรค
(DRE : Lumbar Spine)
การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของสันหลังส่วนอกจากการวิ นิจฉัยโรค
(DRE : Thoracic Spine)
การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของสันหลังส่วนคอจากการวิ นิจฉัยโรค
(DRE : Cervical Spine)
การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของ corticospinal tract ตามระดับที่ประสบอันตราย
(Rating Corticospinal Tract Damage)
การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของสันหลังจากการวัดพิ สยั การเคลื่อนไหว
(Range-of-Motion Method or ROM)
การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของสันหลังส่วนเอวจากการเคลื่อนไหว
(ROM : Lumbar Spine)
การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของสันหลังส่วนอกจากการเคลื่อนไหว
(ROM : Thoracic Spine)
การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของสันหลังส่วนคอจากการเคลื่อนไหว
(ROM : Cervical Spine)
การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของรากประสาทและ/หรือไขสันหลัง
(Nerve Root and/or Spinal Cord)
เกณฑ์การแปลงค่าการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกายไปเป็ นค่าการสูญเสีย
สมรรถภาพเป็ นส่วนๆ ของสันหลัง
(Criteria for Converting Whole Person Impairment to Regional Spine Impairment)
การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของกระดูกเชิ งกราน
(Rating Impairment of the Pelvis)
การสรุปผลการประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของสันหลัง
(Spine Evaluation Summary)
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บทที่ 4
การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของสันหลัง
4.1 หลักการประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพ (Principles of Assessment)
บทนี้กล่าวถึงแนวทางการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพ เนื่องจากความผิดปกติของสันหลัง และเกณฑ์การ
ประเมินค่าการสูญเสียฯเป็ นร้อยละของทัง้ ร่างกาย
การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพประกอบด้วย
1. การทบทวนประวัตกิ ารเจ็บปว่ ย โดยการทบทวนข้อมูลทีม่ อี ยู่ในเวชระเบียนและรายงานทางการแพทย์
พิจารณาอาการเจ็บปว่ ยปจั จุบนั ของผูร้ บั การประเมินทีม่ ผี ลกระทบต่อการประกอบกิจวัตรประจาวัน (ตารางที่ 4-0) ผลการ
ตรวจร่างกาย ผลการตรวจทางคลินิกทีส่ าคัญ เช่น ภาพถ่ายรังสี, CT Scan, MRI, การตรวจกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า
(EMG) และการตรวจอื่นๆ ทีจ่ าเป็ น
2. ผูป้ ระเมินควรแสดงวิธกี ารประเมินและการคานวณค่าการสูญเสียสมรรถภาพ เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึง
ทีม่ าของค่าการสูญเสียฯทีไ่ ด้ จะช่วยทาให้รายงานของผูป้ ระเมินมีความสมบูรณ์และน่าเชื่อถือ
ตารางที่ 4-0 ความสามารถในการประกอบกิ จวัตรประจาวันของบุคคล (Activities of Daily
Living Scales or ADL)
กิ จกรรม
ตัวอย่าง
การดูแลตนเอง
การขับถ่ายอุจจาระ ปสั สาวะ แปรงฟนั หิว้ ของ อาบน้า แต่งตัว รับประทานอาหาร
สุขอนามัยส่วนตัว
การติดต่อสือ่ สาร
การเขียนหนังสือ จดหมาย ใช้เครื่องพิมพ์ มองเห็น ได้ยนิ พูดคุย
กับบุคคลอื่น
การเคลื่อนไหว
การยืน นัง่ เอนหลังหรือพิงพนัก เดิน ขึน้ ลงบันได
ร่างกาย
การรับรูห้ รือ
การได้ยนิ มองเห็น ความรูส้ กึ จากการสัมผัส การรูร้ ส รับรูก้ ลิน่
รับความรูส้ กึ
การใช้มอื ทางาน
การหยิบจับสิง่ ของ ยกน้าหนัก ความรูส้ กึ สัมผัส
การเดินทาง
การขีม่ า้ ขับขีร่ ถยนต์หรือจักรยาน พายเรือ ขับเรือ โดยสารรถ
หรือเครื่องบิน
การแข็งตัวขององคชาต การหลังน
่ ้าหล่อลื่นในช่องคลอด การบรรลุถงึ จุดสุดยอด การหลัง่
การประกอบกามกิจ
น้าอสุจิ
การนอนหลับ
การนอนหลับสนิท
4.1.1 การแปลผลอาการและอาการแสดง (Interpretation of Symptoms and Signs)
4.1.1.1 ประวัติ (History)
การซักประวัติการเจ็บป่วยและการเขียนรายงานผลการประเมิน ควรประกอบด้วยการบรรยายทีใ่ ช้ถ้อยคา
ของผูร้ บั การประเมินเองเป็ นหลัก โดยกล่าวถึง อาการเจ็บป่ว ยเหล่า นัน้ ว่าเกิดขึน้ ได้อย่า งไร และสาเหตุของอาการ
เหล่านัน้ โดยการอนุ มาน นอกจากนัน้ ควรอธิบายเพิม่ เติมถึงผลการตอบสนองต่อวิธกี ารรักษา และผลการตรวจทางคลินิก
ทีไ่ ด้ทามาแล้ว แพทย์ผู้ประเมินควรทบทวนภาพถ่ายรังสี หรือการตรวจทางคลินิกอื่นๆ เช่น CT, MRI, หรือดูจาก
รายงานทีแ่ พทย์ท่านอื่นได้ทบทวนมาแล้ว
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การทบทวนการเจ็บป่วยของระบบอวัยวะอื่น และซักประวัตกิ ารเจ็บป่วยทางการแพทย์ทวไป
ั ่ รวมทัง้
ปญั หาภาวะแทรกซ้อนทางการแพทย์ทม่ี ผี ลต่อการวินิจฉัยโรค การวางแผนการรักษา การพยากรณ์โรค การสูญเสีย
ความสามารถในการทางาน เป็ นต้น จะทาให้ได้ขอ้ มูลทีม่ ปี ระโยชน์ต่อการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพมากขึน้
ในประวัตกิ ารเจ็บปว่ ย แพทย์ผปู้ ระเมินควรบรรยายถึงอาการสาคัญ ความชัดเจน และความรุนแรงของ
อาการ ต าแหน่ ง ทางกายวิภ าคที่เ กิด อาการหรือ เป็ น โรค รวมทัง้ อาการทางระบบประสาท เช่ น เจ็บ ปวด ชา
ความรูส้ กึ ทีผ่ ดิ ปกติ (Paresthesia) เช่น อาการปวดแสบร้อน เจ็บเหมือนเข็มแทงหรือปวดเหมือนไฟฟ้าช็อต ในกรณีท่ี
มีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงควรบรรยายถึงปจั จัยทีท่ าให้อาการกาเริบ และบรรเทาหรือทุเลา รวมทัง้ ผลกระทบของอาการ
เจ็บป่วยเหล่านัน้ ต่ อการประกอบกิจวัตรประจาวัน นอกจากนัน้ แพทย์ผู้ประเมินควรเขียนรายงานถึงอาการเจ็บป่วย
เหล่านัน้ ว่าเกิดขึน้ เมื่อไร เกิดได้อย่างไร ปจั จัยและเหตุการณ์ท่เี กี่ยวข้องและความสัมพันธ์ของอาการเหล่านัน้ กับ
ปญั หาของโรคกระดูกสันหลังทีม่ อี ยู่เดิม
4.1.1.2 การตรวจร่างกาย (Physical Examination)
เป้าหมายของการตรวจร่างกายผูร้ บั การประเมินทีม่ ปี ญั หาบริเวณสันหลังและคอ ต้องเน้นทีก่ ารประเมิน
ทางระบบประสาท แพทย์ผปู้ ระเมินต้องมีความรูพ้ น้ื ฐานทางระบบประสาท มีทกั ษะและเทคนิคการตรวจร่างกายทาง
คลินิก เพ่งเล็งการตรวจอาการแสดงที่เกี่ยวข้องกับสันหลัง เช่น พิสยั การเคลื่อนไหว, รีเฟล็กซ์, กาลังหรือความ
แข็งแรงของกล้ามเนื้อ, ความสมบูรณ์ของกล้ามเนื้อ, กล้ามเนื้อลีบ, การสูญเสียความรูส้ กึ บริเวณผิวหนัง, Root Tension
Signs, ท่ า ทางการเดิน และความจ าเป็ น ในการใช้เ ครื่อ งช่ ว ยพยุ ง เดิน หรือ กายอุ ป กรณ์ (ตารางที่ 4-1) พิสยั การ
เคลื่อนไหวของสันหลังจะกล่าวถึงตอนท้ายของบทนี้
การตรวจสันหลัง ต้อ งคานึง ถึง สุขภาพทัวไป
่ และภาวะที่ผิดปกติอ่นื ของผู้ร ับการประเมิน ด้ว ย เช่ น
การตรวจพบกล้ามเนื้อลีบ อาจเกิดจากการผ่าตัดข้อในอดีตหรือกล้ามเนื้อ ด้านตรงข้ามมีขนาดโตขึน้ จากการใช้งาน
มากกว่าปกติ ซึง่ ไม่มสี าเหตุสบื เนื่องมาจากการสูญเสียสมรรถภาพของสันหลัง ภาวะทีผ่ ดิ ปกติ หรือโรคอย่างอื่น อาจมี
ผลกระทบต่อการทางานของประสาทสังการ
่ (Motor) ประสาทรับความรูส้ กึ (Sensory) พิสยั การเคลื่อนไหวของ สันหลัง
และการตึงตัวของเส้นประสาท Sciatic การตรวจร่างกายระบบอื่นๆ เช่น ระบบหลอดเลือ ดและระบบประสาทพร้อ ม
กับ การพิจ ารณาข้อ มูล ที่ส าคัญ จากประวัต ิก ารเจ็บ ป ่ว ยและผลการตรวจร่ างกาย จะช่วยให้แพทย์ผู้ประเมิน
สามารถแยกความแตกต่างระหว่างความผิดปกติเหล่านัน้ จากสันหลังหรือสาเหตุอ่นื
การตรวจร่างกายของสันหลังทีจ่ าเป็ นต้องนาไปใช้ในการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพ ศึกษาได้จาก
ตารางที่ 4-1
ตารางที่ 4-1 การตรวจร่างกายของสันหลัง
1. สันหลังส่วนเอว
ท่าของการตรวจ
สังเกตลักษณะของสันหลัง
ท่ายืน
การคลา

การตรวจร่างกาย
: หลังคด หลังโกง หลังแอ่น
: การตึงตัวของกล้ามเนื้อ จุดกดเจ็บ

ท่าทางการเดิน

ท่านัง่

พิสยั การเคลื่อนไหว
การตรวจกาลังกล้ามเนื้อ
การตรวจทางระบบประสาท

: ก้ม / แอ่น , เอียงซ้าย / เอียงขวา , หมุนตัว
: ให้เดินด้วยปลายเท้าหรือส้นเท้า การนังยอง
่
ๆ
: รีเฟลกซ์ทข่ี อ้ เข่าและข้อเท้า กาลังกล้ามเนื้อ
ความรูส้ กึ บริเวณผิวหนัง
การตรวจการตึงตัวของเส้นประสาท : ใช้วธิ กี ารเหยียดข้อเข่าในท่านัง่ ซึง่ คล้าย
กับท่านอนหงาย (Straight Leg Raising)
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ท่าของการตรวจ
ท่านอนหงาย

ท่านอนควา่

การตรวจร่างกาย
ตรวจทางระบบประสาท

: รีเฟลกซ์ กาลังกล้ามเนื้อ ความรูส้ กึ ทีผ่ วิ หนัง
การตรวจ Straight leg raising
การตรวจอื่น ๆ
: ชีพจร พิสยั การเคลื่อนไหวของข้อสะโพก
การตึงตัวของเส้นประสาท : การทดสอบการตึงตัวของเส้นประสาท Sciatic
และเส้นประสาท Femoral
การคลา
: การตึงตัวของกล้ามเนื้อคลา Spinous process
ของกระดูกสันหลัง

2. สันหลังส่วนอก

ท่าของการตรวจ

การตรวจร่างกาย

ท่ายืน

สังเกตลักษณะของสันหลัง : หลังคด หลังโกง หลังแอ่น หลังงอ
การคลา
: การตึงตัวของกล้ามเนื้อ จุดกดเจ็บ
พิสยั การเคลื่อนไหว

3. สันหลังส่วนคอ

ท่าของการตรวจ

การตรวจร่างกาย

ท่ายืนหรือท่านัง่

สังเกตลักษณะคอ
การคลา
พิสยั การเคลื่อนไหว
การตรวจอื่น ๆ

: คอคด คอโก่ง คอแอ่น
: การตึงตัวของกล้ามเนื้อ จุดกดเจ็บ

: พิสยั การเคลื่อนไหวข้อไหล่ การกดทีก่ ระดูกคอ
(Cervical Compression) การทดสอบกระดูกงอก
(Foraminal Compression or Spurling Test)
การตรวจทางระบบประสาท : การตรวจรีเฟล็กซ์ของกล้ามเนื้อ biceps, triceps
,brachioradialis และนิ้วมือ (Hoffman’Sign)
การตรวจกาลังกล้ามเนื้อและความรูส้ กึ ทีผ่ วิ หนัง
4.1.1.3 การประเมิ นอาการแสดงการตึงตัวของเส้นประสาท Sciatic (Evaluation of Sciatic Nerve
Tension Signs)
อาการแสดงการตึงตัวของเส้นประสาท Sciatic เป็ น สิง่ บ่ง ชี้ที่สาคัญ ว่า เกิดการระคายเคือง
ต่อรากประสาทบริเวณเอว กระเบนเหน็บ ส่วนมากจะพบในบุคคลทีม่ หี มอนรองกระดูกสันหลังกดทับรากประสาท แต่
ในรายทีม่ รี ากประสาทถูกกดทับเรือ้ รังจากช่องไขสันหลังตีบแคบ อาจตรวจไม่พบอาการแสดงนี้ วิธกี ารตรวจการตึงตัวของ
เส้นประสาท Sciatic มีหลายวิธี วิธตี รวจทีน่ ิยมใช้คอื ให้ผรู้ บั การตรวจนอนหงาย โดยผูต้ รวจยกขาผูร้ บั การตรวจขึน้ สูง
ในท่าเข่าเหยียดตรง ซึง่ เรียกว่า Straight Leg Raising Test (SLR) (รูปที่ 4–ก) ถ้าตรวจในท่านัง่ ให้งอข้อสะโพก
90 องศาแล้วเหยียดข้อเข่า (รูป ที่ 4-ข,ค) การตรวจที่ให้ผลบวก ผู้รบั การตรวจจะมีอาการปวดด้า นหลัง ต้น ขา
(Posterior of Thigh) และ/หรือปวดขา (Leg Pain) ลักษณะการปวดเป็ นแบบเข็มแทงกระจายไปตามผิวหนังที่
เส้นประสาทนัน้ รับความรูส้ กึ การบันทึกให้ใช้ค่ามุมขณะทีเ่ ริม่ เกิดอาการปวด
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ก

ข

ค

รูปที่ 4-ก แสดงการตรวจ SLR (ก) ในท่านอน (ข)ในท่านัง่ เมื่อเหยียดเข่าขวาตรงจะต้องแอ่นหลังตามรูป (ค) เพื่อมิให้
เส้นประสาท Sciatic ตึงตัวเกินไป
จากผลการวิจ ยั พบว่า รากประสาท Sciatic เลื่อ นที่ม ากที่สุด เมื่อขาทามุม 20 -70 องศากับ
ลาตัว ซึง่ ค่ามุมนี้อาจเปลีย่ นแปลงได้ตามกายวิภาคของแต่ละบุคคล นอกจากนัน้ ความยาวของรากประสาท L4 , L5
และ S1 ยังเปลี่ยนแปลง เมื่อทาการยกขาในท่าเข่าเหยียดตรงอีกด้วย ดังนัน้ พยาธิสภาพทีเ่ กิดกับปล้องกระดูกสัน
หลังส่วนเอวในระดับสูงขึน้ ไปมักจะให้ผลการตรวจ SLR เป็ นลบ อาการปวดทีแ่ สดงถึงการตึงตัวของรากประสาทที่
เชื่อถือได้นนั ้ ต้องแผ่ไปตามผิวหนังบริเวณขาทีเ่ ส้นประสาทนัน้ รับความรูส้ กึ ถ้ายกขาแล้วมีแต่อาการปวดหลังบริเวณ
เอวอย่างเดียวไม่ถอื ว่าการตรวจให้ผลบวก (หรือ SLR ให้ผลลบ) ต้องแยกการตึงของกล้ามเนื้อ Hamstrings ทีท่ าให้
เกิดอาการปวดท้องขา ออกจากอาการปวดทีเ่ กิดจากการตึงตัวของรากประสาท
เมื่อเวลาผ่านไป อาการต่างๆ จากสันหลังจะดีขน้ึ การตรวจการตึงตัวของเส้นประสาท Sciatic
(SLR) จะให้ผลบวกทีม่ ุมงอข้อสะโพกมากขึน้ ในระยะเฉียบพลันการตรวจ SLR ในภาวะหมอนรองกระดูกสันหลังกด
ทับรากประสาทจะมีค่าความไว (Sensitivity Test) ร้อยละ 72-97 และมีความไม่จาเพาะ (Non-specific) หรือผลลวง
ร้อยละ 11-45 ถ้าตรวจ SLR ของขาข้างทีไ่ ม่ปวดแล้วทาให้เกิดอาการปวดร้าวไปตามเส้นประสาท Sciatic ของขา
ด้านตรงข้าม (ด้านทีป่ วด) เรียกว่า Crossed SLR ให้ผลบวก จะมีความสาคัญและมีค่าความจาเพาะ (Specificity) สูง
ถึงร้อยละ 100 แต่มคี ่าความไว (Sensitivity Test) ลดลง เหลือเพียงร้อยละ 23-42
ผลการตรวจ SLR ในท่านอนหงายสามารถทาให้ผลการตรวจสมบูรณ์หรือดีขน้ึ (ไวขึน้ ) โดยการ
กระดกข้อเท้าขึน้ ลงและทาการหมุนข้อสะโพกเข้าในและออกนอก หลั งจากยกขาสูงขึน้ ถึงจุดที่เริม่ เกิดอาการปวด
โดยปกติในรายทีม่ ี Sciatica การกระดกข้อเท้าขึน้ พร้อมกับหมุนข้อสะโพกเข้าในจะเพิม่ อาการปวด แต่ถ้ากระดกข้อ
เท้าลงพร้อมกับหมุนข้อสะโพกออกนอก อาการปวดจะลดลง การตรวจ SLR ในท่านังและในท่
่
านอนหงายเป็ นการตรวจ
ทีค่ ล้ายคลึงกัน แล้วแต่ความจาเป็ น ผลของการตรวจทัง้ 2 วิธนี ้ีต้องได้ผลบวกหรือผลลบทีต่ รงกัน แต่ค่ามุมทีเ่ กิด
อาการปวดอาจแตกต่างกันได้
การยกขาในท่านอนคว่าไปด้านหลังทีเ่ รียกว่าการตรวจ SLR ทีก่ ลับกัน (Reverse SLR) หรือการ
ตรวจการตึงตัวของเส้นประสาท Femoral (Femoral Stretch Test) เป็ นการตรวจทีท่ าให้ รากประสาท L2 , L3 และ L4
ยืดตัว ซึง่ อาจตรวจพบในผูท้ ม่ี หี มอนรองกระดูกสันหลังกดทับรากประสาทสันหลังส่วนเอวระดับสูงขึน้ ไป การตรวจ
โดยวิธนี ้มี คี ่าความไวและความจาเพาะต่า
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4.1.1.4 การตรวจทางระบบประสาท (Neurologic Tests)
การตรวจทางระบบประสาทของขาและเท้า ควรรวมการตรวจกาลังกล้ามเนื้อ (Motor) ความรูส้ กึ
บริเวณผิวหนัง (Sensory) และรีเฟล็กซ์ (Reflexs) บริเวณข้อเข่าและข้อเท้าด้วย เพราะพยาธิสภาพของประสาท
สันหลังส่วนเอวมากกว่าร้อยละ 90 เกิดทีร่ ะดับ L3 – 4 , L4 – 5 , L5- S1 หน้าทีข่ องรากประสาท L4 , L5 และ S1 ศึกษา
ได้จากตารางที่ 4-2
รีเฟล็กซ์ขอ้ เข่า (Knee Reflex) เป็ นการทดสอบขัน้ ต้นของการทาหน้าทีร่ ากประสาท L4 ผูร้ บั การ
ตรวจทีม่ พี ยาธิสภาพหรือรอยโรคทีร่ ะดับ L3 - 4 อาจมีการเปลีย่ นแปลงความรูส้ กึ ทีผ่ วิ หนังที่รบั ความรู้สึกโดยราก
ประสาท L4 (L4 Dermatome) (รูปที่ 4-1) และกาลังกล้ามเนื้อ Quadriceps อ่อนแรง การกดทับรากประสาท L5 จะมี
ผลให้กาลังกล้ามเนื้อ Extensor hallucis longus อ่อนแรงและสามารถส่งผลกระทบไปถึงกล้ามเนื้อบริเวณเท้าและข้อ
เท้า ทาให้เกิดการกระดกข้อเท้าขึน้ อ่อนแรง ผู้รบั การตรวจจะไม่สามารถเดินโดยใช้สน้ เท้า
รีเฟล็กซ์ขอ้ เท้า เกิดจากการทาหน้าที่ของรากประสาท S1 ถ้ารากประสาท S1 ถูกกดทับ จะ
ทาให้การงุ้มหรือกระดกข้อเท้าลง (Foot Plantar Flexion) อ่อนแรง ผูร้ บั การตรวจไม่สามารถเดินเขย่งโดยใช้น้ิวเท้า
หรือปลายเท้า หรือเดินได้ดว้ ยความลาบาก การตรวจพบ Babinski sign และ Clonus (ข้อเท้าหรือของสะบ้า) และ
รีเฟลกซ์ไวเกิน (Hypereflexia) เป็ นอาการแสดงทีส่ าคัญบ่งชีว้ ่ามีพยาธิสภาพหรือผลกระทบถึง Corticospinal tract
ตารางที่ 4-2 กลุ่มอาการรากประสาทที่พบบ่อย
ระดับหมอนรอง
กระดูกสันหลัง
L3 - 4

L4 - 5

ราก
ประสาท
L4

L5

ส่วนเอว

L5- S1

S1

กล้ามเนื้ อที่สญ
ู เสีย
หรืออ่อนแรง
กล้ามเนื้อ
Quadriceps

การสูญเสียความรูส้ ึก
ที่ผิวหนัง

: ด้าน Anterolateral
ของต้นขา(Thigh)
: ด้านหน้าข้อเข่า
: ด้าน Medial ของขาและ
เท้า (Medial Leg and
Foot)
กล้ามเนื้อ Extensor
: ด้านนอกของต้นขา
hallucis longus
(Lateral Thigh)
: ด้าน Anterolateral ของขา
(Leg)
: ตรงกลางของหลังเท้า
(Mid-Dorsal Foot)
กล้ามเนื้อเหยียดข้อเท้า : บริเวณด้านหลังของขา
ลง
(Posterior Leg)
: ด้านนอกของเท้า
(Lateral Foot)

รีเฟลกซ์ที่เกิ ด
อันตรายหรือลดลง
ข้อเข่า

Medial Hamstrings

ข้อเท้า
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ราก
ประสาท

ระดับหมอนรอง
กระดูกสันหลัง
C4 - 5

C5

C5 - 6

C6

C6 - 7
ส่วนคอ

C7- T1

T 1- T 2

T1

กล้ามเนื้ อที่สญ
ู เสีย
หรืออ่อนแรง

การสูญเสียความรูส้ ึก
ที่ผิวหนัง

กล้ามเนื้อ Deltoid และ ด้าน anterolateral ของไหล่
Biceps
และแขน (Shoulder
and Arm)
กล้ามเนื้อกระดกข้อมือ ด้านนอกของปลายแขนและ
และ Biceps
มือ นิ้วหัวแม่มอื
(Lateral Forearm and
Hand Thumb)
กล้ามเนื้องอข้อมือ
นิ้วกลาง
C7
กล้ามเนื้อ Triceps
และกล้ามเนื้อเหยียด
นิ้วมือ
กล้ามเนื้องอนิ้วมือและ : ด้านในของปลายแขน และ
C8
กล้ามเนื้อมัดเล็กของมือ มือ , นิ้วนาง และนิ้วก้อย
(Hand Intrinsics)
(Medial Forearm and Hand,
Ring and Little Fingers)
กล้ามเนื้อมัดเล็กของ ด้านในของปลายแขน (Medial
มือ (Hand Intrinsics) Forearm)

รีเฟลกซ์ที่เกิ ด
อันตรายหรือลดลง
Biceps

Brachio-radialis และ
Pronator teres

Triceps

ไม่มี

ไม่มี

การเสียการทรงตัวและมีท่ าเดินที่ผิดปกติเป็ นอาการแสดงที่บ่ งบอกว่ ามีพยาธิสภาพที่ ไ ขสัน หลัง
(Myelopathy)
การตรวจร่า งกายทางระบบประสาทอย่า งเป็ น ระบบ สามารถบอกถึง ต าแหน่ ง ที่ เ กิด พยาธิ
สภาพของรากประสาทคอ (ตารางที่ 4-2) การรับ ความรู้สกึ ที่ผ ิว หนัง ของสัน หลัง ส่ว นบน แขนและมือ ของแต่ละ
รากประสาท (Extremity Sensory Dermatome) ศึกษาได้จากรูปที่ 4-2
ควรทาการตรวจรีเฟลกซ์ของกล้ามเนื้อ Biceps (รากประสาท C5 และบางส่วนของรากประสาท
C6) ของกล้ามเนื้อ Brachioradialis (รากประสาท C6) และของกล้ามเนื้อ Triceps (รากประสาท C7)
ถ้ากล้ามเนื้อ Deltoid และ Biceps มีการอ่อนแรงแสดงว่ารากประสาท C5 ถูกกดทับ
ถ้ากล้ามเนื้อกระดกข้อมือขึน้ มีการอ่อนแรงแสดงว่ารากประสาท C6 ถูกกดทับ
ถ้ากล้ามเนื้อ Triceps, กล้ามเนื้องอข้อมือ, และกล้ามเนื้อเหยียดนิ้วมืออ่อนแรงแสดงว่ารากประสาท
C7 ถูกกดทับ
ถ้ากล้ามเนื้องอนิ้วมือ (กามือ) อ่อนแรงแสดงว่ารากประสาท C8 ถูกกดทับ
ถ้ากล้ามเนื้อมัดเล็กของมือ (Intrinsics) อ่อนแรงแสดงว่า รากประสาท C8 และ T1 ถูกกดทับ
การตรวจความรู้สกึ ที่ผวิ หนังอย่างคร่าว ๆ สามารถทาได้โดยการสัมผัส แต่ถ้าจะให้ได้ผลการ
ตรวจทีแ่ ม่นยาควรทาการตรวจโดยการสัมผัสด้วยสาลี การใช้เข็มแทง และการตรวจความรูส้ กึ สันสะเทื
่
อนโดยใช้สอ้ ม
เสียง (Vibrating Fork) เพิม่ เติม ความรูส้ กึ บริเวณผิวหนังควรคานึงถึงการทับซ้อนของ Dermatome ซึง่ พบได้บ่อย
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รูปที่ 4-1

แสดงบริเวณของผิวหนังที่รบั ความรูส้ ึกจากรากประสาทส่วนอกส่วนเอว และกระเบนเหน็บ
(Autonomous Zones)
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รู ปที่ 4–2 แสดงบริเวณของผิวหนังที่รับความรู้ สึกจากรากประสาทส่ วนคอและส่ วนอก
(Autonomous Zones)

การตรวจรีเฟลกซ์ควรเปรียบเทียบกับรีเฟลกซ์ของด้านตรงข้ามและทาการตรวจซ้าหลายๆ ครัง้ เพื่อ
ความถูกต้อง สิง่ สาคัญคือรีเฟลกซ์ท่หี ายไป เนื่องจากการประสบอันตรายครัง้ ก่อนหรือ เกิด จากโรคซึ่ง ยากที่จ ะฟื้ น
กลับ คืน มา จึง ไม่ค วรนามาปะปนกับ อาการแสดงครัง้ ใหม่นี้ การตรวจกาลัง กล้ามเนื้อก็ควรเปรียบเทียบกับ
กล้ามเนื้อด้านตรงข้าม และทาการตรวจซ้าหลายๆครัง้ โดยให้ผรู้ บั การตรวจพยายามออกแรงเต็มกาลังเพื่อความ
ถูกต้อง
4.1.2 การตรวจพิ เศษทางคลิ นิก
4.1.2.1 การตรวจพิ เศษทางคลิ นิก (Clinical Investigation)
ผูร้ บั การประเมินควรได้รบั การตรวจพิเศษทางคลินิกทางคลินิก ดังต่อไปนี้
: การตรวจกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า (Electromyography)
: การตรวจวัดความจุของกระเพาะปสั สาวะ (Cystometry)
: การถ่ายภาพรังสี
: CT Scan
: Magnetic Resonance Imaging (MRI)
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แพทย์ผู้ป ระเมิน ควรก าหนดให้แ น่ ช ัด ว่ า ในการตรวจพิเ ศษทางคลินิ ก เหล่ า นี้ ควรให้แ พทย์
ผูเ้ ชีย่ วชาญสาขาใดเป็ นผูส้ งท
ั ่ าการตรวจ ควรทาการตรวจเมื่อใดและตรวจทีไ่ หน ผลการตรวจจะให้แพทย์ท่านใดเป็ น
ผูอ้ ่านผล ถ้าเป็ นไปได้แพทย์ผปู้ ระเมินควรทบทวนวิธกี ารและผลการตรวจพิเศษทางคลินิกเหล่านี้ดว้ ยตนเอง พร้อม
กับแสดงความคิดเห็นถึงรายงานผลการตรวจว่าเห็นด้วยหรือไม่ การสรุปผลการตรวจพิเศษทางคลินิก ควรแยกไว้
ต่างหากเป็ นอีกส่วนหนึ่ง
ในขณะที่ผ ลการตรวจทางรัง สีแ ละการตรวจทางคลินิ ก อื่ น ๆ อาจช่ ว ยสนั บ สนุ น ให้ แ พทย์
ผูป้ ระเมินตัดสินใจให้การวินิจฉัยโรค แต่แพทย์ผปู้ ระเมินก็ควรตระหนักว่าผลการตรวจทางรังสีเหล่านัน้ เพียงอย่าง
เดียวไม่สามารถนามาวินิจฉัยโรค เพราะจากการทบทวนงานวิจยั หลายรายงานพบว่า คนปกติทไ่ี ม่เคยมีอาการปวด
หลังเลย แต่เมื่อนามาตรวจ MRI พบว่า มีการอ่านผลว่าเป็ นภาวะหมอนรองกระดูกสันหลังกดทับรากประสาทจานวน
ร้อยละ 30 (ผลลวง) และมากกว่าร้อยละ 50 ทีอ่ ่านผลว่าหมอนรองกระดูกสันหลังโป่งยื่นออกมา (Bulging Discs)
ยิง่ กว่านัน้ ก็คอื ผูส้ งู อายุมกั พบมีอุบตั กิ ารณ์การเกิดหมอนรองกระดูกสันหลังเสือ่ ม โปง่ และ ยื่นออกมา (Herniations)
เพิม่ ขึน้ ตามอายุ การนาผลการตรวจ MRI มาใช้วนิ ิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้อง ผลการตรวจนัน้ ต้องสอดคล้องกับอาการ
และอาการแสดงทางคลินิกของผูป้ ว่ ย หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า การตรวจ MRI จะมีประโยชน์กต็ ่อเมื่อนามาใช้ยนื ยัน
การวินิจฉัยโรค การใช้ผลการตรวจ MRI เพียงอย่างเดียว ไม่เพียงพอทีจ่ ะนามาใช้เป็ นข้อมูลเพื่อเลือกระดับของ DRE ใน
การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพ ผลการตรวจกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า (EMG) ทีใ่ ห้ผลบวกชัดเจน สนับสนุ นการวินิจฉัย
พยาธิสภาพของรากประสาทที่ได้รบั อันตรายหรือเสียหาย (Radiculopathy) สามารถนามาใช้เลือกระดับของการ
สูญเสียสมรรถภาพจากการวินิจฉัยโรค(DRE) ได้ว่าอย่างน้อยควรเป็ น DRE ระดับ 3
4.1.2.2 การตรวจการเคลื่อนไหวของปล้องกระดูกสันหลัง (Spinal Motions)
ก. การเคลื่อนไหวของปล้องกระดูกสันหลังที่ปกติ สมบูรณ์ (Motion Segment Integrity)
นิ ยาม การเคลื่อนไหวของปล้องกระดูกสันหลังหนึ่งช่วง (A Motion Segment of the Spine) หมายถึง
การเคลื่อนไหวของปล้องกระดูกสันหลัง 2 ปล้องที่อยู่ชดิ กันและยึดติดกันด้วยหมอนรองกระดูกสันหลัง ข้อฟาเซ็ท
(Apophyseal or Facet Joints) สองข้าง และเอ็นยึดข้อ (รูปที่ 4-3ก)
รูป 4-3 ก การเคลื่อนไหวของปล้องกระดูกสันหลังหนึ่ งช่วง (A Motion Segment Integrity)

พิสยั การเคลื่อนไหวของปล้องกระดูกสันหลังในแต่ละช่วงจะมีความแตกต่างกัน กระดูกสันหลัง ส่วนคอ
ตอนช่วงบนคือ Occiput ถึงกระดูกคอข้อที่ 2 (C2 ) มีมุมก้มคอ (Flexion) และแอ่นคอ (Extension) น้อย ขณะเดียวกัน
ส่วนคอช่วงล่างจะมีมุมก้มคอ และแอ่นคอเพิม่ ขึน้ จาก C2 ถึง C3 มีมุมเคลื่อนไหว 10 องศา พอไปถึง C5 - C6 และ C6 C7 จะเพิม่ เป็ น 20 องศา
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กระดูกสันหลังส่วนอกช่วงบนมีมุมก้มอก และแอ่นอก (Flexion - Extension Movements) ประมาณ 4
องศา ช่วงกลาง 6 องศา และช่วงล่าง 12 องศา การเคลื่อนไหวของกระดูกสันหลังส่วนเอวจะค่อยๆ เพิม่ ขึน้ โดยเริม่ จาก
L1 - L2 มีค่ามุมก้มเอว 12 องศาไปเป็ น 20 องศาทีช่ ่วงล่างสุดที่ L5 - S1
การเอียง (Lateral Bending) ปล้องกระดูกสันหลัง ส่วนคอช่วงล่างมีการเคลื่อนไหวในท่าเอียงคอ 5 องศา
ถึง 6 องศา และส่วนอกช่วงบนประมาณ 6 องศา ส่วนเอวมีการเคลื่อนไหวในท่าเอียงเอวมากที่สุด 8 องศา ถึง 9
องศาที่ L3 - L4
การหมุนสันหลังในแนวแกน (Axial Rotation) มีทงั ้ หมุนทวนและตามเข็มนาฬิกา กระดูกคอช่วงบนมีค่า
การหมุ น 30 องศาถึง 40 องศา ส่ วนกระดู กคอช่ วงล่ างและส่ วนอกช่ วงบนมีการหมุ นเพียง 5 องศาถึง 6 องศา
ส่วนกระดูกเอวมีการหมุนน้อยทีส่ ดุ
ปล้องกระดูกสันหลังทัง้ หมดทุกปล้อ ง มีการเคลื่อนไหวเกิดควบคู่กนั ไป (Couple) กล่ าวคือ ถ้ามี
การเคลื่อนไหวปฐมภูมเิ กิดในระนาบหรือแนวหนึ่งก็จะมีการเคลื่อนไหวทุตยิ ภูมเิ กิดตามในอีกระนาบหรือ อีกแนวหนึ่ง
พร้อมๆกัน เช่น การหมุนมักจะเกิดพร้อมกับการเอียงด้านข้างของปล้องกระดูกสันหลัง การเคลื่อนไหวทีส่ าคัญและ
เห็นได้ชดั เจนนัน้ เกิดขึน้ ทีส่ นั หลังส่วนคอช่วงล่างและส่วนเอวทุกปล้อง โดยเฉพาะการเคลื่อนไหวในท่าก้มและแอ่นหลัง
(Flexion and Extension) ดังนัน้ ในบริเวณดังกล่าวนี้จงึ มักเกิดพยาธิสภาพทางคลินิก หรือรอยโรค มากทีส่ ดุ
ข. การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไหวของปล้องกระดูกสันหลังหรือการเคลื่อนไหวของปล้องกระดูกสันหลัง
ที่ผิดปกติ (Alteration of Motion Segment Integrity)
ถ้ า มี ก ารเปลี่ ย นแปลงของปล้ อ งกระดู ก สั น หลั ง จะท าให้ เ กิ ด การเคลื่ อ นไหวผิ ด ปกติ เช่ น
การเปลีย่ นแปลงที่เกิดจากการเจริญเติบโตทีผ่ ดิ ปกติ การผ่าตัดเชื่อมปล้องกระดูก กระดูกสันหลังหัก กระดูกสันหลัง
ติดเชื้อ กระดูกสัน หลังเสื่อมสภาพ การเปลี่ยนแปลงที่เ กิดขึ้นถือ ว่าปล้องกระดูกสัน หลังสูญเสียการเคลื่อนไหวที่
สมบูรณ์ หรือมีการเคลื่อนไหวทีผ่ ดิ ปกติ
1. ปล้องกระดูกสันหลังสูญเสียการเคลื่อนไหวที่ สมบูรณ์ หรือปล้องกระดูกสันหลังเคลื่อนไหว
ผิดปกติ (Loss of Motion Segment Integrity)
หมายถึง ปล้องกระดูกสันหลังมีการเคลื่อนไหวมากกว่าปกติเช่น การเลื่อนของปล้องกระดูกสันหลัง
ไปข้างหน้า หรือกลับมาทางด้านหลัง ถือเป็ นการเลื่อนเชิงเส้นทีเ่ พิม่ ขึน้ (Increased Translation Motion) หรือการ
เลื่อนเชิงมุมทีเ่ พิม่ ขึน้ (Increased Angular Motion) ซึง่ ทางวิชาออร์โธปิ ดกิ ส์นิยมเรียกว่า ปล้องกระดูกสันหลังขาด
ความมันคง
่ (Spinal Instability) หรือขาดความแข็งแรง
หรือ หมายถึง ปล้องกระดูกสันหลังเคลื่อนไหวน้อยกว่าปกติ (Decreased Motion) เช่น ภายหลัง
การผ่าตัดเชื่อมปล้องกระดูกสันหลัง ปล้องกระดูกสันหลังยึดติดจากการติดเชือ้ การทาผ่าตัดเพื่อพยายามเชื่อม
ปล้องกระดูกสันหลัง ถึงแม้ปล้องกระดูกจะติดไม่แข็งแรง แต่กจ็ ะมีผลทาให้การเคลื่อนไหวของปล้องกระดูกสันหลัง
ลดลง เกิดการเปลีย่ นแปลงการเคลื่อนไหวของปล้องกระดูกสันหลังในเชิงคุณภาพ
ลักษณะดังกล่าวถือว่าปล้องกระดูกสันหลังเคลื่อนไหวผิดปกติ
2. วิธกี ารตรวจหาปล้องกระดูกสันหลังเคลื่อนไหวผิดปกติ
การตรวจร่างกายทัวไปไม่
่
สามารถตรวจหาปล้องกระดูกสันหลังเคลื่อนไหวผิดปกติ จาเป็ นต้องอาศัย
การตรวจด้วยการถ่ายภาพรังสีกระดูกสันหลังด้านข้างในท่าก้มและแอ่นสันหลัง ถ้าภาพถ่ายรังสีธรรมดาเป็ นปกติและ
ไม่มปี ระวัตกิ ารประสบอันตรายทีร่ ุนแรง โอกาสทีจ่ ะเกิดการเปลีย่ นแปลงการเคลื่อนไหวของปล้องกระดูกสันหลังมีน้อย
มาก ข้อบ่งชีใ้ นการถ่ายภาพรังสีกระดูกสันหลังด้านข้างในท่าก้มและแอ่นหลัง ก็คอื ในภาพรังสีทถ่ี ่ายตามปกติ หรือ
จากประวัตกิ ารเจ็บปว่ ย สงสัยว่าน่าจะมีการเปลีย่ นแปลงการเคลื่อนไหวของปล้องกระดูกสันหลัง
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ค. เกณฑ์การตรวจวัดการสูญเสี ยการเคลื่อนไหวที่ สมบูรณ์ ของปล้องกระดูกสันหลัง หรือการ
ตรวจวัดการเคลื่อนไหวของปล้องกระดูกสันหลังที่ ผิดปกติ (Determining the Loss of Motion Segment
Integrity)
โดยการวัดจากภาพถ่ายรังสีธรรมดาท่าด้านข้างของกระดูกสันหลังในท่าก้มและท่าแอ่นสันหลัง (รูป 4-3
ข, ค , ง) เกณฑ์ประเมินการสูญเสียการเคลื่อนไหวทีส่ มบูรณ์หรือการเคลื่อนไหวผิดปกติของปล้องกระดูกสันหลังมี
ดังนี้
1. การเลื่อนเชิงเส้น (Translation)
1.1 ปล้องกระดูกสันหลังส่วนคอ (Cervical Spine) เลื่อนมากกว่า 3.5 ม.ม
1.2 ปล้องกระดูกสันหลังส่วนอก (Thoracic Spine) เลื่อนมากกว่า 2.5 ม.ม
1.3 ปล้องกระดูกสันหลังส่วนเอว (Lumbar Spine) เลื่อนมากกว่า 4.5 ม.ม
2. การเลื่อนเชิงมุม (Angular Motion)
2.1 ปล้องกระดูกสันหลังส่วนคอ (Cervical Spine) เลื่อนเชิงมุมมากกว่า 11 องศา เมื่อเทียบกับ
ปล้องข้างเคียง (รูป 4-3 ง)
2.2 ปล้องกระดูกสันหลังส่วนเอว (Lumbar Spine) เลื่อนเชิงมุม ตัง้ แต่ระดับ L1–L2, L2– L3, L3–L4
มากกว่า 15 องศา และระดับ L4–L5 เลื่อนเชิงมุมมากกว่า 20 องศา (รูปที่ 4-3 ค)
2.3 ปล้องกระดูกสันหลังส่วนเอวกระเบนเหน็บ (Lumbosacral Joint) เลื่อนเชิงมุม ระดับ L5-S1
เลื่อนเชิงมุมมากกว่า 25 องศา (รูปที่ 4-3 ค)
รูป 4-3 ข การเคลื่อนไหวของปล้องกระดูกสันหลังที่ ผิดปกติ เชิ งเส้น (Loss of Motion Segment Integrity,
Translation)

วิ ธีวดั กาหนดจุดแรกบริเวณมุมที่อยู่ขอบบนทางด้านหลัง (Posterior Superior Corner) ของปล้องกระดูกสันหลัง
ปล้องล่าง และจุดทีส่ องทีบ่ ริเวณมุมทีอ่ ยู่ขอบล่างทางด้านหลัง (Posterior Inferior Corner) ของปล้องกระดูกสันหลัง
ปล้องบน วัดระยะทาง A ตามรูป โดยลากเส้นตัง้ ฉากตัดกันจากจุดทัง้ สอง ทาการวัดระยะทาง A จากภาพรังสีในท่าก้ม
และแอ่นหลัง (รูปที่ 4-3 ข) และคานวณหาค่าความแตกต่างของระยะทาง A จากท่าก้มและท่าแอ่นหลัง ค่าทีแ่ ตกต่าง
กันมากกว่า 3.5 ม.ม ของปล้องกระดูกสันหลังส่วนคอ หรือมากกว่า 2.5 ม.ม ของปล้องกระดูกสันหลังส่วนอก หรือ
มากกว่า 4.5 ม.ม ของปล้องกระดูกสันหลังส่วนเอว แสดงว่ามีการเคลื่อนไหวของปล้องกระดูกสันหลังทีผ่ ดิ ปกติเชิงเส้น
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รูปที่ 4-3 ค การเคลื่อนไหวของปล้องกระดูกสันหลังส่วนเอวที่ผิดปกติ เชิ งมุมจากการหมุนตัว
(Loss of Motion Segment Integrity, Angular Motion - Sagittal Rotation , Lumbar Spine)
วิ ธีวดั จากภาพถ่ายรังสีบริเวณเอว ลากเส้นตรง 2 เส้นตามขอบบนปล้องกระดูกสันหลังปล้องล่างและขอบบนของ
ปล้องกระดูกสันหลังปล้องบน ต่อเส้นตรงทัง้ สองออกไปตัดกันแล้ววัดมุมทีเ่ กิดขึน้ ได้ค่ามุมเท่าใดลงบันทึกไว้ ถ้าวัด
ในท่าหลังแอ่น (Lordosis) หรือท่าแอ่นหลัง (Extension) ค่ามุมทีว่ ดั ได้เป็ นลบ ส่วนในท่าหลังโก่ง (Kyphosis) หรือ
ท่าก้มหลัง (Flexion) ค่ามุมทีว่ ดั ได้เป็ นบวก การเคลื่อนไหวทีผ่ ดิ ปกติเชิงมุมของปล้องกระดูกสันหลังส่วนเอว หมายถึง
การเลื่อนเชิงมุมทีม่ ากกว่า 15 องศา บริเวณ L1–L2, L2–L3, และ L3– L4 ส่วนปล้อง L4–L5 ต้องมากกว่า 20 องศา
การเคลื่อนไหวเชิงมุมของส่วนเอวกระเบนเหน็บ L5- S1 ต้องมากกว่า 25 องศา
ตัวอย่าง
ดังนัน้

การวัดในรูป ค่ามุมก้มเอว +8 องศา ค่ามุมแอ่นเอว –18 องศา
การเลื่อนทีเ่ ชิงมุม = มุมก้มเอว – มุมแอ่นเอว
L4 – L5 = +8 - (-18)
= 26 องศา
แสดงว่า มีการสูญเสียการเคลื่อนไหวเชิงมุมของปล้องกระดูกสันหลังส่วนเอวบาง หรือมีการเคลื่อนไหวที่
ผิดปกติ
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รูปที่ 4-3 ง การเคลือ่ นไหวของปล้องกระดูกสันหลังส่วนคอที่ผิดปกติ เชิ งมุม (Loss of Motion Segment
Integrity, Cervical Spine)

วิ ธีวดั ภาพที่นามาวัดใช้ภาพรังสีท่าก้มคอเพียงภาพเดียว ลากเส้นตรง 2 เส้นตามขอบล่างของปล้องกระดูกคอ 2
ปล้องทีอ่ ยู่ชดิ กันทีบ่ ริเวณสงสัยว่ามีรอยโรค ขณะเดียวกันให้ลากเส้นตรงอีก 2 เส้นตามขอบล่างของปล้องกระดูกคอที่
อยู่เหนือและใต้ต่อปล้องกระดูกคอ 2 ปล้องเดิม ทาการวัดมุม A,B, และ C การสูญเสียการเคลื่อนไหวเชิงมุมของปล้อง
กระดูกคอ หมายถึง การเลื่อนเชิงมุมบริเวณปล้องกระดูกคอทีผ่ ดิ ปกติ มากกว่า 11 องศา เมื่อเทียบกับปล้องข้างเคีย ง
(มุม A มากกว่า มุม B และ มุมC )

4.2 แนวทางการประเมิ นการสูญเสี ยสมรรถภาพของสันหลัง (Determining the Appropriate
Method for Assessment)
วิธกี ารประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของสันหลังแบ่งได้เป็ น 2 วิธี
1. วิธกี ารประเมินการสูญเสียสมรรถภาพสันหลังจากการวินิจฉัยโรค (Diagnosis Related Estimate
Method) หรือเรียกย่อว่า DRE โดยกาหนดให้การสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกายหรือของบุคคลมีค่า 100%
2. วิธกี ารประเมินการสูญเสียสมรรถภาพจากการวัดพิสยั การเคลื่อนไหวของกระดูกสันหลัง (Range of
Motion Method) หรือเรียกย่อว่า ROM โดยกาหนดให้การสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกายมีค่า 100%
1. วิ ธีการประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของสันหลังจากการวิ นิจฉั ยโรค (Diagnosis-Related
Estimate Method) หรือเรียกย่อว่า DRE
แนวทางการเลือกใช้การประเมิ นโดยวิ ธี DRE มีดงั นี้
1.1 การสูญเสียสมรรถภาพนัน้ ควรเกิดจากการประสบอันตรายทีช่ ดั เจน และเกิดทีร่ ะดับเดียวกัน
1.2 การสูญเสียสมรรถภาพนัน้ มีลกั ษณะข้อมูลที่เหมาะสม และสามารถประเมินได้ตามเกณฑ์ของ
DRE โดยเฉพาะ
1.3 กรณีท่ไี ม่ทราบสาเหตุของการสูญเสียสมรรถภาพที่ชดั เจน แต่ขอ้ มูลชี้ชดั ว่าเข้ากับลักษณะของ
DRE ก็ควรใช้วธิ นี ้ปี ระเมิน
1.4 ข้อมูลทางการแพทย์ตรวจพบว่ามีอนั ตรายต่อ Corticospinal tract.
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2. วิ ธี ก ารประเมิ น การสู ญ เสี ย สมรรถภาพจากการวัด พิ ส ัย การเคลื่ อ นไหวของสัน หลัง
(Range of Motion Method) หรือเรียกย่อว่า ROM
แนวทางการเลือกใช้การประเมิ นโดยวิ ธี ROM มีดงั นี้
2.1 การสูญเสียสมรรถภาพนัน้ มิได้เกิดจากการประสบอันตราย แต่เกิดจากการเจ็บปว่ ย
2.2 ไม่ทราบสาเหตุท่ที าให้เกิดการสูญเสียสมรรถภาพว่า เกิดจากการประสบอันตราย, เจ็บป่วย,
หรือสูงอายุ การประเมินด้วยวิธี ROM ต้องเขียนรายงานด้วยความระมัดระวัง
2.3 กรณีทไ่ี ม่สามารถประเมินโดยวิธี DRE
2.4 มีพ ยาธิส ภาพเกิด ขึ้น ที่ก ระดู ก สัน หลัง หลายระดับ หรือ หลายปล้อ งในส่ ว นเดีย วกัน เช่ น
กระดูกหักหลายปล้อง หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนกดทับรากประสาท หรือช่องไขสันหลังตีบแคบ (Stenosis)
ทาให้เกิดอาการของรากประสาทได้รบั อันตราย (Radiculopathy) หลายระดับ หรือเกิดทัง้ 2 ข้าง (Bilateral)
2.5 ปล้องกระดูกสันหลังเคลื่อนไหวผิดปกติ เช่น มีปล้องกระดูกสันหลังเชื่อมติดหลายระดับ และ
ไม่ปรากฏอาการ Corticospinal tract.
2.6 อาการ Radiculopathy กลับเป็ นซ้าขึน้ มาใหม่ท่รี ะดับใหม่ หรือเกิดจาการประสบอันตรายซ้า
ทีก่ ระดูกสันหลังระดับเดิม
2.7 มีพยาธิสภาพหลายอย่างเกิดแทรกซ้อนขึน้ มาอีก จนก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวที่ผดิ ปกติของ
ปล้องกระดูกสันหลัง หรือเกิดอาการ Radiculopathy อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือเกิดความผิดปกติทงั ้ 2 อย่างร่วมกัน
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รูปที่ 4-4

แผนภูมิแสดงขัน้ ตอนการประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของสันหลัง
ขัน้ ตอนการประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของสันหลัง
ผูร้ บั การประเมิ นที่สิ้นสุด

ยังไม่สิ้นสุด
การรักษา

การรักษาทางการแพทย์
(MMI)

รอคอยการสิ้ นสุด
การรักษาทาง
การแพทย์

สิ้ นสุดการักษาแล้ว
เกิดการ
ประสบอันตราย

มีการสูญเสียสมรรถภาพของ
ร่างกายที่เกิ ดจากการประสบ
อันตรายหรือเจ็บป่ วย

เกิ ดจากการ
เจ็บป่ วย

การประสบอันตราย
ที่ระดับเดียว

เลือกใช้วิธี

ไม่ ใช่

ROM
ไม่ ใช่

เกิ ดการประสบอันตรายครังแรกหรื
้
อ
ประสบอันตรายที่เกิ ดกับหลายส่วน

1. การวิ นิจฉัยโรค
2. วัดพิสยั การเคลื่อนไหว
ของสันหลัง

เลือกใช้วิธี
DRE

จัด DRE ตามระดับ
ความรุนแรงของการบาดเจ็บ

3. ตรวจค้นหาความผิด
ปกติ ของระบบประสาท

นาค่าการสูญเสียสมรรถภาพที่ได้จากการ
ประเมิ นทัง้ 3 ค่ามารวมกันโดยใช้ตาราง
ค่ารวม

อาการผูร้ บั การประเมิ นเลวลง
เพิ่ มขึน้ อีก ก็ให้ประเมิ นซา้
ข้อเสนอแนะ
1. เกีย่ วกับการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพ มีผรู้ บั การประเมินจานวนน้อยทีส่ ามารถประเมินได้ทงั ้
วิธี DRE และ ROM ในกรณีเช่นนี้ให้เลือกใช้ค่าประเมินสูงสุดจากวิธใี ดวิธหี นึ่ง
2. การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของสันหลังตัง้ แต่ 2 ส่วนขึน้ ไปในผูร้ บั การประเมินคนเดียวกัน
เช่น ส่วนเอวและส่วนคอ ไม่ว่าจะใช้วธิ ี DRE หรือ ROM จะต้องเอาค่าทีป่ ระเมินได้จาก 2 ส่วนมารวมกันโดยใช้ตาราง
ค่ารวม
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3. การเปลี่ยนค่าการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกายไปเป็ นค่าการสูญเสียสมรรถภาพของสันหลังตาม
ส่วนต่าง ๆ (เอว อก คอ) ให้ศกึ ษาจากหัวข้อที่ 4.13
4. ให้ศกึ ษาวิธกี ารใช้ตารางค่ารวมท้ายเล่ม ส่วนขัน้ ตอนการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของสันหลัง
ให้ศกึ ษาจากรูปที่ 4-4
4.2.1 สรุปแนวทางการประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของสันหลัง
4.2.1.1 ซักประวัตกิ ารประสบอันตรายหรือเจ็บปว่ ยอย่างละเอียด การตรวจร่างกายอย่างรอบคอบ ทบทวน
รายงานการเจ็บ ป่ว ยและการตรวจทางคลินิ ก ที่ส าคัญ ทัง้ หมด ข้อ มูลเหล่ า นี้ ช่ ว ยในการตัด สิน ใจว่ า มีห รือ ไม่ มี
ความผิดปกติในโครงสร้าง (ปล้องกระดูกสันหลัง ), รากประสาท, หรือไขสันหลังได้รบั อันตรายหรือเสียหาย และ
การเคลื่อนไหวของปล้องกระดูกสันหลังผิดไปจากปกติหรือไม่
4.2.1.2 ใช้ดุลยพินิจว่ามีการสูญเสียสมรรถภาพของร่างกายหรือไม่ ถ้าการสูญเสียสมรรถภาพยังคงมี
การเปลีย่ นแปลงในทางดีขน้ึ หรือคงที่ หรือคาดว่าจะมีการเปลีย่ นแปลงเกิดขึน้ อีกในระยะเวลา 12 เดือนข้างหน้า โดยจะ
ได้รบั หรือไม่ได้รบั การรักษาก็ตาม แสดงว่าการสูญเสียสมรรถภาพนัน้ ยังไม่ถาวร ก็ยงั ไม่ตอ้ งประเมินให้รอไปก่อน
4.2.1.3 เลือกสันหลังส่วนทีเ่ กิดรอยโรคครัง้ แรก เช่น เอว คอ หรือ อก และเลือกเอาอาการแสดงจาก
การตรวจพบทีส่ อดคล้องและรุนแรงทีส่ ดุ ของผูร้ บั การประเมิน เพื่อนามาพิจารณาเลือกวิธปี ระเมิน
4.2.1.4 ตรวจดูว่าผู้รบั การประเมิน มีการเจ็บป่วยหรือมีการประสบอันตรายที่กระดูกสันหลังหรือราก
ประสาทหลายระดับ หรืออาการของโรคกาเริบขึน้ หลายครัง้ (Multilevel Involvement or Multiple Recurrences
/Occasions) จากกระดูกสันหลังส่วนเดียว (เอว อก หรือคอ) กรณีดงั กล่าวต่อไปนี้น้ี ควรเลือกใช้การประเมินด้วยวิธี
ROM ดังนี้
ก. มีกระดูกหักมากกว่าหนึ่งระดับ (ปล้อง) เกิดในบริเวณกระดูกสันหลังส่วนเดิม
ข. มี Radiculopathy สองข้าง หรือเป็ นหลายระดับในบริเวณกระดูกสันหลังส่วนเดิม
ค. มีการเปลีย่ นแปลงการเคลื่อนไหวของกระดูกสันหลังหลายระดับ เช่น มีการเชื่อมปล้อง
กระดูกสันหลังมากกว่า 2 ปล้องขึน้ ไป ในบริเวณกระดูกสันหลังส่วนเดิม หรือ
ง. ภาวะหมอนรองกระดูกสันหลังเลื่อนกลับเป็ นขึน้ มาอีก หรือช่องไขสันหลังตีบแคบ พร้อม
กับมี Radiculopathy เกิดขึน้ ทีร่ ะดับเดิม หรือระดับใหม่ในบริเวณกระดูกสันหลังส่วนเดิม ในกรณีเช่นนี้ ให้นาค่าการ
สูญเสียสมรรถภาพทีไ่ ด้ มารวมกับค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากวิธี ROM โดยใช้ตาราง ค่ารวม
4.2.1.5 ถ้าผู้รบั การประเมินไม่มีอาการของโรคตามข้อ 4.2.1.4 และเกิดจากการประสบอันตราย
ให้ประเมินด้วยวิธี DRE ทีแ่ บ่งเป็ น 5 ระดับ การประเมิน DRE ส่วนมากจะอยู่ในระดับ 1 , 2 หรือ 3 ถ้ามีการประสบ
อันตรายของ Corticospinal tract. ให้ศกึ ษาจากวิธกี ารประเมินหัวข้อที่ 4.7
4.2.1.6 ถ้าผูร้ บั การประเมินได้รบั การรักษาโดยวิธผี ่าตัดหรือโดยกรรมวิธอี ่นื ๆ ให้ทาการประเมินผล
ของการรัก ษาว่ า ผู้ร ับ การประเมิน มีอ าการดีข้นึ มากน้ อ ยเท่ า ใด มีผ ลกระทบต่ อ การประกอบกิจ วัต รประจ าวัน
(ADL)หรือไม่ ถ้าอาการหรืออาการแสดงที่ยงั เหลืออยู่หลังจากให้การรักษาเต็มที่แล้ว มีผลกระทบต่ อ การประกอบ
กิจวัตรประจาวันของผูร้ บั การประเมิน การประเมินก็ให้ใช้ค่าร้อยละของการสูญเสียทีเ่ ป็ นค่าสูงสุดในระดับนัน้ ๆ ถ้าผูร้ บั การ
ประเมินมีโรคหรือภาวะผิดปกติทเ่ี กิดขึน้ ก่อน และไม่ปรากฏอาการ (Asymptomatic) ในขณะทีก่ าลังทาการประเมิน เมื่อการ
รักษาสิน้ สุด ปรากฏว่า อาการของโรคเดิมเกิดกาเริบและมีผลกระทบต่อกิจวัตรประจาวัน ให้เลือกใช้ค่าร้อยละของการ
สูญเสียสมรรถภาพทีเ่ ป็ นค่าสูงสุดในระดับนัน้ ๆ ถ้าค่าการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพเพิม่ ขึน้ ในการเขียนรายงาน
ต้องอธิบายถึงเหตุผลทีใ่ ห้ค่าประเมินสูงขึน้
4.2.1.7 ถ้า สัน หลัง มีก ารสูญ เสีย สมรรถภาพในหลายส่ว น ต้อ งท าการประเมิน การสูญ เสีย
สมรรถภาพของสันหลังแต่ ละส่วนก่อนโดยวิธี DRE จากนัน้ จึงนาค่าการสูญเสียสมรรถภาพของสันหลังแต่ละส่วนมา
รวมกันโดยใช้ตารางค่ารวม จะได้ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของสันหลังทัง้ หมด
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4.2.1.8 จากประวัติการเจ็บป่วยและข้อมูลทางการแพทย์ครัง้ ก่อนๆ ทัง้ หมด ต้องนามาพิจารณาว่า
เดิมมีการสูญเสียสมรรถภาพอยู่หรือไม่ ต้องทาการวิเคราะห์แยกโรคความพิการที่เป็ นมาแต่กาเนิด ความผิดปกติ
จากการเจริญเติบโตและภาวะผิดปกติอ่นื ๆ จากการประสบอันตรายหรือการเจ็บป่วยครัง้ นี้ โดยวิธกี ารตรวจภาพรังสี
ทีถ่ ่ายไว้ก่อนการประสบอันตราย หรือโดยการตรวจ Bone scan หลังการประสบอันตรายหรือเจ็บปว่ ยครัง้ นี้
4.2.1.9 ถ้าจาเป็ นต้องทาตามข้อ 4.2.1.8 ต้องทาการแบ่งแยกโรคหรือการประสบอันตรายออกเป็ น
ส่วน ๆ ว่าส่วนไหนเป็ นโรคเดิม ส่วนไหนเกิดขึน้ ครัง้ นี้โดยปฏิบตั อิ ย่างยุตธิ รรม โรคทีเ่ กิดขึน้ ก่อนต้องมีขอ้ มูลที่เพียงพอ
จึง จะนามาพิจ ารณา ในบางกรณีก ารประเมิน ค่า การสูญ เสีย สมรรถภาพเป็ น ส่ว น ๆ ค่า ร้อ ยละของการสูญ เสีย
สมรรถภาพที่เกิดจากโรคเดิม สามารถนามาหักหรือลบออกจากค่าการสูญเสียสมรรถภาพที่ประเมิน ได้ใ นครัง้ นี้
ทางทีด่ กี ารประเมินการสูญเสียสมรรถภาพจากการเจ็บปว่ ยครัง้ ก่อนและครัง้ ปจั จุบนั ควรใช้วธิ กี ารประเมินแบบเดียวกัน
จึงจะสามารถนามาเปรียบเทียบกันได้ ถ้าครัง้ ก่อนใช้วธิ ปี ระเมินด้วย ROM และการเจ็บป่วยครัง้ หลังก็ควรประเมินซ้า
โดยวิธี ROM แต่ถา้ ครัง้ ทีแ่ ล้วประเมินด้วยวิธี DRE เนื่องจากไม่สามารถใช้วธิ ี ROM และการเจ็บป่วยครัง้ หลังประเมิน
โดยวิธี ROM ในกรณีเช่นนี้กอ็ นุ โลมให้นาค่าทีป่ ระเมินโดย DRE ครัง้ ทีแ่ ล้ว มาหักลบจากค่า ROM ทีป่ ระเมินครัง้ หลัง
เพราะว่ามีวธิ ปี ระเมินเพียง 2 วิธี แต่การประเมินเดิม (ครัง้ ทีแ่ ล้ว) มีขอ้ มูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ การแบ่งการประเมินเป็ น
ส่วน ๆ อาจจะได้ค่าการสูญเสียสมรรถภาพทีต่ ่ากว่าทีค่ วรจะเป็ น
4.2.1.10 ในรายที่ผรู้ บั การประเมิน มีอาการของ Corticospinal tract จากการได้รบั อันตรายหรือ
เสียหาย การประเมินการสูญเสียให้ศกึ ษาจากตารางที่ 4-6

4.3 การประเมิ นการสูญเสี ยสมรรถภาพของสันหลังจากการวิ นิจฉั ยโรค (Diagnosis-Related
Estimate Method or DRE)
4.3.1 การแบ่งระดับการสูญเสียสมรรถภาพของสันหลังจากการวิ นิจฉัยโรคตามความรุนแรง
วิ ธี DRE แบ่งการประเมิ นออกเป็ น 5 ระดับ สาหรับกระดูกสันหลังทัง้ 3 ส่วน การจัดคนไข้เข้าสู่
ระดับต่าง ๆ ของ DRE ที่เหมาะสม ผูป้ ระเมิ นควรพิ จารณาตัดสิ นใจเลือกเพียงวิ ธีเดียวจากสองวิ ธีต่อไปนี้
1. วิธแี รกทาการประเมินโดยใช้ขอ้ มูลพื้นฐานของอาการ, อาการแสดง, และผลการตรวจทางคลินิกที่
เหมาะสมจานวน 12 ประการ รายละเอียดดูจากกรอบ 4-1
2. วิธที ่สี องอาศัยข้อมูลพื้นฐานของการตรวจพบกระดูกสันหลังหัก และ/หรือข้อเคลื่อน พร้อมกับ การ
ตรวจพบหรือไม่พบอาการทางคลินิก ถ้าตรวจพบกระดูกสันหลังหักจากภาพถ่ายรังสี ให้ใช้แนวทางนี้ทาการจัดระดับ
DRE โดยไม่จาเป็ นต้องทาการตรวจทางคลินิกอื่นๆเพื่อยืนยัน
การประเมินการสูญเสียโดยวิธี DRE ผูป้ ระเมินจะต้องมีขอ้ มูลประวัติการเจ็บป่วย ผลการตรวจ
ร่างกาย ทบทวนผลการตรวจทางคลินิก แล้วจึงทาการจัดระดับการสูญเสียสมรรถภาพที่เหมาะสมให้ก บั ผู ้ร บั การ
ประเมิน
วิธี DRE แบ่งการสูญเสีย สมรรถภาพออกเป็ น 5 ระดับ ผู้รบั การประเมินส่วนมากมักถูกจัดอยู่ใน
ระดับ ใดระดับ หนึ่ง ใน 3 ระดับแรก ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไหวของปล้องกระดูกสันหลั งที่ผิดปกติ (เช่ น
เคลื่อนไหวมากขึ้นหรือเคลื่อนไหวน้ อยลง) จะถูกจัดอยู่ในระดับ 4 หรือ 5 ถ้ามีการสูญเสียสมรรถภาพที่กระดูกสันหลัง
ส่วนอื่นด้วย เช่น อกและเอว ให้ทาการประเมินการสูญเสีย สมรรถภาพในแต่ละส่วนก่อน แล้วจึงนาค่าทีป่ ระเมินได้มา
รวมกัน โดยใช้ตารางค่ า รวม ถ้ ามีกระดู กสันหลังหักหลายปล้อ ง (มากกว่ าหนึ่ งระดับ ) ที่ส ันหลังส่ วนเดียวกัน
ควรเปลีย่ นไปประเมินโดยใช้วธิ ี ROM
ผูร้ บั การประเมินโดยวิธกี ารจัดระดับ DRE ทีใ่ ช้ขอ้ มูลทางคลินิกตามกรอบ 4 –1 ส่วนมาก มักจะอยู่
ในระดับ 1 , 2 หรือ 3 โดย DRE ระดับ 1 มีเฉพาะอาการเจ็บป่วยเท่านัน้ , DRE ระดับ 2 มีอาการและอาการแสดง
แต่ไม่มี Radiculopathy หรือไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงการเคลื่อนไหวของปล้องกระดูกสันหลังทีผ่ ดิ ปกติ, DRE ระดับ 3 มี
อาการและอาการแสดงของ Radiculopathy พร้อมกับ มีการตรวจร่างกายและการตรวจทางคลินิกที่ยืนยันว่ามี
Radiculopathy จริง
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เนื่ องจากแพทย์ผู้ประเมินต้องท าการประเมินผู้ร ับการประเมินในระยะหลังจากได้ร ับการรักษาทาง
การแพทย์จนเต็มทีห่ รือการรักษาสิน้ สุด (MMI) ดังนัน้ จากประวัตกิ ารเจ็บป่วยครัง้ แรกทีต่ รวจพบอาการแสดงทีผ่ ดิ ปกติ
อาจจะตรวจไม่พบขณะทาการประเมินครัง้ หลังสุด ก็ให้ทาการประเมินได้ สิง่ สาคัญคือการให้ความสาคัญ กับการดาเนิน
ของโรคว่าถึงจุดสิน้ สุดการรักษา หรือฟื้ นคืนสภาพเต็มทีแ่ ล้ว และจะไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงอีกต่อไป (MMI) ก็ให้ทาการ
ประเมินได้ โดยไม่ตอ้ งคานึงเกีย่ วกับอาการและอาการแสดงทีเ่ กิดครัง้ แรกเริม่
ถ้าผูร้ บั การประเมินมีอาการและอาการแสดงของ Radiculopathy ทีเ่ กิดจากหมอนรองกระดูกสันหลัง
กดทับรากประสาทหรือจากช่องไขสันหลังตีบแคบ และสามารถรักษาให้ดขี น้ึ โดยวิธไี ม่ผ่าตัด และในขณะทาการประเมิน
ไม่ปรากฏอาการและอาการแสดงของ Radiculopathy หลงเหลืออยู่ ควรจัดผู้รบั การประเมินอยู่ใน DRE ระดับ 2
เนื่องจากเมื่อการรักษาสิน้ สุด ไม่มี Radiculopathy แต่ถ้าเป็ น DRE ระดับ 3 ผูร้ บั การประเมิน ยังคงต้องมีอาการและ
อาการแสดงของ Radiculopathy อยู่ ไม่ว่าจะรักษา ด้วยยาหรือรักษาโดยวิธผี ่าตัดก็ตาม หรือผู้ รบั การประเมินที่มี
Radiculopathy ที่เกิดจากหมอนรองกระดูกกดทับรากประสาทหรือช่องไขสันหลังตีบแคบลง หลังการรักษาโดยวิธี
ผ่าตัดแล้วอาการดีขน้ึ ไม่ปรากฏอาการเลย (Asymptomic) ก็จดั อยู่ในระดับ 3 เช่นเดียวกัน
ในการประเมินด้วย DRE แพทย์ผู้ประเมินพึงระลึกไว้เสมอว่า ข้อมูลหรือเอกสารที่ใช้การประเมิน
ต้องเป็ นข้อมูลของการสูญเสียสมรรถภาพทางสรีรวิทยา (หน้ าที่ของอวัยวะ) และโครงสร้างของอวัยวะที่มี สาเหตุ มา
จากการประสบอัน ตรายหรื อ การเจ็ บ ป่ ว ยด้ ว ยโรคเท่ า นั ้น มิ ใ ช่ เ กิ ดจากความผิ ด ปกติ ของการเจริ ญ เติ บโต
(Developmental Findings) ซึง่ ได้แก่
2.1 ภาวะ Spondylolysis พบในคนปกติรอ้ ยละ 7
2.2 ภาวะ Spondylolisthesis พบในคนปกติรอ้ ยละ 3
2.3 หมอนรองกระดูกสันหลังเลื่อนโดยไม่มอี าการ Radiculopathy พบได้รอ้ ยละ 30
ในคนอายุ เกิน 40 ปี
2.4 การเปลี่ยนแปลงของหมอนรองกระดูกสันหลังในภาพ MRI พบได้ร้อยละ 40 หลังอายุ เกิน
35 ปี และพบเกือบทุกรายทีอ่ ายุเกิน 50 ปี พึงระลึกเสมอว่า ภาพรังสีทผ่ี ดิ ปกติของ CT Scan และ MRI ไม่จาเป็ นต้อง
หมายความว่า ผูร้ บั การประเมินมีการสูญเสียสมรรถภาพทีเ่ กิดมาจากการประสบอันตรายเสมอไป
(ภาวะ 2.1 และ 2.2 ไม่ใช่ภาวะทีเ่ กิดเนื่องจากการทางาน)
ผูร้ บั การประเมินทีพ่ บความผิดปกติดงั กล่าวในภาพรังสี ทัง้ ที่ทราบว่าเป็ นมาก่อน หรือเข้าใจว่าเป็ นมา
ก่อนการประสบอันตรายที่ต้องทาการประเมิน แพทย์ผู้ประเมินต้องแจ้งให้ผู้รบั การประเมินทราบถึงภาวะที่เกิดขึน้
ก่อ นการประสบอันตราย ถ้าเกิดการขอร้องหรือเรียกร้อง แพทย์ผู้ประเมินจะต้องทาการพิจารณาว่าภาวะผิดปกติท่ี
เกิดขึน้ ก่อนนัน้ ยังคงมีอาการของโรคดาเนินอยู่หรือไม่ หรือว่า อาการและโรคทีก่ าเริบขึ้นอีกเป็ นผลมาจากการประสบ
อัน ตรายครัง้ ใหม่ แพทย์ผู้ป ระเมิน ควรต้อ งตระหนัก ถึง ค าจ ากัด ความหรือ ความหมายของ การก าเริบของโรค
(Aggravation) ซึ่งหมายถึง องค์ประกอบ เช่น ร่างกาย สารเคมี สารชีวภาพ หรือภาวะโรค ที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
อันไม่พงึ ประสงค์ต่อการดาเนินของโรค หรือ ทาให้เกิดการสูญเสียสมรรถภาพเพิม่ ขึน้
4.3.2 อาการแสดงทางคลินิกทีส่ าคัญทีน่ ามาใช้จดั ระดับ DRE ให้ศกึ ษาจากกรอบ 4-1
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กรอบ 4 –1 คาจากัดความของอาการแสดงทางคลินิก เพื่อนามาใช้พจิ ารณาจัดระดับ DRE ของผูร้ บั การประเมินใน
การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพ
1. กล้ามเนื้ อหดเกร็ง (Muscle Spasm) หมายถึง การหดตัวทันทีของกล้ามเนื้อมัดเดียวหรือกลุ่มของ
กล้ามเนื้อ ทีบ่ งั คับไม่ได้ ไม่สามารถคลายตัวได้เอง พบบ่อยที่กล้ามเนื้อข้างกระดูกสันหลัง ( Paravertebral Muscle
Spasm) หลังจากกระดูกสันหลังได้รบั บาดเจ็บ เฉียบพลัน (Acute Spinal Injury) สามารถตรวจพบได้ดว้ ยการคลา
และพบได้น้อยในผูป้ ว่ ยทีป่ วดหลังเรือ้ รัง
ต้องแยกการหดเกร็งของกล้ามเนื้อออกจากกล้ามเนื้อที่หดตัวโดยจงใจ โดยผูร้ บั การประเมินที่มกี ารหด
เกร็งจะไม่สามารถคลายกล้ามเนื้อนัน้ ได้ การหดเกร็งพบได้ทงั ้ ในท่ายื นและนอนราบและมักทาให้เกิด functional
scoliosis
วิธกี ารแยกการหดเกร็งของกล้ามเนื้อออกจากกล้ามเนื้อทีห่ ดตัวโดยจงใจ ทาได้โดยให้ผรู้ บั การประเมิน ยืน
ลงน้าหนักบนเท้าทีละข้าง ในขณะเดียวกันกับทีผ่ ตู้ รวจคลาทีก่ ล้ามเนื้อหลัง ในคนปกติจะพบว่ากล้ามเนื้อข้างกระดูก
สันหลังข้างทีม่ กี ารลงน้าหนักตัวจะคลายตัว ดังนัน้ ถ้าผูต้ รวจพบการคลายตัวของกล้ามเนื้อ จะไม่ใช่การหดเกร็งที่
แท้จริง
2. กล้ามเนื้ อเกร็งต้าน (Muscle Guarding) หมายถึง กล้ามเนื้อทีห่ ดตัว เพื่อลดการเคลื่อนไหวหรือลดการขยับ
หรือการเขย่า (สัน่ คลอน) ของเนื้อเยื่อทีป่ ระสบอันตราย (บาดเจ็บ) หรือเป็ นโรค มิใช่ muscle spasm ที่แท้จริง
เพราะกล้ามเนื้อที่หดตัวสามารถคลายตัวได้เอง กล้ามเนื้อเกร็งต้านทาให้เอวที่แอ่นตามปกติหายไป (Loss of
Lumbar Lordosis) และอาจทาให้การเคลื่อนไหวของสันหลังลดลง
3. การเคลื่อนไหวของสันหลังไม่สมมาตร (Asymmetry of Spinal Motion) หมายถึงการเคลื่อนไหวของ
กระดูกสันหลังระนาบหนึ่งระนาบใดในสามระนาบไม่สมดุล ซึง่ บางครัง้ อาจเกิดจากกล้ามเนื้ อหดเกร็ง หรือ เกร็ง
ต้าน สามารถตรวจว่ามีการเคลื่อนไหวของสันหลังไม่สมมาตร โดยให้ผรู้ บั การประเมินก้มหลัง จะไม่สามารถก้มได้
ตามปกติ จะเอนศรีษะหรือเอียงลาตัวไปด้านหนึ่งด้านใด การตรวจโดยการก้มหลังซ้าต้องได้ผลเหมือนกันทุกครัง้
จึงจะสามารถยืนยันได้ว่าเป็ นการเคลื่อนไหวสันหลังทีไ่ ม่สมมาตรจริง
4. อาการปวดร้าวตามรากประสาทที่ ไม่มีอาการแสดงทางคลิ นิกยืนยัน (Nonverifiable Radicular Pain)
หมายถึง อาการปวดร้าวไปตามรากประสาท แต่ตรวจไม่พบสาเหตุหรือต้นกาเนิด เช่น ตรวจไม่พบอาการแสดง
ทางคลินิก ไม่พบการเปลี่ยนแปลงในภาพถ่าย MRI หรือการตรวจ EMG หรืออาการปวดร้าวตามรากประสาทที่
แผ่ไปตามผิวหนัง ตามรูปที่ 4-1 และ 4-2
5. รีเฟล็กซ์ (Reflexes) ในการตรวจร่างกายอาจตรวจพบรีเฟล็กซ์เพิม่ ขึน้ ลดลง หรือหายไป ดังนัน้ รีเฟล็กซ์ทถ่ี อื
ว่าผิดปกติ ต้องยืนยันจากการตรวจแขนหรือขาข้างทีผ่ ดิ ปกติเมื่อเทียบกับข้างที่ปกติแล้วพบว่าไม่เท่ากันจากการ
ตรวจซ้ า หลายครัง้ รีเ ฟล็ก ซ์ท่ีลดลง หรือ หายไปจากพยาธิส ภาพของรากประสาท มัก ฟื้ น กลับ คืน มาได้ย าก
รีเฟล็กซ์ท่ผี ดิ ปกติ เช่น Babinski’s signs หรือ Clonus อาจเป็ นอาการแสดงที่เกิดจากพยาธิสภาพของ
Corticospinal tract
6. กล้ามเนื้ ออ่อนแรงร่วมกับมีการสูญเสียการรับความรู้สึกที่ ผิวหนัง (Weakness and Loss of Sensation)
เพื่อความถูกต้องในการประเมินทางระบบประสาท การสูญเสียการรับความรูส้ กึ ทีผ่ วิ หนัง ทีต่ รวจพบต้องเป็ นไปตาม
บริเวณผิวหนังที่รากประสาทส่งไปรับความรู้สกึ (Dermatomal Pattern) ตามรูปที่ 4-1 และ 4-2 และกล้ามเนื้อที่
อ่อนแรงต้องสอดคล้องกับเส้นประสาทสังการที
่
ไ่ ปควบคุมหรือเลีย้ งกล้ามเนื้อนัน้ กล้ามเนื้อทีอ่ ่อนแรงเป็ นเวลานาน
จะทาให้กล้ามเนื้อนัน้ ลีบ
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7. กล้ ามเนื้ อลี บ (Muscle Atrophy) การตรวจกล้ามเนื้ อลีบท าได้โดยวิธีการวัดเส้นรอบวงของแขนหรือขา
เปรียบเทียบกับด้านตรงข้าม เช่น บริเวณต้นขา (Thigh) เส้นรอบวงต้องต่างกันตัง้ แต่ 2 ซม. ขึน้ ไป ส่วนบริเวณขา
(Leg) ต้นแขน และปลายแขน ต้องต่างกันตัง้ แต่ 1 ซม. ขึน้ ไป
ข้อควรระวัง ข้างทีถ่ นัดอาจโตกว่าข้างทีไ่ ม่ถนัดได้ เนื่องจากการใช้งาน
8. พยาธิ สภาพของรากประสาท (Radiculopathy) หมายถึง การเปลีย่ นแปลงทีม่ นี ัยสาคัญ เกีย่ วกับการทางาน
ของรากประสาทจากการทีร่ ากประสาทถูกกดทับหรือเกิดอันตราย หรือจากโรค ซึง่ อาจเป็ นกับรากประสาทเดียวหรือ
หลายรากก็ได้ การวินิจฉัยต้องอาศัยอาการปวด อาการชาและ/หรืออาการ paresthesia บริเวณผิวหนังที่
สอดคล้องกับ dermatome ของรากประสาทนัน้ และมักตรวจพบอาการแสดงของรากประสาทตึงตัว (SLR) การ
วินิจฉัยหมอนรองกระดูกสันหลังเลื่อนทับรากประสาท จะต้องมีการตรวจพบเพิม่ เติมจากการตรวจภาพถ่ายรังสี
(Imaging study) ทีส่ อดคล้องกัน การพบการเปลี่ยนแปลงในภาพถ่ายรังสีเพียงอย่างเดียว ห้ามนามาใช้ในการ
วินิจฉัยพยาธิสภาพของรากประสาท จะต้องมีอาการทางคลินิกดังกล่าวข้างต้นร่วมด้วย
9. การตรวจกล้ามเนื้ อด้วยไฟฟ้ าเพื่อยืนยันพยาธิ สภาพของรากประสาท (Electrodiagnostic Verification
of Radiculopathy)
พยาธิสภาพของรากประสาททีเ่ กิดอย่างเฉียบพลัน เมื่อทาการตรวจกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าเทียบกัน 2 ข้าง
จะได้ผลแตกต่างกันคือ ข้างทีม่ รี อยโรค จะพบ Multiple positive sharp waves หรือ Fibrillation potentials
ในกล้ามเนื้อที่รากประสาทนัน้ มาสังการ
่
(Innervated) การแปลผลการตรวจกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า ควรทาโดยแพทย์
ผูเ้ ชีย่ วชาญ
การตรวจกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า (EMG) ไม่สามารถตรวจพบพยาธิสภาพของรากประสาท ทีเ่ กิดจากการถูกกด
ทับได้ทงั ้ หมด และไม่สามารถบอกถึงสาเหตุของการเกิดพยาธิสภาพทีร่ ากประสาท แต่การตรวจกล้ามเนื้อด้วย
ไฟฟ้า สามารถตรวจพบพยาธิสภาพของรากประสาท ที่เกิดจากสาเหตุอ่นื นอกจากการถูกกดทับ ซึง่ ไม่ สามารถ
ตรวจพบโดยภาพถ่ายรังสี เช่น MRI
10. ความผิ ดปกติ ของการเคลื่อนไหวที่ สอดคล้องกันของปล้องกระดูกสันหลัง (Alteration of Motion
Segment Integrity) ทาการตรวจได้โดยการถ่ายภาพรังสีธรรมดาของกระดูกสันหลังด้านข้าง ในท่าก้มและแอ่นหลัง
ตามหลักเกณฑ์ท่กี ล่าวมาแล้ว การเคลื่อ นไหวผิดปกติอาจเป็ นไปในทางที่เพิ่มขึ้น หรือลดลง เช่ น การเลื่อนที่
(Translation) หรือการเลื่อนเชิงมุม (Angular Motion) ทีเ่ พิม่ มากขึน้ หรือลดลง เนื่องจากปล้องกระดูกยึดติด เพราะ
การเจริญเติบโตทีผ่ ดิ ปกติ หรือกระดูกหักเชื่อมติดกัน จากการผ่าตัดหรือการติดเชือ้
11. กลุ่มอาการ Cauda equina (Cauda Equina Syndrome) เป็ นกลุ่มอาการทีป่ ระกอบด้วย ความผิดปกติใน
การขับถ่ายอุจจาระและ / หรือปสั สาวะ อาการชาบริเวณรอบทวารหนัก (Saddle Anesthesia) และการสูญเสียกาลัง
กล้า มเนื้ อ ของขาและเท้า ตลอดจนการสูญ เสีย การรับ ความรู ้ส ึ ก ที่ผ ิว หนัง บริเ วณดัง กล่า ว นอกจากนี้ อ าจ
ตรวจพบ การอ่อ นแรงของกล้า มเนื้ อ หูรูด ทวารหนัก โดยการตรวจด้วยนิ้วมือ ร่วมกับการลดลงหรือหายไปของ
รีเฟล็กซ์ทก่ี ระเพาะปสั สาวะ ลาไส้ ขา และเท้า
12. การตรวจการทางานของกระเพาะปัสสาวะ (Urodynamic Tests) การทา Cystometrograms ในผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็ น
Cauda equina syndrome มีประโยชน์ช่วยในการวินิจฉัย แต่ผลทีไ่ ด้อาจไม่แน่ นอน ถ้าผลการตรวจปกติบอกได้ว่า
ความผิดปกติของกระเพาะปสั สาวะไม่น่าจะมีสาเหตุจากเส้นประสาทที่มาควบคุม ในผูป้ ่วยบางรายอาจมีความ
จาเป็ นทีต่ อ้ งทาการตรวจ Urodynamic tests อื่น ๆ ให้ครอบคลุมมากขึน้

287

4.3.3 แนวทางการประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพจากการวิ นิจฉัยโรค (Application of Clinical
Findings to Determine DRE Category)
จากการใช้นิ ย ามทางคลินิก ทาให้แ พทย์สามารถจัดระดับ การสูญ เสีย สมรรถภาพของผู้ร ับการ
ประเมินเข้าสู่ DRE ระดับ 1, 2 หรือ 3
ระดับที่ 1 (Category 1) ผูร้ บั การประเมินมีแต่อาการอย่างเดียว (Subjective)
ระดับ ที่ 2 (Category 2) ผู้ร ับ การประเมิน มีแ ต่ อ าการและอาการแสดง แต่ ไ ม่ มี Radiculopathy
หรือไม่พบการเคลื่อนไหวทีผ่ ดิ ปกติของปล้องกระดูกสันหลังหลงเหลืออยู่ ได้แก่ พวกหมอนรองกระดูกสันหลังทีก่ ดทับ
รากประสาท หรือ Lateral spinal stenosis ทีส่ ามารถรักษาหายได้โดยวิธอี นุ รกั ษ์ (ไม่ต้องผ่าตัด) และไม่มอี าการและ
อาการแสดงทางรากประสาทหลงเหลืออยู่
ระดับที่ 3 (Category 3) ผูร้ บั การประเมินต้องมี Radiculopathy ทีส่ ามารถตรวจพบได้ เช่น อาการ
และอาการแสดงของ Radiculopathy ที่เกิดจากหมอนรองกระดูกสันหลังกดทับรากประสาท หรือ Lateral spinal
stenosis ทีอ่ าการดีขน้ึ ไม่ว่าจะเกิดจากการรักษาด้วยยาหรือการผ่าตัด หรือไม่ปรากฏอาการ หลังผ่าตัด
ระดับที่ 4 (Category 4) ผูร้ บั การประเมินมีการเคลื่อนไหวทีผ่ ดิ ปกติของปล้องกระดูกสันหลัง
ระดับ ที่ 5 (Category 5) ผู้ ร ั บ การประเมิ น มี อ าการตามระดั บ ที่ 3 และระดั บ ที่ 4 ร่ ว มกั น
(Radiculopathy + Loss of Spinal Integrity)
ส่วนกลุ่มอาการ Cauda equina syndrome ให้ใช้วธิ ปี ระเมิน Corticospinal tract ซึง่ จะกล่าวต่อไป

4.4 การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของสันหลังส่วนเอวจากการวิ นิจฉัยโรค
(DRE : Lumbar spine)
แบ่งการสูญเสียสมรรถภาพออกเป็ น 5 ระดับ (ตารางที่ 4-3)
ค่าการสูญเสียฯที่อยู่ในระดับ 2 ถึง 5 จะเป็ นตัวเลขที่เป็ นช่วง (Range) เช่น 10% - 13%,
20% - 23% ควรนามาพิจารณาในกรณีท่ีหลังการรักษาแล้ว ยังมีอาการหลงเหลืออยู่ และอาการเหล่านี้มผี ลกระทบ
โดยตรงต่อการประกอบกิจวัตรประจาวัน (ADL) ถ้ามีผลกระทบมาก ให้เลือกใช้ค่าสูงสุด เช่น 13% หรือ 23% เป็ นต้น
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ตารางที่ 4-3 เกณฑ์การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพสันหลังส่วนเอว จากการประสบอันตราย (Criteria
for Rating Impairment due to Lumbar Spine Injury)
ระดับการสูญเสียสมรรถภาพ

เกณฑ์การประเมิ น

ระดับที่ 1
(DRE : Lumbar Category 1)
สูญเสียร้อยละ 0 ของทัง้ ร่างกาย

ตรวจไม่พบอาการแสดงทางคลินิกใด ๆ ทีเ่ ป็ นหลักฐานยืนยันว่าการประสบ
อันตรายหรือการเจ็บปว่ ยนัน้ ทาให้เกิดการสูญเสียสมรรถภาพ ได้แก่ ไม่พบ
กล้ามเนื้อเกร็งต้าน หรือ หดเกร็ง ไม่มกี ารสูญเสียทางระบบประสาท ไม่มี
การเคลื่อนไหวทีผ่ ดิ ปกติของปล้องกระดูกสันหลัง และไม่มกี ระดูกหัก
ประวัตกิ ารเจ็บปว่ ย และผลการตรวจร่างกายยืนยันว่ามีการประสบอันตราย
อาจพบกล้ามเนื้อเกร็งต้าน หรือ หดเกร็ง หรือการเคลื่อนไหวของสันหลัง
ไม่สมมาตร ผูร้ บั การประเมินมีแต่อาการปวดอย่างเดียวแต่ตรวจไม่พบราก
ประสาทถูกกดทับหรือเกิดอันตราย (Radiculopathy) ไม่พบความผิดปกติของ
การเคลื่อนไหวทีส่ อดคล้องกันของปล้องกระดูกสันหลัง
หรือ
ผูร้ บั การประเมินมีประวัตเิ คยมีอาการทางคลินิกเข้าได้กบั รากประสาทถูกกด
ทับหรือเกิดอันตราย และมี Imaging study แสดงถึงหมอนรองกระดูกสันหลัง
เลื่อนออกมากดทับรากประสาททีร่ ะดับและข้างเดียวกันกับของเดิมทีเ่ คยมี
ั บนั ไม่ปรากฏอาการของรากประสาทถูกกดทับหรือเกิด
อาการ แต่ปจจุ
อันตราย หลงเหลืออยู่ ภายหลัง การรักษาโดยวิธอี นุรกั ษ์
หรือ
กระดูกสันหลังหัก กรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้
1. กระดูกสันหลังหักทีส่ ว่ น body หนึ่งปล้อง โดยมีการยุบตัวน้อยกว่า
ร้อยละ 25
2. กระดูกสันหลังหักทีส่ ว่ น Posterior element โดยไม่มชี น้ิ กระดูกหักเลื่อนที่
(ไม่ใช่ Spondylolysis ทีเ่ กิดจากความผิดปกติระหว่างการเจริญเติบโต) และ
กระดูกทีห่ กั เชื่อมติดดีแล้วโดยไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงต่อการเคลื่อนไหวของ
ปล้องกระดูกสันหลัง
3. กระดูกสันหลังหักทีส่ ว่ น Spinous process หรือ Transverse process
และชิน้ กระดูกหักเลื่อนที่ แต่สว่ น bodyไม่หกั และไม่มผี ลต่อช่องไขสันหลัง

การสูญเสียระดับที่ 2
(DRE : Lumbar Category 2)
มีการสูญเสียสมรรถภาพ
ร้อยละ 5-8 ของทัง้ ร่างกาย
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การสูญเสียระดับที่ 3
(DRE : Lumbar Category 3)
มีการสูญเสียสมรรถภาพ
ร้อยละ 10–13 ของทัง้ ร่างกาย

การสูญเสียระดับที่ 4
(DRE : Lumbar Category 4)
มีการสูญเสียสมรรถภาพ
ร้อยละ 20-23 ของทัง้ ร่างกาย

เกณฑ์การประเมิ น
มีอาการแสดงของรากประสาทถูกกดทับหรือเกิดอันตราย (Radiculopathy)
ชัดเจน ได้แก่ อาการปวดร้าว และสูญเสียความรูส้ กึ ทีผ่ วิ หนังตาม
Dermatome ของรากประสาทนัน้ สูญเสียรีเฟลกซ์ กล้ามเนื้ออ่อนแรง หรือ
กล้ามเนื้อลีบข้างเดียว (จากการวัดเส้นรอบวงบริเวณเหนือหรือต่าจากข้อเข่า
เปรียบเทียบกับด้านตรงข้ามในระดับเดียวกัน) การสูญเสียสมรรถภาพ
ดังกล่าวควรได้รบั การยืนยันโดยการตรวจกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า (EMG)
หรือ
มีประวัตขิ องภาวะหมอนรองกระดูกสันหลังกดทับรากประสาททีส่ อดคล้องกับ
ผลการตรวจทางคลินิกพบว่ามี Radiculopathy จริง หรือ ผูร้ บั การประเมินที่
ั บนั ไม่มอี าการของ
ได้รบั การผ่าตัดรักษา Radiculopathy แล้ว และปจจุ
Radiculopathyหลงเหลืออยู่
หรือ
กระดูกสันหลังหัก กรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้
1. กระดูกสันหลังหักทีส่ ว่ น body หนึ่งปล้องโดยมีการยุบตัวระหว่างร้อยละ
25-50
2. กระดูกสันหลังหักทีส่ ว่ น Posterior element โดยมีชน้ิ กระดูกหักเลื่อนที่
และมีผลกระทบต่อช่องไขสันหลัง
หมายเหตุ กระดูกหักทัง้ สองกรณี ต้องเชื่อมติดดีโดยไม่มกี ารเปลีย่ นแปลง
ต่อความมันคงทางโครงสร้
่
างของกระดูกสันหลัง
มีการสูญเสียการเคลื่อนไหวทีส่ อดคล้องกันของปล้องกระดูกสันหลังบริเวณ
เอว โดยดูจากภาพถ่ายรังสีดา้ นข้างในท่าก้มและแอ่นเอว ซึง่ พบว่า
1. มีการเลื่อนทีข่ องกระดูกสันหลังระหว่างปล้องไม่ต่ากว่า 4.5 มม. หรือ
2. มีการเลื่อนเชิงมุมทีร่ ะดับ L1–L2 , L2–L3 และ L3–L4 มากกว่า 150 , ทีร่ ะดับ
L4–L5 มากกว่า 200 และที่ ระดับ L5–S1 มากกว่า 250
หรือ
ผูร้ บั การประเมินมีปล้องกระดูกสันหลังเชื่อมติดกันเองจากโรคหรือการ
เจริญเติบโตทีผ่ ดิ ปกติ จนทาให้ปล้องกระดูกสันหลังนัน้ ไม่เคลื่อนไหวหรือแทบ
จะไม่มกี ารเคลื่อนไหว หรือผูร้ บั การประเมินทีไ่ ด้รบั การผ่าตัดเชื่อมปล้อง
กระดูกสันหลังโดยไม่ตอ้ งคานึงถึงผลสาเร็จของการผ่าตัด
หรือ
กระดูกสันหลังหัก กรณีต่อไปนี้
กระดูกสันหลังหักทีส่ ว่ น Body หนึ่งปล้องโดยมีการยุบตัวมากกว่า ร้อยละ 50
และไม่มผี ลกระทบต่อไขสันหลังและรากประสาท
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การสูญเสียระดับที่ 5
(DRE : Lumbar category 5)
มีการสูญเสียสมรรถภาพ
ร้อยละ 25–28 ของทัง้ ร่างกาย

เกณฑ์การประเมิ น
ผูร้ บั การประเมินทีม่ อี าการและอาการแสดงทางคลินิกครบตามระดับ 3 และ 4
คือ มีทงั ้ Radiculopathy และการสูญเสียการเคลื่อนไหวทีส่ อดคล้องกันของ
ปล้องกระดูกสันหลัง (Loss of Motion Segment Integrity) ตรวจพบการ
สูญเสียสมรรถภาพของขาและเท้าอย่างชัดเจน เช่น กล้ามเนื้อลีบ สูญเสีย
รีเฟลกซ์ มีอาการปวดและ/หรือการเปลีย่ นแปลงความรูส้ กึ ทีผ่ วิ หนังตาม
Dermatome หรือ มีผล EMG ยืนยันการสูญเสียสมรรถภาพ (ตามทีก่ ล่าวไว้
ในระดับ 3) และมีการสูญเสียการเคลื่อนไหวทีส่ อดคล้องกันของปล้องกระดูก
สันหลัง (ตามทีก่ ล่าวไว้ในระดับ 4)
หรือ
กระดูกสันหลังหัก กรณีต่อไปนี้
กระดูกสันหลังหักทีส่ ว่ น Body หนึ่งปล้องโดยมีการยุบตัวมากกว่า ร้อยละ 50
และมีผลกระทบต่อไขสันหลังและรากประสาทข้างใดข้างหนึ่งเพียงข้างเดียว

ตัวอย่างที่ 4.1
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 0 ของทัง้ ร่างกาย จากการประสบอันตรายของสันหลังส่วนเอว
ประวัติ
ชายไทยอายุ 28 ปี ท างานก่ อ สร้า งขณะก้ม หลัง ยกแผ่ น อิฐ ที่มีน้ า หนั ก 25 กิโ ลกรัม
เกิดอาการปวดหลังบริเวณเอวทันที การตรวจร่างกายหลังการประสบอันตราย 6 ชัวโมง
่
ไม่พบความผิดปกติของสันหลังบริเวณเอว พบแต่เพียงการเคลื่อนไหวบริเวณเอวลดลง
เนื่องจากอาการปวด ไม่มกี ล้ามเนื้อหดเกร็ง (Muscle Spasm) กล้ามเนื้อไม่อ่อนแรง ผูร้ บั
การประเมินได้รบั การรักษาโดยการให้ยาแก้ปวด และให้พกั งาน 3 วัน หลังจากนัน้ กลับเข้า
ทางานได้ตามปกติ
อาการปัจจุบนั
มีอาการปวดเอวเล็กน้อยเป็ นครัง้ คราวเมื่อก้มยกของหนัก ไม่มอี าการปวดและชาทีข่ า
การตรวจร่างกาย
ไม่พบอาการแสดงทีผ่ ดิ ปกติทส่ี นั หลังส่วนเอว การตรวจ SLR ให้ผลลบ กาลังกล้ามเนื้อ
เป็ นปกติ เอวเคลื่อนไหวได้ปกติ การตรวจทางระบบประสาทอยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่พ บ
กล้ามเนื้อลีบ
การตรวจพิ เศษทางคลิ นิก ไม่จาเป็ นต้องทา
การวิ นิจฉัยโรค
Acute Minor Lumbar Strain
ผลการประเมิ น
ไม่มกี ารสูญเสียสมรรถภาพของสันหลังส่วนเอว (0%)
คาอธิ บาย
ขณะประเมินการสูญเสียสมรรถภาพ ผลการตรวจร่างกายไม่พบอาการแสดงที่ผดิ ปกติ
ดังนัน้ ผูร้ บั การประเมินรายนี้จดั อยู่ในการสูญเสียระดับที่ 1 DRE : Lumbar Category 1)
ตัวอย่างที่ 4.2
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 5-8 ของทัง้ ร่างกาย จากการประสบอันตรายของสันหลังส่วนเอว
ประวัติ
ชายไทยอายุ 32 ปี ทางานในโรงงาน ขณะยกกล่องกระดาษขนาดใหญ่ และมีน้ าหนัก
มากเกิดมีอาการปวดเอวและปวดร้าวไปที่ด้านหลังของต้นขาขวา ผลการตรวจร่างกาย
พบว่า กล้ามเนื้อหลังหดเกร็ง (Paraspinal Muscle Spasm) ผลการตรวจ SLR ข้างขวาให้
ผลบวกที่ 600 , Crossed SLR ให้ผลบวกที่ 700 Ankle reflex ข้างขวา ให้ผลลบ ได้รบั
การรักษาโดยใช้ความร้อน ฝึ กการใช้กล้ามเนื้อหลัง และสามารถกลับเข้าทางานได้หลัง
หยุดงาน 6 สัปดาห์
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ขณะพักไม่มีอาการปวดหลัง ไม่ มีอาการขาชา หลังการประสบอันตราย 1 ปี สามารถ
ประกอบกิจวัตรประจาวันได้ทุกอย่าง มีอาการปวดหลังเพียงเล็กน้อยเมื่อยกของหนัก
การตรวจร่างกาย
กระดู ก สัน หลัง ส่ ว นเอวเคลื่อ นไหวได้เ ป็ น ปกติ ผลตรวจ SLR ให้ผ ลลบ Motor และ
Sensation เป็ นปกติ
การตรวจพิ เศษทางคลิ นิก ผลการตรวจ MRI พบหมอนรองกระดูกสันหลังกดทับรากประสาทข้างขวาทีร่ ะดับ L5–S1
การวิ นิจฉัยโรค
Right Posterolateral Disc Herniation L5–S1 with Right S1 Radiculopathy Resolved
(หายแล้ว)
ผลการประเมิ น
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 5 ของทัง้ ร่างกาย
คาอธิ บาย
ผูร้ บั การประเมินรายนี้มผี ลการตรวจ MRI ยืนยันว่าเป็ นหมอนรองกระดูกสันหลังกดทับ
รากประสาททีร่ ะดับ L5-S1 และสอดคล้องกับผลการตรวจร่างกาย อาการส่วนใหญ่หายไป
โดยวิธอี นุรกั ษ์ ขณะมารับการตรวจประเมินพบว่า ผูร้ บั การประเมินแข็งแรงดี ผลการตรวจ
ร่างกายไม่มอี าการแสดงของ Radiculopathy หลงเหลืออยู่ ดังนัน้ ผูร้ บั การประเมินรายนี้
ควรจัดให้การสูญเสียอยู่ระดับที่ 2 (DRE : Lumbar Category 2) จากการวินิจฉัยโรค
สันหลังส่วนเอว
ตัวอย่างที่ 4.3
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 10-13 ของทัง้ ร่างกาย จากการผ่าตัดรักษาภาวะหมอนรองกระดูกสันหลังกดทับราก
ประสาทส่วนเอว
ประวัติ
ชายไทยอายุ 30 ปี ทางานในโรงงานหล่อยางรถยนต์ และก้มหลังยกยางรถยนต์ผดิ จังหวะ
เกิดบิดหลัง ทาให้เกิดอาการปวดเอวทันที พร้อมกับปวดร้าวลงขาขวาด้านหลัง มีอาการ
ปวดขาข้า งขวามาก พร้อ มกับ อาการชาขา การตรวจร่ างกายครัง้ แรกพบ Paraspinal
muscle spasm ผลตรวจ SLR ข้างขวา ได้ผลบวกที่ 500 และผลตรวจ Crossed SLR ให้
ผลบวกที่ 600 ตรวจ Achilles tendon reflex ข้างขวาให้ผลลบ ได้รบั การรักษาโดยวิธี
อนุรกั ษ์เป็ นเวลา 3 เดือน ยังคงมีอาการปวดและชาขาข้างขวาตลอดเวลา ทางานไม่ได้ จึง
ได้ร ับ การรัก ษาด้ว ยวิธีผ่ า ตัด หลัง ผ่ า ตัด อาการปวดขาข้า งขวาหายไป หลัง จากท า
กายภาพบาบัดเป็ นเวลา 4 เดือน ก็สามารถกลับเข้าทางานได้ตามปกติ โดยไม่มขี อ้ จากัด
อาการปัจจุบนั
หลังประสบอันตราย 8 เดือนพบว่าขณะพักไม่มีอาการปวดและชาบริเวณขาและเท้าทัง้
2 ข้าง สามารถประกอบกิจวัตรประจาวันได้ตามปกติ แต่ถ้ายกของหนักจะมีอาการปวด
หลัง
การตรวจร่างกาย
สันหลังส่วนเอวมีพสิ ยั การเคลื่อนไหวได้เป็ นปกติ ผลการตรวจ Achilles reflex ข้างขวา
ให้ผลลบ ผลการตรวจ SLR ให้ผลลบ การตรวจกาลังกล้ามเนื้อและความรูส้ กึ ทีผ่ วิ หนังอยู่
ในเกณฑ์ปกติ
การตรวจพิ เศษทางคลิ นิก ผลการตรวจ MRI ก่อนผ่าตัดพบหมอนรองกระดูกสันหลังกดทับรากประสาททข้างขวาที่
ระดับ L5-S1 หลังผ่าตัดไม่มกี ารตรวจทางคลินิกเพิม่ เติม
การวิ นิจฉัยโรค
หมอนรองกระดู ก สัน หลั ง กดทั บ รากประสาทข้ า งขวาระดั บ L5 –S1 ร่ ว มกั บ มี S1
Radiculopathy หลังผ่าตัดอาการดีขน้ึ มาก
ผลการประเมิ น
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 10 ของทัง้ ร่างกาย
คาอธิ บาย
จากอาการ ผลการตรวจร่างกาย และการตรวจ MRI เข้าได้กบั ภาวะหมอนรองกระดูกสัน
หลังกดทับรากประสาททีย่ งั มีอาการอยู่ อาการและอาการแสดงส่วนมากหายเกือบเป็ นปกติ
หลังทาผ่าตัด ดังนัน้ ผู้รบั การประเมินรายนี้ควรจัดให้การสูญเสียอยู่ระดั บที่ 3 (DRE :
Lumbar Category 3) จากการวินิจฉัยโรคสันหลังส่วนเอว
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ตัวอย่างที่ 4.4
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 10-13 ของทัง้ ร่างกาย จาก Radiculopathy
ประวัติ
หญิงไทยอายุ 28 ปี ขณะยกกล่องกระดาษในโรงงาน เกิดอาการปวดเอวทันทีและปวดร้าว
ไปที่ขาข้างขวา พร้อมกับอาการชาเท้าขวา ผลการตรวจร่างกายครัง้ แรกพบ Paraspinal
muscles spasm การตรวจ SLR ข้างขวาให้ผลบวกที่ 300 และ Crossed SLR ให้ผลบวก
ที่ 400 กาลังกล้ามเนื้อ Extensor hallucis longus (EHL) ระดับ 3–4 สูญเสียการรับ
ความรู้สกึ เจ็บจากเข็มแทงบริเวณง่ามนิ้วหัวแม่เท้าขวา การตรวจ Achilles reflex ปกติ
ทัง้ 2 ข้าง ได้รบั การรักษาโดยให้ยาระงับความปวดและกายภาพบาบัด แต่อาการปวดขา
ขวาไม่ทุเลา 4 เดือนต่ อมาได้รบั การผ่าตัด หลังผ่าตัดอาการปวดขาทุเลา ทากายภาพ
บาบัดต่ออีก 9 เดือน
อาการปัจจุบนั
ผูร้ บั การประเมินยังมีอาการปวดหลังบริเวณเอว ปวดและชาขาข้างขวา โดยเฉพาะบริเวณ
น่ องและด้านในเท้าขวา ไม่สามารถกลับไปทางานได้ สามารถออกกาลังหรือเล่นกีฬาเพื่อ
สุขภาพ ส่วนงานบ้านบางชนิดยังทาไม่ได้
การตรวจร่างกาย
พิสยั การเคลื่อนไหวสันหลังส่วนเอวลดลง กาลังกล้ามเนื้อ EHL ข้างขวาอยู่ท่รี ะดับ 4 ชา
บริเวณง่ามนิ้วหัวแม่เท้าขวา (L5) การตรวจ Ankle reflex ปกติทงั ้ 2 ข้าง การตรวจ SLR
ข้างขวาให้ผลบวกที่ 600
การตรวจพิ เศษทางคลิ นิก ผลการตรวจ MRI ก่อนผ่าตัดพบ หมอนรองกระดูกสันหลังกดทับรากประสาท L5 ข้างขวา
(ระดับ L4–L5) ผลการตรวจ MRI ด้วย Gadolinium หลังการผ่าตัด 9 เดือน พบพังผืด
(Fibrosis) ทีร่ ากประสาท L5 ข้างขวา ไม่พบหมอนรองกระดูกสันหลังกดทับรากประสาทที่
ระดับเดิม หรือกลับเป็ นขึน้ มาใหม่ทร่ี ะดับอื่น (Recurrent)
การวิ นิจฉัยโรค
โรค ป ว ดห ลั ง เรื้ อ รั ง แ ละ มี อ า กา ร Radiculopathy (Chronic Low Back Pain and
Radiculopathy)
ผลการประเมิ น
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 13 ของทัง้ ร่างกาย
คาอธิ บาย
จากอาการ การตรวจร่างกายและการตรวจ MRI เข้าได้กบั ภาวะหมอนรองกระดูกสัน หลัง
กดทับรากประสาท หลังผ่าตัด ยังมีอาการและอาการแสดงของ Radiculopathy ปรากฏ
อยู่ ดังนัน้ การสูญเสียสมรรถภาพของผู้รบั การประเมินรายนี้ควรจัดให้การสูญ เสียอยู่
ระดับ 3 (DRE : Lumbar Category 3) การวินิจฉัยโรคสันหลังส่วนเอว เนื่องจากผูร้ บั การ
ประเมินยังมีอาการปวดและประกอบกิจวัตรประจาวันได้เพียงบางส่วน และยังตรวจพบ
อาการแสดงที่ผิด ปกติ การประเมิน การสูญ เสีย สมรรถภาพควรเพิ่ม เป็ น ร้อ ยละ 13
ของทัง้ ร่างกาย (ใช้ค่าสูงสุด)
ตัวอย่างที่ 4.5
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 20-23 ของทัง้ ร่างกาย จากกระดูกสันหลังหนึ่ งปล้องยุบตัวมากกว่าร้อยละ 50
ประวัติ
หญิงไทยอายุ 48 ปี เป็ นพนักงานของโรงงานแห่งหนึ่ง ประสบอันตรายตกจากบันไดสูง 3
เมตร ทาให้เกิด Burst fracture L2 โดยปล้องกระดูกยุบตัวร้อยละ 60 แต่ไม่ปรากฏอาการ
ทางประสาท ได้รบั การรักษาโดยใส่เฝื อกลาตัว ปล้องกระดูกที่หกั ติดดี สามารถกลับไป
ทางานและประกอบกิจวัตรประจาวันได้หลังประสบอันตราย 7 เดือน
อาการปัจจุบนั
ไม่มอี าการทางระบบประสาท แต่ยงั คงมีอาการปวดหลังบ้าง เมื่อต้องทางานหนัก หรือ
อุณหภูมขิ องอากาศเปลีย่ นแปลง
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การตรวจร่างกาย

อาการปวดเล็กน้อยบริเวณ L2 ผลการตรวจทางระบบประสาทอยู่ในกณฑ์ปกติ ผลตรวจ
SLR ให้ผลลบ พิสยั การเคลื่อนไหวของสันหลังส่วนเอวลดลงเล็กน้อย
การตรวจพิ เศษทางคลิ นิก ผลการตรวจภาพถ่ ายรังสี พบปล้องกระดูกหักเชื่อมติดดี โดยความสูงของปล้องลดลง
ร้อยละ 65
การวิ นิจฉัยโรค
Burst Fracture L2 มากกว่าร้อยละ 50
ผลการประเมิ น
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 20 ของทัง้ ร่างกาย
คาอธิ บาย
ผู้รบั การประเมินมีปล้องกระดูก L2 ยุ บตัวเกินร้อยละ 50 และกระดูกหักติดดี โดยไม่ มี
อาการทางประสาท ควรจัดอยู่ในการสูญเสียระดับที่ 4 (DRE : Lumbar Category 4) จาก
การวินิจฉัยโรคสันหลังส่วนเอว ถ้าผู้รบั การประเมินมีอาการทางประสาทหลงเหลืออยู่
ควรจัดอยู่ในระดับที่ 5 หรือใช้วธิ กี ารประเมินจาก Corticospinal tract ได้รบั อันตราย
(ข้อ 4.7) ถ้ากระดูกหักหลายปล้องทีส่ ่วนเอว หรือทีส่ ่วนอื่น ควรเลือกใช้การประเมินโดย
วิธวี ดั พิสยั การเคลื่อนไหวของสันหลัง (ROM Method)
ตัวอย่างที่ 4.6
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 25-28 ของทัง้ ร่างกาย จาก radiculopathy ร่วมกับมีการเปลี่ยนแปลงการคลื่อนไหว
ของปล้องกระดูกสันหลัง
ประวัติ
ชายไทยอายุ 40 ปี ประสบอัน ตรายขณะแยกลัง เครื่อ งปรับ อากาศ เกิด ลื่น ล้ม บนพื้น
ปูนซิเมนต์ มีอาการปวดหลังและปวดขาข้างขวา การตรวจร่างกายครัง้ แรกพบ Paraspinal
muscle spasm ผลตรวจ SLR ข้างขวาให้ผลบวกที่ 50๐ ผลตรวจ Crossed SLR
ให้ผลบวกที่ 60๐ กล้ามเนื้อ Extensor hallucis longus (EHL) อ่อนแรงอยู่ในระดับ 3–4 มี
อาการชาบริเวณหัวแม่เท้าขวา ผลตรวจ Ankle reflex ปกติ ได้รบั การรักษาโดยวิธอี นุ รกั ษ์
เป็ นเวลา 4 เดือน อาการปวดขาข้างขวาไม่ทุเลา จึงได้รบั การผ่าตัดและเชื่อมปล้องกระดูก
L4–L5 หลังการประสบอันตราย 9 เดือน อาการปวดหลังและปวดขาทุเลาลง แต่ยงั คงมี
อาการหลงเหลืออยู่บา้ ง
อาการปัจจุบนั
ผูร้ บั การประเมินยังคงมีอาการปวดหลังและขาขวาขณะพัก มีอาการชาบริเวณด้านในของ
เท้าขวา หลังประสบอันตราย 1 ปี อาการปวดและอาการชาทีย่ งั คงเหลืออยู่ทาให้ผรู้ บั การ
ประเมินไม่สามารถอยู่นิ่ งในท่ าใดท่าหนึ่ งเป็ นเวลานาน เช่น ยืน หรือเดินไกล ท างาน
ไม่ไหวต้องหยุดงาน และไม่สามารถประกอบกิจวัตรประจาวัน
การตรวจร่างกาย
ผู้รบั การประเมินสูญเสียการเคลื่อนไหวของปล้องกระดูกสันหลังในท่าก้มและแอ่นหลัง
ผลการตรวจ SLR ให้ผลบวกที่ 60๐ ชาบริเวณผิวหนังที่รากประสาท L5 ข้างขวารับ
ความรูส้ กึ กาลังกล้ามเนื้อ EHL อ่อนแรงระดับ 4
การตรวจพิ เศษทางคลิ นิก ผลการตรวจ MRI ก่อนผ่าตัดพบ หมอนรองกระดูกสันหลังระดับ L4–L5 เสื่อมสภาพมาก
และมีการกดทับรากประสาท L5 ข้างขวา ผลการตรวจ MRI ด้วย Gadolinium หลังผ่าตัด
1 ปี พบแต่รอยพังผืดบริเวณรากประสาท L5 ข้างขวา ไม่พบหมอนรองกระดูกสันหลังกด
ทับรากประสาททีร่ ะดับเดิมหรือระดับใหม่ ปล้องกระดูกเชื่อมติดดี
การวิ นิจฉัยโรค
หมอนรองกระดูกสันหลังระดับ L4–L5 กดทับรากประสาท L5 ข้างขวาและมี Radiculopathy
หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อมสภาพมาก อาการปวดหลังและปวดขายังไม่หายหลังทา
ผ่าตัดเอาหมอนรองกระดูกสันหลังออกและเชื่อมปล้องกระดูกสันหลัง L4 – L5 ติดกัน
ผลการประเมิ น
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 28 ของทัง้ ร่างกาย
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คาอธิ บาย

จากข้อมูลของอาการ ผลการตรวจร่างกาย และผลการตรวจ MRI ยืนยันว่ามีภาวะ
หมอนรองกระดูกสันหลังกดทับรากประสาทจริงและยังคงมีอาการอยู่ การผ่าตัดเอา
หมอนรองกระดูกสันหลังออกพร้อมกับเชื่อมปล้องกระดูกสันหลังหนึ่งระดับ ไม่ทาให้
อาการปวดทัง้ หมดหายไป ซึง่ สนับสนุ นโดยการตรวจร่างกายยังคงพบอาการแสดงของ
Radiculopathy หลงเหลืออยู่ ควรจัดผู้รบั การประเมิน ให้การสูญเสีย อยู่ระดับ ที่ 5
(DRE:Lumbar Category 5) จากการวินิจฉัยโรคสันหลังส่วนเอว เนื่องจากยังคงมีอาการ
แสดงของ radiculopathy เหลืออยู่ และมีการสูญเสียการเคลื่อนไหวของปล้องกระดูกสัน
หลังหนึ่งระดับจากการผ่าตัดเชื่อมปล้องกระดูกสันหลัง

4.5 การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของสันหลังส่วนอกจากการวิ นิจฉัยโรค
(DRE: Thoracic Spine)
1. แบ่งการสูญเสียสมรรถภาพออกตามความรุนแรง เป็ น 5 ระดับ (ตารางที่ 4–4)
2. กรณีทม่ี กี ารสูญเสียสมรรถภาพของระบบขับถ่ายอุจจาระหรือปสั สาวะทีไ่ ม่เกิดจาก Corticospinal
tract ได้รบั อันตรายหรือเสียหาย ให้คานวณค่าการสูญเสียสมรรถภาพของระบบขับถ่ายอุจจาระ หรือปสั สาวะ จากบท
ทีว่ ่าด้วยระบบทางเดินอาหาร และระบบขับถ่ายปสั สาวะ แล้วนาค่าการสูญเสียสมรรถภาพทีไ่ ด้มารวมกับค่าการสูญเสีย
สมรรถภาพของสันหลังส่วนอกจากการวินิฉยั โรค (ระดับที่ 1-5) โดยใช้ตารางค่ารวม
3. ถ้ามีการสูญเสียสมรรถภาพของสัน หลัง ส่วนอกที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือประสบอันตรายของ
Corticospinal tract ให้ใช้วธิ กี ารประเมินการสูญเสียสมรรถภาพตามหัวข้อที่ 4.7 และตารางที่ 4–6
4. ถ้าสันหลังส่วนอกมีการประสบอันตรายหรือบาดเจ็บ และมีความผิดปกติของระบบขับถ่ายอุจจาระ
หรือปสั สาวะ โดยไม่มคี วามผิดปกติบริเวณขาและเท้า ให้ทาการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของระบบขับถ่าย
อุจจาระหรือปสั สาวะจากบททีว่ ่าด้วยระบบทางเดินอาหาร, ระบบปสั สาวะ และระบบสืบพันธุ์ แล้วนาค่าทีไ่ ด้มารวมกับ
ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของสันหลังส่วนอกจากการวินิจฉัยโรคระดับใดระดับหนึ่งจากระดับที่ 2-4
5. ถ้า การสูญ เสีย สมรรถภาพมีผ ลกระทบต่ อ การประกอบกิจ วัต รประจ าวัน ของผู้ร ับ การประเมิน
ให้เลือกค่าสูญเสียสมรรถภาพทีส่ งู สุดในระดับนัน้ ๆ
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ตารางที่ 4–4 เกณฑ์การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของสันหลังส่วนอกจากการประสบอันตราย
(Criteria for Rating Impairment Due to Thoracic Spine Injury)
ระดับการสูญเสียสมรรถภาพ
การสูญเสียระดับที่ 1
(DRE : Thoracic Category 1)
การสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 0
ของทัง้ ร่างกาย
การสูญเสียระดับที่ 2
(DRE : Thoracic Category 2)
การสูญเสียสมรรถภาพ
อย่างถาวร ร้อยละ 5 - 8
ของทัง้ ร่างกาย

การสูญเสียระดับที่ 3
(DRE : Thoracic Category 3)
การสูญเสียสมรรถภาพ
อย่างถาวรร้อยละ 15 - 18
ของทัง้ ร่างกาย

เกณฑ์การประเมิ น
ตรวจไม่พบอาการแสดงทางคลินิกใดๆ ทีเ่ ป็ นหลักฐานยืนยันว่าการประสบ
อันตรายหรือการเจ็บปว่ ยนัน้ ทาให้เกิดการสูญเสียสมรรถภาพ ได้แก่ ไม่
พบกล้ามเนื้อเกร็งต้านหรือหดเกร็ง ไม่มกี ารสูญเสียสมรรถภาพทางระบบ
ประสาท ไม่มคี วามผิดปกติของการเคลื่อนไหวทีส่ อดคล้องกันของปล้อง
กระดูกสันหลัง และ ไม่มกี ระดูกหัก
ประวัตกิ ารเจ็บปว่ ยและผลการตรวจร่างกายยืนยันว่ามีการประสบอันตราย
อาจพบกล้ามเนื้อเกร็งต้าน หรือหดเกร็ง ทีช่ ดั เจน มีการเคลื่อนไหวของสัน
หลังไม่สมมาตร (Asymmetry or Dysmetria) หรือ มีอาการปวดร้าวตาม
รากประสาททีไ่ ม่มอี าการแสดงทางคลินิกยืนยัน ไม่พบความผิดปกติของ
การเคลื่อนไหวทีส่ อดคล้องกันของปล้องกระดูกสันหลังส่วนอก
หรือ
มีหมอนรองกระดูกสันหลังเลื่อนโดยมีหลักฐานทางคลินิกยืนยัน แต่
หลังจากการรักษาด้วยวิธอี นุรกั ษ์แล้ว ตรวจไม่พบอาการแสดงทางราก
ประสาท
หรือ
กระดูกสันหลังหัก กรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้
1. กระดูกสันหลังหักทีส่ ว่ น body หนึ่งปล้องโดยมีการยุบตัว
น้อยกว่าร้อยละ 25
2. กระดูกสันหลังหักทีส่ ว่ น Posterior element โดยไม่มชี น้ิ กระดูกหักเลื่อน
ทีแ่ ละรอยหักเชื่อมติดดี โดยไม่ทาให้เกิดความผิดปกติของการเคลื่อนไหว
ทีส่ อดคล้องกันของปล้องกระดูกสันหลัง หรือรากประสาทถูกกดทับหรือเกิด
อันตราย
3. กระดูกสันหลังหักทีส่ ว่ น Spinous process หรือ Transverse process
และมีการเลื่อนทีข่ องชิน้ กระดูกหัก แต่สว่ น Bodyไม่หกั และไม่มผี ลต่อช่อง
ไขสันหลัง
มีการสูญเสียสมรรถภาพทางระบบประสาทบริเวณขาและเท้าทีส่ อดคล้อง
กับการประสบอันตรายของสันหลังส่วนอก–เอว โดยมีหลักฐานยืนยันจาก
ผลการตรวจการทางานของกล้ามเนื้อ (Motor Function) , การรับ
ความรูส้ กึ ทีผ่ วิ หนัง (Sensory Function) , รีเฟลกซ์ หรือ การตรวจพบ
กล้ามเนื้อลีบข้างเดียวบริเวณเหนือหรือต่ากว่าข้อเข่า ซึง่ สัมพันธ์กบั การ
ประสบอันตรายและไม่ได้เกิดจากภาวะอื่นการสูญเสียสมรรถภาพดังกล่าว
ควรได้รบั การตรวจยืนยันโดยการตรวจกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า (EMG)
หรือ
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การสูญเสียระดับที่ 4
(DRE : Thoracic Category 4)
การสูญเสียสมรรถภาพ
อย่างถาวรร้อยละ 20 – 23
ของทัง้ ร่างกาย

การสูญเสียระดับที่ 5
(DRE : Thoracic Category 5)
การสูญเสียสมรรถภาพ
อย่างถาวรร้อยละ 25 - 28
ของทัง้ ร่างกาย

การตรวจทางคลินิกพบว่ามีรากประสาทถูกกดทับหรือเกิดอันตราย ชัดเจน
ซึง่ ยืนยันโดยการตรวจภาพถ่ายรังสี (Imaging study) พบว่าหมอนรอง
กระดูกสันหลังเลื่อนกดทับรากประสาททีร่ ะดับและข้างซึง่ สอดคล้องกับ
ประวัตแิ ละผลการตรวจร่างกาย และมีอาการของ รากประสาทถูกกดทับ
หรือเกิดอันตราย ดีขน้ึ หลังการรักษาด้วยการผ่าตัด
หรือ
กระดูกสันหลังหัก กรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้
1. กระดูกสันหลังหักทีส่ ว่ น Body หนึ่งปล้องโดยมีการยุบตัวร้อยละ 25-50
2. กระดูกสันหลังหักทีส่ ว่ น Posterior element ซึง่ มีการเลื่อนทีข่ องชิน้
กระดูก และมีผลกระทบต่อช่องไขสันหลังเล็กน้อย
ทัง้ กรณีทห่ี นึ่งและสอง เมื่อกระดูกหักเชื่อมติดแล้ว ไม่ทาให้เกิดการ
เปลีย่ นแปลงความมันคงทางโครงสร้
่
างของกระดูกสันหลัง
ในกรณีทต่ี รวจพบว่า มีการเปลีย่ นแปลงความมันคงทางโครงสร้
่
าง
ของกระดูกสันหลัง ต้องพิจารณาว่ามีสาเหตุมาจากภาวะความพิการแต่
กาเนิดหรือการเจริญเติบโตทีผ่ ดิ ปกติ ถ้าเป็ นไปได้ควรเปรียบเทียบ
ภาพถ่ายรังสีก่อนและหลังการประสบอันตราย หรือใช้การตรวจ Bone
scan หลังการประสบอันตรายเพื่อแยกสาเหตุ
มีความผิดปกติของการเคลือ่ นไหวทีส่ อดคล้องกันของปล้องกระดูกสันหลัง
หรือ ตรวจพบพยาธิสภาพของรากประสาททัง้ สองข้าง (ขวาและซ้าย) หรือ
รากประสาทหลายระดับ ความผิดปกติของการเคลือ่ นไหวทีส่ อดคล้องกัน
ของปล้องกระดูกสันหลัง ใช้วธิ กี ารตรวจด้วยการถ่ายภาพรังสีดา้ นข้างในท่า
ก้มและแอ่นอก พบว่ามีการเลือ่ นทีข่ องปล้องกระดูกสันหลังปล้องหนึ่งจากอีก
ปล้องหนึ่ง (Translation) มากกว่า 2.5 มม. ทัง้ นี้ ถ้าพบความผิดปกติของการ
เคลือ่ นไหวทีส่ อดคล้องกันของปล้องกระดูกสันหลังส่วนอก ไม่จาเป็ นต้องมี
พยาธิสภาพของรากประสาท ตามเกณฑ์การสูญเสียฯทีก่ ล่าวไว้ใน ระดับที่ 3
ก็ได้
หรือ
กระดูกสันหลังหัก
กระดูกสันหลังหักทีส่ ว่ น Body หนึ่งปล้องมีการยุบตัวมากกว่า ร้อยละ 50%
โดยไม่มผี ลกระทบต่อไขสันหลังและรากประสาท
มีการสูญเสียสมรรถภาพทางระบบประสาทของขาและเท้าตามเกณฑ์การ
สูญเสียฯทีก่ ล่าวไว้ในระดับที่ 3 และ ความผิดปกติของการเคลือ่ นไหวที่
สอดคล้องกันของปล้องกระดูกสันหลังส่วนอก ตามเกณฑ์การสูญเสียฯ ที่
กล่าวไว้ในระดับที่ 4
หรือ
กระดูกสันหลังหัก
กระดูกสันหลังหักทีส่ ว่ น Body หนึ่งปล้องโดยมีการยุบตัวมากกว่าร้อยละ
50 และมีผลกระทบต่อประสาทสังการ
่ (Motor) ข้างเดียว แต่ตอ้ งไม่เกิด 2
ข้าง (Bilateral) ซึง่ อาจเป็ นผลมาจากการที่ Corticospinal tract ได้รบั อันตราย
(การประเมินการสูญเสียฯ ทีเ่ กิดจาก Corticospinal tract ได้รบั อันตราย ให้ดู
จากตารางที่ 4-6)
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ตัวอย่างที่ 4.7
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 0 ของทัง้ ร่างากาย จากการประสบอันตรายสันหลังส่วนอก
ประวัติ
ชายไทยอายุ 40 ปี ท างานในโรงงานประกอบชิ้น ส่ ว นเครื่อ งรับ โทรทัศ น์ แ ละเครื่อ ง
คอมพิวเตอร์ มีอาการปวดเมื่อยบริเวณสะบักทัง้ 2 ข้างมานานหลายเดือน
อาการปัจจุบนั
มีอาการปวดเมื่อยบริเวณแผ่นหลังด้านบน 2 ข้าง และบริเวณกระดูกสะบัก อาการปวดเป็ น
ชนิดเรื้อรัง แต่อาการปวดกลับเป็ นมากขึน้ ในระยะ 3-4 เดือนที่ผ่านมา และอาการปวด
ยังคงเดิม ถ้าวันไหนหยุดทางานอาการปวดก็จะทุเลา
การตรวจร่างกาย
หลังค่อมปานกลาง กดเจ็บเล็กน้อยบริเวณกล้ามเนื้อ Trapezius ทัง้ 2 ข้าง และบริเวณ
รอบๆกระดูกสะบัก 2 ข้าง โดยข้างขวากดเจ็บมากกว่าข้างซ้าย การตรวจร่างกายอื่นๆ
เป็ นปกติ
การตรวจพิ เศษทางคลิ นิก ไม่ได้ทา
การวิ นิจฉัยโรค
การปวดหลังช่วงบน (Upper Back Pain)
ผลการประเมิ น
ไม่มกี ารสูญเสียสมรรถภาพของร่างกาย
คาอธิ บาย
ควรอธิบายให้ผู้ร ับการประเมินเข้าใจถึงความสาคัญ ของท่ าทางการนัง่ ที่ถู กต้อง ขณะ
ทางาน สถานทีท่ างานทีถ่ ูกสุขลักษณะ และควรฝึ กให้ยดื และออกกาลังกล้ามเนื้อแผ่นหลัง
เพื่อลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อขณะทางาน
ตัวอย่างที่ 4.8
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 5–8 ของทัง้ ร่างกาย จากการประสบอันตรายของกระดูกสันหลังส่วนอก
ประวัติ
ชายไทยอายุ 58 ปี ทางานในโรงงานผลิตรถยนต์ มีประวัตอิ ดีตของการประสบอันตราย
บริเวณกล้ามเนื้อแผ่นหลังจากการเล่นกีฬาฟุตบอล หลังจากการรักษาหายเป็ นปกติ ครัง้
นี้ประสบอันตรายจากการไปยกยางรถยนต์ ทาให้เกิดอาการเจ็บปวดอกซีกซ้าย และเจ็บ
ร้าวไปตามแขนซ้าย พร้อมกับมีอาการชาบริเวณอกข้างซ้ายและบริเวณใต้ต้นแขนซ้าย
ต่อมาอาการเจ็บค่อย ๆ หายไป แต่ยงั คงมีอาการเจ็บเสียวทุกครัง้ ทีใ่ ช้แขนซ้ายยกสิง่ ของ
ขึน้ สูงเหนือหัวไหล่
อาการปัจจุบนั
ยังคงมีอาการชาบริเวณใต้ตน้ แขนซ้ายด้านใน
การตรวจร่างกาย
ไม่รสู้ กึ เจ็บเมื่อใช้ปลายเข็มแทงเบาๆบริเวณผิวหนังทีร่ บั ความรูส้ กึ จากรากประสาท T1 ,
T2, T3 (Dermatome) ทีอ่ กข้างซ้าย ซึง่ ไม่ค่อยชัดเจนนัก
การตรวจพิ เศษทางคลิ นิก ภาพถ่ายรังสีธรรมดาพบ Osteophyte ทีป่ ล้อง T1 ,T2 และ MRI พบหมอนรองกระดูก
สันหลังเสือ่ มสภาพบริเวณปล้อง T1 – T2
การวิ นิจฉัยโรค
หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อมสภาพที่ปล้อง T1–T2 (Degenerative Disc Disease
T1 – T2)
ผลการประเมิ น
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 5 ของทัง้ ร่างกาย
คาอธิ บาย
ผูร้ บั การประเมินรายนี้ควรจัดให้การสูญเสียสมรรถภาพอยู่ระดับที่ 2 (DRE : Thoracic
Category 2) จากการวินิจฉัยโรคสันหลังส่วนอก ถ้าผูร้ บั การประเมินไม่สามารถประกอบ
กิจวัตรประจาวัน ค่าการสูญเสียสมรรถภาพควรเลือกค่าสูงสุดคือร้อยละ 8
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ตัวอย่างที่ 4.9
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ15–18 ของทัง้ ร่างกาย จากการประสบอันตรายของสันหลังส่วนอก
ประวัติ
ผู้รบั การประเมินชายไทยอายุ 30 ปี ทางานก่อสร้างตกจากตึกชัน้ 2 ทาให้ปล้องกระดูก
สันหลัง T9 ยุบตัว ได้รบั การรักษาโดยวิธใี ส่เฝื อกลาตัว หลังการรักษา สามารถเดินได้เอง
โดยไม่ต้องใช้กายอุปกรณ์หรือเครื่องช่วยพยุง และสามารถประกอบกิจวัตรประจาวั นได้
ตามปกติ
อาการปัจจุบนั
ยังมีอาการปวดหลังเล็กน้อยขณะยกของหนัก ขาขวาอ่อนแรงและมีอาการชาร่วมด้วย
การตรวจร่างกาย
พบอาการชาบริเวณขาขวาเป็ นแห่ง ๆ กาลังของกล้ามเนื้อขาขวาอ่อนแรง อยู่ในระดับ 4/5
จากการวัดเส้นรอบวงพบว่า กล้ามเนื้อทีต่ น้ ขาขวาและน่องขวาลีบ รีเฟลกซ์ของขาข้างขวา
ลดลงเล็กน้อย
การตรวจพิ เศษทางคลิ นิก การถ่ายภาพรังสีธรรมดาพบปล้องกระดูก T9 ยุบตัว โดยความสูงของปล้องกระดูกลดลง
ร้อยละ 30
การวิ นิจฉัยโรค
ปล้องกระดูก T9 ยุบตัวร้อยละ 30 ร่วมกับอาการทางระบบประสาททีข่ าข้างขวา
ผลการประเมิ น
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 15 ของทัง้ ร่างกาย
คาอธิ บาย
ผู้รบั การประเมินรายนี้ควรจัดให้การสูญเสียสมรรถภาพอยู่ระดับที่ 3 (DRE : Thoracic
Category 3) จากการวินิจฉัยโรคสันหลังส่วนอก เนื่องจากมีอาการทางระบบประสาทและ
ปล้องกระดูกยุบตัวระหว่างร้อยละ 25-50
ตัวอย่างที่ 4.10
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 20-23 ของทัง้ ร่างกาย จากปล้องกระดูก T1 ยุบตัว
ประวัติ
ชายไทยอายุ 54 ปี ประสบอุบตั ิเหตุขบั รถบรรทุกชนกับเสาไฟฟ้า มีอาการหมดสติและ
ชักเกร็ง ต่อมาอาการดีขน้ึ หลังจากได้รบั การรักษาโดยวิธกี ายภาพบาบัด สามารถกลับ
เข้าทางานขับรถได้ดงั เดิม ประกอบกิจวัตรประจาวันได้ ไม่มอี าการชักอีกจึงไม่ตอ้ งใช้ยา
อาการปัจจุบนั
แขนและมือทัง้ สองข้างยังรูส้ กึ หนักและอ่อนแรง
การตรวจร่างกาย
มีอาการชาบริเวณผิวหนังทีอ่ กทัง้ 2 ข้าง ซึง่ รับความรูส้ กึ จากรากประสาท T1 กล้ามเนื้อมัดเล็ก
ในมือ (Intrinsic Hand Muscles) ทัง้ 2 ข้างอ่อนแรง
การตรวจพิ เศษทางคลิ นิก จากภาพถ่ายรังสีธรรมดาพบปล้องกระดูก T1 ยุบตัวร้อยละ 65
การวิ นิจฉัยโรค
ปล้องกระดูก T1 ยุบตัวร้อยละ 65 ร่วมกับมีอาการ Radiculopathy ทัง้ สองข้าง มีโรคลมชัก
เกิดขึน้ จากการประสบอันตรายครัง้ นี้
ผลการประเมิ น
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 20 ของทัง้ ร่างกายจากการวินิจฉัยโรคสันหลังส่วนอก และ
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 0-14 ของทัง้ ร่างกายจากโรคลมชัก ให้นาค่าการสูญเสียฯทัง้ สอง
มารวมกัน โดยใช้ตารางค่ารวม
คาอธิ บาย
กระดูกสันหลังส่วน Body ของ T1 ยุบตัวร้อยละ 65 จัดอยู่ในการสูญเสียระดับที่ 4 (DRE :
Thoracic Category 4) และมีการสูญเสียสมรรถภาพจากการวินิจฉัยโรคสันหลังส่วนอก
ร้อยละ 20 ไม่มกี ารสูญเสียสมรรถภาพอื่นๆเพิม่ ขึน้ เนื่องจากผูร้ บั การประเมินทางานได้
เป็ นปกติไม่มผี ลกระทบต่อกิจวัตรประจาวัน
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ตัวอย่างที่ 4.11
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 25 – 28 ของทัง้ ร่างกาย จาก Radiculopathy และมีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไหว
ของปล้องกระดูกสันหลัง
ประวัติ
ชายไทยอายุ 32 ปี ตกจากตึกชัน้ 2 ขณะทางาน ทาให้ปล้องกระดูกสันหลัง T9 ยุบตัว
มีอ าการชาบริเ วณขาและเท้า ซ้ายอ่อ นแรง ได้รบั การรัก ษาโดยการท าผ่ า ตัด Anterior
decompression และใช้โลหะดามกระดูกสันหลังจาก T8 ถึง T10 หลังผ่าตัดสามารถฟื้ นตัว
ได้ดีจนประกอบกิจวัตรประจาวันได้ เดินได้เองโดยไม่ต้องใช้เครื่องช่วยพยุงหรือกาย
อุปกรณ์เสริมขา แต่ยงั คงมีอาการชาและอ่อนแรงทีข่ าซ้ายเล็กน้อย
อาการปัจจุบนั
ปวดหลังเล็กน้อยเวลาทางานหนัก
การตรวจร่างกาย
ผลการตรวจทางระบบประสาทมีชาเป็ นแห่ง ๆ บริเวณขาข้างซ้าย กาลังกล้ามเนื้อขาซ้าย
อยู่ในระดับ 4/5 กล้ามเนื้อต้นขาซ้ายและบริเวณขาซ้ายลีบเล็กน้อย รีเฟล็กซ์ของขาซ้าย
ไวเล็กน้อย
การตรวจพิ เศษทางคลิ นิก ผลการถ่ายภาพรังสีธรรมดาพบปล้องกระดูกหักและได้รบั การผ่ าตัดเชื่อมปล้องกระดูกที่
T8 – T10 และกระดูกติดดี ผลการตรวจ MRI ก่อนผ่าตัดพบปล้องกระดูก T9 ยุบตัวโดย
ไม่มผี ลต่อช่องไขสันหลัง
การวิ นิจฉัยโรค
ปล้องกระดูก T9 ยุบตัว ได้รบั การผ่าตัดเชื่อมปล้องกระดูกพร้อมกับมีอาการทางระบบ
ประสาทหลงเหลืออยู่เล็กน้อยบริเวณขาและเท้าข้างซ้าย
ผลการประเมิ น
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 25 ของทัง้ ร่างกาย (กรณีน้ีอาจเลือกประเมินโดยวิธวี ดั พิสยั การ
เคลื่อนไหวของสันหลังก็ได้)
คาอธิ บาย
ผูร้ บั การประเมินรายนี้ควรจัดให้การสูญเสียสมรรถภาพอยู่ระดับที่ 5 (DRE : Thoracic
Category 5) จากการวินิ จฉัยโรคสันหลังส่วนอก เพราะว่ามีอาการทางระบบประสาท
เล็กน้อยบริเวณขาและเท้าซ้าย (ระดับ 3) และมีการเปลีย่ นแปลงการเคลื่อนไหวของปล้อง
กระดูกสันหลังจากการทาผ่าตัดเชื่อมปล้องกระดูกสันหลัง (ระดับ 4) เมื่อเอาการสูญเสีย
สมรรถภาพสันหลังส่วนอกระดับ 3 และ 4 มารวมกัน จึงต้องจัดให้อยู่ในการสูญเสีย
สมรรถภาพระดับที่ 5 เนื่องจากปล้องกระดูกสันหลังสูญเสียการเคลื่อนไหวหลายปล้อง
(ผ่าตัดเชื่อมปล้องกระดูก 3 ปล้อง) ผู้ประเมินอาจเลือกวิธกี ารประเมินโดยการวัดพิสยั
การเคลื่อนไหวของสันหลังส่วนอกก็ได้ (ROM Method) วิธที ่ดี คี วรประเมินทัง้ 2 วิธี
แล้วเลือกใช้วธิ ที ม่ี คี ่าการสูญเสียสมรรถภาพสูงสุดเพียงค่าเดียว

4.6 การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของสันหลังส่วนคอจากการวิ นิจฉัยโรค
(DRE : Cervical Spine)
1. แบ่งการสูญเสียสมรรถภาพออกเป็ น 5 ระดับ (ตารางที่ 4-5)
2. ควรตรวจร่างกายให้แน่ใจว่าบริเวณทีป่ ระสบอันตรายเกิดขึน้ ทีส่ นั หลังส่วนคอหรือส่วนต่อคอ
และอก
3. กรณีท่มี ีการสูญเสียสมรรถภาพของระบบขับถ่ ายอุจจาระและ/หรือปสั สาวะที่มิได้เกิดจากการประสบ
อันตรายของ Corticospinal tract ให้คานวณค่าการสูญเสียสมรรถภาพของระบบขับถ่ายอุจจาระหรือปสั สาวะจาก
บทที่ว่าด้วยระบบทางเดินอาหารและระบบทางเดินปสั สาวะ แล้วนาค่าการสูญเสียสมรรถภาพที่ได้มารวมกับค่าการ
สูญเสียสมรรถภาพจากการวินิจฉัยโรคสันหลังส่วนคอ (ระดับที่ 1–5) ตามตารางที่ 4–5 โดยใช้ตารางค่ารวม
4. ถ้าปญั หาของสันหลังส่วนคอเกิดจากการประสบอันตรายของ Corticospinal tract ให้เปลีย่ นไปใช้วธิ กี าร
ประเมินของ Corticospinal tract (ตารางที่ 4–6)
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ตารางที่ 4-5 เกณฑ์การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของสันหลังส่วนคอจากการวิ นิจฉัยโรค
(DRE : Cervical Spine)
ระดับการสูญเสียสมรรถภาพ
การสูญเสียระดับที่ 1
(DRE:Cervical Category 1)
การสูญเสียสมรรถภาพ
ร้อยละ 0 ของทัง้ ร่างกาย
การสูญเสียระดับที่ 2
(DRE:Cervical Category 2)
การสูญเสียสมรรถภาพ
ร้อยละ 5–8 ของทัง้ ร่างกาย

เกณฑ์การประเมิ น
ตรวจไม่พบอาการแสดงทางคลินิกใดๆ ทีเ่ ป็ นหลักฐานยืนยันว่าการประสบ
อันตรายหรือการเจ็บปว่ ยนัน้ ทาให้เกิดการสูญเสียสมรรถภาพ ได้แก่ ไม่พบ
กล้ามเนื้อเกร็งต้านหรือหดเกร็ง ไม่มกี ารสูญเสียสมรรถภาพทางระบบประสาท
ไม่มคี วามผิดปกติของการเคลื่อนไหวทีส่ อดคล้องกันของปล้องกระดูกสันหลัง
ส่วนคอ ไม่มกี ระดูกหัก
ประวัตกิ ารเจ็บปว่ ยและการตรวจร่างกายยืนยันว่ามีการประสบอันตราย อาจพบ
กล้ามเนื้อเกร็งต้านหรือหดเกร็ง มีการเคลื่อนไหวของสันหลัง ไม่สมมาตร
(Asymmetry or Dysmetria) หรือมีอาการปวดร้าวตามรากประสาททีไ่ ม่มอี าการ
แสดงทางคลินิกยืนยัน ไม่พบความผิดปกติของการเคลื่อนไหวทีส่ อดคล้องกัน
ของปล้องกระดูกสันหลังส่วนคอ
หรือ
ผูร้ บั การประเมินมีหมอนรองกระดูกสันหลังเลื่อนทับรากประสาทยืนยันได้จาก
การตรวจทางคลินิกพบพยาธิสภาพของรากประสาท ร่วมกับมีภาพถ่ายรังสีท่ี
สอดคล้องกัน (ระดับและข้างเดียวกัน) และมีอาการดีขน้ึ หลังการรักษาโดยวิธี
อนุรกั ษ์
หรือ
กระดูกสันหลังหัก กรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้
1) กระดูกสันหลังหักทีส่ ว่ น Body หนึ่งปล้อง โดยมีการแตกหรือยุบตัวร้อยละ 25
2) กระดูกสันหลังหักทีส่ ว่ น Posterior element โดยไม่มชี น้ิ กระดูกหักเลื่อนที่
และรอยหักเชื่อมติดดี โดยไม่ทาให้เกิดความผิดปกติของการเคลือ่ นไหวที่
สอดคล้องกันของปล้องกระดูกสันหลัง หรือตรวจไม่พบพยาธิสภาพของราก
ประสาท
3) กระดูกสันหลังหักทีส่ ว่ น Spinous process หรือ Transverse process หัก
และมีการเลื่อนทีข่ องชิน้ กระดูกหัก
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ระดับการสูญเสียสมรรถภาพ
การสูญเสียระดับที่ 3
(DRE:Cervical Category 3)
การสูญเสียสมรรถภาพ
ร้อยละ 15–18
ของทัง้ ร่างกาย

การสูญเสียระดับที่ 4
(DRE:Cervical Category 4)
การสูญเสียสมรรถภาพ
อย่างถาวรร้อยละ 25 – 28
ของทัง้ ร่างกาย

เกณฑ์การประเมิ น
มีอาการแสดงของพยาธิสภาพของรากประสาท อย่างชัดเจน เช่น อาการ
เจ็บปวดและ/หรือ มีการสูญเสียความรูส้ กึ ทีผ่ วิ หนังตาม Dermatome ของราก
ประสาทนัน้ มีการสูญเสียรีเฟลกซ์ กล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือกล้ามเนื้อลีบ เมื่อ
เปรียบเทียบกับด้านตรงข้าม โดยการวัดเส้นรอบวงบริเวณเหนือหรือต่ากว่า
ข้อศอก การสูญเสียสมรรถภาพดังกล่าว ควรได้รบั การตรวจยืนยันจากการตรวจ
กล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า (EMG)
หรือ
มีหมอนรองกระดูกสันหลังเลื่อนทับรากประสาทยืนยันได้จากการตรวจทาง
คลินิกพบพยาธิสภาพของรากประสาท ร่วมกับมีภาพถ่ายรังสี ทีส่ อดคล้องกัน
(ระดับและข้างเดียวกัน) และมีอาการดีขน้ึ หลังการรักษาโดยวิธผี ่าตัด
หรือ
กระดูกสันหลังหัก กรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้
1) กระดูกสันหลังหักทีส่ ว่ น Body หนึ่งปล้อง โดยมีการยุบตัว
ร้อยละ 25-50
2) กระดูกสันหลังหักทีส่ ว่ น Posterior element ซึง่ มีการเลื่อนทีข่ องชิน้ กระดูก
และมีผลกระทบต่อช่องไขสันหลังเล็กน้อย
ทัง้ กรณีทห่ี นึ่งและสอง เมื่อกระดูกหักเชื่อมติดแล้ว ไม่ทาให้เกิดการ
เปลีย่ นแปลงความมันคงทางโครงสร้
่
างของกระดูกสันหลัง
ในกรณีทต่ี รวจพบว่ามีการเปลีย่ นแปลงความมันคงทางโครงสร้
่
างของ
กระดูกสันหลัง ต้องพิจารณาว่ามีสาเหตุมาจากภาวะความพิการแต่กาเนิดหรือ
การเจริญเติบโตทีผ่ ดิ ปกติ ถ้าเป็ นไปได้ควรเปรียบเทียบภาพถ่ายรังสีก่อนและ
หลังการประสบอันตราย หรือใช้การตรวจ Bone scan หลังการประสบอันตราย
เพื่อแยกสาเหตุ
มีความผิดปกติของการเคลื่อนไหวทีส่ อดคล้องกันของปล้องกระดูกสันหลังส่วน
คอ หรือ ตรวจพบพยาธิสภาพ ของรากประสาททัง้ สองข้าง (ขวาและซ้าย) หรือ
รากประสาทหลายระดับ ความผิดปกติของการเคลื่อนไหวทีส่ อดคล้องกันของ
ปล้องกระดูกสันหลัง ใช้วธิ กี ารตรวจด้วยการถ่ายภาพรังสีดา้ นข้างในท่าก้มและ
แอ่นคอ พบว่ามีการเลื่อนทีข่ องปล้องกระดูกสันหลังปล้องหนึ่งจากอีกปล้องหนึ่ง
(Translation) มากกว่า 3.5 มม. หรือมีการเลื่อนทีเ่ ชิงมุม (Angular motion)
ระหว่างปล้องกระดูกสันหลังทีต่ ดิ ต่อกันมากกว่า 11 องศา หรือมีปล้องกระดูก
สันหลังเชื่อมติดกันจากความผิดปกติของการเจริญเติบโต (Developmental
fusion), จากการผ่าตัดเชื่อมกระดูกสันหลัง (Arthrodesis) โดยไม่คานึงถึง
ผลสาเร็จของการผ่าตัด ทัง้ นี้ ถ้าพบความผิดปกติของการเคลือ่ นไหวที่
สอดคล้องกันของปล้องกระดูกสันหลังส่วนคอ ไม่จาเป็ นต้องมี พยาธิสภาพของ
รากประสาท ตามเกณฑ์การสูญเสียฯทีก่ ล่าวไว้ใน ระดับที่ 3 ก็ได้
หรือ
กระดูกสันหลังหักทีส่ ว่ น Body หนึ่งปล้อง โดยมีการยุบตัวมากกว่าร้อยละ 50
โดยไม่มผี ลกระทบต่อไขสันหลังและรากประสาท
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ระดับการสูญเสียสมรรถภาพ
การสูญเสียระดับที่ 5
(DRE:Cervical Category 5)
การสูญเสียสมรรถภาพ
ร้อยละ 35–38
ของทัง้ ร่างกาย

เกณฑ์การประเมิ น
มีการสูญเสียสมรรถภาพทางระบบประสาทของมือและแขน จนต้องใช้กาย
อุปกรณ์ช่วย หรือ มีการสูญเสียการทางานของระบบประสาททัง้ หมดหนึ่งระดับ
หรือมีการสูญเสียทีร่ ุนแรงหลายระดับ
หรือ
กระดูกสันหลังหัก
มีกระดูกสันหลังส่วนคอหักทีม่ ผี ลกระทบต่อช่องไขสันหลัง โดยมีการสูญเสียที่
รุนแรงของประสาทสังการ
่ (Motor) และประสาทรับความรูส้ กึ (Sensory) ของ
แขนและมือ แต่ไม่มผี ลกระทบต่อระบบประสาทของขาและเท้า

ตัวอย่างที่ 4.12
ไม่มีการสูญเสียสมรรถภาพ (0%) จากการการประสบอันตรายที่สนั หลังส่วนคอ
ประวัติ
ชายไทยอายุ 32 ปี เป็ นช่างทาสี มีอาการปวดเมื่อยคอขณะทางานทาสีกาแพงตึก
อาการปัจจุบนั
มีอาการปวดคอเป็ นครัง้ คราว บางครัง้ ปวดร้าวไปทีแ่ ผ่นหลังบริเวณสะบัก ทัง้ สองข้างหรือ
ข้างใดข้างหนึ่ง ปวดข้างขวามากกว่าข้างซ้าย
การตรวจร่างกาย
พบการเคลื่อนไหวของคอเป็ นปกติ แต่จะปวดคอขณะก้มหรือเงยคอมาก ๆ กดเจ็บเป็ น
บางครัง้ บริเ วณกล้า มเนื้อ Trapezius ไม่พ บกล้า มเนื้ อเกร็ง ต้า นหรือ หดเกร็ง (Spasm)
ตรวจไม่พบความผิดปกติทางระบบประสาท
การตรวจพิ เศษทางคลิ นิก การถ่ายภาพรังสีธรรมดาของกระดูกคอเป็ นปกติ
การวิ นิจฉัยโรค
ปวดเมื่อยทีก่ ล้ามเนื้อคอเป็ นครัง้ คราว (Intermittent Cervical Neck Strain)
ผลการประเมิ น
ไม่มกี ารสูญเสียสมรรถภาพ
คาอธิ บาย
จากประวัติแ ละการตรวจร่ า งกาย ไม่ พ บการสูญ เสีย สมรรถภาพของสัน หลัง ส่ ว นคอ
ตรวจไม่พบอาการแสดงทีผ่ ดิ ปกติ แนะนาให้ออกกาลังกล้ามเนื้อคออย่างสม่าเสมอก่อน
และหลังการทางานหนัก
ตัวอย่างที่ 4.13
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 5–8 ของทัง้ ร่างกาย จากการประสบอันตรายของสันหลังส่วนคอ
ประวัติ
ชายไทยอายุ 35 ปี ขณะขับรถไปส่งสินค้า ถูกรถยนต์ทข่ี บั ตามมาชนท้าย มีอาการปวดคอ
ทันทีและปวดร้าวไปตามต้นแขนซ้ายด้านนอก และปวดร้าวไปถึงหัวแม่มือซ้าย ผลการ
ตรวจด้วย MRI พบหมอนรองกระดูกสันหลังคอกดทับรากประสาทระดับ C5 – C6 ข้างซ้าย
ได้รบั การรักษาโดยวิธอี นุ รกั ษ์และฟื้ นจากอาการปวดคอ หลังการประสบอุบตั ิเหตุ 12
เดือน
อาการปัจจุบนั
มีอาการปวดคอเล็กน้อยขณะปฏิบตั งิ าน ไม่มอี าการปวดแขนและมือหลงเหลืออยู่
การตรวจร่างกาย
สันหลังส่วนคอเคลื่อนไหวลดลงเล็กน้อย การตรวจทางระบบประสาทอยู่ในเกณฑ์ปกติ
การตรวจพิ เศษทางคลิ นิก ผลการตรวจด้วย MRI ครัง้ แรกพบหมอนรองกระดูกสันหลังคอกดทับรากประสาทข้างซ้าย
ระดับ C5 – C6 หลังจากนัน้ ไม่มกี ารตรวจทางคลินิกเพิม่ เติม
การวิ นิจฉัยโรค
หมอนรองกระดู ก สัน หลัง ส่ ว นคอกดทับ รากประสาทระดับ C5 – C6 และอาการ C6
Radiculopathy หายเป็ นปกติ

303
ผลการประเมิ น
คาอธิ บาย

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 5 ของทัง้ ร่างกาย จากการวินิจฉัยโรคสันหลังส่วนคอ
ผู้ร ับ การประเมิน รายนี้ ค วรจัด การสูญ เสีย สมรรถภาพอยู่ใ นระดับ 2 ของการสูญ เสีย
สมรรถภาพจากการวินิจฉัยโรคสันหลังส่วนคอ (DRE:Cervical Category 2) และอาการ
ปวดคอหายจากการรักษาโดยไม่ผ่าตัด หลังการรักษาตรวจไม่พบอาการและอาการแสดงที่
ผิดปกติหลงเหลืออยู่

ตัวอย่างที่ 4.14
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 15–18 ของทัง้ ร่างกาย จาก Radiculopathy
ประวัติ
ชายไทยอายุ 40 ปี ถูกคานไม้ตกลงมากระแทกบริเวณต้นคออย่างแรง ขณะกาลังก้มทางานใน
โรงงาน หลังการรักษาโดยไม่ผ่าตัดผู้รบั การประเมินยังคงมีอาการปวดต้นคอด้า นขวา ปวด
ด้า นในของแขนและมือ ขวา ไม่ ส ามารถใช้มือ ขวาข้างถนัด ประกอบกิจวัต รประจ าวัน แต่
สามารถใช้ขาและเท้าเดินได้เป็ นปกติ ผูร้ บั การประเมินปฏิเสธทีจ่ ะรับการผ่าตัด
อาการปัจจุบนั
ยังคงปวดคอและปวดร้าวไปทางด้านในของมือขวา มีอาการชาบริเวณนิ้วนางและนิ้วก้อย
มือขวา
การตรวจร่างกาย
พิสยั การเคลื่อนไหวส่วนคอลดลงและยังคงมีอาการปวดร้าวทีร่ ุนแรงไปยังต้น
แขนขวาและตามบริเวณผิวหนังทีร่ ากประสาท C8 รับความรูส้ กึ
การตรวจพิ เศษทางคลิ นิก ผลการตรวจด้วย MRI ยังคงมีหมอนรองกระดูกสันหลังคอกดทับรากประสาทข้า งขวาที่
ระดับ C7–T1
การวิ นิจฉัยโรค
อาการและอาการแสดงของ Radiculopathy จากหมอนรองกระดูกคอกดทับรากประสาท
ระดับ C7 – T1
ผลการประเมิ น
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 18 ของทัง้ ร่างกาย
คาอธิ บาย
ผู้ร ับ การประเมิน มีอ าการแสดงพยาธิสภาพของรากประสาท และยัง คงมีอ าการหลง
เหลืออยู่ และสามารถประกอบกิจวัตรประจาวันได้บางส่วน ควรจัดการสูญเสียสมรรถภาพ
อยู่ในระดับ 3 ของการสูญเสียสมรรถภาพจากการวินิจฉัยโรคสันหลังส่วนคอ การประเมิน
การสูญเสียสมรรถภาพควรให้ค่าสูงสุด คือร้อยละ 18 ของทัง้ ร่างกาย เนื่องจากมีผลกระทบ
ต่อการประกอบกิจวัตรประจาวัน
ตัวอย่างที่ 4.15
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 25-28 ของทัง้ ร่างกาย จากการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไหวของปล้องกระดูกคอ
ประวัติ
หญิงไทยอายุ 35 ปี ขณะขับรถไปส่งสินค้า ประสบอันตรายถูกรถยนต์ทอ่ี ยู่ขา้ งหลังชนท้าย
มีอาการปวดคอและต้นแขนขวาด้านนอก ปวดร้าวไปทีห่ วั แม่มอื ขวา ได้รบั การรักษาโดย
วิธอี นุ รกั ษ์ แต่อาการปวดร้าวไปตามแขนไม่ทุเลา จึงได้รบั การตรวจทางคลินิกด้วย MRI
พบหมอนรองกระดูกสันหลังกดทับรากประสาทส่วนคอระดับ C5–C6 ข้างขวา ได้รบั การ
ผ่าตัดเอาหมอนรองกระดูกคอ C5–C6 ออก และเชื่อมปล้องกระดูกคอ C5–C6 ปล้องกระดูก
เชื่อมติดดี ไม่มอี าการทางประสาทหลงเหลืออยู่ สามารถกลับไปทางานได้หลังผ่าตัด 5
เดือน
อาการปัจจุบนั
รูส้ กึ ปวดคอเป็ นบางครัง้ ขณะทางานหนัก อาการปวดแขนและมือหายไป
การตรวจร่างกาย
การเคลื่อนไหวส่วนคอลดลงเล็กน้อย ผลการตรวจร่างกายทางระบบประสาทเป็ นปกติ
การตรวจพิ เศษทางคลิ นิก การถ่ายภาพรังสีธรรมดาพบว่า ปล้องกระดูก C5– C6 เชื่อมติดดี
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การวิ นิจฉัยโรค

ผลการประเมิ น
คาอธิ บาย

หมอนรองกระดูกคอกดทับรากประสาทระดับ C5–C6 และมี C6 Radiculopathy อาการ
Radiculopathy หายไปหลังทาผ่าตัดเชื่อมปล้องกระดูก C5–C6 ทางด้านหน้า ปล้องกระดูก
เชื่อมติดดี
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 25 ของทัง้ ร่างกาย
ผู้ร ับการประเมิน รายนี้ค วรจัด การสูญ เสียสมรรถภาพอยู่ในระดับ ที่ 4 ของการสูญเสีย
สมรรถภาพ จากการวินิจฉัยโรคสันหลังส่วนคอ เพราะว่าปล้องกระดูกคอมีการเคลื่อนไหว
ลดลงจากการผ่าตัดเชื่อมปล้องกระดูก

ตัวอย่างที่ 4.16
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 35-38 ของทัง้ ร่างกาย จากหมอนรองกระดูกคอกดทับรากประสาทที่ รบั การรักษา
โดยการผ่าตัดเอาหมอนรองกระดูกคอออกร่วมกับเชื่อมปล้องกระดูก
ประวัติ
ชายไทยอายุ 30 ปี ประสบอันตรายขณะยกกล่องกระดาษขึน้ วางบนสายพานลาเลียงเกิด
อาการเป็ นลมล้มลงถูกสายพานของเครื่องจักรตีบริเวณศีรษะและต้นคอ มีอาการปวดต้น
คอรุนแรงและปวดร้าวไปตามต้นแขนขวาถึงหัวแม่มอื ขวา จากการตรวจ MRI พบว่า
หมอนรองกระดูกคอกดทับรากประสาทระดับ C5–C6 ข้างขวา ได้รบั การรักษาทางยาและ
ทากายภาพบาบัด อาการปวดแขนขวาไม่ทุเลา จึงได้รบั การรักษาผ่าตัดเชื่อมปล้องกระดูก
คอ C5–C6 หลังผ่าตัดยังคงมีอาการปวดคอและแขนทัง้ สองข้าง ประกอบกิจวัตรประจาวัน
ได้เพียงเล็กน้อย ต้องใช้กายอุปกรณ์ช่วยในการจับและหมุนวัตถุ
อาการปัจจุบนั
มีอาการปวดคอและแขนทัง้ 2 ข้างรุนแรง ถ้ามีการเคลื่อนไหวคอและมีการใช้แขนและมือ
ทัง้ สองข้าง จะยิง่ ทาให้เกิดอาการเจ็บปวดเพิ่มขึน้ มีอาการชาบริเวณปลายแขนด้านนอก
ชามือและนิ้วมือทัง้ สองข้าง
การตรวจร่างกาย
การเคลื่อนไหวคอลดลงเล็กน้อย การตรวจทางระบบประสาทพบความรูส้ กึ สัมผัสลดลงที่
ผิวหนังบริเวณหัวแม่มอื และนิ้วชีท้ งั ้ 2 ข้าง กล้ามเนื้อ Biceps และกล้ามเนื้อกระดกข้อมือ
อ่อนแรงทัง้ สองข้าง Brachioradialis reflexes ลดลงทัง้ 2 ข้าง ข้างขวาเป็ นมากกว่า
ข้างซ้าย
การตรวจพิ เศษทางคลิ นิก การถ่ายภาพรังสีธรรมดาพบว่า ปล้องกระดูก C5–C6 เชื่อมติดดี
การวิ นิจฉัยโรค
หมอนรองกระดูกคอกดทับรากประสาทระดับ C5–C6 หลังผ่าตัดเชื่อมปล้องกระดูกคอแล้ว
ยังคงมีอาการ C6 Radiculopathy หลงเหลืออยู่ทม่ี อื ทัง้ สองข้าง
ผลการประเมิ น
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 38 ของทัง้ ร่างกาย
คาอธิ บาย
ผูร้ บั การประเมินรายนี้ ควรจัดให้การสูญเสียสมรรถภาพอยู่ในระดับที่ 5 ของการสูญเสีย
สมรรถภาพจากการวินิจฉัยโรคสันหลังส่วนคอ (DRE:Cervical Category 5) เพราะว่า
ข้อมูลทางคลินิกเป็ นไปตามเกณฑ์การสูญเสียระดับที่ 3 ที่ได้รบั การผ่าตัดรักษาอาการ
Radiculopathy และระดับที่ 4 เนื่องจากมีการเปลีย่ นแปลงการเคลื่อนไหวของปล้องกระดูก
คอจากการผ่าตัดเชื่อมปล้องกระดูก ประกอบกับผลการตรวจร่างกายยังคงมีการสูญเสีย
สมรรถภาพของแขนและมือ จนต้ อ งใช้ ก ายอุ ป กรณ์ ช่ ว ย จึง เลือ กให้ ค่ า การสู ญ เสีย
สมรรถภาพทีม่ ากทีส่ ดุ คือร้อยละ 38
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4.7 การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพที่ เกิ ดจากการประสบอันตรายของ Corticospinal tract
(Rating Corticospinal Tract Damage)
1. ซักประวัตกิ ารเจ็บปว่ ย และตรวจร่างกายเพื่อหาระดับการบาดเจ็บของไขสันหลัง โดยอาศัยการตรวจ
การทางานของรากประสาททีต่ าแหน่งสูงสุดทีย่ งั คงเหลืออยู่ ซึง่ อาจไม่ตรงกับระดับของกระดูกสันหลังหัก
2. ตรวจหาระดับการทางานของรากประสาททีย่ งั คงเหลืออยู่ เพื่อให้ทราบความสามารถในการทางาน
ของรากประสาทส่วนทีเ่ หลือ รูปที่ 4-5 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเส้นประสาทสันหลัง และปล้องกระดูกสันหลัง
3. ประเมินการประสบอันตรายของไขสันหลัง โดยใช้เกณฑ์การประเมินของบทที่ 5 ระบบประสาท
ที่เ กี่ย วกับ ระบบประสาทส่ ว นกลางและเส้น ประสาท ซึ่ง จะน ามากล่ า วซ้ า ในบทนี้ ถ้า มีก ารประสบอัน ตรายของ
Corticospinal tract ทัง้ สองข้าง (ทัง้ ขวาและซ้าย) ควรปรึกษาแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญทางระบบประสาทในการประเมินการ
สูญเสียสมรรถภาพ และใช้เกณฑ์การประเมินตามบทที่ 5 ระบบประสาท
4. ในกรณีทก่ี ารประสบอันตรายของไขสันหลัง มีผลกระทบต่อการใช้งานของแขนและมือให้ประเมินหา
ค่าการสูญเสียฯ เนื่องจากการสูญเสียสมรรถภาพของแขนและมือข้างเดียวหรือสองข้างโดยใช้ตารางที่ 4–6 ถ้ามีการ
สูญเสียสมรรถภาพของการใช้ขาและเท้าข้างเดียวหรือสองข้าง ให้ประเมินหาค่าการสูญเสียฯ เนื่องจากความผิดปกติใน
การยืนและเดินโดยใช้ตารางที่ 4–6
5. ถ้ามีการสูญเสียสมรรถภาพของการขับถ่ายอุจจาระหรือปสั สาวะ และกามกิจ ให้รวมค่าการสูญเสีย
สมรรถภาพของแขนและมือ , ขาและเท้า เข้ากับค่าการสูญเสียสมรรถภาพของการขับถ่ายปสั สาวะหรืออุจจาระ และ/
หรือ การสูญเสียสมรรถภาพในการประกอบกามกิจตามทีเ่ ป็ นจริง
6. รวมค่าการสูญเสียสมรรถภาพทีไ่ ด้จากข้อ 5เข้ากับค่าการสูญเสียสมรรถภาพทีส่ อดคล้องกันจากการ
ประเมินการสูญเสียสมรรถภาพจากการวินิจฉัยโรคส่วนคอและส่วนเอว ตัง้ แต่ระดับ 2–5 และส่วนอก ตัง้ แต่ระดับ 2-4
7. ถ้าการสูญเสียสมรรถภาพจาก Corticospinal tract มีผลกระทบต่อการประกอบกิจวัตรประจาวันของ
ผูร้ บั การประเมิน ก็ให้เลือกค่าการสูญเสียสมรรถภาพทีส่ งู สุดในระดับนัน้ ๆ
8. การศึกษาตารางที่ 4–6 และตัวอย่างต่อไปนี้ จะช่วยให้เข้าใจถึงวิธกี ารประเมินการสูญเสีย
สมรรถภาพจากการประสบอันตรายของไขสันหลัง
รูปที่ 4–5 ลักษณะทางกายวิภาคแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเส้นประสาทสันหลังและปล้องกระดูกสันหลัง
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เกณฑ์การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพจากการพยาธิ สภาพของ Corticospinal tract
(Rating Corticospinal Tract Impairmemt)
แบ่งการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพออกได้เป็ น 7 ประเภท คือ
1. เกณฑ์การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแขนและมือข้างเดียวทีเ่ กิดจากพยาธิสภาพของCorticospinal tract
(Criteria for Rating Impairment of One Upper Extremity Due to Corticospinal Tract Impairment)
2. เกณฑ์การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพทีเ่ กิดจากพยาธิสภาพของ Corticospinal Tract (Criteria for Rating
Impairments of Two Upper Extremities)
3. เกณฑ์การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพทีเ่ กิดจากความผิดปกติในการยืนและเดิน
(Criteria for Rating Impairments Due to Station and Gait Disorders)
4. เกณฑ์การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของการขับถ่ายปสั สาวะทีเ่ กิดจากการการทางานผิดปกติของระบบประสาท
(Criteria for Rating Neurologic Impairment for the Bladder)
5. เกณฑ์ก ารประเมิน การสูญ เสีย สมรรถภาพของการขับถ่ า ยอุ จ จาระที่เ กิด จากการท างานผิด ปกติข องระบบ
ประสาท (Criteria for Rating Neurologic Anorectal Impairment)
6. เกณฑ์การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของการประกอบกามกิจทีเ่ กิดจากการทางานผิดปกติของระบบประสาท
(Criteria for Rating Neurologic Sexual Impairment)
7. เกณฑ์การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของระบบทางเดินหายใจทีเ่ กิดจากการทางานผิดปกติของระบบประสาท
(Criteria for Rating Neurologic Impairment for Respiration)
ตารางที่ 4-6 เกณฑ์การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพจากพยาธิ สภาพของ Corticospinal tract
(Rating Corticospinal Tract Impairment)
1. เกณฑ์การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของแขนและมือข้างเดียวที่เกิ ดจากพยาธิ สภาพของ
Corticospinal tract (Criteria for Rating Impairment of One Upper Extremity Due to Corticospinal Tract
Impairment) (ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับตารางที่ 5-14 ของระบบประสาท)
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ1 – 9 ของทัง้ ร่างกาย
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ10 – 24 ของทัง้ ร่างกาย
สามารถใช้แขนและมือข้างทีส่ ญ
ู เสียสมรรถภาพในการ
ประกอบกิจวัตรเกีย่ วกับการดูแลตนเอง (Self Care),
กิจวัตรประจาวันอื่น, และการจับหรือถือสิง่ ของได้ แต่
ขาดความคล่องแคล่วในการใช้น้วิ มือ (Difficulty With
Digital Dexterity)
ระดับที่ 3
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ25 – 39 ของทัง้ ร่างกาย

สามารถใช้แขนและมือข้างทีส่ ญ
ู เสียสมรรถภาพในการ
ประกอบกิจวัตรเกีย่ วกับการดูแลตนเอง (Self Care) ได้,
จับและถึอสิง่ ของได้ดว้ ยความลาบาก ไม่มคี วาม
คล่องแคล่วในการใช้น้วิ มือ (No Digital Dexterity)
ระดับที่ 4
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ40 – 60 ของทัง้ ร่างกาย

สามารถใช้แขนและมือข้างทีส่ ญ
ู เสียสมรรถภาพในการ
ไม่สามารถใช้มอื และแขนข้างทีส่ ญ
ู เสียสมรรถภาพในการ
ประกอบกิจวัตรเกีย่ วกับการดูแลตนเอง (Self Care) และ ประกอบกิจวัตรประจาวันเกีย่ วกับการดูแลตนเอง (Self
กิจวัตรประจาวันอื่นได้ดว้ ยความลาบาก
Care) และกิจวัตรประจาวันอื่น
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2. เกณฑ์การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของแขนและมือสองข้างที่เกิ ดจากพยาธิ สภาพของCorticospinal
tract (Criteria for Rating Impairments of Two upper Extremities) (ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับตารางที่ 5-15
ของระบบประสาท)
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 1-19 ของทัง้ ร่างกาย
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 20-39 ของทัง้ ร่างกาย
สามารถใช้แขนและมือทีส่ ญ
ู เสียสมรรถภาพทัง้ สองข้างใน สามารถใช้แขนและมือทีส่ ญ
ู เสียสมรรถภาพทัง้ สองข้างใน
การประกอบกิจวัตรเกีย่ วกับการดูแลตนเอง (Self Care), การประกอบกิจวัตรเกีย่ วกับการดูแลตนเอง (Self Care),
สามารถจับและถือสิง่ ของได้ แต่ขาดความคล่องแคล่วใน สามารถจับและถือสิง่ ของได้ดว้ ยความลาบาก, ไม่มคี วาม
การใช้น้วิ มือ (Difficulty With Digital Dexterity)
คล่องแคล่วในการใช้น้วิ มือ (No Digital Dexterity)
ระดับที่ 3
ระดับที่ 4
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 40-79 ของทัง้ ร่างกาย
สูญเสียสมรรถภาพตัง้ แต่รอ้ ยละ 80 ขึน้ ไป
สามารถใช้แขนและมือทีส่ ญ
ู เสียสมรรถภาพทัง้ สองข้างใน ไม่สามารถใช้มอื และแขนทีส่ ญ
ู เสียสมรรถภาพทัง้ สองข้าง
การประกอบกิจวัตรเกีย่ วกับการดูแลตนเอง (Self Care) ในการประกอบกิจวัตรประจาวันใดๆได้เลย
ได้ดว้ ยความลาบาก
3. เกณฑ์ประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพที่เกิ ดจากความผิดปกติ ในการยืนและเดิ น (Criteria for Rating
Impairments Due to Station and Gait Disorders) (ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับตารางที่ 5-13 ของระบบประสาท)
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 1-9 ของทัง้ ร่างกาย
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 10-19 ของทัง้ ร่างกาย
สามารถลุกขึน้ ยืนทรงตัวและเดินเองได้, แต่มคี วาม
สามารถลุกขึน้ ยืนทรงตัว, เดินเองในระยะใกล้ๆได้ดว้ ย
ลาบากในการเดินขึน้ เนิน ขึน้ บันได ลุกขึน้ จากการนัง่
ความลาบากโดยไม่ตอ้ งการความช่วยเหลือ, เดินได้
เก้าอีเ้ ตีย้ และการเดินระยะไกล
เฉพาะบนทางราบเท่านัน้
ระดับที่ 3
ระดับที่ 4
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 20-39 ของทัง้ ร่างกาย
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 40–60 ของทัง้ ร่างกาย
สามารถลุกขึน้ ยืนและทรงตัวได้เองด้วยความลาบาก แต่ ไม่สามารถลุกขึน้ ยืนและทรงตัวได้เอง ถ้าปราศจากความ
ไม่สามารถเดินเองได้, ต้องการความช่วยเหลือ หรือใช้ ช่วยเหลือ, การใช้เครื่องช่วยพยุง และ/หรือ
อุปกรณ์ช่วยในการเดิน
อุปกรณ์ช่วยเหลืออื่น ๆ
4. เกณฑ์การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของการขับถ่ายปัสสาวะเนื่ องจากความผิดปกติ ของระบบ
ประสาท (Criteria for Rating Neurologic Impairment for the Bladder) (ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับตารางที่5-17
ของระบบประสาท)
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 1–9 ของทัง้ ร่างกาย
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 10–24 ของทัง้ ร่างกาย
ั
ควบคุมการขับถ่ายปสั สาวะได้ แต่กลัน้ ไม่อยู่เมื่อรูส้ กึ ปวด ยังมีรเี ฟลกซ์ทด่ี ใี นการขับถ่ายปสสาวะ
(Good Bladder
(Urgency) หรือมีปสั สาวะเล็ดเป็นระยะ (Intermittent
Reflex Activity) แต่กระเพาะปสั สาวะมีความจุลดลง และ
Incontinence)
มีการขับปสั สาวะออกมาเองเป็ นระยะโดยไม่สามารถ
ควบคุม (Voluntary Control) ได้
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ระดับที่ 3
ระดับที่ 4
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 25– 39 ของทัง้ ร่างกาย
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 40–60 ของทัง้ ร่างกาย
ั
มีรเี ฟลกซ์ทไ่ี ม่ดใี นการขับถ่ายปสสาวะ
มีปสั สาวะไหลล้น ไม่มรี เี ฟลกซ์ในการขับถ่ายปสั สาวะหรือไม่สามารถ
จากกระเพาะปสั สาวะออกมาเองเป็ นระยะ และไม่
ควบคุมการถ่ายปสั สาวะได้เลย (No Voluntary Control)
สามารถควบคุมการถ่ายปสั สาวะ (No Voluntary
Control)
5. เกณฑ์การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของการขับถ่ายอุจจาระเนื่ องจากความผิดปกติ ของระบบ
ประสาท (Criteria for Rating Neurologic Anorectal Impairment) (ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับตารางที่ 5-18 ของ
ระบบประสาท)
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
สูญเสียสมรรถภาพ
สูญเสียสมรรถภาพ
สูญเสียสมรรถภาพ
ร้อยละ 1–19 ของทัง้ ร่างกาย
ร้อยละ 20–39 ของทัง้ ร่างกาย
ร้อยละ 40–50 ของทัง้ ร่างกาย
ยังมีรเี ฟลกซ์ในการขับถ่ายอุจาระ
ยังมีรเี ฟลกซ์ในการขับถ่ายอุจจาระ
ไม่มรี เี ฟลกซ์ในการขับถ่ายอุจจาระ
และควบคุมการถ่ายอุจจาระได้บา้ ง
แต่ไม่สามารถควบคุมการถ่าย
และไม่สามารถควบคุมการถ่าย
(Limited Voluntary Control)
อุจจาระได้ (No Voluntary Control) อุจจาระได้
6. เกณฑ์การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพทางเพศ เนื่ องจากความผิดปกติ ของระบบประสาท (Criteria for
Rating Neurologic Sexual Impairment) (ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับตารางที่ 5-19 ของระบบประสาท)
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
สูญเสียสมรรถภาพ
สูญเสียสมรรถภาพ
สูญเสียสมรรถภาพ
ร้อยละ 1-15 ของทัง้ ร่างกาย
ร้อยละ 16–29 ของทัง้ ร่างกาย
ร้อยละ 30-35 ของทัง้ ร่างกาย
สามารถปฏิบตั กิ ามกิจได้โดยจงใจ
ไม่สามารถปฏิบตั กิ ามกิจได้โดยจงใจ ไม่สามารถประกอบกามกิจเลย
แต่มคี วามลาบากในการแข็งตัวของ ต้องมีการปลุกเร้าสัมผัสอวัยวะเพศ
องคชาติ หรือการหลังน
่ ้าอสุจใิ นเพศ จึงจะสามารถปฏิบตั กิ ามกิจได้ โดย
ชาย, ขาดกามารมณ์ ความตื่นเต้น ปราศจากกามารมณ์ และความรูส้ กึ
ทางเพศ สัมพันธ์ หรือขาดน้าหล่อลื่น ตื่นเต้นทางเพศสัมพันธ์
ในทัง้ สองเพศ
7. เกณฑ์การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของการหายใจ เนื่ องจากความผิดปกติ ของระบบประสาท
(Rating Neurologic Impairment of Respiration) (ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับตารางที่ 5-16 ของระบบประสาท)
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
ระดับที่ 4
สูญเสียสมรรถภาพ
สูญเสียสมรรถภาพ
สูญเสียสมรรถภาพ
สูญเสียสมรรถภาพ
ร้อยละ 5-19 ของ
ร้อยละ 20–49 ของ
ร้อยละ 50 – 89 ของ
ของทัง้ ร่างกายตัง้ แต่
ทัง้ ร่างกาย
ทัง้ ร่างกาย
ทัง้ ร่างกาย
ร้อยละ 90 ขึน้ ไป
สามารถหายใจได้เอง,
สามารถหายใจได้เอง,
สามารถหายใจได้เอง,
ไม่สามารถหายใจได้เอง,
ความผิดปกติของการ
ความผิดปกติของการ
ความผิดปกติของการ
ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ
หายใจทาให้บุคคลมีความ หายใจทาให้บุคคล
หายใจทาให้บุคคลไม่
ตลอดเวลา
ลาบากในการประกอบ
เคลื่อนไหวร่างกาย
สามารถเคลื่อนไหวร่างกาย
กิจวัตรประจาวันทีต่ อ้ ง
(Ambulation) ได้จากัด ทา ไปไหนได้ ต้องนอนอยู่บน
ออกแรง (Exertion)
ได้เพียงการนังและยื
่
น
เตียงตลอดเวลา
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ตัวอย่างที่ 4.17
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 69 ของทัง้ ร่างกาย จากปล้องกระดูกคอยุบตัวร่วมกับ Corticospinal tract ได้รบั
บาดเจ็บ
ประวัติ
ชายไทยอายุ 25 ปี ทางานก่อสร้างประสบอันตรายตกลงมาจากนัง่ ร้านสูง 4 เมตร มีปล้อง
กระดูกคอ C6 ยุบตัวร้อยละ 40 ผูร้ บั การประเมินสูญเสียการควบคุมระบบขับถ่ายปสั สาวะ
ขาและเท้าทัง้ 2 ข้างอ่อนแรง มีอาการชาและอ่อนแรงบริเวณแขนและมือทัง้ 2 ข้าง หลัง
การประสบอันตราย 4 สัปดาห์ได้ รับการตรวจทางคลินิกโดยการทา EMG และผลการ
ตรวจยืนยันว่าเป็ น C7 Radiculopathy โดยมี Positive sharp waves ทีก่ ล้ามเนื้อบริเวณ
ต้นแขน 3 มัด ได้รบั การผ่าตัดเอาปล้องกระดูก C6 ออก (Corpectomy) และเชื่อมปล้อง
กระดูก C5 ถึง C7
อาการปัจจุบนั
ไม่มอี าการเจ็บปวดบริเวณคอ มีแต่อาการชา แขนและมือทัง้ สองข้างอ่อนแรง การขับถ่าย
ปสั สาวะเป็ นปกติ สามารถลุกขึน้ ยืนได้ดว้ ยความลาบาก แต่ไม่สามารถเดินได้เอง ต้องใช้
กายอุปกรณ์ช่วย (Orthoses) ในการเดิน
การตรวจร่างกาย
ความรู้สกึ ที่ผิวหนังลดลงเล็กน้ อยตัง้ แต่ ระดับ C7 ลงไป กาลัง กล้ามเนื้อ ที่ค วบคุม ด้ว ย
รากประสาท C6 เป็ นปกติ แต่กาลังกล้ามเนื้อที่ควบคุมด้วยรากประสาทตัง้ แต่ C7 ลงไป
อ่อนแรง ใช้แขนและมือทัง้ สองข้างด้วยความลาบาก ไม่มคี วามคล่องตัวในการใช้น้วิ มือ
การตรวจพิ เศษทางคลิ นิก ผลการตรวจด้วย EMG มีการเปลีย่ นแปลงดังทีไ่ ด้กล่าวไว้แล้ว การถ่ายภาพรัง สีส่วนคอ
ปล้องกระดูกเชื่อมติดดีตงั ้ แต่ C5 ถึง C7
การวิ นิจฉัยโรค
ปล้องกระดูก C6 ยุบตัวร้อยละ 40 ร่วมกับ Corticospinal tract ได้รบั บาดเจ็บ
ผลการประเมิ น
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 70 ของทัง้ ร่างกาย
คาอธิ บาย
ผู้ร ับ การประเมิน รายนี้ มีป ล้อ งกระดู ก C6 ยุ บ ตัว พร้ อ มกับ มีอ ั น ตรายต่ อ ไขสัน หลัง
มี Corticoscinal tract ได้รบั บาดเจ็บ การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพ ควรใช้ตารางทาง
ระบบประสาท (ตารางที่ 4-6) ผู้รบั การประเมินมีอาการชากล้ามเนื้ออ่อนแรงและมีความ
ลาบากในการใช้แขนและมือทัง้ 2 ข้าง จัดอยู่ในระดับ 2 ของการสูญเสียสมรรถภาพแขน
และมือ 2 ข้าง มีค่าการสูญเสียฯเท่ากับร้อยละ 39 ของทัง้ ร่างกาย (ตารางที่ 4-6 ข้อ 2)
ผูร้ บั การประเมินไม่สามารถเดินได้เอง ต้องใช้กายอุปกรณ์เสริมขา จัดอยู่ในระดับ 3 ของ
การสูญเสียสมรรถภาพจากการยืนและเดินทีผ่ ดิ ปกติ มีค่าการสูญเสียฯเท่ากับร้อยละ 39
ของทัง้ ร่างกาย (ตารางที่ 4–6 ข้อ 3) การขับถ่ายอุจจาระปสั สาวะเป็ นปกติ ปล้องกระดูกคอ
C6 ยุบตัวร้อยละ 40 จัดอยู่ใน DRE:Cervical ระดับ 3 มีค่าการสูญเสียฯเท่ากับร้อยละ 18
ของทัง้ ร่างกาย
รวมค่าการสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 39 , 39 และ 18 โดยใช้ตารางค่ารวม จะได้ค่าการ
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 70 ของทัง้ ร่างกาย
ตัวอย่างที่ 4–18
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 87 ของทัง้ ร่างกายจากปล้องกระดูกเอวยุบตัวแบบ Burst fracture ร่วมกับมี Cauda
equina syndrome
ประวัติ
หญิงไทยคู่อายุ 50 ปี ประสบอันตรายตกลงมาจากบันไดขณะทาความสะอาดฝาผนัง ของ
โรงงาน พบมี Burst fracture ทีร่ ะดับ L2 ปล้องกระดูกยุบตัวร้อยละ 35 มีอาการชา ขาและ
เท้าทัง้ สองข้างอ่อนแรง ไม่สามารถถ่ายปสั สาวะได้เอง ต้องใช้สายสวนปสั สวะ ได้รบั การ
ผ่าตัด Anterior decompression และเชื่อมปล้องกระดูก L1 ถึง L3 หลังผ่าตัดปล้องกระดูก
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เชื่อมติดดี กล้ามเนื้อทีค่ วบคุมโดยรากประสาทตัง้ แต่ L2 ลงไปมีการฟื้ นตัวบางส่วนพอใช้
งานได้
อาการปัจจุบนั
ขาและเท้าทัง้ 2 ข้างยังคงอ่อนแรง พอยืนได้เอง แต่ต้องใช้กายอุปกรณ์เสริมขาและข้อเท้า
เพื่อช่วยในการเดินและต้องใช้ไม้ยนั รักแร้ 2 ข้างช่วยพยุง ปสั สาวะเองไม่ได้ ต้องสวน
ปสั สาวะเป็ นครัง้ คราว บางครัง้ อุจจาระราด
การตรวจร่างกาย
กดเจ็บเล็กน้อยบริเวณ L2 การตรวจทางระบบประสาทพบว่า กล้ามเนื้อทีค่ วบคุมโดยราก
ประสาท L2 ถึง S1 มีการอ่อนแรง มีอาการชา กล้ามเนื้อลีบบริเวณขาและเท้าทัง้ 2 ข้าง
กล้ามเนื้อหูรดู ทวารหนักอ่อนแรง การตรวจ Knee reflex และ Ankle reflex พบว่าหายไป
การตรวจพิ เศษทางคลิ นิก ภาพถ่ายรังสีธรรมดา พบปล้องกระดูก L1 ถึง L3 เชื่อมติดดี
การวิ นิจฉัยโรค
Burst Fracture L2 ร่วมกับ Cauda equina syndrome
ผลการประเมิ น
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 87 ของทัง้ ร่างกาย
คาอธิ บาย
ผู้รบั การประเมินมีขาและเท้าทัง้ 2 ข้างอ่ อนแรง ยืนเองได้ แต่ เ ดิน เองไม่ ได้ต้องใช้กาย
อุปกรณ์เสริมขาและใช้ไม้ยนั รักแร้ 2 ข้างช่วยในการเดิน จัดอยู่ในระดับ 3 มีค่าของการ
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 39 (ตาราง 4–6 ข้อ 3) ผู้รบั การประเมินปสั สาวะเองไม่ได้ต้อง
สวนปสั สาวะ จัดอยู่ในระดับ 4 มีค่าการสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 60 (ตาราง 4 – 6 ข้อ 4)
ผูร้ บั การประเมินมีกล้ามเนื้อหูรูดทวารหนักอ่อนแรง มีอุจจาระราดเป็ นครัง้ คราว จัดอยู่ใน
ระดับ 2 มีค่าการสูญเสียสมรรถภาพของการขับถ่ายอุจจาระเท่ากับร้อยละ 39 ปล้องกระดูก
เอว L2 ยุบตัวร้อยละ 35 จัดอยู่ใน DRE:Lumbar ระดับ 3 มีการสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ
13 รวมค่าการสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 60, 39, 39, และ 13 โดยใช้ตารางค่ารวม จะได้ค่า
การสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 87 ของทัง้ ร่างกาย

4.8 การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพโดยการวัดพิ สยั การเคลื่อนไหวของสันหลัง
(Range of Motion Method : ROM)
การประเมินแบ่งออกเป็ น 4 ขัน้ ตอน ดังนี้
1. ประเมินการสูญเสียสมรรถภาพจากการวัดการสูญเสียพิสยั การเคลื่อนไหวของสันหลังส่วนเอวกระเบน
เหน็บ ส่วนอก หรือส่วนคอ ตามทีต่ อ้ งการ
2. ประเมินการสูญเสียสมรรถภาพจากการวินิจ ฉัย โรคหรือ ความผิด ปกติข องกระดูกสัน หลัง โดยเฉพาะ
(ตารางที่ 4-7)
3. ประเมินการสูญเสียสมรรถภาพทีเ่ กิดจากการสูญเสียเส้นประสาทสันหลัง (Spinal Nerve Deficits) ตามบท
ที่ 5 เรื่อง ระบบประสาท (Central and Peripheral Nervous System)
ข้อมูลจากทัง้ สามส่วนนี้มคี วามสาคัญทางคลินิกทีบ่ อกถึงหน้าทีข่ องสันหลัง
4. รวมการสูญเสียสมรรถภาพทีไ่ ด้จากการประเมินทัง้ 3 ส่วนดังกล่าวโดยใช้ตารางค่ารวม
ข้อบ่งชี้ในการใช้วิธีประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพโดยวิ ธีการวัดพิ สยั การเคลื่อนไหวของสันหลัง
1. เมื่อไม่สามารถใช้วธิ ปี ระเมินจากการวินิจฉัยโรค (DRE) เนื่องจากไม่ปรากฏการประสบอันตราย
2. เมื่อแพทย์ผปู้ ระเมินซักประวัตแิ ละตรวจร่างกายผู้รบั การประเมินแล้ว ไม่สามารถเลือกระดับการประเมิน
จากการวินิจฉัยโรค (DRE) ทีม่ อี ยู่หลายระดับ (Multilevel DRE Category)
3. มีการสูญเสียสมรรถภาพหลายระดับ (Multilevel) และ/หรือมีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไหวของปล้อง
กระดูกสันหลัง (ตามคานิยาม) เกิดขึน้ กับกระดูกสันหลังส่วนเดิม
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4. มีอาการ Radiculopathy กลับเป็ นขึน้ มาใหม่ จากหมอนรองกระดูกสันหลังเลื่อนกดทับรากประสาททีร่ ะดับ
ใหม่ หรือมีการประสบอันตรายเกิดขึน้ ซ้าอีกทีก่ ระดูกสันหลังส่วนเดิม
5. มีพยาธิสภาพอย่างอื่น ๆ เกิดขึ้นอีกหลายครัง้ เป็ นผลทาให้การเคลื่อนไหวของปล้องกระดูกสันหลัง
เกิดการเปลีย่ นแปลง และ/หรือเกิด Radiculopathy
จากการศึกษาการเคลื่อนไหวของกระดูกสันหลังของคนพบว่า มีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยในช่วงอายุ
ระหว่าง 20 - 59 ปี ทัง้ เพศชายและหญิง จึงไม่จาเป็ นต้องนามาปรับในการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพตามคู่มอื นี้
4.8.1 หลักการวัดพิ สยั การเคลื่อนไหวของสันหลังในการประเมิ นการสูญเสียด้วยวิ ธี ROM
ก่อนจะทาการประเมินด้วยวิธนี ้ี แพทย์ผปู้ ระเมินต้องแน่ใจว่าการรักษาทางการแพทย์สน้ิ สุด ไม่สามารถรักษาให้
กลับเป็ นปกติ และพยาธิสภาพของกระดูกสันหลังคงทีไ่ ม่มกี ารเปลีย่ นแปลงอีกแล้ว วิธนี ้ีไม่ควรนามาใช้ประเมินบุคคล
ทีม่ อี าการเจ็บปว่ ยเฉียบพลัน หรือประสบอันตรายเฉียบพลัน ตัวอย่างเช่น ถ้าตรวจพบกล้ามเนื้อหดเกร็งเฉียบพลัน
แพทย์ผปู้ ระเมินควรบันทึกลงในรายงาน ในรายเช่นนี้การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพจากวิธวี ดั พิสยั การเคลื่อนไหว
อาจได้ค่าทีผ่ ดิ พลาด ดังนัน้ การประเมินควรต้องเลื่อนออกไปจนกว่าอาการของโรคทีก่ าเริบขึน้ มาจากโรคเรือ้ รังเดิม
สงบลงจนสนิท แล้วจึงจะทาการประเมินใหม่เมื่อถึงระยะทีส่ น้ิ สุดการรักษา (Maximum Medical Improvement :MMI)
อาการเจ็บปวด ความกลัวต่อการบาดเจ็บ การไม่ได้ใช้งาน หรือการหยุดการทางานของกล้ามเนื้อจากการยับยัง้
ของประสาทสังการ
่
(Neuromuscular Inhibition) อาจมีผลทาให้ผรู้ บั การประเมินลดความพยายามที่จะเคลื่อนไหว
สันหลัง ทาให้ผลการวัดพิสยั การเคลื่อนไหวได้ค่าที่ต่ า ไม่แน่ นอนและไม่คงที่ (Inconsistent) ดังนัน้ แพทย์จะต้องหา
ความคงทีเ่ พื่อทดสอบ โดยทดลองให้ผรู้ บั การประเมินเคลื่อนไหวสันหลังเอง และทดสอบกาลังกล้ามเนื้อและความรูส้ กึ
สัมผัสทีผ่ วิ หนัง ถ้าค่าที่ตรวจได้ยงั ไม่คงที่ ควรทาการตรวจวัดซ้าในวันอื่นๆ ถ้าค่าทีว่ ดั ได้ยงั ไม่คงที่ ควรยกเลิกการ
ประเมินด้วยวิธนี ้ี เมื่อการวัดพิสยั การเคลื่อนไหวซึง่ เป็ นการวัดทางสรีระวิทยาไม่สอดคล้องกับพยาธิสภาพทีค่ นไข้เป็ น
ควรจะทาการวัดซ้า และถ้าค่าทีว่ ดั ได้ไม่คงที่ ให้หยุดการประเมินไปก่อน จนกว่าจะปรากฏหลักฐานทีช่ ดั เจนจากการ
ตรวจร่างกายว่าสันหลังมีความผิดปกติจริง
ถ้าค่ าที่ว ัดได้เท่ ากันทุก ครัง้ และมีความถู กต้อ ง (Precision) แสดงว่ า ผู้ร ับการประเมิน ใช้ความพยายามที่
เหมาะสม ในการวัดพิสยั การเคลื่อนไหวของสันหลังควรวัดติดต่อกัน 3 ครัง้ แล้วนาค่าทัง้ 3 มาคานวณหาค่าเฉลีย่ หรือ
ค่ากลาง (Mean) ซึง่ ค่าทีว่ ดั ได้ไม่ควรเปลีย่ นแปลงเมื่อวัดซ้า โดยให้ผรู้ บั การประเมินพยายามเคลื่อ นไหวสันหลังเต็ม
กาลังความสามารถ ถ้าค่ามุมเฉลีย่ น้อยกว่า 50 องศา ค่าทีว่ ดั ได้แต่ละครัง้ ต้องแตกต่างกันไม่เกิน 5 องศาของค่ากลาง
แต่ถา้ ค่ามุมเฉลีย่ มากกว่า 50 องศา ค่าทีว่ ดั ได้แต่ละครัง้ ต้องต่างกันไม่เกินร้อยละ 10 ของค่ากลาง ในบางครัง้ อาจ ต้อง
ทาการวัดถึง 6 ครัง้ เพื่อให้ได้ค่ามุมทีว่ ดั ติดต่อกัน 3 ค่าเป็ นไปตามเกณฑ์ ถ้าวัดถึง 6 ครัง้ แล้วยังได้ค่าไม่คงที่แสดง
ว่าการเคลื่อนไหวของสันหลังไม่แน่นอน (Invalid) ควรยกเลิกการวัดบางส่วนหรือยกเลิกการประเมินด้วยวิธนี ้ที งั ้ หมด
สาเหตุความผิดพลาดจากการวัดพิ สยั การเคลื่อนไหวสันหลัง
1. ผูป้ ระเมินขาดความชานาญหรือขาดความรู้
2. ก่อนการวัดผูป้ ระเมินมิได้ให้ผรู้ บั การประเมินทาการเคลื่อนไหวอบอุ่นร่างกาย (Warm–Up Movements)
ส่วนสันหลังก่อน
ดังนัน้ แพทย์ควรให้ผรู้ บั การประเมินก้มและแอ่นหลัง 2 ครัง้ หมุนขวา หมุนซ้าย 2 ครัง้ เอียงขวา เอียงซ้าย
2 ครัง้ แล้วกลับมาทาท่าก้ม และแอ่นหลังอีกครัง้ ก่อนทาการตรวจวัดพิสยั การเคลื่อนไหวของสันหลังส่วนเดิมซ้า ก็ไม่
ต้องทาการอบอุ่นร่างกายอีก
แพทย์ผู้ประเมินต้องทราบจุดที่สาคัญทางกายวิภาคอย่างถูกต้อง (Anatomical Landmarks) จัดส่วน
ร่างกายทีจ่ ะวัดให้อยู่นิ่ง ควรจัดวางเครื่องวัดให้ถูกตาแหน่งบนสันหลัง และแนะนาผูร้ บั การประเมินให้เข้าใจการวัด
ถ้าปฏิบตั ไิ ด้ตามหลักการวัดดังกล่าว ความผิดพลาดทีเ่ กิดจากเทคนิคการวัด , จากเครื่องวัด หรือจากความ
แตกต่างตามปกติของคนเราก็จะเกิดน้อยทีส่ ดุ
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4.8.2 หลักการของเครื่องวัดความเอี ยงและวิ ธีวดั พิ สยั การเคลื่อนไหวของสันหลัง (Principles of
Inclinometry and Spine Motion Measurement)
1. หลักการของเครือ่ งวัดความเอียง
เครื่ อ งวัด ความเอี ย ง (Inclinometer) เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ มี ค วามเหมาะสมในการใช้ ว ั ด พิ ส ัย
การเคลื่อนไหวของสันหลัง เนื่องจากการเคลื่อนไหวของกระดูกสันหลังเป็ นแบบผสมผสาน (Compound) ไม่เหมาะทีจ่ ะ
ใช้วดั ด้วยเครื่องวัดมุม (Goniometer) นอกจากนี้แล้วเครื่องวัดความเอียงยังวัดได้ค่าทีแ่ ม่นยาและคงที่ ปฏิบตั ิได้ง่าย
และราคาเครื่องไม่แพง ปุม่ กระดูกสันหลังทีใ่ ช้เป็ นตาแหน่งวางเครื่องวัดจุดบนและ จุดล่างของกระดูกสันหลัง ก็สามารถ
คลาได้ง่ายใต้ผวิ หนัง
เครื่องวัดความเอียง เดิมเป็ นเครื่องมือของช่างไม้ ช่างกล ปจั จุบนั ได้ถูกนามาใช้ทางการแพทย์
และสัตวแพทย์ เพื่อวัดพิสยั การเคลื่อนไหวของคนและสัตว์ การทางานของเครื่องวัดความเอียงเหมือนกับการใช้
เส้นดิง่ (Plumb Line) อาศัยแรงโน้มถ่วงโลก (Gravity) ซึง่ มีค่าคงที่ จุดวัดเริม่ ทีต่ าแหน่ งศูนย์องศา (00) และค่ามุม
เพิม่ ขึน้ ทีละ 2 องศา ไปจนถึง 180 องศา
เครื่องวัดความเอียงมี 2 ชนิด
1.1 เครื่องวัดความเอียงชนิดธรรมดา (Mechanical Inclinometer) ใช้อ่านค่าตัวเลขจากเข็มบน
หน้าปทั ม์
1.2 เครื่องวัดความเอียงแบบอิเล็กทรอนิค (Electronic Inclinometer) ใช้อ่านค่าที่แสดงออกมา
เป็ นตัวเลขบนหน้าปทั ม์
1.1 เครื่องวัดความเอี ยงชนิ ดธรรมดา มีจุดวัดเริ่มต้นที่ตาแหน่ ง 0 องศา โดยอาศัยน้ าหนักของเข็มหรือ
ลูกตุม้ (Pendulum) เป็ นตัวชีว้ ดั (รูปที่ 4–6) การวัดอาศัยระดับของเหลว (น้ า) และอ่านค่าจากฟองอากาศ (Meniscus)
ค่าทีว่ ดั อาจคลาดเคลื่อนได้
1.2 เครื่องวัดความเอี ยงแบบอิ เล็กทรอนิ ค ใช้ Gravity Sensors วัดค่ามุมจากแนวดิง่ แล้วเครื่องจะแสดง
ออกมาเป็ นตัวเลขบนหน้าปทั ม์
เครื่องวัดความเอียงที่ออกแบบมาใช้ทางการแพทย์โดยเฉพาะ จะมี หน้าปดั ขนาดใหญ่พอ เพื่อให้อ่าน
ค่ามุมทีเ่ พิม่ ครัง้ ละ 2 องศาได้ง่าย และตัวเครื่องมีขนาดเล็กพอทีจ่ ะมาใช้กบั สันหลังและข้อเล็ก ๆ ของร่างกาย สามารถ
วัดซ้าได้ง่าย การใช้วดั ก็แม่นยา และสามารถตรึงเครื่องวัดบนจุดต่ าง ๆ ของร่างกาย หน้าปทั ม์สามารถอ่าน ค่า 0
องศาที่แนวดิ่งและผู้วดั สามารถกาหนดตาแหน่ ง 0 องศาที่จุดเริ่มต้นวัดได้ ในกรณีท่ไี ม่ สามารถจัดท่าให้ผู้รบั การ
ประเมินอยู่ในแนวดิง่ ที่ 0 องศา หรือตาแหน่งกลาง
รูปที่ 4–6 รูปเครือ่ งวัดความเอียงแบบธรรมดา (Inclinometer)

2. ระนาบแรงโน้ มถ่วงโลก

(Gravitational Plane)
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ปกติเครื่องวัดความเอียงทางานตามแนวดิ่ง เพราะว่าในระนาบนี้เข็มชีจ้ ะเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระตามแรง
โน้มถ่วงโลก เครื่องวัดจะไม่ทางานหรือทาได้ไม่ถูกต้อง ถ้าเอียงเครื่องวัดหรือวางเครื่องวัดในแนวราบ ดังนัน้ ผูร้ บั การ
ประเมินทีจ่ ะทาการวัดต้องจัดท่าให้อยู่ในแนวดิง่ เสมอ
รูปที่ 4-7 ระนาบต่างๆ ของร่างกายสาหรับวัดพิ สยั การเคลือ่ นไหว

3. การวัดพิ สยั การเคลื่อนไหวของสันหลังในระนาบแบ่งซ้ายขวา (Sagittal Plane) และระนาบแบ่งหน้ า
หลัง (Frontal or Coronal Plane)
จัดให้ผรู้ บั การประเมินยืนหรือนังเก้
่ าอี้ เพื่อให้สนั หลังอยู่ในแนวดิง่ (รูปที่ 4-7) ส่วนการวัดในระนาบตัดขวาง
หรือระนาบแกน (Transverse or Axial Plane) ต้องจัดท่าให้ผรู้ บั การประเมินนอนหงาย นอนคว่า หรืองอข้อสะโพก ให้
ลาตัวอยู่ในแนวราบขนานกับพืน้
ทาการวัดพิสยั การเคลื่อนไหวของสันหลังทัง้ 3 ระนาบ คือ ระนาบ Sagittal (ซ้าย-ขวา) ระนาบ Frontal
(หน้า-หลัง) และระนาบตัดขวางหรือระนาบแกน (Transverse or axice rotation) (การหมุน) (รูปที่ 4-7) ถ้าสันหลัง
ส่วนเดียวกันมีการสูญเสียการเคลื่อนไหวตัง้ แต่ 2 ทิศทาง หรือ 2 ระนาบขึน้ ไป การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของ
สันหลังส่วนนัน้ ต้องนาเอาค่าการสูญเสียสมรรถภาพในแต่ละทิศทาง (ระนาบ) มาบวกกันโดยตรง แต่ถ้ามีการสูญเสีย
สมรรถภาพของสันหลังตัง้ แต่สองส่วนขึน้ ไป เช่น ส่วนคอและส่วนเอว ต้องนาเอาค่าสูญเสียสมรรถภาพของแต่ละส่วน
มารวมกันโดยใช้ตารางค่ารวม
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4. การวางและตัง้ เครือ่ งวัดให้อยู่นิ่ง (Stabilization) ถ้าสันหลังส่วนบนหรือส่วนล่างมีสว่ นหนึ่ง หยุดนิ่ง
อยู่กบั ทีไ่ ม่มกี ารเคลื่อนไหว แต่สว่ นบนหรือส่วนล่างของอีกปลายหนึ่งมีการเคลื่อนไหว อาจใช้เครื่องวัดความเอียงแบบ
ธรรมดาเพียงเครื่องเดียวก็พอ เช่น การวัดมุมการหมุนคอ (รูปที่ 4-17) โดยปกติทวไปจ
ั ่ าเป็ นต้องใช้เครื่องวัด 2 เครื่อง
เพื่อวัดพิสยั การเคลื่อนไหวของสันหลัง การใช้เครื่องวัดความเอียงแบบอิเล็กทรอนิค สามารถใช้เพียงเครื่องเดียวก็พอ
เนื่องจากมี Micro processors ทีส่ ามารถทางานได้ 2 หน้าที่ เทียบเท่ากับเครื่องวัดความเอียงแบบธรรมดา 2 เครื่อง
(วิธกี ารใช้ ศึกษาได้จากคู่มอื ทีม่ ากับเครื่อง)
ควรใช้มอื จับตรึงเครื่องวัดให้ยดึ ติดแน่ นอยู่กบั จุดทีว่ างเครื่องขณะทาการวัด ขณะผู้รบั การประเมิน
เคลื่อนไหวสันหลังไปตามแนวทางการเคลื่อนที่ ระวังอย่าให้เครื่องวัดเอียงหรือเบนไปจากตาแหน่ งเดิม เนื่องจากการ
เคลื่อนไหวหรือจากแรงกดบนเครื่องทีม่ ตี ่อผิวหนังบนปุ่มกระดูกไม่สม่าเสมอ ซึ่งอาจเกิดขึน้ ได้กบั ผู้รบั การประเมินที่
อ้วน การออกแบบเครื่องวัดความเอียง ให้ความสาคัญกับการใช้เครื่องวัดให้ถูกต้อง อย่าให้เครื่องวัดเลื่อนไปมาจากจุด
เดิมทีว่ างเครื่องวัด ตาแหน่ งทีว่ างเครื่องวัดจาเป็ นต้องสัมผัสแน่ นกับปุ่มกระดูกทัง้ 2 จุด โดยเฉพาะกระดูกทีน่ ูน เช่น
กระดูกกระเบนเหน็บหรือกระโหลกศรีษะ
การบันทึกค่ามุมพิสยั การเคลื่อนไหวของสันหลัง (ROM) ให้จดลงบนแบบบันทึกค่ามุม (รูปที่ 4-10,
4-14, และ 4-18)
4.8.3 แนวทางการประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพจากข้อสันหลังยึดติ ดและการเคลื่อนไหวที่ มีข้อ
ยึดติ ด (Rating of ankylosis and Motion with Ankylosis)
ข้อยึดติด (Ankylosis) หมายถึง ภาวะทีข่ อ้ ไม่มกี ารเคลื่อนไหว ค่ามุมทีย่ ดึ ติด คือตาแหน่ งทีข่ อ้ ยึดติด
และเป็ นตาแหน่งทีข่ อ้ ไม่มกี ารเคลื่อนไหว การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพ ใช้ค่ามุมทีข่ อ้ สันหลังยึดติด (ไม่สามารถ
กลับมาอยู่ในตาแหน่งศูนย์องศา หรือตาแหน่งกลาง) ของสันหลังแต่ละส่วน
ตามปกติปล้องกระดูกสันหลังแต่ละคู่จะมีการเคลื่อนไหวของปล้องไปด้วยกันหรือแยกกัน ส่วนที่ไม่
เคลื่อนไหวเลยมีน้อยมากหรือแทบไม่มเี ลย ดังนัน้ ในการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพเนื่องจากข้อสันหลังยึดติด
ให้ใช้มุมทีข่ อ้ สันหลังไม่สามารถกลับมาอยู่ในตาแหน่งกลางหรือ 0 องศา ตาแหน่งทีม่ ุมหรือข้อยึดติดทีอ่ ยู่ใกล้แนวกลาง
ถือเป็ นตาแหน่งทีป่ ล้องสันหลังยึดติด
ถ้าผูร้ บั การประเมินเคลื่อนไหวสันหลังไปหยุ ดหรือติดอยู่ท่ตี าแหน่ งใดตาแหน่ งหนึ่ง ค่ามุมที่วดั ได้ท่ี
ตาแหน่ งนี้ ให้ถือว่าเป็ นค่ามุมปล้องสันหลังยึดติด ให้นาค่ามุมนี้ไปประเมินการสูญเสียสมรรถภาพแทนพิสยั การ
เคลื่อนไหวได้เลย แต่ถา้ ปล้องสันหลังเคลื่อนไหวผ่านตาแหน่งกลางไปได้ ไม่ว่าจะเป็ นระนาบใดก็ตาม การวัดมุมควร
ใช้ค่ามุมทีเ่ คลื่อนไหวผิดปกติตามหัวข้อในตารางการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพทีเ่ หมาะสมตามระนาบนัน้ ๆ
ในการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพเนื่องจากข้อสันหลังยึดติด ถ้าเป็ นกระดูกสันหลังส่วนใดส่วน
หนึ่ง เช่น คอ หรือเอว มีขอ้ ยึดติดเกิดขึน้ ในหลายระนาบ ผู้ประเมินต้องนาค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากข้อยึดติด
ในแต่ละระนาบของสันหลังส่วนเดียวกันมาบวกกัน แต่ถ้าปล้องสันหลังยึดติดตัง้ แต่ 2 ส่วนขึน้ ไป เช่น ส่วนคอและ
ส่วนเอว ต้องนาค่าการสูญเสียสมรรถภาพเหล่านัน้ มารวมกันโดยใช้ตารางค่ารวม ถ้าผู้รบั การประเมินมีขอ้ สันหลัง
ยึดติด โดยไม่สามารถเคลื่อนไหวไปในระนาบทัง้ 3 ให้ใช้ค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากปล้องสันหลังยึดติดสูงสุดจาก
ตารางเพียงค่าเดียว แทนการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพแบบ ROM แต่ถ้ากระดูกสันหลังยังสามารถเคลื่อนไหว
ได้ในระนาบอื่นๆ ต้องเอาการเคลื่อนไหวทีผ่ ดิ ปกติในระนาบนัน้ ๆ มาคานวณค่าการสูญเสียด้วย ในกรณีทข่ี อ้ สันหลัง
ยึดติด ในระนาบใดระนาบหนึ่งร่ วมกับ มีการเคลื่อนไหวที่ผิด ปกติในระนาบอื่น ก็ให้น าค่าการสูญเสีย สมรรถภาพ
จากการเคลื่อนไหวทีผ่ ดิ ปกติมาบวกกันก่อน แล้วจึงนามารวมกับค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากข้อยึดติดโดยใช้ตาราง
ค่ารวม การประเมินการสูญเสี ยสมรรถภาพของทั้งร่ างกายโดยวิธีการวัดพิสัยการเคลื่อนไหวสันหลัง (Estimating Whole
Person Impairment Using the ROM Method) มีดงั นี้
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4.8.4 การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกายโดยวิ ธีการวัดพิสยั การเคลื่อนไหวสันหลัง
(Estmating Whole impairment Using the ROM Method)
1. ก่อนการประเมินต้องแน่ ใจว่าผู้รบั การประเมินได้รบั การรักษาทางการแพทย์จนสิน้ สุดการรักษาและ
มีการสูญเสียสมรรถภาพคงที่ ไม่มกี ารเปลี่ยนแปลงอีกต่ อไป ถ้าการรักษายังไม่ส้นิ สุด หรือผู้รบั การประเมินยังมี
การเปลี่ยนแปลงอยู่ หรือยังสามารถรักษาต่อเพื่อให้ดขี น้ึ แสดงว่าการสูญเสียสมรรถภาพยังไม่คงที่ ไม่ควรประเมิน
ถ้าการสูญเสียสมรรถภาพคงทีห่ รือถาวรแล้วก็ให้ดาเนินการตามข้อ 2.
2. ตรวจหาสันหลังส่วนทีม่ กี ารสูญเสียพิสยั การเคลื่อนไหว เพื่อทาการประเมินการสูญเสีย สมรรถภาพ เช่น
ส่วนคอ ส่วนอก หรือส่วนเอว
3. ใช้ตารางที่ 4-7 เพื่อหาค่าร้อยละของการสูญเสียสมรรถภาพจากฐานการวินิจฉัยโรคร่วมกับการวัดพิสยั
การเคลื่อนไหว
การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพด้วยวิธี ROM ต้องอาศัยการวินิจฉัยโรคเป็ นฐานด้วย (ROM -Diagnosis
Based Method) ถ้ามีการวินิจฉัยโรคตัง้ แต่ 2 โรค หรือมากกว่าที่สนั หลังส่วนเดียวกันก็ให้เลือกใช้ค่าการสูญเสีย
สมรรถภาพทีม่ ากทีส่ ดุ เพียงค่าเดียว ค่าร้อยละของการสูญเสียสมรรถภาพจากการวินิจฉัยโรค ต้องนามารวมกับค่าการ
สูญเสียสมรรถภาพจากการวัดพิสยั การเคลื่อนไหว และรวมกับค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากความผิดปกติของระบบ
ประสาท (ข้อ 7 ,8,9 ข้างล่าง)โดยใช้ตารางค่ารวม
4. ท าการวัด พิส ัย การเคลื่ อ นไหวของสัน หลัง ในระนาบ Sagittal, Frontal และระนาบภาคตัด ขวาง
(Transverse Plane) (รูปที่ 4-7) ถ้าปรากฏว่ามีขอ้ สันหลังยึดติด หรือไม่มกี ารเคลื่อนไหว ต้องทาการวัดมุมทีข่ อ้ สัน
หลังส่วนทีย่ ดึ ติดด้วย
5. ทาการวัดพิสยั การเคลื่อนไหวของสันหลังอย่างน้อย 3 ครัง้ ในแต่ละระนาบ รวม 3 ระนาบ ตรวจดูค่ามุมที่
วัดได้ว่ามีค่าคงที่ หรือเป็ นไปตามเกณฑ์การวัดพิสยั การเคลื่อนไหวสันหลัง ข้อ 4.8.2 โดยค่ามุมทีว่ ดั ติดต่อกัน 3 ครัง้
ในแต่ละระนาบ ต้องอยู่ในเกณฑ์ ± 50 หรือร้อยละ 10 ของค่าเฉลีย่ ของการวัด 3 ครัง้ จึงจะสามารถนาค่าทีว่ ดั มาใช้ได้
โดยเลือกค่ามุมสูงสุดเพียงค่าเดียว
6. ถ้าค่ามุมทีว่ ดั ได้ไม่คงทีแ่ ละไม่เป็ นไปตามข้อ 5 ต้องเพิม่ การวัดเป็ น 6 ครัง้ หรือมากกว่าจนกระทัง่ ได้
ค่าคงทีต่ ามเกณฑ์ ถ้าทาการวัดซ้า 6 ครัง้ หรือมากกว่าแล้วยังได้ค่ามุมไม่คงที่ ควรทาการวัดซ้าอีก ในวันรุ่งขึน้ หรือ
เดือนถัดไป หรือยกเลิกการประเมินด้วยวิธกี ารวัดพิสยั การเคลื่อนไหว ให้เลือกใช้วธิ กี ารประเมินอื่นแทน
7. นาค่ามุมสูงสุดเพียงค่าเดียวจาก 3 ค่าทีว่ ดั ได้ถูกต้องตามเกณฑ์ 4.8.2 และวัดติดต่อกัน มาคานวณหาค่า
ร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพจากตารางทีก่ าหนดให้สาหรับสันหลังส่วนต่างๆ และระนาบหรือชนิดของการเคลื่อนไหว
มาประเมินการสูญเสียสมรรถภาพจากข้อสันหลังยึดติดและการเคลื่อนไหวที่มขี อ้ ยึดติด ตามวิธกี ารในข้อ 4.8.3 ถ้า
พบว่ามีขอ้ ยึดติด ตัวอย่าง เช่น ผู้รบั การประเมินก้มคอได้จากตาแหน่ ง 300 ไปถึง 600 แต่ไม่สามารถเงยคอไปถึง
ตาแหน่ง 0 องศา หรือตาแหน่งกลาง (ขาดไป 30 องศา) แสดงว่าข้อสันหลังคอยึดติดในท่าก้มคอ 30 องศา จากตาราง
ที่ 4-12 ผูร้ บั การประเมินจะมีการสูญเสียสมรรถภาพจากคอยึดติดในท่าก้มร้อยละ 30 ของทัง้ ร่างกาย
ถ้ามีการสูญเสียการเคลื่อนไหวของสันหลังมากกว่าหนึ่งระนาบทีส่ นั หลังส่วนเดียวกัน (การก้ม การเงย หรือ
การหมุ น ) ต้ อ งเอาค่ า การสูญ เสีย สมรรถภาพการเคลื่อ นไหวในแต่ ล ะระนาบมาบวกกัน จึง จะได้ค่ า การสูญ เสีย
สมรรถภาพจากพิสยั การเคลื่อนไหวทีผ่ ดิ ปกติทงั ้ หมดของสันหลังส่วนนัน้
8. การประเมินหาค่าการสูญเสียสมรรถภาพทีเ่ กิดจากความผิดปกติทางระบบประสาททีพ่ บร่วมกับข้อยึดติด
เช่น มีพยาธิสภาพของรากประสาท (Radiculopathy) หรือ การบาดเจ็บของเส้นประสาทสันหลัง
ก. ใช้ตารางที่ 4-15 เพื่อประเมินการสูญเสียสมรรถภาพทีเ่ กิดจากการสูญเสียความรูส้ กึ ทีผ่ วิ หนัง
ข. ใช้ตารางที่ 4-16 เพื่อประเมินการสูญเสียสมรรถภาพทีเ่ กิดจากการสูญเสียกาลังกล้ามเนื้อ
ค. ใช้ตารางที่ 4-17 เพื่อประเมินการสูญเสียสมรรถภาพทีเ่ กิดจากการสูญเสียรากประสาทคอและอก
ง. ใช้ตารางที่ 4-18 เพื่อประเมินการสูญเสียสมรรถภาพทีเ่ กิดจากการบาดเจ็บของรากประสาทเอวและกระเบน
เหน็บ (Lumbar and Sacral Nerve Roots)
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จ. ทาการเปลี่ยนค่าการสูญเสียสมรรถภาพของระบบประสาทส่วนของแขน (หน่ วยเป็ นแขน) หรือ
ของขา (หน่วยเป็ นขา) ทีไ่ ด้จากตารางไปเป็ นค่าการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกาย
9. รวมค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากวิธี ROM ที่อาศัยฐานการวินิจฉัยโรค (ROM-Diagnosis Based
Method) (ตารางที่ 4-7) และวิธี ROM ทีใ่ ช้การตรวจร่างกายวัดพิสยั การเคลื่อนไหว และการตรวจความผิดปกติของ
ระบบประสาทโดยใช้ตารางค่ารวม ค่าทีไ่ ด้เป็ นการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกาย
10. ในกรณีท่มี กี ารสูญเสียสมรรถภาพของสันหลังตัง้ แต่สองส่วนจากการวินิจฉัยโรคตัง้ แต่แรก ให้ประเมิน
ตามขัน้ ตอน 1-9 อีกครัง้ แยกจากกัน
11. น าค่ า การสูญ เสีย สมรรถภาพที่ป ระเมิน ได้จ ากสัน หลัง ส่ ว นต่ า งๆ มารวมกัน เป็ น ค่ า การสู ญ เสีย
สมรรถภาพของทัง้ ร่างกายโดยใช้ตารางค่ารวม
12. นาค่าการสูญเสียสมรรถภาพของสันหลังทัง้ หมดทีป่ ระเมินได้ มารวมกับค่าการสูญเสียสมรรถภาพทีเ่ กิด
จากอวัยวะในระบบอื่นๆ (ถ้ามี) โดยใช้ตารางค่ารวม
13. ให้บ ัน ทึก ผลการประเมิน การสูญ เสีย สมรรถภาพของสัน หลัง ลงในแบบสรุ ป ผลการประเมิน สัน หลัง
(ตารางที่ 4-20) ท้ายบทนี้
ตารางที่ 4-7 เกณฑ์การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพจากความผิ ดปกติ ของสันหลัง (เกณฑ์นี้เป็ นส่วนหนึ่ ง
ของการประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพจากการวัดพิ สยั การเคลื่อนไหวของสันหลัง)* (Criteria for Rating Whole
Person Impairment Percent Due to Specific Spine Disorders to Be Used as Part of the ROM Method *)
ร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพ
ของทัง้ ร่างกาย
โรคหรือภาวะผิดปกติ ของกระดูกสันหลังโดยเฉพาะ
สันหลัง
สันหลัง สันหลัง
ส่วนคอ ส่วนอก ส่วนเอว
1. กระดูกหัก
ก. กระดูกสันหลังหักทีส่ ว่ น Body หนึ่งปล้อง และมีการยุบตัวร้อยละ
0-25
4
2
5
26-50
6
3
7
มากกว่า 50
10
5
12
4
2
5
ข กระดูกสันหลังหักทีส่ ว่ น Posterior element ได้แก่ Pedicle, Lamina,
Articular process, Transverse process
หมายเหตุ : ถ้ามีกระดูกสันหลังหักทีส่ ว่ น Body และ Posterior element
ให้นาค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากทัง้ 2 ส่วนมารวมกันโดยใช้ตารางค่ารวม
และในกรณีทม่ี กี ระดูกสันหลังหักหลายระดับก็ตอ้ งนาค่าการสูญเสียฯ ในแต่ละ
ระดับมารวมกันโดยใช้ตารางค่ารวม
ค. ข้อกระดูกสันหลังเคลื่อนหนึ่ งระดับ (ปล้อง) และได้รบั การจัดให้
5
3
6
เข้าที่แล้ว
ถ้าข้อกระดูกสันหลังเคลื่อนสองระดับหรือมากกว่าและได้รบั การจัดให้
เข้าทีแ่ ล้ว ต้องนาค่าการสูญเสียฯทีไ่ ด้ในแต่ละระดับมารวมกันโดยใช้ตารางค่ารวม
แพทย์ควรทาการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพหลังจากทีจ่ ดั ข้อ
กระดูกสันหลังให้เข้าทีแ่ ล้ว แต่ในกรณีทไ่ี ม่สามารถจัดให้เข้าทีไ่ ด้ให้ประเมิน
โดยใช้วธิ วี ดั พิสยั การเคลื่อนไหว ร่วมกับตรวจความผิดปกติของระบบประสาท
ตามเกณฑ์ทใ่ี ช้ในบทนี้ และในบทที่ 5 (ระบบประสาท)
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โรคหรือภาวะผิดปกติ ของกระดูกสันหลังโดยเฉพาะ
2. รอยโรคที่หมอนรองกระดูกสันหลังหรือที่ เนื้ อเยื่ออ่อน \
(Intervertebral Disc or Other Soft-Tissue Lesion)
ก. ไม่ได้รบั การผ่าตัดและไม่มอี าการหรืออาการแสดงหลงเหลืออยู่
ข. ไม่ได้รบั การผ่าตัด แต่ มีบนั ทึกประวัติการประสบอันตราย
ร่วมกับอาการปวดหลังและหลังแข็งในเวชระเบียน (Rigidity)* ไม่มกี าร
เสือ่ มสภาพของหมอนรองกระดูกสันหลัง หรือมีเพียงเล็กน้ อยทีส่ ามารถตรวจ
พบได้โดยการถ่ายภาพรังสี หรือการตรวจทางคลินิก  เช่น MRI, CT Scan
ค. ไม่ได้รบั การผ่าตัด แต่ มีบนั ทึกประวัตกิ ารประสบอันตราย ร่วมกับ
อาการปวดหลังและหลังแข็ง*ในเวชระเบียน (Rigidity) มีการเสือ่ มสภาพของ
หมอนรองกระดูกสันหลังในระดับปานกลาง ถึง รุนแรงทีส่ ามารถตรวจพบ
ได้ โดยการถ่ายภาพรังสี หรือการตรวจทางคลินิก เช่น MRI รวมทัง้ ภาวะ
หมอนรองกระดูกสันหลังกดทับรากประสาท ทีม่ แี ละไม่มอี าการและอาการ
แสดงจากพยาธิสภาพของรากประสาท
ง. มีการผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลัง และไม่มอี าการหรืออาการ
แสดงหลงเหลืออยู่ (การผ่าตัดรวมถึงการรักษาด้วยการฉีดยาเข้าหมอนรอง
กระดูกสันหลัง)
จ. มีการผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลัง แต่ยงั คงมีอาการและอาการแสดง
หลงเหลืออยู่ มีบนั ทึกอาการปวดหลังและหลังแข็งในเวชระเบียน
ฉ. มีรอยโรคหลายระดับ ไม่ว่าจะเคยหรือไม่เคยได้รบั การผ่าตัดมา
ก่อน และมีหรือไม่มอี าการและอาการแสดงหลงเหลืออยู่
ช. มีการผ่าตัดหลายครัง้ โดยไม่คานึงว่าจะมีหรือไม่มอี าการหรืออาการ
แสดงหลงเหลืออยู่
1. ผ่าตัดครัง้ ที่ 2
2. ผ่าตัดครัง้ ที่ 3 หรือผ่าตัดครัง้ ต่อ ๆ ไป

ร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพ
ของทัง้ ร่างกาย
สันหลัง
สันหลัง สันหลัง
ส่วนคอ ส่วนอก ส่วนเอว
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บวกอีกร้อยละ 2
บวกอีกร้อยละ 1 ต่อการผ่าตัด
แต่ละครัง้
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โรคหรือภาวะผิดปกติ ของกระดูกสันหลังโดยเฉพาะ
3. ภาวะ Spondylolysis และ Spondylolisthesis ที่ไม่ได้รบั การผ่าตัด
ก. Spondylolysis หรือ Spondylolisthesis grade 1 (ปล้องกระดูก สัน
หลังเลื่อนทีร่ อ้ ยละ 1-25) หรือ Grade 2 (ปล้องกระดูกสันหลังเลื่อนทีร่ อ้ ยละ
26-50) ทีม่ บี นั ทึกการประสบอันตรายในเวชระเบียน และกระดูกสันหลังยังมี
ความมันคง
่ แต่มอี าการปวดหลังและหลังแข็ง โดยทีอ่ าจมีหรือไม่มกี ล้ามเนื้อ
หดเกร็งก็ได้
ข. Spondylolisthesis grade 3 (ปล้องกระดูกสันหลังเลื่อนทีร่ อ้ ยละ 5175) หรือ Grade 4 (ปล้องกระดูกสันหลังเลื่อนทีร่ อ้ ยละ 76-100) ทีม่ บี นั ทึก
การประสบอันตรายในเวชระเบียน และกระดูกสันหลังยังมีความมันคง
่ แต่มี
อาการปวดหลังและหลังแข็งโดยทีอ่ าจมีหรือไม่มกี ล้ามเนื้อหดเกร็งก็ได้
4. ภาวะช่องไขสันหลังแคบ (Spinal Stenosis), โครงสร้างกระดูกสัน
หลังสูญเสียความมันคง
่ (Segmental Instability), Spondylolisthesis,
กระดูกสันหลังหักหรือเคลื่อนที่ได้รบั การรักษาโดยการผ่าตัด
ก. ทาผ่าตัด Decompression หนึ่งระดับ โดยไม่ตอ้ งเชื่อมกระดูกสันหลัง
และไม่มอี าการหรืออาการแสดงหลงเหลืออยู่
ข. ทาผ่าตัด Decompression หนึ่งระดับ โดยไม่ตอ้ งเชื่อมกระดูก สันหลังและ
ยังคงมีอาการหรืออาการแสดงหลงเหลืออยู่
ค. มีการผ่าตัดเชื่อมปล้องกระดูกสันหลังหนึ่งระดับ โดยมีหรือไม่มกี าร
ผ่าตัด Decompression ร่วมด้วย และไม่มอี าการหรืออาการแสดงหลงเหลือ
อยู่
ง. มีการผ่าตัดเชื่อมปล้องกระดูกสันหลังหนึ่งระดับ โดยมีหรือไม่มกี าร
ผ่าตัด Decompression ร่วมด้วย และยังคงมีอาการหรืออาการแสดง
หลงเหลืออยู่
จ. มีการผ่าตัดหลายระดับ และมีบนั ทึกว่ายังคงมีอาการปวดหลัง และหลัง
แข็ง (Rigidity)หลงเหลืออยูใ่ นเวชระเบียน
1. ผ่าตัดครัง้ ที่ 2
2. ผ่าตัดครัง้ ที่ 3 หรือผ่าตัดครัง้ ต่อ ๆ ไป

ร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพ
ของทัง้ ร่างกาย
สันหลัง
สันหลัง สันหลัง
ส่วนคอ ส่วนอก ส่วนเอว
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*
คาว่า ‚มีบนั ทึกประวัตกิ ารประสบอันตรายร่วมกับมีอาการปวดหลังและหลังแข็งในเวชระเบียน‛ หมายความว่า นอกจากจะมีประวัตกิ ารประสบอันตราย
หรือเจ็บป่วยแล้ว ภาวะดังกล่าวต้องคงที่ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงอีกต่อไป และมีการสูญเสียสมรรถภาพเกิดขึน้
 การตรวจทางคลินิก ได้แก่ การถ่ายภาพรังสีธรรมดา หรือ Myelogram ทีร่ ่วมหรือไม่ร่วมกับ CT Scan หรือภาพ MRI ซึง่ อาจจะร่วมหรือไม่ร่วมกับการ
ใช้ Contrast หรือ Discogram ทีท่ าร่วมหรือไม่ร่วมกับ CT Scan.
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ข้อแนะนาวิ ธีการใช้ตารางที่ 4-7
1. โดยปกติภาวะ Spondylolysis , Spondylolisthesis และ Spinal Stenosis มิใช่เป็ นโรคทีเ่ กิดขึน้ เนื่องจาก
การทางาน
2. ใช้ตารางนี้เมื่อทาการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของสันหลัง โดยวิธวี ดั พิสยั การเคลื่อนไหว (ROM
Method) เท่านัน้
3. หาค่าการสูญเสียสมรรถภาพทีช่ ดั เจนทีส่ ุดจากการวินิจฉัยโรคของสันหลังส่วนทีเ่ กิดพยาธิสภาพครัง้
แรก เช่น เอว อก หรือคอ
4. ค่าร้อยละของการสูญเสียสมรรถภาพของสันหลังจากฐานการวินิจฉัยโรค ควรนามารวมกับ ค่าการ
สูญเสีย สมรรถภาพที่ไ ด้จ ากการวัด พิสยั การเคลื่อ นไหวสันหลัง (ROM) และค่ าการสูญเสีย สมรรถภาพของระบบ
ประสาทจากการสูญ เสีย ความรู้สึกสัม ผัส กล้า มเนื้อ อ่ อ นแรง และภาวะอื่น ๆ ของระบบกล้า มเนื้ อ กระดูก และข้อ
(Musculoskeletal), ระบบประสาท, หรือระบบอวัยวะอื่น ๆ
5. รวมค่าการสูญเสียสมรรถภาพของสันหลัง จากฐานการวินิจฉัยโรค จากพิสยั การเคลื่อนไหว
ของสันหลัง จากการสูญเสียสมรรถภาพของระบบประสาท และการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกายจากระบบอื่น ๆ
โดยใช้ตารางค่ารวม และลงบันทึกตามแบบสรุปการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของสันหลัง (ตารางที่ 4-20)
6. ถ้ามีการสูญเสียสมรรถภาพของสันหลังส่วนอื่น ๆ ก็ให้ทาการประเมินซ้า แล้วนาค่าทีไ่ ด้มารวมกับค่า
การสูญเสียสมรรถภาพทีป่ ระเมินไว้ก่อนแล้ว โดยใช้ตารางค่ารวม

4.9 การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพจากการวัดพิ สยั การเคลื่อนไหวสันหลังส่วนเอว
(ROM : Lumbar Spine)
การเคลื่อนไหวของสันหลังส่วนเอวแบ่งได้เป็ น
1. การก้มและการแอ่นเอว (Flexion and Extension) และข้อยึดติด (Ankylosis)
2. การเอียงเอว (Lateral Bending or Lateral Flexion) และข้อยึดติด (Ankylosis)
1. การก้มและการแอ่นเอว
วิ ธีการวัดโดยใช้เครือ่ งวัดมุม 2 เครือ่ ง (รูปที่ 4-8) (Two-Inclinometer Technique)
1.1 อธิบายให้ผู้รบั การประเมินเข้าใจเกี่ยวกับวิธีวดั ก่อนการวัดควรให้ผู้รบั การประเมินทาการอบอุ่น
ร่างกายเท่าทีท่ นความเจ็บปวดได้ โดยให้บริหารเอวด้วยการก้มและแอ่นเอว 4-5 ครัง้
รูปที่ 4–8 แสดงวิ ธีการวัดมุมก้มและมุมแอ่นเอว โดยใช้เครือ่ งวัดความเอียง 2 เครือ่ ง
วางเครื่องวัดความเอียงบนยอด
T12 และ S1 ซึง่ เป็ นตาแหน่ง
ทางกายวิภาค
ก. ท่ายืนในตาแหน่งกลาง
ข. ท่าก้มเอว
ค. ท่าแอ่นเอว
ง. ท่ายกขาเข่าเหยียดตรง
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของ
ค่ามุมทีว่ ดั

ข.

ก.

ค
ก.

.

ง.

320
1.2 ให้ผรู้ บั การประเมินยืนท่าเข่าเหยียดตรงทิง้ น้ าหนักลงบนเท้าทัง้ สองข้าง และใช้มอื ทัง้ สองท้าวสะเอว
ช่วยค้าเพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวมากทีส่ ดุ กระดูกสันหลังอยู่ในตาแหน่ งกลาง ตัง้ เครื่องวัดความเอียงให้เข็มชีท้ ่ี 00 ทัง้
สองเครื่อง หาจุด T12 และ S1 (Sacrum) แล้วทาเครื่องหมายบนผิวหนังในแนวราบ วางเครื่องวัดความเอียงโดยให้จุด
ศูนย์กลางของเครื่องอยู่บนรอยเครื่องหมายบนผิวหนังในแนว Sagittal plane เครื่องแรกวางทีย่ อด T12 เครื่องที่ 2 วาง
ที่ S1 ซึง่ อยู่กง่ึ กลางระหว่าง Posterior superior iliac spines ทัง้ 2 ข้าง ไม่ควรวางให้สงู เกินไป มิฉะนัน้ เครื่องจะเลื่อนที่
ขณะแอ่นเอว ต้องแน่ใจว่าวางเครื่องวัดทัง้ 2 บนปุม่ กระดูกทีถ่ ูกต้อง (รูปที่ 4-8 ก.)
1.3 ให้ผรู้ บั การประเมินก้มตัวจนสุด อ่านค่ามุมบนเครื่องวัดทัง้ 2 เครื่อง นาค่ามุมกระเบนเหน็บไปลบออก
จากค่ามุม T12 จะได้ค่ามุมก้มเอว (รูปที่ 4-8 ข.) ให้ผรู้ บั การประเมินกลับมายืนท่าตรงใหม่
1.4 ให้ผรู้ บั การประเมินแอ่นเอว โดยจับยึดเครื่องวัดมุมให้แน่ น อ่านค่ามุมจากเครื่องวัดทัง้ 2 นาค่ามุม S1
ไปลบจากค่ามุม T12 ก็จะได้ค่ามุมแอ่นเอว (รูปที่ 4-8 ค.) ให้ผรู้ บั การประเมินกลับมายืน ในท่าตรงดังเดิม และทาการ
ตรวจสอบดูว่าเข็มชีย้ งั คงอยู่ทต่ี าแหน่ง 00 ทัง้ 2 เครื่อง
1.5 ทาการวัดมุมก้มและแอ่นเอวอย่างน้อย 3-6 ครัง้ เพื่อให้ได้ค่ามุมทีถ่ ูกต้องติดต่อกัน 3 ค่า (ค่ามุมทัง้ 3
ค่าควรจะเท่ากันหรือใกล้เคียง) โดยแต่ละค่าไม่ควรแตกต่างกันเกิน 5 องศา เมื่อค่ามุมเฉลีย่ ทีว่ ดั ไม่เกิน 500 แต่ถ้าค่า
มุมเฉลีย่ เกิน 500 ค่าทีว่ ดั ได้แต่ละค่าต้องแตกต่างกันไม่เกิน 100 ของค่ากลาง จากค่ามุมก้มและแอ่นเอว 3 ค่าทีว่ ดั ได้
ให้เลือกใช้ค่ามุมสูงสุดเพียงค่าเดียว เพื่อนาไปคานวณค่าการสูญเสียสมรรถภาพ
1.6 การทดสอบความถูกต้องของค่ามุมทีว่ ดั ได้ (มุมก้มและมุมแอ่นเอว) (Accessory Validity Test) ใช้
สาหรับทดสอบค่ามุมก้มและแอ่นเอว–กระเบนเหน็บ (Lumbosacral Flexion and Extension) ควรทาการทดสอบ เมื่อ
ผลบวกของมุมก้มกระเบนเหน็บ S1 (Sacral Flexion Angle) และมุมแอ่นกระเบนเหน็บ S1 (Sacral Extension Angle)
น้อยกว่าค่าเฉลีย่ สาหรับคนปกติ 65 องศาในผูห้ ญิงและ 55 องศาในเพศชาย สาหรับค่านี้หรือสูงกว่านี้ (> 650 ในหญิง
และ > 550 ในชาย) ค่าความแตกต่างระหว่างผลบวกของมุมการเคลื่อนไหวของกระเบนเหน็บและมุม Straigth-legraising (SLR) ในท่านอนราบของคนปกติ จะต้องมากกว่า 150 เพราะว่ากล้ามเนื้อ Hamstring และ Gluteus หดตัวใน
ท่ายืนงอข้อสะโพก และคลายตัวในท่านอนหงาย ถึงอย่างไรก็ตามทีข่ นาดมุม 65 องศา ในหญิง และ 55 องศาในชาย
ค่ามุม SLR ทีต่ งึ ตัวทีส่ ดุ ในท่านอนหงาย ก็ไม่ควรมากกว่าผลบวกของมุมก้มและแอ่นกระเบนเหน็บ 150 ในท่ายืน
วิ ธีทดสอบความถูกต้องของค่ามุมก้มและมุมแอ่นเอวจากการวัดพิ สยั การเคลื่อนไหว
(Accessory Validity Test)
วัดมุมงอข้อสะโพกขณะเข่าเหยียดตรงในท่านอนหงาย (Straigth-leg-raising angle) (SLR) โดยการวาง
เครื่องวัดความเอียงบนแนวสันกระดูกหน้าแข้งแต่ละข้าง (Tibial Crest) อ่านค่ามุมขณะเข่าเหยียดตรงในท่างอข้อ
สะโพก (รูปที่ 4-8 ง) ทัง้ ข้างขวาและข้างซ้าย ให้เปรียบเทียบค่ามุม SLR กับผลบวกของมุมก้มและแอ่นกระเบนเหน็บ
ถ้าค่ามุม SLR มากกว่าผลบวกของค่ามุมทัง้ สองเกินกว่า 150 หรือเท่ากับ 150 แสดงว่าการวัดมุมก้มและแอ่นกระเบน
เหน็บได้ค่าไม่ถูกต้อง (Invalid) โดยปกติค่าของ SLR กับผลบวกของมุมก้มและแอ่นกระเบนเหน็บเกือบจะเท่ากันหรือ
ใกล้เคียง ถ้าผูร้ บั การประเมินไม่ยอมยกขาขึน้ (SLR) โดยไม่มอี าการแสดงของ Radiculopathy การทบสอบความ
ถูกต้อง (Accessory Validity Test) ก็จะไม่ถูกต้อง ผู้ตรวจควรทาการวัดซ้าหรือยกเลิกวิธกี ารประเมินการสูญเสีย
สมรรถภาพแบบ ROM ของสันหลังส่วนเอว
ปกติการทดสอบความถูกต้องของค่ามุมก้มและแอ่นเอวว่าสมบูรณ์ หรือถูกต้อง (Valid) ก็ต่อเมื่อค่ามุม
SLR – (ค่ามุมก้มกระเบนเหน็บ + ค่ามุมแอ่นกระเบนเหน็บ) ต้อง  150 (ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ 150)
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ชายไทยอายุ 24 ปี วัดมุมแอ่นเอวและมุมก้มเอวได้ 100 และ 600 ตามลาดับ ส่วนมุมแอ่นกระเบนเหน็บมี
ค่า 100 วัดมุมก้มหรืองอกระเบนเหน็บมีค่า 200
ดังนัน้ ผลบวกของมุมก้มและแอ่นกระเบนเหน็บ = 200 + 100 = 300
Struigth-leg-raising angle (SLR) ข้างซ้ายซึง่ เป็ นข้างตึงมีค่า 700
เพราะฉะนัน้ SLR – (ผลบวกของมุมก้มและแอ่นกระเบนเหน็บ = 700 – 300 = 400
ซึง่ มีค่ามากกว่า 15 องศา แสดงว่าผลการวัดไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ (Invalid)
ชายผูน้ ้ตี อ้ งทา Validity Test เนื่องจากผลบวกของมุมก้มและแอ่นกระเบนเหน็บมีค่า 300 ซึง่ น้อยกว่า 550
ในเพศชาย แพทย์ผู้ประเมินควรทาการตรวจวัดซ้าด้วยความระมัดระวัง หรือยกเลิกการประเมินการวัดพิสยั การ
เคลื่อนไหวของสันหลังส่วนเอว (ROM:Lumbar Spine Method)
1.7 เมื่อ ได้ค่ า มุ ม ก้ม และแอ่ น เอวที่ถู ก ต้อ ง ให้น าค่ า มุ ม ไปค านวณหาค่ า การสูญ เสีย สมรรถภาพของ
ทัง้ ร่างกายจากตารางที่ 4-8
ข้อสังเกต การหาค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากตารางที่ 4-8 แพทย์ผปู้ ระเมินควรให้ความสาคัญกับ
มุมก้มกระเบนเหน็บ เมื่อทาการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพจากการสูญเสียพิสยั การก้มเอว เพราะว่าผูร้ บั การ
ประเมินทีส่ ญ
ู เสียการงอข้อสะโพก จะมีการสูญเสียสมรรถภาพเพิม่ ขึน้ พร้อมกับมีค่ามุมก้มเอวลดลง
ตารางที่ 4-8 ค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากการเคลื่อนไหวสันหลังส่วนเอวที่ผิดปกติ ในท่าก้มและแอ่นเอว *
สัดส่วนการเคลือ่ นไหวเอวในท่าก้มและแอ่นเอวคิ ดเป็ น 75% ของการเคลื่อนไหวเอวกระเบนเหน็บทัง้ หมด
ร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพ อย่าง
มุมก้มกระเบนเหน็บ (สะโพก)
มุมก้มเอวที่แท้จริง
ถาวรของทัง้ ร่างกาย
0
0
ตัง้ แต่ 45 ขึน้ ไป
ตัง้ แต่ 60 ขึน้ ไป
0
0
45
2
0
30
4
0
15
7
0
0
10
0
0
0
30 – 45
ตัง้ แต่ 40 ขึน้ ไป
4
0
20
7
0
0
10
0
0
0
0 - 29
ตัง้ แต่ 30 ขึน้ ไป
5
0
15
8
0
0
11
มุมการเคลื่อนไหวบริเวณเอว
มุมแอ่นเอวที่แท้จริงจาก
ร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพ
กระเบนเหน็บ
0
ตาแหน่ งแรก (0 ) ไปถึง
อย่างถาวรของทัง้ ร่างกาย
สูญเสีย
ยังคงเหลือ
00
100
150
200
250

250
150
100
50
00

00
100
150
200
250

7
5
3
2
0

* ตารางนี้ ใช้เมื่อผลบวกค่ามุมก้มและแอ่นกระเบนเหน็ บ (สะโพก) มีค่าไม่เกิ น 150 ของค่ามุมงอข้อสะโพกในท่าเหยียดเข่าตรง (SLR)
คือ SLR – (ผลบวกมุมก้มและแอ่นกระเบนเหน็ บ) เท่ากับหรือน้ อยกว่า 15O
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ปล้องกระดูกสันหลังส่วนเอวยึดติ ด (Ankylosis)
ข้อเอวกระเบนเหน็บ ยึดติดพบได้น้อย มักจะเกิด ปญั หามาก ถ้าข้อเอวกระเบนเหน็บและ/หรือข้อ
สะโพกยึดติดทัง้ 2 แห่ง จะไม่สามารถหาตาแหน่งศูนย์หรือตาแหน่งกลางในระนาบ Sagittal plane.
ถ้าข้อสะโพกยึดติดข้างเดียวหรือ 2 ข้าง จะทาให้มแี รงเครียด (Stress) เกิดขึน้ กับปล้องกระดูกเอวทีอ่ ยู่
ชิดกัน แต่จะไม่ทาให้เกิดความเสียหายทางเชิงกลกับข้อต่อเอวกระเบนเหน็บ การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพจาก
ข้อเอวยึดติด ที่เกิดจากข้อสะโพกยึดติด หรือการเคลื่อนไหวข้อสะโพกลดลง ควรใช้การประเมินตามตารางที่ 4-8
ทีเ่ กีย่ วกับการเคลื่อนไหวทีผ่ ดิ ปกติบริเวณสันหลังส่วนเอวกระเบนเหน็บ
2. การเอียงเอว (Lateral Bending or Lateral Flexion)
วิ ธีวดั มุมเอียงเอวโดยใช้เครือ่ งวัดความเอียง 2 เครือ่ ง (Two-Inclinometer Technique)
2.1 อธิบายให้ผรู้ บั การประเมินเข้าใจวิธวี ดั และทาการอบอุ่นร่างกายก่อนการวัด
2.2 ให้ผู้รบั การประเมินยืนในท่าเข่าเหยียดตรง ทาเครื่องหมายแนวราบ (Horizontal) บนผิวหนังที่ T12
และกระเบนเหน็บ (Sacrum) วางเครื่องวัดเครื่องแรกในแนวราบ (หรือ Frontal Plane) เหนือยอด T12 และเครื่องที่ 2
บนกระเบนเหน็บ (Sacrum) โดยยึดเครื่องวัดให้แน่ นด้วยมือ จัดลาตัวให้อยู่ในตาแหน่ งกลางและเข็มชี้อยู่ในแนวแรง
โน้มถ่วงโลกทีต่ าแหน่ง 00 (รูปที่ 4-9 ก)
รูปที่ 4–9 แสดงวิ ธีวดั มุมเอียงเอว โดยใช้เครือ่ งวัดความเอียง 2 เครือ่ ง

2.3 ให้ผู้รบั การประเมินเอียงเอวไปทางซ้ายให้มากที่สุด อ่านค่ามุ มบนเครื่องวัดทัง้ 2 เครื่อง นาค่ามุมที่
กระเบนเหน็บไปลบค่ามุมที่ T12 จะได้ค่ามุมเอียงเอวทางซ้าย ให้ผรู้ บั การประเมินกลับมาอยู่ในท่าตรงตามเดิม
2.4 ให้ผรู้ บั การประเมินเอียงเอวไปทางขวาให้มากทีส่ ุด (รูปที่ 4-9 ข) อ่านค่ามุมบนเครื่องวัดทัง้ 2 เครื่อง
นาค่ามุมที่กระเบนเหน็บไปลบค่ามุมที่ T12 จะได้ค่ามุมเอียงเอวทางขวา ให้ผู้รบั การประเมินกลับมาอยู่ในท่าตรง
ตามเดิม

323
2.5 ทาการวัดค่ามุมเอียงเอวด้านละ 3 ค่า รวมเป็ น 6 ค่า โดยค่าทัง้ หมดต้องไม่แตกต่างกันมากกว่า 50
หรือร้อยละ 10 ของค่ากลาง นาค่าที่สงู สุดของแต่ละข้างไปประเมินหาค่าการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกาย จาก
ตารางที่ 4-9 ทัง้ ค่าเอียงเอวไปทางซ้ายทางขวาและข้อเอวยึดติด (ถ้ามี)
2.6 นาค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากการวัดพิสยั การเคลื่อนไหวสันหลังส่วนเอวทัง้ หมดมาบวกกัน แต่ถ้ามี
กระดูกสันหลังส่วนอื่นสูญเสียสมรรถภาพ ต้องนาค่าทีไ่ ด้ไปรวมกับค่าการสูญเสียสมรรถภาพของสันหลังส่วนเอว โดย
ใช้ตารางค่ารวม
ตัวอย่างที่ 4.19
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 1 ของทัง้ ร่างกาย จากการสูญเสียการเอียงเอวไปทางซ้าย
ประวัติ
ชายไทยอายุ 50 ปี มีอาการปวดหลังบริเวณเอวมาตลอด อาการปวดลดลงเมื่อเวลา
ผ่านไปหนึ่งปี ไม่มปี ระวัตขิ องการประสบอันตรายทีช่ ดั เจน
อาการปัจจุบนั
มีอาการปวดเอวมากขึน้ ในท่ายืนหรือเดินนานกว่าหนึ่งชัวโมง
่
0
การตรวจร่างกาย
วัดมุมทีต่ าแหน่ ง T12 ขณะเอียงเอวไปทางซ้ายได้ค่า 20 200 300 และ 250 ในขณะเดียวกัน
วัดค่ามุมทีก่ ระเบนเหน็บได้ค่า 150 50 100 และ 100 ตามลาดับ
ดังนัน้ ค่ามุมเอียงเอวทางซ้าย 200 – 150 , 200 – 50 , 300 – 100 , 250 – 100
=
50, 150 , 200 , 150
ค่าที่ควรนามาใช้คอื 150, 200 , 150 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์คอื  50 หรือ 10% ของค่ากลาง
(13.750) ค่ามุมเอียงเอวไปทางซ้ายคือ 200
การวิ นิจฉัยโรค
ปวดหลังบริเวณเอวเรือ้ รัง (Chronic Low Back Pain)
ผลการประเมิ น
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 1 ของทัง้ ร่างกาย จากตารางที่ 4-9
คาอธิ บาย
ให้ทาการวัดพิสยั การเคลื่อนไหวส่วนเอวในระนาบอื่น แล้วนาค่าการสูญเสียสมรรถภาพที่
ได้มาบวกกัน
2.1 ข้อสันหลังส่วนเอวยึดติ ดในท่าเอวเอียง (Ankylosis in Lateral Flexion)
ข้อสันหลังส่วนเอวยึดติดในท่าเอียงเอว โดยมากมักจะพบร่วมกับโรคสันหลังคด (Scoliosis) และมักจะ
ทาให้เกิดการสูญเสียสมรรถภาพในขอบเขตจากัด วิธวี ดั ให้ทาเครื่องหมายทีบ่ ริเวณ T12 และกระเบนเหน็บ และให้ผรู้ บั
การประเมินยืนตรงเพื่อแก้ความพิการหลังคด ใช้เครื่องวัดวางในระนาบ Frontal (Coronal) plane. จากนัน้ อ่านค่ามุมที่
ตาแหน่งทัง้ 2 (T12 และ S1) แล้วนาค่ามุมกระเบนเหน็บไปลบออกจากค่ามุมที่ T12 จะได้ค่ามุมสันหลังเอวยึดติดในท่า
เอวเอียง (ใกล้ตาแหน่งกลาง 00) แล้วจึงนาไปคานวณหาค่าการสูญเสียสมรรถภาพ ตามตารางที่ 4-9
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ตารางที่ 4-9 ค่าการสูญเสียสมรรถภาพเนื่ องจากการเคลื่อนไหวสันหลังส่วนเอวผิดปกติ และข้อเอวยึดติ ด :
ท่าเอียงเอว (Impairment Due to Abnormal Motion and Ankylosis of the Lumbar Region : Lateral Bending)
ค่าเฉลี่ยพิ สยั การเคลื่อนไหวการเอียงเอวทางขวาและซ้าย คือ 500
สัดส่วนการเคลื่อนไหวบริเวณเอวกระเบนเหน็บทัง้ หมดมีค่าร้อยละ 40 ของสันหลังทัง้ หมด
การเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ
ค่ามุมการเคลื่อนไหว
การเอียงเอวไปทางขวา
ร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพ
บริเวณเอวกระเบนเหน็บ
ก.
0
จากตาแหน่ งกลาง (0 ) ไปถึง
ของทัง้ ร่างกาย
สูญเสีย
เหลืออยู่

ข.

ค.

00
100
150
200
250
การเอียงเอวไปทางซ้าย
จากตาแหน่ งกลาง (00) ไปถึง
00
100
150
200
250
ข้อเอวยึดติ ดในท่าเอียงที่ตาแหน่ ง
00 (ตาแหน่งแนวกลาง)
300
450
600
750 (เอียงเต็มที)่

250
150
100
50
00

00
100
150
200
250

5
3
2
1
0

250
150
100
50
00

00
100
150
200
250

5
3
2
1
0
10
20
30
40
50
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การประเมินหาค่าการสูญเสียสมรรถภาพ จากการวัดพิสยั การเคลื่อนไหวส่วนเอวในระนาบต่าง ๆ ให้ใช้แบบการ
บันทึกการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพ ตามรูปที่ 4-10
รูปที่ 4-10 แบบบันทึกการประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพจากการวัดพิ สยั การเคลื่อนไหวของสันหลังส่วนเอว*
[Lumbar Range of Motion (ROM)] *
ชื่อ………..…………….สกุล………..…….…อายุ……ปี …………เพศ……… วันที…
่ …………ลาดับ……
การเคลื่อนไหว
การตรวจวัด
พิ สยั
การก้มเอว

การแอ่นเอว

ค่ามุมที่ T12
ค่ามุมทีต่ าแหน่งกระเบนเหน็บ
ค่ามุมก้มเอวทีแ่ ท้จริง
+ 10% หรือ 5o
ค่ามุมก้มเอวทีแ่ ท้จริงสูงสุด
ร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพ
ค่ามุมที่ T12
ค่ามุมทีก่ ระเบนเหน็บ
ค่ามุมแอ่นเอวทีแ่ ท้จริง
+ 10% หรือ 5o
ค่ามุมแอ่นเอวทีแ่ ท้จริงสูงสุด
ร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพ

ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่
(นาผลบวกของค่ามุมก้มและมุมแอ่น
กระเบนเหน็บมาเปรียบเทียบกับมุม
SLR ข้างทีต่ งึ ทีส่ ุด)

การยกขาขวา
ในท่าเข่าเหยียด
ตรง
(Right SLR)

SLR ข้างขวา
+ 10% หรือ 5o
ค่ามุม SLR สูงสุดข้างขวา

ใช่

ไม่ใช่

(ถ้าค่ามุม SLR สูงกว่าผลบวก
ค่ามุมก้มและแอ่นกระเบนเหน็บเกิน
กว่า 150 แสดงว่ามุมการเคลือ่ นไหว
บริเวณเอวทีว่ ดั ได้ไม่ถูกต้อง)

การยกขาซ้าย
ในท่าเข่าเหยียด
ตรง
(Left SLR)

SLR ข้างซ้าย
+ 10% หรือ 5o
ค่ามุม SLR สูงสุดข้างซ้าย

ใช่

ไม่ใช่

(ถ้าค่ามุม SLR สูงกว่าผลบวก
ค่ามุมก้มและแอ่นกระเบนเหน็บเกิน
กว่า 150 แสดงว่ามุมการเคลือ่ นไหว
บริเวณเอวทีว่ ดั ได้ไม่ถูกต้อง)

การเอียงเอว
ไปทางขวา

ค่ามุมที่ T12
ค่ามุมทีก่ ระเบนเหน็บ
ค่ามุมเอียงเอวไปทางขวา
+ 10% หรือ 5o
ค่ามุมเอียงเอวไปทางขวาสูงสุด
ร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพ
การตรวจวัด
ค่ามุมที่ T12
ค่ามุมทีก่ ระเบนเหน็บ
ค่ามุมเอียงเอวไปทางซ้าย
+ 10% หรือ 5o
ค่ามุมเอียงเอวไปทางซ้ายสูงสุด
ร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพ
ตาแหน่ง

ใช่

ไม่ใช่

การเคลื่อนไหว
การเอียงเอว
ไปทางซ้าย

ข้อสันหลังส่วนเอว
ยึดติดในท่าเอวอียง

พิ สยั

ใช่

ไม่ใช่

(ต้องแยกจากค่าการสูญเสียสมรรถภาพ
อื่น ๆ ทีเ่ กิดจากการก้มหรือการแอ่น
ร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพ
เอวทีผ่ ดิ ปกติ)
รวมค่าการสูญเสียสมรรถภาพทัง้ หมดทีเ่ กิดจากการวัดพิสยั การเคลือ่ นไหวทีผ่ ดิ ปกติและรวมกับ ค่าการสูญเสียสมรรถภาพ
จากข้อสันหลังส่วนเอวยึดติดเป็นค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของ ทัง้ ร่างกาย ………
* ถ้ามีขอ้ สันหลังส่วนเอวยึดติด ต้องรวมค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากข้อสันหลังส่วนเอวยึดติดกับค่าการสูญเสียสมรรถภาพทีเ่ กิดจากพิสยั การ
เคลื่อนไหวทีผ่ ดิ ปกติโดยใช้ตารางค่ารวม
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ถ้าข้อยึดติดเกิดขึน้ ในหลายระนาบต้องรวมค่าการสูญเสียสมรรถภาพทีเ่ กิดขึน้ จากข้อยึดติดในแต่ละระนาบ
ก่อน โดยใช้ตารางค่ารวม แล้วจึงนาค่าที่ได้มารวมกับค่าการสูญเสียสมรรถภาพที่เกิดจากการวัดพิสยั การเคลื่อนไหวที่
ผิดปกติอกี ครัง้ หนึ่ง โดยใช้ตารางค่ารวม
ตัวอย่างที่ 4.20
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 15 ของทัง้ ร่างกาย จากข้อสันหลังส่วนเอวยึดติ ดในท่าเอวเอียง
ประวัติ
ผูร้ บั การประเมินชายไทยอายุ 35 ปี เคยตกจากบันไดก้นกระแทกพืน้ มีกระดูกเอวปล้องที่
3 และ 4 ยุบตัวไปทางซ้าย
อาการปัจจุบนั
ยังมีอาการปวดเอว หลังจากก้มยกของหนักพร้อมกับมีอาการปวดร้าวไปทีเ่ ข่า
การตรวจร่างกาย
เอวเอีย งไปทางซ้า ยไม่ สามารถยืด สันหลังให้ตรงในตาแหน่ ง 0 0 การวัดมุ มเอวเอียงที่
จุดเริม่ ต้นได้ 150 และสามารถเอียงเอวไปทางซ้ายได้เต็มที่ 250 มุม 150 เป็ นมุมทีใ่ กล้ทส่ี ดุ
ในตาแหน่ง 00 จึงถือได้ว่าเป็ นมุมทีข่ อ้ สันหลังส่วนเอวยึดติดในท่าเอวเอียง คือ 150
การวิ นิจฉัยโรค
กระดูกเอวปล้องที่ 3,4 ยุบตัวมียอดชีไ้ ปทางซ้าย
ผลการประเมิ น
สูญ เสีย สมรรถภาพร้อ ยละ 15 ของทัง้ ร่ า งกาย เนื่ อ งจากข้อ สัน หลัง ส่ ว นเอวยึด ติ ด
(Ankylosis) ในท่าเอวเอียง 15O (ตารางที่ 4-9), มุมเอียงเอวไปทางซ้าย 25–15 = 10O มีค่า
การสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 2 ของทัง้ ร่างกาย ให้เลือกค่าการสูญเสียสมรรถภาพสูงสุด
คือร้อยละ 15 ของทัง้ ร่างกาย เนื่องจากเป็ นการสูญเสียฯทีร่ ะนาบข้างเดียวกัน
คาอธิ บาย
ถ้ามีการสูญเสียพิสยั การเคลื่อนไหวส่วนเอวทีร่ ะนาบอื่น ต้องนาค่าสูญเสียสมรรถภาพมา
บวกกันก่อน แล้วจึงนาไปรวมกับค่าการสูญเสียทีเ่ กิดจากกระดูกหัก (ตารางที่ 4-7) และ
การสูญเสียทางระบบประสาท (ถ้ามี) โดยใช้ตารางค่ารวม
4.10 การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพจากการวัดพิ สยั การเคลื่อนไหวสันหลังส่วนอก
(ROM : Thoracic Spine)
การเคลื่อนไหวบริเวณสันหลังส่วนอกแบ่งเป็ น
1. การก้มและการแอ่นอก (Flexion and Extension)
2. การหมุนอก (Rotation)
3. ข้อสันหลังส่วนอกยึดติด (Ankylosis)
1. การก้มและการแอ่นอก (Flexion and Extension)
การก้ม และการแอ่ น อกมีก ารเคลื่อ นไหวได้น้ อ ย การวัด ค่ า มุ ม แอ่ น อกจึง ใช้ว ัด จากค่ า มุ ม หลัง โก่ ง
(Kyphosis) หรือส่วนโค้งของกระดูกสันหลังส่วนอก โดยให้ผรู้ บั การประเมินยืนตรง จะได้มุมแอ่นอกหรือมุมหลังโก่งขัน้
ต่ า (Minimum Kyphosis) หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า มุมหลังโก่งขัน้ ต่ าก็คอื การวัดมุมหลังโก่งนัน้ เอง ค่าการสูญเสีย
สมรรถภาพของหลังโก่งดูจากตารางที่ 4-10 หัวข้อสันหลังส่วนอกยึดติด (Ankylosis) สาหรับมุมก้มสันหลังส่วนอกวัด
โดยให้ผรู้ บั การประเมินก้ม หรืองอลาตัว
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ตารางที่ 4-10 ค่าการสูญเสี ยสมรรถภาพจากการเคลื่อนไหวที่ ผิดปกติ ของสันหลังส่วนอก ในท่ าก้มและ
ข้อสันหลังส่วนอกยึดติ ด (Impairment Due to Abnormal Motion (Flexion) and Ankylosis of the Thoracic
Region)
ค่าพิ สยั เฉลี่ยของมุมก้มและแอ่นอกคือ 500
สัดส่วนของการเคลื่อนไหวสันหลังส่วนอกในท่าก้มและท่าแอ่นอกเป็ นร้อยละ 60 ของสันหลังทัง้ หมด
การเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ
ค่ามุมการเคลื่อนไหวสันหลังส่วนอก ร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพ
มุมก้มหลังจากท่ายืนตรง
(มุมก้มหลังช่วงอก) (00) ไปถึง
0

สูญเสีย
0

ยังคงเหลืออยู่

ของทัง้ ร่างกาย

0

4
2
1
0

0
50
0
15
350
300
200
500
00
ข้อสันหลังส่วนอกยึดติ ด
ค่ามุมหลังโก่งขัน้ ตา่
-300 แอ่นอก : (Extension Thoracic Lordosis)
00 (ตาแหน่งกลาง)
600
800
1000

0
150
300
500

20
0
5
20
40

วิ ธีวดั มุมก้มและแอ่นอก โดยใช้เครือ่ งวัดความเอียง 2 เครือ่ ง (Two-Inclinometer Technique)
1. อธิบายให้ผรู้ บั การประเมินเข้าใจเกีย่ วกับวิธวี ดั และให้ผรู้ บั การประเมินอบอุ่นร่างกายก่อนการวัด โดยการ
เคลื่อนไหวสันหลังส่วนอก การวัดทาได้ทงั ้ ในท่ายืนและท่านัง่
2. คลาหาตาแหน่งจุดยอดแหลมของ T1 และ T12 แล้วทาเครื่องหมายบนผิวหนังในแนวราบ ปรับเข็มวัดบน
เครื่องวัดความเอียงทัง้ 2 เครื่องให้อยู่ทต่ี าแหน่ง 00 โดยวางเครื่องวัดบนผนังกาแพงในแนวดิง่ หรือแนวยืนแล้วจึงนามา
วางบนจุดที่ T1 และ T12 โดยให้ผรู้ บั การประเมินยืนตรง (รูปที่ 4-11 ก) หรือนัง่ (4-11 ค.) นาค่ามุมที่ T12 ไปลบค่ามุมที่
T1 (ถ้าเครื่องวัดทัง้ 2 วางอยู่ในแนวเดียวกันจากแนวดิง่ ) ก็จะได้ค่ามุมหลังโก่งขัน้ ต่ า แต่ถ้าค่ามุมที่ วดั ได้จาก T12
และ T1 เอี ย งในทิ ศ ทางตรงกันข้ ามกัน จากแนวดิ่ ง ให้ นาค่ามุมทัง้ 2 มาบวกกัน การประเมินค่ าการสูญเสีย
สมรรถภาพจากข้อสันหลังส่วนอกยึดติดใช้ตารางที่ 4-10
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รูปที่ 4-11 แสดงการใช้เครื่องวัดความเอียง 2 เครื่องเพื่อวัดหาค่ามุมหลังโก่งขัน้ ตา่ (Angles of Minimum
Kyphosis) และค่ามุมก้มหลังส่วนอก (Thoracic Flexion)
วางเครื่องวัดความเอียง 2 เครื่องที่
ตาแหน่ง T1 และ T12
ก. การวัดหาค่ามุมหลังโก่งขัน้ ต่า
ในท่ายืนตรง
ข. การวัดหาค่ามุมก้มอกในท่ายืนตรง
ค. การวัดหาค่ามุมหลังโก่งขัน้ ต่า
ในท่านัง่
ง. การวัดหาค่ามุมก้มอกในท่านัง่

3. ในท่าผูร้ บั การประเมินยืนตรง ต้องปรับเข็มบนเครื่องวัดทัง้ 2 ให้อยู่ทต่ี าแหน่ง 00 แล้วให้ผรู้ บั การประเมิน
ก้มอกเต็มที่ ยอมให้ผรู้ บั การประเมินงอข้อสะโพกได้ นาค่ามุม T12 ไปลบจากค่ามุม T1 ก็จะได้มุมก้มอก (รูปที่ 4-11 ข
และ 4-11ง)
4. ทาการวัดซ้าในท่ายืนหรือท่านัง่ จานวน 6 ครัง้ ติดต่อกัน แล้วทาการทดสอบค่ามุมที่วดั ได้โดยเลือก
ค่ามุมเพียง 3 ค่าทีต่ ่างกันไม่เกิน 50 หรือ 10% ของค่ากลาง
5. เมื่อวัดในท่ายืนแล้วก็ให้ทาการวัดซ้าในท่านัง่ หรือในทางกลับกัน โดยปรับเข็มชี้ให้อยู่ในตาแหน่ ง 0 0
ก่อน แล้วจึงให้ผรู้ บั การประเมินก้มอกเต็มที่ ค่ามุมก้มอกทีว่ ดั ได้ทงั ้ ในท่านังและท่
่
ายืนจะต้องมีค่าใกล้เคียงกันมากทีส่ ุ ด
6. นาค่ามุมก้มอกสูงสุดทีไ่ ด้ไปคานวณค่าการสูญเสียสมรรถภาพ จากตารางที่ 4-10
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1.1 ข้อสันหลังส่วนอกยึดติ ด (Ankylosis)
มุมหลังโก่งขัน้ ต่าของสันหลังส่วนอก อาจถือได้ว่าเป็ นค่ามุมข้อสันหลังส่วนอกยึดติด ค่ามุมหลังโก่งทีม่ ากกว่าปกติ
หรือมุมหลังแอ่น (Thoracic Lordosis) สามารถนามาประเมินหาค่าการสูญเสียสมรรถภาพได้จากตารางที่ 4-10
ตัวอย่างที่ 4.21
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 5 ของทัง้ ร่างกาย จากโรคข้อสันหลังอักเสบและยึดติ ด (Ankylosing Spondylitis)
และมีอาการปวดหลัง
ประวัติ
ชายไทยอายุ 35 ปี มีประวัตเิ คยป่วยเป็ นโรคข้อกระดูกสันหลังอักเสบ และสันหลังยึดติด
(Ankylosing Spondylitis)
อาการปัจจุบนั
มีอาการปวดหลังเรือ้ รัง
การตรวจร่างกาย
เมื่อให้ผรู้ บั การประเมินพยายามแอ่นอกให้มากทีส่ ดุ ปรากฎว่าวัดมุมหลังโก่งขัน้ ต่าได้ 600
ในท่าก้มอกวัดค่ามุมที่ T1 ได้ 350 , 450 และ 550 ในขณะเดียวกัน วัดค่ามุมที่ T12 ในท่าก้ม
อกได้ 250 , 300 และ 400 ตามลาดับ ค่ามุมก้มอกคานวณได้จากการนาค่ามุม T12 ไปลบ
จากค่ามุม T1 ได้ค่ามุมก้มอก 100 , 150 , 150 ซึง่ ค่าทัง้ 3 สามารถนามาใช้ได้ตามเกณฑ์
การตรวจทางคลิ นิก
การถ่ายภาพรังสียนื ยันว่า เป็ นโรคข้อ สันหลังอักเสบและยึดติด (Ankylosing Spondylitis)
ผลการประเมิ น

คาอธิ บาย

การสูญเสียสมรรถภาพจากข้อสันหลังส่วนอกยึดติดที่ 600 มีค่าร้อยละ 5 ของทัง้ ร่างกาย
ค่ามุมก้มอก 150 มีค่าการสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 2 ของทัง้ ร่างกายเนื่องจากการสูญเสีย
สมรรถภาพจากข้อ อกยึด ติด มีค่ า มากกว่ า การสูญ เสีย สมรรถภาพจากการก้ม อก จึง ให้
เลือกใช้ค่าสูงสุดเพียงค่าเดียว เนื่องจากการสูญเสียสมรรถภาพอยู่ในระนาบเดียวกัน ดังนัน้
ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของผูร้ บั การประเมินรายนี้จงึ เท่ากับร้อยละ 5 ของทัง้ ร่างกาย
นาค่าการสูญเสียสมรรถภาพทีไ่ ด้ไปรวมกับค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากการ
วินิจฉัยโรคตามตารางที่ 4-7 (แต่ผรู้ บั การประเมินรายนี้ไม่เข้าเกณฑ์ตามตารางที่
4-7) โรคข้อสันหลังอักเสบยึดติด (Ankylosing Spondylitis) โดยทัวไปไม่
่
เกิดเนื่องจากการ
ทางาน

2. การหมุนอก (Rotation) มีวิธีวดั ได้ 2 วิ ธี
2.1 วิ ธีใช้เครือ่ งวัดความเอียง 2 เครือ่ ง (Two-Inclinometer Technique)
2.1.1 แนะนาให้ผรู้ บั การประเมินเข้าใจวิธวี ดั และให้ทาการอบอุ่นร่างกายก่อนวัด
2.1.2 ผูร้ บั การประเมินนังหรื
่ อยืนแล้วแต่สะดวก ให้ผรู้ บั การประเมินก้มตัวไปข้างหน้าโดยอกอยู่ในแนวขนาน
กับพืน้ (Horizontal Plane) (รูปที่ 4-12 ก.) คลาหาจุดยอดแหลมของ T1 และ T12 แล้วทาเครื่องหมายบนผิวหนังใน
แนวตัง้ ฉากกับลาตัว ส่วนลาตัวควรอยู่ในแนวกลางไม่บดิ หรือไม่หมุน ปรับเครื่องวัดให้เข็มอยู่ทต่ี าแหน่ ง 00 โดยการ
วางเครื่องวัดบนโต๊ะหรือพืน้ ราบก่อน จากนัน้ จึงวางเครื่องวัดที่ T1 และ T12 โดยให้อยู่ในแนวดิง่ และตัง้ ฉากกับลาตัว
2.1.3 ให้ผู้รบั การประเมินหมุนลาตัวไปทางขวาเต็มที่ วัดมุมที่ T1 และ T12 (รูปที่ 4-12 ข.) นาค่ามุม T12
ไปลบจากค่ามุม T1 ก็จะได้ค่ามุมหมุนอกไปทางขวา แล้วให้ผรู้ บั การประเมินกลับมาอยู่ในท่าเริม่ ต้นใหม่ (รูปที่ 4-12 ก.)
2.1.4 ให้ผรู้ บั การประเมินหมุนลาตัวไปทางซ้ายเต็มที่ วัดมุมที่ T1 และ T12 นาค่ามุมที่ T12 ไปลบจากค่ามุม
T1 จะได้ค่ามุมหมุนอกไปทางซ้าย
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รูปที่ 4 –12 แสดงการวัดมุมการหมุนสันหลังส่วนอกในท่ายืน และวางเครื่องวัดความเอียงที่ T1 และ T12 ใน
แนวกลาง ก. และข แสดงวิ ธีการวัดมุมหมุนสันหลังส่วนอกโดยใช้เครือ่ งวัดความเอียง 2 เครือ่ ง

2.1.5 ทาการวัดซ้า 3 ถึง 6 ครัง้ ในการหมุนไปทางขวาและซ้าย เพื่อให้ได้ค่าทีถ่ ูกต้อง 3 ค่าติดต่อกัน คือ
แต่ละค่ามีความแตกต่างกันไม่เกิน 50 หรือ 10% ของค่ากลาง
2.1.6 ค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากการหมุนอกที่ถูกต้อง ได้จากการวัดค่ามุมที่ถูกต้องแล้วนามาประเมิน
การสูญเสียสมรรถภาพจากตารางที่ 4-11 ซึง่ เป็ นค่าการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกาย
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ตารางที่ 4-11 ค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากการเคลื่อนไหวสันหลังที่ ผิดปกติ และข้อสันหลังส่วนอกยึดติ ด
ในท่าหมุนอก (Impairment Due to Abnormal Motion and Ankylosis of the Thoracic Region : Rotation)
ค่าพิ สยั เฉลี่ยของการหมุนอกคือ 600 (ทางซ้ายและทางขวาข้างละ 30 องศา)
สัดส่วนการเคลื่อนไหวของสันหลังส่วนอกในท่าหมุนอกมีค่าร้อยละ 40 ของการเคลื่อนไหวสันหลังส่วนอก
ทัง้ หมด
การเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ
ก.
ร้อยละการสูญเสีย
ค่ามุมการเคลื่อนไหวสันหลังส่วนอก
การหมุนอกไปทางขวา
สมรรถภาพของทัง้
จากตาแหน่ งเริ่มต้น (00) ไปถึง
สูญเสีย
ยังคงเหลืออยู่
ร่างกาย
0
0
0
0
30
0
3
0
0
0
10
20
10
2
0
0
0
20
10
20
1
0
0
0
30
0
30
0
ข. การหมุนอกไปทางซ้าย
จากตาแหน่ งเริ่มต้น (00) ไปถึง
00
300
00
3
0
0
0
10
20
10
2
0
0
0
20
10
20
1
0
0
0
30
0
30
0
ค. ข้อสันหลังยึดติ ดที่ตาแหน่ งต่าง ๆ
00 (ตาแหน่งเริม่ ต้นหรือแนวกลาง)
50
250
350 (หมุนอกทางขวาหรือซ้ายเต็มที)่

6
10
20
30

ผูร้ บั การประเมินรายหนึ่งตรวจพบว่ามีค่ามุมหมุนอกที่ T1 ไปทางซ้าย 150 , 200 และ 150 ตามลาดับ
ในขณะที่ T12 มีค่า 50, 100 และ 50 ค่าทีว่ ดั ได้ถูกต้องสมบูรณ์ตามเกณฑ์ ดังนัน้ ค่ามุมหมุนอกทางซ้ายคื อ 150 – 50 ,
200-100 , 150 – 50 เท่ากับ 100 นาค่ามุมหมุนอกไปคานวณค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากตารางที่ 4-11 ดังนัน้ ผูร้ บั
การประเมินรายนี้มกี ารสูญเสียสมรรถภาพจากการหมุนสันหลังส่วนอกได้น้อยลงคิดเป็ นร้อยละ 2 ของทัง้ ร่างกาย
2.2 การวัดมุมหมุนอกโดยวิ ธีนอนหงาย (Alternative Thoracic Rotation Technique)
2.2.1 ให้ผู้รบั การประเมินนอนหงายบนเตียงตรวจ ยืดตรึงข้อสะโพกและกระดูกเชิงกรานให้ติดแน่ นกับเตียง
(ไม่เลื่อนที)่ วางเครื่องวัดในแนวขวางบนกระดูกหน้าอก (Manubrium) ใต้ต่อร่องกระดูกหน้าอก (Sternal Notch) พอดี
ลาตัวอยู่ในแนวราบ ปรับเครื่องวัดให้อยู่ทต่ี าแหน่ง 00 (รูปที่ 4 –13 ก.)
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รูปที่ 4-13 ก และ ข แสดงวิ ธีการวัดมุมหมุนอกในท่านอนหงายโดยใช้เครือ่ งวัดความเอียงเพียงเครือ่ งเดียว

2.2.2 ให้ผู้รบั การประเมินหมุนลาตัวไปทางซ้ายเต็ มที่ พร้อมกับให้ผู้ช่วยกดกระดูกเชิงกรานให้ติดแน่ นกับเตี ยง
ตรวจ อ่านค่ามุมบนเครื่องวัด ค่ามุมที่ วดั ได้ต้องลบออก 50 ( เนื่องจากมีค่ามุมหมุนเอวเข้ามาเกีย่ วข้อง) จะได้ค่ามุม
หมุนอกทีส่ ามารถนาไปประเมินการสูญเสียสมรรถภาพ
2.2.3 ให้ผรู้ บั การประเมินหมุนลาตัวไปทางขวาเต็มที่ (รูปที่ 4-13 ข.) พร้อมกับให้ผชู้ ่วยตรึงกระดูกเชิงกรานให้ตดิ
แน่นกับเตียงตรวจ อ่านค่ามุมบนเครื่องวัดแล้วลบออก 50 จะได้ค่ามุมหมุนอกไปทางขวา
2.2.4 ทาการวัดมุมหมุนอกติดต่อกัน 3 ถึง 6 ครัง้ ทัง้ ข้างซ้ายและข้างขวา เพื่อให้ได้ค่ามุมที่ถูกต้อง 3 ค่า
ติดต่อกัน โดยค่ามุมทัง้ 3 ค่าต้องอยู่ในเกณฑ์ คือ แตกต่างกันไม่เกิน 50 หรือ 10% ของค่ากลาง
2.2.5 นาค่ามุมหมุนอกทีถ่ ูกต้องสูงสุดไปประเมินการสูญเสียสมรรถภาพจากตารางที่ 4-11 ซึง่ เป็ น ค่าการสูญเสีย
สมรรถภาพของทัง้ ร่างกาย
3. ข้อสันหลังส่วนอกยึดติ ด (Ankylosis)
ข้อสันหลังส่วนอกยึดติดในตาแหน่งหมุนอก (Rotational Ankylosis) เป็ นองค์ประกอบหนึ่งของความพิการสันหลัง
คดทีท่ าให้เกิดการสูญเสียสมรรถภาพเพียงเล็กน้อย การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพประเภทนี้ ให้ใช้วธิ เี ดียวกัน
กับการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพการหมุนอกดังกล่าวมาแล้ว โดยให้ผรู้ บั การประเมินแก้ความพิการของการหมุน
อกให้มากที่สุดก่อน แล้วจึงเอาค่ามุมหมุนอกที่ T12 ไปลบจากค่ามุม T1 จะได้ค่ามุมข้อยึดติดในตาแหน่ งหมุนอก
นาค่ามุมทีไ่ ด้ไปประเมินการสูญเสียสมรรถภาพจากตารางที่ 4-11 ในช่อง ค.
ในการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของสันหลังส่วนอก โดยวิธี ROM ให้ใช้แนวทางการปฏิบตั ติ ามรูปที่ 4-11 ,
4-12 และ 4-13
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รูปที่ 4-14 แบบบันทึกการประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของการวัดพิ สยั การเคลื่อนไหวของสันหลังส่วนอก
(ROM : Thoracic Spine)
ชื่อ…………..……….………อายุ……ปี ………เพศ….…วันที…
่ …………ลาดับ……..
การเคลื่อนไหว
การตรวจวัด
มุมหลังโก่งขันต
้ ่า
(ข้อสันหลัง
ส่วนอกยึดติด
ในท่าแอ่นอก)
การก้มอก

การหมุนอกไป
ทางขวา

การหมุนอกไป
ทางซ้าย

ข้อสันหลังอกยึดติดใน
ท่าหมุนอก

ค่ามุมที่ T1
ค่ามุมที่ T12
ค่ามุมหลังโก่งขัน้ ต่า
ร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพจากข้อสันหลังส่วน
อกยึดติด
ค่ามุมที่ T1
ค่ามุมที่ T12
ค่ามุมก้มอก
+ 10% หรือ 5o
ค่ามุมก้มอกสูงสุด
ร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพจากการก้มอก
สูงสุด
ค่ามุมที่ T1
ค่ามุมที่ T12
ค่ามุมหมุนอกไปทางขวา
+ 10% หรือ 5o
ค่ามุมหมุนอกไปทางขวาสูงสุด
ร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพจากการหมุนอก
สูงสุด
ค่ามุมที่ T1
ค่ามุมที่ T12
ค่ามุมหมุนอกไปทางซ้าย
+ 10% หรือ 5o
ค่ามุมหมุนอกไปทางซ้ายสูงสุด
ร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพจากการหมุนอก
สูงสุด
ตาแหน่ง
ร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพ

พิ สยั

xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
(เลือกใช้ค่าการสูญเสียสมรรถภาพสูงสุดค่าใดค่าหนึ่งระหว่าง
การวัดข้อยึดติดกับการวัดในท่าก้มอก)

ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

(ต้องแยกค่าการสูญเสียสมรรถภาพอย่าง
ถาวรอืน่ ๆ ทีเ่ กิดจากการก้มหรือแอ่นอกที่
ผิดปกติออกไป)

รวมค่าการสูญเสียสมรรถภาพทัง้ หมดทีเ่ กิดจากการวัดพิสยั การเคลือ่ นไหวทีผ่ ดิ ปกติและรวมกับค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากข้อสันหลังส่วน
อกยึดติด* เป็นค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกาย ………………
* ถ้ามีขอ้ สันหลังส่วนอกยึดติด ต้องรวมค่าการสูญเสียสมรรถภาพทีเ่ กิดขึน้ จากข้อยึดติดกับค่าการสูญเสียสมรรถภาพทีเ่ กิดจากพิสยั การเคลื่อนไหวที่
ผิดปกติโดยใช้ตารางค่ารวม ถ้ามีขอ้ ยึดติดในหลายระนาบต้องรวมค่าการสูญเสียสมรรถภาพทีเ่ กิดขึน้ จากข้อยึดติดในแต่ละระนาบก่อนโดยใช้ตารางค่ารวม แล้วจึงนา
ค่าทีไ่ ด้มารวมกับค่าการสูญเสียสมรรถภาพทีเ่ กิดจากพิสยั การเคลื่อนไหวทีผ่ ดิ ปกติอกี ครัง้ หนึ่งโดยใช้ตารางค่ารวม

334

4.11 การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพจากการวัดพิ สยั การเคลื่อนไหวสันหลังส่วนคอ
(ROM : Cervical Spine)
การเคลื่อนไหวสันหลังส่วนคอแบ่งได้เป็ น 3 แบบ
1. การก้มและการแอ่นคอ (Flexion and Extension) และข้อกระดูกคอยึดติด (Ankylosis)
2. การเอียงคอ (Lateral Bending) และข้อกระดูกคอยึดติด (Ankylosis)
3. การหมุนคอ (Cervical Rotation) และข้อกระดูกคอยึดติด (Ankylosis)
1. การก้มและการแอ่นคอ (Flexion and Extension)
วิธวี ดั โดยใช้เครื่องวัดความเอียง 2 เครื่อง (Two - Inclinometer Technique)
1.1 อธิบายให้ผรู้ บั การประเมินเข้าใจวิธวี ดั และทาการอบอุ่นร่างกายก่อนการวัด
1.2 ให้ผู้รบั การประเมินนัง่ บนเก้าอี้และจัดลาตัวให้ตรง คลาหายอดแหลม T1 และทาเครื่องหมายตาม
แนวขวางบนผิวหนัง วางเครื่องวัดเครื่องแรกบนยอดแหลมของ T1 ในแนวกลาง (Sagittal Plane) ทาบเครื่องวัดเครื่อง
ที่ 2 ทีบ่ ริเวณด้านข้างใบหน้าจากมุมของตาถึงหู ในแนวขนานกับเส้นทีข่ าแว่นตาไปเกีย่ วหรือวางบนซอกใบหู (รูปที่ 415 ก.) จากตาแหน่งนี้จดั เครื่องวัดให้เข็มอยู่ท่ี 00 ซึง่ ถือเป็ นแนวกลางทีแ่ ท้จริง แล้วจึงเลื่อนเครื่องวัดเครื่องที่ 2 ขึน้ ไป
ทีก่ ลางกะโหลกศีรษะ (Calvarium) และจัดศีรษะให้อยู่ในแนวกลางทัง้ ในระนาบ Sagittal และ Frontal โดยเข็มบน
เครื่องวัดทัง้ 2 ยังคงชีอ้ ยู่ทเ่ี ลข 00 (รูปที่ 4-15 ก.)
รูป 4-15 แสดงวิ ธีวดั การก้มและการแอ่นคอ โดยใช้เครื่องวัดความเอี ยง 2 เครื่อง ผู้รบั การประเมิ นกาลังนัง่
และเครือ่ งวัดทัง้ 2 เครือ่ งวางอยู่ที่กลางกะโหลกศีรษะและที่ T1

1.3 ให้ผู้รบั การประเมินก้มคอเต็มที่แล้วอ่านค่ามุมที่เครื่องวัดทัง้ 2 นาค่ามุมที่ T1 ไปลบจากค่ามุมที่
กะโหลกศีรษะ จะได้ค่ามุมก้มคอ (รูปที่ 4-15 ข.) ให้ผรู้ บั การประเมินเงยคอกลับมาทีต่ าแหน่งเดิมคือ 00
1.4 ให้ผู้รบั การประเมิน แอ่ นคอเต็มที่ อ่ านค่ามุ มที่เครื่อ งวัด ทัง้ 2 น าค่า มุม ที่ T1 ไปลบจากค่า มุม ที่
กะโหลกศีรษะ จะได้ค่ามุมแอ่นคอ (รูปที่ 4-15 ค.) ให้ผรู้ บั การประเมินก้มคอกลับมาทีต่ าแหน่งเดิมคือ 00
1.5 ทาการวัดค่ามุมก้มและแอ่นคอท่าละ 3 ครัง้ ติดต่อกัน โดยค่ามุมทีว่ ดั ได้แต่ละค่าควรมีค่าแตกต่างกัน
0
ไม่เกิน 5 หรือร้อยละ 10 ของค่ากลาง
1.6 น าค่ า มุ ม ที่สูง สุด และถู ก ต้ อ งที่สุด ตามเกณฑ์ใ นท่ า ก้ม และแอ่ น คอไปประเมิน หาค่ า การสูญ เสีย
สมรรถภาพจากตารางที่ 4-12
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1.7 นาค่าการสูญเสียสมรรถภาพ จากท่าก้มและแอ่นคอมาบวกกันก่อน แล้วจึงนาไปรวมกับ
ค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากเกณฑ์ท่อี าศัยฐานการวินิจฉัยโรค (ตารางที่ 4-7) และ/หรือ รวมกับค่าการสูญเสียทาง
ระบบประสาท โดยใช้ตารางค่ารวม
ตารางที่ 4-12 ค่าการสูญเสี ยสมรรถภาพของสันหลังส่วนคอที่ เกิ ดจากการสูญเสี ยการก้มหรือแอ่นคอ หรือ
ข้อยึดติ ดในท่าก้มหรือแอ่นคอ (Cervical Region Impairments from Abnormal Flexion or Extension or
Ankylosis)
ค่าเฉลี่ยพิ สยั ของการก้มและแอ่นคอคือ 1100
สัดส่วนของการเคลื่อนไหวสันหลังส่วนคอในท่าก้มและแอ่นคอมีค่าร้อยละ 40 ของการเคลื่อนไหวส่วนคอ
ทัง้ หมด
การเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ
ก. มุมก้มคอจากตาแหน่ งกลาง
ค่ามุมการเคลื่อนไหวส่วนคอ
ร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพ
(00) ไปถึง
ของทัง้ ร่างกาย
ยังคงเหลืออยู่
สูญเสีย
00
500
00
5
0
0
0
15
35
15
4
0
0
0
30
20
30
2
0
0
0
50
0
50
0
ข. มุมแอ่นคอ
จากตาแหน่ งเกลาง (00) ไปถึง
00
600
00
6
0
0
0
20
40
20
4
0
0
0
40
20
40
2
0
0
0
60
0
ตัง้ แต่ 60 ขึน้
0
ไป
ค. ข้อกระดูกคอยึดติ ด
กระดูกคอยึดติ ดในตาแหน่ งก้มคอ
00 (ตาแหน่งกลาง)
12
0
15
20
0
30
30
0
50 (ก้มคอเต็มที)่
40
กระดูกคอยึดติ ดในตาแหน่ งแอ่นคอ
00 (ตาแหน่งแรกหรือกลาง)
200
400
600 (แอ่นคอเต็มที)่

12
20
30
40
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ชายไทยอายุ 30 ปี วัดมุมก้มคอทีต่ าแหน่งกลางกะโหลกศีรษะได้ 600 , 400 และ 450 ตามลาดับและวัดมุมที่
ตาแหน่ง T1 ขณะก้มคอได้ 200 , 50 และ 50 ตามลาดับ
ดังนัน้ ค่ามุมก้มคอทีค่ านวณได้คอื 400 (600 – 200 = 400) , 350 (400 – 50 = 350) และ 400 (450 – 50 =
400) ค่ามุมก้มคอสูงสุดคือ 400
ดังนัน้ ผูร้ บั การประเมินมีค่าการสูญเสียสมรรถภาพของกระดูกคอในท่าก้มคอ คือ คิดเป็ นร้อยละ 1
ของทัง้ ร่างกาย (ตารางที่ 4-12) (เนื่องจากค่ามุมทีว่ ดั ได้อยู่ระหว่างตัวเลขทีก่ าหนดไว้ในตารางที่ 4-12 ทีใ่ ห้ทาการปรับ
ค่าการสูญเสียสมรรถภาพใหม่ตามสัดส่วนทีเ่ หมาะสม)
ข้อกระดูกคอยึดติ ดในท่าก้มหรือแอ่นคอ (Ankylosis)
1. ขณะทาการตรวจผู้รบั การประเมินให้สงั เกตว่าผู้รบั การประเมินสามารถก้มหรือแอ่นคอได้หรือไม่
หรือว่าผูร้ บั การประเมินไม่สามารถจัดคอให้กลับมาอยู่ในตาแหน่ งแนวกลางหรือ 00 ให้ทาการตรวจหาว่าข้อกระดูกคอ
ยึดติดในท่าก้มหรือแอ่นคอ ถ้าคอยังพอก้มหรือแอ่นได้บา้ งในแนว Sagittal plane ต้องให้ผรู้ บั การประเมินพยายามจัด
คอให้มาอยู่ในแนวกลางหรือใกล้ 00 ให้มากทีส่ ดุ
2. วางเครื่องวัดความเอียงเครื่องแรกในแนวดิง่ (Vertical) เช่น แนวผนังกาแพง แล้วปรับเครื่องให้เข็ม
0
วัดอยู่ท่ี 0 จากนัน้ นาเครื่องวัดความเอียงไปวางบนกะโหลกศีรษะ (ปฏิบตั ติ ามข้อ 1.2) ขณะเดียวกันจัดศีรษะให้อยู่ใน
แนว Sagittal และ Frontal plane โดยเครื่องวัดชีท้ ต่ี าแหน่ง 00 (รูปที่ 4-15 ก.)
3. วางเครื่องวัดความเอียงเครื่องที่ 2 ที่ T1 และอ่านค่ามุม นาค่ามุม T1 ไปลบหรือบวกกับค่าทีอ่ ่านได้
ครัง้ แรก จะได้ค่ามุมข้อกระดูกคอยึดติดในท่าก้มหรือแอ่นคอ
4. นาค่ามุมข้อกระดูกคอยึดติดจากข้อ 3 ไปคานวณหาค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากตารางที่ 4-12
5. นาค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากการวัดพิสยั การหมุนคอทางขวาและซ้ายมาบวกกับค่าทีไ่ ด้ในข้อ 4
จะได้ค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากการหมุนคอทีผ่ ดิ ปกติคดิ เป็ นร้อยละของทัง้ ร่างกาย
ชายไทยอายุ 50 ปี ไม่สามารถก้มคอเนื่องจากมีความพิการในท่าแอ่นคอ เครื่องวัดความเอียงที่กะโหลก
ศีรษะอ่านค่า 150 ในการแอ่นคอจากตาแหน่ ง 00 และในท่าก้มคอเครื่องวัดที่ T1 อ่านค่า 50 จากตาแหน่ ง 00 จงหาค่า
การสูญเสียสมรรถภาพของผูร้ บั การประเมินรายนี้
วิ ธีทา
เครื่องวัดความเอียงอ่านค่า 150 ในขณะแอ่นคอจากตาแหน่ง 00
ดัง นั ้น มุ ม ข้ อ กระดู ก คอยึ ด ติ ด ในท่ า แอ่ น คอคื อ 15 0 ในท่ า ก้ ม คออ่ า นค่ า ได้ 5 0 จากต าแหน่ ง 0 0
ซึง่ เป็ นทิศทางตรงกันข้ามกัน ต้องเอาค่ามุมทัง้ สองมาบวกกัน
มุมข้อกระดูกคอยึดติดในท่าแอ่นคอ จึงเป็ นผลบวกของมุมทัง้ สอง 150 + 50 = 200
ดังนัน้ มุมข้อกระดูกคอยึดติดในท่าแอ่นคอเป็ น 200
ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของชายผูน้ ้คี อื ร้อยละ 20 ของทัง้ ร่างกาย (ตารางที่ 4-12)
2. การเอียงคอ (Lateral Bending)
วิธวี ดั โดยใช้เครื่องวัดความเอียง 2 เครื่อง (Two-Inclinometer Technique)
2.1 อธิบายให้ผรู้ บั การประเมินเข้าใจวิธวี ดั และทาการอบอุ่นร่างกายก่อนการวัด
2.2 ให้ผรู้ บั การประเมินนัง่ ตัวตรงบนเก้าอี้ ทาเครื่องหมายบนผิวหนังทีจ่ ุดยอดแหลมของ T1 เพื่อวางเครื่องวัด
เครื่องแรก โดยให้อยู่ในแนว Coronal plane ส่วนอีกมือหนึ่งจัดวางเครื่องวัดเครื่องที่สองลงบนกลางกะโหลกศีรษะ
(Calvarium) (รูปที่ 4-16 ก.) ในแนวกลาง โดยจัดเข็มชีบ้ นเครื่องวัดอยู่ทต่ี าแหน่ง 00
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รูปที่ 4-16 แสดงการใช้เครือ่ งวัดความเอียง 2 เครือ่ งทาการวัดการเอียงคอ

จัดให้ผรู้ บั การประเมินนังเก้
่ าอีแ้ ละปรับเครื่องวัดให้อยู่ท่ี 00 ใช้แนวกลางเส้นจากตา-หู ลากเส้นขนานขึน้ ไปบน
กะโหลกศีรษะแล้วจึงวางเครื่องวัดทีก่ ลางกะโหลกศีรษะและที่ T1
2.3 ให้ผรู้ บั การประเมินเอียงคอไปทางซ้าย เต็มที่ อ่านค่ามุมบนเครื่องวัดทัง้ 2 เครื่อง (รูปที่ 4-16 ข.) นาค่ามุม
ที่ T1 ไปลบออกจากค่ามุมที่อ่านได้จากเครื่องวัดที่กลางกะโหลกศีรษะ จะได้ค่ามุมเอียงคอไปทางซ้าย ให้ผู้รบั การ
ประเมินเอียงคอกลับมาอยู่ในตาแหน่งเดิมคือแนวกลาง
2.4 ให้ผรู้ บั การประเมินเอียงคอไปทางขวาเต็มที่ อ่านค่ามุมบนเครื่องวัดทัง้ 2 เครื่อง (รูปที่ 4-16 ค.) นาค่ามุม
ที่ T1 ไปลบออกจากค่ามุมทีอ่ ่านได้จากเครื่องวัดทีก่ ลางกะโหลกศีรษะ จะได้ค่ามุมเอียงคอไปทางขวา
2.5 ทาการวัดซ้าอย่างน้อย 3 ครัง้ ติดต่อกัน ค่ามุมทีว่ ดั ได้ทงั ้ 3 ค่าของแต่ละท่า ต้องแตกต่างกันไม่เกิน 50 หรือ
ร้อยละ 10 ของค่ากลาง แล้วทาการเลือกค่ามุมที่วดั ได้สงู สุดเพียงค่าเดียว จากมุมที่วดั ติดต่อกันที่สมบูรณ์ทงั ้ 3 ค่า
ตามเกณฑ์
2.6 นาค่ามุมเอียงคอทีว่ ดั ได้จากข้อ 2.5 ไปคานวณหาค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากการเอียงคอตามตารางที่
4-13
2.7 น าค่ า การสูญ เสีย สมรรถภาพจากการเอีย งคอทางขวาและทางซ้า ยมาบวกกัน จะได้ค่ า การสูญ เสีย
สมรรถภาพจากการเอียงคอทีผ่ ดิ ปกติเป็ นร้อยละของทัง้ ร่างกาย
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ตารางที่ 4-13 ค่ า การสู ญ เสี ย สมรรถภาพที่ เ กิ ด จากการเอี ย งคอและข้ อ ยึ ด ติ ด ในท่ า คอเอี ย งที่ ผิ ด ปกติ
(Impairment Due to Abnormal Motion and Ankylosis of Cervical Region : Lateral Bending)
ค่าเฉลี่ยพิ สยั ของการเอียงคอคือ 900
สัดส่วนของการเคลื่อนไหวบริเวณคอในท่าเอียงคอมีค่าร้อยละ 25 ของการเคลื่อนไหวส่วนคอทัง้ หมด
การเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ
ก. มุมเอียงคอไปทางขวา
ค่ามุมการเคลื่อนไหวส่วนคอ
ร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพ
จากตาแหน่ งแรกหรือ
ของทัง้ ร่างกาย
สูญเสีย
ยังคงเหลืออยู่
0
แนวกลาง (0 ) ไปถึง
00
450
00
4
0
0
0
15
30
15
2
0
0
0
30
15
30
1
0
0
0
45
0
45
0
ข. การหมุนคอไปทางซ้าย
ค่ามุมการเคลื่อนไหวส่วนคอ
ร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพ
จากตาแหน่ งแรกหรือ
ของทัง้ ร่างกาย
สูญเสีย
ยังคงเหลืออยู่
0
แนวกลาง (0 ) ไปถึง
00
450
00
4
0
0
0
15
30
15
2
0
0
0
30
15
30
1
0
0
0
45
0
45
0
ค. ข้อกระดูกคอยึดติ ดที่ตาแหน่ งต่าง ๆ
00 (ตาแหน่งแรกหรือกลาง)
150
300
450 (เอียงคอทางขวาหรือซ้ายเต็มที)่

8
20
30
40

หญิงไทยโสดอายุ 38 ปี วัดค่าการเอียงคอทางซ้ายทีก่ ลางกะโหลกศีรษะได้ 200 , 350 , 350 และ 400 ที่ T1 อ่าน
ค่าได้ 50 , 50 , 100 และ 100 ตามลาดับ
ดังนัน้ ค่ามุมเอียงคอทางซ้ายมีค่า (200 – 50) , (350 – 50) , (350 – 100) , (400 – 100) คือ 150 , 300 , 250 , 300
ค่ามุม 150 ไม่ควรนามาใช้ ส่วนค่าทีเ่ หลือถือได้ว่าเป็ นค่ามุมทีส่ มบูรณ์ตามเกณฑ์ (เนื่องจากแตกต่างกันไม่เกิน 50 หรือ
ร้อยละ 10 ของค่ากลาง) ค่ามุมเอียงคอทางซ้ายสูงสุดคือ 300
ดังนัน้ ผูร้ บั การประเมินรายนี้สญ
ู เสียสมรรถภาพจากการสูญเสียการเอียงคอไปทางซ้ายคิดเป็ นร้อยละ 1 ของ
ทัง้ ร่างกาย (ตารางที่ 4-13)
ข้อกระดูกคอยึดติ ดในท่าคอเอียง (Ankylosis)
วิ ธีวดั
1. ปรับเครื่องวัดความเอียงโดยการวางเครื่องวัดบนโต๊ะให้เข็มของเครื่องวัดอยู่ทต่ี าแหน่ง 00
2. วางเครื่องวัดความเอียงเครื่องแรกในระนาบ Frontal plane ทีต่ าแหน่ งจุดยอดแหลมที่ T1 และเครื่องที่ 2
บนกลางกะโหลกศีรษะ

339
3. ตรวจสอบดูว่าผูร้ บั การประเมินเอียงคอได้หรือไม่ หรือไม่สามารถจัดให้คอกลับมาอยู่ใ นแนวกลาง ถ้าผูร้ บั
การประเมินยังเคลื่อนไหวคอได้และไม่สามารถจัดให้คอกลับมาอยู่ในแนวกลาง ให้อ่านค่ามุมทีใ่ กล้กบั ตาแหน่ งค่ากลาง
หรือ 0 0 ให้ม ากที่สุ ด ค่ า มุ ม ที่อ่ า นได้น้ี คือ ค่ า มุ ม ข้อ กระดูก คอยึด ติด ซึ่ง สามารถน าไปค านวณหาค่ า การสูญ เสีย
สมรรถภาพในท่าคอเอียง (รูปที่ 4-16 ข.)
4. นาค่ามุมข้อกระดูกคอยึดติดในท่าคอเอียงไปคานวณหาค่าการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกาย (ตารางที่
4-13)
3. การหมุนคอ (Cervical Rotation)
วิ ธีวดั
จัดท่าให้ผรู้ บั การประเมินนอนหงายบนเตียงตรวจ และให้ไหล่ทงั ้ 2 ข้างวางราบกับพืน้ เตียง ใช้เครื่องวัดเพียงเครื่องเดียว
3.1 อธิบ ายให้ผู้ร ับการประเมิน เข้าใจวิธีวดั มุม แล้ว ให้ผู้ร ับการประเมิน ทาการอบอุ่น ร่า งกาย ก่อ นวัด ปรับ
เครื่องวัดให้เข็มอยู่ในตาแหน่ง 00
3.2 ให้ผู้ร ับ การประเมิน นอนหงายบนเตีย ง ถอดเสื้อ ออกเพื่อ ให้เ ห็น ไหล่ และสามารถเห็น การหมุ น ล าตัว
(Thoraco-Lumbar) แพทย์ผตู้ รวจยืนอยู่เหนือเตียง และวางเครื่องวัดในแนวขวางบนหน้าผาก (รูปที่ 4-17 ก.) จัดศีรษะ
โดยให้จมูกชีไ้ ปที่เพดานและเข็มบนเครื่องวัดอ่านที่ตาแหน่ ง 00 การหมุนคอทางขวาและซ้ายในแต่ละท่า ต้องมีค่า
แตกต่างกันไม่เกิน 50 หรือร้อยละ 10 ของค่ากลาง ค่ามุมที่จะนาไปประเมินการสูญเสียสมรรถภาพต้องใช้ค่ามุมมาก
ทีส่ ดุ ทีอ่ ยู่ในเกณฑ์
3.6 นาค่ามุมหมุนคอมากทีส่ ุดทางขวาและทางซ้าย ไปคานวณหาค่าการสูญเสียสมรรถภาพอย่างถาวรจากการ
หมุนคอ (ตารางที่ 4-14)
3.7 น าค่ า การสูญ เสีย สมรรถภาพจากการหมุ น คอไปทางขวาและทางซ้า ยมาบวกกัน จะได้ค่ า การสูญ เสีย
สมรรถภาพของการหมุนคอทัง้ หมดเป็ นร้อยละของทัง้ ร่างกาย
รูปที่ 4 –17 แสดงวิ ธีวดั มุมการหมุนคอ
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ตารางที่ 4-14 ค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากการหมุนคอที่ผิดปกติ และข้อกระดูกคอยึดติ ด (Impairments
Due to Abnormal Motion and Ankylosis of the Cervical Region : Rotation)
ค่าพิ สยั การหมุนคอเฉลี่ย 1600
สัดส่วนการเคลื่อนไหวของการหมุนคอมีค่าร้อยละ 35 ของการเคลื่อนไหวส่วนคอทัง้ หมด
การเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ
ก. การหมุนคอไปทางขวา
ค่ามุมการเคลื่อนไหวส่วนคอ
ร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพ
0
จากตาแหน่ งกลาง (0 ) ไปถึง
ของทัง้ ร่างกาย
สูญเสีย
ยังคงเหลืออยู่

ข.

00
200
400
600
800
การหมุนคอไปทางซ้าย
จากตาแหน่ งกลาง (00) ไปถึง
0

ค.

800
00
600
200
400
400
200
600
00
ตัง้ แต่ 800 ขึน้ ไป
ค่ามุมการเคลื่อนไหวส่วนคอ
สูญเสีย
0

ยังคงเหลืออยู่

0
80
0
20
600
400
400
600
200
800
00
ตัง้ แต่
ข้อกระดูกคอยึดติ ดในท่าคอหมุนที่ตาแหน่ งต่าง ๆ
00 (ตาแหน่งกลาง)
200
400
600
800 (คอหมุนทางขวาหรือซ้ายเต็มที)่

ตัวอย่างที่ 4.22
ประวัติ
ผลการประเมิ น
คาอธิ บาย

00
200
400
600
800 ขึน้ ไป

6
4
2
1
0
ร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพ
ของทัง้ ร่างกาย
6
4
2
1
0
12
20
30
40
50

ชายไทยอายุ 45 ปี วัดมุมหมุนคอทางซ้ายได้ 150 , 350 , 550 , 600 และ 550 จงประเมิน
การสูญเสียสมรรถภาพของชายผูน้ ้ี
ชายผูน้ ้มี กี ารสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 1 ของทัง้ ร่างกาย
ค่ามุมหมุนคอ 2 ค่าแรกทีว่ ดั ได้ถอื ว่าไม่สมบูรณ์ ไม่ต้องนามาใช้ ส่ว นค่ามุมอีก 3 ค่า ถือ
ว่าเป็ นค่ามุมทีส่ มบูรณ์ตามเกณฑ์
ดังนัน้ ค่ามุมหมุนคอทางซ้ายมากทีส่ ดุ คือ 600
นาค่ามุมไปประเมินหาค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากการหมุนคอทางซ้าย (ตารางที่ 4-14) จะ
ได้ค่าการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 1 ของทัง้ ร่างกาย
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ข้อกระดูกคอยึดติ ด (Ankylosis) ในตาแหน่ งคอหมุน
วิ ธีการวัด
1. ตรวจดูว่าผู้รบั การประเมินสามารถหมุนคอได้หรือไม่ และสามารถหมุนศีรษะให้คอกลับมาอยู่ในตาแหน่ ง
กลางได้หรือไม่ ถ้าผูร้ บั การประเมินยังพอหมุนคอได้บา้ ง พยายามให้ทาการหมุนคอจนกระทังเข้
่ ามาอยู่ในตาแหน่ ง ใกล้
จุดในแนวกลางมากทีส่ ดุ แล้วอ่านค่ามุมข้อกระดูกคอยึดติดทีต่ าแหน่งใกล้แนวกลางมากทีส่ ดุ (รูปที่ 4-17)
2. วางเครื่องวัดบนหน้าผากในตาแหน่งทีข่ อ้ กระดูกคอยึดติด แล้วอ่านค่ามุม
3. นาค่ามุมข้อกระดูกคอยึดติดในตาแหน่ งคอหมุน ไปคานวณหาค่าการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกาย
(ตารางที่ 4-14)
ชายไทยคู่อายุ 34 ปี วัดค่ามุมข้อกระดูกคอยึดติดในตาแหน่งคอหมุนไปทางขวา 250 และค่ามุมพืน้ ฐานเป็ น 50
ดังนัน้ ค่ามุมข้อกระดูกคอยึดติดทีต่ าแหน่งคอหมุนทางขวาคือ 250 – 50 เท่ากับ 200
การสูญเสียสมรรถภาพของชายผูน้ ้มี คี ่าร้อยละ 20 ของทัง้ ร่างกาย (ตารางที่ 4 –14)
แนะนาให้ใช้รปู ที่ 4–18 แสดงแบบการบันทึกประเมินการสูญเสียสมรรถภาพจากการวัดพิสยั การเคลื่อนไหว
ของสันหลังส่วนคอ
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รูปที่ 4-18 แบบการบันทึกประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพจากการวัดพิ สยั การเคลื่อนไหวของ สันหลังส่วน
คอ [Cervical Range of Motion (ROM) ]*
ชื่อ….............................. สกุล…...................... อายุ…....... ปี เพศ…........ วันที…
่ ......................... ลาดับที.่ ..............
การเคลื่อนไหว
การตรวจวัด
พิ สยั
การก้มคอ

ค่ามุมทีต่ าแหน่งกลางกระโหลกศรีษะ
ค่ามุมทีต่ าแหน่ง T1
ค่ามุมก้มคอ
 10% หรือ 5

0

ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ค่ามุมก้มคอสูงสุด
ร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพ
การแอ่นคอ

ค่ามุมทีต่ าแหน่งกลางกระโหลกศรีษะ
ค่ามุมทีต่ าแหน่ง T1
ค่ามุมแอ่นคอ
 10% และ 5

0

ค่ามุมแอ่นคอสูงสุด
ร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพ
ข้อกระดูกคอ ยึดติด ตาแหน่ง
ในท่าก้มหรือแอ่นคอ
ร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพ

การเอียงคอไป
ทางขวา

(ไม่รวมค่าการสูญเสีย
สมรรถภาพอื่น ๆ
อันเนื่องมาจากความ
ผิดปกติของการก้มคอหรือ
แอ่นคอ)

ค่ามุมทีต่ าแหน่งกลางกระโหลกศรีษะ
ค่ามุมทีต่ าแหน่ง T1
ค่ามุมเอียงคอไปทางขวา
 10% หรือ 5

0

ค่ามุมเอียงคอไปทางขวาสูงสุด
ร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพ

ใช่

ไม่ใช่
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การเคลื่อนไหว
การเอียงคอไป
ทางซ้าย

การตรวจวัด

พิ สยั

ค่ามุมทีต่ าแหน่งกลางกะโหลกศรีษะ
ค่ามุมทีต่ าแหน่ง T1
ค่ามุมเอียงคอไปทางซ้าย
 10% หรือ 5

0

ใช่

ไม่ใช่

ค่ามุมเอียงคอไปทางซ้ายสูงสุด
ร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพ
ข้องกระดูกคอยึดติด ตาแหน่ง
ในท่าเอียงคอซ้าย/
ขวา
ร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพ
การหมุนคอไป
ทางขวา

(ไม่รวมค่าการสูญเสีย
สมรรถภาพอื่น ๆ
อันเนื่องมาจากความ
ผิดปกติของการเอียงคอ)

ค่ามุมหมุนคอไปทางขวา
 10% หรือ 5

0

ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ค่ามุมหมุนคอไปทางขวาสูงสุด
ร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพ
การหมุนคอไป
ทางซ้าย

ค่ามุมหมุนคอไปทางซ้าย
 10% หรือ 5

0

ค่ามุมหมุนคอไปทางซ้ายสูงสุด
ร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพ
ข้อกระดูกคอ
ยึดติดในท่าหมุนคอ

ตาแหน่ง

(ไม่รวมค่าการสูญเสีย
สมรรถภาพอื่น ๆ
ร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพ
อันเนื่องมาจากความ
ผิดปกติของการหมุนคอ)
- รวมค่าการสูญเสียสมรรถภาพทัง้ หมดทีเ่ กิดจากการเคลื่อนไหวทีผ่ ดิ ปกติของสันหลังส่วนคอรวมกับค่าการสูญเสีย
สมรรถภาพจากข้อกระดูกคอยึดติด * เป็ นค่าการสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ...................ของทัง้ ร่างกาย
- รวมค่าการสูญเสียสมรรถภาพทัง้ หมดทีเ่ กิดจากการเคลื่อนไหวทีผ่ ดิ ปกติของสันหลังส่วนคอ( คือผลบวกของร้อยละ
การสูญเสียสมรรถภาพจากการก้มคอ/การแอ่นคอ/การเอียงคอทางขวา/การเอียงคอทางซ้าย/การหมุนคอทางขวา/การ
หมุนคอทางซ้าย) = ร้อยละ .............. ของทัง้ ร่างกาย
* ถ้ามีขอ้ กระดูกคอยึดติดร่วมด้วย ต้องรวมค่าการสูญเสียสมรรถภาพทีเ่ กิดจากข้อยึดติดเข้ากับค่าการสูญเสียสมรรถภาพทีเ่ กิดจากการเคลื่อนไหวทีผ่ ดิ ปกติ
(โดยใช้ตารางค่ารวม) ถ้ามีขอ้ ยึดติดในหลายระนาบต้องนาค่าสูญเสีย สมรรถภาพในแต่ละระนาบมารวมกันก่อน (โดยใช้ตารางค่ารวม) แล้วจึงนาค่าทีไ่ ด้มารวมกับ
ค่าการสูญเสียสมรรถภาพทีเ่ กิดจากการเคลื่อนไหวทีผ่ ดิ ปกติอกี ครัง้ หนึ่งโดยใช้ตารางค่ารวม
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4.12 การประเมิ น การสู ญ เสี ย สมรรถภาพของรากประสาทและ/หรื อ ไขสัน หลัง (Rating
Impairment of Nerve Root and / or Spinal Cord)
เมื่อเลือกใช้การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพด้วยวิธี ROM มีความจาเป็ นทีจ่ ะต้องพิจารณาการสูญเสีย
สมรรถภาพของรากประสาทหรือไขสันหลังควบคู่กนั ไปด้วย
การประสบอัน ตรายหรือ การเจ็บ ป่ว ยเกิด ที่ส นั หลัง ส่ว นคอ อาจท าให้เ กิด การกดทับ รากประสาท ซึ่ง
แสดงออกโดยมีการสูญเสียความรูส้ กึ ทีผ่ วิ หนัง หรือกล้ามเนื้อบริเวณแขนและมืออ่อนแรง ถ้ามีการกดทับไขสันหลังจะ
ตรวจพบ Long tract signs
การประสบอันตรายทีส่ นั หลังส่วนอก อาจมีการกดทับไขสันหลัง และตรวจพบ Long tract signs ได้ แต่จะ
ไม่ค่อยพบการกดทับรากประสาท ตรงกันข้าม ถ้าเกิดทีส่ นั หลังส่วนเอวกระเบนเหน็บ มักจะไม่พบการกดทับไขสัน
หลัง เพราะว่าไขสันหลังสิน้ สุดที่ปล้องกระดูก L1 จึงมักจะเกิดการกดทับรากประสาท ทาให้เกิดกลุ่มอาการ Cauda
equina หรือกดเฉพาะรากประสาทอย่างเดียว ทาให้เกิดอาการบริเวณขาและเท้า ซึง่ พบได้บ่อยกว่า
ถ้ามีการสูญเสียสมรรถภาพของระบบประสาทให้ทาการประเมินการสูญเสียดังต่อไปนี้
1. ตรวจหาเส้นประสาททัง้ หมดทีไ่ ด้รบั อันตราย โดยใช้การตรวจร่างกาย และอาศัยแผนภูมผิ วิ หนังทีร่ าก
ประสาทรับความรูส้ กึ ทีบ่ ่งบอกถึงโซนเฉพาะของแต่ละรากประสาท (Dermatome Distribution Chart) บริเวณขาและ
เท้า (รูปที่ 4-1) แขนและมือ (รูปที่ 4-2)
2. ตรวจหาระดับความรุนแรงของการสูญเสียความรูส้ กึ ทีผ่ วิ หนัง และสูญเสียกาลังกล้ามเนื้อทีเ่ กิดจากการ
สูญเสียสมรรถภาพของเส้นประสาท (ตารางที่ 4-15 และตาราง 4-16)
3. ตรวจหาค่ า การสูญ เสีย สมรรถภาพสูง สุด ที่เ กิด จากรากประสาทสูญ เสีย หน้ า ที่ก ารท างาน (Nerve
Dysfunction) บริเวณแขน (ตารางที่ 4-17) บริเวณขา (ตารางที่ 4-18)
4. การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพจากการสูญเสียความรู้สกึ ที่ผวิ หนังให้ใช้ค่าทีไ่ ด้จากผลคูณของค่า
ร้อยละการสูญเสียความรูส้ กึ ตามระดับความรุนแรง (ตารางที่ 4-15 ) กับค่าร้อยละของการสูญเสียสมรรถภาพสูงสุดจาก
การสูญเสียความรูส้ กึ ของรากประสาทนัน้ (ตารางที่ 4-17 และ 4-18)
5. การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพจากการสูญเสียกาลังกล้ามเนื้อให้ใช้ค่าทีไ่ ด้จากผลคูณของค่าร้อ ยละ
การสูญเสียกาลังกล้ามเนื้อตามระดับความรุนแรง (ตารางที่ 4-16) กับค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพสูงสุดจากการ
สูญเสียกาลังกล้ามเนื้อของรากประสาทนัน้ (ตารางที่ 4-17 และ 4-18)
ถ้ามีการสูญเสียสมรรถภาพจากการสูญเสียทัง้ ความรู้สกึ ที่ผวิ หนังและกาลังกล้ามเนื้อของรากป ระสาท
เส้นเดียวกัน ให้นาค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากทัง้ 2 ส่วน (การสูญเสียความรู้สกึ ที่ผวิ หนัง และการสูญเสียกาลัง
กล้ามเนื้อ) มารวมกันโดยใช้ตารางค่ารวม จะได้ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแขนและมือหรือขาและเท้า
ถ้ามีการสูญ เสีย สมรรถภาพของแขนร่ วมกับขาข้า งเดี ยวกัน ให้เปลี่ยนค่าการสูญเสีย สมรรถภาพของ
แต่ละส่วนเป็ นของทัง้ ร่างกายก่อน แล้วจึงจะนาค่าการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ สองส่วนมารวมกันโดยใช้ตารางค่ารวม
6. การแปลงค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแขนไปเป็ นของทัง้ ร่างกายให้คูณด้วย 0.6 ส่วนของขาไปเป็ น
ของทัง้ ร่า งกายให้คูณด้วย 0.4 การเปลี่ยนค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากวิธี ROM ที่ประเมินตามส่วนต่ างๆ ของ
สันหลังทีม่ หี น่วยเป็ นของส่วนคอ ส่วนอก ส่วนเอว ไปเป็ นการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกาย ให้ใช้ค่าทีไ่ ด้จากการ
ประเมินการสูญเสียสมรรถภาพเฉพาะเส้นประสาทคูณกับตัวเลขที่กาหนดตามส่วนต่างๆ ของสันหลัง ดังนี้ ส่วนคอ
คูณด้วย 0.8 ส่วนอกคูณด้วย 0.4 และส่วนเอวกระเบนเหน็บคูณด้วย 0.9
ค่าการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพที่ได้ถ้าเกิน 100% ก็ให้ปรับเป็ น 100% รายละเอียดให้ศกึ ษาจาก
หัวข้อที่ 4.13

345
ถ้ามีการสูญเสียสมรรถภาพของเส้นประสาท 2 ข้าง (Bilateral) หรือมีผลกระทบ (สูญเสีย) ต่อไขสันหลัง
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้รบั การประเมินที่มีการบาดเจ็บศีรษะและสมอง ให้ปรึก ษาอายุร แพทย์ สาขาประสาทวิทยา
(Neurologist) และ/หรือ ประสาทศัลยแพทย์ (Neurosurgeon) และทาการทบทวนเกณฑ์การวินิจฉัยโรคทางระบบ
ประสาทจากบทที่ 5 ระบบประสาทส่วนกลางและเส้นประสาทก่อน
แพทย์ผปู้ ระเมินควรตัดสินใจให้ดใี นการเลือกวิธปี ระเมินทีเ่ หมาะสม จากเกณฑ์การประเมิน การสูญเสีย
สมรรถภาพบททีว่ ่าด้วยสันหลัง หรือ บททีว่ ่าด้วยระบบประสาท เพียงบทใดบทหนึ่งทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ

346
ตารางที่ 4-15 การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพจากการสูญเสียการรับความรู้สึกที่ ผิวหนัง (Determining
Impairment Due to Sensory Loss)
ก. การแบ่งระดับความรุนแรงของการสูญเสียการรับความรูส้ ึก
ระดับ
5

ลักษณะการสูญเสียการรับความรูส้ ึกที่ผิวหนัง

ร้อยละของการสูญเสียการรับ
ความรูส้ ึก
0

ไม่มกี ารสูญเสียการรับความรูส้ กึ ไม่มคี วามรูส้ กึ ทีผ่ ดิ ปกติหรือ
เจ็บปวด
4
มีการรับความรูส้ กึ จากการสัมผัสเบาๆ (Light touch) ลดลง อาจไม่มี
1 – 25
หรือมีความรูส้ กึ ทีผ่ ดิ ปกติหรือเจ็บปวดเล็กน้อย ซึง่ ไม่รบกวนการ
ประกอบกิจวัตรประจาวัน
3
มีการรับความรูส้ กึ จากการสัมผัสเบาๆ (Light Touch) และ Two26 – 60
point discrimination ลดลง และ มีความรูส้ กึ ทีผ่ ดิ ปกติหรือเจ็บปวด
เล็กน้อย ทีร่ บกวนการประกอบกิจวัตรประจาวันบางอย่าง
2
มีการรับความรูส้ กึ เจ็บปวด และการรับความรูส้ กึ สัมผัสลดลง
61 – 80
ร่วมกับมีความรูส้ กึ ทีผ่ ดิ ปกติหรือเจ็บปวดในระดับปานกลางทีอ่ าจทา
ให้ประกอบกิจวัตรประจาวันบางอย่างไม่ได้
1
ไม่สามารถรับความรูส้ กึ สัมผัสและเจ็บปวดทีผ่ วิ หนังชัน้ ตืน้
81 – 99
(Superficial Cutaneous Pain) แต่ยงั รับความรูส้ กึ เจ็บปวดทีผ่ วิ หนัง
ชัน้ ลึก (Deep Cutaneous Pain)ได้ ร่วมกับการมีความรูส้ กึ ผิดปกติ
หรือเจ็บปวดทีร่ ุนแรงจนทาให้ไม่สามารถประกอบกิจวัตรประจาวัน
เกือบทัง้ หมด
0
ไม่สามารถรับความรูส้ กึ ใดๆทีผ่ วิ หนัง แต่มคี วามรูส้ กึ ทีผ่ ดิ ปกติหรือ
100
เจ็บปวดอย่างรุนแรง จนไม่สามารถประกอบกิจวัตรประจาวัน
ทัง้ หมด
ข. วิ ธีการตรวจ
1.
ตรวจหาบริเวณผิวหนังทีส่ ญ
ู เสียการรับความรูส้ กึ จากแผนภูมิ Dermatome รูปที่ 4-1, 4-2
2.
3.
4.

5.

หาเส้นประสาททีม่ ารับความรูส้ กึ ของผิวหนังบริเวณดังกล่าวตามข้อ 1 จากตารางที่ 2-12 ก, 2-12 ข
และรูป 2 -48 (หน้า 348 – 352)
จัดระดับความรุนแรงของการสูญเสียการรับความรูส้ กึ หรือเจ็บปวด ตามวิธกี ารในข้อ ก.
หาค่าการสูญเสียสมรรถภาพสูงสุดของแขนและมือ ขาและเท้า ทีเ่ กิดจากการสูญเสียการรับความรูส้ กึ
หรือเจ็บปวดของเส้นประสาทแต่ละเส้น (ตารางที่ 4-17 , 4-18) (หน้า 353) และข่ายประสาทแขน
(ตารางที่ 2-14) (หน้า 359)
นาค่าระดับความรุนแรงของการสูญเสียการรับความรูส้ กึ คูณกับค่าการสูญเสียมรรถภาพสูงสุดของ
เส้นประสาทแต่ละเส้นทีไ่ ด้จากข้อ 4
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ตารางที่ 4-16 การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพจากการสูญเสียกาลังกล้ามเนื้ อ (Determining Impairment
Due to Loss of Power and Motor Deficts)
ก. การแบ่งระดับความรุนแรงของการสูญเสียกาลังกล้ามเนื้ อ

5

เคลื่อนไหวข้อต้านแรงโน้มถ่วงได้และสูแ้ รงต้านได้เต็มที่

ร้อยละของการสูญเสียกาลัง
กล้ามเนื้ อ
0

4

เคลื่อนไหวข้อต้านแรงโน้มถ่วงได้ และสูแ้ รงต้านได้บา้ ง

1 - 25

3

เคลื่อนไหวข้อต้านแรงโน้มถ่วงได้ แต่สแู้ รงต้านไม่ได้เลย

26 - 50

2

เคลื่อนไหวข้อต้านแรงโน้มถ่วงไม่ได้

51 - 75

1

เคลื่อนไหวข้อไม่ได้ แต่ยงั ตรวจพบการหดตัวของกล้ามเนื้อ

76 - 99

0

ตรวจไม่พบการหดตัวของกล้ามเนื้อ

ระดับ

ความสามารถในการทางานของกล้ามเนื้ อ

100

ข. วิ ธีการตรวจ
1
ตรวจหาการเคลื่อนไหวผิดปกติของข้อ (การงอ, การเหยียด ฯลฯ) ทีเ่ กิดจากกล้ามเนื้ออ่อนแรง
2

ตรวจหากล้ามเนื้อทีอ่ ่อนแรงพร้อมชื่อเส้นประสาททีไ่ ด้รบั อันตรายตามข้อ 1

3

จัดระดับความรุนแรงของการสูญเสียกาลังกล้ามเนื้อตามวิธกี ารในข้อ ก.

4

หาค่าการสูญเสียสมรรถภาพสูงสุดของแขนและมือ ขาและเท้า ทีเ่ กิดจากการสูญเสียกาลังกล้ามเนื้อของ
รากประสาทแต่ละเส้น (ตารางที่ 4-17 , 4-18 , 2-11 , 2-13 และ 2-37)
นาค่าระดับความรุนแรงของการสูญเสียกาลังกล้ามเนื้อ คูณกับค่าการสูญเสียมรรถภาพสูงสุดของราก
ประสาทแต่ละเส้นทีไ่ ด้จากข้อ 4

5

348

Intecostobrachial
(T1-T2) and
Medial brachia
Cutaneous (T1)l

รูป แสดงบริเวณผิวหนังของแขนที่รบั ความรูส้ ึกจากเส้นประสาทส่วนปลายและรากประสาทโดยนามาจากรูป
ที่ 2-48 ในบทที่ 2
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ตารางที่ 2-12 ก ต้นกาเนิ ดและหน้ าที่ของเส้นประสาทของแขนที่แตกแขนงมาจากข่ายประสาทแขน (Origins and Functions of the Peripheral Nerves of the Upper
Extremity Emanation From the Brachial Plexus)
เส้นประสาท
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)
Medial brachial cutaneous (T1)
Intercostobrachial (T2)
Medial antebrachial cutaneous (C8, T1)

แขนงแรก
ไม่มชี ่อื

Musculocutaneous (C5, C6, C7)

ไม่มชี ่อื
Lateral antebrachial cutaneous
Teres minor branch
Anterior
Posterior
Muscular branches
Upper lateral
brachial cutaneous

Axillary (C5, C6)

แขนงรอง

หน้ าที่
สังการไปยั
่
งกล้ามเนื้อ ศongus colli, Scalenes, and Subclavius
สังการไปยั
่
งกล้ามเนื้อ Rhomboideus major and minor, Levator scapulae
สังการไปยั
่
งกล้ามเนื้อ Serratus anterior
สังการไปยั
่
งกล้ามเนื้อ Supraspinatus and Infraspinatus
สังการไปยั
่
งกล้ามเนื้อ Pectoralis major
สังการไปยั
่
งกล้ามเนื้อ Pectoralis major and minor
สังการไปยั
่
งกล้ามเนื้อ Subscapularis
สังการไปยั
่
งกล้ามเนื้อ Teres major and Subscapularis
สังการไปยั
่
งกล้ามเนื้อ Latissimus dorsi
รับความรูส้ กึ จากด้าน Anteromedial surface of arm (with intercostobrachial)
รับความรูส้ กึ จาก Posteromedial surface of arm (with medial brachial cutaneous)
รับความรูส้ กึ จากด้าน Anteromedial surface of arm, Anteromedial half of forearm
, and
Posteromedial third of elbow, forearm, and wrist
สังการไปยั
่
งกล้ามเนื้อ Coracobrachialis, Biceps Brachii, Brachialis
รับความรูส้ กึ จากด้าน Anterolateral half and posterolateral third of forearm
สังการไปยั
่
งกล้ามเนื้อ Teres minor
สังการไปยั
่
งกล้ามเนื้อ Deltoid (ส่วนกลางและส่วนหน้า)
สังการไปยั
่
งกล้ามเนื้อ Deltoid (ส่วนหลัง)
รับรูค้ วามรูส้ กึ จากผิวหนัง บริเวณครึง่ ล่างของกล้ามเนื้อ Deltoid

350
ตารางที่ 2-12 ก ต้นกาเนิ ดและหน้ าที่ของเส้นประสาทของแขนที่แตกแขนงมาจากข่ายประสาทแขน (Origins and Functions of the Peripheral Nerves of the Upper
Extremity Emanation From the Brachial Plexus) (ต่อ)
เส้นประสาท
Radial (C5, C6, C7, C8, + T1)

แขนงแรก
ไม่มชี ่อื

แขนงรอง

Ulnar collateral
Posterior brachial cutaneous
Inferior lateral brachial cutaneous
Posterior anterbrachial cutaneous
Dorsal Branches
Superficial terminal
Dorsal Digitals
(5 Branches)
ไม่มชี ่อื
Superficial Branch
Deep terminal
Deep Branch

หน้ าที่
สังการไปยั
่
งกล้ามเนื้อ Triceps brachii, Anconeous, Brachioradialis, Extensor
carpi radialis longus, Brachialis (lateral part)
สังการไปยั
่
งกล้ามเนื้อ Medial head of triceps Brachii
รับความรูส้ กึ จากด้าน Distal posterocentral surface of arm as far as olecranon
รับความรูส้ กึ จากด้าน Distal posterolateral surface of arm and elbow
รับความรูส้ กึ จากด้าน Posterocentral surface of forearm
รับความรูส้ กึ จากด้าน Posterolateral half of wrist and hand
รับความรูส้ กึ จาก Dorsum of thumb, Index, Middle, and Ring (radial half) fingers
up to middle
phalanx
สังการไปยั
่
งกล้ามเนื้อ Extensor carpi radialis brevis, supinator
สังการไปยั
่
งกล้ามเนื้อ Extensor digitorum communis, Extensor digiti minimi,
Extensor carpi
ulnaris
สังการไปยั
่
งกล้ามเนื้อ Extensor pollicis longus, Extensor pollicis brevis, Abductor
pollicis longus,
Extensor indicis proprius
รับความรูส้ กึ จาก Wrist joint capsule

351
ตารางที่ 2-12 ข ต้นกาเนิ ดและหน้ าที่ของเส้นประสาทของแขนที่แตกแขนงมาจากข่ายประสาทแขน (Origins and Functions of the Peripheral Nerves of the Upper
Extremity Emanation From the Brachial Plexus)
เส้นประสาท
Median ( + C5, C6, C7, C8, T1 )

แขนงแรก
ไม่มชี ่อื

แขนงรอง
Cubital fossa and
forearm branches

1st Lumbrical branch

หน้ าที่
สังการไปยั
่
งกล้ามเนื้อ Pronator teres, Flexor carpi radialis, Palmaris longus,
Flexor digitorum superficialis
สังการไปยั
่
งกล้ามเนื้อ Radial half of flexor digitorum profundus of the index and
middle fingers, Flexor pollicis longus, Pronator quadratus
รับรูค้ วามรูส้ กึ จากด้าน Raidal surface ของฝา่ มือ
สังการไปยั
่
งกล้ามเนื้อ Abductor pollicis brevis, Flexor pollicis brevis (superficial
head) and Opponens pollicis
รับความรูส้ กึ จาก First web space, Palmar and distal dorsal surfaces of thumb,
Index (radial side)
สังการไปยั
่
งกล้ามเนื้อ 1st Lumbrical

Proper palmar digitals
(3 branches)
2nd Lumbrical branch

รับความรูส้ กึ จาก 1st web space (palmar), Palmar and distal dorsal surfaces of
thumb (both sides) and index (radial side)
สังการไปยั
่
งกล้ามเนื้อ 2nd Lumbrical

Proper palmar digital
(2 branches)
Proper palmar digital
(2 branches)

รับความรูส้ กึ จาก 2nd web space (palmar), Palmar and distal dorsal surfaces of
contiguous sides of index and middle fingers
รับความรูส้ กึ จาก 3rd web space (palmar), Palmar and distal dorsal surfaces of
contiguous sides of middle and ring fingers

Anterior interosseus
Palmar cutaneous
Thenar muscular

Common palmar radial
digital

Common palmar central
digital

Common palmar ulnar
digital
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ตารางที่ 2-12 ข ต้นกาเนิ ดและหน้ าที่ของเส้นประสาทของแขนที่แตกแขนงมาจากข่ายประสาทแขน(Origins and Functions of the Peripheral Nerves of the Upper
Extremity Emanation From the Brachial Plexus) (ต่อ)
เส้นประสาท
Ulnar ( + C7, C8, T1)

แขนงแรก
ไม่มชี ่อื
Palmar cutaneous
Dorsal cutaneous

Superficial palmar

Deep palmar

แขนงรอง
Forearm branches

Dorsal branches
Dorsal digitals
(3 branches)
Palmaris brevis br.
Proper palmar digitals
(3 branches)

หน้ าที่
สังการไปยั
่
งกล้ามเนื้อ Flexor carpi ulnaris, Ulnar half of flexor digitorum
profundus (ring and little fingers)
รับความรูส้ กึ จากด้าน Ulnar surface of palm and wrist
รับความรูส้ กึ จากด้าน Ulnar dorsum of wrist and hand
รับความรูส้ กึ จากด้าน Dorsum of ring finger (ulnar proximal half), little finger (up
to nail root) and 4th web space
สังการไปยั
่
งกล้ามเนื้อ Palmaris brevis
รับความรูส้ กึ จากด้าน Palmar and distal dorsal surface of ring (ulnar half) and
little finger (both sides)
สังการไปยั
่
งกล้ามเนื้อ 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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ตารางที่ 4-17 ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแขนที่เกิ ดจากการประสบอันตรายของรากประสาทคอข้างเดียว
(Unilateral Spinal Nerve Root Upper Extremity Impairment)
รากประสาท
ที่สูญเสียสมรรถภาพ
C5

ค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพสูงสุดของแขนที่เกิ ดจาก
การสูญเสียความรูส้ ึก
การสูญเสีย
การสูญเสีย
หรือ
ความรูส้ ึกและ
กาลังกล้ามเนื้ อ
เกิ ดความเจ็บปวด
กาลังกล้ามเนื้ อรวมกัน
30
34
5

C6

8

35

40

C7

5

35

38

C8

5

45

48

T1

5

20

24

ตารางที่ 4-18 ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของขาที่เกิ ดจากการประสบอันตรายของรากประสาทเอวข้างเดียว*
(Unilateral Spinal Nerve Root Lower Extremity Impairment)
รากประสาทเอว
ที่สูญเสียสมรรถภาพ
L3
L4
L5
S1

ค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพสูงสุดของขาที่เกิ ดจาก
การสูญเสียความรูส้ ึกที่
การสูญเสียกาลัง
การสูญเสียความรูส้ ึกและ
ผิวหนังหรือเกิ ดการ
กล้ามเนื้ อ
กาลังกล้ามเนื้ อรวมกัน
เจ็บปวด
5
20
24
5
34
37
5
37
40
5
20
24

* การหาค่าร้อยละของการสูญเสียสมรรถภาพของขาให้ศกึ ษารายละเอียดจากหัวข้อการสูญเสียสมรรถภาพของรากประสาท

4.12 ยกตัวอย่างการประเมินโดยวิ ธี ROM
ตัวอย่างที่ 4.23
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 20 ของทัง้ ร่างกาย จากภาวะหมอนรองกระดูกสันหลังกดทับรากประสาท ร่วมกับมี
อาการแสดงทางพยาธิ สภาพของรากประสาท (Radiculopathy)
ประวัติ
ชายไทยอายุ 50 ปี ประสบอันตรายตกจากทีส่ งู ทาให้เกิดอาการปวดเอวทันที ปวดร้าวตาม
เส้นประสาท Sciatic ข้างซ้าย ได้รบั การวิจจิ ฉัยว่าเป็ นภาวะหมอนรองกระดูกสันหลังส่วนเอว
กดทับรากประสาท และได้รบั การรักษาทางยา และกายภาพบาบัด เป็ นเวลา 4 เดือน อาการ
ปวดตามรากประสาทไม่ทุเลา จึงได้รบั การผ่าตัด หลังผ่าตัดอาการปวดดีขน้ึ จนเกือบเป็ นปกติ
แต่หลังผ่าตัด 15 เดือน เกิดประสบอันตรายลื่นล้มขณะยกกล่องบรรจุชน้ิ ส่วนเฟอร์นิเจอร์ ผล
การตรวจ MRI พบว่า หมอนรองกระดูกสันหลังยื่นออกมากดทับรากประสาทซ้าทีร่ ะดับเดิม
อีก และกดข้างเดียวกันกับครัง้ ก่อน ผู้รบั การประเมินได้รบั การผ่าตัดหมอนรองกระดูกซ้า
ครัง้ ที่ 2 แต่หลังผ่าตัดครัง้ ที่ 2 อาการปวดไม่ทุเลา
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อาการปัจจุบนั
การตรวจร่างกาย

ผูร้ บั การประเมินยังคงมีอาการปวดเอวและปวดร้าวไปทีข่ าข้างซ้าย อาการปวดคงทีม่ าตลอด
เป็ นเวลาหลายเดือน
พบรอยแผลผ่าตัดบริเวณสันหลังส่วนเอว การตรวจ SLR ข้างซ้ายให้ผลบวกที่ 300 ผลการ
ตรวจ Achilles reflex ข้างซ้ายให้ผลลบ มีอาการชาและสูญเสียความรู้สกึ ที่ผวิ หนังโซน
จาเพาะ S1 ข้างซ้าย ผลการตรวจวัดพิสยั การเคลื่อนไหวสันหลังส่วนเอวและการตรวจ SLR
โดยใช้เครื่องวัดความเอียง 2 เครื่อง มีผลการตรวจดังนี้ มุมแอ่นเอวทีแ่ ท้จริง 200 มุมก้มเอวที่
แท้จริง 300 มุมก้มกระเบนเหน็บ (สะโพก) มีค่า 450 มุมเอียงเอวข้างซ้าย 200 มุมเอียงเอว
ข้างขวา 250 การสูญเสียความรูส้ กึ ทีผ่ วิ หนังบริเวณโซนเฉพาะ S1 อยู่ในระดับ 4 ตามตารางที่
4-15 กาลังกล้ามเนื้อทีค่ วบคุมโดยรากประสาท S1 อ่อนแรงในระดับ 4 ตามตารางที่ 4-16

การตรวจพิ เศษทางคลิ นิก ผลการตรวจ MRI หลัง การประสบอัน ตรายครัง้ ที่ 2 พบว่ า หมอนรองกระดูก สัน หลัง
กดทับรากประสาท กลับเป็ นซ้าทีร่ ะดับเดิม และผลการตรวจด้วย MRI พร้อมกับการฉีดสาร
Gadolinium หลังผ่ าตัดครัง้ ที่ 2 ปรากฏว่ายังคงมีอาการกดทับ รากประสาทอยู่อย่ างเดิม
เนื่ อ งจากมีพ ัง ผื ด จากการผ่ า ตัด กดรัด รอบรากประสาท ภาพถ่ า ยรัง สีธ รรมดาพบว่ า
ช่องหมอนรองกระดูกสันหลังแคบลงบริเวณ L5 – S1
การวิ นิจฉัยโรค
Recurrent Herniated Disc with Radiculopathy
ผลการประเมิ น
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 20 ของทัง้ ร่างกาย
คาอธิ บาย
จากตารางที่ 4-7 ผูร้ บั การประเมินสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 12 ของทัง้ ร่างกาย
เนื่องจากได้รบั การผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังและมีอาการหลงเหลืออยู่ในเวชระเบียน
ระบุ ว่า ยัง คงมีอาการเจ็บ ปวดและหลังแข็ง ทาให้สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 10 ของทัง้
ร่างกาย การผ่าตัดครัง้ ที่ 2 ทาให้เกิดการสูญเสียสมรรถภาพเพิ่มขึ้นอีก ร้อยละ 2 ของทัง้
ร่างกาย นาค่าการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ 2 ส่วนมาบวกกันจะได้ค่าร้อยละ 12 ของทัง้
ร่างกาย
จากตารางที่ 4-8 ผู้ ร ับ การประเมิน มีค่ า มุ ม แอ่ น เอวที่แ ท้ จ ริง 20 0 ท าให้มีก ารสู ญ เสีย
สมรรถภาพร้อยละ 2 ของทัง้ ร่างกาย มีมุมก้มเอวทีแ่ ท้จริง 300 เมื่อมุมก้มทีก่ ระเบนเหน็บ
(สะโพก) มีค่า 450 ทาให้มกี ารสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 4 ของทัง้ ร่างกาย (ตารางที่
4-8) นาค่าค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากการสูญเสียพิสยั การเคลื่อนไหวของการก้มและ
การแอ่นเอวมาบวกกัน คือ 2%+4% = 6% ของทัง้ ร่างกาย
จากตารางที่ 4–9 การเอียงเอวข้างขวา 250 ไม่มกี ารสูญเสียสมรรถภาพ การเอียงเอวไป
ทางซ้าย 200 มีการสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 1 ของทัง้ ร่างกาย
ดังนัน้ ผูร้ บั การประเมินมีการสูญเสียสมรรถภาพจากการสูญเสียพิสยั การเคลื่อนไหวของสัน
หลังส่วนเอว คือ 6% + 1% = 7% ของทัง้ ร่างกาย
จากตารางที่ 4-15 ผู้ร ับการประเมิน สูญ เสีย ความรู้สกึ ที่ผิว หนัง ระดับ 4 มีค่า การสูญ เสีย
ความรูส้ กึ ร้อยละ 25 (ใช้ค่าสูงสุด) จากการสูญเสียรากประสาท S1 นาค่าร้อยละการสูญเสีย
ความรูส้ กึ คือ 25% มาคูณกับค่าการสูญเสียความรูส้ กึ สัมผัสสูงสุดของรากประสาท S1 เท่ากับ
5% (ตารางที่ 4-18) ก็จะได้ค่าการสูญเสียสมรรถภาพที่เกิดจากการสูญเสียความรูส้ กึ สัมผัส
เท่ากับ 25% x 5% = 1.25% = 1% ของขา (ปรับเป็ นจานวนเต็ม)
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จากตารางที่ 4-16 ผู้ร ับ การประเมิน สู ญ เสีย ก าลัง กล้า มเนื้ อ ในระดับ 4 น าค่ า ร้อ ยละ
การสูญเสียกาลังกล้ามเนื้อคือ 25% (ใช้ค่าสูงสุด) มาคูณกับ 20% จากตารางที่ 4-18 อัน
เนื่ อ งมาจากการสูญเสีย ก าลังกล้า มเนื้อ สูง สุด ที่เกิด จากการสูญ เสียการควบคุม ด้ว ยราก
ประสาท S1 ก็จะได้ค่าการสูญเสียสมรรถภาพที่เกิดจากการสูญเสียกาลังกล้ามเนื้อของราก
ประสาท S1 เท่ากับ 25% x 20% = 5% ของขา รวมค่าการสูญเสียสมรรถภาพ 1% ของขา
จากการสูญเสียความรูส้ กึ สัมผัสและ 5% ของขา จากการสูญเสียกาลังกล้ามเนื้อ โดยใช้ตาราง
ค่ารวม ก็จะได้ค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากการสูญเสียรากประสาท S1 เท่ากับ 6% ของขา
หรือ 6% x 0.4 = 2.4% = 2% ของทัง้ ร่างกาย (ปรับเป็ นจานวนเต็ม)
รวมค่าการสูญเสียสมรรถภาพทัง้ หมด โดยใช้ตารางค่ารวมดังนี้
จากตารางที่ 4 –7 ผูร้ บั การประเมินสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 12 ของทัง้ ร่างกาย
จากตารางที่ 4- 8 ผูร้ บั การประเมินสูญเสียสมรรถภาพจากการสูญเสียพิสยั การเคลื่อนไหว
ร้อยละ 7 ของทัง้ ร่างกาย และจากการสูญเสียของระบบประสาทร้อยละ 2 ของทัง้ ร่างกาย
ดังนัน้ จะได้ค่าการสูญเสียสมรรถภาพรวมร้อยละ 20 ของทัง้ ร่างกาย (12% รวม 7%
รวม 2%) โดยใช้ตารางค่ารวม
ในกรณีท่แี พทย์ผปู้ ระเมินได้รบั การขอร้องให้แยกการสูญเสียสมรรถภาพออกเป็ นส่วน ๆ วิธหี นึ่งทีจ่ ะทาก็คอื
การประสบอันตรายครัง้ แรกได้รบั การผ่าตัดแล้วไม่มอี าการหลงเหลืออยู่ โดยไม่ต้องใช้ขอ้ มูลจาก ROM สามารถจัดให้
ผูร้ บั การประเมินสูญเสียสมรรถภาพอยู่ในระดับ 3 ของ DRE – Lumbar มีการสูญเสียสมรรถภาพ ร้อยละ 10 ของทัง้
ร่างกาย นาไปลบกับร้อยละ 20 ก็จะได้ค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากการผ่าตัดครัง้ ที่ 2 เพิม่ อีกร้อยละ 10
ตัวอย่างที่ 4.24
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 7 ของทัง้ ร่างกาย จากโรค Ankylosing Spondylitis
ประวัติ
ชายอายุ 35 ปี เจ็บป่วยด้วยโรค Ankylosing Spondylitis มีอาการปวดหลังจนทางานไม่ได้
ต้องการจะออกจากงาน จึงขอร้องให้แพทย์ช่วยประเมินการสูญเสียสมรรถภาพ
อาการปัจจุบนั
มีอาการปวดหลังปานกลาง ไม่สามารถยืดหลังให้ตวั ตรง
การตรวจร่างกาย
จากการวัดพิสยั การเคลื่อนไหวของสันหลังส่วนอกทีย่ ดึ ติดพบว่า ได้ค่ามุมหลังโก่งขัน้ ต่ า 600
มุมก้มอกเต็มทีท่ ต่ี าแหน่ง T1 อ่านค่าได้ 350 , 450 และ 550 ที่ T12 อ่านค่าได้ 250 , 300 และ
400 ตามลาดับ ค่ามุมก้มอก หาได้โดยเอาค่ามุมที่ T12 ไปลบจากค่ามุมที่ T1 จะได้ค่า 350 –
250 , 450 – 300 , 550 – 400 เท่ากับ 100 , 150 และ 150 ตามลาดับ ซึง่ เป็ นไปตามเกณฑ์
ค่ามุมหมุนอกที่ T1 ไปทางขวาวัดได้ 150 , 200 และ 150 ที่ T12 วัดได้ 50 , 100 และ 50
ตามลาดับ ดังนัน้ ค่ามุมหมุนอกไปทางขวา 150 – 50 , 200 – 100 , 150 – 50 เท่ากับ 100 ,
100 และ 100 ตามลาดับ ซึง่ เป็ นไปตามเกณฑ์ ส่วนค่ามุมหมุนอกไปทางซ้ายวัดได้ 100 จะ
เห็นได้ว่าค่ามุมหมุนอกไปทางขวาและซ้ายเท่ากัน
การวิ นิจฉัยโรค
Ankylosing Spondylitis
ผลการประเมิ น
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 7 ของทัง้ ร่างกาย
คาอธิ บาย
จากตารางที่ 4-10 การสูญเสียสมรรถภาพจากปล้องสันหลังส่วนอกยึดติดที่ 600 มีค่าเท่ากับ
ร้อยละ 5 ของทัง้ ร่างกาย มุมก้มอกเต็มที่ 150 มีค่าการสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 2 ของทัง้
ร่างกาย (ตารางที่ 4–10) เนื่ องจากค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากปล้องสันหลังส่วนอก
ยึดติ ดมากกว่าค่าการสูญเสี ยพิ สยั การเคลื่อนไหวในระนาบเดียวกัน จึงให้เลือกใช้
ค่าสูงสุดคือร้อยละ 5 ของทัง้ ร่างกาย
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จากตารางที่ 4-11 มุม หมุน อกไปทางขวาและซ้ายมีค่า 10 0 เท่ ากัน ทาให้มีก ารสูญเสีย
สมรรถภาพของทัง้ ร่างกาย 1% + 1% = 2% เนื่องจากไม่มกี ารผ่าตัดและไม่มกี ารประสบ
อันตราย จึงไม่ตอ้ งทาการประเมินตามตารางที่ 4-7 ไม่มกี ารสูญเสียทางระบบประสาท มีแต่
การสูญเสียการเคลื่อนไหวสันหลังส่วนอกอย่างเดียว ดังนัน้ ผู้รบั การประเมินรายนี้มกี าร
สูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกาย 5% รวมกับ 2% เท่ากับร้อยละ 7 ของทัง้ ร่างกาย
(ใช้ตารางค่ารวม) ถ้ามีการสูญเสียการเคลื่อนไหวที่ส่วนอื่น ๆ ของสันหลังก็ให้ประเมิน
แยกกัน แล้วนาค่าการสูญเสียสมรรถภาพทีไ่ ด้จากแต่ละส่วนมารวมกันโดยใช้ตารางค่ารวม
ตัวอย่างที่ 4.25
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 27 ของทัง้ ร่างกายจากปล้องกระดูกยุบตัว
ประวัติ
หญิงอายุ 45 ปี ตกลงมาจากบันไดสูง 2 เมตร ขณะขึน้ ไปหยิบกล่องกระดาษในโรงงาน ทาให้
ปล้องกระดูก L2 ยุบตัว (Burst Fracture L2) ร้อยละ 55 และปล้องกระดูก L3 ยุบตัวร้อยละ 20
ได้รบั การรักษาโดยการใช้กายอุปกรณ์เสริมหลังและปล้องกระดูกเชื่อมติดกัน หลังประสบ
อันตราย 6 เดือน และสามารถกลับเข้าทางานได้ในแผนกบริการการขาย
อาการปัจจุบนั
ไม่มอี าการผิดปกติทางระบบประสาท แต่ยงั คงมีอาการปวดหลัง ภายหลังทางานหนัก
การตรวจร่างกาย
กดเจ็บเล็กน้อยบริเวณกระดูกหัก การตรวจทางระบบประสาทอยู่ในเกณฑ์ปกติ การตรวจ.
SLR ให้ผลลบ วัดมุมแอ่นเอวทีแ่ ท้จริงได้ 100 มุมก้มเอวทีแ่ ท้จริงได้ 300 มุมเอียงเอวทางขวา
และซ้ายวัดได้ 150 เท่ากันทัง้ 2 ข้าง การเคลื่อนไหวของข้อสะโพกหรือมุมก้มกระเบนเหน็บ
เป็ นปกติ
การตรวจพิ เศษทางคลิ นิก การถ่ายภาพรังสีบริเวณสันหลังส่วนเอวพบว่า ปล้องกระดูกเชื่อมติดกันดี ปล้องกระดูก L2
ยุบตัวร้อยละ 50 และ L3 ยุบตัวร้อยละ 20
การวิ นิจฉัยโรค
ปล้องกระดูก L2 และ L3 ยุบตัว
ผลการประเมิ น
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 27 ของทัง้ ร่างกาย
คาอธิ บาย
จากตารางที่ 4-7
ปล้องกระดูก L2 ยุบตัวร้อยละ 55 สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 12 ของทัง้ ร่างกาย
ปล้องกระดูก L3 ยุบตัวร้อยละ 20 สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 5 ของทัง้ ร่างกาย
รวมค่าการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกายของ L2 และ L3 เท่ากับร้อยละ 16 (โดยใช้ตาราง ค่ารวม)
จากตารางที่ 4-8
ผู้ร ับ การประเมิน มีค่ า มุ ม แอ่ น เอวที่แ ท้จ ริง 100 มีก ารสูญ เสีย สมรรถภาพร้อ ยละ 5 ของ
ทัง้ ร่างกาย
ผู้รบั การประเมินมีค่ามุมก้มเอวที่แท้จริง 300 และการเคลื่อนไหวขอข้อสะโพกหรือมุมก้ม
กระเบนเหน็บปกติ คือ ตัง้ แต่ 450 ขึน้ ไป มีการสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 4 ของทัง้ ร่างกาย
จากตารางที่ 4-9
ผู้ ร ับ การประเมิน มีค่ า มุ ม เอีย งเอวไปทางขวา150 มีก ารสู ญ เสีย สมรรถภาพร้ อ ยละ 2
ของทัง้ ร่างกาย
ผูร้ บั การประเมินมีคา่ มุมเอียงเอวไปทางซ้าย 150 มีการสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 2 ของทัง้ ร่างกาย
นาค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากการวัดพิสยั การเคลื่อนไหวมาบวกกันได้ เนื่องจากเป็ นสั น
หลังส่วนเดียวกันคือ 5% + 4% + 2% + 2% เท่ากับ 13% ของทัง้ ร่างกาย
รวมค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากตารางที่ 4-7 , 4-8 , 4-9 โดยใช้ตารางค่ารวมคือ 16%
รวมกับ 13% จะได้ค่าการสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 27 ของทัง้ ร่างกาย
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4.13 เกณฑ์การแปลงค่ า การสูญ เสี ย สมรรถภาพของทัง้ ร่ า งกายไปเป็ นค่ า การสูญ เสี ย
สมรรถภาพของสันหลังเฉพาะส่ วน (Criteria for Converting Whole Person Impairment to
Regional Spine Impairment)
ในบางครัง้ แพทย์ผปู้ ระเมินอาจถูกขอร้องให้คานวณหาค่าการสูญเสียสมรรถภาพออกมาในรูปแบบการสูญเสีย
สมรรถภาพของสันหลังเฉพาะส่วนที่สู ญเสียนัน้ ๆ มากกว่าการประเมินที่ได้จากค่าการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้
ร่างกาย ในกรณีเช่นนี้ผปู้ ระเมินก็สามารถทาได้โดยการนาค่าการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกายมาหารด้วยค่าร้อย
ละของการทาหน้าทีข่ องสันหลังส่วนนัน้ ๆ
เกณฑ์การแปลงค่าทาได้ดงั นี้
1. การแปลงค่าการประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพที่ ได้จากวิ ธีการวิ นิจฉัยโรค (DRE Method) ไปเป็ น
ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของสันหลังเฉพาะส่วน
1.1 สันหลังส่วนคอให้หารด้วย 0.35
1.2 สันหลังส่วนอกให้หารด้วย 0.20
1.3 สันหลังส่วนเอวกระเบนเหน็บให้หารด้วย 0.75
หมายเหตุ : การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพทีไ่ ด้จากวิธกี ารวินิจฉัยโรค (DRE Method) กาหนดให้ความสาคัญ
ของกระดูกสันหลังส่วนต่าง ๆ ดังนี้
1. กระดูกสันหลังส่วนต่อคอ และอก มีความสาคัญในการทาหน้าทีร่ อ้ ยละ 35 ของทัง้ ร่างกาย
2. กระดูกสันหลังส่วนต่ออก และเอว มีความสาคัญในการทาหน้าทีร่ อ้ ยละ 20 ของทัง้ ร่างกาย
3. กระดูกสันหลังส่วนต่อเอว และกระเบนเหน็บ มีความสาคัญในการทาหน้าทีร่ อ้ ยละ 75 ของทัง้ ร่างกาย
2. การแปลงค่าการประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพที่ได้จากการวัดพิ สยั การเคลื่อนไหวสันหลัง (ROM
Method) ไปเป็ นค่าการสูญเสียสมรรถภาพสันหลังเฉพาะส่วน (รูปที่ 4-19)
2.1 สันหลังส่วนคอให้หารด้วย 0.80
2.2 สันหลังส่วนอกให้หารด้วย 0.40
2.3 สันหลังส่วนเอวกระเบนเหน็บให้หารด้วย 0.90
รูปที่ 4-19 ภาพด้านข้างของกระดูกสันหลังกาหนดให้ความสาคัญของการเคลื่อนไหว
ของกระดูกสันหลังส่วนต่าง ๆ ดังนี้

Lumbar 90%
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ปล้องกระดูกสันหลังทัง้ หมดแบ่งออกเป็ นส่วนต่าง ๆ แต่ละส่วนจะมีค่าสูงสุดของการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้
ร่างกาย ดังนี้ ส่วนเอว 90% ส่วนอก 40% และส่วนคอ 80% ส่วนกระเบนเหน็บและก้นกบไม่มคี ่าการสูญเสีย
สมรรถภาพ
ตัวอย่างที่ 4.26
หญิงไทยอายุ 25 ปี ประสบอันตรายบริเวณกระดูกคอขณะทางานในโรงงาน ได้รบั การรักษาโดยการผ่าตัดเชื่อม
ปล้องกระดูกคอ ขณะมารับการประเมินปล้องกระดูกคอเชื่อมติดดี จากการประเมินการสูญเสียโดยวิธกี ารวินิจฉัยโรค
(DRE Method) มีค่าการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกายร้อยละ 20 จงเปลีย่ นเป็ นค่าการสูญเสียสมรรถภาพเฉพาะ
ส่วนคอ
วิ ธีทา ค่าการสูญเสียสมรรถภาพเฉพาะส่วนคอ
= 20% หารด้วย 0.35
= 57.14%
= 57%
ตัวอย่างที่ 4.26
ชายไทยอายุ 55 ปี ตกจากทีส่ ูง มีปล้องกระดูกเอวยุบตัวหลายปล้อง จากการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพ
โดยวิธีการวัด พิสยั การเคลื่อ นไหว (ROM Method) มีค่าการสูญ เสียสมรรถภาพร้ อยละ 25 ของทัง้ ร่างกาย
จงเปลีย่ นเป็ นค่าการสูญเสียสมรรถภาพเฉพาะส่วนเอว
วิ ธีทา ค่าการสูญเสียสมรรถภาพเฉพาะส่วนเอว
= 25% หารด้วย 0.90
= 27.7% เท่ากับ 28%
ถ้าได้ค่าการสูญเสียสมรรถภาพเกิน 100% ก็ให้ปรับเป็ น 100% ของสันหลังส่วนนัน้ ๆ
ค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากการบาดเจ็บของเส้นประสาท (Impairments Due to Nerve Deficits)
นามาจากบทที่ 3 ตาราง 3 - 37
ร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพสูงสุดของทัง้ ร่างกาย (ขา) [เท้า]
เส้นประสาท
Femoral
Obturator
Superior gluteal
Inferior gluteal
Lateral femoral
cutaneous
Sciatic
Common peroneal
Superficial peroneal
Sural
Medial plantar
Lateral plantar

การสูญเสียกาลังกล้ามเนื้ อ
(Motor)
15 (37)
3 (7)
25 (62)
15 (37)
0

การสูญเสียความรูส้ ึก
ที่ผิวหนัง (Sensory)
1 (2)
0
0
0
1 (2)

ความรูส้ ึกที่
ผิดปกติ (Dysesthesia)
3 (7)
0
0
0
3 (7)

30 (75)
15 (42)
0
0
2 (5) [7]
2 (5) [7]

7 (17)
2 (5)
2 (5)
1 (2)
2 (5) [7]
2 (5) [7]

5 (12)
2 (5)
2 (5)
2 (5)
2 (5) [7]
2 (5) [7]
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ค่าการสูญเสียสมรรถภาพสูงสุดของแขนข้างเดียว เนื่ องจากการบาดเจ็บของข่ายประสาทแขน ที่ทาให้สูญเสีย
ความรู้สึ ก และ/หรือ สู ญ เสี ย ก าลัง กล้ า มเนื้ อ หรื อ สู ญ เสี ย ทัง้ ความรู้สึ ก และก าลัง กล้ า มเนื้ อ รวมกัน 100%
(Maximum Upper Extremity Impairments due to Unilateral Sensory or Motor Deficits of Brachial Plexus
or to Combined 100% Deficits.) นามาจากบทที่ 2 ตาราง 2-14
ค่าร้อยละของการสูญเสียสมรรถภาพสูงสุดของแขน
ข่ายประสาทแขนและลาประสาท

- ข่ายประสาทแขนทัง้ หมด (C5 – C8 , T1)

การสูญเสีย
ความรูส้ ึกที่ผิวหนัง
หรือเกิ ดความ
เจ็บปวด
100

100

การสูญเสีย
ความรูส้ ึกและ
กาลังกล้ามเนื้ อ
รวมกัน
100

การสูญเสียกาลัง
กล้ามเนื้ อ

- ลาประสาทบน (Upper trunk, C5 , C6
Erb-Duchenne)
- ลาประสาทกลาง (Middle trunk.C7)

25

75

81

5

35

38

- ลาประสาทล่าง (Lower trunk, C8-T1
Déjerine-Klumpke)

20

70

76

รูปแสดงการควบคุมกล้ามเนื้ อของเส้นประสาทส่วนปลายในระดับต่าง ๆ ของแขนและมือ นามาจากบทที่ 2
รูป 2-47
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4.14 การประเมิ นการสูญเสี ยสมรรถภาพของกระดูกเชิ งกราน (Rating Impairment of the
Pelvis)
กระดูกเชิงกรานประกอบด้วย กระดูก 3 ชิน้ คือ Ilium , Ischium และ Pubis ทัง้ 2 ข้างมาเชื่อมติดกันเป็ นรูป
คล้า ยวงแหวน กระดู ก Ilium เชื่อ มติด กับ กระดูก กระเบนเหน็ บ (Sacrum) โดยข้อ ต่ อ Sacroiliac synchondrosis
รูปที่ 4-20
กระดูก Pelvis รวมทัง้ กระดูกหัวเหน่ า (Symphysis Pubis) ช่วยถ่ายเทน้ าหนักจากลาตัวลงไปสู่ขาและเท้า
ในสตรีโครงสร้างของกระดูกเชิงกรานยังทาหน้าทีส่ าคัญเกีย่ วกับการตัง้ ครรภ์และคลอดบุตรอีกด้วย

รูปที่ 4-20 A กระดูกเชิงกรานหญิง

B กระดูกเชิงกรานชาย
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ตารางที่ 4-19 การสู ญ เสี ย สมรรถภาพของทัง้ ร่ า งกายจากกระดูก เชิ ง กรานผิ ด ปกติ *
Impairment due to Selected Disorders of the Pelvis)
กระดูกเชิ งกรานผิดปกติ
1. กระดูกหักชนิดไม่เลื่อนทีแ่ ละกระดูกติดดีแล้ว ไม่มคี วาม
ผิดปกติหลงเหลืออยู่
2. กระดูกหักชนิดเลื่อนทีแ่ ละกระดูกติดดีแล้ว (Malunion) โดย
ไม่มคี วามผิดปกติหลงเหลืออยู่
ก. กระดูกเรมัสข้างเดียว (Single Ramus)
ข. กระดูกเรไมทัง้ สองข้าง (Bilateral Rami)
ค. กระดูกอิเลียม (Ilium)
ง. กระดูกอิสเคีย่ ม (Ischium)
จ. กระดูกหัวเหน่าไม่แยกจากกัน
(Symphysis Pubis, Without Separation)
ฉ. กระดูกกระเบนเหน็บ (Sacrum)
ช. กระดูกก้นกบ (Coccyx)
3. กระดูกหักชนิดเลื่อนทีแ่ ละกระดูกติดดีแล้วแต่มคี วามผิดปกติ
หลงเหลืออยู่
ก. กระดูกเรมัสข้างเดียว
ข. กระดูกเรไมทัง้ สองข้าง
ค. กระดูกอิเลีย่ ม
ง. กระดูกอิสเคีย่ มเลื่อนทีต่ งั ้ แต่ 2.5 ซม. ขึน้ ไป
จ. กระดูกหัวเหน่าแยกจากกันหรือเลื่อนที่
(Symphysis Pubis, Displaced or Separated)
ฉ. กระดูกกระเบนเหน็บแตกผ่านข้อเซโครอิลแิ อก
ช. กระดูกก้นกบไม่เชื่อมติดหรือถูกผ่าตัดออก
ซ. กระดูกเชิงกรานหักผ่านเบ้าข้อสะโพก
(Fracture into Acetabulum)
4. การผ่าตัดโดยการตัดกระดูกเชิงกรานออกครึง่ ซีก
(Hemipelvectomy) (ตาราง17-32 การตัดขาและเท้า)

(Whole Person

ร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพ
ของทัง้ ร่างกาย
0

0
0
0
0
5
5
0

0
5
2
10
15
10
5
ให้ทาการประเมินโดยวิธกี ารวัดการสูญเสีย
พิสยั การเคลื่อนไหวข้อสะโพก
50

*
เมื่อมีความจาเป็ นทีต่ อ้ งนาค่าการสูญเสียสมรรถภาพของกระดูกเชิงกรานไปรวมกับค่าการสูญเสียสมรรถภาพของสันหลังจากการประเมินการสูญเสี ย
ด้วยวิธี DRE หรือ ROM อันใดอันหนึ่ง ก็สามารถทาได้โดยใช้ตารางค่ารวม

ถ้ามีการสูญเสียสมรรถภาพของกระดูกเชิงกรานแต่ละส่วน ให้นาค่าการสูญเสียสมรรถภาพเหล่านัน้ มา
รวมกันโดยใช้ตารางค่ารวม
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ตัวอย่างที่ 4.28
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 5 ของทัง้ ร่างกาย จากกระดูกเชิ งกรานร้าว (Pelvic Stress fracture)
ประวัติ
ชายไทยอายุ 25 ปี เป็ นพลทหารหน่ วยรบพิเศษได้รบั การฝึ กหนัก ต้องวิง่ โดยแบกถุงยุทธ
สัมภาระไว้บนหลัง มีน้าหนัก 20 กิโลกรัม เป็ นระยะทางไกลและยาวนาน มีอาการยืนลาบาก
เนื่องจากเจ็บปวดบริเวณเชิงกรานและด้านหน้าของต้นขาขวา อาการปวดจะเป็ นมากขึน้ เวลา
เดินและวิง่ ผู้รบั การประเมินฝื นไปกระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง 2 สัปดาห์ก่อน เข้ารับการ
ตรวจสุขภาพ ทาให้อาการเจ็บปวดกาเริบมากขึน้ เวลาวิง่
อาการปัจจุบนั
เจ็บปวดบริเวณขาหนีบข้างขวาและต้นขาด้านใน อาการปวดจะเป็ นมากขึน้ เวลาเดินและยืน
นอนพักอาการปวดจะทุเลา
การตรวจร่างกาย
กดเจ็บบริเวณหัวเหน่ าข้างขวา และทีเ่ กาะต้นของกล้ามเนื้อ Adductor และ Hamstrings ที่
บริเวณรอยต่อ Inferior ischio-pubic junction.
การตรวจทางคลิ นิก การถ่ายภาพรังสีกระดูกเชิงกราน พบรอยร้าว บริเวณขอบบนของ Obturator foramen และ
พบมี Callus เกาะพอกบริเวณนี้
การวิ นิจฉัยโรค
กระดูกร้าว (Stress Fracture) บริเวณรอยต่อ Ischiopubic junction ข้างขวา
ผลการประเมิ น
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 5 ของทัง้ ร่างกาย เนื่องจากกระดูกเชิงกรานติดช้าและมีความ
พิการเกิดขึน้ และยังคงมีอาการหลงเหลืออยู่ เมื่อการรักษาสิน้ สุด
คาอธิ บาย
การเกาะพอกของ Callus เกิดจากกระดูกร้าวทีต่ ดิ ช้า (Delayed Union) ผูร้ บั การประเมิน
ยังคงมีอาการปวดบริเวณขาหนีบข้างขวาและด้านในของต้นขาขวา หลังการรักษา 9 เดือน
ก็ยงั คงมีอาการปวดเวลาวิง่ และเดิน กระดูกหัก (Stress Fracture) บริเวณกระดูกเชิงกราน
โดยเฉพาะบริเวณกระดูก Inferior pubic rami จาเป็ นต้องได้รบั การตรวจทางคลินิกและให้
การรักษาทันเวลา ถ้าการตรวจทางคลินิกล่าช้าออกไป จะทาให้การวินิจฉัยโรคเนิ่นนาน
ออกไป เป็ นผลให้เกิด Callus เกาะพอกก้อนโตขึน้ เกิดกระดูกเชื่อมติดทีผ่ ดิ ปกติ (Malunion)
ทาให้เกิดการเจ็บปวดไปตลอด โดยเฉพาะเวลายืนและวิง่

363
4.15 การสรุปผลการประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของสันหลัง (Spine Evaluation Summary)
ให้ศึกษาจากตารางที่ 4-20
ตารางที่ 4-20 แบบสรุปการบันทึกการประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของกระดูกสันหลังส่วนต่าง ๆ*
การสูญเสียสมรรถภาพ
ส่วนเอว
ส่วนอก
ส่วนคอ
1. ค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากการ
วินิจฉัยโรค (DRE Method) (ตารางที่
4-3 ถึง 4-5)
2. ค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากการวัดพิสยั
การเคลื่อนไหว (ROM Method)
ตามหัวข้อ 4.8 และตาราง
3. ค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากความ
ผิดปกติของรากประสาท
3.1 สูญเสียความรูส้ กึ ทีผ่ วิ หนังทีม่ หี รือไม่มี
ความเจ็บปวด
3.2 สูญเสียกาลังกล้ามเนื้อ
4. ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของกระดูกเชิง
กรานผิดปกติ (ข้อ 4.14)
5. ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของสันหลัง แต่
ละส่วน (รวมค่าการสูญเสียสมรรถภาพจาก
1 - 4 โดยใช้ตารางค่ารวม)
6. รวมค่าการสูญเสียสมรรถภาพทัง้ หมดของสันหลัง (ส่วนเอว ส่วนอก ส่วนคอ) โดยใช้ตารางค่ารวม
7. ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของระบบอวัยวะอื่น ๆ ให้ระบุค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแต่ละโรคหรือภาวะว่ามาจาก
หน้าไหนของคู่มอื และค่าร้อยละของการสูญเสียสมรรถภาพ
ระบบที่มีการสูญเสียสมรรถภาพ
ค่าร้อยละของการสูญเสียสมรรถภาพ จากหน้ าไหนของคู่มือ
7.1 ...............................................
7.2 ................................................
7.3 .................................................
7.4 .................................................
7.5 ................................................
8. ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกาย ใช้รวมค่าการสูญเสียสมรรถภาพของสันหลังกับค่าการสูญเสียสมรรถภาพ
จากข้อ 7 ข้างบนโดยใช้ตารางค่ารวม
ถ้ามีค่าการสูญเสียสมรรถภาพหลายรายการให้รวมค่าการสูญเสียสมรรถภาพของสันหลังส่วนต่าง ๆ ทีม่ คี ่ามาก
ก่อน แล้วจึงจะมารวมกับค่าการสูญเสียสมรรถภาพจากระบบอวัยวะอื่น ๆ จนครบทุกรายการ
รวมค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกายทัง้ หมด ...............................................
* สันหลังแต่ละส่วนอาจใช้การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพโดยวิธกี ารวินิจฉัยโรค (DRE Method) หรือวิธกี ารวัดพิสยั การเคลื่อนไหวสันหลัง (ROM
Method) วิธใี ดวิธหี นึ่งก็ได้ ตามความเหมาะสมดังทีไ่ ด้บรรยายไว้ในคู่มอื นี้

364

365

บทที่ 5
ระบบประสาท
5.1 หลักการประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพ
5.1.1 การแปลผลอาการและอาการแสดง
5.1.2 การตรวจทางคลินิก

5.2 การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของระบบประสาทส่วนกลาง
5.3 การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของสมอง
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.3.5
5.3.6

ความผิดปกติเกีย่ วกับระดับการรูส้ กึ ตัว (Consciousness) และหรือ การตื่นตัว (Awareness)
การสูญเสียทางระบบประสาททีเ่ กิดขึน้ เป็ นครัง้ คราว (Episodic Neurologic Impairment)
ความผิดปกติเกีย่ วกับการหลับและตื่น
การสูญเสียสมรรถภาพทางสภาพจิต (Mental Status) และการเรียนรู้ (Cognition)
การสูญเสียความสามารถในการสือ่ สารด้วยภาษา (Dysphasia and Aphasia)
การสูญเสียสมรรถภาพทางอารมณ์ (Emotion) หรือ พฤติกรรม (Behavior)

5.4 การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของเส้นประสาทสมอง
5.4.1
5.4.2
5.4.3
5.4.4
5.4.5
5.4.6
5.4.7
5.4.8
5.4.9

ประสาทสมองคู่ท่ี 1 (Olfactory Nerve)
เส้นประสาทสมองคู่ท่ี 2 (Optic Nerve)
เส้นประสาทสมองคู่ท่ี 3 , 4 และ 6 (Oculomotor, Trochlear &Abducens Nerves )
เส้นประสาทสมองคู่ท่ี 5 (Trigeminal Nerve)
เส้นประสาทสมองคู่ท่ี 7 (Facial Nerve)
เส้นประสาทสมองคู่ท่ี 8 (Vestibulocochlear Nerve)
เส้นประสาทสมองคู่ท่ี 9 และ 10 (Glossopharyngeal และ Vagus Nerves)
เส้นประสาทสมองคู่ท่ี 11 (Spinal Accessory Nerve)
เส้นประสาทสมองคู่ท่ี 12 (Hypoglossal Nerve)

5.5 การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพเนื่ องจากการยืน การเดิ น และการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ
5.5.1 ความผิดปกติของการยืนและการเดิน
5.5.2 การเคลือ่ นไหวทีผ่ ดิ ปกติ

5.6 การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของมือและแขน เนื่ อจากความผิดปกติ ของระบบ
ประสาทส่วนกลาง
5.7 การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพเนื่ องจากความผิดปกติ ของไขสันหลัง
5.7.1
5.7.2
5.7.3
5.7.4

การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของการหายใจเนื่องจากความผิดปกติทางระบบประสาท
การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของการขับถ่ายปสั สาวะเนื่องจากความผิดปกติทางระบบประสาท
การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของการขับถ่ายอุจจาระเนื่องจากความผิดปกติทางระบบประสาท
การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพทางเพศเนื่องจากความผิดปกติทางระบบประสาท

5.8 การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพเนื่ องจากอาการปวดเรือ้ รัง
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5.9 การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพ เนื่ องจากความผิดปกติ ของระบบประสาทส่วนปลาย,
Neuromuscular junction, และกล้ามเนื้ อ
5.9.1
5.9.2
5.9.3
5.9.4

ระบบประสาทส่วนปลาย (Peripheral Nervous System)
Neuromuscular junction
กล้ามเนื้อ
ระบบประสาทอัตโนมัติ
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บทที่ 5
ระบบประสาท
บทนี้กล่าวถึงการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพทีเ่ กิดจากโรค พยาธิสภาพ และการทางานที่ผดิ ปกติของ
ระบบประสาทซึง่ ประกอบด้วยสมอง เส้นประสาทสมอง ไขสันหลัง รากประสาทไขสันหลัง เส้นประสาทส่วนปลายและ
กล้ามเนื้อ และเกณฑ์การประเมินค่าการสูญเสียฯทีเ่ กิดขึน้ เป็ นร้อยละของทัง้ ร่างกาย

5.1 หลักการประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพ
เนื่องจากการทางานของระบบประสาทมีความสัมพันธ์กบั การทางานของระบบอวัยวะอื่น เช่นระบบกระดูก
และกล้ามเนื้อ ระบบจักษุ ฯลฯ ตลอดจนสภาวะทางจิต อารมณ์ และพฤติกรรม ดังนัน้ ในการประเมินการสูญเสีย
สมรรถภาพ ผู้ประเมินจึงควรศึกษาและทาความเข้า ใจเกี่ยวกับหลักการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของระบบ
อวัยวะทีเ่ กีย่ วข้องดังกล่าวด้วย
การสูญเสียสมรรถภาพของระบบประสาท หมายถึงความผิดปกติทางภายวิภาค สรีรวิทยา และการทางาน
ของระบบประสาท ซึง่ ยังคงเหลืออยู่ภายหลังจากการรักษาและฟื้นฟูทางการแพทย์อย่างเต็มทีแ่ ล้ว (Maximum Medical
Improvement หรือ MMI) เกณฑ์การประเมินค่าการสูญเสียฯ จะพิจารณาจากผลกระทบของความผิดปกติดงั กล่าวทีม่ ี
ต่ อความสามารถในการประกอบจวัตรประจาวัน ของผู้ร ับการประเมิน (รายละเอีย ดเกี่ยวกับ การประกอบกิจ วัต ร
ประจาวันดูได้จากตารางที่ 1-1 ในบทที่ 1)
ในการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของระบบประสาท ผู้ประเมินต้องทราบข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการ
่
เจ็บ ป ว ย อาการและอาการแสดง ต้อ งท าการตรวจร่ า งกายทางระบบประสาท และอาจต้อ งใช้ผ ลการตรวจทาง
ห้องปฏิบตั กิ าร ทางรังสี และการตรวจทางคลินิกอื่นๆประกอบการประเมินด้วย เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุของโรค ตาแหน่ง
ของพยาธิสภาพ และการพยากรณ์โรค
ในกรณีทม่ี กี ารสูญเสียสมรรถภาพซึง่ เกิดจากโรค พยาธิสภาพ และการทางานผิดปกติของอวัยวะของระบบ
ประสาทหลายอวัยวะ เช่น สมอง เส้นประสาทสมอง และไขสันหลัง ให้ประเมินค่าการสูญเสียฯ ของแต่ละอวัยวะเป็ น
ร้อยละของทัง้ ร่างกาย แล้วนามารวมกันโดยใช้ตารางค่ารวม (Combined Values Chart : ดูบทที่ 19)
5.1.1 การแปลผลอาการและอาการแสดง
ความผิดปกติของระบบประสาท อาจทาให้เกิดอาการทีเ่ ป็ นทัวร่
่ างกายหรือเฉพาะที่ เช่น การรูส้ กึ ตัวลดลง
รูส้ กึ สับสน ความจาเสื่อม พูดจาติดขัด ปวดศีร ษะ ตามัว มองเห็นภาพซ้อน อ่อนเพลีย เจ็บปวด มีเสียงในหู วิงเวียน
ศีรษะ คลื่นไส้ กลืนหรือพูดลาบาก แขนขาอ่อนแรง เดินหรือขึน้ บันไดลาบาก ปวดร้าว ชา หรือ ปวดเสียว มือสัน่ เสีย
การทรงตัว กลัน้ อุจจาระและปสั สาวะลาบาก และสมรรถภาพทางเพศลดลง เป็ นต้น มีขอ้ สังเกตว่าอาการดังกล่าว
ข้างต้น ส่วนใหญ่เป็ นความรู้สกึ ส่วนตัวของบุคคล ซึ่งอาจรูส้ กึ ถึงความรุนแรงของอาการมากน้อยแล้วแต่บุคคล และ
ส่งผลต่อการสูญเสียหรือเกิดข้อจากัดในการประกอบกิจวัตรประจาวันของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน ดังนัน้ การประเมิน
การสูญเสียสมรรถภาพโดยอาศัยข้อมูลจากการบอกเล่ าอาการของผูร้ บั การประเมินเพียงประการเดียว อาจทาให้เกิด
ความผิดพลาดในการประเมินได้ การหาข้อมูลยืนยันทีเ่ ป็ นรูปธรรม (Objective Findings) ซึง่ ได้แก่ การตรวจร่างกาย
ทางระบบประสาท ร่วมกับการตรวจทางคลินิกทีจ่ าเป็ น จะทาให้ทราบถึงสาเหตุ ความรุนแรง และการพยากรณ์ ความ
เป็ น ไปของอาการนัน้ ๆได้ และเป็ น ข้อ มู ลส าคัญ ที่ต้ อ งน ามาพิจ ารณา เพื่อ ให้ก ารประเมิน เป็ น ไปอย่ า งถู ก ต้ อ ง
ตัวอย่างเช่น บุคคลทีม่ คี วามผิดปกติในการเดิน อาจเกิดจากพยาธิสภาพทีร่ ะบบประสาทส่วนกลาง ระบบเส้นประสาท
ส่วนปลาย หรือทัง้ สองระบบร่วมกัน การตรวจร่างกาย ถ้าพบกอาการอ่อนแรงร่วมกับการเกร็งของกล้ามเนื้อขาทัง้
สองข้าง (Spastic Paraparesis) จะทาให้ทราบว่าความผิดปกติในการเดินนัน้ น่ าจะเกิดจากพยาธิสภาพที่ไขสันหลัง
การตรวจด้วยภาพถ่ายรังสี เช่น MRI ของไขสันหลัง อาจพบ Demyelinating Plaques ซึง่ เป็ นพยาธิสภาพทีเ่ ป็ นสาเหตุ
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ของโรค ทาให้สามารถพยากรณ์ผลการรักษา การฟื้ นคืนสภาพ ความเป็ นไปของอาการในอนาคต และผลกระทบทีม่ ี
ต่อความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจาวันของบุคคลนัน้ ได้ เป็ นต้น
5.1.2 การตรวจทางคลิ นิก
ในการวินิจฉัยโรคและประเมินการสูญเสียสมรรถภาพ การตรวจร่างกายทางระบบประสาทอย่างละเอียด
จะสามารถทาให้ทราบถึงตาแหน่งหรือบริเวณทีส่ ญ
ู เสียการทาหน้าที่ การทราบข้อมูลเกีย่ วกับความรุนแรง ตาแหน่ งที่
แน่นอน ตลอดจนพยาธิสภาพทีเ่ ป็ นสาเหตุ อาจจาเป็ นต้องอาศัยการตรวจทางคลินิกเพิม่ เติม ในปจั จุบนั การตรวจทาง
คลินิก ทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการวินิจฉัย การตรวจรักษา การพยากรณ์โรค และให้ขอ้ มูลทีส่ ามารถนามาใช้ในการประเมิน
การสูญเสียสมรรถภาพมีดงั นี้
การตรวจสาหรับระบบประสาทส่วนกลาง (สมองและไขสันหลัง)
1. การประเมินสภาพจิต (Neuropsychologic Assessment)
2. การเจาะและตรวจน้าไขสันหลัง (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)
การตรวจสาหรับระบบประสาทส่วนปลาย
1. Nerve Conduction and Electromyography (EMG)
2. Quantitative Sensory Tests
3. Autonomic Function Assessment
(รายละเอียดเกีย่ วกับการตรวจทางคลินิกตามทีก่ ล่าวถึงข้างต้น ศึกษาได้จากหนังสือและตาราทางประสาทวิทยา)

5.2 การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของระบบประสาทส่วนกลาง
ระบบประสาทส่วนกลางประกอบด้วยสมองและไขสันหลัง เมื่อได้รบั บาดเจ็บหรือเกิดโรคอาจทาให้ระบบ
ประสาทส่วนกลางหลายบริเวณเกิดความเสียหายและทางานผิดปติ สาหรับสมองการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพ
จะอาศัยการตรวจร่างกายทางระบบประสาทร่วมกับการตรวจทางคลินิก เพื่อหาการสูญเสียการทางานของสมอง 4
ประเภทหลักก่อนดังนี้
(1) ระดับการรูส้ กึ ตัวและการตื่นตัวทีเ่ ป็ นอย่างถาวรหรือเป็ นครัง้ คราว
(State of Consciousness and Level of Awareness, Permanent or Episodic)
(2) สภาพจิตและการทางานผสมผสานของสมอง
(Mental Status and Intregrative Functioning)
(3) สามารถในการใช้ภาษาและเข้าใจภาษา
(Use and Understanding of Language)
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(4) พฤติกรรมและอารมณ์
(Behavior and Mood)
จากการสูญเสียการทางาน 4 ประเภทดังกล่าว ประเภทที่มคี ่าการสูญเสียฯมากที่สุดเพียงประเภทเดียว
จะถูกนามาใช้เป็ นตัวแทนการสูญเสียการทางานของสมอง จากนัน้ ให้ประเมินการสูญเสียการทางานด้านอื่นๆ เช่น
การสังการกล้
่
ามเนื้อและรับความรูส้ กึ การยืนและการเดิน และการทางานประสานกันของกล้ ามเนื้อ ฯลฯ ที่อาจเกิด
ร่วมด้วย โดยมีขนั ้ ตอนการประเมินหาค่าการสูญเสียฯ ดังนี้
ขัน้ ที่ 1 ประเมินความผิดปกติเกีย่ วกับระดับของความรูส้ กึ ตัวและการตื่นตัวของผูร้ บั การประเมิน โดย
อาการดังกล่าวอาจเป็ นแบบถาวรหรือเป็ นครัง้ คราว และใช้ตารางต่อไปนี้ในการให้ค่าการสูญเสียฯทีเ่ กิดขึน้
1.1 ตารางที่ 5.2 เกณฑ์ก ารประเมิน ค่ า การสูญ เสีย ฯ เนื่ อ งจากความผิด ปกติเ กี่ย วกับ ระดับ
การรูส้ กึ ตัวและการตื่นตัว
1.2 ตารางที่ 5.3 เกณฑ์การประเมินค่าการสูญเสียฯเนื่องจากการชักและการสูญเสียการรูส้ กึ ตัว
เป็ นครัง้ คราว
1.3 ตารางที่ 5.4 เกณฑ์การประเมินค่าการสูญเสียฯเนื่องจากความผิดปกติเกี่ยวกับการหลับ
และตื่น
ขัน้ ที่ 2 ประเมินความผิดปกติเกีย่ วกับสภาพจิตของผูร้ บั การประเมิน และให้ค่าการสูญเสียฯโดยใช้ตารางที่
5.6 เกณฑ์การประเมินค่าการสูญเสียฯเนื่องจากความผิดปกติเกีย่ วกับสภาพจิต
ขัน้ ที่ 3 ประเมินความผิดปกติเกี่ยวกับความเข้าใจและการใช้ภาษาของผู้รบั การประเมิน และให้ค่าการ
สูญเสียฯโดยใช้ตารางที่ 5.7 เกณฑ์การประเมินค่าการสูญเสียฯเนื่องจากอาการ Aphasia และ Dysphasia
ขัน้ ที่ 4 ประเมินความผิดปกติเกีย่ วกับพฤติกรรมและอารมณ์ และผูร้ บั การประเมิน และให้ค่าการสูญเสียฯ
โดยใช้ตารางที่ 5.8 เกณฑ์การประเมินค่าสูญเสียฯเนื่องจากความผิดปกติของพฤติกรรมและอารมณ์
ขัน้ ที่ 5 ประเมินความผิดปกตินารทางานของระบบประสาทส่วนกลางอื่นๆตามทีก่ ล่าวไว้ในตารางที่ 5.1
แล้วนาค่าการสูญเสียฯทีป่ ระเมินได้ มารวมกับค่าการสูญเสียฯทีม่ ากทีส่ ดุ จากการประเมินขัน้ ที่ 1-4 โดยใช้ตารางค่ารวม
(Combined Valued Chart) เป็ นค่าการสูญเสียฯทัง้ หมดของระบบประสาทส่วนกลาง
ตารางที่ 5.1 การสูญเสียสมรรถภาพทางระบบประสาทที่ให้นาค่าการสูญเสียฯที่ประเมินได้ มารวม
กับค่าการสูญเสียฯที่มากที่สุดของสมอง
การสูญเสียฯเนื่องจากความผิดปกติของเส้นประสาทสมอง
การสูญเสียฯเนื่องจากการยืน, การเดิน และการเคลื่อนไหวทีผ่ ดิ ปกติ
ความสูญเสียสมรรถภาพของแขนและมือเนื่องจากการทางานผิดปกติของระบบประสาทส่วนกลาง
การสูญเสียฯเนื่องจากการทางานผิดปกติของไขสันหลัง
การสูญเสียฯเนื่องจากอาการปวดเรือ้ รัง
การสูญเสียฯเนื่องจากความผิดปกติของระบบประสาทส่วนปลาย, การเคลื่อนไหว, และการรับความรูส้ กึ
ทัง้ หมดทีก่ ล่าวข้างต้น เป็ นการสูญเสียสมรรถภาพของระบบประสาทส่วนกลางและส่วนปลาย ทีใ่ ห้นาค่าการ
สูญเสียฯทีป่ ระเมินได้ มารวมกับค่าการสูญเสียฯทีม่ ากทีส่ ดุ ของสมอง (ดูตารางที่ 5.2 ถึง 5.4, และตารางที่ 5.6 ถึง
5.8 โดยใช้ตารางค่ารวม (Combined Values Chart )
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5.3 การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของสมอง
5.3.1 ความผิดปกติ เกี่ยวกับระดับการรูส้ ึกตัว (Consciousness) และหรือ การตื่นตัว (Awareness)
โรคหรือพยาธิสภาพของสมอง อาจทาให้ระดับการรูส้ กึ ตัวและหรือการตื่นตัวของบุคคลผิดปกติได้ ตัง้ แต่มี
อาการเป็ นครัง้ คราวไปจนถึงหมดสติ ไม่สามารถรับรู้ และตอบสนองต่อสิง่ แวดล้อมอย่างถาวร การประเมินการสูญเสีย
สมรรถภาพเนื่องจากอาการดังกล่าว จะพิจารณาจากประวัตกิ ารเจ็บปว่ ย ผลการตรวจร่างกาย และการตรวจทางคลินิก
เช่น C.T. Scan, MRI, ฯลฯ ซึง่ จะทาให้ผปู้ ระเมินทราบถึงพยาธิสภาพของโรคทีเ่ ป็ นสาเหตุ และการพยากรณ์ความ
เป็ นไปของโรคเพื่อการดูแลรักษา
ตารางที่ 5.2 เป็ นเกณฑ์สาหรับให้ค่าการสูญเสียฯ เนื่องจากความผิดปกติเกีย่ วกับระดับการรูส้ กึ ตัวหรือ
การตื่นตัว โดยพิจารณาจากความรุนแรงของอาการและผลกระทบทีม่ ตี ่อความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจาวัน
ของบุคคล
การสูญเสียระดับที่ 1 หมายถึง บุคคลที่มคี วามผิดปกติเกีย่ วกับระดับ การรูส้ กึ ตัวหรือการตื่นตัว แต่ยงั
สามารถประกอบกิจวัตรประจาวันได้ดว้ ยตนเอง โดยอาจต้องให้บุคคลอื่นช่วยบ้างในกรณีทากิจกรรมทีล่ ะเอียด ต้องใช้
ความคล่องแคลวของมือ เช่น การใส่กระดุมเสือ้
การสูญเสียระดับ ที่ 2 หมายถึง บุคคลที่ความผิดปกติเกี่ยวกับระดับการรู้สกึ ตัวหรื อ การตื่นตัว ทาให้
ความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจาวันลดลงหรือถูกจากัดมากพอสมควร ยังพอทากิจวัตรบางอย่างได้ด้วย
ตนเอง แต่ต้องการช่วยเหลือจากบุคคลอื่นในการเคลื่อนไหว, เดินทาง, อาบน้ า, และการทากิจกรรมที่ต้องการความ
ละเอียดในการใช้มอื และแขน
การสูญเสียระดับที่ 3 และ 4 หมายถึงบุคคลทีม่ คี วามผิดปกติเกีย่ วกับระดับการรูส้ กึ ตัวหรือการตื่นตัว มาก
จนการประกอบกิจวัตรประจาวันทัง้ หมดต้องรับการช่วยเหลือจากบุคคลอื่น ความแตกต่างกันระหว่าง 2 ระดับนี้ อยู่ท่ี
ความมากน้อยของการช่วยเหลือทีต่ อ้ งได้รบั
ตารางที่ 5.2 เกณฑ์การประเมิ นค่าความสูญเสียฯ เนื่ องจากความผิดปกติ เกี่ยวกับระดับการรูต้ วั
(Consciousness) และการตื่นตัว (Awareness)
ระดับการสูญเสียสมรรถภาพ
เกณฑ์การประเมิ น
มีการเปลีย่ นแปลงระดับการรูส้ กึ ตัวเกิดขีน้ แต่ละครัง้ เพียง
ระดับที่ 1
ช่วงสัน้ ๆ และอาการดังกล่าวเกิดขึน้ ซ้าๆไม่หายไป
ร้อยละ 0-14 ของทัง้ ร่างกาย
และ
ความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจาวันถูกจากัดเพียง
เล็กน้อย
ระดับที่ 2
ร้อยละ 15- 39 ของทัง้ ร่างกาย

ระดับที่ 3
ร้อยละ 40-69 ของทัง้ ร่างกาย

มีการเปลีย่ นแปลงระดับการรูส้ กึ ตัวเกิดขีน้ แต่ละครัง้ เพียง
ช่วงสัน้ ๆ และอาการดังกล่าวเกิดขึน้ ซ้าไม่หายไป
และ
ความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจาวันถูกจากัดมาก
พอสมควร
มีการเปลีย่ นแปลงของระดับการรูส้ กึ ตัวนานจนความสามารถใน
การดูแลตนเอง (Personal Self Care) และการประกอบกิจวัตร
ประจาวันอื่นๆลดลงมาก ต้องได้รบั การช่วยเหลือจากบุคคลอื่น
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ระดับที่ 4
ร้อยละ 70-90 ของทัง้ ร่างกาย

เกณฑ์การประเมิ น
อยู่ในสภาพ Semicoma ไม่สามารถประกอบกิจวัตรประจาวัน
ทัง้ หมดได้ ต้องได้รบั การช่วยเหลือจากบุคคลอื่น ต้องพึง่ การดูแล
ทางการพยาบาล และการใช้วธิ กี ารทางแพทย์ช่วยการดารงชีพ
หรือ
อยู่ในสภาพ Irreversible Coma ต้องอาศัยวิธกี ารทางการแพทย์
ช่วยการดารงชีพ

ตัวอย่างที่ 5.1
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 0-14 ของทัง้ ร่างกายเนื่ องจากอาการ Orthostatic Hypotension
ผูป้ ่ วย
ชายไทย อายุ 50 ปี
ประวัติ
มีอาการหมดสติทรุดตัวลงทันทีเป็ นครัง้ คราวในระยะ 3 ปี ทผ่ี ่านมา ได้รบั การวินิจฉัยว่าเป็ น
Parkinson’s disease ได้รบั การรักษาด้วยยาทีเ่ หมาะสมตลอดระยะเวลา 10 ปี ทผ่ี ่านมา
อาการปัจจุบนั
มีความดันโลหิตต่ าเมื่อเปลีย่ นท่าของร่างกาย, วิงเวียนศีรษะ, หน้ามืด, ตาลาย, รูส้ กึ สับสน,
มึนงง, ร่วมกับอาการสันของมื
่
อขณะพัก (Resting Tremor)
การตรวจร่างกาย
ความดันโลหิต 140/90 ม.ม.ปรอทในท่านัง่ และ 100/70 ม.ม.ปรอทในท่ายืน ร่วมกับชีพ
จรเต้นเร็วเพิม่ ขึน้ เล็กน้ อย อาการของ Parkinson’ syndrome ที่พบได้แก่ ไม่มกี าร
แสดงออกของสีหน้า, มีการสันขณะพั
่
กและพูดติดขัด , ข้อศอกและข้อมือมีการเกร็งเวลา
โยกคล้ายกับการง้างมีดพับ การก้าวเดินไม่มนคง
ั ่ และมีการก้าวถอยหน้าและถอยหลัง
หน้าและปากมีการเคลื่อนไหวทีผ่ ดิ ปกติเล็กน้อย
การตรวจทางคลิ นิก
ทา MRI: ไม่พบพยาธิสภาพทีช่ ดั เจน พบเพียงร่องสมองขยายกว้างว่าปกติเล็กน้อย
การวิ นิจฉัยโรค
Parkinson;syndrome ร่วมกับอาการความดันโลหิตต่าเมื่อเปลีย่ นท่าของร่างกาย
ผลประเมิ น
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 14 ของทัง้ ร่างกาย เนื่องจากอาการหมดสติชวครู
ั ่ ่ และให้นา
ค่าการสูญเสียฯนี้ไปรวมกับค่าการสูญเสียฯ เนื่องจากการเคลื่อนไหวผิดปกติโดยใช้ตาราง
ค่ารวม
คาอธิ บาย
ถึงแม้จะมีการปรับขนาดของยาเพื่อควบคุมอาการ ผูร้ บั การประเมินยังต้องการช่วยเหลือ
จากบุ คคลอื่น เพื่อป้องกันการเกิด อันตรายจากการหกล้ม ทาให้มีข้อ จากัด บ้างในการ
ประกอบกิจวัตรประจาวันทัง้ หมดด้วยตนเอง
ตัวอย่างที่ 5.2
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 15-39 เนื่ องจากการรูส้ ึกตัวลดลงเพราะ Uremic Encephalopathy
ผูป้ ่ วย
ชายไทยอายุ 40 ปี
ประวัติ
เป็ นโรคไตวายลุกลามมาประมาณ 5 ปี ต้องล้างไตทุก 3 สัปดาห์ 3 ปี ทผ่ี ่านมามีสมาธิและ
การรูส้ กึ ตัวลดลงบ่อยครัง้ ร่วมกับกลุ่มอาการ Uremic Uncephalopathy
อาการปัจจุบนั
มีอาการหลงลืม จาสถานที่ บุคคลและเวลาไม่ได้ มักเกิดช่วงระหว่างการล้างไตแต่ละครัง้
และมีความรูส้ กึ ร้อนและชาบริเวณเท้าทัง้ สองข้าง
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การตรวจทางคลิ นิก

การวิ นิจฉัยโรค
ผลการประเมิ น

คาอธิ บาย

ความดันโลหิต 140/90 ม.ม.ปรอท ไม่ทราบวัน เวลา บุคคลและสถานที่, จาคาพูด 2 – 3
คาทีพ่ ูดให้ฟงั ได้ไม่ด,ี ให้พูดทวนตัวอักษร 7 ตัว จากหลังไปหน้าตามทีผ่ ตู้ รวจบอกไม่ได้,
ไม่สามารถอธิบายความหมายของสุภาษิต , กาลังของขา 2 ข้างลดลง (Grade 4/5), Deep
tendon reflex ลดลง, การรับความรูส้ กึ เจ็บปวด, เย็น และการสันบริ
่ เวณปลายเท้าทัง้ สอง
ข้างลดลง, และรูส้ กึ เจ็บปวดมากเวลาทีบ่ บี บริเวณส้นเท้าเอ็นร้อยหวายทัง้ สองข้าง
การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง (EEG) พบคลื่น Alpha, 8-13 Hz ลดลง และพบคลื่นTheta, 4-7
Hz เด่นชัดและกระจายทัวไป,
่ เอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง ปกติ, การตรวจเลือดพบ BUN,
Creatinine และ Calcium เพิม่ ขึน้ สูง และ Phosphorus ลดลง
Uremic Encephalopathy ร่วมกับการรูส้ กึ สับสนเป็ นครัง้ คราว (Episodic Confusion) และ
Uremic Neuropathy.
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 30 ของทัง้ ร่างกาย เนื่องจากการรูส้ กึ ตัวลดลงเพราะโรคไตวาย
และให้ ป ระเมิน ค่ า การสู ญ เสีย ฯเนื่ อ งจากโรคไต และเส้น ประสาทส่ ว นปลายเสื่อ ม
(Peripheral Neuropathy) แลว้นาค่าการสูญเสียฯทัง้ หมดมารวมกันโดยใช้ตารางค่ารวม
(Combined Values Chart)
อาการของโรคไตทีท่ าให้ผรู้ บั การประเมินมีขอ้ จากัดในการประกอบกิจวัตรประจาวัน คือ
การรู้สกึ ตัวลดลง โดยมีอาการสมองเสื่อม (Dementia) ร่วมด้วย การประกอบกิจวัตร
ประจาวันของผู้รบั การประเมินรายนี้ ถูกจากัดพอสมควรจากอาการดังกล่าว นอกจากนี้
ยังถูกจากัดจากโรคเส้นประสาทส่วนปลายเสือ่ ม, โรคไตวาย และการล้างไต

ตัวอย่างที่ 5.3
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 40-69 ของทัง้ ร่างกายเนื่ องจากรูส้ ึกตัวลดลงและสมองเสื่อม (Dementia)
ผูป้ ่ วย
ชายไทยอายุ 55 ปี
ประวัติ
มีอาการแขนขาข้างซ้ายอ่อนแรงอย่างเฉียบพลัน ร่วมกับตาสองข้างมองไม่เห็นครึ่งซีก
และสูญเสียการรับความรูส้ กึ ของร่างกายซีกซ้าย ได้รบั การรักษามาแล้วประมาณ 1 ปี แล้ว
อาการปัจจุบนั
ต้องได้รบั การช่วยเหลือจากบุคคลอื่นในการประกอบกิจวัตรประจาวัน , นอนอยู่บนเตียง
ตลอดเวลา, พยายามทีจ่ ะกินอาหารเอง แต่ไม่สามารถลุกขึน้ จากเตียงเดินมายังเก้าอี้ได้ ,
ไม่สามารถควบคุมการขับถ่าย, ไม่ตอ้ งใช้เครื่องช่วยหายใจ, การทางานของหัวใจเป็ นปกติ
ด้วยการใช้ยาควบคุมยา
การตรวจร่างกาย
ระดับการรูส้ กึ ตัวและการตื่นตัวลดลง,ไม่ทราบวัน, เวลา, สถานทีแ่ ละตัวบุคคล, ไม่สามารถ
ทาตามคาสังได้
่ , แขนขาข้างซ้ายอ่อนแรง และการรับรูค้ วามรูส้ กึ ของร่างกายซีกซ้า ยลดลง
(Hemisensory Loss) ร่วมกับอาการตาทัง้ สองข้างบอดครึง่ ซีก (Hemianopia)
การตรวจทางคลิ นิก
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ไม่พบว่ามีเลือดออกในสมอง พบลักษณะที่เข้าได้กบั เนื้อสมองตาย
จากการขาดเลือดบริเวณ Central-Parietal Area และตรวจพบคลื่นสมองชนิดความถี่ช้า
(Slow Wave) ในบริเวณเดียวกัน ไม่พบคลื่นสมองทีบ่ ่งถึงการเกิดอาการชัก
การวิ นิจฉัยโรค
โรคสมองเสือ่ ม (Dementia) และอัมพาตของร่างกายครึง่ ซีก (Hemiplegia)
ผลการประเมิ น
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 49 ของทัง้ ร่างกายเนื่องจากการรู้สกึ ตัวและการตื่นตัวลดลง
เพราะโรคสมองเสื่อม (Dementia ให้นาค่าการสูญเสียฯดังกล่าวรวมกับค่าการสูญเสียฯ
ทางระบบประสาทอื่น (อัมพาตครึง่ ซีกและตาบอดครึง่ ซีก) โดยใช้ตารางค่ารวม (Combine
Values Chart)
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ผูร้ บั การประเมินรายนี้อยู่ในสภาพที่การประกอบกิจวัตรประจาวันเกือบทัง้ หมดต้องได้รบั
การช่วยเหลือจากบุคคลอื่น เช่นยังสามารถชมโทรทัศน์ได้ แต่เปิ ดเครื่องรับโทรทัศน์เอง
ไม่ได้ ต้องได้รบั การช่วยเหลือจากบุคคลอื่น

ตัวอย่างที่ 5.4
สุญเสียสมรรถภาพร้อยละ 70-90 เนื่ องจากอยู่ในสภาพ Persistent vegetative state
ผูป้ ่ วย
หญิงไทย อายุ 40 ปี
ประวัติ
ประมาณ 6 เดือนก่อนได้รบั บาดเจ็บทีศ่ รี ษะจากอุบตั เิ หตุรถยนต์ มีอาการไม่รสู้ กึ ตัวร่วมกับ
หัวใจหยุดเต้น ได้รบั การช่วยฟื้นคืนชีพ แต่ยงั คงมีอาการไม่รสู้ กึ ตัวมาตลอด ต้องให้อาหาร
และน้าโดยทางสายยาง
อาการปัจจุบนั
ไม่รสู้ กึ ตัว ไม่สามารถรับรู้และตอบสนองต่อการสื่อสารด้วยคาพูด หรือแม้แต่การกระตุ้น
ด้วยการทาให้เจ็บ
การตรวจร่างกาย
ไม่พบปฏิกริ ยิ าตอบสนองต่อสิง่ แวดล้อม หรือการตอบสนองทีม่ จี ุดมุ่งหมายต่อสิง่ กระตุ้น ,
ไม่เข้าใจคาพูดและภาษา, ลืมตาตื่นเป็ นครัง้ คราวตาม Sleep-Wake Cycle, ไม่สามารถ
ควบคุมการขับถ่ายได้เลย, ม่านตามีการหดตัวต่อแสงทีส่ ว่างมาก, ตรวจไม่พบ Doll‘s eye
movement, มีการกระตุกของตา (Nystagmus) เมื่อทาการทดสอบ Cold caloric, DTR
ไวกว่าทัง้ สองข้างได้, และจังหวะและอัตราการเต้นของหัวใจปกติ
การตรวจทางคลิ นิก
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ของสมองพบเลือดออกภายที่ สมองทัง้ สองข้างและพบเลือดภายใน
โพรงสมองด้วย, ตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองพบคลื่นชนิด Delta กระจายทัวไปบริ
่
เวณสมอง
ทัง้ สองข้าง
การวิ นิจฉัยโรค
Persistent vegetative state จากสมองช้าและเลือดออกในสมอง
ผลการประเมิ น
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 90 ของทัง้ ร่างกาย
คาอธิ บาย
Persistent vegetative state หมายถึง ลักษณะทางคลินิกของผูป้ ่วยทีไ่ ม่สามารถรับรูแ้ ละ
ตอบสนองต่อสิง่ แวดล้อมอย่างสิ้นเชิง ร่วมกับมีการหลับและตื่นตามระยะเวลา (SleepWake Cycle) ประสาทอัตโนมัตขิ องสมองส่วน Hypothalamus และก้านสมอง (Brain
Stem) ยังคงทางานได้ทงั ้ หมดหรือเพียงบางส่วน โดยทีล่ กั ษณะทางคลินิกดังกล่าวคงอยู่
นานกว่า 1 เดือนขึน้ ไป ภายหลังสมองได้รบั บาดเจ็บหรือเกิดโรคอย่างเฉียบพลัน
5.3.2 การสูญเสียทางระบบประสาทที่เกิ ดขึน้ เป็ นครังคราว
้
(Episodic Neurologic Impairment)
การสูญเสียทางระบบประสาททีเ่ กิดขึน้ เป็ นครัง้ คราวในทีน่ ้หี มายถึง การเป็ นลมหมดสติ, การชัก และความ
ปกติเกีย่ วกับการหลับและตื่น การสูญเสียเหล่านี้จะทาการประเมินและให้ค่าการสูญเสียฯ เมื่อมีอาการเกิดขึน้ อยู่เสมอ
และเป็ นการสูญเสียสมรรถภาพทีถ่ าวร และการเกิดขึน้ เป็ นครัง้ คราวหมายถึง ต้องเกิดขึน้ มากกว่า 1 ครัง้
การสูญเสียทางระบบประสาทที่เกิดขึน้ เป็ นครัง้ คราว ถ้ามีสาเหตุมาจากโรคหรือพยาธิสภาพของระบบ
ประสาท ให้ประเมินการสูญเสียตามแนวทางทีก่ ล่าวไว้ในบทนี้ แต่ถ้ามีสาเหตุมาจากระบบอวัยวะอื่นเช่น ระบบหัวใจ
และหลอดเลือด, ระบบทางเดินหายใจ แล้วทาให้เกิดอาการทางระบบประสาท ให้ประเมินการสูญเสียโดยพิจารณา
ระบบอวัยวะอื่นทีเ่ กีย่ วข้องด้วย
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ในการประเมินการสูญเสียทางระบบประสาททีเ่ กิดขึน้ เป็ นครัง้ คราว ต้องแน่ ใจว่าผูร้ บั การประเมินได้รบั การ
รักษาและฟื้นฟูสภาพเกีย่ วกับการสูญเสียดังกล่าวจนถึงทีส่ ดุ แล้ว (MMI) และไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงของการสูญเสียอย่าง
มีนัยสาคัญอีกต่อไป ข้อมูลสาคัญทีต่ ้องนามาพิจารณาในการประเมินได้แก่ ลักษณะหรือรูปแบบของการเกิดอาการ,
ผลกระทบทีม่ ตี ่อความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจาวัน , ความเหมาะสมของการรักษาและผลของการรักษา,
ตลอดจนผลการตรวจทางคลินิกทีจ่ าเป็ น เช่น การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ, การตรวจคลื่นสมอง เป็ นต้น ทัง้ นี้เพื่อใช้เป็ น
ข้อมูลในการประเมินความรุนแรงและการพยากรณ์โรค
รายละเอียดเกีย่ วกับความถี่ของการเกิดอาการ, ระยะเวลาของการเกิดอาการแต่ละครัง้ , และผลกระทบต่อ
การประกอบกิจวัตรประจาวัน เป็ นข้อมูลทีผ่ ปู้ ระเมินจาเป็ นต้องทราบ ในกรณีของอาการชัก เนื่องจาก(1) การสูญเสีย
ระดับการรูส้ กึ ตัวขณะและภายหลังอาการชัก, (2) การแปรปรวนทางพฤติกรรมทีเ่ กิดจากการชัก, และ (3) อาการอื่นๆที่
ทาให้เกิดอุปสรรคต่อการทากิจกรรมในเวลากลางวัน มีผลกระทบโดยตรงต่อความสามารถในการประกอบกิจวัตร
ประจาวันของบุคคล ดังนัน้ ผูป้ ระเมินควรทราบรายละเอียดเกีย่ วกับ (1) ผลของการควบคุมอาการด้วยการรักษา, (2)
การเกิดอาการชักร่วมกับการหมดสติทเ่ี กิดขึน้ ในเวลากลางวัน , (3) การเกิดอาการชักในเวลากลางคืนแล้วมีผลตกค้าง
ต่อบุคคลในเวลากลางวัน, และ (4) การหมดสติหรือการไม่สามารถสื่อสารกับบุคคลอื่นเพียงชัวครู
่ ่ ทีอ่ าจมีผลกระทบ
ต่อการประกอบกิจวัตรประจาวันอย่างมีนัยสาคัญ การประเมินค่าการสูญเสียฯเนื่องจากอาการชัก จะขึน้ อยู่กบั อาการ
ทีเ่ กิดขึน้ มีผลกระทบต่อการประกอบกิจวัตรประจาวันของบุคคลมากน้อยเพียงใด
สาหรับอาการมึนงง หรือหมดสติชวครู
ั ่ ่ เนื่องจากสมองขาดเลือด มีกลไกการเกิดอาการหลายประการ เช่น
ความดันโลหิตลดต่ าจากการเปลีย่ นท่าของร่างกาย (Orthostatic Hypotension), Reflex action, และหัวใจทางาน
ผิดปกติ การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพให้ใช้เกณฑ์ประเมินค่าการสูญเสียฯเดียวกันกับอาการชั ก(เกณฑ์ตาม
ตารางที่ 5.3) ทัง้ นี้ ต้องคานึงถึงการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของระบบอวัยวะอื่นทีเ่ กีย่ วข้องด้วย
ตารางที่ 5-3
เกณฑ์การประเมิ นค่าสูญเสียฯเนื่ องจากอาการชัก (Convulsion) และการสูญเสียการรูส้ ึกตัวเป็ นครังคราว
้
(Episodic Loss of Consciousness or Awareness)
ระดับการสูญเสียสมรรถภาพ
เกณฑ์การประเมิ น
มีอาการเกิดขึน้ เป็ นครัง้ คราว โดยทราบล่วงหน้าถึงลักษณะของ
ระดับที่ 1
อาการทีจ่ ะเกิดขึน้ แต่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดอาการ
ร้อยละ 0-14 ของทัง้ ร่างกาย
ขึน้ เมื่อใด อาการดังกล่าวไม่จากัดการประกอบกิจวัตรตามปกติ
แต่เป็ นความเสีย่ งของบุคคล หรืออาจทาให้การประกอบกิจวัตร
ประจาวันถูกจากัด
หรือ
ความดันโลหิตลดลง 15/10 ม.ม.ปรอท โดยไม่มกี ารชดเชยด้วย
การปรับชีพจรให้เร็วขึน้ , มีอาการนานกว่า 2 นาทีหลังจาก
ได้รบั ปจั จัยกระตุน้ ให้เกิดอาการ, ร่วมกับการสูญเสียการรูส้ กึ ตัว
ทีจ่ ากัดการประกอบกิจวัตรประจาวัน
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ระดับการสูญเสียสมรรถภาพ
ระดับที่ 2
ร้อยละ 15- 29 ของทัง้ ร่างกาย

เกณฑ์การประเมิ น
มีอาการเกิดขึน้ เป็ นครัง้ คราวและรุนแรงจนการประกอบกิจวัตร
ประจาวันบางอย่างถูกจากัด
หรือ
ความดันโลหิตลดลงปานกลาง 25/15 ม.ม. ปรอท ร่วมกับการ
สูญเสียการรูส้ กึ ตัวเป็ นเวลานาน 1–2 นาที และอาการดังกล่าว
จากัดการประกอบกิจวัตรประจาวันบางอย่าง

ระดับที่ 3
ร้อยละ 30-49 ของทัง้ ร่างกาย

อาการทีเ่ กิดขึน้ รุนแรงและเกิดขึน้ บ่อยจนทาให้การประกอบ
กิจวัตรประจาวันถูกจากัด การประกอบกิจวัตรต้องได้รบั การ
ดูแล, ชีแ้ นะ, และป้องกันอันตรายจากบุคคลอื่น
หรือ
มีอาการความดันโลหิตลดลงมาก 30/20 ม.ม.ปรอทเกิดขึน้ ซ้า
บ่อยครัง้ ร่วมกับการสูยเสียการรูส้ กึ ตัวนาน 1–2 นาที
และ
มีอาการหรืออาการแสดงเฉพาะทีห่ รือทัวไปทางระบบประสาท
่
ร่วมด้วย

ระดับที่ 4
ร้อยละ 50-70 ของทัง้ ร่างกาย

ไม่สามารถควบคุมอาการทีเ่ กิดขึน้ ได้ อาการมีความรุนแรงและ
เกิดขึน้ เป็ นประจา จนทาให้ความสามารถในการประกอบกิจวัตร
ประจาวันถูกจากัดอย่างมาก
หรือ
มีอาการความดันโลหิตลดลงมาก 30/20 ม.ม.ปรอท เกิดขึน้ ซ้า
บ่อยครัง้ ร่วมกับการสูญเสียการรูส้ กึ ตัวทีค่ วบคุมไม่ได้ และไม่
สามารถควบคุมกล้ามเนื้อ เป็ นเหตุให้เสีย่ งต่อการได้รบั บาดเจ็บ
ของร่างกาย

ตัวอย่างที่ 5.5
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 0-14 เนื่ องจากอาการเวียนศีรษะ (Dizziness and Light-Headedness)
ผูป้ ่ วย
ชายไทย อายุ 55 ปี
ประวัติ
มีอาการพูดตะกุกตะกัก, หน้าซีด และเหงื่อแตก, อาการทัง้ หมดหายเป็ นปกติภายในเวลา
ประมาณ 1 นาที เริม่ มีอาการดังกล่าวเมื่อ 2 ปี ทแ่ี ล้ว อาการเหล่านี้มกั เกิดขึน้ ในขณะที่
เปลีย่ นจากท่านอนเป็ นท่านังหรื
่ อลุกขึน้ ยืน และมีอาการวิงเวียนศีรษะ, และมึนงงร่วมด้วย
อาการปัจจุบนั
มีอาการมาอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่ทาให้เกิดข้อจากัดในการประกอบกิจวัตรประจาวัน
การตรวจร่างกาย
ความดันโลหิต 130/80 ม.ม.ปรอทในท่า นัง่ , 110/70 ม.ม.ปรอท ในท่ ายืน โดยไม่พ บ
การเต้นเร็วขึน้ ของชีพจร
การตรวจทางคลิ นิก
ไม่พบความผิดปกติของระบบประสาท
การวิ นิจฉัยโรค
อาการเวียนศีรษะ(Dizziness and Light-headedness )
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ผลการประเมิ น
คาอธิ บาย

สูยเสียสมรรถภาพร้อยละ 4 ของทัง้ ร่างกาย
ไม่พบการสูญเสียสมรรถภาพอื่นทีจ่ ะนามารวม

ตัวอย่างที่ 5.6
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 0-14 เนื่ องจากอาการชัก (Partial epilepsy)
ผูป้ ่ วย
หญิงไทย อายุ 30 ปี
ประวัติ
เกิด อาการชัก แบบกระตุ ก และเกร็ง ทัง้ ตัว (Tonic-clonic convulsion) ตัง้ แต่ อ ายุ 18 ปี
อาการเริม่ เกิดขึน้ ทีม่ อื ข้างขวาก่อนแล้วลามเป็ นการกระตุกและเกร็งทัง้ ตัว หลังจากการชัก
ไม่สามารถรับรูแ้ ละสือ่ สารกับผูอ้ ่นื ได้ชวขณะ
ั่
มีอาการอ่อนแรงทีม่ อื ขวา ปวดศีรษะและมึนงง
อาการเหล่านี้จะเป็ นอยู่นานประมาณ 2-3 ชัวโมง
่
ผูป้ ว่ ยเกิดอาการชักสัปดาห์ละ 2-3 ครัง้
อาการปัจจุบนั
ภายหลังจากการรักษาด้วยการกินยากันชักอย่างสม่าเสมอ อาการชักลดลงเหลือเพียงรูส้ กึ
ผิดปกติทม่ี อื และพูดลาบากขณะเกิดอาการ ไม่มกี ารกระตุกและเกร็งทัง้ ตัว และเกิดอาการ
ประมาณ 2-3 เดือนต่อครัง้
การตรวจร่างกาย
สัญญาณชีพ, การตรวจร่างกายทัวไป
่ และการตรวจร่างกายทางระบบประสาทปกติ
การศึกษาทางคลิ นิก
การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองพบ Spike เล็กน้อยบริเวณ Temporal Lobes ทัง้ สองข้าง
การแปลผลคลื่นไฟฟ้าสมองอยู่ในเกณฑ์ปกติ, การตรวจ MRI ไม่พบสิง่ ผิดปกติ
การวิ นิจฉัยโรค
โรคลมชักชนิด Partial epilepsy ร่วมกับการสูญเสียการรูส้ กึ ตัว
ผลประเมิ น
สูยเสียสมรรถภาพร้อยละ10 ของทัง้ ร่างกายจากโรคลมชัก
คาอธิ บาย
ถึงแม้จะพยายามควบคุมการชัก ก็ยงั ไม่สามารถทาได้ตามทีต่ อ้ งการ การทีย่ งั มีอาการ อาจ
ทาให้ไม่สามารถขอใบอนุ ญาตขับรถยนต์ และการทางานกับเครื่องจักร ต้องจากัดให้
ทางานเฉพาะในสภาพแวดล้อมทีไ่ ม่เสีย่ งต่อการได้รบั อันตราย
ตัวอย่างที่ 5.7
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 0-14 เนื่ องจากอาการชัก (Partial epilepsy)
ผูป้ ่ วย
หญิงไทย อายุ 24 ปี
ประวัติ
ประสบอุบตั เิ หตุรถยนต์ ศีรษะได้รบั บาดเจ็บ, 1 สัปดาห์ต่อมาเกิดอาการชัก ก่อนชักจะรูส้ กึ
แปลกๆทีม่ อื ซ้าย ตามมาด้วยการสันของมื
่
อแล้วลามไปเป็ นทัง้ แขน ขณะเดียวกัน จะมีการ
ขยับริมฝีปาก, พูดไม่เป็ นภาษา และรูส้ กึ สับสนหลังการชักนานประมาณ 5-10 นาที
อาการปัจจุบนั

การตรวจร่างกาย
การตรวจทางคลิ นิก
การวิ นิจฉัยโรค
ผลประเมิ น

ได้รบั รักษาด้วยยากันชักติดต่อกันเป็ นเวลา 6 เดือน สามารถควบคุมการชักได้ และต่อมา
ผูร้ บั การประเมินขาดยา เกิดอาการชัก 3 ครัง้ หลังจากหยุดยามาได้ 2 สัปดาห์ และเมื่อ
ได้รบั ยาเดิมอีก สามารถควบคุมอาการชักได้ โดยยังมีอาการรู้สกึ แปลกที่มือซ้ายเป็ น
ครัง้ คราว
ตรวจไม่พบความผิดปกติทางระบบประสาท
การตรวจคลื่นสมอง, เอกซย์คอมพิวเตอร์สมอง และ MRI ไม่พบสิง่ ผิดปกติ
โรคลมชักชนิด Partial epilepsy ร่วมกับการสูญเสียการรูส้ กึ ตัว
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 14 ของทัง้ ร่างกายเนื่องจากโรคลมชัก
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เป็ น โรคลมชักที่เกิด ภายหลังสมองได้ร ับบาดเจ็บ ซึ่งต้องควบคุมอาการด้วยการใช้ย า
เนื่องจากเมื่อหยุดยาจะกลับมีอาการชักอีก

ตัวอย่างที่ 5.8
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 15-29 เนื่ องจากอาการชัก (Partial epilepsy)
ผูป้ ่ วย
ชายไทย อายุ 40 ปี
ประวัติ
เมื่ออายุ 30 ปี ประสบอุบตั เิ หตุรถยนตร์สมองได้รบั บาดเจ็บ มีอาการไม่รสู้ กึ ตัว ต้องรับการ
รักษาในโรงพยาบาลนาน 4 สัปดาห์ หลังจากฟื้นได้รบั การฟื้นฟูร่างกายเป็ นเวลานาน 1 ปี
และตรวจไม่พบความผิดปกติทางระบบประสาท
5 ปี ก่อนเริม่ มีอาการชักเฉพาะที่ (Focal Seizure) ร่วมกับการหมดสติไปชัวครู
่ ่ อาการ
ดังกล่าวเกิดขึน้ โดยเฉลีย่ สัปดาห์ละ 2 ครัง้
อาการปัจจุบนั
หนึ่ ง ปี ท่ีผ่ า นมา ได้ ร ับ การรัก ษาด้ ว ยการกิ น ยากัน ชัก อย่ า งสม่ า เสมอตามที่ แ พทย์
ผูเ้ ชีย่ วชาญทางประสาทวิทยาสัง่ แต่ยงั มีอาการรู้สกึ อ่อนแรงที่ มอื และแขนข้างขวาชัวครู
่ ่
นานครัง้ ละประมาณ 3 นาที และมีอาการเกิดขึน้ ประมาณเดือนละครัง้ ทาให้เกิดข้อจากัด
ในการทางานและการขับรถยนต์
การตรวจร่างกาย
สัญญาณชีพปกติ ไม่พบความบกพร่องด้านความจาและการสื่อสาร, เส้นประสาทสมอง
ปกติ, แขนและมือข้างขวาอ่อนแรงเล็กน้อย ใช้น้ิวมือข้างขวาได้ไม่คล่องเหมือนเดิม กาลัง
ของนิ้วมือ 4/5, Deep tendon reflex ของกล้ามเนื้อ Bicep เพิม่ ขึน้ , Co-ordination Test
นิ้วมือข้างขวาทาได้ไม่คล่อง
การตรวจทางคลิ นิก
การตรวจคลื่นสมองพบคลื่นชนิด Delta ทีบ่ ริเวณ Tempero-parietal Lobe ข้างซ้าย และ
พบการขาดเลือดของสมองบริเวณดังกล่าวจากการตรวจ MRI
การวิ นิจฉัยโรค
โรคลมชักชนิด Partial epilepsy
ผลประเมิ น
สูญเสียสมรรถภพาร้อยละ 25 ของทัง้ ร่างกายจากโรคลมชัก ให้นาค่าการสูญเสียฯนี้
รวมกับ การสูญ เสีย สมรรถภาพทางประสาทอื่น ที่ต รวจพบ เช่ น แขนแ ละมือ ข้า งขวา
อ่อนแรงใช้งานได้ไม่ถนัด เป็ นการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกายโดยใช้ตารางค่ารวม
(Combine Values Chart)
คาอธิ บาย
เป็ นการชักทีเ่ กิดภายหลังจากสมองได้รบั บาดเจ็บ ยืนยันโดยพบพยาธิสภาพจากการตรวจ
คลื่นสมองและ MRI ร่วมกับการสูญเสียสมรรถภาพของมือและแขนจากการบาดเจ็บของ
สมอง และไม่ สามารถควบคุ ม อาการชัก ได้ท งั ้ หมดถึง แม้จ ะได้ร ับ การการรัก ษาอย่ า ง
เหมาะสม
ตัวอย่างที่ 5.9
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 15-29 เนื่ องจากการรูส้ ึกตัวลดลง เพราะความดันโลหิ ตลดลงขณะเปลี่ยนท่า
ผูป้ ่ วย
หญิงไทย อายุ 55 ปี
ประวัติ
มีอาการไม่รสู้ กึ ตัวและล้มลงบ่อย, จะมีอาการขณะกาลังยืน และไม่เคยเกิดขณะกาลังนอน
เกิดอาการนานไม่ก่นี าทีและกลับเป็ นปกติ มีประวัติอดีตเป็ นโรคเส้นเลือดสมองตีบตัน
และมีอาการร่างกายซีกซ้ายอ่อนแรงเล็กน้อยหลงเหลืออยู่ กินยารักษาโรคความดันโลหิต
สูงมาตลอด
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การตรวจทางคลิ นิก
การวิ นิจฉัยโรค
ผลประเมิ น

คาอธิ บาย

มีอาการล้มลงบ่อย แต่ไม่ได้รบั บาดเจ็บ ไม่สามารถควบคุมความดันโลหิตได้ดถี งึ แม้จะกิน
ยารักษาอย่างสม่าเสมอ
ความดันโลหิต 160/90 มิลลิเมตรปรอทในท่านัง่ และ138/75 มิลลิเมตรปรอทในท่ายืน
การรู้สึก ตัว ลดลงชัว่ ครู่ ข ณะเปลี่ย นท่ า ร่ า งกายซีก ซ้า ยอ่ อ นแรงเล็ก น้ อ ยและการรับ
ความรูส้ กึ ลดลง
ทา Tilt Table Test พบว่าความดันโลหิตลดลง 25/15 มิลลิเมตรปรอทโดยไม่มกี าร
เปลีย่ นแปลงอัตราการเต้นของหัวใจ
การรูส้ กึ ตัวลดลงร่วมกับความดันโลหิตลดลงขณะเปลีย่ นท่าของร่างกาย
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 25 ของทัง้ ร่างกาย เนื่องจากการรูส้ กึ ตัวลดลงร่วมกับความดัน
โลหิต ลดลงขณะเปลี่ย นท่า ของร่า งกาย ให้ร วมค่า การสูญเสีย ฯนี้ กับค่ าการสูญ เสีย ฯ
เนื่องจากร่างกายซีกซ้ายอ่อนแรงและรับความรู้สกึ ได้ลดลง เป็ นการสูญเสียสมรรถภาพ
ทัง้ หมดโดยใช้ตารางค่ารวม (Combined Vaules Chart)
ในการรักษาผูป้ ว่ ยทีค่ วบคุมความดันโลหิตยาก จาเป็ นต้องมีการปรับการใช้ยาเพื่อให้เลือด
ไปเลีย้ งสมองได้เพียงพอ

ตัวอย่างที่ 5.10
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 15-29 เนื่ องจากอาการชัก (Partial epilepsy)
ผูป้ ่ วย
ชายไทย อายุ 22 ปี
ประวัติ
ได้รบั บาดเจ็บทีศ่ รี ษะ ถูกนาส่งโรงพยาบาลด้วยอาการชักไม่หยุด (Status Epilepticus)
สามารถควบคุมการชักได้ดว้ ยการให้ยา Phenytoin ทางหลอดเลือดดา
อาการปัจจุบนั
ควบคุ ม การชัก ได้ดีด้ว ยการใช้ย า Phenytoin ไม่ มีอ าการชัก ที่เ ด่น ชัด แต่ ม ัก เกิด Auras
บ่อยจนมีผลกระทบต่ อการทางาน โดยมี Auras เกิดขึ้นวันละ 0-8 ครัง้ แต่ ละครัง้ นาน
ประมาณ 5-10 นาที หลังเกิดอาการแล้วจะหายเป็ นปกติ และกลับไปทางานได้
การตรวจร่างกาย
ไม่พบความผิดปกติทางระบบประสาท
การตรวจทางคลิ นิก
MRI พบลักษณะทีเ่ ข้าได้กบั เนื้อสมองตายบริเวณ Temproral Lobe ข้างซ้าย และการ
ตรวจคลื่นสมองพบ Spike เล็กน้อยบริเวณเดียวกัน
การวิ นิจฉัยโรค
โรคลมชักชนิด Partial epilepsy
ผลประเมิ น
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 29 ของทัง้ ร่างกายจากโรคลมชัก
คาอธิ บาย
เป็ นโรคลมชักทีใ่ ห้การรักษาแล้ว ยังมีอาการ Minor Seizure เกิดขึน้ บ่อยและไม่สามารถ
ควบคุ มได้ และมีผลกระทบต่ อ การประกอบกิจวัตรประจ าวัน อาการดัง กล่ าวอาจเป็ น
จุดเริม่ ต้นของการเกิดอาการชักไม่หยุด (Status Epilepticus)
ตัวอย่างที่ 5.11
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 30-49 เนื่ องจากอาการหมดสติ เป็ นครังคราว
้
ผูป้ ่ วย
ชายไทยอายุ 45 ปี
ประวัติ
ได้รบั บาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรงจนกระโหลกร้าวเมื่อ 3 ปี ท่แี ล้ว รักษาด้วยการผ่าตัด
สมอง หลัง ผ่าตัดเกิดอาการชัก , ร่างกายซีก ซ้า ยอ่อ นแรงเล็ก น้ อย, อาการดีข้นึ หลัง
การรักษาด้วยการทากายภาพบาบัด, ระยะ 5 ปี ทผ่ี ่านมามักมีอาการเป็ นลมหมดสติ
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การตรวจทางคลิ นิก
การวิ นิจฉัยโรค
ผลประเมิ น

คาอธิ บาย

มีอาการเป็ นลมหมดสติเป็ นประจา หลังการหมดสติร่างกายซีกซ้ายจะอ่อนแรงมากขึ้น
แต่เป็ นเพียงช่วงเวลาสัน้ ๆ
ความดันโลหิต 170/90 มิลลิเมตรปรอทในท่านัง่ และ 130/70 มิลลิเมตรปรอทในท่ายืน
ไม่พบอัตราการเต้นของหัวใจเร็วขึน้ ขณะเปลีย่ นท่า มีอาการหมดสติชวครู
ั ่ ่ และร่างกายซีก
ซ้ายทีอ่ ่อนแรงมากขึน้ จะกลับมาอ่อนแรงเท่าเดิมภายใน 30 นาที
การตรวจ MRI พบว่าสมองช้าบริเวณ Parietal Lobe ข้างขวา การตรวจคลื่นสมองพบคลื่น
ชนิดความถีช่ า้ บริเวณเดียวกัน
เป็ นลมหมดสติ, สมองขาดเลือดชัวขณะเป็
่
นครัง้ คราว (Transient Cerebral Ischemia),
บาดเจ็บทีศ่ รี ษะและสมองช้า
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 45 ของทัง้ ร่างกาย เนื่องจากอาการหมดสติ เพราะสมองขาด
เลือด ให้รวมค่าการสูญเสียฯนี้ กับค่าการสูญเสียฯเนื่องจากร่างกายซีกซ้ ายอ่อนแรงเป็ น
การสูญเสียสมรรถภาพทัง้ หมดโดยใช้ตารางค่ารวม (Combined Vaules Chart)
ความดันโลหิตลดลงเป็ นสาเหตุทาให้เลือดไปเลีย้ งสมองลดลง และทาให้พยาธิสภาพทีม่ อี ยู่
เดิมได้รบั ผลกระทบและเกิดอาการมากขึ้น (อาการร่างกายซีกซ้ายอ่อนแรงในผู้รบั การ
ประเมินรายนี้) ลักษณะอาการเช่นนี้ไม่ใช่ Transient ischemic attack แต่เป็ นผลจากเนื้อ
สมองส่วนทีม่ พี ยาธิสภาพจากการได้รบั บาดเจ็บ ได้รบั เลือดไปเลีย้ งน้อยลง

ตัวอย่างที่ 5.12
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 30-49 เนื่ องจากอาการชักและการสูญเสียการรูส้ ึกตัว
ผูป้ ่ วย
ชายไทย อายุ 45 ปี
ประวัติ
ถูกยิงที่ศรี ษะบริเวณหน้าผากด้านซ้าย ได้รบั การผ่าตัดสมอง หลังจากหายแล้ว ร่างกาย
ไม่มอี าการอ่อนแรง แต่มอี าการชักมาตลอด
อาการปัจจุบนั
มีอาการชักแบบ Minor Complex Seizuresโดยเริม่ เกิดทีบ่ ริเวณมือและขาข้างขวา แล้ว
ลามต่อไปจนเป็ นการชักทัง้ ตัวแบบไม่หยุด ร่วมกับอาการหมดสติ
การตรวจร่างกาย
ความคล่องแคล่วของมือข้างขวาลดลงเล็กน้อย และเวลาเดินลากขาข้างขวาเล็กน้อย
การตรวจทางคลิ นิก
การตรวจ MRI. พบสมองช้าบริเวณ Frontal และTemporal Lobe, การตรวจคลื่นสมองพบ
ความถีช่ า้ และ Polyspike Waves ในบริเวณดียวกัน
การวิ นิจฉัยโรค
โรคลมชักชนิด Partial epilepsy และมีอาการชักทีค่ วบคุมไม่ได้ (Intractable Epilepsy)
ร่วมกับการสูญเสียการรูส้ กึ ตัว
ผลประเมิ น
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 45 ของทัง้ ร่างกาย เนื่องจากโรคลมชักและการญเสียการรูส้ กึ ตัว
ให้ร วมค่ า การสูญ เสีย ฯนี้ กับ ค่ า การสูญ เสีย ฯทางระบบประสาทอื่น ๆ เป็ น การสูญ เสีย
สมรรถภาพทัง้ หมดโดยใช้ตารางค่ารวม (Combined Vaules Chart)
คาอธิ บาย
อาการชักทีเ่ กิดขึน้ ภายหลังการได้รบั บาดเจ็บทีส่ มอง ไม่สามารถควบคุมและมีลกั ษณะการ
ชักทีเ่ ป็ นอันตรายจากการชักไม่หยุด ถึงแม้จะได้รบั การรักษาทีเ่ หมาะสมแล้วก็ตาม
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ตัวอย่างที่ 5.13
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 30-49 ของทัง้ ร่างกาย เนื่ องจากอาการชัก (Generalized Convulsive Epilepsy)
ผูป้ ่ วย
ชายไทย อายุ 55 ปี
ประวัติ
เป็ น พนัก งานดับ เพลิง หมดสติท่ีบ ริเ วณเกิดเหตุ ไ ฟไหม้อาคารจากการสาลัก ควัน ไฟ
แพทย์ให้การวินิจฉัยว่าเป็ น Hypoxic Encephalopathy รับการรักษาที่โรงพยาบาลเป็ น
เวลาประมาณ1 เดือน สภาพจิต (Mental Function) ดีขน้ี ตามลาดับ
อาการปัจจุบนั
มีอาการชักเกร็งและกระตุกทัง้ ร่างกาย (Generalized Tonic-Clonic Seizures) ประมาณ
สัปดาห์ละ 2-6 ครัง้ แต่ละครัง้ จะเกิด Postictal State ประมาณ1-2 ชัวโมง
่
ทัง้ ทีไ่ ด้รบั การ
รักษาอย่างเหมาะสมและสม่าเสมอ
การตรวจร่างกาย
ไม่พบความผิดปกติเฉพาะที่ของระบบประสาท ทาการทดสอบสภาพจิต ด้วยวิธี Mini
Mental State Examination MMSE ได้คะแนน 23/30
การตรวจทางคลิ นิก
การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองพบ Bitemporal Sharp Waves ทัง้ สองข้าง เมื่อให้หายใจเร็วและ
แรง (Hyperventilation test)
การวิ นิจฉัยโรค
โรคลมชักชนิด Generalized Convulsive Epilepsy
ผลประเมิ น
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 49 ของทัง้ ร่างกายจากโรคลมชัก
คาอธิ บาย
ผูร้ บั การประเมินมีการสูญเสียสมรรถภาพของสมองจากโรคลมชัก และความผิดปกติทาง
สภาพจิต ให้ประเมินค่าการสูญเสียฯจากความผิดปกติของสภาพจิต และดูว่ามีการสูญเสีย
สมรรถภาพด้านใดมากกว่ากัน ให้ใช้ค่านัน้ เป็ นตัวแทนค่าการสูญเสียฯของสมอง
ตัวอย่างที่ 5.14
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 50-70 ของทัง้ ร่างกาย เนื่ องจากอาการชักที่ควบคุมไม่ได้
ผูป้ ่ วย
หญิงไทย อายุ 50 ปี
ประวัติ
3 เดือนก่อนมีอาการปวดศีรษะมากอย่างเฉียบพลัน ร่างกายซีกขวาอ่อนแรง และหมดสติ
หลังการรักษาอาการดีขน้ึ จนมีอาการคงที่ และได้รบั การฟื้นฟูดว้ ยการทากายภาพบาบัด
อาการปัจจุบนั
ไม่สามารถใช้มอื ขวา (ข้างถนัด) ในการประกอบกิจวัตรประจาวัน , ไม่สามารถสื่อสารกับ
ผูอ้ ่นื ในการบอกถึงสิง่ ที่ต้องการ, มีอาการชักแบบ Clonic Seizure ของร่างกายซีกขวา
เกิดขึ้นบ่อยและควบคุมการเกิดอาการไม่ได้ , ทุกครัง้ ที่ชกั จะหมดสติ และเมื่อฟื้ นจะมี
อาการสับสนอยู่นานประมาณ 5 ถึง 10 นาที
การตรวจร่างกาย
แขนขาข้างขวาอ่อนแรง, ตาทัง้ สองข้างบอดครึง่ ซีก (Hemianopia), ไม่เข้าใจภาษาพูดและ
เขียน
การตรวจทางคลิ นิก
ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์พบก้อนเลือดขนาดใหญ่ทบ่ี ริเวณกลางสมอง และกดโพรงสมอง ,
การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองพบคลื่นชนิด Delta Slowing ในบริเวณเดียวกัน
การวิ นิจฉัยโรค
เส้นโลหิตแตกในเนื้อสมองร่วมกับการไม่เข้าใจภาษา, ร่างกายซีกขวาอ่อนแรง, โรคลมชัก
ชนิด Partial Epilepsy ร่วมกับอาการหมดสติ และมีอาการชักแบบไม่หยุด (Status
Epilepticus)
ผลประเมิ น
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 65 ทัง้ ร่างกายจากโรคลมชักทีค่ วบคุมไม่ได้
คาอธิ บาย
ค่าการสูญเสียฯเนื่องจากโรคลมชักที่ควบคุมไม่ได้ ให้นาไปรวมกับค่าการสูญเสียฯทาง
ระบบประสาทด้านอื่น (ถ้ามี) เป็ นการสูญเสียสมรรถภาพทัง้ หมดของร่างกาย
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ตัวอย่าง 5.15
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 50-70 ของทัง้ ร่างกาย เนื่ องจากอาการหมดสติ เพราะความดันโลหิ ตตา่ ขณะเปลี่ยน
ท่าของร่างกาย
ผูป้ ่ วย
ชายไทย อายุ 45 ปี
ประวัติ
เป็ นโรค Parkinson ทีค่ วบคุมอาการด้วยยาได้ลาบากในระยะ 5 ปี ทผ่ี ่านมา, มีอาการความ
ดันโลหิตลดลงมากเมื่อเปลีย่ นท่าของร่างกาย (Orthostatic Hypotension) และหลังการกิน
อาหาร (Postprandial Hypotension), ท้องผูกเป็ นประจา และควบคุมการขับถ่ายปสั สาวะ
ได้ไม่ดี
อาการปัจจุบนั
มีอาการเป็ นลมหมดสติและล้มลงบ่อย จนต้องการการดูแลจากบุคคลอื่น , ใช้ชวี ติ ส่วนใหญ่
บนเตียงและรถเข็นคนพิการ, การทากิจวัตรประจาวันทัง้ หมดรวมถึงการกินอาหารต้อง
ได้รบั การช่วยเหลือจากบุคคลอื่น
การตรวจร่างกาย
ความดันโลหิต 110/80 ม.ม.ปรอทในท่านอน, 70/40 ม.ม. ปรอทในท่านัง่ , มือสันขณะ
่
ไม่ได้ใช้งานมือ (Resting Tremor), มีเหงื่อออกมากทีห่ น้า, ไม่มกี ารแสดงออกของสีหน้า ,
กล้ามเนื้อทีแ่ ขนขาทัง้ สองข้างแข็งเกร็ง (Rigidity) และมีคาพูดทีค่ นอื่นฟงั ไม่ค่อยรูเ้ รื่อง
การตรวจทางคลิ นิก
การตรวจ Tilt Table Test พบว่ามีความดันโลหิตลดลงมาก
การวิ นิจฉัยโรค
กลุ่มอาการ Shy Drager ร่วมกับการมีความดันโลหิตต่าเมื่อเปลีย่ นท่าของร่างกาย
ผลประเมิ น
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 70 ของทัง้ ร่างกาย เนื่อจากกลุ่มอาการ Shy-Drager ร่วมกับ
การมีความดันโลหิตต่ าเมื่อเปลี่ยนท่าของร่างกาย ให้รวมค่าการสูญเสียฯนี้กบั ค่าการ
สูญเสียฯเนื่องจากกลุ่มอาการ Parkinsonism เป็ นการสูญเสียสมรรถภาพทัง้ หมดของ
ร่างกาย
คาอธิ บาย
เป็ นโรคทีร่ ุนแรง มีอาการและอาการแสดงคล้ายโรค Parkinson แต่จะมีอาการทางระบบ
ประสาทอัตโนมัตมิ ากกว่า โรคนี้แม้จะพยายามให้การรักษา แต่มกั ไม่ได้ผล
ตัวอย่างที่ 5.16
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 50-70 ของทัง้ ร่างกาย เนื่ องจากอาการชักและการสูญเสียการรูส้ ึกตัว
ผูป้ ่ วย
ชายไทย อายุ 45 ปี
ประวัติ
ประสบอุบตั ิเหตุทางรถยนต์ ศีรษะได้รบั บาดเจ็บ มีเลือดออกระหว่างเยื่อหุ้มสมองและ
กระโหลกศีรษะ (Epidural Hematoma) ข้างซ้าย รักษาด้วยการผ่าตัด
อาการปัจจุบนั
6 เดือนหลังจากประสบอุบตั เิ หตุ มีอาการชักแบบ Partial Complex Seizure เกิดขึน้ เป็ น
ประจา อาการแต่ละครัง้ จะประกอบด้วย การขยับริมฝี ปาก, ตากลอกไปทางขวา และการ
ตอบสนองต่อสิง่ แวลล้อมลดลง มีอาการเกิดขึน้ มากถึงวันละ 5 ครัง้ แม้จะให้ยากันชักถึง
3 ชนิดร่วมกันแล้วก็ตาม และมีการลุกลามเป็ นการชักกระตุกและเกร็งทัง้ ตัวประมาณ
สัปดาห์ละ 1 – 2 ครัง้
การตรวจร่างกาย
ร่างกายซีกขวาอ่อนแรงเล็กน้อย พบแผลเป็ นจากการผ่าตัดสมองซึง่ หายดีแล้ว
การตรวจทางคลิ นิก
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง พบว่ากระโหลกศีรษะหายไปบางส่วนจากการผ่าตัด สมอง
บริเวณ Temporal Lobe ข้างซ้ายช้า และการตรวจคลื่นสมองพบ Rare Spike Slow
Waves ทีส่ มองบริเวณเดียวกัน
การวิ นิจฉัยโรค
โรคลมชักชนิด Partial epilepsy ร่วมกับการสูญเสียการรูส้ กึ ตัว
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ผลประเมิ น

คาอธิ บาย

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 70 ทัง้ ร่างกาย เนื่องจากโรคลมชักร่วมกับการสูญเสียการ
รูส้ กึ ตัว ให้นาค่าการสูญเสียฯนี้ไปรวมกับค่าการสูญเสียฯ เนื่องจากร่างกายซีกขวาอ่อน
แรง แป็ นการสูญเสียสมรรถภาพทัง้ หมดของร่างกาย โดยใช้ตารางค่ารวม (Combined
Vaules Chart)
ถึงแม้การผ่าตัดเอา Epidual Hematoma ออกจะประสบผลสาเร็จ สมองทีช่ ้าจากการได้รบั
บาดเจ็บเป็ นสาเหตุให้เกิดอาการชักและร่างกายซีกซ้ายอ่อนแรง

5.3.3 ความผิดปกติ เกี่ยวกับการหลับและตื่น
ความผิดปกติเกี่ยวกับการหลับและตื่นได้แก่ ความผิดปกติเกี่ยวกับการเริ่มหลับและการหลับได้ตลอด ,
การนอนไม่หลับ, การหลับนานเกินไป (Excessive Somnolence), การหายใจผิดปกติท่ีเกิดขณะนอนหลับ (Sleep
Induced Respiratory Impairment), และความผิดปกติของช่วงเวลาการหลับและตื่น (Sleep-Wake Schedules)
ความผิดปกติเกีย่ วกับการหลับและตื่น อาจมีสาเหตุมาจาก (1) ระบบประสาททางานผิดปกติ ทาให้ความ
ตัง้ ใจในเวลากลางวัน, สมาธิ, ความสนใจ และความสามารถในเรียนรู้ของบุคคลลดลง, (2) ปจั จัยทางสภาพจิตและ
พฤติกรรม ได้แก่ การซึมเศร้า, ปญั หาสัมพันธภาพระหว่างบุคคล, ปญั หาสังคม เป็ นต้น, (3) โรคหรือพยาธิสภาพของ
ระบบหลอดเลือดและหัวใจ ทีท่ าให้ความดันโลหิตสูง (Systemic and Pulmonary Hypertension), หัวใจโต, หัวใจ
ล้มเหลว, การเต้นของหัวใจไม่เป็ นจังหวะ (Arrhythmias) และ(4) โรคหรือการทางานผิดปกติของระบบโลหิต
โรคหรือความผิดปกติทางระบบประสาททีท่ าให้เกิดอาการหลับนานมากเกินไปในเวลากลางวัน (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 เป็ นต้น การวินิจฉัย
อาการหลับนานมากเกินไปในเวลากลางวัน ควรได้รบั การสนับสนุ นจากผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการเกี่ยวกับ
การหลับ
ความผิดปกติเกีย่ วกับการหลับ สามารถใช้ Epworth Sleepiness Scale ประเมินอาการง่วงและการหลับ
ของบุคคลที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ ต่างๆซึ่งได้แก่ (1) ขณะนัง่ อ่านหนังสือ , (2) ขณะชมโทรทัศน์ , (3) ขณะนัง่ ในที่
สาธารณะ, (4) ขณะเป็ นผูโ้ ดยสารยานพาหนะนานกว่าหนึ่งชัวโมง,
่
(5) การงีบหลับชัวครู
่ ่ช่วงเวลาบ่าย, (6) ขณะนัง่
สนทนากับบุคคลอื่น, (7) ขณะนังพั
่ กหลังอาหารมือ้ เทีย่ งทีไ่ ม่ได้ด่มื เหล้า และ (8) ขณะนังอยู
่ ่ในรถยนต์เวลาทีร่ ถติดหรือ
หยุดรอสัญญาณจราจร ในแต่ละสถานการณ์จะให้คะแนนการเกิดอาการง่วงและหลับมากน้อยตามความรุนแรง โดยถ้า
ไม่เกิดอาการง่วงจะให้คะแนนจะเท่ากับ 0 และถ้ามีโอกาสเกิดอาการง่วงและหลับมาก จะให้คะแนนเท่ากับ 3 การได้
คะแนน 10/24 แสดงว่ามีอาการง่วงและหลับมากกว่าปกติ หรือมีการสูญเสียอยู่ในระดับที่ 2
Epworth Sleepiness Scale จะมีความสัมพันธ์กบั การตรวจ Multiple Sleep Latency Test (MDLT) ทีใ่ ช้ใน
การตรวจหาความผิดปกติเกีย่ วกับการหลับในกลุ่ม Narcolepsy และ Idiopathic Hypersomnia. ตารางที่ 5.4 เป็ น
เกณฑ์การประเมินค่าการสูญเสียฯ เนื่องจากความผิดปกติเกีย่ วกับการหลับและตื่น
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ตารางที่ 5.4 เกณฑ์การประเมิ นค่าการสูญเสียฯ เนื่ องจากความผิดปกติ เกี่ยวกับการหลับและตื่น
ระดับการสูญเสียสมรรถภาพ
เกณฑ์การประเมิ น
มีชว่ งเวลาทีต่ ่นื และรูต้ วั ในเวลากลางวัน (Daytime
ระดับที่ 1
Alertness) ลดลง แต่ยงั สามารถประกอบทากิจวัตร
ร้อยละ 1-9 ของทัง้ ร่างกาย
ประจาวันตามปกติเกือบทัง้ หมดได้
ระดับที่ 2
ร้อยละ 10-29 ของทัง้ ร่างกาย
ระดับที่ 3
ร้อยละ 30-69 ของทัง้ ร่างกาย
ระดับที่ 4
ร้อยละ 70-90 ของทัง้ ร่างกาย

มีชว่ งเวลาทีต่ ่นื และรูต้ วั ในเวลากลางวัน (Daytime
Alertness) ลดลง ทาให้ความสามารถในการประกอบ
กิจวัตรประจาวันบางอย่างถูกจากัด
มีชว่ งเวลาทีต่ ่นื และรูต้ วั ในเวลากลางวัน (Daytime
Alertness) ลดลงมากจนทาให้ความสามารถในการ
ประกอบกิจวัตรประจาวันถูกจากัดอย่างเด่นชัด
มีชว่ งเวลาทีร่ ตู้ วั ในเวลากลางวัน (Daytime Alertness)
ลดลงมากจนทาให้ไม่สามารถดูแลตนเอง (Personal Self
Care) ได้ในทุกสถานการณ์

ตัวอย่างที่ 5.17
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 1-9 ของทัง้ ร่างกาย เนื่ องจากการหยุดหายใจขณะหลับ
ผูป้ ่ วย
ชายไทย อายุ 40 ปี
ประวัติ
รูปร่างอ้วน เท้าข้างขวาได้รบั บาดเจ็บรุนแรง ทาให้ไม่สามารถออกกาลังได้ ระหว่างทีไ่ ด้รบั
การรักษาเท้าข้างขวา น้ าหนักตัวเพิม่ ประมาณ 20 กิโลกรัม และเกิดการง่วงหลับในเวลา
กลางวัน (Daytime Somnolence) ถึงแม้จะพยายามอย่างเต็มที่ แต่กไ็ ม่สามารถลดน้าหนัก
ส่วนทีเ่ พิม่ ขึน้ ได้
อาการปัจจุบนั
สามารถทางานประจาที่ได้รบั การมอบหมายให้ เสร็จได้ แต่ผลงานออกมาไม่ดเี ท่าที่ควร
และไม่สามารถทางานอื่นนอกเหนือจากงานประจาได้
การตรวจร่างกาย
ปกติ
การตรวจทางคลิ นิก
เอกซเรย์ค อมพิว เตอร์ ส มองพบว่ า ปกติ , การตรวจ Polysomnogram พบว่ า มีค วาม
สอดคล้องกับภาวะ Obstructive sleep apnea
การวิ นิจฉัยโรค
ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ (Obstructive sleep apnea)
ผลประเมิ น
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 9 ของทัง้ ร่างกาย
คาอธิ บาย
นอกจากอาการง่วงหลับในเวลากลางวัน การตรวจทางระบบประสาทไม่พบความผิดปกติ
ตัวอย่างที่ 5.18
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 10-29 ของทัง้ ร่างกาย เนื่ องจากการง่วงหลับมากโดยไม่ทราบสาเหตุ
ผูป้ ่ วย
ชายไทย อายุ 25 ปี
ประวัติ
มีอาการไม่รู้ตัว ขณะขับรถหลายครัง้ มีอยู่ครัง้ หนึ่งที่มารู้ตัวเมื่อขับรถปี นทางเท้า โดย
ไม่ทราบว่าเกิดขึน้ ได้อย่างไรและขับรถไปทางนัน้ ได้อย่างไร ไม่มปี ระวัตเิ ป็ นโรคลมชัก
การตรวจร่างกาย
ปกติ
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การตรวจทางคลิ นิก
การวิ นิจฉัยโรค
ผลประเมิ น
คาอธิ บาย

การตรวจคลื่นสมองและ MRI พบว่าปกติ, การตรวจ Polysomnogram พบว่ามีอาการง่วง
หลับมากกว่าปกติอย่างเด่นชัด (Marked Hypersomnolence)
ภาวะง่วงหลับมากโดยไม่ทราบสาเหตุ (Idiopathic Hypersomnolence)
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ19 ของทัง้ ร่างกาย
ผูร้ บั การประเมินไม่สามารถขับรถยนต์และทากิจกรรมอื่นทีเ่ สีย่ งต่อการเกิดอันตราย การที่
ในเวลากลางวันมีช่วงเวลาทีต่ ่นื และรูต้ วั ลดลง (Reduced Daytime Alertness) ทาให้การ
ประกอบกิจวัตรประจาวันบางอย่างถูกจากัด

ตัวอย่างที่ 5.19
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 30-69 เนื่ องจากการง่วงหลับที่ควบคุมไม่ได้
ผูป้ ่ วย
ชายอายุ 40 ปี
ประวัติ
ถูกลดเงินเดือน 2 ครัง้ เนื่องจากประสิทธิภาพการทางานลดลงและความจาเสื่อม มักมี
อาการปวดศรีษะตอนเช้า ในเวลากลางวันจะมีอาการง่วงหลับวันละหลายครัง้ (Excessive
Daytime Somnolence) เมื่อรูส้ กึ ง่วงจะฝืนไม่ได้และต้องหาทีน่ อน ถ้าเป็ นขณะขับรถ ต้อง
หยุดรถทันทีและหลับอย่างน้อย 15 นาที จึงจะหายและขับรถต่อไปได้
การตรวจร่างกาย
ปกติ
การตรวจทางคลิ นิก
การตรวจ MRI สมองพบว่าปกติ, ผลการตรวจ Polysomnogram และ Multiple sleep
latency test (MSLT) สอดคล้องกับภาวะง่วงหลับทีค่ วบคุมไม่ได้ (Narcolepsy)
การวิ นิจฉัยโรค
Narcolepsy
ผลประเมิ น
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 39 ของทัง้ ร่างกาย
คาอธิ บาย
ผูร้ บั การประเมินมีช่วงเวลาทีร่ ตู้ วั ในเวลากลางวันลดลงและมีการง่วงหลับที่ควบคุมไม่ ได้
จนทาให้ความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจาวันลดลงอย่างเด่นชัด
ตัวอย่างที่ 5.20
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 70-90 ของทัง้ ร่างกาย เนื่ องจากก้านสมองขาดเลือด (Brainstem Infarct)
ผูป้ ่ วย
ชายอายุ 60 ปี
ประวัติ
นอนหลับบนเตียงตลอดเวลา
อาการปัจจุบนั
มีการหลับมากกว่าปกติอย่างรุนแรง ตื่นขึน้ รูต้ วั เพียงช่วงเวลาสัน้ ๆ เป็ นครัง้ คราว
การตรวจร่างกาย
แขนขาอ่อนแรงทัง้ สองข้าง ตาทัง้ สองข้างไม่สามารถกลอกไปมาได้ กล้ามเนื้อบนใบหน้า
ทัง้ สองข้างเป็ นอัมพาต
การตรวจทางคลิ นิก
การตรวจ MRI สมอง พบการอุดตันของ Basilar Artery, เนื้อสมองส่วน Midbrain ตายเป็ น
บริเวณกว้าง
การวิ นิจฉัยโรค
ก้านสมองตายจากการขาดเลือด เพราะการอุดตันของ Basilar Artery
ผลประเมิ น
สูญ เสีย สมรรถภาพร้อ ยละ 90 ของทัง้ ร่ างกายจากการรู้สึกตัว ลดลงมาก ให้นาค่ าการ
สูญเสียนี้ไปรวมค่าการสูญเสียทางระบบประสาททีต่ รวจพบ เช่นกล้ามเนื้อแขนขาอ่อนแรง
เป็ นค่าการสูญเสียทัง้ หมดของร่างกาย
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คาอธิ บาย

การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพในกรณีน้ี สามารถใช้ตารางที่ 5.2 (เกณฑ์การประเมิน
ค่าความสูญเสียฯ เนื่องจากความผิดปกติเกี่ยวกับระดับการรู้สกึ ตัวและการตื่นตัว ) เป็ น
เกณฑ์การประเมินได้เช่นเดียวกัน ซึง่ ผูร้ บั การประเมินรายนี้ จะมีการสูญเสียสมรรถภาพ
อยู่ในระดับที่ 4 เพราะมี Semicoma และมีค่าการสูญเสียฯร้อยละ 90 ของทัง้ ร่างกาย

5.3.4 การสูญเสียสมรรถภาพทางสภาพจิ ต (Mental Status) และการเรียนรู้ (Cognition)
สภาพจิตและการเรียนรูข้ องบุคคล เกิดจากการทางานร่วมกันของสมองหลายส่วน การสูญเสียทางสภาพจิต
และการเรียนรู้ จะพบได้ในผูป้ ่วยทีเ่ ป็ น Organic Brain Syndrome, โรคสมองเสื่อม (Dementia) และโรคทางระบบ
ประสาททีม่ อี าการเฉพาะทีบ่ างประเภท
การทดสอบสภาพจิต (Mental Status Tests) ซึง่ ประกอบด้วยการทดสอบ การรูจ้ กั บุคคล, สถานที่ และเวลา
(Orientation), การทดสอบความตัง้ ใจ (Attention) และความจาเฉพาะหน้า (Immediate Recall), การคานวนทาง
คณิตศาสตร์, การสร้างมโนภาพและจินตนาการ ฯลฯ เป็ นการตรวจสาคัญทีใ่ ช้ในคัดกรอง, ติดตาม, และประเมินการ
สูญเสียสมรรถภาพของผูป้ ่วย การทดสอบสภาพจิตซ้าหลายๆครัง้ กับผูร้ บั การประเมินแต่ละราย อาจมีความจาเป็ น
เพื่อการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพทีถ่ ูกต้อง
การทดสอบสภาพจิตทีน่ ิยมใช้กนั ได้แก่ Short Blessd Test, Neurobehavioral Cognitive Status Examination
(NCSE) และ Mini-Mental State Examination (MMSE) การทดสอบเหล่านี้สามารถใช้ในการระบุบุคคลทีม่ กี ารสูญเสีย
ทางสภาพจิตขัน้ รุนแรง และใช้บ่งชีถ้ งึ ความจาเป็ นทีจ่ ะต้องทา Neuropsychological Test เพิม่ เติมประกอบการประเมิน
Neuropsychological Test ครอบคลุมการทดสอบการทางานของสมองหลายด้านซึง่ ได้แ ก่ ความตัง้ ใจและ
ใส่ใจ, การใช้ภาษา, ความจา, การทางานให้สาเร็จลุล่วง, ความเฉลียวฉลาด, ความว่องไวในการทางาน, และ
ความสาเร็จในการศึกษา การทา Neuropsychological Test จะได้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการประเมินสาหรับบุคคลที่
มีทาการทดสอบสภาพจิตแล้วพบว่า มีการสูญเสีย ความสามารถในการเรียนรู้ (Cognition) ไม่มาก และไม่ค่อยได้
ประโยชน์สาหรับบุคคลทีม่ กี ารสูญเสียขัน้ รุนแรง
โรคหรื อ ความผิ ด ปกติ ท างระบบประสาทที่ ท าให้ มี อ าการผิ ด ปกติ ท างพฤติ ก รรม และควรท า
Neuropsychological Test เพื่อการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพได้แก่ สมองได้รบั บาดเจ็บ, สมองเสือ่ ม (Dementia),
Parkinson’s Disease, การติดเชือ้ HIV, Encephalopathy, Multiple Sclerosis, รคลมชัก, สมองได้รบั อันตรายจาก
สารพิษ เป็ นต้น
การประเมินค่าการสูญเสียฯสาหรับบุคคลที่มคี วามผิดปกติทางสภาพจิตและการเรียนรู้ จะพิจารณาจาก
ผลกระทบทีม่ ตี ่อความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจาวันของบุคคลนัน้ ข้อมูลเกีย่ วกับผลกระทบดังกล่าว จะได้
จากบุคคลทีอ่ ยู่ใกล้ชดิ กับผูร้ บั การประเมินอย่างต่อเนื่องและเป็ นเวลานานพอสมควร
Clinical Dementia Rating (CDR) เป็ นวิธกี ารประเมินความสามารถของบุคคลทางด้าน (1) ความจา
(Memory), (2) การรูจ้ กั บุคคล เวลา และสถานที่ (Orientation), (3) การตัดสินใจและการแก้ปญั หา (Judgement and
Problem Solving), (4) การใช้ชวี ติ ในบ้านและทางานอดิเรก (Home and Hobbies), (5) การเข้าสังคม (Community
Affairs), และ (6) การดูแลตนเอง (Personal Care) วิธกี ารนี้สามารถประเมินผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงทางสภาพ
จิตและการเรียนรู้ท่มี ีต่อความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจาวันของบุคคล โดยมีการให้คะแนนตามเกณฑ์
ในตารางที่ 5.5 และสามารถนาคะแนนทีไ่ ด้มาใช้ในการประเมินค่าการสูญเสียฯเป็ นร้อยละของทัง้ ร่างกายตามตาราง
ที่ 5.6 (ผู้ประเมินสามารถนาผลการทดสอบสภาพจิต เช่น NCSE หรือ MMSE มาพิจารณาร่วมกับ CDR ในการ
ประเมินค่าการสูญเสียฯ)
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วิธีการประเมินโดยใช้ CDR : ให้คะแนนความสามารถในการเรียนรู้ของผู้รบั การประเมินแต่ ละด้านคือ
M=Memory, O=Orientation, JPS=Judgement and Problem Solving, CA=Community Affairs, HH=Home and
Hobbies, และ PC=Personal Care โดยใช้เกณฑ์ตามตารางที่ 5.5
ความจา (M) จะเป็ นปจั จัยหลัก (Primary) ในการให้คะแนน ส่วนการเรียนรูด้ า้ นอื่นๆทีเ่ หลือจะเป็ นปจั จัยรอง
(Secondary) โดยมีวธิ กี ารให้คะแนนดังนี้
(1) ถ้ามีปจั จัยรองตัง้ แต่ 3 ตัวขึน้ ไปมีคะแนนเท่ากับ M, CDR จะมีค่าเท่ากับ M
ตัวอย่าง M=2, O=2, JPS=2, CA=1, HH=1, PC=1 : CDR=2
(2) ถ้ามีปจั จัยรองอย่างน้อย 3 ตัวขึน้ ไป มีคะแนนมากกว่าหรือน้อยกว่า M, CDR จะมีค่าเท่ากับคะแนน
ส่วนใหญ่ของกลุ่มปจั จัยรองนัน้
ตัวอย่าง M=2, O=3, JPS=1, CA=1, HH=1, PC=0.5
จัดแบ่งข้างให้ M อยู่ตรงกลาง
JPS=1
M=2 O=3
CA=1
HH=1
PC=0.5
คะแนนส่วนใหญ่ของปจั จัยรองทีม่ คี ่าน้อยกว่า M มีคา่ =1 : CDR=1
ั ยรองออกได้เป็ น 2
(3) ถ้าปจั จัยหลัก (M) มีคะแนนอยู่ระหว่างปจั จัยรองทัง้ 5 ตัว ทาให้แบ่งคะแนนปจจั
ั ยรอง 2 ตัว CDR จะมีค่าเท่ากับ M
ข้าง โดยทีข่ า้ งหนึ่งมีปจั จัยรอง 3 ตัว และอีกข้างหนึ่งมีปจจั
ตัวอย่าง M=1, O=1, JPS=0.5, CA=0.5, HH=2, PC=2
จัดแบ่งข้างให้ M อยู่ตรงกลาง
O=1 M=1
HH=2
JPS=0.5
PC=2
CA=0.5
ค่า CDR=M=1
ั ยรองอย่างน้อย 3 ตัวขึน้ ไปมีคะแนนเท่ากับ 1 หรือมากกว่า CDR จะมีค่าเท่ากับ 1
(4) ถ้า M=0.5 และมีปจจั
ตัวอย่าง M=0.5, O=1, JPS=1, CA=0.5, HH=1, PC=1
ั ยรอง 4 ทีค่ ะแนนเท่ากับ 1 ดังนัน้ CDR=1
มีปจจั
(ข้อสังเกต ถ้า M=0.5, CDR จะมีค่าได้ 2 ค่าเท่านัน้ คือ 0.5 หรือ 1)
ตัวอย่าง M=0.5, O=0.5, JPS=1, CA=1, HH=0, PC=0 : CDR=0.5
(5) ถ้า M=0, CDR จะมีค่าเท่ากับ 0 ยกเว้น มีปจั จัยรองอย่างน้อย 2 ตัวขึน้ ไปมีคะแนนเท่ากับ 0.5 หรือ
มากกว่า, CDR จะมีค่าเท่ากับ 0.5
ตัวอย่าง 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 เป็ นเกณฑ์การประเมินค่าการสูญเสียฯ เนื่องจากความผิดปกติและการเรียนรู้ และคะแนน
CDR ที่สอดคล้องกับการสูญเสียแต่ละระดับได้แสดงไว้ในตารางด้วย โดย CDR=0.5 เท่ากับการสูญเสียระดับที่ 1,
CDR = 1 เท่ากับการสูญเสียระดับที่ 2,CDR=2 เท่ากับการสูญเสียระดับที่ 3, และ CDR=3 เท่ากับการสูญเสียระดับที่ 4
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ตารางที่ 5.5 Clinical Dementia Rating (CDR)
ระดับการสูญเสียและคะแนน CDR

ความจา (M)

ไม่มีการสูญเสีย
0
ไม่มกี ารสูญเสียความจา
หรือ มีการหลงลืม
เล็กน้อยซึง่ เกิดขึน้ ไม่
สม่าเสมอ

รูจ้ กั วัน เวลา, สถานที่
การรูจ้ กั วัน เวลา,
สถานที่ และบุคคล (O) และบุคคลอย่างถูกต้อง

สงสัยว่ามีการสูญเสีย
0.5
มีการหลงลืมเล็กน้อย
เกิดขึน้ อย่างสม่าเสมอ
ทวนความจาเกีย่ วกับ
เหตุการณ์ทผ่ี ่านมาได้ไม่
ทัง้ หมด

สูญเสียเล็กน้ อย
1.0
มีการสูญเสียความจา
ปานกลาง โดยเฉพาะ
อย่างความจาเกีย่ วกับ
เหตุการณ์ทเ่ี พิง่ ผ่านไป
ไม่นาน (Recent
Memory) และมี
ผลกระทบต่อการ
ประกอบกิจวัตร
ประจาวัน
รูจ้ กั วัน เวลา, สถานที่
มีความลาบากปานกลาง
และบุคคลอย่างถูกต้อง ในการบอกเวลาทีค่ าบ
ยกเว้นมีความลาบาก
เกีย่ วกัน
เล็กน้อยในการบอกเวลา รูจ้ กั สถานทีท่ อ่ี ยู่ใน
ทีค่ าบเกีย่ วกัน
ปจั จุบนั แต่อาจไม่รจู้ กั
สถานทีบ่ างแห่งทีค่ นุ้ เคย
มาก่อน

สูญเสียปานกลาง
2.0
มีการสูญเสียความจา
อย่างรุนแรง, ความจาที่
เกิดขึน้ ใหม่สญ
ู เสียไป
อย่างรวดเร็ว เก็บไว้ได้
เพียงบางส่วน คงเหลือ
แต่ความจาเกีย่ วกับสิง่ ที่
ฝงั ใจหรือตัง้ ใจเรียนรู้

สูญเสียอย่างรุนแรง
3.0
มีการสูญเสียความจา
อย่างรุนแรง เก็บความจา
ทีเ่ กิดขึน้ ใหม่ไม่ได้ อาจมี
ความจาเดิมเหลืออยู่บา้ ง
ในลักษณะประปราย ซึง่
ไม่สามารถปะติดปะต่อ
เป็ นเรื่องราวได้

มีความลาบากมากใน
ไม่รจู้ กั วันเวลาและ
การบอกเวลาทีค่ าบเกีย่ ว สถานทีเ่ ลย แต่ยงั รูจ้ กั
กัน, ปกติ จะไม่รจู้ กั
บุคคลทีค่ นุ้ เคย
วัน,เวลา, และบ่อยครัง้ ที่
ไม่รจู้ กั สถานที่
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ระดับการสูญเสียและคะแนน CDR

การตัดสิ นใจและ
การแก้ปัญหา (PS)

การเข้าสังคม (CA)

ไม่มีการสูญเสีย
0
แก้ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ทุกวัน
ได้ ,สามารถทางาน ทา
ธุรกิจและกิจกรรม
ทางการเงินได้ดี มีการ
ตัดสินใจทีด่ เี มื่อเทียบกับ
อดีตทีผ่ ่านมา

สงสัยว่ามีการสูญเสีย
0.5
มีความลาบากเล็กน้อย
ั ที่
ในการแก้ปญหา
เกีย่ วข้องกับการแยกแยะ
สิง่ ทีค่ ล้ายกันหรือ
แตกต่างกัน

สามารถทางานหรือ
ประกอบกิจกรรมนอก
บ้านได้เอง ตามปกติ
เช่น การประกอบอาชีพ,
การจับจ่ายซือ้ ของ การ
ช่วยเหลือสังคมและ
บาเพ็ญประโยชน์

มีความลาบากเล็กน้อย
ในการ ทางานหรือ
ประกอบกิจกรรมนอก
บ้านด้วยตนเอง

สูญเสียเล็กน้ อย
1.0
มีความลาบากปานกลาง
ั ที่
ในการแก้ปญหา
เกีย่ วข้องกับการแยกแยะ
สิง่ ทีค่ ล้ายกันหรือ
แตกต่างกัน แต่การ
ตัดสินใจเกีย่ วกับงาน
สังคมยังคงเป็ นปกติ

สูญเสียปานกลาง
2.0
มีความลาบากมากใน
การแก้ปญั หา ที่
เกีย่ วข้องกับการแยกแยะ
สิง่ ทีค่ ล้ายกันหรือ
แตกต่างกัน การตัดสินใจ
เกีย่ วกับการทากิจกรรม
ทางสังคมมีความ
ผิดพลาดบ่อย
ไม่สามารถทางานหรือ
ไม่สามารถทากิจกรรม
ประกอบกิจกรรมนอก
นอกบ้านใดๆได้เองโดย
บ้านได้ดว้ ยตนเอง
ปราศจากบุคคลอื่น
ทัง้ หมด ต้องมีบุคคลอื่น ช่วยเหลือ
ช่วยเหลือในบาง
กิจกรรม

สูญเสียอย่างรุนแรง
3.0
ไม่สามารถตัดสินใจและ
แก้ปญั หาใดๆได้เลย

ไม่สามารถทากิจกรรม
นอกบ้านใดๆได้เลย แม้
จะมีบุคคลอื่นช่วยเหลือ
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ระดับการสูญเสียและคะแนน CDR

การใช้ชีวิตที่บา้ นและ
งานอดิ เรก (HH)

การดูแลตนเอง (PC)

ไม่มีการสูญเสีย
0
สามารถทางานบ้าน
งานอดิเรกหรืองานอื่นที่
สนใจได้ตามปกติ

สามารถทากิจวัตร
ประจาวันในการดูแล
ตนเองได้ตามปกติ

สงสัยว่ามีการสูญเสีย
0.5
มีความลาบากเล็กน้อย
ในการทางานบ้าน งาน
อดิเรกหรืองานอื่นที่
สนใจ

สูญเสียเล็กน้ อย
1.0
มีความลาบากในการ
ทางานบ้าน งานอดิเรก
หรืองานอื่น ทีส่ นใจ ทา
ได้เฉพาะงานทีไ่ ม่ยงุ่ ยาก
ซับซ้อน
สูญเสียสามารถในการทา การทากิจวัตรประจาวัน
กิจวัตรประจาวันในการ ในการดูแลตนเองต้องมี
ดูแลตนเองเล็กน้อย
บุคคลอื่นชีแ้ นะ

สูญเสียปานกลาง
2.0
สามารถทาได้เฉพาะงาน
บ้านทีง่ ่าย ๆ เท่านัน้
ส่วนงานอดิเรกและงาน
อื่นทีส่ นใจจะทาแทบ
ไม่ได้เลย
ต้องมีบุคคลอื่นช่วยเหลือ
ในการทากิจวัตร
ประจาวันหลักในการ
ดูแลตนเอง เช่น การแต่ง
กาย การทาความ
สะอาดร่างกาย

สูญเสียอย่างรุนแรง
3.0
ไม่สามารถทางานบ้าน
งานอดิเรก และงานอื่น
ทีส่ นใจใด ๆ ได้เลย

ต้องการบุคคลอื่น
ช่วยเหลืออย่างมากใน
การทากิจวัตรประจาวัน
หลักในการดูแลตนเอง
รวมถึงการขับถ่าย
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ตารางที่ 5.6 เกณฑ์การประเมิ นค่าสูญเสียฯเนื่ องจากความผิดปกติ ของสภาพจิ ต (Mental Status)
ระดับการสูญเสียสมรรถภาพ
เกณฑ์การประเมิ น
มีความผิดปกติทางระบบประสาททีอ่ าจทาให้เกิดการ
ระดับที่ 1
สูญเสียสมรรถภาพเกิดขึน้ เป็ นครัง้ คราว แต่ยงั สามารถ
ร้อยละ 1-14 ของทัง้ ร่างกาย
ประกอบกิจวัตรประจาวันได้
CDR = 0.5
มีการสูญเสียสมรรถภาพของสภาพจิต จนต้องให้บุคคล
ระดับที่ 2
อื่นช่วยชีแ้ นะในการประกอบกิจวัตรประจาวันเป็ น
ร้อยละ 15-29 ของทัง้ ร่างกาย
บางอย่าง
CDR = 1.0
มีการสูญเสียสมรรถภาพของสภาพจิต จนต้องให้บุคคล
ระดับที่ 3
อื่นช่วยเหลือ, ชีแ้ นะ และกากับในการทากิจกรรมส่วน
ร้อยละ 30-49 ของทัง้ ร่างกาย
ใหญ่ของกิจวัตรประจาวัน
CDR = 2.0
มีการสูญเสียสมรรถภาพของสภาพจิต จนไม่สามารถดูแล
ระดับที่ 4
ตนเองและปลอดภัยจากอันตรายในทุกสถานการณ์ ถ้า
ร้อยละ 50-70 ของทัง้ ร่างกาย
ปราศจากการชีแ้ นะและกากับจากบุคคลอื่น
CDR = 3.0
ตัวอย่างที่ 5.21
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 15-29 ของทัง้ ร่างกาย เนื่ องจาก Alzheimer’s Disease
ผูป้ ่ วย
ชาย อายุ 70 ปี
ประวัติ
ไม่สนใจเหตุ การณ์ ท่เี กิดขึ้นรอบตัวมาประมาณ 2-3 ปี หลงทาง หาทางกลับบ้านไม่ได้
สูญเสียความจาระยะสัน้ ไม่เข้าใจความหมายของข้อความในหนังสือพิมพ์
อาการปัจจุบนั
ตรวจไม่พบความผิดปกติเฉพาะที่ของระบบประสาท (Focal Neurological Symptoms
and Signs), สูญเสีย Recent Memory, ไม่สามารถทาตามคาสังและค
่
านวณทาง
คณิตศาสตร์ได้
การตรวจร่างกาย
ไม่รจู้ กั เวลา บุคคล และสถานที,่ ทบทวนคา 3 คาทีไ่ ม่มคี วามเกีย่ วข้องกันไม่ได้, ให้สะกด
ตัวอักษรของคาย้อนกลับไม่ได้, แต่สามารถบอกชื่อสิง่ ของ, คัดลอกรูปทางเรขาคณิต และ
เขียนหนังสือเป็ นประโยคได้, ตรวจไม่พบความผิดปกติเฉพาะทีท่ างระบบประสาท, ต้องให้
บุคคลอื่นช่วยเหลือในการกินอาหารและแต่ งตัว , พูดตะกุกตะกัก , ให้ความร่วมมือดีใน
การตรวจ
การตรวจทางคลิ นิก
การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง และ MRI พบว่าปกติ ยกเว้นร่องสมองกว้างกว่าปกติ
เล็กน้อย การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองพบ Absent rhythmic alpha activity without slowing
or paroxysm
การวิ นิจฉัยโรค
Alzheimer’s Disease
ผลประเมิ น
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 29 ของทัง้ ร่างกายจากความผิดปกติของสภาพจิต
คาอธิ บาย
โรคสมองเสือ่ มเมื่อเกิดขึน้ แล้วจะมีอาการลุกลามมากขึน้ เรื่อยๆ และต้องการการช่วยเหลือ
และการดูแลจากบุคคลอื่น ผูร้ บั การประเมินปว่ ยรายนี้มี CDR Score เท่ากับ 1.0
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ตัวอย่างที่ 5.22
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 30-49 ของทัง้ ร่างกาย เนื่ องจากสมองได้รบั บาดเจ็บ
ผูป้ ่ วย
ชาย อายุ 25 ปี
ประวัติ
1 ปี ก่อน ประสบอุบตั เิ หตุทางรถยนต์ ศีรษะได้รบั บาดเจ็บอย่างแรง ถูกนาส่งโรงพยาบาล
ในสภาพทีไ่ ม่รสู้ กึ ตัว แขนซ้ายหัก รับการรักษาในโรงพยาบาลนานกว่า 4 สัปดาห์ อาการ
ค่ อ ยๆดีข้นึ และฟื้ น ฟู สภาพร่ า งกายด้ว ยการท ากายภาพบ าบัด ผู้ป่ ว ยไม่ ส ามารถจ า
เหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ได้
อาการปัจจุบนั
ทาตามคาสังไม่
่ ค่อยได้ และไม่ส ามารถกลับห้องพักเองได้ตามลาพัง , ไม่รจู้ กั เวลา, บุคคล
และสถานที,่ ถ้าให้ไปไหนคนเดียวจะเดินไปมาอย่างไม่มจี ุดหมาย และหลงทางในสถานที่
ทีเ่ คยรูจ้ กั มาก่อน, ไม่สนใจเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ รอบตัว , มีช่วงเวลาหลับและตื่นผิดไปจาก
ปกติ, ความสามารถในการตอบสนองทุกอย่างลดลง, หงุดหงิดง่าย, มีความยุ่งยากมากใน
การสอนให้ทาทุกสิง่ ทุกอย่างซึง่ ในทีส่ ดุ จะทาไม่ได้, และไม่ยอมเข้าสังคม
การตรวจร่างกาย
ไม่พบอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อแขนขา, ขาดสมาธิและความตัง้ ใจ, เดินช้า, ตรวจไม่พบ
Gait ataxia และการตรวจ Romberg sign ได้ผลลบ, การตรวจเส้นประสาทสมองพบว่า
ปกติ, การทดสอบสภาพจิตพบว่า ไม่รจู้ กั วัน, เวลา, สถานที่ และบุคคล, ไม่สามารถจดจา
และพูดทวนคา 3 คาที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน , ให้สะกดตัวอักษรของคาย้อนหลังไม่ได้ ,
การตรวจกาลังกล้ามเนื้อ การรับความรูส้ กึ และ Cerebellar sign พบว่าปกติ
การวิ นิจฉัยโรค
สมองได้รบั บาดเจ็บจากการประสบอันตราย
ผลประเมิ น
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 40 ของทัง้ ร่างกายจากความผิดปกติของสภาพจิต
คาอธิ บาย
ผูป้ ระเมินรายนี้มี CDR Score เท่ากับ 2.0, การบาดเจ็บของสมองอาจแบ่งตามความ
รุ น แรงออกได้เ ป็ น 3 ระดับ คือ เล็ก น้ อ ย, ปานกลาง, และรุ น แรง โดยพิจ ารณาจาก
ผลกระทบที่ทาให้เกิดการสูญเสียสมรรถาพทางกาย, สภาพจิต , การเรียนรู้, ตลอดจน
พฤติกรรมและการแสดงออกต่อสังคมของผู้ป่วย ความผิดปกติเกี่ยวกับความสามารถใน
การเรียนรู้ อารมณ์ และพฤติกรรม จะทาให้เกิดการสูญเสียสมรรถภาพที่เป็ นปญั หาต่ อ
การดารงชีวติ ของบุคคล, ในกรณีท่ผี ู้รบั การประเมินมีการสูญเสียสมรรถภาพของระบบ
ประสาทด้านอื่น ให้นาค่าการสูญเสียฯดังกล่าวมารวมกับค่าการสูญเสียฯทางสภาพจิต
5.3.5 การสูญเสียความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษา (Dysphasia and Aphasia)
การสื่อสารประกอบด้วยการรับรู้และการเข้าใจภาษาที่ใช้ รวมถึงปฏิกิรยิ าที่แสดงต่อกันระหว่างบุคคล
การสื่อสารด้วยภาษาของบุคคลจะประกอบด้วยการเข้าใจสัญญลักษณ์ ทางภาษาที่รบั รู้ด้วยการได้ยนิ และเห็น เช่น
ได้ยนิ ถ้อยคา ประโยค เห็นภาพตัวอักษรและสิง่ ของ เป็ นต้น และการแสดงสัญญลักษณ์ทางภาษาตอบโต้ดว้ ยการพูด
การเขียน และใช้กริ ยิ าท่าทาง
การสูญ เสีย ความสามารถในการสื่อ สารด้วยภาษา จะเกิด จากการท างานผิด ปกติห รือ พยาธิสภาพที่
Parietal Lobe ของสมองข้างเด่น Aphasia เป็ นอาการที่บุคคลไม่สามารถสื่อสารด้ วยภาษากับบุคคลอื่น ไม่เข้าใจ
สัญญลักษณ์ทางภาษาทีบ่ ุคคลอื่นส่งให้ ไม่ว่าจะเป็ นการส่งทางเสียงหรือภาพ และไม่สามารถแสดงสัญญลักษณ์ทาง
ภาษาทีม่ คี วามหมายให้บุคคลอื่นเข้าใจได้ดว้ ยการใช้เสียง, การเขียน หรือแม้แต่การใช้ท่าทาง
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Dysphasia เป็ นอาการทีม่ กี ารสูญเสียความสามารถทางภาษาน้อยกว่า Aphasia คือยังพอสื่อสารด้วยภาษา
กับบุคคลอื่นได้บา้ ง ปญั หาในการสือ่ สารอาจเป็ นการไม่เข้าใจภาษาทัง้ หมดทีบ่ ุคคลอื่นส่งให้ได้ (Sensory or Receptive
Dysphasia) หรือไม่สามารถส่งภาษาทีม่ คี วามหมายให้บุคคลอื่นเข้าใจได้อย่างถูกต้องครบถ้วน (Motor or Expressive
Dysphasia) หรือทัง้ สองกรณีร่วมกัน
การสูญเสียความสามารถในการสื่อสารด้วยการพูด นอกจากอาการ Aphasia และ Dysphasia แล้ว ยังอาจ
เกิดจาก (1) การพูดไม่ชดั (Dysarthria) เพราะอวัยวะและกล้ามเนื้อทีใ่ ช้ในการพูดทางานผิดปกติ และ (2) การเปล่ง
เสียงลาบากหรือเสียงเพีย้ น (Dysphonia) ซึง่ ทาให้ผฟู้ งั เข้าใจคาพูดได้ยาก ทัง้ นี้ในการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพ
ต้องแยกอาการทัง้ สองออกจากอาการ Dysphasia และการสูญเสียความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาพูดทีไ่ ม่ได้
มีสาเหตุจากจากความผิดปกติของสมองดังกล่าว ให้ ดูแนวทางการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพในบทที่ 7 ระบบ
โสต ศอ นาสิก
ในบรรดาผู้ป่วยที่มกี ารสูญเสียความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษา Dysphasia จะเป็ นกรณีท่พี บบ่อย
เนื่องจากผู้ป่วยส่วนใหญ่ ยงั มีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาเหลืออยู่บ้า ง การไม่ เข้าใจความหมายของ
ภาษา (Receptive Dysphasia) จะทาให้บุคคลมีการสูญเสียสมรรถภาพมากกว่าการไม่สามารถแสดงหรือส่งภาษา
(Expressive Dysphasia) บุคคลทีไ่ ม่เข้าใจความหมายของภาษา จะได้รบั ประโยชน์น้อยมากจากการฟื้ นฟูสภาพด้วย
การฝึ กพูด (Speech Therapy) และวิธกี ารเสริมหรือทดแทนอื่นๆ ก่อนทีจ่ ะประเมินผูป้ ่วยทีม่ อี าการ Aphasia และ
Dysphasia จะต้องทราบสถานะเกีย่ วกับระดับการรูส้ กึ ตัว , การไม่รสู้ กึ สับสน, และการรูจ้ กั วันเวลา สถานทีแ่ ละบุคคล
ของผูร้ บั การประเมินก่อน และต้องทราบว่าสมองข้างใดของผูร้ บั การประเมินป็ นสมองข้างเด่น
การตรวจและทดสอบเพื่อประเมินการสูญเสียสมรรถภาพสาหรับผูร้ บั การประเมินทีม่ อี าการ Aphasia และ
Dysphasia จะประกอบด้วยวิธกี ารดังต่อไปนี้
(1) ฟงั คาพูดทีผ่ รู้ บั การประเมินพูดขึน้ เองหรือให้ตอบคาถามง่าย ๆ
(2) สังหรื
่ อตัง้ คาถามทีต่ อ้ งการคาตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ เพื่อตรวจสอบความเข้าใจในการรับฟงั
(3) ให้พดู ตามคาหรือวลีทผ่ี ตู้ รวจพูดนา
(4) ให้บอกชื่อสิง่ ของทีใ่ ช้บ่อยในกิจวัตรประจาวันไปจนถึงสิง่ ทีใ่ ช้นานๆครัง้
(5) ให้อ่านแล้วบอกเนื้อหาสาระของเรื่องทีอ่ ่าน และให้อ่านออกเสียง (การทดสอบนี้เป็ นการประเมินความ
เข้าใจความหมายของภาษาด้วยการอ่าน ซึง่ จะขึน้ อยู่กบั วุฒกิ ารศึกษาของผูร้ บั การประเมินด้วย ดังนัน้ ผูต้ รวจจะต้อง
ทราบวุฒกิ ารศึกษาของผูร้ บั การประเมิน ก่อนทีจ่ ะทาการทดสอบและประเมินผล)
(6) ให้เขียน และสะกดคาและข้อความ
ผูร้ บั การประเมินทีท่ าการทดสอบแล้วพบว่า ยังสามารถเข้าใจความหมายของภาษาได้เป็ นปกติ จะมีการ
สูญเสียสมรรถภาพอยู่ในระดับที่ 1 หรือมากทีส่ ดุ ไม่เกินระดับที่ 2 ตามตารางที่ 5.7 เกณฑ์การประเมินค่าการสูญเสียฯ
เนื่องจากอาการ Aphasia หรือ Dysphasia
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ตารางที่ 5.7 เกณฑ์การประเมิ นค่าสูญเสียฯเนื่ องจาก Aphasia และ Dysphasia
ระดับการสูญเสียสมรรถภาพ
เกณฑ์การประเมิ น
มีการสูญเสียความสามารถในการเข้าใจและแสดง
ระดับที่ 1
สัญลักษณ์ทางภาษาทีใ่ ช้ในชีวติ ประจาวันเล็กน้อย
ร้อยละ 0-9 ของทัง้ ร่างกาย
ระดับที่ 2
ร้อยละ 10-24 ของทัง้ ร่างกาย

มีการสูญเสียความสามารถในการเข้าใจและแสดง
สัญลักษณ์ทางภาษาทีใ่ ช้ในชีวติ ประจาวันมากพอสมควร

ระดับที่ 3
ร้อยละ 25-39 ของทัง้ ร่างกาย

ไม่สามารถเข้าใจภาษาพูด แต่ยงั เข้าใจสัญลักษณ์ทาง
ภาษาประเภทอื่น เช่น จากการเห็นภาพ และการใช้
ภาษาในชีวติ ประจาวัน ไม่สามารถแสดงภาษาทีม่ ี
ความหมายดีและมีความเหมาะสมต่อบุคคลอื่น
ไม่สามารถสือ่ สารกับบุคคลได้เลย หรือไม่สามารถเข้าใจ
สัญลักษณ์ทางภาษาโดยสิน้ เชิง

ระดับที่ 4
ร้อยละ 40-60 ของทัง้ ร่างกาย

ตัวอย่างที่ 5.23
สูญเสียร้อยละ 0 ถึง 9 ทัง้ ร่างกายเนื่ องจาก Dysphasia
ผูป้ ่ วย
หญิงอายุ 35 ปี
ประวัติ
ได้รบั บาดเจ็บทีบ่ ริเวณศีรษะขณะทางาน หมดสติไปชัวครู
่ ่
อาการปัจจุบนั
มีความลาบากในการสนทนากับบุคคลอื่น
การตรวจร่างกาย
บอกชื่อสิง่ ของที่มองเห็นไม่ได้ แต่เมื่อเขียนชื่อสิง่ ของให้ดู แล้วจะชีส้ งิ่ ของนัน้ ได้ถูกต้อง
อ่านและเข้าใจข้อความในหนังสือพิมพ์ เรียกชื่อสิง่ ของผิดบ้างเป็ นครัง้ คราว
การวิ นิจฉัยโรค
Mild intermittent Broca’s dysphasia จากการบาดเจ็บของสมอง
ผลการประเมิ น
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 7 ของทัง้ ร่างกาย
คาอธิ บาย
การสูญเสียสมรรถภาพทีพ่ บในผูร้ บั การประเมินรายนี้ มีเพียงการไม่สามารถพูดได้อย่าง
ถูกต้องเป็ นครัง้ คราว ดังนัน้ ประเมินค่าการสูญเสียฯจากเรื่องดังกล่าว เนื่อง จากเป็ นการ
สูญเสียสมรรถภาพทางระบบประสาทมากทีส่ ดุ ทีพ่ บ
ตัวอย่างที่ 5.24
สูญเสียร้อยละ 0 ถึง 9 ของทัง้ ร่างกายเนื่ องจาก Expressive dysphasia
ผูป้ ่ วย
หญิงอายุ 40 ปี
ประวัติ
ถนัดมือขวา ได้รบั บาดเจ็บที่ศรี ษะจากอุบตั ิเหตุทางรถยนต์ หมดสติไปนานประมาณ 10
นาที หลังจากการรักษามีอาการนึกคาพูดทีจ่ ะพูดไม่ค่อยออก
อาการปัจจุบนั
มีความลาบากในการนึกคาพูดทีจ่ ะพูดและคาศัพท์ต่างๆทีใ่ ช้ในการสนทนา
การตรวจร่างกาย
ไม่สามารถบอกชื่อสิง่ ของทีม่ องเห็นไม่ได้ แต่เมื่อเขียนชื่อสิง่ ของให้ดู แล้วจะชีส้ งิ่ ของนัน้
ได้ถูกต้อง เข้าใจและทาตามคาสังที
่ ่ได้ยนิ เขียนคัดลอกคาที่เห็นได้ แต่นึกคาพูดหรือ
ค าศัพ ท์ท่ีจ ะพู ด ไม่ ค่ อ ยได้ และไม่ รู้จ ัก วัน และเวลา ตรวจไม่ พ บอาการอ่ อ นแรงของ
กล้ามเนื้อ การรับความรูส้ กึ ปกติ
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การตรวจทางคลิ นิก
การวิ นิจฉัยโรค
ผลการประเมิ น
คาอธิ บาย

การทดสอบทางจิ ต วิ ท ยา-ประสาทวิ ท ยา (Neuropsychological tests) ท าได้ จ ากั ด
เนื่องจากผูร้ บั การประเมินมีความลาบากในการพูดกับบุคลลอื่น
Expressive dysphasia
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 9 ของทัง้ ร่างกาย
กรณีน้ีเป็ นตัวอย่างของบุคคลทีส่ มองได้รบั บาดเจ็บ แล้วทาให้เกิดการสูญเสียสมรรถภาพ
ในเรื่องการสือ่ ภาษากับบุคคลอื่นด้วยการพูด ซึง่ ทาให้เกิดข้อจากัดในการประกอบกิจวัตร
ประจาวัน การประเมินค่าการสูญเสียฯ ควรทาเมื่ออาการของผู้รบั การประเมินคงที่ ไม่มี
การเปลีย่ นแปลงอีกแล้ว เช่น อย่างน้อย 6 เดือนหลังจากรักษา

ตัวอย่างที่ 5.25
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 10-24 ของทัง้ ร่างกาย เนื่ องจาก Receptive dysphasia
ผูป้ ่ วย
ชายอายุ 30 ปี
ประวัติ
ถนัดมือซ้าย ได้รบั ที่ศรี ษะจากอุบตั ิเหตุทางรถยนต์ ศีรษะกระแทกเข้ากับขอบประตูและ
กระจกทาให้หมดความรูส้ กึ และมีรอยช้าบริเวณเหนือกกหูขา้ งซ้าย
อาการปัจจุบนั
ไม่เข้าใจและไม่สามารถทาตามคาสัง่ แม้แต่คาสังง่
่ ายๆ ทาให้มคี วามลาบากในการทางาน
และการใช้ชวี ติ ทีบ่ า้ น
การตรวจร่างกาย
บอกสิง่ ชื่อของทีม่ องเห็นได้ แต่เข้าใจคาสังที
่ ส่ งโดยการพู
ั่
ดและทีส่ งโดยการเขี
ั่
ยนข้อความ
ให้อ่านได้น้อย
การตรวจทางคลิ นิก
การตรวจ MRI พบว่า สมองช้าเล็กน้อยที่ Temporal และ Parietal lobe ข้างซ้าย
การวิ นิจฉัยโรค
Receptive dysphasia หลังประสบอุบตั ทิ างรถยนต์
ผลการประเมิ น
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 20 ของทัง้ ร่างกาย เนื่องจากอาการ Dysphasia
คาอธิ บาย
เป็ นกรณีบาดเจ็บของสมองบริเวณ Temporal และ Parietal lobe ข้างซ้ายทีเ่ กิดขึน้ กับ
บุคคลทีถ่ นัดมือซ้ายซึง่ ยังไม่ทราบแน่ชดั ว่าเป็ นสมองข้างเด่นหรือไม่ มีอาการ Receptive
Dysphasia ในการใช้ภาษาพูด
ตัวอย่างที่ 5.26
สูญเสียร้อยละ 25 ถึง 39 ของทัง้ ร่างกายเนื่ องจาก Conductive Aphasia
ผูป้ ่ วย
ชายไทย อายุ 55 ปี
ประวัติ
ถนัดมือขวา มีอาการอ่อนแรงของร่างกายซีกขวา พูดได้ แต่คาพูดไม่ค่อยมีความหมาย
และเข้าใจยาก 2 เดือนหลังจากรักษา อาการทัง้ หมดดีขน้ึ ตามลาดับจนคงทีไ่ ม่เปลีย่ นแปลง
อาการปัจจุบนั
ขาข้างขวามีอาการเกร็ง ต้องใช้ไม้เท้าช่วยพยุงเดิน แขนข้างขวาเกร็งในท่างอข้อศอก และ
ไม่สามารถพูดแสดงถึงความต้องการของตนเองได้ และจะใช้คาพูดอื่นทดแทนเพื่ออธิบาย
สิง่ ทีต่ อ้ งการทางอ้อม การใช้ถอ้ ยคาไม่เหมาะสม
การตรวจร่างกาย
มีความลาบากในการอ่านคาและวลี ไม่สามารถเขียนข้อความตามคาบอกเล่า มีการใช้คาที่
ผิด ไม่ เ หมาะสมและสะกดผิด มาก ร่ า งกายซีก ขวาเป็ น อัม พาตและเกร็ง (Spastic
Hemiplegia) ตาทัง้ สองข้างบอดครึง่ ซีก (Hemianopia )
การตรวจทางคลิ นิก
การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองและ MRI พบว่าสมองตาย เพราะขาดเลือดมาเลีย้ ง
จาก Middle cerebral artery เป็ นบริเวณกว้าง
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การวิ นิจฉัยโรค
ผลการประเมิ น

คาอธิ บาย

หลอดเลือ ดสมองอุ ด ตัน ท าให้เ กิด อาการอัม พาตของร่ า งกายซีก ขวา, Homonymous
hemianopia และ Conductive Aphasia
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 30 ของทัง้ ร่างกาย เนื่องจากอาการ Aphasia ให้นาค่าการ
สูญ เสีย นี้ ไ ปรวมกับ ค่ า การสูญ เสีย ฯเนื่ อ งจากอาการอัม พาตของร่ า งกายครึ่ง ซีก และ
Hemianopia เป็ นค่าการสูญเสียทัง้ หมดของร่างกายโดยการใช้คารางค่ารวม (Combined
Values Chart)
พยาธิสภาพของสมองข้างเด่นทีเ่ กิดจากการอุดตันของ Middle cerebral artery ประเมิน
การสูญเสียสมรรถภาพเมื่อมีการฟื้นฟูสภาพของร่างกายเต็มทีแ่ ล้ว และอาการเจ็บปว่ ยคงที่
ไม่มกี ารเปลีย่ แปลง

ตัวอย่างที่ 5.27
สูญเสียร้อยละ 40 ถึง 60 ทัง้ ร่างกาย เนื่ องจากสมองขาดออกซิ เจนและมีอาการชักเฉพาะที่
ผูป้ ่ วย
ชายไทย อายุ 40 ปี
ประวัติ
ถนัดมือซ้าย ประสบอันตรายจากเหตุเพลิงไหม้บา้ น อยู่ในสภาพทีไ่ ม่รสู้ กึ ตัวขณะถูกช่วย
ออกมาจากทีเ่ กิดเหตุ รับการรักษาในโรงพยาบาลนานถึง 6 สัปดาห์ อาการค่อย ๆ ดีขน้ึ
จนกระทังคงที
่ ไ่ ม่เปลีย่ นแปลง
อาการปัจจุบนั
ต้องได้รบั การช่วยเหลือในการประกอบกิจวัตรประจาวันทัง้ หมดรวมถึงการ
ขับถ่ายปสั สาวะและอุจจาระ ทากิจวัตรทัง้ หมดโดยนัง่ บนรถเข็นและนอนบนเตียง มีการ
ตอบสนองเป็ นครัง้ คราว แต่ไม่สามารถสื่อสารกับบุคคลอื่นและไม่เข้าใจในภาษาพูดหรือ
สัญลักษณ์ทางภาษาอื่นได้เลย มีอาการชักเฉพาะทีเ่ ป็ นประจา เนื่อง จากควบคุมการชัก
ได้ไม่ดดี ว้ ยการใช้ยา
การตรวจร่างกาย
ไม่สามารถพูดและเข้าใจภาษาได้เลย ตรวจไม่พบอาการอ่อนแรงของร่างกาย
การตรวจทางคลิ นิก
การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองพบว่า มี Slow activity กระจายทัวบริ
่ เวณ Temporal lobe
ข้างซ้าย ไม่พบสิง่ ผิดปกติจากการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์และ MRI ของสมอง
การวิ นิจฉัยโรค
สมองขาดออกซิเจน (Hypoxic encephalopathy) ร่วมกับอาการชัก
ผลการประเมิ น
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 60 ของทัง้ ร่างกายจากเนื่องจากอาการ Aphasia
คาอธิ บาย
เป็ นกรณีทส่ี มองเกิดพยาธิสภาพเพราะขาดออกซิเจน เนื่องจากการสาลักควันไฟและก๊าซ
ทีเ่ ผาไหม้อาคาร ส่งผลให้สมองสูญเสียการทาหน้าทีอ่ ย่างรุนแรงในการควบคุมการทางาน
ของอวัยวะทัวร่
่ างกาย เช่น การกลืนอาหาร การขับถ่ายปสั สาวะและอุจจาระ เป็ นต้น
5.3.6 การสูญเสียสมรรถภาพทางอารมณ์ (Emotion) หรือ พฤติ กรรม (Behavior)
การสูญเสียสมรรถภาพทางอารมณ์และพฤติกรรม พบได้ในผูป้ ่วยทีม่ พี ยาธิสภาพของสมอง หรือผูป้ ่วยทาง
จิตเวช โรคหรือพยาธิสมองของสมองอาจทาให้เกิดอาการทางจิตได้หลายลักษณะ ตัง้ แต่อาการการหงุดหงิดง่ายไป
จนถึงการคลุม้ คลังควบคุ
่
มอารมณ์ไม่ได้, หวาดกลัว, และจากอาการก้าวร้าวไปจนถึงการหลบและถอยตัวเองจากสังคม
การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของบุคคลทีเ่ ป็ นโรคหรือมีพยาธิสภาพทีส่ มองและมีอาการทางจิตร่วม
ด้วย ประกอบด้วยการศึกษาประวัตกิ ารเจ็บป่วยเกี่ยวกับอาการและอาการแสดงทางประสาทวิทยาและจิตเวช การ
ตรวจร่างกายทางระบบประสาท และการตรวจทางคลินิกทีจ่ าเป็ นเพิม่ เติม ความผิดปกติทางจิตทีอ่ าจพบได้ในผูป้ ่วย
ประเภทนี้ได้แก่ อาการซึมเศร้า (Depression), เพ้อคลัง-ตื
่ ่นตระหนก (Manic State), อารมณ์แปรปรวน (Emotional
Fluctuations), แสดงพฤติกรรมทีส่ งั คมไม่ยอมรับ, ควบคุมตนเองไม่ได้ในการหัวเราะหรือร้องไห้ เป็ นต้น
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ตัวอย่างของโรคหรือพยาธิสภาพของสมองทีอ่ าจทาให้ผปู้ ว่ ยมีความผิดปกติทางจิตได้แก่ สมองซีกขวาตาย
จากการขาดเลือด (Right Hemispheric Infact) ที่ทาให้ผู้ป่วยแสดงอารมณ์ขบขันที่ไม่เหมาะสมกับกาละเทศะ,
สมองซีกซ้ายตายจากการขาดเลือดทาให้เกิดอาการหดหู่และไม่เข้าใจภาษา (Dysphasia), พยาธิสภาพที่บริเวณ
Temporalimbic ข้า งซ้า ยท าให้เ กิด อาการชัก และการสร้า งจิน ตนาการเชิง เพ้อ ฝ นั และพยาธิส ภาพที่บ ริเ วณ
Temporalimbic ข้างขวาทาให้ผปู้ ว่ ยมีอารมณ์แปรปรวน เป็ นต้น
สาหรับโรคสมองเสือ่ ม (Dementia) ทีม่ กั เกิดจากการมีพยาธิสภาพกระจายทัวสมอง
่
ความผิดปกติทางจิตที่
อาจพบได้แก่ การไม่แสดงอารมณ์ (Apathy), หลงผิด (Delusion), วุ่นวายและก้าวร้าว (Agitation-Aggression), เห็น
ภาพหลอน (Hallucination), เพ้อฝนั (Euphoria) และมีพฤติกรรมการเคลื่อนไหวที่เปลีย่ น แปลงจากเดิมทีเ่ คยเป็ น
(Aberrant Motor Behavior) เป็ นต้น การทดสอบที่ควรนามาใช้ในการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของผู้ป่วย
ประเภทนี้ได้แก่ Neuropsychiatry Inventory (NPI) เนื่องจากเป็ นการทดสอบทีส่ ามารถทาซ้า ให้ผลทีเ่ ชื่อถือได้ และมี
เนื้อหาของการทดสอบทีบ่ อกถึงผลกระทบต่อการใช้ชวี ติ ประจาวันตามความรุนแรงของความผิดปกติท างจิต อารมณ์
และพฤติกรรม
ความผิดปกติทางจิต อารมณ์ และพฤติกรรม ที่ยนื ยันได้ว่าเกิดจากโรคหรือพยาธิสภาพของสมอง เช่น
สมองได้รบั บาดเจ็บ หลอดเลือดสมองอุดตัน ให้ใช้แนวทางการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพตามทีก่ ล่าวไว้ในบทนี้
โดยใช้ตารางที่ 5.8 เป็ นเกณฑ์การประเมินค่าการสูญเสียฯ สาหรับกรณีท่ไี ม่มีหลักฐานยืนยัน ให้ใช้แนวทางการ
ประเมินการสูญเสียสมรรถภาพตามบทที่ 18 ระบบจิตและพฤติกรรมเป็ นหลักโดยอาจใช้ตารางที่ 5.8 เป็ นเกณฑ์ในการ
ประเมินค่าการสูญเสียฯร่วมด้วย
ตารางที่ 5.8 เกณฑ์การประเมิ นค่าสูญเสียฯเนื่ องจากความผิดปกติ ทางอารมณ์และพฤติ กรรม
ระดับการสูญเสียสมรรถภาพ
เกณฑ์การประเมิ น
ความผิดปกติทางอารมณ์และพฤติกรรม ทาให้เกิด
ระดับที่ 1
ข้อจากัดในการประกอบกิจวัตรประจาวัน, กิจกรรมทาง
ร้อยละ 0-14 ของทัง้ ร่างกาย
สังคมและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเล็ก น้อย
ระดับที่ 2
ร้อยละ 15-29 ของทัง้ ร่างกาย
ระดับที่ 3
ร้อยละ 30-69 ของทัง้ ร่างกาย
ระดับที่ 4
ร้อยละ 70-90 ของทัง้ ร่างกาย

ความผิดปกติทางอารมณ์และพฤติกรรม ทาให้เกิด
ข้อจากัดในการประกอบกิจวัตรประจาวัน, กิจกรรมทาง
สังคมและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลบางอย่าง
ความผิดปกติทางอารมณ์และพฤติกรรม ทาให้เกิด
ข้อจากัดในการประกอบกิจวัตรประจาวัน, กิจกรรมทาง
สังคมและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลส่วนใหญ่
ความผิดปกติทางอารมณ์และพฤติกรรม ทาให้เกิด
ข้อจากัดมากจนไม่สามารถทากิจวัตรประจาวันทัง้ หมดได้
เอง ต้องพึง่ การช่วยเหลือจากบุคคลอื่น
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ตัวอย่างที่ 5.28
สูญเสียร้อยละ 15 ถึง 29 ทัง้ ร่างกายเนื่ องจากสมองได้รบั บาดเจ็บ
ผูป้ ่ วย
ชายอายุ 50 ปี
ประวัติ
อดีตเป็ นนักมวยอาชีพ 10 ปี ทีผ่ ่านมา ถูกชกจนหมดสติและล้มลงเป็ นประจา ทัง้ ในขณะที่
ซ้อมและชกจริงบนสังเวียน
อาการปัจจุบนั
มีอาการสับสนเล็กน้อยและเดินเซเป็ นครัง้ คราว พูดลาบากและพูดไม่ชดั ร่วมกับอาการ
ศีรษะสัน่
การตรวจร่างกาย
ไม่พบอัมพาตหรือสูญเสียการรับความรูส้ กึ ของร่างกาย มีความลาบากในการทดสอบทาง
Neuropsychology, สูญเสียความจาระยะสัน้ , ไม่สามารถทาการคานวณ ให้ลบ 7 หรือลบ 3
อย่างต่อเนื่องจากตัวเลขทีบ่ อกให้ไม่ได้, แสดงอาการขบขันอย่างไม่ถูกกาละเทศะ และมี
ปญั หาในการทากิจกรรมด้านมนุษยสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
การตรวจทางคลิ นิก
การตรวจเอกซเรย์ค อมพิว เตอร์สมองและ MRI พบร่ อ งของสมองกว้า งมากกว่ า ปกติ
เล็กน้อย การตรวจคลื่นสมองพบ Poor background alpha activity แต่ไม่พบ Focal หรือ
Generalized Slowing ทีช่ ดั เจน
การวิ นิจฉัยโรค
Traumatic encephalopathy
ผลการประเมิ น
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 17 ของทัง้ ร่างกาย
คาอธิ บาย
เป็ น กรณี ก ารสูญ เสีย สมรรถภาพของสมองที่เ กิด จากการได้ ร ับ การบาดเจ็บ ที่ศีร ษะ
เป็ นประจานานเป็ นเวลาหลายปี และบางครัง้ มีความรุนแรงจนเกิดอาการหมดสติ
ตัวอย่างที่ 5.29
สูญเสียร้อยละ 30 ถึง 69 ของทัง้ ร่างกาย เนื่ องจากเนื้ องอกของสมอง
ผูป้ ่ วย
หญิงอายุ 40 ปี
ประวัติ
มีอ าการกระสับ กระส่า ย , หงุ ด หงิด ง่ า ยมากขึ้น เรื่อ ย ๆ ร่ ว มกับ การมีอ าการเฉื่ อ ยชา
เมินเฉยเป็ นพัก ๆ มีความลาบากในการซือ้ ของ, ปรุงอาหาร, การทาความสะอาดบ้าน,
ช่วยลูกทาการบ้าน
อาการปัจจุบนั
เริม่ มีอาการปวดศีรษะและเขียนหนังสือลาบาก, มีอารมณ์แปรปรวน มีทงั ้ กระสับส่ายและ
เฉื่อยชา มีอาการหงุดหงิดง่ายเป็ นครัง้ คราว
การตรวจร่างกาย
ความคล่ อ งแคล่ ว ในการใช้ง านมือ ขวาลดลง ร่ ว มกับสูญ เสีย การรับ รู้ Two Point
Discrimination, ไม่สามารถบอกเหรียญที่กาอยู่ ในมือขวาว่าเป็ นอะไร และไม่สามารถใช้
มือ ซ้า ยจับ มือ ขวาได้ใ นขณะหลับ ตา ตรวจไม่ พ บการอ่ อ นแรงของกล้า มเนื้ อ และ
การสูญเสียการรับความรูส้ กึ ด้านอื่น
การตรวจทางคลิ นิก
ทา MRI สมองพบพยาธิสภาพบริเวณ Parietal lobe ข้างซ้าย ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ประมาณ 3 เซ็น ติเ มตรและมีก ารกดทับ โพรงสมอง, การตรวจคลื่น ไฟฟ้ าสมองพบ
Moderate amplitude delta activity บริเวณ Parietal lobe ข้างซ้าย
การวิ นิจฉัยโรค
เนื้องอกชนิด Low grade glioma บริเวณ Parietal lobe ข้างซ้าย
ผลการประเมิ น
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 45 ทัง้ ร่างกาย เนื่องจากความผิดปกติทางอารมณ์และ
พฤติกรรมเพราะเนื้องอกของสมอง ให้นาค่าการสูญเสียฯนี้ไปรวมกับค่าการสูญเสียฯอื่น
(เช่น การใช้งานมือขวาได้ไ ม่ถ นัด จากการเสียการรับ ความรู้สกึ ) เป็ นค่ าการสูญ เสีย ฯ
ทัง้ หมดของร่างกายโดยใช้ตารางค่ารวม

398
คาอธิ บาย

ปญั หาสาคัญของผูร้ บั การประเมินรายนี้คอื มีขอ้ จากัดในการทากิจวัตรประจาวัน, การเข้า
สังคม, การทากิจกรรมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และการทากิจกรรมครอบครัว ร่วมกับ
การรับความรูส้ กึ ได้ลดลง ซึง่ เป็ นอาการเฉพาะทีข่ องระบบประสาททีย่ นื ยันโดยการตรวจ
ทางคลินิก

ตัวอย่างที่ 5.30
สูญเสียร้อยละ 70 ถึง 90 ของทัง้ ร่างกายเนื่ องจากโรค Huntington’s chorea
ผูป้ ่ วย
ชายอายุ 50 ปี
ประวัติ
มีการอาการหลงลืม สูญเสีย Recent memory มากขึน้ เรื่อยๆ ทาให้เกิดปญั หาในการงาน
ด้านการเงิน บิดาและปูม่ ปี ระวัตแิ ละอาการเช่นเดียวกับผูป้ ว่ ย
อาการปัจจุบนั
มีการเคลื่อนไหวผิดปกติแบบ Chorea ที่แขนเป็ นประจา ร่วมกับการกล้ามเนื้อใบหน้ า
บิดเบีย้ ว เริม่ หลงทาง ออกจากบ้านไปโดยไม่มจี ุดหมายการเดินทาง ถูกห้ามไม่ให้ขบั รถ
เพราะจาสถานที่ไม่ ได้ ถึงแม้จะเป็ นสถานที่ซ่งึ เคยคุ้นเคยมาก่อน ทากิจวัตรประจาวัน
ต่างๆ เช่น การทาความสะอาดร่างกาย การกินอาหาร การแต่ งกาย ต้องให้บุคคลอื่น
ช่วยเหลือ ไม่สามารถทากิจกรรมทางสังคมกับเพื่อนบ้าน
การตรวจร่างกาย
ตรวจไม่พบความผิดปกติของเส้นประสาทสมอง การอ่อนแรงของกล้ามเนื้อและการสูญเสีย
การรับความรู้สกึ ยกเว้น มีการเคลื่อนไหวผิดปกติแบบ Chorea ที่แขนทัง้ สองข้างและ
ใบหน้า และมีท่าเดินคล้ายการเต้นราทีไ่ ม่เป็ นจังหวะ
การตรวจทางคลิ นิก
ทา MRI ของสมองพบว่า Caudate nucleus มีขนาดเล็กลง การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองพบ
Relatively poor background activity และไม่พบ Focal หรือ Lateral abnormalities
การวิ นิจฉัยโรค
Huntington’s chorea
ผลการประเมิ น
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 70 ของทัง้ ร่างกายเนื่องจากความผิดปกติทางพฤติกรรมที่มี
สาเหตุมาจากโรค Huntington’s chorea ให้นาค่าการสูญเสียฯนี้ไปรวมกับค่าการสูญเสียฯ
อื่น (เช่น การเคลื่อนไหวผิดปกติของแขนขา) เป็ นการสูญเสียสมรรถภาพทัง้ หมดของ
ร่างกายโดยใช้ตารางค่ารวม
คาอธิ บาย
ผูร้ บั การประเมินมีการสูญเสียสมรรถภาพในการประกอบกิจวัตรประจาวันทัง้ หมด ร่วมกับ
การเคลื่อนไหวผิดปกติของแขนและการเดิน

ตัง้ แต่ หวั ข้อที่ 5.4 ถึง 5.9 ที่ จะกล่าวถึงต่ อไปนี้ เป็ นแนวทางการประเมิ นการสูญเสี ยสมรรถภาพของสิ่ งที่
กล่าวไว้ในตารางที่ 5-1 โดยให้นาค่าการสูญเสียฯที่ประเมิ นได้ไปรวมกับค่าการสูญเสียฯที่ มากที่ สุดของสมอง
ซึ่งมีแนวทางการประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพตามที่กล่าวไปแล้วในหัวข้อที่ 5.3.1 ถึง 5.3.6 และถ้าไม่มีการ
สูญเสียสมรรถภาพของสมอง กรณี ที่มีการสูญเสียสมรรถภาพของสิ่ งที่กล่าวถึงตามตารางที่ 5-1 เพียงประการ
ใดประการหนึ่ ง ให้ประเมิ นค่าการสูญเสียฯนัน้ เพียงลาพัง แต่ถ้ามีการสูญเสียสมรรถภาพหลายประการให้
ประเมิ นค่าการสูญเสียฯทุกประการแล้วนาแต่ละค่าการสูญเสียฯมารวมกันโดยใช้ตารางค่ารวม (Combined
Values Chart)
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5.4 การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของเส้นประสาทสมอง
5.4.1 เส้นประสาทสมองคู่ที่ 1 (Olfactory Nerve)
เส้นประสาทสมองคู่ท่ี 1 ทาหน้าที่รบั รู้และจากลิน่ เส้นประสาทนี้ อยู่ท่พี ้นื ของช่องกะโหลกบริเวณสมอง
ส่วนหน้า การสูญเสียการทาหน้าทีพ่ บได้ไม่บ่อย และมักเกิดจากการได้รบั บาดเจ็บทีศ่ รี ษะ ถ้าขาดการรับรูก้ ลิน่ จะทา
ให้รบั รูร้ สของบุคคลผ่านทางเส้นประสาทสมองคู่ท่ี 7 และ 9 ลดลงด้วย
ความผิดปกติเกีย่ วกับการรับกลิน่ อาจเป็ นการรับกลิน่ ไม่ได้เลย (Anosmia), รับกลิน่ ได้ลดลง (Dysosmia)
และการได้กลิน่ เพี้ยนไปจากกลิน่ ที่เป็ นจริง (Parosmia) ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั การสูญเสียการทางานของเส้นประสาทสมอง
คู่ท่ี 1 ทีอ่ าจมีการสูญเสียทัง้ หมดหรือเพียงบางส่วน การประเมินค่าการสูญเสียฯจะกระทาเมื่อ ความผิดปกติเกีย่ วกับ
การรับกลิน่ มีผลกระทบต่อการประกอบกิจวัตรประจาวันของผู้ รบั การประเมินอย่างมีนัยสาคัญ และมีค่าการสูญเสียฯ
มากทีส่ ดุ ไม่เกินร้อยละ 3 ของทัง้ ร่างกาย ทัง้ นี้ให้นาค่าการสูญเสียฯทีป่ ระเมินได้ไปรวมกับค่าการสูญเสียฯอื่น เป็ นการ
สูญเสียสมรรถภาพทัง้ หมดของร่างกายโดยใช้ตารางค่ารวม
ตัวอย่างที่ 5.31
สูญเสียร้อยละ 3 ของทัง้ ร่างกายเนื่ องจากเส้นประสาทสมองคู่ที่ 1 เสียหายจากการบาดเจ็บ
ผูป้ ่ วย
ชายอายุ 20 ปี
ประวัติ
2 เดือนก่อน ประสบอุบตั เิ หตุทางรถยนต์ ศีรษะบริเวณหน้าผากกระแทกกับกระจกหน้ารถ
และหมดสติไปชัวครู
่ ่
อาการปัจจุบนั
มีอาการเวียนศีรษะและปวดศีรษะเป็ นพักๆ จมูกไม่ได้กลิน่ เลย ทาให้เบื่ออาหารเพราะ
การรับรสอาหารลดลง
การตรวจร่างกาย
ปกติทุกอย่าง ยกเว้นการทดสอบการรับกลิน่ พบว่าไม่สามารถรับกลิน่ ได้เลย (Ansomia)
การตรวจทางคลิ นิก
ไม่พบความผิดปกติจากการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ , MRI, และการตรวจคลื่นไฟฟ้า
สมอง
การวิ นิจฉัยโรค
เส้นประสาทสมองคู่ท่ี 1 เสียหายจากการได้รบั บาดเจ็บ
ผบการประเมิ น
สูญเสียร้อยละ 3 ของทัง้ ร่างกาย
คาอธิ บาย
ไม่ควรใช้สารทีร่ ะคายเคืองในการทดสอบการรับรู้กลิน่ เนื่องจากจะทาให้เกิดการกระตุ้น
เส้นประสาทสมองคู่ท่ี 5 (Trigeminal Nerve) ซึง่ ไม่สะท้อนถึงการตรวจการทาหน้าทีข่ อง
เส้นประสาทสมองคู่ท่ี 1 อย่างแท้จริง ตัวอย่างของสิง่ ที่เหมาะสาหรับใช้ทดสอบกลิน่ กับ
ผูป้ ว่ ยได้แก่ กาแฟ, ดอกไม้ และอาหารบางอย่าง
5.4.2 เส้นประสาทสมองคู่ที่ 2 (Optic Nerve)
เส้นประสาทสมองคู่ท่ี 2 หรือเส้นประสาทตา ทาหน้าทีน่ าข้อมูลการมองเห็นทีต่ าไปแปลเป็ นการมองภาพที่
สมองบริเวณท้ายทอย (Occipital Lobe) การสูญเสียการมองเห็นจะมีผลกระทบมากต่อความสามารถในการประกอบ
กิจวัตรประจาวันของบุคคล การทางานทีผ่ ดิ ปกติของเส้นประสาทสมองคู่ท่ี 2 จะทาให้เกิดการสูญเสียได้ 2 ประการคือ
การสูญเสียสมรรถภาพในการมองเห็น (Visual Acuity Loss) และการสูญเสียลานสายตา (Visual Field Loss)
การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพทัง้ สองประการให้ใช้แนวทางตามที่กล่าวไว้ในบทที่ 6 ระบบจักษุ
5.4.3 เส้นประสาทสมองคู่ที่ 3 , 4 และ 6 (Oculomotor, Trochlear &Abducens Nerves)
เส้นประสาทสมองทัง้ สามคู่น้ีทาหน้าที่สงงานกล้
ั่
ามเนื้อทีใ่ ช้ในการกลอกลูกตา นอกจากการกลอกลูกตา
เส้นประสาทสมองคู่ท่ี 3 ยัง ทาหน้ าที่ควบคุมขนาดและการตอบสนองต่ อแสงของม่า นตา การท างานผิดปกติของ
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เส้น ประสาทสามคู่ น้ี จ ะท าให้เ กิด อาการตาเหล่ (Strabismus) ซึ่ง อาจแบ่ ง ออกได้ เ ป็ น 2 ประเภทคือ Comitant
Strabismus ทีพ่ บในผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็ นเด็กเป็ นส่วนใหญ่ และ Paralytic หรือ Noncomitant Strabismus ทีพ่ บในผูป้ ่วยทีเ่ ป็ น
ผูใ้ หญ่เป็ นส่วนใหญ่
Comitant strabismus เกิดจากการทางานผิดปกติของศูนย์เส้นประสาทที่ควบคุมการกลอกตาบริเวณ
ก้านสมอง เนื่องจากอาการตาเหล่ประเภทนี้จะมีมุมเบี่ยงเบนของตาเกิดขึน้ เท่าๆกันในทุกทิศทางของการกลอกตา
ดังนัน้ จึงมักไม่พบการมองเห็นภาพซ้อน (Diplopia) เกิดขึน้ กับผู้ป่วย แต่อาจพบการสูญเสียการมองเห็นเนื่องจาก
ไม่ได้ใช้งาน (Amblyopia) ของตาข้างใดข้างหนึ่ง การประเมิ นการสูญเสี ยสมรรถภาพให้ ใช้ หลักเกณฑ์ตามที่
กล่าวไว้ในบทที่ 6 ระบบจักษุ เรือ่ งการสูญเสียการมองเห็น (Visual Acuity Loss)
Paralytic หรือ Noncomitant strabismus เกิดจากเส้นประสาททีค่ วบคุมการกลอกตาเส้นใดเส้นหนึ่งหรือ
หลายเส้นทางานผิดปกติ ทาให้กล้ามเนื้อที่ใช้ในกลอกตาอ่อนแรง อาการตาเหล่ประเภทนี้จะมีมุมเบี่ยงเบนของตา
แตกต่างกันไปในแต่ละทิศทางของการกลอกตา การมองเห็นภาพซ้อน (Diplopia) จึงเป็ นอาการทีพ่ บได้บ่อย ผูป้ ่วย
อาจแก้ปญั หาการมองเห็นภาพซ้อ นโดยการปิ ดตาข้างหนึ่ง ขณะมองภาพ แต่ การกระทาดัง กล่ าวจะทาให้เกิดผล
ข้างเคียงทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ เช่น ไม่สามารถประมาณความลึกของวัตถุในภาพได้อย่างถูกต้อง การสูญเสียสมรรถภาพ
ของร่างกายเนื่องจากอาการตาเหล่จะมากหรือน้อยขึน้ อยู่กบั ผลของการมองเห็นภาพซ้อนที่ มตี ่อการประกอบกิจวัตร
ประจาวัน การประเมิ นการสูญเสี ยสมรรถภาพให้ใช้ หลักเกณฑ์ตามที่ กล่าวไว้ในบทที่ 6 ระบบจักษุ เรื่องการ
มองเห็น ภาพซ้อน (Diplopia)
5.4.4 เส้นประสาทสมองคู่ที่ 5 (Trigeminal Nerve)
เส้นประสาทสมองคู่ท่ี 5 เป็ นเส้นประสาทผสมทาหน้ าที่รบั ความรู้สกึ จากใบหน้ า , กระจกตา (Cornea),
หนังศีรษะด้านหน้า,โพรงจมูก, ช่องปาก, ลิน้ และเยื่อหุม้ สมองบริเวณ Supra-tentorial และทาหน้าทีส่ งการกล้
ั่
ามเนื้อ
ทีใ่ ช้ในการเคีย้ วอาหาร การทางานผิดปกติของเส้นประสาทสมองคู่ท่ี 5 จะทาให้มกี ารสูญเสียสมรรถภาพของร่างกาย
เนื่องจาก (1) การรับความรูส้ กึ บริเวณทีก่ ล่าวถึงข้างต้นลดลงหรือหายไป (2) กล้ามเนื้อทีใ่ ช้ในการเคีย้ วอาหารอ่อนแรง
และ (3) มีอาการ Trigeminal neuralgia
การสูญเสียการรับความรู้สกึ เนื่องจากการทางานผิดปกติของเส้นประสาทสมองคู่ท่ี 5 ให้ประเมินโดย
ทดสอบการรับความรูส้ กึ เจ็บปวด, อุณหภูม,ิ และสัมผัสเปรียบเทียบกันระหว่างใบหน้าสองข้าง และระหว่างใบหน้ากับ
ส่วนอื่นของร่างกาย (การใช้เข็ม ความเย็น และการสัมผัสเบาๆ เป็ นวิธกี ารทีด่ ที ่สี ุดในการตรวจสอบการรับความรูส้ กึ
บริเวณใบหน้า เนื่องจากสามารถบอกขอบเขตของการสูญเสียว่าเกิดขึน้ กับใบหน้าข้างใด แขนงใดของเส้นประสาท หรือ
เส้นประสาททัง้ เส้น) การสูญเสียการรับความรูส้ กึ ของใบหน้าทัง้ สองข้างเป็ นอาการทีพ่ บไม่บ่อย การสูญเสียการรับ
ความรูส้ กึ ทัง้ หมดของใบหน้าหนึ่งข้างจะมีค่าการสูญเสียฯมากทีส่ ดุ ไม่เกินร้อยละ 3 ของทัง้ ร่างกาย ให้นาค่าการสูญเสียฯ
ที่ประเมินได้ไปรวมกับค่าการสูญเสียฯเนื่องจากกล้ามเนื้อที่ใช้ในการเคี้ยวอาหารอ่อนแรง และอาการ Trigeminal
Neuralgia เป็ นการสูญเสียสมรรถภาพทัง้ หมดของเส้นประสาท
ความผิดปกติในการสังการของเส้
่
นประสาทสมองคู่ท่ี 5 จะมีผลต่อการเคีย้ วอาหาร การกลืน และการพูด
และในผูป้ ว่ ยบางรายอาจมีอาการกล้ามเนื้อกระตุก (Tics) และอาการปวดร่วมด้วย การอ่อนแรงของกล้ามเนื้อจะทาให้
เคีย้ วและกลืนอาหารลาบาก พูดไม่ชดั การอ่อนแรงของกล้ามเนื้อพร้อมกันทัง้ สองข้างพบได้น้อยมาก แต่จะมีผลเสีย
ที่รุนแรงกับผู้ป่วย การประเมิ นค่าการสูญเสี ยฯเนื่ องจากความผิ ดปกติ ในการเคี้ยว กลืนอาหาร และการพูด
ให้ใช้หลักเกณฑ์ตามที่กล่าวไว้ในบทที่ 7 ระบบโสต ศอ นาสิ ก
Trigeminal neuralgia หรือ Postherpetic neuralgia อาจเกิดขึน้ กับแขนงใดแขนงหนึ่งของเส้นประสาท
สมองคู่ท่ี 5 อาการปวดที่เกิดขึน้ อาจมีความรุนแรงและไม่สามารถควบคุมได้ด้วยการรักษา ผู้ป่วยจะมีอาการปวด
บริเวณใบหน้า การสูญเสียสมรรถภาพจะขึน้ อยู่กบั ความรุนแรงและความถี่ของอาการ บุคคลทีค่ วรได้รบั การประเมิน
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การสูญเสียสมรรถภาพคือ ผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการติดต่อกันนานเป็ นเดือน และอาการปวดนัน้ รบกวนหรือเป็ นอุปสรรคต่อการ
ประกอบกิจวัตรประจาวัน
ตารางที่ 5-9 เป็ น เกณฑ์ป ระเมิน ค่ า การสูญ เสีย ฯสาหรับ บุ ค คลที่มีอ าการ Trigeminal neuralgia และ
สามารถใช้ในการประเมินค่าการสูญเสียฯสาหรับบุคคลที่อาการปวดบริเวณใบหน้ าประเภทอื่นด้วย เช่น Atypical
episodic facial pain
ตารางที่ 5-9 เกณฑ์การประเมิ นค่าสูญเสียฯ ของประสาทสมองคู่ที่ 5 เนื่ องจาก Trigeminal Neuralgia
ระดับการสูญเสียสมรรถภาพ
เกณฑ์การประเมิ น
มีอาการปวดทีค่ วบคุมไม่ได้ อาการไม่รุนแรง แต่อาจ
ระดับที่ 1
รบกวนการประกอบกิจวัตรประจาวัน
ร้อยละ 0-14 ของทัง้ ร่างกาย
ระดับที่ 2
ร้อยละ 15-24 ของทัง้ ร่างกาย
ระดับที่ 3
ร้อยละ 25-35 ของทัง้ ร่างกาย

มีอาการปวดทีค่ วบคุมไม่ได้ และอาการรุนแรงจนรบกวน
การประกอบกิจวัตรประจาวัน
มีอาการปวดทีค่ วบคุมไม่ได้เกิดขึน้ กับหน้าข้างหนึ่งหรือ
ทัง้ สองข้าง อาการปวดรุนแรงมากจนทาให้ไม่สามารถ
ประกอบกิจวัตรประจาวัน

ตัวอย่างที่ 5.32
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 15-24 ของทัง้ ร่างกาย เนื่ องจาก Trigeminal neuralgia
ผูป้ ่ วย
หญิงไทย อายุ 45 ปี
ประวัติ
มีอาการปวดทีใ่ บหน้าซีกขวาอย่างเฉียบพลันประมาณ 2 เดือน อาการปวดจะลามลงไปที่
ปากและคาง และลามขึน้ ไปบริเวณเหนือใบหู มีอาการปวดแต่ละครัง้ ไม่นาน อาการปวด
ลักษณะนี้เคยเกิดขึน้ ในอดีตแล้วหายไประยะหนึ่ง ปจั จุบนั กลับมามีอาการอีกและเป็ นถีข่ น้ึ
อาการปัจจุบนั
การเคีย้ ว ยิม้ ดื่มน้าร้อนหรือเย็น จะกระตุน้ ให้เกิดอาการปวด ลักษณะการปวดจะมีอาการ
ทันทีคล้ายกับถูกไฟฟ้าช๊อต แล้วตามมาด้วยอาการปวดมาก เมื่ออาการหายไป จะไม่มี
อาการปวดหลงเหลืออยู่จนกว่าจะกลับมามีอาการอีกครัง้
การตรวจร่างกาย
ปกติ ไม่พบการสูญเสียการรับความรูส้ กึ เมื่อกระตุน้ ทีร่ มิ ฝีปากบน จะทาให้เกิดอาการปวด
ลักษณะเหมือนกับทีผ่ ปู้ ว่ ยให้ประวัตไิ ว้
การตรวจทางคลิ นิก
ไม่พบความผิดปกติทางระบบประสาท
การวิ นิจฉัยโรค
Trigeminal neuralgia
ผลการประเมิ น
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 15 ของทัง้ ร่างกาย
คาอธิ บาย
อาการปวด Trigeminal neuralgia สามารถรักษาให้อาการทุเลาได้ด้วยการใช้ยา
Carbamazepine และ Lioresal แต่มกั เกิดผลข้างเคียงเมื่อใช้ยาเป็ นเวลานาน และผูส้ งู อายุ
อาจทนต่อผลข้างเคียงของยาไม่ได้ การผ่าตัด Stereotactic thermocoagulation of
Gasserian ganglion เป็ นวิธกี ารรักษาทางศัลยกรรมสาหรับผูป้ ่วยทีก่ ารรักษาด้วยยาแล้ว
ไม่ได้ผลดี ข้อเสียการรักษานี้คอื จะทาให้ผปู้ ว่ ยรูส้ กึ ไม่สบายจากอาการชาทีใ่ บหน้า ผูร้ บั
การประเมินรายนี้มีอาการปวดที่ไม่สามารถควบคุมได้ด้วยการรักษา และอาการปวด
รบกวนการประกอบกิจวัตรประจาวันและการเข้าสังคมของผูป้ ว่ ย
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ตัวอย่างที่ 5.33
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 25-35 ของทัง้ ร่างกายเนื่ องจากอาการปวดเส้นประสาทหลังจากเป็ นโรคงูสวัด
ผูป้ ่ วย
หญิงไทย อายุ 55 ปี
ประวัติ
เกิดผื่นและตุ่มพองจากโรคงูสวัดทีใ่ บหน้าข้างซ้ายบริเวณที่เลี้ยงด้วยประสาทสมองคู่ท่ี 5
แขนงที่ 1
อาการปัจจุบนั
มีอาการปวดมากไม่หยุด ปวดแสบปวดร้อนตลอดเวลาทีห่ น้าข้างซ้ายบริเวณทีเ่ ป็ นผื่นและ
ตุ่มพอง ไม่ สามารถหวีผมและล้างหน้ าที่บริเวณดังกล่าวได้ เนื่องจากเมื่อสัมผัสบริเวณ
ดังกล่าวแล้ว จะทาให้อาการปวดมากขึน้
การตรวจร่างกาย
พบแผลเป็ นจากผื่นและตุ่มพองของโรคงูสวัด และการรับความรู้สกึ ปวดและสัมผัสลดลง
บริเวณใบหน้าซีกซ้ายด้านบน
การตรวจทางคลิ นิก
ไม่ได้ทา
การวิ นิจฉัยโรค
อาการปวดเส้นประสาทหลังจากเป็ นโรคงูสวัด (Postherpetic Neuralgia)
ผลการประเมิ น
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 25 ของทัง้ ร่างกาย
คาอธิ บาย
อาการปวดเส้นประสาทพบได้ประมานร้อยละ 30 ของผู้ป่วยทีเ่ ป็ นโรคงูสวัดที่บริเวณตา
และใบหน้ าส่วนบน ผู้ป่วยอาจมีอาการปวดนานเป็ นปี และอาจเป็ นปจั จัยเสี่ยงที่ทาให้
ผูป้ ่วยคิดฆ่าตัวตาย เนื่องจากไม่สามารถควบคุมอาการปวดที่รุนแรงได้ ทาให้ผปู้ ่วยไม่
สามารถประกอบกิจวัตรประจาวันตามปกติได้
5.4.5 เส้นประสาทสมองคู่ที่ 7 (Facial Nerve)
เส้นประสาทสมองคู่ท่ี 7 เป็ นเส้นประสาทผสม (Mixed Nerve) ทาหน้าที่ (1) สังการกล้
่
ามเนื้อของใบหน้า
ทีใ่ ช้แสดงความรูส้ กึ (Muscle of Facial Expression) และกล้ามเนื้อทีช่ ่วยเคีย้ วและกลืนอาหาร, (2) รับความรูส้ กึ สัมผัส
จากใบหู ช่องหูสว่ นนอก เยื่อแก้วหู เพดานอ่อนและคอหอยทีอ่ ยู่ใกล้เคียง และรับรสจากสองในสามทางด้านหน้าของ
ลิน้ , (3) ควบคุมการทางานของต่อมน้าลายและต่อมน้าตาผ่านทางประสาทอัตโนมัติ
การสูญเสียการรับความรูส้ กึ เนื่องจากเส้นประสาทสมองคู่ท่ี 7 ทางานผิดปกติ จะไม่รบกวนหรือทาให้เกิด
ข้อจากัดในการประกอบกิจวัตรประจาวันของบุคคล และตามปกติแล้ว การสูญเสียการรับรสจะไม่ทาให้เกิดการสูญเสีย
สมรรถภาพทีส่ าคัญของร่างกาย สาหรับการทางานผิดปกติในการสังการกล้
่
ามเนื้อ จะทาให้กล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรง
ผูป้ ่วยจะมีอาการหน้าเบี้ยว หลับตาไม่สนิท นอกจากนัน้ ยังอาจทาให้เสีย่ งต่อการสูญเสียการมองเห็นจากการประสบ
อันตรายของกระจกตา เพราะผูป้ ว่ ยกระพริบและหลับตาไม่ได้ และยังอาจมีผลกระทบต่อการกินอาหารและการพูดของ
ผูป้ ว่ ยอีกด้วย ตารางที่ 5-10 เป็ นเกณฑ์การประเมินค่าการสูญเสียฯเนื่องจากการทางานผิดปกติของเส้นประสาทสมอง
คู่ท่ี 7
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ตารางที่ 5-10 เกณฑ์การประเมิ นค่าการสูญเสียฯเนื่ องจากการทางานผิดปกติ ของเส้นประสาทสมองคู่ที่ 7
ระดับการสูญเสียสมรรถภาพ
เกณฑ์การประเมิ น
สูญเสียการรับรสทางด้านหน้าของลิน้
ระดับที่ 1
หรือ
ร้อยละ 0-4 ของทัง้ ร่างกาย
ใบหน้าข้างหนึ่งอ่อนแรงเล็กน้อย
ใบหน้าทัง้ สองข้างอ่อนแรงเล็กน้อยถึงปานกลาง
ระดับที่ 2
หรือ
ร้อยละ 5-19 ของทัง้ ร่างกาย
ใบหน้าข้างหนึ่งอ่อนแรงมาก มีบริเวณทีอ่ ่อนแรงตัง้ แต่
ร้อยละ 75 ขึน้ ไป และไม่สามารถควบคุมการหลับตา
ใบหน้าทัง้ สองข้างอ่อนแรงมาก มีบริเวณทีอ่ ่อนแรงตัง้ แต่
ระดับที่ 3
ร้อยละ 75 ขึน้ ไป และไม่สามารถควบคุมการหลับตา
ร้อยละ 20-45 ของทัง้ ร่างกาย
ตัวอย่างที่ 5.34
สูญเสียร้อยละ 5-19 ของทัง้ ร่างกายเนื่ องจากกล้ามเนื้ อใบหน้ าอ่อนแรง (Bell’s palsy)
ผูป้ ่ วย
หญิงไทย อายุ 30 ปี
ประวัติ
3 เดือนก่อน รูส้ กึ ชาทีบ่ ริเวณหน้าผากและหน้าข้างขวา มีอาการประมาณ 2 - 3 วัน และ
สังเกตเห็นว่าน้าลายย้อยออกมาทางมุมปากด้านขวาขณะดื่มกาแฟ เวลาเคีย้ วอาหารจะกัด
ลิน้ ด้านขวาอยู่หลายครัง้
อาการปัจจุบนั
ใบหน้าข้างขวาเป็ นอัมพาต ไม่มกี ารเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อทัง้ หมด หนังตาบนข้างขวา
ยกขึน้ ตลอดเวลา และไม่สามารถหลับตาได้ หูขา้ งขวาได้ยนิ เสียงดังมากกว่าปกติ
การตรวจร่างกาย
กล้ามเนื้อบริเวณหน้าผากด้านขวาอ่อนแรงเล็กน้อยถึงปานกลาง กล้ามเนื้อส่วนทีต่ ่ าลงมา
เป็ นอัมพาต ไม่มกี ารเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อเลย หนังตาบนข้างขวายกขึน้ และหลับตา
ไม่ได้ ลิน้ ด้านขวาไม่สามารถรับรส เส้นประสาทสมองเส้นอื่นปกติ เยื่อบุตาขวาบวมแดง
จากการมีเลือดคังและรู
่
ส้ กึ ระคายเคือง
การตรวจทางคลิ นิก
อาจทาการตรวจคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อใบหน้าข้างขวา (EMG)
การวิ นิจฉัยโรค
อัมพาตของใบหน้าข้างขวา (Bell’s palsy)
ผลการประเมิ น
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 19 ของทัง้ ร่างกาย
คาอธิ บาย
สาหรับโรคนี้ การรักษาอาจให้ Corticosteroids ภายในวันแรกของการเกิดอาการ เพื่อให้
หายเร็วขึน้ ผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่แต่ไม่ทงั ้ หมด จะมีการสูญเสียการรับรสบริเวณสองในสามทาง
ด้านหน้าของลิ้น ปญั หาสาคัญที่ต้องระมัดระวังคือ การป้องกันกระจกตาแห้งจากการที่
ผูป้ ่วยกระพริบตาไม่ได้และหลับตาไม่สนิท การตรวจ EMG อาจช่วยในการประเมินการ
ฟื้นคืนสภาพของเส้นประสาท
5.4.6 เส้นประสาทสมองคู่ที่ 8 (Vestibulocochlear Nerve)
เส้นประสาทสมองคู่ท่ี 8 มีจุดกาเนิดมาจากนิวเคลียสสองกลุ่มที่อยู่ติดกันภายในก้านสมอง (Brainstem)
เส้นประสาทนี้จงึ แบ่งออกได้เป็ นสองส่วนคือ (1) Cochlear portion ทาหน้าทีเ่ กีย่ วกับการรับและได้ยนิ เสียง และ (2)
Vestibular portion ทาหน้าทีเ่ กีย่ วกับการรูต้ าแหน่ งของร่างกายเพื่อรักษาสมดุลในการทรงตัว การทางานผิดปกติของ
เส้นประสาทสมองคู่น้ี จะทาให้มกี ารสูญเสียสมรรถภาพของร่างกายจาก
(1) มีความผิดปกติในการได้ยนิ เสียง

404
1.1 การได้ยินเสียงลดลง (Hearing Loss) การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพให้ใช้หลักเกณฑ์ตามที่
กล้าวไว้ในบบที่ 7 ระบบโสต สอ นาสิ ก
1.2 Tinnitus เป็ นอาการได้ยนิ เสียงดังรบกวนในหู สาหรับบุคคลทีม่ กี ารสูญเสียการได้ยนิ ของหูขา้ ง
หนึ่ง (Unilateral Hearing Loss) อาการนี้จะรบกวนความชัดเจนของเสียงทีไ่ ด้ยนิ และการแยกแยะถ้อยคา (Speech
Discrimination) ซึง่ มีผลเสียต่อการประกอบกิจวัตรประจาวัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในสถานทีท่ ม่ี คี นอยู่มากหรือมีเสียงดัง
หนวกหู ดังนัน้ ในการประเมินบุคคลทีม่ กี ารสูญเสียการได้ยนิ ของหูหนึ่งข้าง ให้เพิม่ ค่าการสูญเสียฯอีกไม่เกินร้อยละ 5
สาหรับกรณีทม่ี อี าการ Tinnitus ร่วมด้วย
(2) มีความผิดปกติในการรักษาสมดุลในการทรงตัว
การทางานผิดปกติในส่วน Vestibular portion ของเส้นประสาทสมองคู่ท่ี 8 อาจเกิดขึน้ ข้างเดียวหรือ
พร้อมกันทัง้ สองข้าง และมีผลทาให้ผู้ป่วยเสียสมดุลในการทรงตัว ในกรณีท่เี กิดขึน้ ข้างเดียว ร่างกายอาจสามารถ
หรือไม่สามารถปรับตัวเพื่อรักษาสมดุลในการทรงตัวได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ความรุนแรงของอาการ สาหรับกรณีทเ่ี กิดขึน้
พร้อมกันทัง้ สองข้าง การรักษาสมดุลในการทรงตัว ต้องอาศัยการทางานของอวัยวะอื่น เช่น ใช้ตามองวัตถุทอ่ี ยู่รอบตัว
และใช้การรูต้ าแหน่งของร่างกาย (Kinesthetic Senses) เข้ามาช่วยอย่างไรก็ตาม การปรับตัวโดยอาศัยการทางานของ
อวัยวะอื่นช่วยชดเชย อาจไม่เพียงพอทีจ่ ะทาให้ผปู้ ว่ ยมีการเคลื่อนไหวทีเ่ ป็ นปกติได้
นอกจากเสียสมดุลในการทรงตัว การทางานผิดปกติในส่วน Vestibular portion ของเส้นประสาทสมอง
คู่ท่ี 8 ยังอาจทาให้เ กิดอาการ Vetigo ซึ่ง ผู้ป่ว ยจะเวีย นศีร ษะ และรู้สกึ ว่าตัวเองหมุน หรือ วัต ถุ ท่อี ยู่รอบตัว หมุ น
อาการดังกล่าวจะรบกวนการประกอบกิจวัตรประจาวันมาก และอาจมีอาการอื่นร่ วมด้วย เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ปวด
ศีรษะ กลัวการเคลื่อนไหวของตนเอง เดินเซ (Ataxia) และตากระตุก (Nystagmus) ผู้ป่วยจะมีอาการมากขึน้ เมื่อ
ร่างกายเคลื่อนไหว หรือมีการเคลื่อนไหวของวัตถุรอบตัว
การประเมินค่าการสูญเสียฯ เนื่องจากผู้ป่วยมีความเสียการรักษาสมดุลในการทรงตัว เพราะการ
ทางานผิดปกติในส่วน Vestibular portion ของเส้นประสาทสมองคู่ท่ี 8 ให้ใช้เกณฑ์การประเมินตามตารางที่ 5-11 และ
ให้ดูหลักเกณฑ์การประเมินค่าการสูญเสียฯเนื่องจากการเสียสมดุลในการทรงตัวในบทที่ 7 ระบบโสต ศอ นาสิก ซึง่ มี
รายละเอียดเพิม่ เติมร่วมด้วย สาหรับบุคคลทีม่ อี าการ Vertigo เพียงอย่างเดียวให้ใช้หลักเกณฑ์การประเมินการสูญเสีย
สมรรถภาพตามทีก่ ล่าวไว้ในบทที่ 7 ระบบโสต ศอ นาสิกเป็ นหลัก
ตารางที่ 5-11 เกณฑ์การประเมิ นค่าการสูญเสียฯ เนื่ องจากเส้นประสาทสมองคู่ที่ 8 ส่วน Vestibular portion
ทางานผิดปกติ
ระดับการสูญเสียสมรรถภาพ
ระดับที่ 1
สูญเสียร้อยละ 0-9 ของทัง้ ร่างกาย
ระดับที่ 2
สูญเสียร้อยละ 10-29 ของทัง้ ร่างกาย

เกณฑ์การประเมิ น
สูญเสียการรักษาสมดุลและการทรงตัวเล็กน้อย ทาให้มี
ข้อจากัดในการประกอบกิจวัตรเฉพาะในสภาพ
สิง่ แวดล้อมทีอ่ าจทาให้ได้รบั อันตรายหรือบาดเจ็บ
สูญเสียการรักษาสมดุลและการทรงตัวมากพอสม ควรจน
ทาให้การประกอบกิจวัตรประจาวันทัง้ หมดถูกจากัด
ยกเว้น การประกอบกิจวัตรเกีย่ วกับการดูแลตนเอง (Selfcare)
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ระดับการสูญเสียสมรรถภาพ
ระดับที่ 3
สูญเสียร้อยละ 30-49 ของทัง้ ร่างกาย

ระดับที่ 4
สูญเสียร้อยละ 50-70 ของทัง้ ร่างกาย

เกณฑ์การประเมิ น
สูญเสียการรักษาสมดุลและการทรงตัวมากจนทาให้การ
ประกอบกิจวัตรประจาวันทัง้ หมดถูกจากัด รวมถึงกิจวัตร
เกีย่ วกับการดูแลตนเอง (Self-care)
สูญเสียการรักษาสมดุลและการทรงตัวรุนแรงมาก จนทา
ให้การประกอบกิจวัตรประจาวันทัง้ หมดถูกจากัด ต้องพึง่
ความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นในการเคลื่อนไหว
(Ambulation), การประกอบกิจวัตรเกีย่ วกับการดูแล
ตนเอง (Self-care) และอาจต้องจากัดบริเวณให้อยูแ่ ต่ใน
บ้านหรือสถานทีส่ าหรับดูแลผูป้ ว่ ย

5.4.7 เส้นประสาทสมองคู่ที่ 9 และ 10 (Glossopharyngeal และ Vagus Nerves)
เส้นประสาทสมองคู่ 9 และ 10 เป็ นเส้นประสาทผสม ทาหน้าทีค่ วบคุมการทางานของคอหอย (Pharynx),
กล่องเสียง (Larynx), หลอดลม (Trachea) และรับความรูส้ กึ จากหนึ่งในสามทางด้านหลังของลิน้ การทางานผิดปกติ
ของเส้นประสาทคู่น้จี ะทาให้เกิดอาการหายใจ กลืนอาหาร และพูดลาบาก รวมถึงการทางานผิดปกติของทางเดินอาหาร
ตารางที่ 5-12 เป็ นเกณฑ์การประเมินค่าการสูญเสียฯจากการทางานผิดปกติของเส้นประสาทคู่ท่ี 9 และ 10
เส้นประสาทสมองคู่ท่ี 9 อาจเกิดอาการปวดแบบ Neuralgia ได้เช่นเดียวกับเส้นประสาทสมองคู่ท่ี 5 แต่ใน
่
ผูป้ วยส่วนใหญ่ อาการจะหายไปเองหรือควบคุมได้ดว้ ยการรักษา และไม่มอี าการอย่างถาวร ดังนัน้ การประเมินการ
สูญเสียสมรรถภาพ จึงควรทาในกรณีท่ไี ม่สามารถควบคุมอาการปวดของผูป้ ่วยได้ด้วยการรักษานานเกินกว่าหนึ่ง
เดือนขึน้ ไป โดยใช้เกณฑ์การประเมินค่าการสูญเสีย ฯเดียวกันกับ Trigeminal neuralgia ของเส้นประสาทสมองคู่ท่ี 5
(ตารางที่ 5-9)
5.4.8 เส้นประสาทสมองคู่ที่ 11 (Spinal Accessory Nerve)
เส้นประสาทคู่น้ีจะช่วยเส้นประสาทสมองคู่ท่ี 10 ในการควบคุมการทางานของกล้ามเนื้อบางส่วนของ
กล่องเสียง และสังงานกล้
่
ามเนื้อ Sternocleidomastoid ส่วนคอ และกล้ามเนื้อ Trapezius การสูญเสียสมรรถภาพ
เนื่องจากการทางานผิดปกติของเส้นประสาทสมองคู่น้ี จะพิจารณาจากผลกระทบที่เกิดขึ้นกับการกลืนอาหารและ
การพูดของผูป้ ว่ ย โดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพตามทีก่ ล่าวไว้ในบทที่ 7 ระบบโสต ศอ นาสิก
ส าหรับ ความผิด ปกติ ใ นการสัง่ งานกล้ า มเนื้ อ Sternocleidomastoid และTrapezius ซึ่ง ท าหน้ า ที่ ห ัน ศีร ษะและ
เคลื่อนไหวหัวไหล่ ให้ใช้หลักเกณฑ์การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพตามทีก่ ล่าวไว้ในบทที่ 4 ระบบกล้ามเนื้อ กระดูก
และข้อ (สันหลัง) และบทที่ 2 ระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ (มือและแขน)
5.4.9 เส้นประสาทสมองคู่ที่ 12 (Hypoglossal Nerve)
เส้น ประสาทคู่น้ีท าหน้ าที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของลิ้นโดยการสังการกล้
่
ามเนื้อ ของลิ้น การสูญ เสีย
การทางานของเส้นประสาทข้างเดียวจะไม่ทาให้เกิดการสูญเสียสมรรถภาพของร่างกายอย่างมีนัยสาคัญ แต่ถ้ามีการ
สูญเสียการทางานทัง้ สองข้าง จะทาให้เกิดอาการกลืนอาหาร หายใจ และพูดลาบาก การประเมินค่าการสูญเสียฯให้ใช้
เกณฑ์ตามตารางที่ 5-12 ร่วมกับการพิจารณารายละเอียดเพิม่ เติมตามทีก่ ล่าวไว้ในบทที่ 7 ระบบโสต ศอ นาสิก
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ตารางที่ 5-12 เกณฑ์การประเมิ นค่าการสูญเสียฯ เนื่ องจากการทางานผิดปกติ ของเส้นประสาทสมองคู่ที่ 9, 10
และ 12 (Glossopharyngeal, Vagus , Hypoglossal Nerves)
ระดับการสูญเสียสมรรถภาพ
เกณฑ์การประเมิ น
มีอาการพูดไม่ชดั (Dysarthria), เสียงเพีย้ น (Dystonia)
ระดับที่ 1
และกลืนลาบาก (Dysphagia) เล็กน้อย ร่วมกับมีการ
สูญเสียร้อยละ 1-14 ของทัง้ ร่างกาย
สาลักเมื่อกินอาหารเหลวหรืออาหารแข็งปานกลาง
(Semisolid food)
มีอาการพูดไม่ชดั (Dysarthria) หรือกลืนลาบาก
ระดับที่ 2
(Dysphagia) มากพอสมควร ร่วมกับมีอาการเสียงแหบ
สูญเสียร้อยละ 15-39 ของทัง้ ร่างกาย
มีการขย้อน (Regurgitation) ของอาหารย้อนขึน้ จมูก และ
สาลักเมื่อกินอาหารเหลวหรืออาหารแข็งปานกลาง
(Semisolid food)
มีอาการมากจนไม่สามารถกลืนอาหารทุกประเภทหรือ
ระดับที่ 3
กลืนน้าลายได้โดยไม่สาลัก ต้องพึง่ ความช่วยเหลือจาก
สูญเสียร้อยละ 40-60 ของทัง้ ร่างกาย
บุคคลอื่นและการใช้เครื่องดูด (Suction) ป้องกันไม่ให้เกิด
การสาลัก
ตัวอย่างที่ 5.35
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 15-39 ของทัง้ ร่างกายเนื่ องจากโรค Amyotrophic Lateral Sclerosis
ผูป้ ่ วย
ชายไทย อายุ 40 ปี
ประวัติ
มีอาการกล้ามเนื้อที่มือและขาอ่อ นแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และกล้ามเนื้อลีบลงมาประมาณ
6 เดือน
อาการในปัจจุบนั
มีอาการสาลักและไอบ่อยขณะกินอาหาร, กลืนอาหารลาบากและบางครัง้ อาหารทีเ่ ป็ นของ
เหลวไหลย้อนขึน้ ทางจมูก เสียงแหบและฟงั เข้าใจยาก น้าหนักลดลงประมาณ 10 กิโลกรัม
การตรวจร่างกาย
กล้ามเนื้อของมือทัง้ สองข้างลีบลงมาก กาลังของกล้ามเนื้อแขนและขาอยู่ทร่ี ะดับ 3/5 ทัง้
สองข้า ง น้ า ลายไหลย้อ ยออกทางมุ ม ปาก ต้อ งใช้ผ้า เช็ด หน้ า คอยซับ พู ด ไม่ ช ัด และ
เสียงเบา ตรวจพบ fasciculation ทีล่ น้ิ มือ แขนและต้นขา, Deep tendon reflex ลดลงที่
แขน แต่ไวมากขึน้ ทีห่ วั เข่า การตรวจ Babinski sign ได้ผลบวก การรับความรูส้ กึ ปกติ
การตรวจทางคลิ นิก
การตรวจ EMG พบลักษณะ Denervation ของกล้ามเนื้อแขนและขา จากการตรวจพบ
Fibrillations และ Positive sharp waves
การวิ นิจฉัยโรค
Amyotrophic lateral sclerosis (ALS)
ผลการประเมิ น
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 39 ของทัง้ ร่างกายจากความผิดปกติใ นการกลืน อาหารที่มี
สาเหตุมาจากโรค Amyotrophic lateral sclerosis ให้รวมค่าการสูญเสียฯนี้กบั ค่าการ
สูญเสียฯจากความผิดปกติอ่นื เช่น กล้ามเนื้อแขนขาอ่อนแรง เป็ นค่าการสูญเสียฯทัง้ หมด
ของร่างกายโดยใช้ตารางค่ารวม
คาอธิ บาย
สิง่ ทีเ่ ป็ นอันตรายในผูป้ ่วยประเภทนี้คอื การทีไ่ ม่สามารถกลืนสารคัดหลังภายในช่
่
องปาก
ทาให้เสีย่ งต่อการสาลักเข้าไปในทางเดินลมหายใจ
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ตัวอย่างที่ 5.36
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 40-60 ของทัง้ ร่างกายเนื่ องจากความผิดปกติ ในการกลืนอาหาร
ผูป้ ่ วย
หญิงไทย อายุ 50 ปี
ประวัติ
เป็ นโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานมาหลายปี 3 เดือนก่อนเกิดอาการอ่อนแรงของ
ร่างกายซีกซ้าย และชาบริเวณใบหน้า แขนและขาข้างซ้าย อาการดังกล่าวเป็ นมากขึน้ จน
ร่างกายซีกซ้ายเป็ นอัมพาต ไม่มกี ารเคลื่อนไหว และไม่สามารถรับความรูส้ กึ
อาการปัจจุบนั
ร่างกายซีกซ้ายอ่อนแรง ไม่สามารถเคลื่อนไหวแขนและขาข้างซ้าย กินอาหารแล้วมีการ
สาลักและไหลย้อยขึน้ จมูกบ่อย โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อกินอาหารเหลวหรืออาหารแข็งปาน
กลาง ต้องนอนอยู่บนเตียงตลอดเวลา การทากิจวัต รประจาวัน ทัง้ หมดต้อ งได้รบั การ
ช่วยเหลือจากบุคคลอื่น
การตรวจร่างกาย
ร่างกายซีกซ้ายเป็ นอัมพาต กาลังกล้ามเนื้อของแขนและขาอยู่ในระดับ 0/5 กล้ามเนื้อ
ใบหน้าซีกซ้ายส่วนล่างอ่อนแรง และมีน้าลายไหลออกมาทางมุมปากตลอดเวลา สาลักและ
อาหารไหลย้อนขึน้ จมูกทุกครัง้ ทีก่ นิ อาหารเหลวหรืออาหารแข็งปานกลาง ต้องใช้เครื่องดูด
ช่วยดูดน้าลายและสารคัดหลังออกจากปากเป็
่
นระยะ เพื่อป้องกันการสาลักเข้าทางเดินลม
หายใจ การตรวจลานสายตาพบ Left homonymous hemianopia การรับความรูส้ กึ เจ็บ
อุณหภูมิ และการสันสะเทื
่
อนของร่างกายซีกซ้ายลดลง การตรวจ Babinski sign ทีเ่ ท้าข้าง
ซ้ายได้ผลบวก
การตรวจทางคลิ นิก
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง พบเลือดขนาดใหญ่บริเวณ Basal ganglia และ Thalamus
ข้างขวา จากการทดสอบการกลืน พบว่าไม่สามารถควบคุมสารคัดหลังภายในช่
่
องปากและ
สาลักสีทใ่ี ช้ทาการทดสอบ
การวิ นิจฉัยโรค
เส้นโลหิตแตกในสมอง ร่างกายซีกซ้ายเป็ นอัมพาต (Hemiplegia) และสูญเสียลานสายตา
แบบ Hemianopia
ผลการประเมิ น
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 60 ของทัง้ ร่างกาย เนื่องจากไม่สามารถกลืนและควบคุมสารคัด
หลังในช่
่ องปากได้โดยไม่ สาลัก มีสาเหตุ มาจากเส้นโลหิตแตกในสมอง ให้รวมค่า การ
สูญ เสียฯนี้ก ับค่ าการสูญ เสียฯจากความผิดปกติอ่นื (ร่า งกายซีก ซ้า ยเป็ น อัม พาต และ
การสูญเสียลานลายตา) เป็ นการสูญเสียทัง้ หมดของร่างกายโดยใช้ตารางค่ารวม
คาอธิ บาย
เป็ นกรณีของโรคเส้นโลหิตแตกในสมอง แล้วอาการไม่ดีขน้ึ ทาให้ต้องนอนอยู่บนเตียง
ตลอดเวลา ต้องให้บุคคลอื่นช่วยเหลือในการดารงชีวติ และมีการสาลักอาหารและยาเป็ น
ประจา

5.5 การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพเนื่ องจากการยืน การเดิ น และการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ
5.5.1 ความผิดปกติ ของการยืนและการเดิ น
ปญั หาการทรงตัวทีส่ มดุลและการเดินที่มนคงของบุ
ั่
คคล อาจเกิดจากการงานผิดปกติของระบบประสาท
ส่วนกลางและส่วนปลาย จากการตรวจร่างกาย แพทย์อาจสังเกตเห็นว่า แขนหรือขาของผู้ป่วยมีการเคลื่อนไหวไม่
เท่ากัน ผู้ป่วยอาจล้มหรือเซไปข้างใดข้างหนึ่ง ไม่สามารถควบคุมการตัง้ ต้นเดินและการหยุดเดิน และอาจมีการ
เคลื่อนไหวไม่เป็ นจังหวะหรือมีการส่ายของลาตัวหรือแขนขา
โรคหรือพยาธิสภาพทีส่ มองและไขสันหลัง เช่น สมองได้รบั บาดเจ็บ เส้นโลหิดแตกในสมอง และ Multiple
sclerosis จะทาให้กล้ามเนื้อขามีแรงตึงตัว (Muscle Tone) สูงขึน้ เกิดอาการอ่อนแรงและเกร็ง ซึง่ อาจเป็ นกับขาข้าง
เดียวหรือทัง้ สองข้าง (Spastic Paraparesis) การไม่สามารถทรงตัวในท่ายืน และการตรวจ Romberg sign ได้
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ผลบวก (ผูป้ ่วยจะล้ม เซหรือยืนตรงไม่ได้ เมื่อให้หลับตา) จะพบในผูป้ ่วยทีเ่ ป็ นโรคหรือมีพยาธิสภาพทีร่ ะบบประสาท
ส่วนปลายและไขสันหลัง และในผู้ป่วยที่ระบบประสาทส่วนปลายเสื่อม (Peripheral Neuropathy) ซึง่ ยืนยันได้ด้วย
การตรวจ Electrodiagnosis ส่วนใหญ่จะมีอาการเดินเซ เนื่องจากการรับความรูส้ กึ เกีย่ วกับการรูต้ าแหน่ งของร่างกาย
ลดลงหรือหายไป
การสูญเสียสมรรถภาพเนื่องจากความผิดปกติในการยืนและเดิน จะพิจารณาจากผลกระทบที่มีต่อการ
เคลื่อนไหวและการเคลื่อนทีข่ องบุคคลในการประกอบกิจวัตรประจาวัน โดยมีตารางที่ 5-13 เป็ นเกณฑ์การประเมิน
ค่าสูญเสียฯ หากผู้รบั การประเมินมีการสูญเสียสมรรถภาพเนื่องจากความผิดปกติทางกายวิภาคหรือสรีระวิทยาของ
ระบบอื่นด้วย เช่น ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ให้รวมค่าการสูญเสียฯทัง้ หมดเข้าด้วยกันโดยใช้ตารางค่ารวม
ตารางที่ 5-13 เกณฑ์การประเมิ นค่าการสูญเสียเนื่ องจากความผิดปกติ ในการยืนและเดิน
ระดับการสูญเสียสมรรถภาพ
เกณฑ์การประเมิ น
สามารถลุกขึน้ ยืนทรงตัวและเดินเองได้, แต่มคี วามลาบาก
ระดับที่ 1
ในการเดินขึน้ เนิน ขึน้ บันได ลุกขึน้ จากการนังเก้
่ าอีเ้ ตีย้
สูญเสียร้อยละ 1-9 ของทัง้ ร่างกาย
และการเดินระยะไกล
ระดับที่ 2
สูญเสียร้อยละ 10-19 ของทัง้ ร่างกาย
ระดับที่ 3
สูญเสียร้อยละ 20-39 ของทัง้ ร่างกาย
ระดับที่ 4
สูญเสียร้อยละ 40-60 ของทัง้ ร่างกาย

สามารถลุกขึน้ ยืนทรงตัว, เดินเองในระยะใกล้ๆได้ดว้ ย
ความลาบากโดยไม่ตอ้ งการความช่วยเหลือ, เดินได้
เฉพาะบนทางราบเท่านัน้
สามารถลุกขึน้ ยืนและทรงตัวได้เองด้วยความลาบาก แต่
ไม่สามารถเดินเองได้, ต้องการความช่วยเหลือ หรือใช้
อุปกรณ์ช่วยในการเดิน
ไม่สามารถลุกขึน้ ยืนและทรงตัวได้เอง ถ้าปราศจากความ
ช่วยเหลือ, การใช้เครื่องช่วยพยุง และ/หรือ
อุปกรณ์ช่วยเหลืออื่น ๆ

ตัวอย่างที่ 5.37
สูญเสียร้อยละ 20-39 ของทัง้ ร่างกายเนื่ องจากความผิดปกติ ในการยืนและเดิ น
ผูป้ ่ วย
หญิงไทย อายุ 40 ปี
ประวัติ
มีอาการอ่อนแรงของแขนและขาเพิม่ มากขึน้ เรื่อย ๆ ร่วมกับการทรงตัวไม่มนคงและเวลา
ั่
เดินมักจะล้มมาประมาณ 5 เดือน
อาการปัจจุบนั
ลุกขึน้ จากเก้าอีล้ าบาก เดินเองไม่ได้ถา้ ไม่มคี นอื่นช่วยเหลือ
การตรวจร่างกาย
กล้ามเนื้อบริเวณปลายแขนและขาลีบทัง้ สองข้าง, Deep tendon reflex ที่แขนหายไป
แต่ไวมากขึน้ ทีข่ า, การตรวจ Babinski sign ได้ผลบวกทัง้ สองข้าง, การรับความรูส้ กึ ปกติ,
ลุกขึน้ จากเก้าอีล้ าบาก เวลาเดินจะล้ม ถ้าไม่มคี นช่วยประคอง
การตรวจทางคลิ นิก
การตรวจ EMG พบลักษณะความผิดปกติทส่ี อดคล้องกับ Motor neuron disease และ
การตรวจ CT. Myelogram บริเวณคอ ไม่พบสิง่ ผิดปกติและการกดทับไขสันหลัง
การวิ นิจฉัยโรค
Motor neuron disease, อาจเป็ นโรค ALS.
ผลการประเมิ น
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 39 ของทัง้ ร่างกาย เนื่องจากความผิดปกติในการยืนและเดิน
มีสาเหตุมาจาก Motor neuron disease ให้นาค่าการสูญเสียฯนี้ไปรวมกับค่าการสูญเสียฯ
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คาอธิ บาย

เนื่องจากความผิดปกติของระบบประสาทอื่นๆ (เช่น การอ่อนแรงของแขนและมือ) เป็ นค่า
การสูญเสียฯทัง้ ร่างกายโดยใช้ตารางค่ารวม (Combined Values Chart)
การสูญเสียสมรรถภาพหลักของผูร้ บั การประเมินรายนี้อยู่ทค่ี วามผิดปกติในการเดิน ให้นา
ค่าการสูญเสียฯดังกล่าว ไปรวมกับการสูญเสียสมรรถภาพทางระบบประสาทอื่น ๆ

ตัวอย่างที่ 5.38
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 40- 60 ของทัง้ ร่างกายเนื่ องจากความผิดปกติ ในการยืนและเดิ น
ผูป้ ่ วย
ชายไทย อายุ 50 ปี
ประวัติ
มีอาการอ่อนแรงอย่างเฉียบพลันของแขนขาข้างขวา แขนและขาไม่สามารถใช้งานได้มา
ประมาณ 2 เดือน ใช้ชวี ติ ประจาวันบนรถเข็นคนพิการมาตลอด
อาการปัจจุบนั
เคลื่อนไหวร่างกายได้เมื่อมีคนช่วย ต้องได้รบั การช่วยเหลือในการลุกขึน้ ยืน
การตรวจร่างกาย
ร่างกายซีกขวาเป็ นอัมพาตและมีการเกร็งของกล้ามเนื้อ (Spastic Hemiplegia), Deep
tendon reflex ข้างขวาไว, การตรวจ Babinski sign ได้ผลบวก, การรับรูค้ วามรูส้ กึ ของ
ร่างกายซีกขวาลดลง, ให้ลุกจากเก้าอีข้ น้ึ ยืนเองไม่ได้ ต้องให้ญาติช่วยพยุง เวลาเดินต้อง
ใช้ Walker ช่วย
การตรวจทางคลิ นิก
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองพบว่า สมองซีกซ้ายตายจากการขาดเลือด ไม่พบเลือดออก
ภายในสมอง
การวิ นิจฉัยโรค
อัมพาตของร่างกายครึง่ ซีกจากสมองขาดเลือด
ผลการประเมิ น
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 55 ของทัง้ ร่างกาย เนื่องจากความผิดปกติในการยืนและเดิน
เพราะสมองขาดเลือด ให้นาค่าการสูญเสียฯนี้ไปรวมกับค่าการสูญเสียฯเนื่องจากความ
ผิด ปกติข องระบบประสาทอื่น ๆ เป็ น ค่ า การสูญ เสีย ฯทัง้ ร่ า งกายโดยใช้ต ารางค่ า รวม
(Combined Values Chart)
คาอธิ บาย
ค่าการสูญเสียฯเนื่องจากความผิดปกติในการยืนและเดิน ต้องนาไปรวมกับค่าการสูญเสียฯ
เนื่องจากการไม่สามารถใช้มอื และแขน (ตารางที่ 5-14) และการสูญเสียการรับความรูส้ กึ
ครึง่ ซีกของร่างกาย
5.5.2 การเคลือ่ นไหวที่ผิดปกติ
การเคลื่อนไหวผิดปกติทเ่ี กิดจากโรคทางระบบประสาท มีผลกระทบต่อการประกอบกิจวัตรประจาวันของ
บุคคล การกระตุ กของกล้ามเนื้อที่เป็ นไม่มาก (Mild Tics) มักไม่มีผลกระทบมากนัก แต่ การเคลื่อนไหวผิดปกติท่ี
ควบคุมไม่ได้ เช่น Tremor (Resting, Postural, Intention), Chorea, Athetosis, Hemiballismus และ Dystonia จะมี
ผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อการใช้มอื และแขนขาในการประกอบกิจวัตรประจาวัน
โรคหรือพยาธิสภาพที่บริเวณ Basal ganglia และ Cerebellum นอกจากทาให้เกิดการเคลื่อนไหวที่
ผิดปกติ ยังอาจท าให้เกิด ความบกพร่องในการท างานประสานกัน ระหว่างกล้า มเนื้ อ ท าให้ผู้ป่ว ยสูญ เสีย ความ
คล่องแคล่วในการใช้มอื และแขน ไม่สามารถทางานทีต่ อ้ งใช้ความละเอียดและแม่นยาได้ และทาให้ผปู้ ่วยเดินเซ (Gait
Ataxia) จนอาจต้องใช้อุปกรณ์ช่วยในการเดิน จากการความบกพร่องในการทางานประสานกันระหว่างกล้ามเนื้อขาและ
ลาตัว การประเมิน การสูญ เสีย สมรรถภาพเนื่ อ งจากการเคลื่อ นไหวผิด ที่ป กติ จะพิจ ารณาจากผลกระทบที่มีต่ อ
ความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจาวันของบุคคล ถ้าเป็ นการเคลื่อน ไหวทีผ่ ดิ ปกติของแขนและมือ ให้ใช้เกณฑ์
การประเมินตามตารางที่ 5-14 และ 5-15 และถ้าเป็ นการเคลื่อนไหวที่ผดิ ปกติของขา ให้ใช้เกณฑ์การประเมินตาม
ตารางที่ 5-13
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5.6 การประเมิ นการสูญ เสี ยสมรรถภาพของมื อ และแขน เนื่ อ งจากความผิ ด ปกติ ของระบบ
ประสาทส่วนกลาง
การทากิจกรรมในชีวติ ประจาวันต้องอาศัยการใช้มอื ได้อย่างคล่องแคล่ว เพื่อทางานทีล่ ะเอียดและแม่นยาได้
การสูญเสียสมรรถภาพมือและแขนเนื่องจากโรคและพยาธิของสมองและไขสันหลัง ให้ใช้ตารางที่ 5-14 และ 5-15 เป็ น
เกณฑ์ในการประเมินค่าการสูญเสียฯ โดยตารางที่ 5-14 ใช้กบั การสูญเสียสมรรถภาพของมือและแขนข้างเดียว และ
ตารางที่ 5-15 สาหรับมือและแขนทัง้ สองข้าง เนื่องจากการสูญเสียสมรรถภาพของมือและแขนทัง้ สองข้างพร้อมกัน
จะทาให้สญ
ู เสียความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจาวันมาก ดังนัน้ จึงมีการประเมินค่าการสูญเสียฯโดยใช้เกณฑ์
เฉพาะทีม่ ากกว่าการประเมินค่าการสูญเสียฯของมือและแขนแต่ละข้างแล้วนามารวมกัน
ทัง้ ตารางที่ 5-14 และ 5-15 เป็ นเกณฑ์ทใ่ี ช้ในการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแขนและมือ ไม่ว่าการ
สูญเสียสมรรถภาพนัน้ จะเกิดจากกล้ามเนื้ออ่อนแรง (Muscle Weakness), มีการเคลื่อนไหวที่ผดิ ปกติ (Abnormal
Movement) และจากอาการเจ็บปวด ตัวอย่างของโรคทีท่ าให้เกิดการสูญเสียได้แก่ การบาดเจ็บทีส่ มองและไขสันหลัง,
การติดเชื้อของระบบประสาทส่วนกลาง, Multiple sclerosis, และ Neurodegenerative disease เช่น Parkinson’s
disease และ Progressive supranuclear palsy เป็ นต้น
การใช้เกณฑ์ตามตารางที่ 5-14 และ 5-15 ผูป้ ระเมินต้องตรวจกาลังกล้ามเนื้อ , การทางานประสานกันงาน
ระหว่างกล้ามเนื้อ, และความคล่องแคล่วและความถนัดในการใช้มอื และแขน และการประเมินความ สามารถในการใช้
มือและแขนประกอบกิจวัตรประจาวัน จะทาได้โดยให้ผู้รบั การประเมินทาสิง่ ที่บุคคลทัวไปปฏิ
่
บตั ิกนั ตามปกติ เช่น
การกลัดกระดุมเสือ้ ผูกเชือกรองเท้า และเขียนหนังสือ เป็ นต้น
ตารางที่ 5-14 เกณฑ์การประเมิ นค่าการสูญเสียฯเนื่ องจากการสูญเสียสมรรถภาพของแขนหนึ่ งข้าง
ระดับการสูญเสียสมรรถภาพ
เกณฑ์การประเมิ น
สามารถใช้แขนและมือข้างทีส่ ญ
ู เสียสมรรถภาพในการ
ระดับที่ 1
ประกอบกิจวัตรเกีย่ วกับการดูแลตนเอง (Self Care),
สูญเสียร้อยละ 1-9 ของทัง้ ร่างกาย
กิจวัตรประจาวันอื่น, และการจับหรือถือสิง่ ของได้ แต่
ขาดความคล่องแคล่วในการใช้น้วิ มือ (Difficulty With
Digital Dexterity)
สามารถใช้แขนและมือข้างทีส่ ญ
ู เสียสมรรถภาพในการ
ระดับที่ 2
ประกอบกิจวัตรเกีย่ วกับการดูแลตนเอง (Self Care) ได้,
สูญเสียร้อยละ 10-24 ของทัง้ ร่างกาย
จับและถือสิง่ ของได้ดว้ ยความลาบาก ไม่มคี วาม
คล่องแคล่วในการใช้น้วิ มือ (No Digital Dexterity)
สามารถใช้แขนและมือข้างทีส่ ญ
ู เสียสมรรถภาพในการ
ระดับที่ 3
ประกอบกิจวัตรเกีย่ วกับการดูแลตนเอง (Self Care) และ
สูญเสียร้อยละ 25-39 ของทัง้ ร่างกาย
กิจวัตรประจาวันอื่นได้ดว้ ยความลาบาก
ไม่สามารถใช้มอื และแขนข้างทีส่ ญ
ู เสียสมรรถภาพในการ
ระดับที่ 4
ประกอบกิจวัตรประจาวันเกีย่ วกับการดูแลตนเอง (Self
สูญเสียร้อยละ 40-60 ของทัง้ ร่างกาย
Care) และกิจวัตรประจาวันอื่น
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ตัวอย่างที่ 15.38
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 39 ของทัง้ ร่างกาย เนื่ องจากอาการอ่อนแรงของแขนหนึ่ งข้าง
ผูป้ ่ วย
ชายไทย อายุ 45 ปี
ประวัติ
ร่างกายซีกขวาอ่อนแรงอย่างเฉียบพลันเมื่อ 4 ดือนก่อน
อาการปัจจุบนั
แขนและขาข้างขวาใช้งานไม่ได้ ลุกขึน้ ยืนเองไม่ได้ ต้องให้คนอื่นช่วยหรือใช้เครื่ องช่วย
พยุงจึงจะลุกขึน้ ยืนได้ ใช้มอื และแขนข้างขวาทากิจวัตรในการดูแลตนเอง เช่น กินอาหาร
ทาความสะอาดร่างกายได้ดว้ ยความลาบาก
การตรวจร่างกาย
แขนและขาข้างขวาอ่อนแรงและมีการเกร็งของกล้ามเนื้อ , Deep tendon reflex ของแขน
ขาข้างขวาไวกว่าปกติ และการตรวจ Babinski sign ได้ผลบวก มีการอาการชา สูญเสีย
การรับความรู้สกึ ของร่างกายซีกขวา ต้องใช้ Walker ช่วยในการเดิน และทากิจวัตร
ประจาวันส่วนใหญ่ได้ดว้ ยความลาบาก
การตรวจทางคลิ นิก
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองพบ Left cerebral infarction
การวิ นิจฉัย
เส้นเลือดสมองตีบตัน สมองตายจากการขาดเลือด
ผลการประเมิ น
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 39 ของทัง้ ร่างกาย จากมือและแขนข้างขวาอ่อนแรงและ
มีอาการเกร็ง ให้นาค่าการสูญเสียฯนี้ ไปรวมกับค่าการสูญเสียฯทางระบบประสาทอื่น เป็ น
ค่าการสูญเสียฯทัง้ หมดของร่างกายโดยใช้ตารางค่ารวม
คาอธิ บาย
ผูร้ บั การประเมินรายนี้มกี ารสูญเสียสมรรถภาพเนื่องจากความผิดปกติในการยืนและเดิน
เท่ากับร้อยละ 55 ของทัง้ ร่างกาย เมื่อรวมกับค่าการสูญเสียฯร้อยละ 39 ของทัง้ ร่างกาย
เนื่องจากการสูญ เสีย สมรรถภาพของมือและแขนข้างขวา จะมีค่ าการสูญเสียฯทัง้ หมด
เท่ากับร้อยละ 73 ของทัง้ ร่างกาย
ตัวอย่างที่ 5.39
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 60 ของทัง้ ร่างกายเนื่ องจากแขนข้างขวาเป็ นอัมพาต
ผูป้ ่ วย
ชายไทย อายุ 50 ปี
ประวัติ
แขนขาด้านขวาเป็ นอัมพาตอย่างเฉียบพลัน สูญเสียการรับความรูส้ กึ ของร่างกายซีกขวา
ตาบอดครึง่ ซีกเมื่อ 5 เดือนก่อน มีอาการดีขน้ึ บ้างในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการรูจ้ กั บุคคล วันเวลา
สถานทีแ่ ละการสือ่ สารกับบุคคลอื่น
อาการปัจจุบนั
ต้องอาศัยบุคคลอื่นช่วยในการประกอบกิจวัตรประจาวันได้แก่การกินอาหาร การขับถ่าย
การแต่งตัว มีความลาบากในการสือ่ สารกับบุคคลอื่นด้วยภาษาพูด ต้องใช้รถเข็นคนพิการ
ในการเคลื่อนที่ ไม่สามารถใช้มอื และแขนข้างขวาได้เลย
การตรวจร่างกาย
แขนและขาด้านขวาเป็ นอัมพาต (Hemiplegia) กาลังกล้ามเนื้อของมือและแขนเท่ากับ 0/5
และร่างกายซีกขวาชา การรับความรู้สกึ เจ็บ อุณหภูมิ และสัมผัสลดลง ตาบอดครึ่งซีก
(Hemianopia) การประกอบกิจวัตรประจาวันทัง้ หมดต้องให้บุคคลอื่นช่วยเหลือ
การตรวจทางคลิ นิก
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองพบก้อนเลือดขนาดใหญ่ในโพรงสมอง (Massive Intraventricular
Hemorrhage)
การวิ นิจฉัยโรค
CVA with right hemiplegia, homonymous hemianopia, and dysphasia
ผลการประเมิ น
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 60 ของทัง้ ร่างกายเนื่องจากมือและแขนข้างขวาเป็ นอัมพาต
ให้น าค่ า การสูญ เสีย ฯนี้ ไปรวมกับ ค่ า การสูญ เสีย ฯทางระบบประสาทอื่น เป็ น ค่ า การ
สูญเสียฯ ทัง้ หมดของร่างกายโดยใช้ตารางค่ารวม
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คาอธิ บาย

ต้องนาค่าการสูญเสียฯทางระบบประสาทอื่นคือ ความผิดปกติในการยืนและเดิน (ตารางที่
5-13), Dysphasia (ตารางที่ 5-7), และการสูญเสียการมองเห็น (ระบบจักษุ ) มารวมกับค่า
การสูญเสียฯร้อยละ 60 ของทัง้ ร่างกาย เนื่องจากแขนและมือข้างขวาเป็ นอัมพาต

ตารางที่ 5-15 เกณฑ์การประเมิ นค่าการสูญเสียฯเนื่ องจากการสูญเสียสมรรถภาพของแขนสองข้าง
ระดับการสูญเสียสมรรถภาพ
เกณฑ์การประเมิ น
สามารถใช้แขนและมือทีส่ ญ
ู เสียสมรรถภาพทัง้ สองข้างใน
ระดับที่ 1
การประกอบกิจวัตรเกีย่ วกับการดูแลตนเอง (Self Care),
สูญเสียร้อยละ 1-19 ของทัง้ ร่างกาย
สามารถจับและถือสิง่ ของได้ แต่ขาดความคล่องแคล่วใน
การใช้น้วิ มือ (Difficulty With Digital Dexterity)
สามารถใช้แขนและมือทีส่ ญ
ู เสียสมรรถภาพทัง้ สองข้างใน
ระดับที่ 2
การประกอบกิจวัตรเกีย่ วกับการดูแลตนเอง (Self Care),
สูญเสียร้อยละ 20-39 ของทัง้ ร่างกาย
สามารถจับและถือสิง่ ของได้ดว้ ยความลาบาก, ไม่มคี วาม
คล่องแคล่วในการใช้น้วิ มือ (No Digital Dexterity)
สามารถใช้แขนและมือทีส่ ญ
ู เสียสมรรถภาพทัง้ สองข้างใน
ระดับที่ 3
การประกอบกิจวัตรเกีย่ วกับการดูแลตนเอง (Self Care)
สูญเสียร้อยละ 40-79 ของทัง้ ร่างกาย
ได้ดว้ ยความลาบาก
ไม่สามารถใช้มอื และแขนทีส่ ญ
ู เสียสมรรถภาพทัง้ สองข้าง
ระดับที่ 4
ในการประกอบกิจวัตรประจาวันใดๆได้เลย
สูญเสียร้อยละ 80 ขึน้ ไปของทัง้ ร่างกาย
ตัวอย่างที่ 5.40
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 80 ทัง้ ร่างกายเนื่ องจากแขนทัง้ สองข้างอ่อนแรง
ผูป้ ่ วย
หญิงไทย อายุ 50 ปี
ประวัติ
แขนและขาทัง้ สองข้างอ่อนแรงมากขึน้ เรื่อยๆมาประมาณ 6 เดือน เดินเซและหกล้มเป็ น
ประจา
อาการปัจจุบนั
ไม่ สามารถใช้มือและแขนทัง้ สองหยิบ จับสิ่ง ของ ลุ กจากเก้า อี้ได้เ องด้ว ยความลาบาก
เดินเองไม่ได้ ต้องให้บุคคลอื่นช่วยประคองและพยุงในการเดิน
การตรวจร่างกาย
กล้ามเนื้อลีบเล็กลง เป็ นมากทีบ่ ริเวณปลายของแขนและขา, กาลังกล้ามเนื้อมือและแขนทัง้
สองข้างเท่ากับ 1-2/5, Deep tendon reflex ทีแ่ ขนลดลงแต่ทข่ี าไวมากกว่าปกติ, การตรวจ
Babinski sign ได้ผลบวกทัง้ สองข้าง, ไม่พบการสูญเสียการรับความรูส้ กึ , ลุกขึน้ จากเก้าอี้
ได้ด้ว ยความลาบาก, ต้อ งได้ร ับ การช่ ว ยเหลือ เพื่อ ไม่ ใ ห้ล้ม ขณะเดิน , และไม่สามารถ
ประกอบกิจวัตรประจาวันได้เอง
การตรวจทางคลิ นิก
ผลการตรวจ EMG พบความผิดปกติทส่ี อดคล้องกับ Motor neuron dieseae, การตรวจ
CT. Myelogram ไม่พบความผิดปกติของไขสันหลัง และไม่พบการกดทับไขสันหลัง
การวิ นิจฉัยโรค
Amyotrophic Lateral Sclerosis
ผลการประเมิ น
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 80 ของร่างกายเนื่องจากจากแขนทัง้ สองข้างอ่อนแรง มีสาเหตุ
มาจาก Motor neuron disease ให้นาค่าการสูญเสียฯนี้ ไปรวมกับค่าการสูญเสียฯทาง
ระบบประสาทอื่น เป็ นค่าการสูญเสียฯทัง้ หมดของร่างกายโดยใช้ตารางค่ารวม
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คาอธิ บาย

ผูร้ บั การประเมินรายนี้มกี ารสูญเสียสมรรถภาพหลักจากความผิดปกติในการยืนและเดิน
และการอ่อนแรงของมือและแขนทัง้ สองข้าง รวมค่าการสูญเสียฯร้อยละ 80 เข้ากับร้อยละ
39 ของทัง้ ร่ างกายเนื่ องจากการยืนและเดินผิดปกติโ ดยใช้ตารางค่ ารวม จะได้ค่ า การ
สูญเสียฯทัง้ หมดเท่ากับร้อยละ 88 ของทัง้ ร่างกาย

5.7 การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพเนื่ องจากความผิดปกติ ของไขสันหลัง
ไขสันหลัง (Spinal cord) ทาหน้าทีน่ ากระแสประสาทสังการ,ความรู
่
ส้ กึ ,และประสาทอัตโนมัตทิ ค่ี วบคุมการ
ทางานของอวัยวะภายในระหว่างระบบประสาทส่วนปลายกับสมอง โรคหรือพยาธิสภาพที่ไขสันหลังจะทาให้เกิดความ
ผิดปกติในการนากระแสประสาท และทาให้เกิดการสูญเสียสมรรถภาพของร่างกาย ความรุนแรงของการสูญเสียจะ
ประเมินจากความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจาวันของบุคคล ร่วมกับผลการตรวจร่างกายทางระบบประสาท
และการตรวจทางคลินิก การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพให้ดูหลักเกณฑ์ท่กี ล่าวไว้ในบทที่ 4 ระบบกล้ามเนื้อ
กระดูก และข้อ (สันหลัง) ประกอบด้วย
โรคหรือพยาธิสภาพของสันหลัง จะทาให้เกิดความผิดปกติเกีย่ วกับ (1) การยืนและเดิน, (2) การใช้มอื และ
แขน, (3) การหายใจ, (4) การขับถ่ายปสั สาวะ, (5) การขับถ่ายอุจจาระ, (6) การทางานของอวัยวะเพศ, และ (7)
อาการปวด นอกจากนัน้ ยังอาจทาให้เกิดความผิดปกติในการรับความรู้สกึ ซึ่งได้แก่ การสูญเสียการรับความรู้สกึ
สัมผัส, เจ็บปวด, อุณหภูม,ิ การสันสะเทื
่
อน, การรูต้ าแหน่ งของข้อ และการรับรู้สกึ ทีผ่ ดิ ปกติหรือความรู้สกึ ทีเ่ พีย้ นไป
(Paresthesias and Dysesthesias) และยังอาจทาให้เกิดความผิดปกติในการทางานของระบบประสาทอัตโนมัติ
เกี่ยวกับ การขับเหงื่อ, การไหลเวียนของโลหิต , การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย ฯลฯ การสูญเสียสมรรถภาพจะ
ประเมินตามความรุนแรงของอาการทีเ่ กิดขึน้ และระดับของไขสันหลังทีเ่ กิดพยาธิสภาพ
ในกรณีทโ่ี รคหรือพยาธิสภาพของไขสันหลัง ทาให้มกี ารสูญเสียหรือการทางานทีผ่ ดิ ปกติหลายอย่าง เช่น
กรณี ไขสันหลังได้รบั บาดเจ็บ ทาให้ผปู้ ว่ ยมีความผิดปกติในการยืนและเดิน, การใช้มอื และแขน, การขับถ่ายปสั สาวะ,
การขับถ่ายอุจจาระ, และการทางานของอวัยวะเพศ ให้ประเมินหาค่าการสูญเสียฯของแต่ละอย่างโดยใช้เกณฑ์ตาม
ตารางที่เกี่ยวข้อง และให้นาค่าการสูญเสียฯที่ได้จากการประเมินทัง้ หมดมารวมกันโดยใช้ตารางค่ารวม เป็ นการ
สูญเสียสมรรถภาพของร่างกาย เนื่องจากการทางานผิดปกติของไขสันหลัง
นอกจากอาการทางระบบประสาท โรคหรือพยาธิสภาพของไขสันหลัง ยังอาจทาให้เกิดผลแทรกซ้อนต่างๆ
ร่วมด้วย เช่น แผลกดทับ , นิ่วในทางเดินปสั สาวะ, กระดูกพรุ น , การเสียสมดุลทางโภชนาการ, การติดเชื้อ , และ
ความผิดปกติทางจิตเวช ผลแทรกซ้อนเหล่านี้ อาจต้องประเมินการสูญเสียสมรรถภาพร่วมกับการสูญเสียสมรรถภาพ
ของไขสันหลัง ทัง้ นี้ให้ใช้แนวทางการประเมินโดยดูจากบทและระบบอวัยวะทีเ่ กีย่ วข้อง
5.7.1 การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของการหายใจเนื่ องจากความผิดปกติ ทางระบบประสาท
การสูญเสียสมารรถภาพของการหายใจเนื่องจากการทางานผิดปกติของระบบประสาท มีเกณฑ์การประเมิน
ค่าการสูญเสียฯตามตารางที่ 5-16 ในกรณีท่มี กี ารสูญเสียสมรรถภาพเนื่องจากสาเหตุอ่นื ให้ใช้แนวทางการประเมิน
ตามทีก่ ล่าวไว้ในบทที่ 9 ระบบการหายใจ

414
ตารางที่ 5-16 เกณฑ์การประเมิ นค่าการสูญเสียฯ ของการหายใจเนื่ องจากความผิดปกติ ทางระบบประสาท
ระดับการสูญเสียสมรรถภาพ
เกณฑ์การประเมิ น
สามารถหายใจได้เอง, ความผิดปกติของการหายใจทาให้มี
ระดับที่ 1
ความลาบากในการประกอบกิจวัตรประจาวันทีต่ อ้ งออก
สูญเสียร้อยละ 5-19 ของทัง้ ร่างกาย
แรง (Exertion)
สามารถหายใจได้เอง, ความผิดปกติของการหายใจทาให้
ระดับที่ 2
บุคคลเคลื่อนไหวร่างกาย (Ambulation) ได้จากัด ทาได้
สูญเสียร้อยละ 20-49 ของทัง้ ร่างกาย
เพียงการนังและยื
่
น
สามารถหายใจได้เอง, ความผิดปกติของการหายใจทาให้
ระดับที่ 3
บุคคลไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปไหนได้ ต้องนอน
สูญเสียร้อยละ 50-89 ของทัง้ ร่างกาย
อยู่บนเตียงตลอดเวลา
ไม่สามารถหายใจเองได้, ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ
ระดับที่ 4
ตลอดเวลา
สูญเสียร้อยละ 90 ขึน้ ไปของทัง้ ร่างกาย
5.7.2 การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของการขับถ่ายปัสสาวะเนื่ องจากความผิดปกติ ทางระบบประสาท
การสูญเสียสมรรถภาพของกระเพาะปสั สาวะเนื่องจากการทางานผิดปกติของไขสันหลังและระบบประสาท
ส่วนอื่น ประเมินโดยพิจารณาจากความสามารถในการควบคุมการขับถ่ายปสั สาวะของบุคคลนัน้ การทา Cystometry
และการทดสอบการท างานของกระเพาะป สั สาวะด้ว ยวิธีก ารอื่น อาจมีค วามจ าเป็ น ที่ต้อ งน าผลการตรวจมาใช้
ประกอบการประเมิน ตารางที่ 5-17 เป็ นเกณฑ์ทใ่ี ช้ในการประเมินค่าการสูญเสียฯ
เมื่อจะประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของกระเพาะปสั สาวะ ผูป้ ระเมินจะต้องพิจารณาถึงสภาพของทางเดิน
ปสั สาวะส่วนบนด้วย และถ้าพิจารณาตามแนวทางการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพตามทีก่ ล่าวไว้ในบทที่ 13 ระบบ
ไตและทางเดินปสั สาวะแล้วพบว่า มีการสูญเสียสมรรถภาพ ให้นาค่าการสูญเสียฯที่ประเมินได้มารวมกับค่าการ
สูญเสียฯของกระเพาะปสั สาวะเป็ นค่าการสูญเสียฯทัง้ หมดโดยใช้ตารางค่ารวม
ตารางที่ 5-17 เกณฑ์การประเมิ นค่าการสูญเสียฯของการขับถ่ายปัสสาวะเนื่ องจากวามผิดปกติ ทางระบบประสาท
ระดับการสูญเสียสมรรถภาพ
เกณฑ์การประเมิ น
ควบคุมการขับถ่ายปสั สาวะได้ แต่กลัน้ ไม่อยู่เมื่อรูส้ กึ ปวด
ระดับที่ 1
(Urgency) หรือมีปสั สาวะเล็ดเป็นระยะ (Intermittent
สูญเสียร้อยละ 1-9 ของทัง้ ร่างกาย
Incontinence)
ั
ยังมีรเี ฟลกซ์ทด่ี ใี นการขับถ่ายปสสาวะ
(Good Bladder
ระดับที่ 2
ั
Reflex Activity) แต่กระเพาะปสสาวะมีความจุลดลง และ
สูญเสียร้อยละ 10-24 ของทัง้ ร่างกาย
มีการขับปสั สาวะออกมาเองเป็ นระยะโดยไม่สามารถ
ควบคุม (Voluntary Control) ได้
ั
มีรเี ฟลกซ์ทไ่ี ม่ดใี นการขับถ่ายปสสาวะ
มีปสั สาวะไหลล้น
ระดับที่ 3
จากกระเพาะปสั สาวะออกมาเองเป็ นระยะ และไม่
สูญเสียร้อยละ 25-39 ของทัง้ ร่างกาย
สามารถควบคุมการถ่ายปสั สาวะได้ (No Voluntary
Control)
ไม่มรี เี ฟลกซ์ในการขับถ่ายปสั สาวะหรือไม่สามารถ
ระดับที่ 4
ควบคุมการถ่ายปสั สาวะได้เลย( No Voluntary Control)
สูญเสียร้อยละ 40-60 ของทัง้ ร่างกาย
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5.7.3 การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของการขับถ่ายอุจจาระเนื่ องจากความผิดปกติ ทางระบบ
ประสาท
การสูญเสียสมรรถภาพของลาไส้ใหญ่และทวารหนักเนื่องจากการทางานผิดปกติของไขสันหลังและระบบ
ประสาทส่วนอื่น ประเมินโดยพิจารณาจากความสามารถในการควบคุมการขับถ่ายอุจจาระของบุคคลนัน้ ตารางที่ 5-18
เป็ นเกณฑ์ทใ่ี ช้ในการประเมินค่าการสูญเสียฯ
ตารางที่ 5-18 เกณฑ์การประเมิ นค่าการสูญเสียฯของการขับถ่ายอุจจาระเนื่ องจากวามผิดปกติ ทางระบบ
ประสาท
ระดับการสูญเสียสมรรถภาพ
เกณฑ์การประเมิ น
ยังมีรเี ฟลกซ์ในการขับถ่ายอุจาระ และควบคุมการถ่าย
ระดับที่ 1
อุจจาระได้บา้ ง (Limited Voluntary Control)
สูญเสียร้อยละ 1-19 ของทัง้ ร่างกาย
ระดับที่ 2
สูญเสียร้อยละ 20-39 ของทัง้ ร่างกาย
ระดับที่ 3
สูญเสียร้อยละ 40-50 ของทัง้ ร่างกาย

ยังมีรเี ฟลกซ์ในการขับถ่ายอุจจาระ แต่ไม่สามารถควบคุม
การถ่ายอุจจาระได้ (No Voluntary Control)
ไม่มรี เี ฟลกซ์ในการขับถ่ายอุจจาระและไม่สามารถควบคุม
การถ่ายอุจจาระได้

5.7.4 การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพทางเพศเนื่ องจากความผิดปกติ ทางระบบประสาท
การสูญเสียสมรรถภาพทางเพศเนื่องจากการทางานผิดปกติของไขสันหลังและระบบประสาทส่วนอื่น
ประเมินโดยพิจารณาจากการตื่น ตัวทางเพศและความสามารถในการบรรลุจุดสุดยอดทางกามารมณ์ (Orgasm) ของ
บุคคลนัน้ ตารางที่ 5-19 เป็ นเกณฑ์ทใ่ี ช้ในการประเมินค่าการสูญเสียฯ
ตารางที่ 5-19 เกณฑ์การประเมิ นค่าการสูญเสียฯ เนื่ องจากการสูญเสียสมรรถภาพทางเพศ
ระดับการสูญเสียสมรรถภาพ
เกณฑ์การประเมิ น
สามารถปฏิบตั กิ ามกิจได้โดยจงใจ แต่มคี วามลาบากใน
ระดับที่ 1
การแข็งตัวขององคชาติ หรือการหลังน
่ ้าอสุจใิ นเพศชาย,
สูญเสียร้อยละ 1-15 ของทัง้ ร่างกาย
ขาดกามารมณ์ ความตื่นเต้นทางเพศ สัมพันธ์ หรือขาดน้า
หล่อลื่นในทัง้ สองเพศ
ไม่สามารถปฏิบตั กิ ามกิจได้โดยจงใจ ต้องมีการปลุกเร้า
ระดับที่ 2
สัมผัสอวัยวะเพศ จึงจะสามารถปฏิบตั กิ ามกิจได้ โดย
สูญเสียร้อยละ 16-29 ของทัง้ ร่างกาย
ปราศจากกามารมณ์ และความรูส้ กึ ตื่นเต้นทาง
เพศสัมพันธ์
ไม่สามารถประกอบกามกิจเลย
ระดับที่ 3
สูญเสียร้อยละ 30-35 ของทัง้ ร่างกาย
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5.8 การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพเนื่ องจากอาการปวดเรื้อรัง
อาการปวด โดยเฉพาะอย่างยิง่ อาการปวดทีค่ วบคุมไม่ได้ (Intractable Pain) มีผลต่อสมรรถภาพทางกายและ
จิตของบุคคลมาก สภาพจิตใจและอารมณ์จะมีผลต่อระดับความรุนแรงในการรับรูอ้ าการปวด แต่ละบุคคล อาจมีการ
รับรูอ้ าการปวดต่างกันจากสิง่ ทีท่ าให้เกิดอาการเดียวกัน
อาการปวดเรือ้ รังอาจเกิดจากพยาธิสภาพที่บริเวณต่างๆของระบบประสาท เช่น Chronic pain syndrome
ทีเ่ กิดขึน้ ภายหลังจากการมีพยาธิสภาพบริเวณ Thalamus ของสมอง อาการปวดเรือ้ รังทีม่ สี าเหตุมาจากการทางาน
ผิดปกติของระบบประสาท และทาให้มกี ารสูญเสียความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจาวันอย่างเด่นชัดได้แก่
(1) Causalgia, (2) Post-traumatic neuralgia, และ (3) Reflex sympathetic dystrophy
Causalgia เป็ นอาการปวดทีม่ ลี กั ษณะเหมือนถูกไฟลวก เกิดขึน้ บริเวณส่วนปลายของแขนและขา ภายหลัง
จากเส้นประสาทได้รบั บาดเจ็บ อาการปวดจะถูกกระตุ้นให้เกิดขึน้ ด้วยการเคลื่อนไหว, การสัมผัสผิวหนัง, และอารมณ์
ทีร่ ุนแรง ความผิดปกติทม่ี กั พบในผูป้ ว่ ยได้แก่ มีการบวมบริเวณส่วนปลายของแขนขา ผิวหนังจะดูเรียบ เย็นกว่าปกติ
และมีเหงื่อออกมาก การรักษาด้วยทาการ Sympathetic block จะบรรเทาอาการปวดของผู้ป่วย สาหรับ Posttraumatic neuralgia จะมีอาการปวดเหมือนถูกไฟลวกเช่นเดียวกับ Causalgia แต่จะรู้สกึ ปวดเฉพาะบริเวณที่
เส้นประสาททีไ่ ด้รบั บาดเจ็บนัน้ มาเลีย้ ง อาการปวดจะไม่ลามไปบริเวณอื่น และไม่มอี าการอย่างอื่นร่วมด้วย
Reflex sympathetic dystrophy (RSD) เกิดขึน้ โดยไม่ทราบสาเหตุ ไม่ทราบพยาธิสภาพของเส้นประสาท
และมักถูกกระตุน้ ให้เกิดขึน้ หลังจากการได้รบั บาดเจ็บของเนื้อเยื่อ มีอาการปวดเหมือนถูกไฟลวก โดยอาการปวดอาจ
เกิดขึน้ เองหรือหลังจากมีสงิ่ เร้ามากระตุ้น และจะปวดมากบริเวณส่วนปลายของแขนขา แขนขาที่มอี าการจะอุ่นขึ้น
อย่างเฉียบพลันแล้วเย็นลงเอง (จะพบในรายทีม่ อี าการมานานไม่เกิน 6 เดือน) และจะมีอาการบวมอย่างเฉียบพลันที่
ส่วนปลายของแขนขา ซึ่งตามปกติการทา Sympathetic block จะทาให้อาการบวมลดลง ผูป้ ่วยมักมีอาการสัน่
(Tremor) ของแขนเมื่อเปลีย่ นท่าทางหรือออกกาลัง และมักไม่พบการเคลื่อนไหวผิดปกติในลักษณะอื่นเกิดขึน้ ร่วมด้วย
ในปจั จุบนั เชื่อกันว่า กลไกการเกิดอาการเป็ นการทางานผิดปกติของระบบประสาทส่วนกลาง ทาให้ระบบประสาท
อัตโนมัตทิ ค่ี วบคุมการขับเหงื่อและการไหวเวียนของเลือดทีผ่ วิ หนังทางานผิดปกติ สาหรับผูป้ ่วยทีม่ อี าการเรือ้ รังมา
นาน แขนขาที่เ กิด อาการจะมีก ารเปลี่ย นแปลงไปในทางที่เ สื่อ มลงคือ ผิว หนั ง จะบางและเป็ น มัน , กระดูก พรุ น ,
ข้อเคลื่อนไหวได้น้อยลง, และการงอกของเล็บและขนผิดปกติ
ปจั จัยสาคัญในการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพคือ การวินิจฉัยโรค ซึง่ ต้องอาศัยอาการและอาการแสดง
ทางคลินิกเป็ นพื้นฐาน การตรวจเพิม่ เติมทางคลินิกที่ช่วยสนับสนุ นการวินิจฉัยโรคได้แก่ (1) การทา Three-phase
bone scan อาจพบการ Uptake เพิม่ ขึน้ ในระยะเฉียบพลันของโรค ข้อเสียของการตรวจนี้คอื มีความไวในการตรวจพบ
(Sensitivity) ต่ าเพียงร้อยละ 50 (2) การถ่ายภาพรังสีของกระดูก (Plain X-ray) อาจพบ Patchy demineralization
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณรอบๆข้อ ภายหลังจากผู้ป่วยมีอาการมาแล้วเป็ นเดือน (3) การตรวจ Laser Doppler
flowmetry จะพบการความผิดปกติในการไหลเวียนของเลือด และ (4) การตรวจพบการทางานผิดปกติของ Sudomotor
reflex เนื่องจากการตรวจร่างกายผูป้ ่วยจะทาได้ยากขณะผูป้ ่วยกาลังมีอาการ ดังนัน้ เมื่อมีขอ้ มูลสนับสนุ นทีช่ ดั เจน
สามารถให้การวินิจฉัยโรคได้แล้ว ให้ทาการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของผูป้ ว่ ยได้ โดยพิจารณาถึงผลกระทบทีม่ ี
ต่อความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจาวัน
ผูป้ ่วยที่มอี าการ Causalgia, Post-traumatic neuralgia, และ RSD ที่แขน ให้ใช้เกณฑ์การประเมินค่า
การสูญเสียฯตามตารางที่ 5-14 และ 5-15 สาหรับกรณีท่มี ีอาการที่ข า ให้ใช้ตารางที่ 5-13 เกณฑ์การประเมินค่ า
การสูญเสียฯ เนื่องจากความผิดปกติในยืนและเดินในการประเมิน
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ตัวอย่างที่ 5.41
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 25-39 ของทัง้ ร่างกายเนื่ องจาก Post-traumatic neuralgia
ผูป้ ่ วย
ชายไทย อายุ 30 ปี
ประวัติ
มีอาการปวดเหมือนไฟลวกตามแนวเส้นประสาท Superficial radial nerve มาประมาณ
2 เดือน อาการทุเลาลงบ้างหลังการรักษาด้วยการทา Transcutaneous Electrical Nerve
Stimulation (TENS)
อาการปัจจุบนั
มีอาการปวดมากขึ้น เมื่อพยายามก ามือขวาและมีบริเ วณที่ป วดตามแนวเส้นประสาท
Superficial radial nerve เท่านัน้ ไม่ลามไปบริเวนอื่น มีความลาบากในการใช้มอื ขวาถูสบู่
เวลาอาบน้า, แต่งตัว, หวีผม, และเขียนหนังสือ
การตรวจร่างกาย
มือขวาเย็นและบวม มี Trophic changes และ Hyperesthesia ของผิวหนังบริเวณทีเ่ ลีย้ งด้วย
Superficial radial nerve
การวิ นิจฉัยโรค
Post-traumatic neuralgia ภายหลังการบาดเจ็บของ Superficial radial nerve
ผลการประเมิ น
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 25 ของร่างกายทัง้ ร่างกาย
คาอธิ บาย
เนื่องจากตาแหน่ งทีอ่ ยู่ของ Superficial radial nerve ทาให้เส้นประสาทนี้มโี อกาสทีจ่ ะ
ได้ร ับ บาดเจ็บ จากของมีค ม และจากการผ่ า ตัด Tenosynovectomy เพื่อ รัก ษาโรค de
Quervain อาการปวดภายหลังการบาดเจ็บของเส้นประสาทนี้ อาจรุนแรงจนทาให้ไม่
สามารถประกอบกิจวัตรประจาวันบางอย่างได้
ตัวอย่างที่ 5.42
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 40-60 เนื่ องจาก Reflex sympathetic dystrophy
ผูป้ ่ วย
ชายไทย อายุ 25 ปี
ประวัติ
หลังการผ่าตัดรักษา Carpal tunnel syndrome เมื่อประมาณ 6 เดือนก่อน เกิดอาการปวด
เหมือนถูกไฟลวกทีม่ อื ข้างขวาและลามไปทีแ่ ขน ร่วมกับอาการบวมทีม่ อื ขวา อาการปวด
และบวมลดลงชัวคราวหลั
่
งจากทา Stellate ganglion block ผูป้ ่วยสังเกตเห็นว่าผิวหนัง
มือขวาเปลีย่ นสีและมีเหงื่อออกมากขึน้ มือขวาจะเย็นอยู่เสมอและเคลื่อนไหวนิ้วและข้อมือ
ได้จากัด รักษาและควบคุมอาการปวดด้วยการทา TENS และใช้ยาแก้ปวดมาตลอด
อาการปัจจุบนั
แขนข้างขวาอ่อน มีอาการปวดเหมือนไฟลวกและเหงื่อออกมาก ไม่สามารถใช้มอื ข้างขวา
ได้ในการทากิจวัตรประจาวันได้
การตรวจร่างกาย
แขนขวาแนบติดลาตัวตลอดเวลาเพราะกลัวถูกสัมผัส มือมีสคี ล้า มีเหงื่อออกมากทีฝ่ ่ามือ
ผิวหนังบาง นิ้วมือทัง้ หมดหุบชิดติดกันและไม่สามารถแยกออกจากกันได้ การเคลื่อนไหว
ทีข่ อ้ มือและการสัมผัสเบาๆทีผ่ วิ หนังจะทาให้เกิดอาการปวด (Allodynia) กล้ามเนื้อทีม่ อื
และแขนลีบจากการไม่ได้ใช้งาน
การตรวจทางคลิ นิก
ไม่พบความผิดปกติจากการตรวจ Three-phase bone scan, เอกเรย์กระดูกมือและแขน
พบ Demineralization ทัว่ ๆ ไป
การวิ นิจฉัยโรค
Reflex sympathetic dystrophy
ผลการประเมิ น
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 40 ของร่างกาย
คาอธิ บาย
Reflex sympathetic dystrophy อาจมีผลกระทบต่อสภาพจิตของผู้ป่วย อาจทาให้เกิด
ความวิตกกังวลและซึมเศร้าได้จากความล้มเหลวของการรักษา
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5.9 การประเมิ นการสูญเสี ยสมรรถภาพ เนื่ องจากความผิ ดปกติ ของระบบประสาทส่ วนปลาย,
Neuromuscular junction, และกล้ามเนื้ อ
5.9.1 ระบบประสาทส่วนปลาย (Peripheral Nervous System)
โรคหรือพยาธิสภาพของระบบส่วนปลายนับตัง้ แต่รากประสาท (Roots of Spinal Nerves), Brachial และ
Lumbosacral plexus, และเส้นประสาทแต่ละเส้น จะทาให้มกี ารสูญเสียสมรรถภาพของร่างกายจากการสูญเสียการรับ
ความรูส้ กึ , มีอาการเจ็บปวด, กล้ามเนื้ออ่อนแรง, สูญเสียการควบคุมกล้ามเนื้อเฉพาะมัดหรือกลุ่มของกล้ามเนื้อ , และ
การทางานผิดปกติของประสาทอัตโนมัติ ข้อมูลทีต่ ้องใช้ในการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพประกอบด้วย อาการ
และอาการแสดงของผู้ป่วย, ผลการตรวจร่างกาย, ตาแหน่ งของพยาธิสภาพ (รากประสาท, Plexus, เส้นประสาท),
สาเหตุหรือกลไกของการเกิดโรคทีจ่ ะช่วยบอกให้ทราบถึงการพยากรณ์โรค การตรวจทางคลินิกทีจ่ ะเป็ นประโยชน์ต่อ
การวินิจฉัยโรคและการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพได้แก่ การตรวจทาง Neuroimaging เช่น CT Scan, MRI, Plain
X-ray และการตรวจทาง Physiologic เช่น Electromyography (EMG), Nerve conduction velocity (NCV), และ
Evoked potentials เป็ นต้น การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของระบบประสาทส่วนปลาย ให้ดแู นวทางการ
ประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพตามที่ กล่าวไว้ในบทที่ 2 ระบบกล้ามเนื้ อ กระดูก และข้อ (แขนและมือ) และ
บทที่ 3 ระบบกล้ามเนื้ อ กระดูก และข้อ (ขาและเท้า)
5.9.2 Neuromuscular junction
การทางานผิดปกติของ Neuromuscular junction จะพบในโรค Myasthenia Gravis และ Myasthenic
Syndromes ผูป้ ่วยจะมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง (Proximal Muscle Weakness) และมีผลกระทบต่อความสามารถใน
การประกอบกิจวัตรประจาวัน ในกรณีท่มี ีอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อขาและเท้า ให้ใช้เกณฑ์การประเมินค่าการ
สูญเสียฯตามตารางที่ 5-13 (เกณฑ์การประเมินค่าการสูญเสียเนื่อ งจากความผิดปกติในการยืนและเดิน ) และกรณีมี
อาการอ่อนแรงทีแ่ ขนและมือ ให้ใช้เกณฑ์การประเมินค่าการสูญเสียฯตามตารางที่ 5-14 และ 5-15 (เกณฑ์การประเมิน
ค่าการสูญเสียเนื่องจากการสูญเสียสมรรถภาพของแขนหนึ่งข้างและแขนทัง้ สองข้างตามลาดับ)
5.9.3 กล้ามเนื้ อ
กลุ่มโรคและความผิดปกติทางสรีระวิทยาทีท่ าให้กล้ามเนื้อสูญเสียการทางานได้แก่ Muscular dystrophy,
Metabolic myopathy, Abnormal potassium metabolism, Endocrine myopathy แ ล ะ Inflammatory muscle
disease เป็ นต้น โรคเหล่านี้จะทาให้ผปู้ ่วยมีอาการกล้ามเนื้อของแขนขาอ่อนแรง และในบางรายอาจทาให้กล้ามเนื้อที่
คอและใบหน้าอ่อนแรงด้วย การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพจะพิจารณาจากผลกระทบของอาการกล้า มเนื้ออ่อน
แรงที่มีต่อ การประกอบกิจ วัตรประจาวันของบุ ค คล โดยใช้เกณฑ์ก ารประเมิน ค่ าการสูญเสียฯตามตารางที่ 5-14
และ 5-15 สาหรับอาการอ่อนแรงของแขนและมือ ส่วนอาการอ่อนแรงของขาและเท้าให้ใช้เกณฑ์การประเมินค่า
การสูญเสียฯ ตามตารางที่ 5-13 หรือ ตารางที่ 3-6 และ 3-8 ในบทที่ 3 ระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ (ขาและเท้า)
โดยให้พิจารณาว่ าเกณฑ์การประเมิน ค่าการสูญเสียฯใดเหมาะสมที่สุดกับ สภาพการสูญ เสียสมรรถภาพของผู้ร ับ
การประเมิน ตารางที่ 5-13 เป็ นเกณฑ์ทค่ี วรใช้กบั บุคคลทีก่ ารเดินเป็ นการสูญเสียสมรรถภาพทีม่ นี ยั สาคัญมากทีส่ ดุ
5.9.4 ระบบประสาทอัตโนมัติ
ระบบประสาทอัตโนมัตคิ วบคุมการทางานของอวัยวะหลายระบบ ดังนัน้ ถ้าระบบนี้ทางานผิดปกติจะทาให้
มีการสูญเสียสมรรถภาพของร่างกายเพิ่มมากขึ้น การทางานผิดปกติของระบบประสาทอัตโนมัติจะพบได้ในโรค
Polyneuropathy, Familial dysautonomia, Landry-Guillain-Barre syndrome, Syringomyelia, Porphyria, Cord and
Brain Tumors, และ Myelopathy เป็ นต้น
การสูญเสียการควบคุมความดันโลหิต, อุณหภูมขิ องร่างกาย, และการขับถ่ายปสั สาวะ-อุจจาระ เป็ นอาการ
หลักที่แสดงถึงการทางานผิดปกติของระบบประสาทอัตโนมัติ การหมดสติชวครู
ั ่ ่ เนื่องจากสมองขาดเลือดชัวคราว
่
อาจมี ก ลไกการเกิ ด อาการได้ ห ลายอย่ า งเช่ น Cardiopulmonary disorders, Orthostasis, และ Reflex action
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การประเมินการสูญเสีย สมรรถภาพของกรณีน้ี ให้ใช้เกณฑ์การประเมินค่ าการสูญเสียฯตามต ารางที่ 5-2 เกณฑ์
การประเมินค่าความสูญเสียฯ เนื่องจากความผิดปกติเกีย่ วกับระดับการรูส้ กึ ตัวและการตื่นตัว โดยต้องพิจารณาการ
สูญเสียสมรรถภาพของระบบอวัยวะอื่นซึง่ ได้แก่ ระบบหัวใจ-หลอดเลือด และระบบหายใจร่วมด้วย
การสูญเสียสมรรถภาพของเส้นประสาทสัน หลัง, รากประสาท, Plexus และเส้นประสาทส่วนปลายจากโรค
ต่างๆหรือจากการได้รบั อันตราย อาจเป็ นเพียงบางส่วนหรือทัง้ หมด อาจเป็ นข้างเดียวหรือสองข้าง มีผลต่อการสัง่
การกล้ามเนื้อหรือรับความรูส้ กึ และอาจมีหรือไม่มอี าการเจ็บปวดร่วมด้วย การสูญเสียสมรรถภาพจากอาการเหล่า นี้แต่
ละอาการ จะต้องได้รบั การประเมินค่าการสูญเสียฯ และในกรณีทม่ี กี ารสูญเสียสองข้าง ให้นาค่าการสูญเสียฯของแต่ละ
ข้างมารวมกันโดยใช้ตารางค่ารวมเป็ นค่าการสูญเสียฯของทัง้ ร่างกาย
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บทที่ 6
ระบบจักษุ
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

นิ ยาม
เครื่องมือที่จาเป็ นสาหรับใช้ในการทดสอบหน้ าที่ระบบจักษุ
ผูป้ ระเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพ
วิ ธีการวัดสมรรถภาพของการมองเห็น
วิ ธีประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของการมองเห็น
วิ ธีการประเมิ นการสูญเสียลานสายตา
6.6.1 การวัดลานสายตา
6.6.2 การคานวณการสูญเสียลานสายตา

6.7
6.8
6.9
6.10

วิ ธีประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของการใช้ตา 2 ข้างร่วมกัน
การสูญเสียหน้ าที่อย่างอื่นของระบบจักษุที่ไม่ทาให้การมองเห็นเสียไป
ระยะเวลาที่จะลงความเห็นขัน้ สุดท้ายของการสูญเสียสมรรถภาพของระบบจักษุ
ขัน้ ตอนการประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของระบบจักษุ
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บทที่ 6
ระบบจักษุ
บทนี้กล่าวถึงแนวทางการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของระบบจักษุ และเกณฑ์การประเมินค่าการ
สูญเสียฯเป็ นร้อยละของทัง้ ร่างกาย

6.1 นิ ยาม
ระบบจักษุ (visual system) ประกอบด้วย ลูกตาทัง้ 2 ข้าง, Ocular adnexa และ Visual
pathway การสูญเสียสมรรถภาพของระบบจักษุ มี 4 ประเภท ดังนี้
1. การสูญเสียลูกตา หมายถึง การทีล่ ูกตาข้างนัน้ ถูกควักออก โดยวิธี Enucleation หรือ Evisceration ซึง่
อาจจะเกิดจากผลโดยตรงของอุบตั เิ หตุทเ่ี กิดขึน้ หรือแพทย์จาเป็ นต้องควักตาออกเพื่อการรักษา
2. การสูญเสียสมรรถภาพของการมองเห็น ได้แก่
2.1 การสูญเสียสายตา (Loss of Central Visual Acuity) ในทีน่ ้ีให้ใช้เฉพาะสายตาไกล (Distance
Vision) เท่านัน้
2.2 การเสียลานสายตา (Loss of Visual Field)
3. การสูญเสียความสามารถในการใช้สายตา 2 ข้างร่วมกัน (Loss of Binocular Vision) ในทีน่ ้ีหมาย
ความว่า “ผูน้ ัน้ ไม่สามารถเห็นภาพเป็ นภาพเดียว เมื่อใช้ตา 2 ข้างมองตรงหรือกลอกตาไปในทิ ศทางต่าง ๆ”
4. การสูญเสียหน้ าที่อย่างอื่นของระบบจักษุ ท่ไี ม่ทาให้การมองเห็นเสียไป เช่น Entropion, Ectropion,
Lagophthalmos, Epiphora, Symblepharon หรือการสูญเสียเปลือกตาบนหรือล่าง ให้ประเมินการสูญเสียสมรรถภาพ
รวมเข้าไปด้วยกับการสูญเสียสมรรถภาพในข้อ 2 และ ข้อ 3.

6.2 เครื่องมือที่จาเป็ นสาหรับใช้ในการทดสอบหน้ าที่ระบบจักษุ

1. แผ่นป้ายวัดสายตามาตรฐานแบบของ Snellen ทัง้ ใกล้และไกล ซึง่ อาจจะเป็ นแบบตัวอักษรตัวเลข หรือ
ตัว E หรือรูปเรือ (สาหรับคนอ่านหนังสือไม่ออก) หรือจะใช้แบบ Broken ring ของ Landolt ก็ได้
2. ชุดวัดแว่น
3. เครื่องวัดลานสายตา (Perimeter)

6.3 ผูป้ ระเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพ
จักษุแพทย์ทไ่ี ด้รบั วุฒบิ ตั รหรือหนังสืออนุมตั ฯิ จากแพทยสภา หรือแพทย์ทผ่ี ่านการอบรม การประเมินการ
สูญเสียสมรรถภาพทางกายและจิต

6.4 วิ ธีการวัดสมรรถภาพของการมองเห็น

แผ่นป้ายวัดสายตาที่ใช้จะต้องไม่เก่าหรือสกปรกเกินไป ระยะทางทีใ่ ช้วดั 6 เมตร (หรือเท่ากับ 20 ฟุต)
ความสว่างทีป่ ้ ายวัดสายตาต้องไม่ต่ ากว่า 5 Foot candles ซึง่ จะทาได้โดยใช้โป๊ะไฟใส่หลอดธรรมดาขนาดไม่ต่ ากว่า
25 วัตต์ และห่างจากป้ายไม่มากเกิน 1 ฟุต แผ่นป้ายทีใ่ ช้วดั ต้องใหม่พอควร เพื่อความคมชัดในการมองเห็น
วิธกี ารวัดสายตา ต้องวัดสายตาด้วยตาเปล่าโดยไม่ใช้แว่นช่วย และเมื่อใช้ดว้ ยแว่นหรือเลนส์สมั ผัสช่วย
(Contact Lens) จนเห็นดีทส่ี ดุ แล้ว
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6.5 วิ ธีประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของการมองเห็น
คิดเป็ นร้อยละโดยใช้ค่าระดับสายตาเมื่อวัดด้วยแว่นหรือเลนส์สมั ผัส (Contact Lens) จนเห็นดีทส่ี ุดแล้วทัง้
ใกล้และไกล หาค่าเป็ นร้อยละตามตารางที่ 6 - 1
ตามปกติการวัดสายตามีทงั ้ การวัดระยะใกล้ (Near Vision) และไกล (Distance Vision) แต่ในการประเมิน
การสูญเสียสมรรถภาพของการมองเห็นให้ประเมินจากการวัดระยะไกล โดยถ้าระดับสายตาต่ ากว่า 1.5/60 หรือต่ ากว่า
20/800 เช่น Counting finger, Hand motion, Light perception ให้ระบุว่า การสูญเสียสายตา (Loss of Central
Vision) มากกว่าร้อยละ 95
การวัดสายตาในกรณีทผ่ี ปู้ ว่ ยไม่มเี ลนส์ตา (Aphakia) ให้วดั ระดับสายตาจนเห็นดีทส่ี ดุ ก่อน เมื่อได้ค่าเท่าใด
ให้คดิ ว่าสายตาจริงควรเป็ นร้อยละ 50 ของทีว่ ดั ได้ เนื่องจากผูป้ ่วยเหล่านี้จะมีปญั หาอื่น ๆ เช่น ลานสายตาแคบลง
มีปญั หาแสงสะท้อนและไม่สามารถ Accommodate ได้ ส่วนในราย Monocular pseudophakia ให้ใช้ค่าเฉลีย่ ของ
สายตาปกติกบั ของ Monocular Aphakia ทีว่ ดั ได้
ตัวอย่าง ผูป้ ่วย Monocular aphakia เมื่อแก้ดว้ ยแว่นหรือเลนส์สมั ผัส (Contact Lens) แล้ววัดระดับ
สายตาได้ 20/40 ซึง่ เท่ากับ Central visual efficiency ร้อยละ 85 เมื่อคิดเพียงร้อยละ 50 จะได้เท่ากับ 85/2 หรือ
ประมาณร้อยละ 43 หรือคิดเป็ น Loss of central vision เท่ากับร้อยละ 100 ลบด้วยร้อยละ 43 จะเท่ากับร้อยละ 57
(ดูค่าสาเร็จ ซึง่ ได้คานวณไว้ให้แล้วในตารางที่ 6 - 1)
ส่วน Monocular pseudophakia ดูค่าสาเร็จในช่องสุดท้ายในตารางที่ 6 – 1 เช่น ระดับสายตาที่วดั ได้
20/40 จะมีการสูญเสียของสายตา (Loss of Central Vision) เท่ากับร้อยละ (15+57)/2 ซึง่ มีค่าเท่ากับ 36
ตารางที่ 6-1 ค่าสูญเสียสมรรถภาพของ Central vision คิ ดเป็ นร้อยละสาหรับสายตาระยะไกล
Snellen

Metric English
system system
6/5
6/6
6/7.5
6/9
6/12
6/15
6/18
6/22
6/24
6/30
6/36
6/50
6/60
4/60
3/60
1.5/60

20/15
20/20
20/25
20/30
20/40
20/50
20/60
20/70
20/80
20/100
20/125
20/150
20/200
13/200
10/200
5/200

ร้อยละประสิ ทธิ ภาพ
Percent central
visual efficiency

ร้อยละการสูญเสีย
Central vision

ร้อยละการสูญเสีย
Central vision in
monocular
aphakia

ร้อยละการสูญเสีย
Central vision in
monocular
pseudophakia

100
100
95
90
85
75
65
60
55
50
40
30
20
15
10
5

0
0
5
10
15
25
35
40
45
50
60
70
80
85
90
95

50
50
52
55
57
62
67
70
72
75
80
85
90
92
95
97

25
25
29
33
36
44
51
55
58
63
70
78
85
89
93
96
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ในรายทีม่ กี ารสูญเสียสายตาทัง้ 2 ข้าง ให้ใช้สตู รคานวณดังนี้ คือ
ร้อยละของการสูญเสียสายตาทัง้ 2 ข้าง
= (3 X ร้อยละการสูญเสียของตาข้างทีด่ กี ว่า) + (ร้อยละการสูญเสียของตาข้างเลว)
4
หรือ
= (3 X % Impairment of Better Eye) + (% Impairment of Worse Eye)
4
ตัวอย่าง

ตาข้างทีด่ กี ว่าสูญเสียสายตาร้อยละ 30 ตาข้างเลวสูญเสียสายตาร้อยละ 60
ร้อยละของการสูญเสียสายตาทัง้ 2 ข้าง = (3 X 30) + (60)
4
= 37.5
คิดเป็ นจานวนเต็ม
= 38 %
เพราะฉะนัน้ ตาทัง้ 2 ข้างจะสูญเสียสมรรถภาพของการมองเห็นเท่ากับร้อยละ 38

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพการมองเห็นทัง้ 2 ข้าง ให้ใช้ตาราง
ที่ 6 - 3 ในการหาค่าโดยมีวิธีการดังนี้
อ่านค่าร้อยละของการสูญเสีย ของตาข้างเลว (% Impairment of Worse Eye) ตามแนวตัง้ ของแถว
ซ้ายมือสุด และอ่านค่าร้อยละของการสูญเสียของสายตาข้างทีด่ กี ว่า (% Impairment of Better Eye) ตามแนวนอนของ
แถวล่างสุด แล้วลากเส้นตัง้ ฉากจากค่าร้อยละบนแนวตัง้ และแนวนอนมาบรรจบกัน จะได้ค่าร้อยละของการสูญเสียสายตา
ทัง้ 2 ข้างตามตัวอย่าง ตาข้างเลวสูญเสียสายตาร้อยละ 60 ตาข้างทีด่ กี ว่าสูญเสียสายตาร้อยละ 30 จะได้ค่าร้อยละของ
การสูญเสียสายตาทัง้ สองข้างเท่ากับร้อยละ 38
6.6 วิ ธีการประเมิ นการสูญเสียลานสายตา
6.6.1 การวัดลานสายตา
โดยการใช้ Perimeter ซึง่ อาจเป็ น Goldmann perimeter หรือ ARC perimeter หรือ Automated
perimeter ตารางที่ 6 - 2 เป็ นความเข้มและขนาดของลาแสงทีใ่ ช้ในการวัด
ตารางที่ 6 - 2 ความเข้มและขนาดของลาแสงที่ใช้ในการวัดสายตาของเครือ่ งมือแต่ละชนิ ด
มีเลนส์ (phakic)
ไม่มีเลนส์ (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 : การวัดลานสายตาควรทาในสถาบันทีม่ คี วามพร้อม
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รูปที่ 6-1 แสดงลานสายตาคนปกติ ในแต่ละ Meridian

ค่าลานสายตาในคนปกติ จากจุดศูนย์กลาง
ทิ ศทาง (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 การคานวณการสูญเสียลานสายตา
เนื่องจากลานสายตาที่ใช้ในชีวติ ประจาวัน ลานสายตาส่วนกลาง 10° มีความสาคัญมาก เราจึงให้คะแนน
ส่วนกลาง มากกว่าในส่วนรอบนอก โดย Central 10° ให้คะแนนเท่ากับ 1 คะแนน ทุกๆ ระยะ 2° ส่วนทีอ่ ยู่รอบนอกจะ
ให้ 1 คะแนน ทุกระยะ 10° (ให้นบั จนถึง 60°)
และเนื่องจากในชีวติ ประจาวันเราใช้ลานสายตาส่วนล่างมากกว่าลานสายตาส่วนบน จึงแบ่งให้ลานสายตา
ส่วนบนมีเพียง 4 meridian (25°, 65°, 115°, 155°) สาหรับลานสายตาส่วนล่างมี 6 meridian (195°, 225°, 255°,
285°, 315°, 345°) ดังรูปที่ 6-2
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รูปที่ 6 - 2 meridian ที่ใช้ในการประเมิ นลานสายตา

จะเห็นว่าในแต่ละ 1 Meridian จะมีคะแนนดังนี้
Central 10°
มี 5 คะแนน (1 คะแนนทุกระยะห่าง 2°)
Peripheral 10° - 60°
มี 5 คะแนน (1 คะแนนทุกระยะห่าง 10°)
ตา 1 ข้างจะประกอบด้วย 10 Meridian ดังนัน้ ในคนปกติจะมี Visual field score ของตาแต่ละข้างเท่ากับ 100
ดังรูปที่ 6-3
รูปที่ 6-3 ตารางการให้คะแนนสาหรับลานสายตา
ภายในวงกลมคือ Central 10° คะแนนของ Visual field score
ใน Central 10° = 50
Central visual field 10° เทียบได้กบั 50% ของ Primary
visual cortex
Visual field loss เหลือ Central 10° เทียบได้กบั Visual acuity
loss ทีร่ ะดับ 20/200 หรือเทียบได้กบั Complete hemianopia
(Visual field score = 50)

5
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ตัวอย่าง การคานวณ Visual field score
ตัวอย่าง คนปกติลานสายตา ดังรูปที่ 6-4

85

รูปที่ 6-4 ลานสายตาในคนปกติ
Visual field score
ในแต่ละ Meridian แสดงไว้ในรูป
Visual field score
รวมของตาข้างนี้ = ทุก Meridian รวมกัน ( = 100)
หมายเหตุ : หากลานสายตามากกว่า 60° ก็ให้คะแนนเพิม่ 1 คะแนน ทุก 10°
ตัวอย่าง กรณีทม่ี ี Scotoma ให้หกั คะแนนจุดทีม่ องไม่เห็น โดยใช้หลักเดิมคือ ใน Central 10° ให้คะแนน 1 คะแนน
ทุก 2° , Peripheral 10° - 60° ให้คะแนน 1 คะแนน ทุก 10° ดังรูปที่ 6 - 5
รูปที่ 6-5 การคิ ดคะแนนเมื่อมี Scotoma
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คะแนนในส่วนของ Scotoma
= 18
Visual score ในรายนี้
= 100 – 18 = 82
กรณีทใ่ี ช้ Automated static perimetry ก็คดิ ในทานองเดียวกันกับ Goldman โดยลาก Pseudoisopter ล้อมรอบ Area
ทีม่ ากกว่า 10 –dB ดังแสดงในรูปที่ 6-6 และรูปที่ 6-7

รูปที่ 6-6 ลานสายตาเมื่อตรวจด้วยวิ ธี
Automated perimetry

รูปที่ 6-7 แสดงPseudoisopter สาหรับ
Automated perimetry ในรูปที่ 6-6

Visual field score ของตาข้างนี้เท่ากับ 6+6+7+6+0+0+0+3+0+0 เท่ากับ 28
ร้อยละการสูญเสียลานสายตาข้างนี้เท่ากับ 100 - 28 เท่ากับ 72
ร้อยละของการสูญเสียลานสายตาของ 2 ตา
= 3 x ร้อยละการสูญเสียลานสายตาข้างทีด่ กี ว่า + ร้อยละการสูญเสียลานสายตาของตาข้างเลว
4
ในรายนี้รอ้ ยละการสูญเสียลานสายตาของ 2 ตา
=
(3 x 0) + 72
4
=
18
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6.7 วิธีประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของการใช้ตา 2 ข้างร่วมกัน
การสูญเสียสมรรถภาพของการใช้ตา 2 ข้างร่วมกัน ในที่น้ีหมายความว่า “ผู้นัน้ ไม่สามารถเห็นเป็ น
ภาพเดียว เมื่อใช้ตา 2 ข้างมองตรงหรือกลอกตาไปในทิ ศทางต่าง ๆ‛
เครื่องมือสาหรับใช้วดั สมรรถภาพของการใช้ตา 2 ข้างร่วมกัน อาจใช้
1. Perimeter ซึง่ ใช้วดั ทีร่ ะยะ 330 มิลลิเมตร หรือ
2. Tangent screen ซึง่ ใช้วดั ทีร่ ะยะ 1 เมตร หรืออาจทาขึน้ ใช้เองง่าย ๆ โดยใช้แผ่นผ้าสีดาหรือแผ่นไม้
ทาพืน้ สีดา ทาวงกลมให้มรี ศั มี 360 มิลลิเมตร เส้นรอบวงนี้จะทามุม 20 องศากับลูกตาที่ระยะห่างหนึ่งเมตรพอดี
ส่วน Target ทีจ่ ะใช้หา Diplopia กับ Tangent screen นัน้ จะใช้ไฟฉายขนาดเล็ก (Pen Light) ก็ได้
การสูญเสียสมรรถภาพของการใช้ตา 2 ข้างร่วมกัน มีเกณฑ์การประเมินดังนี้
วิ ธีการประเมิ น
1) ถ้ามี Diplopia ภายใน 20 องศา จากจุดศูนย์กลาง ถือว่ามีการสูญเสียร้อยละ 100 ของตาข้างนัน้
2) ถ้ามี Diplopia นอก 20 องศาจากจุดศูนย์กลาง ให้ตรวจว่ามี Diplopia ในแนวต่อไปนี้หรือไม่
แกน 0O , 45 O , 90 O , 135 O , 180 O , 225 O , 270 O และ 315 O ถ้ามี ให้ประเมินในแต่ละแนวแล้ว
บวกกันแต่ทงั ้ นี้ตอ้ งไม่เกิน 100%

ผูป้ ว่ ยมี diplopia ในแนวแกน 180 O ที่ 20O – 30 O จากจุดศูนย์กลาง ร่วมกับมี dipopia
ในแนวแกน 225 O ที่ 30 O – 40 O จากจุดศูนย์กลาง
วิธคี ดิ
diplopia ในแนวแกน 180 O ที่ 20 O – 30 O คิดเป็ นสูญเสียเท่ากับ 20%
diplopia ในแนวแกน 225 O ที่ 30 O – 40 O คิดเป็ นสูญเสียเท่ากับ 10%
บวกกันเป็ นสูญเสีย 30%
1) หากมี Diplopia นอก 30 องศา จากจุดศูนย์กลางทางด้านบน หรือนอก 40 องศาจากจุดศูนย์กลาง
ทางด้านล่างถือว่าไม่มกี ารสูญเสียฯ
เนื่องจากการตรวจ Diplopia เป็ นการตรวจแบบ Subjective แพทย์จงึ ควรเป็ นผูป้ ระเมินร่วมกับการ
ตรวจร่างกาย เพื่อให้แน่ใจว่าผูป้ ว่ ยมี Diplopia จริง
ตัวอย่าง
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6.8 การสูญเสียหน้ าที่อย่างอื่นของระบบจักษุที่ไม่ทาให้ การมองเห็นเสียไป
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

สูญเสียหนังตาบน มีการสูญเสียฯตัง้ แต่รอ้ ยละ 5–15 ของตาข้างนัน้
สูญเสียหนังตาล่าง มีการสูญเสียฯตัง้ แต่รอ้ ยละ 5–10 ของตาข้างนัน้
Entropion (หนังตาม้วนเข้า) ของหนังตาบน มีการสูญเสียฯตัง้ แต่รอ้ ยละ 5–10 ของตาข้างนัน้
Entropion (หนังตาม้วนเข้า) ของหนังตาล่าง มีการสูญเสียฯตัง้ แต่รอ้ ยละ 5–10 ของตาข้างนัน้
Ectropion (หนังตาม้วนออก) ของหนังตาบน มีการสูญเสียฯตัง้ แต่รอ้ ยละ 5–10 ของตาข้างนัน้
Ectropion (หนังตาม้วนออก) ของหนังตาล่าง มีการสูญเสียฯตัง้ แต่รอ้ ยละ 5–10 ของตาข้างนัน้
Epiphora (น้าตาไหลมาก) มีการสูญเสียฯตัง้ แต่รอ้ ยละ 5–10 ของตาข้างนัน้
Lagophthalmos (ปิ ดตาไม่สนิท) มีการสูญเสียฯตัง้ แต่รอ้ ยละ 5–10 ของตาข้างนัน้
Symblepharon (เยื่อบุตาติดกัน) มีการสูญเสียฯตัง้ แต่รอ้ ยละ 5–15 ของตาข้างนัน้
Blepharoptosis (หนังตาตก) มีการสูญเสียฯ ตัง้ แต่รอ้ ยละ 5 – 15 ของตาข้างนัน้

ในรายที่มีการสูญเสียฯร่วมกับการสูญเสียสมรรถภาพของการมองเห็น หรือการสูญเสีย สมรรถภาพของ
การใช้ตา 2 ข้างร่วมกัน ในการประเมินให้คดิ การสูญเสียนี้ เพิม่ เข้าไปด้วย โดยการรวมตามตารางค่ารวมในบทที่ 19
โดยกาหนดให้ค่าร้อยละการสูญเสียของระบบทีม่ ากกว่าอยู่ในแนวตัง้ และค่าร้อยละการสูญเสียของระบบทีน่ ้อยกว่าอยู่
ในแนวนอน ค่าทีแ่ นวทัง้ สองตัดกันเป็ นค่ารวมร้อยละการสูญเสียฯ ของตาข้างนัน้

6.9 ระยะเวลาที่จะลงความเห็นขัน้ สุดท้ายของการสูญเสียสมรรถภาพของระบบจักษุ
ระยะเวลาทีจ่ ะลงความเห็นว่าระบบจักษุสญ
ู เสียสมรรถภาพเท่าใดนัน้ มีความสาคัญมาก เพราะถ้าประเมินเร็ว
เกินไปแล้ว หากภายหลังเกิดมีการเปลีย่ นแปลงของการสูญเสียสมรรถภาพซึง่ อาจจะมากขึน้ หรือน้อยลง ก็อาจทาให้
เกิดความยุ่งยากขึน้ ได้ โดยทัวไปแล้
่
วจะประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของระบบจักษุ ดังนี้
1. เมื่อการอักเสบหายแล้ว เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน
2. หลังการผ่าตัดเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน
3. ในรายทีม่ คี วามผิดปกติของ Extraocular muscle, Sympathetic ophthalmia, Traumatic cataract,
Traumatic vitreous hemorrhage หรือ Optic nerve atrophy ควรลงความเห็นหลังจากนัยน์ตาได้รบั อันตรายเป็ น
เวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน

6.10 ขัน้ ตอนการประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของระบบจักษุ

1. กรณี ที่มีการสูญเสียสมรรถภาพของระบบจักษุของตาข้างเดียวโดยที่ ตาอีกข้างปกติ ให้ประเมินการ
สูญเสียฯ ร้อยละการสูญเสียเฉพาะตาข้างทีส่ ญ
ู เสียนัน้
ตัวอย่าง
ผูป้ ่วยได้รบั อุบตั เิ หตุทต่ี าขวา หลังจากการรักษาแล้วตาขวามี Visual acuity เท่ากับ 6/24 ตาซ้ายมี Visual
acuity เท่ากับ 6/6
ประเมินการสูญเสียฯ โดยเทียบจากตารางที่ 6-1 ตาขวามีการสูญเสียสมรรถภาพเท่ากับร้อยละ 45
ของตา คิดเป็ นการสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 11ของระบบจักษุ คิดเป็ นการสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ10ของทัง้ ร่างกาย
2. กรณี ที่ มีก ารสูญ เสี ยสมรรถภาพของระบบจักษุ ใ นตาข้า งหนึ่ ง มากกว่า 1 ประเภทขึ้นไป ให้
ประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแต่ละประเภทก่อน แล้วนาค่าทีไ่ ด้มารวมกันโดยใช้ตารางค่ารวมในบทที่ 19 ค่าทีไ่ ด้
จะเป็ นค่าการสูญเสียรวมของตาข้างนัน้
ตัวอย่าง
ตาขวาผูป้ ่วยสูญเสีย Central vision ร้อยละ 90 สูญเสียลานสายตาข้างขวาร้อยละ 20 จากตารางค่ารวมจะได้
การสูญเสียฯ ของตาขวาเท่ากับร้อยละ 92 (90 รวมกับ 20 จะได้ 92)
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3. กรณี ที่มีการสูญเสียสมรรถภาพของระบบจักษุทงั ้ 2 ข้าง ให้ประเมินการสูญเสียฯ 2 ข้างรวมกัน
ตัวอย่าง
ผูป้ ว่ ยโดนถังแก๊สระเบิดตาขวาสูญเสีย Central vision ร้อยละ 80 ตาซ้ายสูญเสียร้อยละ 45

จากสูตร คานวณการสูญเสียสายตาทัง้ 2 ข้าง
= (3 X % การสูญเสียของตาข้างทีด่ กี ว่า) + (% การสูญเสียของตาข้างทีเ่ ลวกว่า)
4
= (3 X 45) + 80
4
= 53.75 หรือ 54
ดังนัน้ ผูป้ ว่ ยรายนี้สญ
ู เสียสมรรถภาพการมองเห็นของตาทัง้ 2 ข้าง ร้อยละ 54
4. กรณี ที่ตาข้างหนึ่ งมีการสูญเสี ยสมรรถภาพการมองเห็นจากอุบตั ิ เหตุหรือโรคและตาอี กข้างหนึ่ งมี
ความผิ ดปกติ อยู่เดิ ม ไม่เกีย่ วข้องกับอุบตั ิเหตุหรือโรคในครัง้ นี้ ก็ให้ประเมินค่าร้อยละการสูญเสียฯ ของตาทัง้ 2
ข้างให้กบั ผูป้ ว่ ยด้วย
ตัวอย่าง
ผู้ป่ วยได้ร ับอุ บ ัติเหตุ ท่ีตาขวา หลังการรักษา ตรวจ Visual acuity ของตาขวาเท่ ากับ 6/60 ตาซ้า ยมี
Macular scar อยู่เดิม (ไม่เกีย่ วกับอุบตั เิ หตุครัง้ นี้ ) Visual acuity ของตาซ้ายเท่ากับ 6/24 เมื่อเทียบหาค่าร้อยละ
การสูญเสียฯ จากตารางที่ 6-1 ตาขวาสูญเสีย Central vision เท่ากับร้อยละ 80 ตาซ้ายสูญเสีย Central vision เท่ากับ
ร้อยละ 45
ร้อยละของการสูญเสียสายตาทัง้ 2 ข้าง
= (3 X % การสูญเสียของตาข้างทีด่ กี ว่า) + (% การสูญเสียของตาข้างทีเ่ ลวกว่า)
4
= (3 X 45) + 80
4
= 53.75 หรือ 54
ดังนัน้ ผูป้ ว่ ยรายนี้สญ
ู เสียสมรรถภาพการมองเห็นของตาทัง้ 2 ข้าง ร้อยละ 54
การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของระบบจักษุพบว่าผูป้ ว่ ยมากกว่าร้อยละ 90 สูญเสียสายตาเพียงอย่าง
เดียว ซึง่ มักไม่เป็ นปญั หาในการประเมิน จะมีเพียงส่วนน้อยทีจ่ าเป็ นต้องประเมินการสูญเสียลานสายตาได้แก่ ผูป้ ่วยที่
ได้รบั อุบตั เิ หตุทางสมอง ผูป้ ว่ ยต้อหิน ในสถานพยาบาลทีไ่ ม่มเี ครื่องมือวัดลานสายตา แพทย์อาจพิจารณาส่งต่อผูป้ ่วย
ไปยังสถานพยาบาลทีส่ ามารถวัดได้ แต่ในกรณีอุบตั เิ หตุทวไป
ั ่ เช่น Rupture cornea, Traumatic cataract, Hyphema
ผูป้ ่วยเหล่านี้ไม่จาเป็ นต้องวัดลานสายตาก็ได้ เพราะผูป้ ่วยไม่มกี ารสูญเสียลานสายตา หรือ มีแต่สญ
ู เสียลานสายตา
เพียงเล็กน้อยเท่านัน้
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5. กรณี ผปู้ ่ วยสูญเสียลูกตา
เช่น ประสบอันตรายแล้วจาเป็ นต้องควักลูกตาออก (ด้วยวิ ธี enucleation หรือ evisceration) หรือ
การควักลูกตาเพื่อการรักษาโรค การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพ ให้ประเมินการสูญเสียฯการมองเห็น ซึง่ เท่ากับ
ตาบอด (สูญเสียฯ 100 % ของตา) และ ประเมินการสูญเสียสมรรถภาพเนื่องจากการเสียรูปลักษณ์ของใบหน้าเพราะ
การสูญเสียลูกตา โดยใช้เกณฑ์การประเมินตามที่กล่าวไว้ในบทที่ 7 ระบบโสต ศอ นาสิก (ตามปกติ จะมีค่าการ
สูญเสียฯ ร้อยละ 15 ของทัง้ ร่างกาย) และกรณี Phthisis bulbi หรือลูกตาฝ่ อให้ค่าการสูญเสียรูปลักษณ์ของใบหน้าร้อย
ละ 5-15 ของทัง้ ร่างกาย แล้วนาค่าการสูญเสียฯทัง้ สองมารวมกันโดยใช้ตารางค่ารวม เป็ นการสูญเสียฯ ทัง้ หมด ทัง้ นี้
ต้องเปลีย่ นค่าการสูญเสียฯการมองเห็นเป็ นค่าการสูญเสียฯของทัง้ ร่างกายก่อน
ตัวอย่าง
ประวัติ
สูญเสียลูกตาขวา ตาซ้ายปกติ
ผลการประเมิ น
ตาขวาสูญเสียสายตาร้อยละ 100
คาอธิ บาย
การสูญเสียสายตารวม (ตา 2 ข้าง) = (3x0) + 100
= 25
4
คิดเป็ นสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกายเท่ากับร้อยละ
24
การสูญเสียเนื่องจากความผิดปกติของใบหน้าเท่ากับร้อยละ 15
รวมการสูญเสีย (จักษุ , ความผิดปกติใบหน้า) คิดเป็ นร้อยละ 35 (ใช้ตารางค่ารวม)
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6. ถ้าต้องการเปลี่ยนค่าการสูญเสียสมรรถภาพของระบบจักษุเป็ นการสูญเสียสมรรถภาพของ ทัง้
ร่างกายนัน้ ให้ใช้ตารางที่ 6 - 4
ตารางที่ 6 – 4 การเปลี่ยนค่าการสูญเสียสมรรถภาพของระบบจักษุเป็ นการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกาย
ร้อยละของการสูญเสียฯ
ระบบ ทัง้
ระบบ ทัง้
ระบบ ทัง้
ระบบ ทัง้
ระบบ ทัง้
ระบบ ทัง้
จักษุ ร่างกาย จักษุ ร่างกาย จักษุ ร่างกาย จักษุ ร่างกาย จักษุ ร่างกาย จักษุ 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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บทที่ 7

ระบบโสต ศอ นาสิ ก
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

หู คอ จมูกและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง
การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของหู
การได้ยิน
วิ ธีการประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของการได้ยิน
การประยุกต์ใช้การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของการได้ยินและการคิ ดค่าทดแทน
7.5.1 การคานวณหาระยะเวลาที่ต้องจ่ายค่าทดแทนคิ ดเปรียบเทียบจากการสูญเสียสมรรถภาพของ
ทัง้ ร่างกาย

7.6 การทรงตัว
7.6.1 การสูญเสียการทรงตัวเนื่ องจากความผิดปกติ ของ Vestibular system
7.6.1.1 การสูญเสียหน้ าที่โดยสิ้ นเชิ ง (Complete Loss of Vestibular Function)
7.6.1.2 การแปรปรวนในการทาหน้ าที่ (Disturbances Of Vestibular Function)
7.6.1.3 เกณฑ์การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของการทรงตัว

7.7 จมูก คอ และอวัยวะที่เกี่ยวข้อง
7.7.1
7.7.2
7.7.3
7.7.4

การหายใจ (Respiration)
การเคี้ยวและการกลืน (Mastication and Deglutition)
การได้กลิ่ นและการรูร้ ส (Olfaction and Taste)
ใบหน้ า
7.7.4.1 เกณฑ์การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพจากการทางานผิดปกติ และ/หรือการเสีย
รูปลักษณ์ของ ใบหน้ า
7.7.5 การพูด (Speech)
7.7.5.1 เสียงพูด (Voice)

7.8 หมายเหตุ
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บทที่ 7
ระบบโสต ศอ นาสิ ก
บทนี้กล่าวถึงแนวทางการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพเนื่องจากการทางานทีผ่ ดิ ปกติของหู คอ จมูกและ
อวัยวะทีเ่ กีย่ วข้อง และเกณฑ์การประเมินค่าการสูญเสียฯทีเ่ กิดขึน้ เป็ นร้อยละของทัง้ ร่างกาย

7.1 หู คอ จมูกและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง
หู คอ จมู ก และอวัย วะอื่น ๆที่ เ กี่ ย วข้ อ งมี ห น้ า ที่ ห ลายอย่ า ง และบางอย่ า งก็มี ห น้ า ที่ ส ัม พัน ธ์ ก ัน
อย่างใกล้ชดิ การสูญเสียสมรรถภาพจะเป็ นผลมาจากความผิดปกติของการทาหน้าทีต่ ่อไปนี้
1. การได้ยนิ
2. การทรงตัว
3. การหายใจ
4. การเคีย้ วและการกลืน รวมถึงหน้าทีข่ อง Temporo-mandibular joint
5. การได้กลิน่ และการรูร้ ส
6. ใบหน้าและการเคลื่อนไหว
7. การพูด
นอกจากทีก่ ล่าวมาแล้วข้างต้น อาจมีความผิดปกติอ่นื ๆ แต่พบได้น้อย การสูญเสียสมรรถภาพจะมากหรือ
น้อยขึน้ อยู่กบั ความรุนแรงของพยาธิสภาพและความสาคัญของอวัยวะนัน้ ค่าการสูญเสียฯ ทีป่ ระเมินได้จะต้องนาไป
รวมกับ ค่ า การสูญ เสีย สมรรถภาพของระบบอวัย วะอื่น (ถ้า มี) ผู้ป ระเมิน การสูญ เสีย สมรรถภาพ ควรเป็ น แพทย์
ผูเ้ ชีย่ วชาญทางระบบโสต ศอ นาสิก หรือ แพทย์ทผ่ี ่านการฝึ กอบรมการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพทางกาย และ
จิต

7.2 การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของหู
หู ประกอบด้วย ใบหู ช่องหูชนั ้ นอก แก้วหู หูชนั ้ กลาง ท่อยูสเตเชีย่ น กระดูกมาสตอยด์ หูชนั ้ ใน ทางเดินของ
ประสาทสูส่ มอง และกลีบสมองส่วนทีท่ าหน้าทีเ่ กีย่ วกับการได้ยนิ (Auditory Cortex)
หน้าทีข่ องหู มี 2 ส่วน คือ
1. การได้ยนิ
2. การทรงตัว
การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของการได้ยนิ จะมีเกณฑ์ให้ค่าการสูญเสียฯทีแ่ น่ น อน โดยพิจารณาจาก
ผลตรวจการได้ยนิ สาหรับการทรงตัวผิดปกติ การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพจะพิจารณาจากความรุนแรงของ
อาการและอาการแสดงทีเ่ กิดขึน้ และผลกระทบต่อความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจาวัน
อาการรบกวนทางหู เช่น หนองไหลออกจากหู ปวดหู และเสียงดังในหู ไม่สามารถวัดได้แน่ นอน ดังนัน้
ควรประเมินการสูญเสียสมรรถภาพ โดยพิจารณาถึงความรุนแรงของภาวะเหล่านัน้ ทีม่ ผี ลต่อการได้ยนิ
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7.3 การได้ยิน
เกณฑ์การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของการได้ยนิ ของหูทงั ้ สองข้าง อ้างอิงมาจาก The American
Academy of Otolaryngology Head and Neck Surgery ในการใช้เกณฑ์น้ี ผูป้ ระเมินควรทราบความหมายหรือนิยาม
ของคาต่อไปนี้
1. การสูญเสียสมรรถภาพของการได้ยินอย่างถาวร (Permanent Hearing Impairment) หมายถึงการ
สูญเสียสมรรถภาพของการได้ยนิ นัน้ คงที่ ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงต่อไปอีก
ในการประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของการได้ยินต้องกระทาโดยไม่ใช้เครื่องช่ วยให้การได้ยิน
ดีขึ้น (Prosthetic Device) เช่น เครื่องช่วยฟงั เพราะผลจากการใช้เครื่องช่วยฟงั จะทาให้ค่าของการสูญเสีย
สมรรถภาพลดน้อยลงกว่าทีเ่ ป็ นจริง
2. การสูญเสี ยสมรรถภาพของการได้ยินอย่างถาวรทัง้ สองข้าง (Permanent Binaural Hearing
Impairment) มีผลกระทบทาให้ความสามารถในการดาเนินชีวติ ประจาวันของบุคคลลดลง
3. ความเข้มของเสียง (Intensity) มีหน่วยวัดเป็ น เดซิเบล (dB)
4. ความถี่ของเสียง (Frequency) มีหน่วยวัดเป็ น เฮิรตซ์ (Hertz , Hz)
5. ระดับการได้ยินสาหรับเสียงบริ สุทธิ์ (Hearing Threshold Level for Pure Tones) คือ จานวน
เดซิเบลทีม่ ากกว่าระดับศูนย์ของเครื่องตรวจการได้ยนิ มาตราฐาน (Standard Audiometric Zero) ในแต่ละความถี่เสียง
(เครื่องตรวจการได้ยนิ มาตรฐานหมายถึงเครื่องตรวจการได้ยนิ ทีไ่ ด้รบั การปรับค่าตามมาตรฐาน American National
Standard Institute (ANSI) S 3.6 – 1996)
6. ประมาณการของระดับการได้ยินสาหรับรับฟั งคาพูด (Estimate Hearing Level for Speech) คือ
ค่าเฉลีย่ ของระดับการได้ยนิ ที่ 4 ความถี่ ได้แก่ 500, 1000, 2000, และ 3000 เฮิรตซ์ ค่านี้แสดงถึงความไวของหูต่อ
การรับฟงั คาพูดในชีวติ ประจาวัน
7. การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพการได้ยินของหูข้างเดียว (Evaluation of Monaural Impairment)
ถ้าค่าเฉลี่ยของระดับการได้ยินที่ 500, 1000, 2000 และ 3000 เฮิรตซ์เท่ากับ 25 เดซิเบลหรือ น้อยกว่า ถือว่าไม่มี
ความผิดปกติของการได้ยนิ ในชีวติ ประจาวัน ในทางตรงข้ามถ้าค่าเฉลีย่ นี้มากกว่า 91.7 เดซิเบล ถือว่าหูหนวก คือ
สูญเสียสมรรถภาพการได้ยนิ ของหูขา้ งนัน้ ร้อยละ 100
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น การสูญเสียการได้ยนิ ของหูขา้ งเดียวในแต่ละเดซิเบลของค่าเฉลี่ยระดับการ
ได้ยินในช่วงของการรับฟงั คาพูด จะมีค่าเท่ากับร้อยละ 1.5 ดังนัน้ จานวน 67 เดซิเบลทีอ่ ยู่เหนือระดับ 25 เดซิเบล
(67 เดซิเบล ได้มาจาก 91.7-25 = 67) จะมีค่าเท่ากับการได้ยนิ ข้างเดียวร้อยละ 100 (ร้อยละ 100 ได้มาจาก 1.5x67 =
100) วิ ธีประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของการได้ยินนี้ ใช้สาหรับผูใ้ หญ่ที่มีพฒ
ั นาการทางภาษาปกติ
8. การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของการได้ยินทัง้ สองข้าง (Evaluation of Binaural Hearing
Impairment) ประเมินจากผลการตรวจการได้ยนิ โดยใช้เสียงบริสทุ ธิ ์ (Pure Tone Audiogram) โดยใช้สตู รดังนี้
การสูญเสียสมรรถภาพของการได้ยินทัง้ สองข้าง = [5 x (% การสูญเสียสมรรถภาพ

การได้ยินของหูข้างที่ดีกว่า) + (% การสูญเสียสมรรถภาพการได้ยินของหูข้างที่เลวกว่า)]÷ 6
การเปลีย่ นค่าการสูญเสียสมรรถภาพการได้ยนิ ของหูขา้ งเดียว (Monaural Impairment) เป็ นการสูญเสียการ
ได้ยนิ ของหู 2 ข้าง (Binaural Impairment) ทาได้โดยใช้สตู รข้างบนนี้ โดยให้หูขา้ งทีป่ กติมี % การสูญเสียสมรรถภาพ
การได้ยนิ มีค่าเท่ากับ 0 ใช้ในกรณีทก่ี ารได้ยนิ ของหูขา้ งหนึ่งปกติ และอีกข้างหูหนวก
ตารางที่ 7-2 ได้มาจากการคานวณโดยใช้สตู รข้างต้น
ตารางที่ 7-3 ใช้สาหรับเปลี่ยนค่าการสูญเสียสมรรถภาพของการได้ยนิ ทัง้ 2 ข้างเป็ นค่าการสูญเสีย
สมรรถภาพของทัง้ ร่างกาย
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7.4 วิ ธีการประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของการได้ยิน
ควรดาเนินการตามขัน้ ตอนดังนี้
1. ตรวจการได้ยนิ โดยใช้เสียงบริสุทธิ ์ (pure tone audiometry) และบันทึกผลการได้ยนิ ทีค่ วามถี่ 500,
1000, 2000 และ 3000 เฮิรตซ์ จาเป็ นต้องตรวจการได้ยนิ ทุกความถีเ่ หล่านี้ในผูป้ ว่ ยทุกคนทีม่ ารับการประเมิน
กฎต่อไปนี้ ใช้สาหรับค่าสูงสุดคือ
ก. ถ้าระดับการได้ยินบางความถี่มากกว่า 100 เดซิ เบลให้คิดเป็ น 100 เดซิ เบล
ข. ถ้าระดับการได้ยินบางความถี่ดีกว่าปกติ (เช่น -5 dB) ให้คิดเป็ น 0 เดซิ เบล
2. รวมค่าระดับการได้ยนิ ทัง้ 4 ความถีข่ องแต่ละข้างเข้าด้วยกัน
3. นาค่าในข้อ 2 ไปเปิ ดตารางที่ 1 เพื่อหาค่าร้อยละของการสูญเสียสมรรถภาพของการได้ยนิ ข้างเดียว
(Monaural Hearing Impairment)
ตัวอย่างเช่น
ผูป้ ว่ ย ก :
หูขวามีระดับการได้ยนิ 235 dB = สูญเสียการได้ยนิ ร้อยละ 50.5
หูซา้ ยมีระดับการได้ยนิ 160 dB = สูญเสียการได้ยนิ ร้อยละ 22.5
ผูป้ ว่ ย ข :
หูขวามีระดับการได้ยนิ 230 dB = สูญเสียการได้ยนิ ร้อยละ 48.9
หูซา้ ยมีระดับการได้ยนิ 260 dB = สูญเสียการได้ยนิ ร้อยละ 60
ระดับการได้ยิน (dB)
ความถี่ (Hz)
500
1000
2000
3000
DSHL *

ผูป้ ่ วย ก
หูขวา
50
55
60
70
235

ผูป้ ่ วย ข
หูซ้าย
30
40
40
50
160

หูขวา
35
60
65
70
230

หูซ้าย
45
65
70
80
260

DSHL* = ผลรวมจานวนเดซิเบลของระดับการได้ยนิ ทีค่ วามถี่ 500, 1000, 2000 และ 3000 เฮิรตซ์(decibel
sum of the hearing threshold levels at 500, 1000, 2000 and 3000 Hz)
4. เปิ ดตารางที่ 7-2 เพื่อหาร้อยละของการสูญเสียสมรรถภาพของการได้ยนิ ทัง้ 2 ข้าง (Binaural Hearing
Impairment)
ผูป้ ว่ ย ก :
หูขา้ งทีด่ กี ว่า = 160, หูขา้ งทีเ่ ลวกว่า = 235 เมื่อเปิ ดตารางที่ 2
ได้การสูญเสียสมรรถภาพของการได้ยนิ ทัง้ 2 ข้าง = ร้อยละ 27.2
่
ผูป้ วย ข :
หูขา้ งทีด่ กี ว่า = 230, หูขา้ งทีเ่ ลวกว่า = 260 เมื่อเปิ ดตารางที่ 2
ได้การสูญเสียสมรรถภาพของการได้ยนิ ทัง้ 2 ข้าง = ร้อยละ 50.6
5. เปิ ดตารางที่ 7-3 เพื่อหาค่าร้อยละของการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกาย (Impairment of The
Whole Person)
ผูป้ ว่ ย ก :
มีการสูญเสียสมรรถภาพของการได้ยนิ ทัง้ 2 ข้าง ร้อยละ 27.2 มีค่าเท่ากับมีการ
สูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกายร้อยละ 10
ผูป้ ว่ ย ข :
มีการสูญเสียสมรรถภาพของการได้ยนิ ทัง้ 2 ข้าง ร้อยละ 50.6 มีค่าเท่ากับมีการ
สูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกายร้อยละ 18
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ข้อสังเกต การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของการได้ยินตามที่กล่าวมาทัง้ หมดข้างต้น
ต้องคิ ดออกมาเป็ นการสูญเสียสมรรถภาพการได้ยินทัง้ 2 ข้าง (Binaural Hearing Impairment)
ตารางที่ 7-1 การสูญเสียการได้ยินข้างเดียว (Monaural Hearing Loss and Impairment (%)*)
DSHL+
100

ร้อยละการสูญเสียฯ
0.0

105
110
115
120

1.9
3.8
5.6
7.5

125
130
135
140

9.4
11.2
13.1
15.0

145
150
155
160

16.9
18.8
20.6
22.5

165
170
175
180

24.4
26.2
28.1
30.0

185

31.9

DSHL+
190
195
200

ร้อยละการสูญเสียฯ
33.8
35.6
37.5

205
210
215
220

39.4
41.2
43.1
45.0

225
230
235
240

46.9
48.9
50.5
52.5

245
250
255
260

54.4
56.2
58.1
60.0

265
270
275
280

61.9
63.8
65.6
67.5

* เครื่องตรวจการได้ยนิ ได้รบั การปรับตามมาตรฐานของ ANSIS 3.6-1989
+
Decibel sum of the hearing threshold levels at 500, 1000, 2000, และ 3000 Hz.

DSHL+
285
290
295
300

ร้อยละการสูญเสียฯ
69.3
71.2
73.1
75.0

305
310
315
320

76.9
78.8
80.6
82.5

325
330
335
340

84.4
86.2
88.1
90.0

345
350
355
360

90.9
93.8
95.6
97.5

365
99.4
368
100.0
ตัง้ แต่ 368 ขึน้ ไป หรือมากกว่า

ตารางที่ 7 – 2 การคานวณการสูญเสียสมรรถภาพของการได้ยินทัง้ 2 ข้าง (computation of Binaural Hearing Impairment)
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ตารางที่ 7-3 เปรียบเทียบค่าการสูญเสียฯของการได้ยินทัง้ สองข้างกับค่าการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกาย
(Relationship of Binaural Hearing Impairment to Impairment of the Whole Person)
ร้อยละการสูญเสียฯ
การได้ยินทัง้ สองข้าง
0 - 1.7
1.8 - 4.2
4.3 - 7.4
7.5 - 9.9
10.0 – 13.1

ร้อยละการสูญเสียฯ
ของทัง้ ร่างกาย
0
1
2
3
4

ร้อยละการสูญเสียฯ
การได้ยินทัง้ สองข้าง
50.0 - 53.1
53.2 - 55.7
55.8 - 58.8
58.9 - 61.4
61.5 - 64.5

ร้อยละการสูญเสียฯ
ของทัง้ ร่างกาย
18
19
20
21
22

13.2 – 15.9
16.0 – 18.8
18.9 – 21.4
21.5 – 24.5
24.6 – 27.1

5
6
7
8
9

64.6 - 67.1
67.2 - 70.0
70.1 - 72.8
72.9 - 75.9
76.0 - 78.5

23
24
25
26
27

27.2 – 30.0
30.1 – 32.8
32.9 – 35.9
36.0 – 38.5
38.6 – 41.7

10
11
12
13
14

78.6 - 81.7
81.8 - 84.2
84.3 - 87.4
87.5 - 89.9
90.0 - 93.1

28
29
30
31
32

41.8 – 44.2
44.3 – 47.4
47.5 – 49.9

15
16
17

93.2 - 95.7
95.8 - 98.8
98.9 - 100.0

33
34
35

7.5 การประยุกต์ใช้การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของการได้ยินและการคิ ดค่าทดแทน
ขัน้ ตอนการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของการได้ยนิ นัน้ จะต้องปฏิบตั ดิ งั นี้ คือ
1. ซักประวัตกิ ารประสบอันตรายหรือการเกิดโรคของลูกจ้าง การทราบถึงสภาพการทางาน ลักษณะของ
สถานทีป่ ระกอบการ และสภาพแวดล้อมอื่นๆ อย่างละเอียดเพื่อประกอบการวินิจฉัยว่าโรค หรือการประสบอันตรายนัน้
เกิดจากการทางานหรือไม่ เพราะถ้าโรคหรือพยาธิสภาพนัน้ ไม่เกิดจากการทางานก็ไม่มกี ารจ่ายค่าทดแทน ถึงแม้ใ น
กรณีทไ่ี ม่เนื่องจากการทางาน การซักประวัตกิ จ็ ะช่วยให้ทราบสภาพทีแ่ ท้จริงของการประสบอันตรายหรือการเกิดโรค
ของผูป้ ว่ ย
2. ตรวจร่างกายระบบหู คอ จมูก และระบบอื่นๆ ตามความจาเป็ น
3. ตรวจการได้ยนิ โดยทา Audiometry
4. คานวณการสูญเสียสมรรถภาพของการได้ยนิ จาก audiogram ตามขัน้ ตอนต่อไปนี้
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ก. อ่านค่าความเข้มของเสียง (เฉพาะ Air Conduction) ทีค่ วามถี่ 500, 1000, 2000 และ 3000 เฮิรตซ์
ทัง้ 2 ข้าง
ข. นาค่าทีอ่ ่านได้ในข้อ ก. ของแต่ละข้างมารวมกัน
ค. นาค่าทีไ่ ด้ในข้อ ข. ไปเปิ ดตารางที่ 7-2 เพื่อหาค่าการสูญเสียการได้ยนิ ของหูทงั ้ สองข้าง (Binaural
Hearing Impairment)
ง. นาค่าทีไ่ ด้ในข้อ ค. ไปเปิ ดตารางที่ 7-3 เพื่อหาค่าการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกาย
(Wholeman Impairment)

Hearing level in decibels

125
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120

250

500

1000 2000 4000 8000

750 1500 3000 6000
Frequency (Hz.)

การคานวณการสูญเสียสมรรถภาพของการได้ยนิ
ก. และ ข. หูขวา
ความถี่
หูซ้าย
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. นาค่าจาก ก. และ ข. ไปเปิ ดตารางที่ 7-2 จะได้ค่าการสูญเสียการได้ยนิ ของหูทงั ้ สองข้างเท่ากับร้อยละ 27.2
ง. นาค่าร้อยละ 27.2 จากข้อ ค. ไปเปิ ดตารางที่ 7-3 จะได้ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกายเท่ากับร้อยละ 10
7.5.1 การค านวณหาระยะเวลาที่ ต้ อ งจ่ า ยค่ า ทดแทนคิ ด เปรี ย บเที ย บจากการสู ญ เสี ย สมรรถภาพ
ของทัง้ ร่างกาย
ตามประกาศกระทรวงแรงงงานเรื่อง กาหนดระยะเวลาการจ่ายค่าทดแทนและหลักเกณฑ์และวิธีการ
คานวณค่าจ้างรายเดือน ซึง่ ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2547 มีดงั นี้
ข้อ 1. ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงแรงงงานและสวัสดิการสังคม เรื่องกาหนดระยะเวลาการจ่ายค่าทดแทน
และหลักเกณฑ์และวิธกี ารคานวณค่าจ้างรายเดือน ลง วันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2537 (.....หูหนวก2ข้างได้ค่าทดแทน
ห้าปี สบิ เดือน, หูหนวกข้างหนึ่งได้ค่าทดแทน สองปี แปดเดือน......)
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ข้อ 2. ให้มรี ะยะเวลาการจ่ายค่าทดแทนตามผลการประเมินการสูญเสียอวัยวะหรือสมรรถภาพของอวัยวะ
เป็ นร้อยละของสมรรถภาพทัง้ ร่างกายในอัตราความสูญเสี ยสมรรถภาพร้อยละหนึ่ งต่อระยะเวลาการจ่ายค่า
ทดแทนสองเดือน
ดังนัน้ จากประกาศกระทรวงฯข้างต้น สรุปได้ว่า
การสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกายร้อยละ 1 ได้ค่าทดแทน 2 เดือน
การสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกายในรายนี้รอ้ ยละ 10 ได้ค่าทดแทน = 10 x 2 = 20 เดือน
จากประกาศนี้การคิดค่าทดแทนสะดวกขึน้ กว่าเดิม โดยคานวณค่าร้อยละของการสูญเสียสมรรถภาพของ
ทัง้ ร่างกายแล้วคูณด้วย 2 ผลลัพธ์คอื จานวนเดือนทีผ่ ปู้ ว่ ย (หรือลูกจ้าง) จะได้ค่าทดแทน

7.6 การทรงตัว
การทรงตัว หรื อ การรัก ษาสมดุ ล ของการทรงตัว ท าให้ ค นเราสามารถนั ง่ นอน ยืน เดิน วิ่ ง
ปฏิบตั ิ กิจวัตรประจาวัน และปฏิบตั ิกจิ กรรมนอกเหนือจากกิจวัตรประจาวัน เช่น การเล่นกีฬา ว่ายน้ า ขับรถและ
กิจกรรมอื่น ๆ ทีเ่ ป็ นเรื่องเฉพาะตัวได้อย่างปกตินนั ้ ต้องอาศัยกลไกของการทรงตัวหลายอย่างทางานร่วมกัน ได้แก่
(1) การรับรูส้ ภาพแวดล้อมด้วยสายตา (Vision), (2) การรับรู้ตาแหน่ งของร่างกายผ่านกล้ามเนื้ อ ข้อของแขน
ขา และกระดูกสันหลัง (Kinesthetic Sense) และ (3) การรับรู้การเปลี่ยนแปลงตาแหน่ งของศีรษะผ่านทาง
ประสาททรงตัวในหูชนั ้ ในทัง้ สองข้าง (Vestibular End-Organ) โดยการทางานของการรับรูท้ งั ้ สามนี้ จะต้อง
ประสานกันอย่างสมดุล และส่งสัญญาณไปสู่ศูนย์รบั และประมวลผลทีร่ ะบบประสาทส่วนกลาง มีการติดต่อไปยังสมอง
ส่วน Cerebrum เพื่อการรับรู้ความรู้สกึ และการควบคุมการทรงตัวในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างสมดุลโดยไม่เกิด
อันตรายต่อร่างกาย ในส่วนของสมองส่วนท้าย (Cerebellum) จะมีการส่งข้อมูลมายังศูนย์กลางการทรงตัวในก้านสมอง
ด้วย ทาให้คนเราสามารถทรงตัวในสภาพแวดล้อมได้อย่างเป็ นปกติ การผิดปกติของการทรงตัวจะทาให้เกิดอาการ และ
อาการแสดงทางคลินิกทีแ่ ยกได้ว่าเป็ นการผิดปกติของระบบปลายทางของประสาทหรือระบบกลไกปรับตัวของสมอง
ความผิดปกติของการทรงตัว อาจทาให้เกิดความรูส้ กึ ว่าตนเองมีการเคลื่อนไหวผิดปกติ ทรงตัวไม่ได้
(Subjective) หรือรูส้ กึ ว่าสิง่ แวดล้อมรอบตัวมีการเคลื่อนไหว (Objective) ความรูส้ กึ ทีผ่ ดิ ปกติน้ี อาจเป็ นลักษณะหมุน ,
ดึงและดัน, หรือเอียง เมื่อมีการเคลื่อนไหวของศีรษะ
ความผิดปกติของการทรงตัวอาจจาแนกตามอาการได้ดงั นี้
1. อาการรูส้ กึ หมุนหรือเวียนศีรษะ (Vertigo) เนื่องจากมีความผิดปกติของ Vestibular system และ
Central nervous system components ซึง่ ได้แก่ Cerebral cortex, Cerebellum, Brainstem, และการเคลื่อนไหวของ
ลูกตา
2. ความรูส้ กึ งง ๆ หรือศีรษะเบาๆ (Giddiness Or Lightheadedness) โดยไม่มอี าการรูส้ กึ หมุน
3. มีความผิดปกติของการยืนและเดินโดยมีและไม่มอี าการเวียนศีรษะร่วมด้วย
7.6.1 การสูญเสียการทรงตัวเนื่ องจากความผิดปกติ ของ Vestibular system
การสูญเสียสมรรถภาพของการทรงตัว เกิดขึน้ ได้จากความผิดปกติในการทางานของ Vestibular
organ ทีอ่ ยู่ในหูชนั ้ ใน (Labyrinthine) และการเชื่อมโยงกับระบบประสาทกลาง [สาหรับการสูญเสียการทรงตัวทีเ่ กิดจาก
การทางานผิดปกติของระบบประสาทกลาง (Cerebrum, Cerebellum, Brainstem) ให้ดแู นวทางการประเมินการสูญเสีย
สมรรถภาพในบทที่ 5 ระบบประสาท)] การทางานผิดปกติของ Vestibular organ อาจเกิดขึน้ ได้ 2 ลักษณะคือ
1. การสูญเสียหน้าทีโ่ ดยสิน้ เชิง (Complete Loss of Vestibular Function)
2. การแปรปรวนในการทาหน้าที่ (Disturbances Of Vestibular Function)
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7.6.1.1 การสูญเสียหน้ าที่โดยสิ้ นเชิ ง (Complete Loss of Vestibular Function)
อาจเป็ นข้างเดียวหรือทัง้ สองข้าง ถ้าเป็ นข้างเดียว อาจมีการชดเชยการทรงตัวทีม่ ากพอด้วยการทางานระบบ
ประสาทกลางได้ แต่ ใ นกรณีท่ีเป็ น ทัง้ สองข้าง การทรงตัวต้อ งอาศัยการรับรู้ต าแหน่ งของร่า งกาย (Kinesthetic or
Proprioceptive Senses) และการมองเห็น (Vision) เท่านัน้ ซึง่ โดยทัวๆไป
่
จะไม่สามารถชดเชยได้สมบูรณ์จนทาให้บุคคลมี
การเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนทีไ่ ด้เป็ นปกติได้ การสูญเสียหน้าทีโ่ ดยสิน้ เชิงของ Vestibular system จะทาให้มกี ารสูญเสีย
สมรรถภาพตัง้ แต่รอ้ ยละ 0-95 ของทัง้ ร่างกาย ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจาวันของบุคคลที่มี
การสูญเสียดังกล่าว
7.6.1.2 การแปรปรวนในการทาหน้ าที่ (Disturbances Of Vestibular Function)
การแปรปรวนในการท าหน้ า ที่ จ ะท าให้ เ กิ ด อาการรู้ ส ึ ก หมุ น หรื อ เวี ย นศี ร ษะ (Vertigo or Vestibular
Dysequilibrium) การรู้สกึ งงหรือศีรษะเบา (Giddiness or Lightheadedness) และการเดินผิดปกติ โดยไม่มอี าการเวียน
ศีรษะร่วมด้วย ไม่จดั เป็ นการแปรปรวนในการทาหน้าทีข่ อง Vestibular organ
อาการเวียนศีรษะ อาจมีอาการอืน่ ร่วมด้วยซึง่ ได้แก่อาการคลืน่ ไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ เคลือ่ นไหวไม่ได้ เดินเซ
และมีการกระตุกของลูกตา (Nystagmus) การเคลือ่ นไหวร่างกาย อาจทาให้อาการเวียนศีรษะและอาการร่วมอืน่ ๆ รุนแรงขึน้
การแปรปรวนในการทาหน้าที่ของ Vestibular organ (Labyrinthine) มักเกิดขึน้ ร่วมกับการสูญเสียการได้ยนิ (Hearing
Loss) และเสียงดังรบกวนในหู (Tinnitus) เนื่องจากการแปรปรวนในการทาหน้าทีอ่ าจเกิดขึน้ ชัวคราวหรื
่
อถาวร ดังนัน้ การ
ประเมินการสูญเสียสมรรถภาพจึงควรทาเมื่อผูร้ บั การประเมินมีอาการคงที่ หรือมีการปรับตัวอย่างเต็มทีแ่ ล้ว ซึง่ มักต้องใช้
เวลาหลายเดือน หลังจากได้รบั บาดเจ็บหรือเป็ นโรค
การประเมินผูป้ ่วยที่มกี ารสูญเสียสมรรถภาพของการทรงตัว แบ่งการสูญเสียเป็ น 5 ระดับแต่ละระดับจะเป็ น
เกณฑ์ท่แี สดงสมรรถภาพที่เหลือของผูป้ ่วยต่อการใช้ชีวติ ประจาวันตามปกติ การประเมินความรุนแรงของการสูญเสีย
สมรรถภาพตามการจัดระดับนี้ อยู่บนพืน้ ฐานว่า ผูร้ บั การประเมินได้รบั การวินิจฉัย โรคทีถ่ ูกต้อง จากการซักประวัตอิ ย่าง
รอบคอบ และการตรวจทางคลินิกทีส่ นับสนุ นอย่างครบถ้วน โดยไม่อาศัยคาบอกเล่าของผูร้ บั การประเมินเพียงอย่างเดียว
เสริมด้วยการใช้วจิ ารณญาณอย่างมีเหตุผลของแพทย์ในทางคลินิก
7.6.1.3 เกณฑ์การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของการทรงตัว
ระดับที่ 1 สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 0 ของทัง้ ร่างกาย
1. มีอาการหรืออาการแสดงของการเสียการทรงตัว แต่ไม่มีหลักฐานสนับสนุน จากการตรวจที่ เป็ นภว
วิ สยั (Objective Finding) และ
2. สามารถประกอบกิ จวัตรประจาวันได้ตามปกติ โดยไม่ต้องมีการช่วยเหลือ
ระดับที่ 2 สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 1-10 ของทัง้ ร่างกาย
1. มีอ าการหรืออาการแสดงของการเสีย การทรงตัว โดยมีหลักฐานสนับสนุ น จากการตรวจที่เป็ นภววิส ยั
(Objective Finding) และ
2. สามารถประกอบกิจ วัตรประจ าวันได้ต ามปกติโ ดยไม่ ต้องมีการช่ ว ยเหลือ นอกจาก กิจ กรรมซับ ซ้อ น
บางอย่าง เช่น การขีจ่ กั รยาน หรือการทางานบางอย่างของบุคคลนัน้ เช่น การเดินบนคาน หรือ นัง่ ร้านใน
การก่อสร้าง เป็ นต้น
ระดับที่ 3 สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 11-30 ของทัง้ ร่างกาย
1. มีอ าการหรืออาการแสดงของการเสีย การทรงตัว โดยมีหลักฐานสนับสนุ น จากการตรวจที่เป็ นภววิส ยั
(Objective Finding) และ
2. ไม่สามารถประกอบกิจวัตรประจาวันได้ตามปกติ ถ้าปราศจากการช่วยเหลือ ยกเว้นกิจกรรมง่ายๆ เช่น
การดูแลตนเอง (Self-care), งานบ้านบางอย่าง, การเดิน, การนังยานยนต์
่
ทค่ี นอื่นขับ
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ระดับที่ 4 สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 31 – 60 ของทัง้ ร่างกาย
1. มีอาการหรืออาการแสดงของการเสียการทรงตัว โดยมีหลักฐานสนับสนุ นจากการตรวจที่เป็ นภววิสยั
(Objective Finding) และ
2. บุคคลนัน้ ไม่สามารถประกอบกิจกรรมในชีวติ ประจาวันได้ตามปกติลาพัง โดยไม่มกี ารช่วยเหลือจาก
บุคคลอื่น นอกจาก การดูแลตนเอง
ระดับที่ 5 สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 61-95 ของทัง้ ร่างกาย
1. มีอาการหรืออาการแสดงของการเสียการทรงตัว โดยมีหลักฐานสนับสนุ น จากการตรวจทีเ่ ป็ นภววิสยั
(objective finding) และ
2. ไม่สามารถประกอบกิจวัตรในชีวติ ประจาวันได้ตามลาพังโดยไม่มกี ารช่วยเหลือจากบุคคลอื่นนอกจาก
การดูแลตนเองทีไ่ ม่ตอ้ งเคลื่อนย้ายตัวเอง (Ambulation) และ
3. จาเป็ นต้องอยู่แต่ในบ้านหรือสถานทีพ่ กั อื่นๆ เท่านัน้

7.7 จมูก คอ และอวัยวะที่เกี่ยวข้อง
จมูก (Nose) คอ (Throat) และอวัยวะทีเ่ กีย่ วข้อง (Related Structures) ในทีน่ ้หี มายถึง
1. บริ เ วณจมู ก ประกอบด้ ว ย จมู ก ภายนอก โพรงจมู ก และบริ เ วณคอด้ า นในต่ อ กั บ หลั ง จมู ก
(Nasopharynx)
2. บริเวณปาก ประกอบด้วย ปากและริมฝีปาก ฟนั ข้อขากรรไกร (Temporomandibular Joint) ลิน้ เพดาน
แข็ง เพดานอ่อน บริเวณต่อมทอนซิล (Palatine Tonsils) และบริเวณคอด้านในระดับช่องปาก (Oropharynx)
3. บริเวณคอ (Neck) และทรวงอก (Chest Region) ประกอบด้วย บริเวณคอด้านในต่ ากว่าระดับช่องปาก
(Hypopharynx), กล่องเสียง (Larynx), หลอดลมคอ (Trachea), หลอดลม (Bronchi) และหลอดอาหาร (Esophagus)
อวัยวะดังกล่าวทาหน้าทีก่ ย่ี วกับ
1. การหายใจ (respiration)
2. การเคีย้ วและการกลืน (mastication and deglutition)
3. การได้กลิน่ และการรูร้ ส (olfaction and taste)
4. ลักษณะของใบหน้าและการเคลื่อนไหว
5. การพูด
การสูญเสียสมรรถภาพ อาจเกิดจากความผิดปกติในการทาหน้าทีอ่ ย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
เนื่องจากอวัยวะเหล่านี้ทางานสัมพันธ์กนั อย่างมาก
7.7.1 การหายใจ (Respiration)
การหายใจในทีน่ ้หี มายถึง การนาอากาศเข้าไปสูป่ อดและการนาอากาศออกจากปอด อวัยวะต่างๆ ทีท่ าหน้าที่
ในการหายใจประกอบด้วย รูจมูก โพรงจมูก ปาก คอด้านใน กล่องเสียง หลอดลมคอและหลอดลม ในบทนี้จะกล่าว
เฉพาะการสูญเสียสมรรถภาพของระบบทางเดินหายใจส่วนบน (การสูญเสียสมรรถภาพของระบบทางเดินหายใจ
ส่วนล่างและปอด ให้ดูแนวทางการประเมินการสูญเสียฯในบทที่ 9 ระบบทางเดินหายใจ) การสูญเสียสมรรถภาพที่
เกิดขึน้ เป็ นความผิดปกติซง่ึ ส่วนใหญ่เป็ นการอุดตัน (Obstruction) การอุดตันนี้อาจเป็ นการอุดตันบางส่ว น (Stenosis)
หรือการอุดตันทัง้ หมด (Occlusion) เมื่อมีการอุดตันเกิดขึน้ จะเป็ นเหตุให้ผปู้ ว่ ยหายใจลาบาก (Dyspnea) และการหยุด
หายใจระหว่างนอนหลับ (Sleep Apnea) ก็อาจเกิดจากสาเหตุน้ไี ด้
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การหายใจลาบาก จะมีส่วนสาคัญทีท่ าให้ผปู้ ว่ ยไม่สามารถประกอบกิจวัตรประจาวันได้ตามปกติ ในระยะ
เริม่ แรก ผูป้ ว่ ยจะสังเกตว่ามีการหายใจติดขัด ซึง่ จะเป็ นมาก ขึน้ ในขณะออกกาลังกาย ถ้าในช่วงทีพ่ กั ยังมีการหายใจ
ลาบากแสดงว่า ระบบทางเดินหายใจมีความผิดปกติขนั ้ รุนแรง การหายใจลาบากดังกล่าวอาจเกิดร่วมหรือไม่ร่วมกับ
อาการและการตรวจพบอย่างอื่นๆ
การสูญเสียสมรรถภาพของการหายใจทีเ่ กิดจากโรคหรือพยาธิสภาพของทางเดินหายใจส่วนบน มีเกณฑ์
การประเมินตามตารางที่ 7-4 ส่วนการสูญเสียสมรรถภาพทีเ่ กิดจากภาวะหยุดหายใจขณะหลับ เนื่องจากทางเดินหายใจ
อุดตัน ให้ประเมินตามเกณฑ์ในบทที่ 9 ระบบทางเดินหายใจ
ตารางที่ 7- 4 เกณฑ์การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของการหายใจที่เกิ ดจากพยาธิ สภาพของทางเดิน
หายใจส่วนบน
ระดับการสูญเสียสมรรถภาพ
เกณฑ์การประเมิ น
ระดับที่ 1
อาการหายใจลาบาก (Dyspnea)ไม่เกิดขึน้ ในขณะพัก
และ
ร้อยละ 0–10 ของทัง้ ร่างกาย
ไม่มอี าการหายใจลาบาก (Dyspnea) เกิดขึน้ เมื่อเดินบนทางราบ
เดินขึน้ บันได หรือ ประกอบกิจวัตรประจาวันอื่นตามปกติ
และ
ไม่มอี าการหายใจลาบาก เมื่อเกิดความเครียด, ออกแรงนานๆ
รีบเร่ง, เดินขึน้ เนิน, หรือทากิจกรรมอื่นทีต่ อ้ งออกแรงใกล้เคียงกัน*
และ
ตรวจพบการอุดตันบางส่วน (Partial Obstruction) ของคอด้านใน
ระดับช่องปาก (Oropharynx), คอด้านในระดับกล่องเสียง
(Laryngopharynx), กล่องเสียง, หลอดลมคอส่วนบน (กระดูกอ่อน
หลอดลมคอ 1-4), หลอดลมคอส่วนล่าง หรือหลอดลม (bronchi)
หรือตรวจพบการอุดตันโดยสิน้ เชิง (Complete Obstruction) ของ
จมูกทัง้ 2 ข้าง หรือบริเวณคอด้านในต่อหลังจมูก (Nasopharynx)
ระดับที่ 2
อาการหายใจลาบาก (Dyspnea)ไม่เกิดขึน้ ในขณะพัก
ร้อยละ 11–29 ของทัง้ ร่างกาย
และ
ไม่มอี าการหายใจลาบาก เมื่อการเดินบนทางราบ เดินขึน้ บันได
หนึ่งชัน้ หรือ ประกอบกิจวัตรประจาวันอื่นตามปกติ
แต่
มีอาการหายใจลาบาก เมื่อเกิดความเครียด, ออกแรงนานๆ รีบเร่ง,
เดินขึน้ เนิน, หรือทากิจกรรมอื่นทีต่ อ้ งออกแรงใกล้เคียงกัน
และ
ตรวจพบการอุดตันบางส่วน (Partial Obstruction) ของคอด้านใน
ระดับช่องปาก (Oropharynx), คอด้านในระดับกล่องเสียง
(Laryngopharynx), กล่องเสียง, หลอดลมคอส่วนบน (กระดูกอ่อน
หลอดลมคอ 1-4), หลอดลมคอส่วนล่าง หรือหลอดลม (bronchi)
หรือตรวจพบการอุดตันโดยสิน้ เชิง (Complete Obstruction) ของ
จมูกทัง้ 2 ข้าง หรือบริเวณคอด้านในต่อหลังจมูก (Nasopharynx)
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ระดับการสูญเสียสมรรถภาพ
ระดับที่ 3
ร้อยละ 30–49 ของทัง้ ร่างกาย

ระดับที่ 4
ร้อยละ 50–89 ของทัง้ ร่างกาย

ระดับที่ 5
ร้อยละ 90 ของทัง้ ร่างกายขึน้ ไป

เกณฑ์การประเมิ น
อาการหายใจลาบาก (Dyspnea)ไม่เกิดขึน้ ในขณะพัก
และ
มีอาการหายใจลาบาก เมื่อเดินบนทางราบเป็ นระยะทาง 50 หรือ
100 เมตร, เดินขึน้ บันไดชัน้ เดียวต้องพัก หรือ เมื่อประกอบกิจวัตร
ประจาวันตามปกติบางอย่าง
และ
มีอาการหายใจลาบาก เมื่อเกิดความเครียด, ออกแรงนาน ๆ , รีบเร่ง,
เดินขึน้ เนิน หรือทากิจกรรมอื่นทีต่ อ้ งออกแรงใกล้เคียงกัน
และ
ตรวจพบการอุดตันบางส่วน (Partial Obstruction) ของคอด้านใน
ระดับช่องปาก (Oropharynx), คอด้านในระดับกล่องเสียง
(Laryngopharynx), กล่องเสียง, หลอดลมคอส่วนบน (กระดูกอ่อน
หลอดลมคอ 1-4), หลอดลมคอส่วนล่าง หรือหลอดลม (bronchi)
มีอาการหายใจลาบาก (Dyspnea) ขณะพัก แต่ไม่จาเป็ นต้องอยู่
เฉพาะบนเตียง (Bedridden)
และ
อาการหายใจลาบากถูกทาให้เกิดขึน้ จากประกอบกิจวัตรประจาวัน
ตามปกติใดๆทีม่ ากกว่าการอาบน้า แต่งตัว หวีผม
และ
ตรวจพบการอุดตันบางส่วน (Partial obstruction) ของคอด้านใน
ระดับช่องปาก (Oropharynx), คอด้านในระดับกล่องเสียง
(Laryngopharynx), กล่องเสียง, หลอดลมคอส่วนบน (กระดูกอ่อน
หลอดลมคอ 1-4), หลอดลมคอส่วนล่าง และ/หรือหลอดลม
(Bronchi)
มีอาการหายใจลาบาก (Dyspnea) อย่างมากขณะพัก และการหายใจ
เองไม่เพียงพอ
และ
ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ
และ
ตรวจพบการอุดตันบางส่วน (Partial Obstruction) ของคอด้านใน
ระดับช่องปาก (Oropharynx), คอด้านในระดับกล่องเสียง
(Laryngopharynx), กล่องเสียง, หลอดลมคอส่วนบน (กระดูกอ่อน
หลอดลมคอ 1-4), หลอดลมคอส่วนล่าง และ/หรือหลอดลม (Bronchi)

หมายเหตุ
* หากผูป้ ่วยสามารถป้องกันการหายใจลาบากโดยการหลีกเลีย่ งการออกแรง เช่น การเล่นกีฬาทีต่ อ้ งมีการปะทะกัน ก็ยงั จัดให้อยู่ในระดับที่ 1 ได้
ผูป้ ่วยทีเ่ จาะคอช่วยหายใจอย่างถาวร (Permanent Tracheostomy) มีการสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 25 ของทัง้ ร่างกาย

453
ตัวอย่างที่ 7.1
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 0-10 เนื่ องจากอัมพาตของสายเสียงข้างขวา
ประวัติ
ชายไทย อายุ 25 ปี หลังผ่าตัดเนื้องอกทีไ่ ขสันหลัง 4 ปี และทา Right anterior cervical
fusion เกิดอาการเสียงแหบถาวรหลังผ่าตัด
อาการปัจจุบนั
เสียงเบา ต้องไอ และกระแอมหลังดื่มเครื่องดื่มเย็นๆ ไม่มอี าการหายใจลาบากและกลืน
ลาบาก
การตรวจร่างกาย
ระบบหู คอ จมูก ปกติ
การตรวจทางคลิ นิก
การส่องตรวจกล่องเสียงด้วยกล้อง (Fiber optic laryngoscopy) พบสายเสียงข้างขวาอยู่
ในตาแหน่ ง Paramedian position มีช่องว่างระหว่างสายเสียง 2-3 มิลลิเมตร เมื่อ
พยายามเปล่งเสียง
การวิ นิจฉัยโรค
สายเสียงข้างขวาเป็ นอัมพาต
ผลการประเมิ น
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 5-10 จากสายเสียงข้างขวาเป็ นอัมพาต ต้องนาค่าการสูญเสียฯ
นี้ไปรวมกับค่าการสูญเสียสมรรถภาพของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก เพื่อประเมินการ
สูญเสียสมรรถภาพทัง้ หมดของร่างกาย
คาอธิ บาย
มีการอุดตันบางส่วนของทางเดินหายใจบริเวณกล่องเสียง
ตัวอย่างที่ 7.2
สูญเสี ยสมรรถภาพร้อยละ 11-29 เนื่ องจากอัมพาตของสายเสี ยงทัง้ สองข้าง และต้องเจาะคอไว้ตลอดชี วิต
(Permanent Tracheostomy)
ผูป้ ่ วย
ชายไทย อายุ 40 ปี
ประวัติ
ผ่าตัดเจาะคอเมื่อ 10 ปี ก่อนหลังใส่ท่อช่วยหายใจทางหลอดลมคอเนื่องจากอุบตั ิเหตุ
เคยได้รบั การวินิจฉัยว่าเป็ น Arnold-Chiari syndrome และรับการผ่าตัดทางระบบประสาท
เพื่อ Decompression หลังจากนัน้ เกิดเป็ นเยื่อหุม้ สมองอักเสบโดยไม่รสู้ าเหตุเป็ นอัมพาต
ครึง่ ซีก ประวัตอิ ดีตพบว่า มีการสูญเสียการได้ยนิ ความดันโลหิตสูง และเบาหวาน สูบบุหรี่
มา 20 ปี
อาการปัจจุบนั
ต้องนังรถเข็
่
น ใส่ท่อเจาะคอ สามารถเปล่งเสียงได้ถา้ ปิ ดท่อเจาะคอ แต่จะหายใจไม่สะดวก
การตรวจร่างกาย
อัมพาตครึง่ ซีกขวา และมีการสูญเสียการได้ยนิ ข้างขวา
การตรวจทางคลิ นิก
การส่องตรวจกล่องเสียงด้วยกล้อง (Fiber optic laryngoscopy) พบสายเสียงทัง้ สองข้างอยู่
ในตาแหน่งกลาง (midline position) และเปิ ดออก (abduction) ได้ยาก
การวิ นิจฉัยโรค
สายเสียงเป็ นอัมพาตทัง้ สองข้าง ต้องเจาะคอช่วยหายใจอย่างถาวร
ผลการประเมิ น
สูญเสียสมรรภาพร้อยละ 29 จากสายเสียงเป็ นอัมพาตทัง้ สองข้าง ต้องนาค่าการสูญเสียฯนี้
ไปรวมกับ ค่ า การสูญ เสีย สมรรถภาพของระบบกล้า มเนื้ อ และกระดูก และการสูญ เสีย
สมรรถภาพของการได้ยนิ เพื่อประเมินการสูญเสียสมรรถภาพทัง้ หมดของร่างกาย
คาอธิ บาย
ต้องติดตามการดูแลท่อเจาะคอให้สามารถหายใจได้สะดวก
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7.7.2 การเคี้ยวและการกลืน (Mastication and Deglutition)
การกินอาหาร ประกอบด้วย การเคี้ยวและการกลืนอาหาร นอกจากโรคและพยาธิสภาพของทางเดิน
อาหาร ความผิดปกติในการเคีย้ วและกลืน อาจมีสาเหตุมาจากระบบอวัยวะอื่นได้ดว้ ย
การทางานผิดปกติของข้อขากรรไกร (Temporomandibular Joint) จะทาให้เกิดความผิดปกติเกีย่ วกับการ
เคีย้ วอาหาร การพูด การเสียรูปของใบหน้าครึง่ ล่าง และทาให้เกิดอาการเจ็บปวดได้ การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพ
จากข้อขากรรไกรทางานผิดปกติในบทนี้ จะพิจ ารณาเฉพาะผลทีเ่ กิดขึน้ กับการกินอาหารเท่านัน้ ส่วนการประเมินการ
สูญเสียสมรรถภาพของหน้าทีอ่ ่นื สามารถดูได้จากบททีเ่ กีย่ วข้อง
การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของการเคีย้ วและการกลืน จะทาหลังจากผู้รบั การประเมินได้รบั การ
ฟื้ นฟูสมรรถภาพอย่างเต็มที่ และมีการสูญเสียที่คงที่แล้ว เมื่อมีการสูญเสียสมรรถภาพการเคี้ยวและการกลืนจะมี
ผลต่อประเภทของอาหารทีผ่ ปู้ ว่ ยสามารถกินได้ ซึง่ จะใช้เป็ นเกณฑ์ในการประเมินการสูญเสียฯ ตามตารางที่ 7-5
ตารางที่ 7-5 เกณฑ์การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของการเคี้ยวและการกลืน
ร้อยละของการสูญเสียสมรรถภาพ
ประเภทของอาหารที่กินได้
อาหารแข็งปานกลาง (Semi-Solid Foods) หรืออาหาร
ระดับที่ 1 ร้อยละ 5-19 ของทัง้ ร่างกาย
อ่อน (Soft Foods)
อาหารเหลว (Liquid Foods) เท่านัน้
ระดับที่ 2 ร้อยละ 20-39 ของทัง้ ร่างกาย
ได้รบั อาหารโดยการให้ทางท่อใส่ผ่านทางจมูกไปกระเพาะ
ระดับที่ 3 ร้อยละ 40-60 ของทัง้ ร่างกาย
อาหาร (Tube Feeding) หรือทางท่อทีเ่ จาะผ่านหน้าท้อง
ไปกระเพาะอาหาร (Gastrostomy)
ตัวอย่างที่ 7.3
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 5-19 จากการอักเสบและพังผืดรังข้
้ อขากรรไกร (Temporomandibular joint)
ประวัติ
หญิงไทย อายุ 55 ปี มี Oroantral fistula และไซนัสทีแ่ ก้มซ้ายอักเสบเฉียบพลัน หลังการ
ถอนฟนั คุดด้านซ้ายบน (Upper left third molar) ได้ทาการถ่ายภาพรังสีเพื่อยืนยัน
การวินิจฉัยโดยภาพถ่ายรังสีของฟนั พบว่า มีรากฟนั ค้างอยู่ใน Maxillary sinus หลังการ
ให้ยาต้านจุลชีพ ยังคงมีหนองไหลออกจาก Fistula และปวดทีบ่ ริเวณแก้มด้านซ้าย ผูป้ ว่ ย
มีอาการปวดข้อขากรรไกรซ้ายอย่างรุนแรงและไม่สามารถอ้าปากได้เต็มที่ จะอ้าได้เพียง
1 เซนติเมตร 6 สัปดาห์ต่อมาผูป้ ่วยได้รบั การผ่าตัดที่ Fistula เอารากฟนั ที่
ค้าง
ออก และทา Naso-antral window ที่ Inferior meatus ด้านซ้าย และมีพงั ผืดรัง้ อย่างมาก
ทีข่ อ้ ขากรรไกรข้างซ้าย ผู้ป่วยได้รบั การผ่าตัดเพื่อเอาพังผืดทีร่ งั ้ ข้อขากรรไกรข้างซ้าย
ออก แต่กย็ งั อ้าปากได้ไม่เต็มที่ จึงต้องตัดกล้ามเนื้อและเอ็นที่ยดึ Coronoid process
ด้า นซ้า ยออก หลัง ผ่ าตัด ผู้ป่ว ยได้ร ับ ยา Steroid ท ากายภาพบ าบัด เพื่อให้สามารถ
อ้าปากได้ และต้องใส่อุปกรณ์ถ่างขากรรไกร (Stent) ขณะนอนหลับอยู่หลายเดือน
อาการปัจจุบนั
ต้องรับประทานอาหารอ่อน เพื่อไม่ไห้ปวดทีข่ อ้ ขากรรไกรซ้าย
การตรวจร่างกาย
เคลื่อนไหวขากรรไกรได้ป ระมาณร้อยละ 60 ของการเคลื่อนไหวที่ทาได้หลังผ่าตัด
ส่วน Fistula หายดีแล้ว
การตรวจทางคลิ นิก
ภาพถ่ายรังสีไซนัส ปกติ
การวิ นิจฉัยโรค
ข้อขากรรไกรอักเสบและมีพงั ผืดรัง้ ทาให้ขากรรไกรขยับได้น้อยลง
ผลการประเมิ น
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 10 ของทัง้ ร่างกาย
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คาอธิ บาย

ผูป้ ว่ ยสามารถพูดได้ แต่รบั ประทานอาหารได้เพียงบางชนิด ไม่มกี ารเสียรูปของใบหน้า แต่
อาจต้องทากายภาพบาบัดของข้อขากรรไกรไปตลอด ผูป้ ว่ ยไม่มปี ญั หาน้าหนักตัว

7.7.3 การได้กลิ่ นและการรูร้ ส (Olfaction and Taste)
การสูญเสียการได้กลิน่ และการรู้รสโดยสิน้ เชิงซึง่ มีผลกระทบทีร่ ุนแรงต่อการประกอบกิจวัตรประจาวันของ
บุคคลเป็ นกรณีทพ่ี บได้น้อยมาก ดังนัน้ การสูญเสียสมรรถภาพของการได้กลิน่ และการรู้รสจึงมีค่าไม่เกินร้อยละ 5
ของทัง้ ร่างกาย ในกรณีท่มี กี ารสูญเสียสมรรถภาพบางส่วนหรือโดยสิน้ เชิงทัง้ สองข้าง ให้นาค่าการสูญเสีย นี้ไปรวมกับ
การสูญเสียสมรรถภาพอื่นๆ ของผูร้ บั การประเมิน
7.7.4 ใบหน้ า
ใบหน้าและอวัยวะต่างๆ ที่เป็ นส่วนประกอบของใบหน้า ทาหน้าทีส่ าคัญหลายประการ อาทิ การปกป้อง
อวัย วะที่อ ยู่ ลึก ลงไป (เช่ น ดวงตา) เป็ น ช่ อ งทางผ่ า นส าหรับ การหายใจ การกิน อาหาร และดื่ม น้ า รวมทัง้ กา ร
ติดต่อสือ่ สารกับบุคคลอื่น โดยการแสดงสีหน้าท่าทาง และการพูด
ผิวหนังทีค่ ลุมบนใบหน้า ทาหน้าทีเ่ หมือนผิวหนังในบริเวณอื่นทัวไป
่ กล่าวคือ ป้องกันอวัยวะทีอ่ ยู่ลกึ ลงไป
มีประสาทรับการสัมผัส ความเจ็บปวด ความร้อน ความเย็น มีต่อมเหงื่อที่จะช่วยควบคุมอุณหภูมขิ องร่า งกาย และ
ปริมาณของเหลวในร่างกาย รวมทัง้ ต้านทานการบาดเจ็บต่างๆ (ให้ดบู ทที่ 8 เรื่องความผิดปกติของผิวหนัง)
ทางผ่านของอาหารและน้ าดื่ม เริม่ จากริมฝี ปาก และช่องปาก ความผิดปกติของอวัยวะทัง้ 2 จะทาให้
ไม่สามารถควบคุมอาหาร และน้ าในช่องปากได้ โดยเฉพาะในขณะเคีย้ วอาหาร ดื่มน้ า และมีน้ าลายไหลยืด เนื่องจาก
ริมฝี ปากปิ ดไม่สนิท ในลักษณะเดียวกันการพูดถ้อยคาพยัญชนะที่ต้องอาศัยริมฝี ปากก็ทาได้ไม่ดี ส่วนทางผ่านของ
อากาศทีห่ ายใจเข้าและออก คือจมูก และช่องปาก
การสูญเสียหน้ าที่ของใบหน้ า อาจจะเกิดจากการทางานผิด ปกติของระบบประสาท เช่นอัมพาตแบบ
สมบูรณ์ หรือไม่สมบูรณ์ของริมฝี ปาก การเกิดแผลเป็ น และการหดยึดของกล้ามเนื้อและพังผืด หรือการสูญหายของ
เนื้อเยื่อริมฝีปาก เป็ นต้น
ใบหน้าทาหน้าทีส่ าคัญในการติดต่อสือ่ สาร เป็ นส่วนทีต่ ่างจากร่างกายส่วนอื่นๆ ตรงทีเ่ ป็ นลักษณะเฉพาะที่
สามารถบ่งบอกเอกลักษณ์ของบุคคลได้ และสามารถถ่ายทอดอารมณ์ ความรูส้ กึ ความคิดต่างๆ ออกมาทางสีหน้าได้
การแสดงสีหน้าของมนุ ษย์ เป็ นลักษณะปกติในชีวติ ประจาวันของแต่ละบุคคล ทุกคนต้องมีใบหน้าทีเ่ ป็ น
ปกติเพื่อใช้ตดิ ต่อสือ่ สารกับคนอื่นๆ ทัง้ โดยการพูด การแสดงสีหน้าท่าทางต่างๆ
ลัก ษณะทางกายวิภ าคของใบหน้ า เป็ น กลไกสาคัญ ที่สร้า งลัก ษณะเฉพาะของใบหน้ า ในแต่ ละบุ ค คล
การแสดง สีหน้า การทางานของอวัยวะต่างๆ รวมทัง้ ความสวยงามจากรูปลักษณ์ของหน้าผาก แก้ม ดวงตา เปลือกตา
คิว้ ริมฝีปาก ช่องปาก จมูก ปลายคาง และลาคอ
ใบหน้าเป็ นส่วนสาคัญทีส่ ดุ ของแต่ละคนทีแ่ สดงบทบาทสาคัญในการบ่งบอกถึงสุขภาพ จิตใจ และอารมณ์
ของบุ ค คลแต่ ล ะคน ใบหน้ า พิ ก ารผิ ด รู ป จะมี ผ ลต่ อ สิ่ง ต่ า งๆ เหล่ า นี้ และส่ ง ผลถึ ง ความบกพร่ อ งทางสัง คม
การติดต่อสือ่ สาร และแม้แต่ความแปรปรวนทางจิต
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7.7.4.1 เกณฑ์ ก ารประเมิ น การสู ญ เสี ย สมรรถภาพจากการท างานผิ ด ปกติ แ ละ/หรื อ การเสี ย
รูปลักษณ์ ของใบหน้ า
การประเมิน การสูญ เสีย สมรรถภาพเนื่ อ งจากการท างานผิด ปกติ แ ละการเสีย รู ป ลัก ษณ์ ข องใบหน้ า
ให้พิจ ารณาจากการเปลี่ย นแปลงทางกายวิภ าค การท างานต่ า งๆ และผลของการสูญ เสีย สมรรถภาพดัง กล่ า ว
ต่อความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจาวันของบุคคล
การสูญเสียสมรรถภาพทีจ่ ะกล่าวต่อไปนี้ พิจารณาเฉพาะการสูญเสียโครงสร้างของใบหน้าเท่านัน้ ส่วนการ
สูญเสียหน้าที่อ่นื ทีเ่ กีย่ วข้องกับการทางานของใบหน้า ให้ดูการประเมิน การสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะทีเ่ กี่ยวข้อง
ทัง้ นี้ ให้รวมค่าการสูญเสียฯทางโครงสร้างเข้ากับค่าการสูญเสียฯด้านการทางานด้วย
การเสียรูปลักษณ์ของใบหน้ า (Facial Disfigurement)
การเสียรูปลักษณ์ของใบหน้า อาจเกิดจากหลายสาเหตุ ส่วนใหญ่มกั เกิดขึน้ ภายหลังการได้รบั บาดเจ็บจาก
การประสบอันตราย การถูกไฟไหม้หรือน้ าร้อนลวก การติดเชื้อจากการผ่าตัด การเสียรูปลักษณ์ทถ่ี าวรมีเกณฑ์หลัก
ในการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพดังนี้
(1) การเสียรูปลักษณ์เฉพาะส่วนทีเ่ หนือคิว้ ขึน้ ไป มีการสูญเสียสมรรถภาพไม่เกินร้อยละ 1 ของทัง้ ร่างกาย
(2) การเสียรูปลักษณ์เฉพาะส่วนทีต่ ่ากว่าริมฝีปากบนลงมา มีการสูญเสียสมรรถภาพไม่เกินร้อยละ 8 ของ
ทัง้ ร่างกาย
(3) การเสียรูปลักษณ์จากคิว้ ลงมาจนถึงริมฝีปากบน ถ้ามีความรุนแรง ถือว่าเป็ นการเสียรูปลักษณ์ทงั ้ หมด
ของใบหน้า และมีการสูญเสียสมรรถภาพระหว่างร้อยละ 16-50 ของทัง้ ร่างกาย
ตารางที่ 7-6 เป็ นเกณฑ์การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพเนื่องจากการเสียรูปลักษณ์ของใบหน้าจากภาวะ
พิเ ศษบางอย่ า ง และตารางที่ 7-7 เป็ น เกณฑ์ก ารประเมิน การสูญ เสีย สมรรถภาพเนื่ อ งจากความผิด ปกติแ ละ
การเสียรูปลักษณ์ของใบหน้า
ตารางที่ 7-6 เกณฑ์การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของความพิ การใบหน้ าจากภาวะพิ เศษ บางอย่าง
ลักษณะการเสียรูปลักษณ์ (Disfigurement)
ร้อยละของการสูญเสียฯทัง้ ร่างกาย
กล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรงข้างเดียว
(Unilateral Facial Paralysis)
เล็กน้อย (Mild)
1–4
รุนแรง (Severe)
5 – 19
กล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรงทัง้ สองข้าง
(Bilateral Facial Paralysis)
เล็กน้อย (Mild)
รุนแรง (Severe)
ใบหูขาดหรือเสียรูปลักษณ์
จมูกขาดหายไป
รูปร่างจมูกผิดปกติ
* ถ้าผูป้ ระเมินต้องการประเมินของระบบผิวหนังให้ดรู ายละเอียดในบทที่ 8 ระบบผิวหนัง

5 – 19
20 – 45
1–5
15 – 30
1–5
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ตารางที่ 7 - 7 เกณฑ์การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพเนื่ องมาจากความผิดปกติ และการเสียรูปลักษณ์ของ
ใบหน้ า
ระดับการสูญเสียสมรรถภาพ
เกณฑ์การประเมิ น
ความผิดปกติของใบหน้ามีอยู่เฉพาะทีผ่ วิ หนัง เช่น
ระดับที่ 1
แผลเป็ น หรือสีผวิ ผิดปกติ (ดูบทที่ 8 ระบบผิวหนัง)
ร้อยละ 0-5 ของทัง้ ร่างกาย
หรือ
จมูกคดผิดรูปจนเห็นได้ชดั
ความผิดปกติของใบหน้าเกิดจากการสูญเสียโครงสร้าง
ระดับที่ 2
พยุงของใบหน้า โดยจะมีหรือไม่มคี วามผิดปกติของ
ร้อยละ 6-10 ของทัง้ ร่างกาย
ผิวหนังร่วมก็ได้ (เช่น โหนกแก้มยุบ, จมูกยุบ และ
หน้าผากยุบ เป็ นต้น)
ความผิดปกติของใบหน้าเกิดจากการสูญเสียอวัยวะ หรือ
ระดับ 3
ส่วนของใบหน้าไป เช่น สูญเสียลูกตา 1 ข้าง ,
ร้อยละ 11-15 ของทัง้ ร่างกาย
บางส่วนของจมูก ซึง่ ทาให้เสียรูปลักษณ์เดิมหรือเสียโฉม
(ให้ประเมินการสูญเสียสมรรถภาพด้านการทางานของ
อวัยวะนัน้ ๆ ด้วย เช่น กรณีสญ
ู เสียลูกตา ให้ประเมิน
ค่าการสูญเสียฯการมองเห็น-บทที่ 6 และนามารวมกับ
ค่าการสูญเสียฯจากการเสียรูปลักษณ์ โดยใช้ตาราง
ค่ารวม
มีความผิดปกติของใบหน้ารุนแรง สูญเสียโครงสร้างทาง
ระดับ 4
กายวิภาคของใบหน้ามาก ทาให้เสียโฉมหรือเสีย
ร้อยละ 16-50 ของทัง้ ร่างกาย
รูปลักษณ์จนสังคมไม่ยอมรับ
ตัวอย่างที่ 7.4
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 0-5 ของทัง้ ร่างกาย เนื่ องจากความผิดปกติ และการเสียรูปลักษณ์ของใบหน้ า
ประวัติ
หญิงไทยอายุ 25 ปี จมูกถูกตีดว้ ยไม้มาประมาณ 1 ปี มีแผลขอบไม่เรียบขนาด 2 ซม.
ตามขวางของดัง้ จมูก ร่วมกับกระดูกจมูกหักและคด หลังจากได้รบั การรักษาด้วยการ
จัดกระดูกและเย็บแผล ผูป้ ว่ ยฟื้นตัวและทางานได้ตามปกติ
อาการปัจจุบนั :
มีแผลเป็ นขนาดเล็กทีด่ งั ้ จมูก
การตรวจร่างกาย
ลักษณะจมูกทัวไปปกติ
่
ยกเว้นแผลเป็ น ขนาด 1.5 ซม. ทอดขวางบริเวณรอยต่อจมูก
กับหน้าผาก แผลเป็ นซ่อนอยู่ในรอยย่นของผิวหนัง
การตรวจทางคลิ นิก
ไม่มี
การวิ นิจฉัยโรค
แผลเป็ นบริเวณดัง้ จมูก
ผลการประเมิ น
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 1 ของทัง้ ร่างกาย
คาอธิ บาย
ไม่มกี ารสูญเสียการทางานของจมูก หรือการผิดรูปของกระดูกจมูก ลักษณะภายนอกของ
จมูกปกติแผลเป็ นซ่อนอยู่ในรอยย่นของผิวหนัง ทาให้มองไม่เห็นแผลเป็ น
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ตัวอย่างที่ 7.5
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 1-5 ของทัง้ ร่างกายเนื่ องจากความผิดปกติ และการเสียรูปลักษณ์ของใบหน้ า
ประวัติ
ชายไทยอายุ 35 ปี เมื่อ 1 ปี ก่อน ประสบอุบตั เิ หตุ รถยนต์ มีแผลถลอกลึกบริเวณแก้ม
ขวา ร่วมกระดูกโหนกแก้มหัก ได้รบั การผ่าตัดตกแต่งบาดแผลที่แก้ม และจัดกระดูกให้
เข้า ที่ กระดูก ที่ห ัก หายดีเ ป็ น ปกติ แผลถลอกลึก หายดีห ลัง จากการทาแผล ผู้ร ับ การ
ประเมินกลับไปใช้ชวี ติ ตามปกติ หลังจากการบาดเจ็บได้ไม่นาน
อาการปัจจุบนั
ผิว หนั ง ของแก้ ม ขวาที่เ คยได้ ร ับ บาดเจ็บ มีสีจ างกว่ า ผิว หนั ง ปกติ โดยเฉพาะเมื่ อ
ถูกแสงแดด แต่ไม่มคี วามจาเป็ นต้องใช้ยารักษาแต่อย่างใด
การตรวจร่างกาย
ผิวหนังบริเวณแก้มขวากว้างประมาณ 3-4 ซม. มีสจี างกว่าผิวหนังบริเวณรอบๆ ผิวหนัง
บริเวณดังกล่าว มีลกั ษณะขรุขระเหมือนก้อนกรวด ไม่เรียบ เป็ นหย่อมๆ กระดูกโหนก
แก้มปกติ สูงเท่ากับข้างซ้าย
การตรวจทางคลิ นิก
ไม่มี
การวิ นิจฉัยโรค
แผลเป็ นบริเวณแก้มขวาซึง่ มีสจี างกว่าผิวหนังปกติ และลักษณะผิวขรุขระไม่เรียบ กระดูก
ทีห่ กั เชื่อมติดดีแล้ว
ผลการประเมิ น
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 3 ของทัง้ ร่างกาย
คาอธิ บาย
ไม่มีการสูญเสียโครงสร้างของแก้มอย่างถาวร มีการเสียรูปลักณณ์ ของผิวหนังส่วน
ทีบ่ าดเจ็บ คือมีสผี วิ ซีดและผิวขรุขระ เมื่อเทียบกับผิวหนังในบริเวณโดยรอบ
ตัวอย่างที่ 7.6
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 6-10 ของทัง้ ร่างกายเนื่ องจากความผิดปกติ และการเสียรูปลักษณ์ของใบหน้ า
ประวัติ
หญิงไทยอายุ 35 ปี 6 เดือนก่อน กล่องตกจากหิง้ มาโดนตรงกลางของจมูก มีการบาดเจ็บ
ของใบหน้า กระดูกจมูกหัก และกระดูกหน้าผากแตก มีบาดแผลเปิ ดเห็นกระดูก และโพรง
อากาศบริเวณหน้าผาก ได้รบั การผ่าตัดจัดกระดูก และเย็บแผล ซึง่ ทัง้ แผลและกระดูกหาย
เป็ นปกติ โพรงอากาศข้างจมูก และการหายใจทางจมูกกลับเป็ นปกติ ไม่มี การทาผ่าตัด
เพิม่ เติม และผูป้ ว่ ยใช้ชวี ติ เป็ นปกติได้
อาการปัจจุบนั
สีผวิ หนังบริเวณทีม่ กี ารบาดเจ็บคล้ากว่าสีผวิ บริเวณใกล้เคียง มีร่องบริเวณรอยต่อระหว่าง
จมูกและหน้าผาก
การตรวจร่างกาย
ผิว หนั ง บริเ วณที่บ าดเจ็บ มีสีน้ า ตาล ทัง้ ดัง้ จมู ก ส่ ว นบนและรอยต่ อ ระหว่ า งจมู ก กับ
หน้าผาก รอยยุบตัวของกระดูกขนาดประมาณ 3 ซม. ลึก 3-4 มม. บริเวณโพรงอากาศ
หน้าผาก
การตรวจทางคลิ นิก
ไม่มี
การวิ นิจฉัยโรค
กระดูกหักและแผลเป็ นบริเวณจมูก และหน้าผาก ผิวหนังมีสคี ล้าลง และสูญเสียโครงสร้าง
ของกระดูกหน้าผาก
ผลการประเมิ น
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 6 ของทัง้ ร่างกาย
คาอธิ บาย
แม้ว่าในระยะแรกของการบาดเจ็บจะต้องการใช้การผ่าตัดช่วยเหลือ การสูญเสียโครงสร้าง
อย่างถาวรของผิวหนังและหน้าผากมีขนาดเล็ก และไม่มปี ญั หาเกีย่ วกับการทางานของ
จมูก และทางเดินหายใจของจมูกแต่อย่างใด
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ตัวอย่างที่ 7.7
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 6-10 ของทัง้ ร่างกายเนื่ องจากความผิดปกติ และการเสียรูปลักษณ์ของใบหน้ า
ประวัติ
ชายไทยอายุ 35 ปี เมื่อ 12 เดือนก่อน ใบหน้าด้านขวาถูกตีด้วยท่อขนาดใหญ่ มีการ
บาดเจ็บบริเวณใบหน้าด้านขวา มีแผลฉีกขาดลึกบริเวณกระดูกเบ้าตาล่าง มีกระดูกแก้ม
หัก (Malar) กระดูกเบ้าตาล่างแตก และกระดูกจมูกหัก หลังจากได้รบั การผ่าตัดจัดกระดูก
และตกแต่งบาดแผลแล้ว ผูป้ ว่ ยหายอย่างรวดเร็ว และมีชวี ติ ประจาวันเป็ นปกติ
อาการปัจจุบนั
แผลเป็ นบริเวณเปลือกตาล่าง และหางตาขวา ลูกตาขวา และแก้ มยุบ ดัง้ จมูกแบน และ
กว้างกว่าก่อนมีการบาดเจ็บ และรูส้ กึ อับอายในรูปหน้า แต่การมองเห็น การหายใจ และ
การได้กลิน่ ปกติ
การตรวจร่างกาย
แผลเป็ นขนาด 1-2 ซม. บริเวณเปลือ กตาล่ าง และหางตาขวา และคลาได้แผ่ นโลหะ
ยึด กระดูก ใต้ แ ผลเป็ น ดัง กล่ า ว โหนกแก้ม ขวายุ บ ลงไป 1 เซนติเ มตร เมื่อ เทีย บกับ
ด้านซ้าย ลูกตาขวายุบ (Enophthalmos) ดัง้ จมูกยุบแบนบริเวณจมูกต่อหน้าผาก
การตรวจทางคลิ นิก
ไม่มี
การวิ นิจฉัยโรค
กระดูกแก้มขวาและดัง้ จมูกยุบ , ลูกตาขวายุบ และแผลเป็ นบริเวณเปลือกตาล่าง และ
หางตาขวา
ผลการประเมิ น
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 10 ของทัง้ ร่างกาย
คาอธิ บาย
สูญเสียโครงสร้างของเบ้าตา โหนกแก้ม และจมูก ทาให้เกิดการยุบของจมูก โหนกแก้ม
และลูกตาถาวร
ตัวอย่างที่ 7.8
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 11-15 ของทัง้ ร่างกายเนื่ องจากความผิดปกติ และการเสียรูปลักษณ์ของใบหน้ า
ประวัติ
ชายไทยอายุ 35 ปี เมื่อ 9 เดือนก่อน ถูกยิงทีใ่ บหน้า กระสุนทาลายจมูกด้านซ้าย และมี
แผลเปิ ดลึกที่แก้มซ้าย หลังจากได้รบั การผ่าตัดหลายครัง้ จึงกลับมาใช้วติ ประจาวันที่
เกือบปกติได้
อาการปัจจุบนั
แผลเป็ นบริเวณแก้มซ้าย ปลายจมูกด้านซ้ายแหว่ง ผูป้ ่วยรู้สกึ ไม่พงึ พอใจกับรูปลักษณ์
ของใบหน้า
การตรวจร่างกาย
ปลายจมูกด้านซ้ายยุบมาก เนื่องจากกระดูกอ่อนชิ้นล่างและเนื้อเยื่อของจมูกด้านซ้าย
หายไป ปี กจมูกด้านซ้ายสัน้ กว่าด้านขวา และมีบริเวณที่มกี ารปลูกถ่ายเนื้อเยื่อ ซึ่งหนา
และมีสซี ดี กว่าด้านขวา แก้มซ้ายมีแผลเป็ นนุ่มๆ ขนาดยาว 4 ซม. กว้าง 2 มม. จากแก้ม
ส่วนชิดจมูก (Nasolabial fold ข้างซ้าย) ไปยังหางตาซ้าย
การตรวจทางคลิ นิก
ไม่มี
การวิ นิจฉัยโรค
ผิวหนังและกระดูกอ่อนของปลายจมูกซ้ายหายไป และแผลเป็ นบริเวณแก้มซ้าย
ผลการประเมิ น
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 15 ของทัง้ ร่างกาย
คาอธิ บาย
การผ่าตัดตกแต่งอาจจะสามารถแก้ไขเรื่องความสวยงามได้ระดับหนึ่ง แต่ การสูญเสีย
โครงสร้างและแผลเป็ นทีเ่ ห็นชัดเจนบนแก้มซ้าย ทาให้กระทบต่อการยอมรับตนเองของ
ผูป้ ว่ ย
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ตัวอย่างที่ 7.9
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 11-15 ของทัง้ ร่างกายเนื่ องจากความผิดปกติ และการเสียรูปลักษณ์ของใบหน้ า
ประวัติ
ชายไทยอายุ 55 ปี 1 ปี ก่อน ดวงตาข้างซ้ายถูกตะขอเกี่ยวขณะทางานในเรือประมง
สูญเสียลูกตาข้างซ้ายและใช้ตาปลอม หลังจากนัน้ กลับไปใช้ชวี ติ ประจาวันตามปกติ
อาการปัจจุบนั
สูญเสียการมองเห็นของตาข้างซ้าย
การตรวจร่างกาย
สูญเสียลูกตาข้างซ้าย
การตรวจทางคลิ นิก
ไม่มี
การวิ นิจฉัยโรค
สูญเสียลูกตาข้างซ้าย
ผลการประเมิ น
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 15 ของทัง้ ร่างกาย
คาอธิ บาย
นาค่าการสูญเสียฯจากความผิดปกติของใบหน้านี้ ไปรวมกับค่าการสูญเสียฯเนื่องจาก
ตาข้างซ้ายมองไม่เห็นตามเกณฑ์ทก่ี ล่าวไว้ในบทที่ 6 ระบบจักษุ
ตัวอย่างที่ 7.10
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 16-50 ของทัง้ ร่างกายเนื่ องจากความผิดปกติ และการเสียรูปลักษณ์ของใบหน้ า
ประวัติ
ชายไทยอายุ 25 ปี เมื่อ 2 ปี ก่อน ถูกรถยนต์ชน มีบาดแผลทีใ่ บหน้าด้านขวา แผลลึกถึง
กระดูกกรามล่าง กระดูกจมูก และเบ้าตาซึง่ หักทัง้ 3 ชิน้ และภายหลังใบหน้ามีการติดเชือ้
อย่างรุนแรง ซึ่งต้องรักษาโดยการทาผ่าตัดหลายครัง้ ท าให้มีการสูญเสียผิวหนังและ
กล้ามเนื้อของจมูก แก้ม และริมฝี ปากบนด้านขวา สูญเสียโครงสร้างกระดูกอ่อนของผนัง
กัน้ โพรงจมูกและปลายจมูก รวมทัง้ กระดูกของจมูกขากรรไกรล่าง และขากรรไกรบนทาง
ด้านขวา ซึง่ ไม่ได้รบั การผ่าตัดตกแต่งเสริมสร้างเพิม่ เติม แต่สวมใส่ใบหน้าเทียม ตอนนี้
อาการต่างๆ คงที่ ต้องแก้ไขการพูด เนื่องจากสูญเสียอวัยวะทีใ่ ช้ออกเสียงพูด ต้องดูแล
เรื่องอาหาร เนื่องจากกินได้เฉพาะอาหารอ่อนอย่างถาวร
อาการปัจจุบนั
เสียงพูดเปลี่ยนแปลงไปจากการสูญเสียอวัยวะที่ใช้ในการออกเสียงพูด สูญเสียผิวหนัง
กระดูกของใบหน้าซีกขวา และไม่สามารถรับประทานอาหารปกติได้
การตรวจร่างกาย
สูญเสียผิวหนัง กล้ามเนื้อ และกระดูกของจมูก ขากรรไกรบนและขากรรไกรล่างซีกขวา
การพูด ออกเสีย งไม่ ช ัด เจนและเบา เนื่ อ งจากสูญ เสีย ผิว หนัง และกล้า มเนื้ อ ของปาก
ด้านขวา
การตรวจทางคลิ นิก
ไม่มี
การวิ นิจฉัยโรค
สูญเสียโครงสร้างของใบหน้าซีกขวาอย่างรุนแรง และสูญเสียการพูดออกเสียง และ
การกินอาหาร
ผลการประเมิ น
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 25 ของทัง้ ร่างกาย
คาอธิ บาย
ให้รวมค่าการสูญเสียฯนี้กบั ค่าการสูญเสียฯเนื่องจากการพูด และการเคีย้ วอาหาร โดยใช้
ตารางค่ารวม
ตัวอย่างที่ 7.11
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 16-50 ของทัง้ ร่างกายเนื่ องจากความผิดปกติ และการเสียรูปลักษณ์ของใบหน้ า
ประวัติ
หญิงไทยอายุ 40 ปี เมื่อ 2 ปี ก่อน ได้รบั บาดเจ็บจากกระแสไฟฟ้าอย่างรุนแรง ทาให้
สูญเสียกระบอกตา ผิวหนัง และแก้มด้านซ้าย และด้านหน้าของโพรงอากาศบริเวณแก้ม
อาการปัจจุบนั
ตาซ้ายบอด, สูญเสียใบหน้าซีกซ้าย คนทัวไปมองผู
่
ป้ ว่ ยเหมือนตัวประหลาด
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การตรวจร่างกาย

การตรวจทางคลิ นิก
การวิ นิจฉัยโรค
ผลการประเมิ น
คาอธิ บาย

สูญเสียลูกตาซ้าย กระดูกเบ้าตาส่วนล่างหายไป สูญเสียผิวหนัง กล้ามเนื้อ และกระดูก
ส่วนหน้ าของโพรงอากาศบริเวณแก้มทัง้ หมด ทาให้มองเห็นเบ้าตา และโพรงอากาศ
ด้านในได้ทงั ้ หมด
ไม่มี
สูญเสียโครงสร้างทางกายวิภาคของใบหน้าอย่างรุนแรง
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 40 ของทัง้ ร่างกาย
นาค่าการสูญเสียฯจากความผิดปกติของใบหน้านี้ ไปรวมกับค่าการสูญเสียฯเนื่องจาก
ตาซ้ายบอดตามเกณฑ์ทก่ี ล่าวไว้ในบทที่ 6 ระบบจักษุ

7.7.5 การพูด (Speech)
การพูด หมายถึง ความสามารถในการเปล่งเสียงให้บุคคลอื่นได้ยนิ และเข้าใจ การพูดควรทาให้เกิดการ
สือ่ สาร ทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการประกอบกิจวัตรประจาวัน การพูดทีป่ กตินนั ้ จะต้องมีองค์ประกอบสาคัญ 3 ประการ คือ
1. มีความดังพอทีค่ นหูปกติจะรับฟงั ได้ (Audibility)
2. มีความชัดเจนด้วย อักขระ น้าเสียงและความหมายทีผ่ ฟู้ งั จะเข้าใจได้ (Intelligibility)
3. มีจงั หวะการพูดทีเ่ หมาะสมและพูดได้นานพอทีจ่ ะใช้เป็ นประโยชน์ได้ (Functional Efficiency)
การวินิจฉัยการสูญเสียสมรรถภาพของการพูด
1. ผูม้ หี น้าทีต่ ่อไปนี้เป็ นผูว้ นิ ิจฉัยการสูญเสียสมรรถภาพของการพูด
1.1 นักพยาธิวทิ ยาของการพูด (Speech Pathologist)
1.2 แพทย์ผู้มีค วามรู้ความช านาญสาขาโสต ศอ นาสิก (Otolaryngologist) หรือ แพทย์ผู้มีค วามรู้
ความชานาญสาขาประสาทวิทยา (Neurologist)
1.3 ในกรณีทข่ี าดผูช้ านาญในสองข้อข้างต้น ให้แพทย์เวชปฎิบตั ดิ าเนินการแทนได้
2. ผูว้ นิ ิจฉัยการพูดในข้อ 1 จะต้องมีคุณสมบัตเิ พิม่ เติม ดังต่อไปนี้
2.1 ต้องเป็ นผูม้ กี ารได้ยนิ ปกติตามลักษณะทีก่ ล่าวไว้ในเรื่องหูปกติ
2.2 การวินิจฉัยต้องทาในสถานทีท่ เ่ี งียบพอสมควร เช่น ในสานักงานซึง่ มีเสียงรบกวนไม่มากเกินกว่า
ระดับทีใ่ ช้กนั ในภาวะปกติ
3. หลักการพิจารณา
การพิจารณาค่าการสูญเสียสมรรถภาพของการพูดให้ปฏิบตั ติ ามแนวทางต่อไปนี้
สังเกตการพูดอย่างใกล้ชดิ โดยวิธสี มั ภาษณ์ การสนทนา โต้ตอบ การอ่านออกเสียงดัง ๆ การนับ
จานวนเลข ฯลฯ
รายงานผลการตรวจ โดยเปรียบเทียบกับความสามารถของการพูดทีผ่ รู้ บั การประเมินเคยใช้อยู่ใน
ชีวติ ประจาวันก่อนการป่วย โดยพิจารณาจากคาให้การของผู้รบั การประเมินเอง ร่วมกับรายงาน
จากผูใ้ กล้ชดิ ผูป้ ว่ ยและข้อวินิจฉัยของผูต้ รวจ
4. วิธกี ารตรวจให้ถอื ปฏิบตั ิ ดังนี้
4.1 ตรวจผูร้ บั การประเมินในห้องทีเ่ งียบพอควร ให้ผปู้ ว่ ยอยู่ห่างจากผูต้ รวจประมาณ 1 เมตร
4.2 ทาการสัมภาษณ์ผรู้ บั การประเมินโดยให้เล่าประวัตคิ วามเป็ นมาของโรค
4.3 ลักษณะการพูดหรือการอ่านออกเสียงให้เปรียบเทียบกับค่าปกติ ดังต่อไปนี้
4.3.1 พูดได้ตดิ ต่อกันนานเกินกว่า 10 วินาที หรือพูดได้เป็ นประโยคซึง่ ต้องไม่น้อยกว่า 10 คา
โดยไม่หยุดพักหายใจ
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4.3.2 ใน 1 นาที ของการพูดหรืออ่านออกเสียง เมื่อนับเป็ นคาแล้วควรได้จานวนไม่น้อยกว่า
75 – 100 คา
4.3.3 ถ้าให้นบั เลข 1 ถึง 100 ในคนปกติควรนับได้ถูกต้องจนถึงเลข 100 ภายในเวลา 2 นาที
4.3.4 พิจ ารณาลัก ษณะการพู ด โดยอาศัย องค์ป ระกอบ 3 ข้อ จากตารางที่ 7-9 ซึ่ง ก าหนด
การสูญเสียสมรรถภาพของการพูดไว้เป็ นระดับและค่าการสูญเสียฯเป็ นร้อยละ โดยนาระดับ
และร้อยละของการสูญเสียสมรรถภาพจากทัง้ สามช่องขององค์ประกอบนัน้ มาเรียงไว้ เช่น
ในช่อง Audibility ได้รอ้ ยละ 10 ในช่อง Intelligibility ได้รอ้ ยละ 60 และในช่อง Functional
Efficiency ได้ร้อยละ 15 ให้เลือกช่องที่ค่าร้อยละสูงที่สุด คือ 60 ไว้ แล้วรายงานผลการ
ประเมินการสูญเสียสมรรถภาพทีไ่ ด้จากช่องทีม่ รี อ้ ยละสูงสุดนัน้ คือ สูญเสียสมรรถภาพร้อย
ละ 60 ของการพูด
4.3.5 ใช้ตารางที่ 7-8 เปรียบเทียบการสูญเสียสมรรถภาพของการพูดเป็ นการสูญเสียสมรรถภาพ
ของทัง้ ร่างกาย
ตารางที่ 7 - 8 การเปรียบเทียบการสูญเสียสมรรถภาพของการพูดกับการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกาย
การสูญเสียสมรรถภาพของการพูด
การสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกาย
คิ ดเป็ นร้อยละ
คิ ดเป็ นร้อยละ
0
0
5
2
10
4
15
5
20
7
25
9
30
10
35
12
40
14
45
16
50
18
55
19
60
21
65
23
70
24
75
26
80
28
85
30
90
32
95
33
100
35
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7.7.5.1 เสียงพูด (Voice)
เสียงพูด หมายถึง การออกเสียงให้สามารถได้ยิน โดยการสันสะเทื
่
อนของสายเสียงแท้ของกล่องเสีย ง
เสียงพูดหรือการออกเสียง (Phonation) เป็ นต้นกาเนิดของการพูด ซึง่ เป็ นการปรับให้เสียงกลายเป็ นคาพูดทีส่ ามารถ
เข้าใจได้ การออกเสียงด้วยวิธอี ่นื ได้แก่ การใช้สายเสียงเทียม หรือการใช้หลอดอาหารไม่ได้พจิ ารณาในทีน่ ้ี
ในบทนี้ไม่ได้พจิ ารณาถึงสาเหตุของเสียงผิดปกติ แต่พจิ ารณาลักษณะผิดปกติของเสียงทีเ่ ป็ นอาการนามาสู่
แพทย์ ได้แก่ ระดับความดังผิดปกติ เช่น เสียงล้าง่าย อ่อนแรง หรือเสียงเบา, การควบคุมการออกเสียงผิดปกติ เช่น
ระดับเสียงทุม้ แหลมผิดปกติ การผันวรรณยุกต์ , และ/หรือ คุณภาพเสียงผิดปกติ เช่น เสียงแหบ ห้าว หรือเสียงลม
แทรก อาการเหล่านี้เป็ นสิง่ บ่งชี้ถงึ กระบวนการทางสรีรวิทยาในการควบคุมการออกเสียงทีผ่ ดิ ปกติ ซึ่งนาไปสู่ความ
ผิดปกติของการพูด
ในป จั จุ บ ัน ยัง ไม่ มีก ารทดสอบใดทดสอบหนึ่ ง ที่ไ ด้ร ับ การพิสูจ น์ จ นเป็ น ที่ย อมรับ ในการประเมิน แบบ
Objective ให้ทราบถึงระดับความรุนแรงของความผิดปกติของเสียงทีเ่ กิดขึน้ หลายรูปแบบ การตรวจด้วยกล้องส่องสาย
เสียง (Laryngoscopy) การวิเคราะห์เสียงทางฟิสกิ ส์ (Acoustic Analysis of Voice) การใช้กล้องพิเศษตรวจการทางาน
ของสายเสียง (Strobovideolaryngoscopy) การวิเคราะห์หน่วยเสียง (Analysis of Phonatory Function) และการตรวจ
คลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อกล่องเสียง (Laryngeal Electromyography) เป็ นการตรวจทีไ่ ด้รบั การยอมรับว่าเหมาะสมและ
ได้ประโยชน์ แม้ว่านัยสาคัญของค่าปกติทไ่ี ด้จากการตรวจ จะยังไม่มคี วามชัดเจน เมื่อนามาประกอบการพิจารณาหา
ความผิดปกติของเสียง
ตารางที่ 7-9 7เกณฑ์การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของเสียงและการพูด
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
ระดับที่ 4
สูญเสียฯ
สูญเสียฯ
สูญเสียฯ
สูญเสียฯ
ร้อยละ 0-14
ร้อยละ 15-34
ร้อยละ 35-59
ร้อยละ 60-84
การพูดให้ผฟู้ งั ส่วนใหญ่
ได้ยนิ
สามารถพูดด้วย
(Audibility)
ระดับความดัง
เพียงพอสาหรับ
การพูดในชีวติ
ประจาวัน แม้ว่า
บางครัง้ จะทาได้
ลาบาก และ
บางครัง้ อาจมาก
เกิน
ความสามารถ
ของบุคคลนัน้

ส่วนมาก
สามารถพูดด้วย
ระดับความดัง
เพียงพอสาหรับ
การพูดในชีวติ
ประจาวัน และ
ทาได้ลาบากใน
สถานการณ์
ทัวไป
่ อาจฟงั
ไม่ได้ยนิ ในทีม่ ี
เสียงรบกวน เช่น
ในรถ สถานี
รถไฟ หรือ
ภัตตาคาร

เพียงบางครังที
้ ่
สามารถพูดด้วย
ระดับความดังเพียง
พอสาหรับการพูด
ในชีวติ ประจา วัน
เช่น พูดในระยะใกล้
ทาได้ลาบากเมื่อ
ผูฟ้ งั อยูห่ ่างออกไป
หรืออยู่ในสถานที่ ที่
มีเสียงรบ กวน
เนื่องจาก เสียงล้า
ง่าย และพูดได้ใน
เวลา2-3วินาที

เพียงเล็กน้ อยที่
สามารถพูดด้วย
ระดับความดัง
เพียงพอสาหรับ
การพูดในชีวติ
ประจาวัน โดย จะ
ได้ยนิ เมื่ออยูใ่ น
ระยะใกล้ชดิ หรือ
การฟงั โทรศัพท์
และอาจเพียงเปล่ง
เสียงกระซิบได้ ไม่
ดังไปกว่านัน้

ระดับที่ 5
สูญเสียฯ
ร้อยละ
85-100
ไม่สามารถ
พูดด้วยระดับ
ความดัง
เพียงพอ
สาหรับการพูด
ในชีวติ
ประจาวัน
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ระดับที่ 1
สูญเสียฯ
ร้อยละ 0-14
การพูดให้ผฟู้ งั ส่วนใหญ่
เข้าใจ
สามารถออก
(intelligibility) เสียงให้ผฟู้ งั
เข้าใจ ในการพูด
ในชีวติ
ประจาวัน แต่
อาจถูกขอให้พดู
ซ้า และมีความ
ลาบากในการ
ออกเสียงหน่วย
เสียงบางเสียง
หรือออกเสียงนัน้
ไม่ได้
ประสิทธิภาพ ส่วนใหญ่
ของการพูด
สามารถพูดออก
(functional
เสียงด้วยการพูด
efficiency of ทีเ่ ร็วพอ และง่าย
speech)
ตามความ
ต้องการใน
ชีวติ ประจาวัน
แต่อาจต้องหยุด
บางครัง้ หรือพูด
ช้าลง

ระดับที่ 2
สูญเสียฯ
ร้อยละ 15-34

ระดับที่ 3
สูญเสียฯ
ร้อยละ 35-59

ระดับที่ 4
สูญเสียฯ
ร้อยละ 60-84

ส่วนมาก
สามารถออก
เสียงให้ผฟู้ งั
เข้าใจ ในการพูด
ในชีวติ
ประจาวัน
คนไม่คุน้ เคย
สามารถฟงั เข้าใจ
แต่มคี าทีไ่ ม่
ชัดเจนเป็ น
จานวนมาก และ
บางครัง้ ออก
เสียงลาบาก
ส่วนมาก
สามารถพูดออก
เสียงด้วยการพูด
ทีเ่ ร็วพอ และง่าย
ตามความ
ต้องการใน
ชีวติ ประจาวัน
แต่บางครัง้ พูด
ลาบาก และไม่
ต่อเนื่อง สะดุด
หยุด หรือช้าลง

เพียงบางครังที
้ ่
สามารถออกเสียงให้
ผูฟ้ งั เข้าใจ ในการ
พูดในชีวติ
ประจาวันได้
โดยผูใ้ กล้ชดิ ต้องทา
การแปลหรืออธิบาย
ให้ทราบ แต่คนไม่
คุน้ เคยอาจฟงั เข้าใจ
ได้บา้ งและมักจะ
ขอให้พดู ซ้า

เพียงเล็กน้ อยที่
สามารถออกเสียง
ให้ผฟู้ งั เข้าใจ ใน
การพูดในชีวติ
ประจาวันได้ ออก
เสียงหน่วยเสียง
บางตัวได้
และออกเสียงเป็ น
คาพูดบางคา เช่น
ชื่อคนใกล้ชดิ แต่
ฟงั ไม่เข้าใจ

เพียงบางครังที
้ ่
สามารถพูดออก
เสียงด้วยการพูดที่
เร็วพอ และง่าย
ตามความต้องการ
ในชีวติ ประจาวัน
แต่พดู ได้เพียงสัน้ ๆ
และจะมีลกั ษณะล้า
ง่าย

เพียงเล็กน้ อยที่
สามารถพูดออก
เสียงด้วยการพูดที่
เร็วพอ และง่าย
ตามความต้องการ
ในชีวติ ประจาวัน
เช่น พูดเป็ นคา
หรือวลีสนั ้ แต่ไม่
สามารถพูด
ต่อเนื่องได้ พูด
ลาบากมาก พูดได้
ช้า

ระดับที่ 5
สูญเสียฯ
ร้อยละ
85-100
ไม่สามารถ
ออกเสียงให้
ผูฟ้ งั เข้าใจ ใน
การพูดในชีวติ
ประจาวัน

ไม่สามารถ
พูดออกเสียง
ด้วยการพูดที่
เร็วพอ และ
ง่าย ตามความ
ต้องการใน
ชีวติ ประจาวัน

การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของการออกเสียงและ/หรือการพูด ให้ใช้วธิ กี ารและเกณฑ์ตามตารางที่ 7-8 และ 7-9
มีขอ้ สังเกตว่า การประเมินระดับความรุนแรงของการสูญเสียสมรรถภาพของการออกเสียงและการพูดไม่สามารถ
ทาแยกกันได้
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ตัวอย่างที่ 7.12
สูญเสียสมรรถภาพของการออกเสียงและ/หรือการพูดร้อยละ 0-14
ประวัติ

ชายไทยอายุ 55 ปี ได้รบั การผ่าตัดช่องอก เนื่องจากเนื้องอกในช่องอก 2 เดือนก่อ น
หลังผ่าตัดมีอาการเสียงแหบทันที พูดเสียงลมแทรก และกลืนลาบาก ได้รบั การวินิจฉัยว่า
สายเสียงเป็ นอัมพาต 2 ข้าง ได้รบั การฝึกแก้ไขการพูด แต่เสียงพูดไม่ดขี น้ึ การตรวจ CT
Scan ของกล่องเสียง 1 เดือนภายหลัง พบว่า Dislocated arytenoids cartilage

อาการปัจจุบนั

เสียงแหบ มีลมแทรก พูดเบา ทุม้ ล้าง่าย ไม่สามารถสือ่ สารกับเพื่อนทีส่ านักงานได้

การตรวจร่างกาย

ตรวจพบความผิดปกติท่กี ล่าวมาแล้ว การตรวจศีรษะและคอพบว่าปกติ จากการตรวจ
ด้วยกล้องส่องตรวจกล่องเสียงพบ Dislocated arytenoids cartilage สายเสียงข้างซ้าย

การตรวจทางคลิ นิก

เป็ นอัมพาต
คลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อกล่องเสียง พบสายเสียงเป็ นอัมพาตข้างซ้าย

การวิ นิจฉัยโรค

เสียงพูดเบาลงอย่างมาก ช่วงความถี่เสียงพูดแคบลงอย่างมาก ระยะเวลาการออกเสียง
ลดลง และ การวิเคราะห์เสียงทางฟิสกิ ส์ผดิ ปกติในระดับรุนแรงทุกมิติ

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพของการออกเสียงและการพู ดร้อยละ 0-14 หรือ คิดเป็ นการสูญเสีย

คาอธิ บาย

สมรรถภาพร้อยละ 0-5 ของทัง้ ร่างกาย
ผูป้ ว่ ยได้รบั การผ่าตัดแก้ไข Dislocated arytenoids cartilage เสียงพูดดีขน้ึ ใกล้เคียง
ปกติ

ตัวอย่างที่ 7.13
สูญเสียสมรรถภาพของการออกเสียงและ/หรือการพูดร้อยละ 15-34
ประวัติ

ชายไทยอายุ 28 ปี อาชีพนักร้อง มีอาการออกเสียงลาบากขณะบันทึกเสียง 1 ปี ก่อน
ไม่เคยมีอาการแบบนี้มาก่อน เสียงพูดช่วงความถีก่ ลางหายไป พูดเบาลง มีเสียงลมแทรก
และเสียงแหบขณะร้องเพลง ได้รบั การวินิจฉัยว่ามีตุ่มเนื้อทีส่ ายเสียง 3 เดือน ต่อมา ได้รบั
การผ่ า ตัด ตุ่ ม เนื้ อ

1 เดือ นหลัง จากนั น้ ได้ร ับ ยารัก ษาอาการโรคกรดไหลย้อ น

(Laryngopharyngeal Reflux)
อาการปัจจุบนั

เสียงพูดมีลมแทรก แหบ แห้ง เบา เสียงทุม้ หายไป ช่วงเช้าเสียงจะหายไป กระแอมบ่อย
มีความรูส้ กึ คล้ายมีกอ้ นในคอ

การตรวจร่างกาย

ก้อ นที่ส ายเสีย งด้า นขวา แผลเป็ นที่ด้ า นซ้า ย กล่ อ งเสีย งอัก เสบจากกรดไหลย้อ น
กล่องเสียงไม่สมมาตร ขากรรไกรและลิ้นมีลกั ษณะตึง เสียงแหบ และช่วงความถี่เสียง

การตรวจทางคลิ นิก

แคบลงขณะร้องเพลง
คลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อกล่องเสียงพบสายเสียงเป็ นอัมพาต
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การวิ นิจฉัยโรค

ก้อนถาวรที่สายเสียง และแผลเป็ นจากการผ่าตัดสายเสียง เส้นประสาทสายเสียงเป็ น
อัมพาต โรคกรดไหลย้อน

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพของการออกเสียงและ/หรือการพูดร้อยละ 15-34 หรือ คิดเป็ น
การสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 5-12 ของทัง้ ร่างกาย

คาอธิ บาย

ผูร้ บั การประเมินรายนี้ มีการสูญเสียสมรรถภาพของการพูดให้ผฟู้ งั ได้ยนิ อยู่ในระดับที่ 2
เสียงทีไ่ ม่ดขี น้ึ ทาให้อาชีพนักร้องไม่สามารถดาเนินต่อไปได้ เนื่องจากมีการบาดเจ็บของ
สายเสียงจากการทางาน

ตัวอย่างที่ 7.14
ประวัติ

ชายไทย อายุ 45 ปี อาชีพนักร้อง ครูสอนร้องเพลง ไม่สบู บุหรี่ ไม่ด่มื เหล้า ได้รบั อุบตั เิ หตุ
ทางรถยนต์ 4 เดือนก่อน ถูกสายเข็มขัดนิรภัย รัดบริเวณด้านหน้าของคอ มีอาการเสียง
แหบ และเจ็บคอทันที 3 วันต่อมาได้รบั การตรวจรักษา พยายามทดสอบการออกเสียง
30 นาที 2 ครัง้ เสียงแหบ เค้นเกร็ง และล้าง่าย ไม่สามารถควบคุมระดับเสียงสูง ต่าได้ ไม่
สามารถร้องเพลง และออกแสดงได้ตงั ้ แต่ได้รบั บาดเจ็บ ได้รบั การตรวจด้วยการส่องกล้อง
ตัดชิน้ เนื้อตรวจ

อาการปัจจุบนั

เสียงแหบ ล้าง่าย เค้น เบา เจ็บคอ ไม่สามารถร้องเพลง หรือพูดได้นาน

การตรวจร่างกาย

มีอาการของโรคกรดไหลย้อน สายเสียงสูงไม่เท่ากัน มีกอ้ นเนื้อทีส่ ายเสียง

การตรวจทางคลิ นิก

เส้นประสาทเลี้ยงกล่องเสียงด้านซ้ายเป็ นอัมพาต ระยะเวลาการออกเสียงสูงสุดลดลง
ลมรัวมาก
่
การตรวจ CT scan และ MRI ของกล่องเสียงให้ผลปกติ

การวิ นิจฉัยโรค

พบเซลล์มะเร็งทีส่ ายเสียงด้านซ้าย มีการอักเสบเรือ้ รัง ได้รบั การรักษาด้วยการฉายรังสี
ยารักษาโรคกรดไหลย้อน และฝึกแก้ไขการพูด

ผลการประเมิ น

สูญ เสีย สมรรถภาพของการออกเสีย งและ/หรือ การพู ด ร้อ ยละ 15-34 หรือ คิด เป็ น
การสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 5-12 ของทัง้ ร่างกาย

คาอธิ บาย

อาจต้องเลิกอาชีพนักร้อง และครูสอนร้องเพลง ต้องมีการติดตามผลการรักษากับแพทย์
ตลอด อาการบาดเจ็บอาจทาให้มเี ลือดออกในก้อนมะเร็งซึ่งมีอยู่ก่อน โรคกรดไหลย้อน
อาจเป็ นปจั จัยเสีย่ งสาหรับมะเร็งกล่องเสียงในรายที่ไม่มปี ระวัติสบู บุหรี่ เสียงพูดเลวลง
อย่างมากภายหลังการรักษาด้วยการผ่าตัด และฉายรังสี
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ตัวอย่างที่ 7.15
สูญเสียสมรรถภาพของการออกเสียงและ/หรือการพูดร้อยละ 35-59
ประวัติ

หญิงไทยอายุ 45 ปี เสียงแหบ ออกเสียงลาบากมา 10 ปี เป็ นโรคกรดไหลย้อนมากว่า
10 ปี ได้รบั การผ่าตัดกล่องเสียงหลายครัง้ ด้วยปญั หาก้อน และเส้นเลือดขอดทีส่ ายเสียง
ในระยะแรกการฝึ กแก้ไขการพูดทาให้เสียงพูดดีขน้ึ เนื่องจากใช้เสียงมากในห้องเรียน
จึงทาให้เสียงพูดเลวลง การตะโกนทาให้มีก้อนที่สายเสียงซ้า มีเลือดออกในสายเสียง
กล่องเสียงอักเสบจากการใช้เสียงมาก ได้รบั การฝึ กแก้ไขการพูดเมื่อมีตุ่มที่สายเสียง
มีอาการเสียงล้าง่ายในช่วงวันพุธทุกสัปดาห์ มีการติดเชื้อในช่องทางเดินหายใจส่วนต้น
รุนแรง จนมีเลือดออกในสายเสียง สายเสียงแข็งตึง มีแผลเป็ นจากการทีม่ เี ลือดออกซ้า
อาการสงบลงราว 1 ปี หลังจากนัน้ ได้รบั การรักษาโรคกรดไหลย้อน และทาการฝึ กแก้ไข
การพูดต่อไป อาการโรคกรดไหลย้อนมากขึน้ ขณะทีแ่ พทย์แนะนาให้รกั ษาด้วยการผ่าตัด

อาการปัจจุบนั

เสียงแหบเป็ น ๆ หาย ๆ แม้ได้รบั ยารักษาโรคกรดไหลย้อน และฝึ กแก้ไขการพูดอย่าง
เคร่งครัด

การตรวจร่างกาย

แผลเป็ นที่สายเสียงด้านซ้าย ก้อนเนื้อสายเสียงด้านขวา กล่องเสียงอักเสบจากโรคกรด
ไหลย้อน ออกเสียงลาบากจากกล้ามเนื้อตึง เสียงแหบ เบา และเค้นเกร็ง

การตรวจทางคลิ นิก

การตรวจวิเคราะห์เสียงทางฟิสกิ ส์ผดิ ปกติ

การวิ นิจฉัยโรค

ก้อนเนื้อและแผลเป็ นทีส่ ายเสียง ออกเสียงลาบากจากกล้ามเนื้อตึง กล่องเสียงอักเสบจาก
โรคกรดไหลย้อน

ผลการประเมิ น

สูญ เสีย สมรรถภาพของการออกเสีย งและ/หรือ การพู ด ร้อ ยละ 35-59 หรือ คิด เป็ น
การสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 12-21 ของทัง้ ร่างกาย

คาอธิ บาย

การผ่าตัดก้อนเนื้อทีส่ ายเสียงด้านขวาด้วยการส่องกล้อง ร่วมกับการฉีดไขมันเข้าในสาย
เสียงด้านซ้าย มีการสูญเสียสมรรถภาพในการพูดให้ผฟู้ งั ได้ยนิ (Audibility) อยู่ในระดับที่ 3

ตัวอย่างที่ 7.16
สูญเสียสมรรถภาพของการออกเสียงและ/หรือการพูดร้อยละ 35-59
ประวัติ

ชายไทย อายุ 40 ปี ไซนัสอักเสบเป็ นๆหายๆ และมีอาการเสียงแหบมากมา 2 ปี เสียงพูด
เลวลงภายหลังได้รบั การผ่าตัดก้อนทีส่ ายเสียง ได้รบั การรักษาไซนัส ด้วยการส่องกล้อง
ผ่าตัดไซนัส และผนังกัน้ โพรงจมูก ปจั จุบนั ไม่มอี าการ ต้องใช้เสียงพูดวันละ 14 ชม ใน
สภาวะทีม่ เี สียงรบกวนมาก ต้องพูด หรือตะโกนเสียงดังบ่อย ทางานในสถานทีท่ ม่ี สี ารเคมี
สารระเหย สารปนเปื้ อนในอากาศ ไม่สบู บุหรี่ แต่ด่มื สุราบ้าง

อาการปัจจุบนั

เสียงพูดแหบตลอดเวลา พูดลาบาก แต่ไม่มอี าการเจ็บคอในช่วงบ่าย กระแอมบ่อย มักมี
ความรูส้ กึ คล้ายมีกอ้ นจุกในคอ

468
การตรวจร่างกาย

จากการตรวจด้ว ยกล้อ งส่องกล่ องเสีย ง พบการเปลี่ย นแปลงคล้ายมะเร็ง ที่สายเสีย ง
ด้านซ้าย แผลเป็ นบนสายเสียงทาให้สายเสียงแข็งตึง สันสะเทื
่
อนไม่ปกติ กล่องเสียง
อักเสบจากโรคกรดไหลย้อน วิธกี ารพูดไม่เหมาะสม และมีลกั ษณะออกเสียงลาบากจาก
กล้ามเนื้อตึง

การตรวจทางคลิ นิก

การตรวจคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อกล่องเสียง พบเส้นประสาทเลี้ยงกล่องเสียงเป็ นอัมพาต
มีลกั ษณะออกเสียงลาบากจากกล้ามเนื้อตึง ไม่พบความผิดปกติของรอยต่อเส้นประสาท
กล้ามเนื้อ เสียงพูดเบา ช่วงการเปลีย่ นแปลงความถีเ่ สียงพูดแคบ ระยะเวลาการออกเสียง
สัน้ มีความผิดปกติของอัตราส่วนฮาร์โมนิกต่อเสียงรบกวนอย่างมาก

การวิ นิจฉัยโรค

แผลเป็ นทีส่ ายเสียง มีการเปลีย่ นแปลงคล้ายมะเร็ง ออกเสียงลาบากจากกล้ามเนื้อตึง และ
โรคกรดไหลย้อน

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพของการออกเสียงและ/หรือการพูดร้อยละ 35-59 หรือ คิดเป็ นการ
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 12-21 ของทัง้ ร่างกาย

คาอธิ บาย

การเปลีย่ นแปลงคล้ายมะเร็ง ควรได้รบั การตรวจชิ้นเนื้อ เสียงแหบที่เกิดจากแผลเป็ นที่
สายเสียงภายหลังจากการบาดเจ็บและการผ่าตัด จะเป็ นอย่างถาวร

ตัวอย่างที่ 7.17
สูญเสียสมรรถภาพของการออกเสียงและ/หรือการพูดร้อยละ 60-84
ประวัติ

ชายไทยอายุ 40 ปี ได้รบั อุบตั เิ หตุทางรถยนต์เมื่อ 20 ปี ก่อน ก้านสมองได้รบั บาดเจ็บ
อย่างรุนแรง มีบาดแผลภายนอกหลายแห่ง กระดูกไหปลาร้า ไหล่ และมือหัก หมดสติ
นาน 8 สัปดาห์ ได้รบั การเจาะคอ และเจาะกระเพาะอาหาร 3 วันหลังจากได้รบั อุบตั เิ หตุ
ร่างกายซีกซ้ายเป็ นอัมพาต การรับรูข้ องสมองผิดปกติ ความจาเสื่อม และมีบุคลิกภาพ
เปลี่ย นไป ได้ร ับ การรักษาทางกายภาพบ าบัด กิจ กรรมบ าบัด ฝึ กแก้ไขการพูด และ
ฝึกสมองจนครบ

อาการปัจจุบนั

พูดเสียงกระซิบตลอดเวลา พูดสนทนาไม่ได้นาน ไม่สามารถพูดโต้ตอบได้ทางโทรศัพท์

การตรวจร่างกาย

เสียงพูดเบามาก ลมแทรกมาก พูดตะกุกตะกัก วลีสนั ้ ใน 1 ลมหายใจนับเลขไม่ถึง 8
กล้ามเนื้อใบหน้าซีกซ้ายอ่อนแรง กลืนลาบาก และไอเรือ้ รัง จากการตรวจด้วยกล้องส่อง
สายเสียงพบว่า สายเสียงทัง้ 2 ข้างเป็ นอัมพาต ปิ ดไม่สนิท มีช่องแคบระหว่างสายเสียง

การตรวจทางคลิ นิก

ให้อากาศผ่านได้ตลอดเวลา
การตรวจด้วยคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อกล่องเสียง พบเส้นประสาทเลีย้ งกล่องเสียงเป็ นอัมพาต
ทัง้ 2 ข้าง ระยะเวลาการออกเสียงสัน้ มาก การตรวจวิเคราะห์เสียงทางฟิ สกิ ส์ผดิ ปกติ
ทุกตัวแปร

469
การวิ นิจฉัยโรค

เส้นประสาทเลีย้ งกล่องเสียงเป็ นอัมพาตทัง้ 2 ข้าง

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพของการออกเสียง/การพูดร้อยละ 60 – 84 หรือ คิดเป็ น การสูญเสีย
สมรรถภาพร้อยละ 21-30 ของทัง้ ร่างกาย เนื่องจากเส้นประสาทเลี้ยงกล่องเสียงเป็ น
อัมพาตทัง้ 2 ข้าง ผู้รบั การประเมินรายนี้ควรประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของระบบ
อวัยวะอื่นด้วย

คาอธิ บาย

ได้ร ับ การฝึ กแก้ไ ขการพูด การจัด สายเสียงให้ได้ต าแหน่ ง กลาง เสีย งพูด เบามากไม่
สามารถได้ยนิ ในทีท่ างาน หรือสถานทีอ่ ่นื ทีม่ เี สียงรบกวนในสิง่ แวดล้อม พูดไม่คล่องอย่าง
มาก สะดุดบ่อย ทาให้ดูคล้ายคนระดับเชาว์ปญั ญาต่ า พูดทางโทรศัพท์ไม่ได้ พูดนาน
ไม่ได้ ไม่สามารถพูดได้เหมือนเดิมก่อนได้รบั อุบตั ิเหตุ ต้องได้รบั การดูแลปญั หาด้า น
สุขภาพด้านอื่น อาจต้องได้รบั การผ่าตัดกล่องเสียง เพื่อแก้ไขเสียงพูด และภาวะสาลัก
อาหารและน้ าเนื่องจากสายเสียงเป็ นอัมพาตทัง้ 2 ข้าง ต้องได้รบั การฝึ กแก้ไขเสียงพูด
และอุปกรณ์เสริมการพูด

ตัวอย่างที่ 7.18
สูญเสียสมรรถภาพของการออกเสียงและ/หรือการพูดร้อยละ 60-84
ประวัติ

หญิงไทย อายุ 40 ปี อาชีพครู 7 ปี ก่อน มีอาการเสียงแหบทันทีภายหลังจากสอนหนังสือ
ได้ 1 เดือน พยายามทางานต่อไปอีกหลายเดือน ก่อนพบแพทย์ทงั ้ ทีเ่ สียงยังแหบ แพทย์
ตรวจพบ ตุ่มเนื้อทีส่ ายเสียง และให้พกั ใช้เสียงเป็ นเวลา 4 วัน หลังจากพักใช้เสียง อาการ
ยังไม่ดีข้นึ จึงทาการฝึ กแก้ไขการพูดทุกสัปดาห์ เป็ นเวลา 2 ปี เสียงพูดดีขน้ึ เล็กน้ อย
แพทย์จงึ ทาการผ่าตัดตุ่มเนื้อที่สายเสียงออก เสียงพูดดีขน้ึ แต่ 6 เดือนต่อมา กลับมี
อาการเสียงแหบอีก พบก้อนเนื้ อที่สายเสีย ง และโรคกรดไหลย้อน หลัง จากฝึ กแก้ไ ข
การพูด และรักษาภาวะโรคกรดไหลย้อนอย่างเต็มที่ อาการยังไม่ดขี น้ึ แพทย์จงึ ทาการตัด
ชิน้ เนื้อตรวจ

อาการปัจจุบนั

เสียงแหบ ล้าง่ายอย่างถาวร ไม่สามารถออกเสียง ร้องเพลงได้ มีอาการแพ้อากาศตลอดปี

การตรวจร่างกาย

เสียงแหบ มีลมแทรกปานกลาง จากการตรวจด้วยกล้องส่องกล่องเสียง พบก้อนเนื้อทีส่ าย
เสียงทัง้ 2 ข้าง กล่องเสียงอักเสบจากโรคกรดไหลย้อน เส้นเลือดบนผิวขอด และพบ
แผลเป็ น

การตรวจทางคลิ นิก

การตรวจด้วยคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อกล่องเสียง พบเส้นประสาทเลีย้ งกล่องเสียงเป็ นอัมพาต
บางส่วนทัง้ 2 ข้าง เสียงพูดเบา ระยะเวลาออกเสียงสัน้ อัตราส่วนฮาร์โมนิค ต่อเสียง
รบกวนต่า การวิเคราะห์เสียง และอัตราส่วนเสียง S/Z ลดลง

การวิ นิจฉัยโรค

โรคเนื้องอกทีก่ ล่องเสียงชนิด Papilloma ในผูใ้ หญ่
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ผลการประเมิ น
คาอธิ บาย

สูญเสียสมรรถภาพของการออกเสียง/การพูดร้อยละ 60 – 84 หรือ คิดเป็ น การสูญเสีย
สมรรถภาพร้อยละ 21-30 ของทัง้ ร่างกาย
ได้รบั การผ่าตัดกล่องเสียง 2 ครัง้ เพื่อตัดเนื้องอกออกให้หมด และให้การทางานของกล่อง
เสียงดีขน้ึ ต้องได้รบั การติดตาม เฝ้าระวังโรค การเกิดโรคซ้า หรือเกิดมะเร็งกล่องเสียง
ตามมา ต้องได้รบั การฝึ กแก้ไขการพูด รักษาโรคกรดไหลย้อน อาจต้องใช้เครื่องขยาย
เสียงในการสอน ทางาน พยากรณ์โรคต้องเฝ้าติดตาม

ตัวอย่างที่ 7.19
สูญเสียสมรรถภาพของการออกเสียงและ/หรือการพูดร้อยละ 85-100
ประวัติ
ชายไทย อายุ 38 ปี ทางานเกีย่ วกับ พลาสติก ยาง และสารเคมี เป็ นเวลา 20 ปี ได้รบั
อุบตั เิ หตุจากการสูดดมไอของสารเคมี Vinyl chloride อย่างรุนแรง เนื่องจากเครื่องมือ
ทางานผิดปกติ หลังจากอุบตั เิ หตุ 1 ปี ได้รบั การส่องกล้องตรวจ และผ่าตัดก้อนโปลิปที่
สายเสียงทัง้ 2 ข้าง เสียงพูดดีขน้ึ หลังการผ่าตัด หยุดงาน 6 สัปดาห์ หลังจากกลับไป
ทางานได้ 1 เดือน ได้รบั อุบตั เิ หตุสดู ดมไอแอมโมเนีย มีอาการหายใจลาบาก และเสียง
แหบอย่างรุนแรงทันทีทนั ใด ได้รบั การส่องกล้องตรวจ และผ่าตัดก้อนโปลิปที่สายเสียง
ทัง้ 2 ข้างเป็ นครัง้ ที่ 2 หลังจากนัน้ ไม่มเี สียงพูด ได้รบั คาแนะนาทางจิตวิทยา เนื่องจาก
ความเครียดทีเ่ กิดขึน้
อาการปัจจุบนั
เสียงพูด เลวลง หากต้อ งใช้เสีย ง หรือหลังจากได้รบั ไอสารเคมี สารระเหย ควัน หรือ
ไอน้ ามัน เสียงแหบสัมพันธ์กบั อาการหายใจไม่ออก มีความรูส้ กึ คล้ายมีกอ้ นจุกอยู่ในคอ
ตลอดเวลา
การตรวจร่างกาย
เสียงแหบ ห้าว ลมแทรกเล็กน้อย เค้นเกร็ง แผลเป็ นทีส่ ายเสียงทัง้ 2 ข้าง จากการตรวจ
ด้วยกล้องส่องสายเสียงพบว่า การเคลื่อนไหวของเยื่อหุม้ สายเสียงลดลง พบเส้นเลือดมา
เลีย้ งมากขึน้ และผิวเยื่อหุม้ สายเสียงผิดปกติ
การตรวจทางคลิ นิก
การวิเคราะห์เสียงทางฟิ สกิ ส์ผดิ ปกติชดั เจน
การวิ นิจฉัยโรค
เกิดภยันตรายต่อเยื่อหุม้ สายเสียง เนื่องจากการสูดดมไอระเหยทีเ่ ป็ นพิษ ทางเดินหายใจ
ไวต่อการกระตุน้ มาก ทาให้เกิดอาการเสียงแหบ หายใจลาบาก
ผลการประเมิ น
สูญเสียสมรรถภาพของการออกเสียง/การพูดร้อยละ 85-100 หรือ คิดเป็ นการสูญเสีย
สมรรถภาพร้อยละ 30-35 ของทัง้ ร่างกาย
คาอธิ บาย
แนะนาให้ทาการผ่าตัดอีกครัง้ คุณภาพของเสียง และเยื่อหุม้ สายเสียงยังไม่กลับเป็ นปกติ
และมีการเปลีย่ นแปลงคล้ายมะเร็งของสายเสียง ในระยะ 5 ปี หลัง หากการพูดในสถานที่
ทีม่ กี ารป้องกันจากไอระเหย และสารพิษ มีการสูญเสียสมรรถภาพในการพูดให้ผฟู้ งั ได้ยนิ
ในระดับที่ 3 อย่างไรก็ตามการพูดในชีวติ ประจาวันมีการสูญเสียสมรรถภาพอยู่ในระดับ
ที่ 5
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ตัวอย่างที่ 7.20
สูญเสียสมรรถภาพของการออกเสียงและ/หรือการพูดร้อยละ 85-100
ประวัติ

ชายไทย อายุ 50 ปี มีอาการเสียงแหบมา 1 ปี เนื่องจากมีเนื้องอกก้อนใหญ่ทก่ี ล่องเสียง
ยังไม่มีก ารอุดกัน้ ทางเดินหายใจ 2 สัปดาห์ก่อ น ก้อนโตออกมาทางด้านหน้ าของคอ
มีอาการกลืนลาบาก น้าหนักลดลง 4.5 กก. ในเวลา 2 เดือน มีประวัตสิ บู บุหรีป่ ี ละ 40-50
ซอง และดื่มสุราค่อนข้างจัด ได้รบั การผ่าตัดกล่องเสียง ต่อมน้าเหลืองบริเวณคอออกหมด
และฉายรัง สีต าม ได้ ร ับ การถ่ า งขยายหลอดอาหาร และผ่ า ตัด เตรีย มรู เ ปิ ด ส าหรับ
ใส่ท่ อ ช่ว ยการพูด มีปญั หาใต้ข ากรรไกรต้อ งถอนฟ นั ออกจนหมด และผ่ า ตัดตกแต่ ง
ช่องปาก ยังคงสูบบุหรีท่ างรูเปิ ดหายใจทีค่ อ รับประทานอาหารได้ดี น้ าหนักคงที่ ไม่มคี น
ในครอบครัวให้การดูแล

อาการปัจจุบนั

พูดไม่ได้ ไม่สามารถฝึกการพูดด้วยหลอดอาหาร หรือใช้กล่องเสียงเทียมได้

การตรวจร่างกาย

ไม่มอี าการของการกลับเป็ นมะเร็งซ้า มีแผลเป็ นทีห่ นามากบริเวณลาคอ รูเปิ ดหายใจปกติ

การตรวจทางคลิ นิก

ขยายหลอดอาหารหลายครัง้ ไม่สามารถใส่ท่อช่วยการพูดได้

การวิ นิจฉัยโรค

มะเร็งกล่องเสียง ผูไ้ ร้กล่องเสียง

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพของการออกเสียง/การพูดร้อยละ 85-100 หรือ คิดเป็ นการสูญเสีย
สมรรถภาพร้อยละ 30-35 ของทัง้ ร่างกาย

คาอธิ บาย

ภาพลักษณ์ผดิ รูปไปจากการเป็ นมะเร็ง และได้รบั การผ่าตัดอย่างมากบริเวณลาคอ และมี
รูเปิ ดหายใจด้านหน้ า ไม่สามารถพูด ได้ด้ว ยวิธีการต่ าง ๆ หรือเครื่อ งช่ วยใด ๆ ขาด
แรงจูงใจ และความถนัดสาหรับเครื่องมือช่วยเหลือต่าง ๆ เนื่องจากเป็ นโรคพิษสุราเรือ้ รัง

7.8 หมายเหตุ :
1. คาว่า ‚ ความดังทีค่ นหูปกติจะรับฟงั ได้ ‛ตรงกับคาในภาษาอังกฤษว่า ‚ Speak at a level sufficient to be heard
by normal hearing person‛ ถ้าเสียงพูดนัน้ เบาเกินไปจนรับฟงั ไม่ได้กถ็ อื ว่าผิดปกติ
2. คาว่า ‚ ความชัดเจนด้วยเสียงอักขระน้าเสียงและความหมาย ‛ ตรงกับคาในภาษาอังกฤษว่า ‚ Correct articulation,
voice quality and language (As a function of meaning) หมายถึง ความชัดถ้อยชัดคา เสียงไม่สนั ่ แตกพร่า แหบ
และมีใจความทีเ่ ข้าใจได้
3. การพูดจะต้องไม่ชา้ มาก เร็วมาก หรือติดตะกุกตะกัก เช่น ติดอ่าง และมีกาลังพอที่จะพูดได้นานให้เป็ นใจความ
พอจะใช้เป็ นประโยชน์ได้
4. นักพยาธิวทิ ยาของการพูด (Speech Pathologist) หมายถึง ผู้ทเ่ี รียนจบวิชา Speech pathology สาขาความ
ผิดปกติของการพูดและการได้ยนิ
5. แพทย์โสต ศอ นาสิก (Otolaryngologist) หมายถึง แพทย์ซง่ึ ได้รบั วุฒบิ ตั รหรือหนังสืออนุมตั จิ ากแพทยสภาในสาขานี้
6. แพทย์ผมู้ คี วามรูค้ วามชานาญทางประสาทวิทยา (Neurologist) หมายถึง แพทย์ซง่ึ ได้รบั วุฒบิ ตั รหรือหนังสืออนุ มตั ิ
จากแพทยสภาในสาขานี้
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7. คาว่า ‚ สถานทีเ่ งียบพอสมควร ‛ หมายความถึง ห้องทางานปกติทอ่ี าจจะมีเสียงจากภายนอกผ่านเข้ามาบ้างแต่ไม่
ถึงกับรบกวนการทางานแต่อย่างใด
8. ตัวอย่างการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของการพูด
ตัวอย่างทีผ่ ปู้ ว่ ยคนหนึ่งได้ผลการตรวจดังนี้
ก. ในหนึ่งช่วงหายใจพูดประโยคทีม่ คี า 10 คาไม่ได้
ข. พูดติดต่อกันได้นานไม่ถงึ 10 วินาที
ค. นับเลข 1-100 ได้ไม่ครบในเวลา 2 นาที
ง. พิจารณาความผิดปกติของการพูดจากตารางองค์ประกอบทัง้ 3 ของการพูดได้ดงั นี้
Audibility

=

ร้อยละ 10

Intelligibility

=

ร้อยละ 60

Functional efficiency

=

ร้อยละ 15

การสูญเสียสมรรถภาพในออกเสียงและ/หรือการพูดของคนปว่ ยรายนี้เท่ากับร้อยละ 60 หรือ
จ. พิจารณาจากตารางที่ 7-8 จะเห็นว่าร้อยละ 60 ของการสูญเสียสมรรถภาพในการออกเสียงและ/หรือ
การพูดมีค่าเท่ากับการสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 21 ของทัง้ ร่างกาย
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บทที่ 8
ระบบผิวหนัง
8.1 หลักและวิ ธีการประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของระบบผิวหนัง
8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.1.4

การสูญเสียสมรรถภาพของระบบผิวหนัง ได้แก่
โครงสร้างผิวหนัง หน้ าที่ และความผิดปกติ
สาเหตุที่ทาให้เกิ ดการสูญเสียสมรรถภาพของผิวหนัง
การประเมิ นความผิดปกติ ทางคลิ นิกของผิวหนัง

8.2 ความผิดปกติ ของผิวหนังที่พบบ่อย
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4

แผลเป็ น (Scars) และ การปลูกถ่ายผิวหนัง (Skin Grafts)
ผิวหนังอักเสบจากการสัมผัส (Contact Dermatitis)
ผืน่ แพ้ยางธรรมชาติ (Natural Rubber Latex Allergy)
มะเร็งผิวหนัง

8.3 เกณฑ์การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของผิวหนัง
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บทที่ 8
ระบบผิวหนัง
บทนี้ ก ล่ า วถึง การประเมิน การสูญ เสีย สมรรถภาพของระบบผิว หนั ง และการประเมิน ค่ า การสูญ เสีย
สมรรถภาพ เป็ นร้อยละของทัง้ ร่างกาย
การสูญเสียสมรรถภาพของระบบผิวหนัง หมายถึง ความผิดปกติทางผิวหนังทีค่ งอยู่หลังการรักษาและฟื้ นฟู
อย่างเต็มทีแ่ ล้ว โดยความผิดปกตินนั ้ จะไม่การเปลีย่ นแปลงอีกต่อไป

8.1 หลักและวิ ธีการประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของระบบผิ วหนัง
8.1.1 การสูญเสียสมรรถภาพของระบบผิวหนัง ได้แก่
1. การสูญเสียหน้าทีใ่ นการป้องกันอวัยวะต่างๆ ของผิวหนัง
2. การสูญเสียหน้าทีใ่ นการรับความรูส้ กึ สัมผัสและอุณหภูมิ
3. การสูญเสียหน้าทีใ่ นการเก็บน้าและเกลือแร่ในร่างกาย
4. การสูญเสียหน้าทีเ่ กีย่ วกับการทางานของต่อมเหงื่อ ต่อมไขมัน ผม เล็บ และสีผวิ
5. การสูญเสียความงามตามธรรมชาติทค่ี วรมี เช่น การเปลีย่ นแปลงสีผวิ มีแผลเป็ นสูญเสียเส้นผม เป็ นต้น
6. การสูญเสียภาพลักษณ์ของอวัยวะ เช่น สูญเสียหนังศีรษะ หู จมูก เปลือกตาบนและล่าง คาง ต้นคอ
เต้านม อวัยวะเพศ และข้อยึดติด เป็ นต้น
8.1.2 โครงสร้างผิวหนัง หน้ าที่ และความผิดปกติ
โครงสร้าง หน้าที่ และความผิดปกติของผิวหนัง สรุปได้ตามตารางที่ 8-1
ตารางที่ 8-1 โครงสร้างผิวหนัง หน้ าที่ และความผิดปกติ
โครงสร้าง
หนังกาพร้า ( Epidermis)
Stratum corneum
Squamous and basal cells
Melanocytes

ป้องกันเชือ้ โรค สารเคมี และ การสูญเสียน้ า
สร้างผิวหนังชัน้ บน และซ่อมแซมแผล
ปกป้องแสงแดดและรังสีอลั ตราไวโอเลต

Langerhans cells

ภูมติ า้ นทานผิวหนัง

หนังแท้ (Dermis)
Blood vessels and mast cell

หน้ าที่

นาสารอาหาร, ควบคุมอุณหภูม,ิ
ขยายหลอดเลือด
Lymphatics
ระบบถ่ายเทของเสีย และภูมคิ มุ้ กัน
Nerve tissue
รับความรูส้ กึ
Connective tissue
ป้องกันการกระแทก, ซ่อมแซมผิว
ต่อมเหงื่อ (Eccrine sweat gland) ควบคุมอุณหภูม ิ
ต่อมไขมัน Sebaceous gland สร้างไขมันผิวหนัง
เล็บ
ช่วยจับสิง่ ของขนาดเล็ก

ความผิ ดปกติ
ติดเชือ้ , ผื่น, ผิวหนังอักเสบ, ผิวแห้ง
มะเร็งผิวหนัง, แผล
ด่างขาว, ไหม้แดด, สีผวิ เข้ม มะเร็งผิวหนัง
ชนิด melanoma
ผื่นแพ้สมั ผัส (Allergic contact
dermatitis)
แผล, ลมพิษ, heat stroke
บวม
ชา, ปวด, คัน, ความรูส้ กึ เปลี่ยน
แผลเป็ น, หนังแข็ง
ทนความร้อนไม่ได้ (heat intolerance)
สิว, ผิวแห้ง
ติดเชือ้ , ขอบเล็บอักเสบ, หยิบสิง่ ของ
ลาบาก
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8.1.3 สาเหตุที่ทาให้เกิ ดการสูญเสียสมรรถภาพของผิวหนัง
ก. สารเคมี (Chemical condition)
1. ผื่นผิวหนังอักเสบจากการสัมผัส (Contact Dermatitis)
2. สิวจากน้ามัน, น้ามันดิน, ยาฆ่าแมลง (Acnegenic agents)
3. ผิวขาวหรือดาผิดปกติ (Pigmentary change)
4. มะเร็งผิวหนังจากสารก่อมะเร็ง(Carcinogens)
ข. การขูดขีด และเสียดสี (Mechanical condition)
1. ตาปลา, ผิวหนาแข็ง, ผิวแตก, เลือดออก
2. ตุ่มน้าพุพอง, เศษวัสดุฝงั ใต้ผวิ
ค. ความร้อน ความเย็น แสงแดด รังสีต่างๆ (Physical condition)
1. มะเร็งผิวหนัง
2. ตุ่มน้าพุพอง, แผล
ง. การติ ดเชื้อโรค (Biologic condition)
1. แบคทีเรีย
:
ผื่น/แผลหนอง, ไฟลามทุง่ , วัณโรคผิวหนัง
2. ไวรัส
:
เริม, หูด
3. รา
:
กลาก, เกลือ้ น, ชันนะตุ
4. ปรสิต
:
หิด, เหา, พยาธิปากขอ
8.1.4 การประเมิ นความผิดปกติ ทางคลิ นิกของผิวหนัง
การประเมินความผิดปกติของผิวหนังต้องอาศัยการซักประวัตกิ ารเจ็บป่วย การพิจารณาจากอาการ และ
อาการแสดง การตรวจร่างกายอย่างละเอียด และการทดสอบทีเ่ หมาะสม ได้แก่
: การทดสอบภูมแิ พ้ดว้ ยวิธี patch, open, prick, intracutaneous, และ serologic allergy tests
: การตรวจรอยโรคด้วย Wood’s light
: การตัดชิน้ เนื้อเพื่อตรวจทางพยาธิวทิ ยา
: การตรวจและเพาะเชือ้ แบคทีเรีย, ไวรัส และเชือ้ รา
ก. การแปลผลอาการและอาการแสดง
อาการทีส่ าคัญของโรคผิวหนัง คือ อาการคัน พิจารณาจากอาการคันว่า รบกวนการประกอบในกิจวัตร
ประจาวันมากน้อยเพียงใด และมีอาการแสดงทีส่ ามารถสนับสนุนอาการคันทีผ่ ปู้ ว่ ยให้ประวัติ เช่น ผื่นหนา, รอยแกะเกา
หรือรอยดา
ข. การทดสอบผืน่ แพ้สมั ผัส (Patch test)
การทดสอบผื่นแพ้สมั ผัสเพื่อวินิจฉัยโรคผื่นแพ้สมั ผัส (allergic contact dermatitis) เป็ นการทดสอบ
ผูป้ ่วยที่สงสัยว่าผื่นผิวหนังอักเสบมีสาเหตุจากการสัมผัสสารใดก็ตามทีผ่ วิ หนัง ซึ่งเป็ นวิธที ดสอบที่ต้องอาศัยความ
ชานาญของแพทย์ผทู้ าการทดสอบ เพื่อการแปลผลทีถ่ ูกต้อง
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8.2 ความผิดปกติ ของผิวหนังที่พบบ่อย
8.2.1 แผลเป็ น (Scars) และการปลูกถ่ายผิวหนัง (Skin Grafts)
ก. แผลเป็ น เป็ นความผิดปกติข องผิวหนังที่มีสาเหตุ ม าจากแผลไฟไหม้ จากอุบตั ิเหตุ หรือจากโรค
ผิวหนังบางประเภท ทาให้เกิดการสูญเสียภาพลักษณ์ของผิวหนัง
การประเมิ นแผลเป็ น ควรระบุลกั ษณะต่าง ๆ ของแผลเป็ นให้ชดั เจน ดังนี้
1) รูปร่าง สี ขนาด (ระบุความกว้าง ยาว)
2) จานวน
3) ตาแหน่ง
4) การยุบตัวลง บุ๋ม (atrophic) หรือเป็ นเนื้อนูน (hypertrophic)
5) ความอ่อนนุ่ม ยืดหยุ่น หรือแข็ง บางหรือหนา ผิวราบเรียบหรือขรุขระ
6) มีการดึงรัง้ กับเนื้อเยื่อ กล้ามเนื้อ กระดูก หรือข้อทีอ่ ยู่ภายใต้แผลเป็ นหรือไม่
ผูป้ ระเมินควรถ่ายภาพแผลเป็ น โดยใช้ภาพสีทช่ี ดั เจน และถ่ายในหลาย ๆ ท่า จะทาให้การประเมินลักษณะ
แผลเป็ นทาได้ถูกต้องยิง่ ขึน้
ควรพิจารณาร่วมด้วยว่า แผลเป็ นทีป่ ระเมินนัน้ ยังมีการเปลีย่ นแปลงได้อกี หรือไม่ หรือเป็ นแบบถาวรแล้ว
ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลง ในบางราย การทางานของผิวหนังบริเวณแผลเป็ นยังคงเป็ นปกติ แต่ไม่สามารถทาให้ภาพลักษณ์
ของผิวหนังดีขน้ึ และในทางตรงกันข้าม บางรายสามารถแก้ไขให้ภาพลักษณ์ของแผลเป็ นดีขน้ึ แต่ไม่สามารถทาให้
การทางานของผิวหนังกลับมาเป็ นปกติ
ข. การปลู ก ถ่ า ยผิ ว หนั ง เป็ น การน าผิว หนั ง จากบริเ วณอื่ น มาทดแทนผิว หนั ง ที่สู ญ เสีย ไปจาก
อุบตั ิเหตุ หรือจากโรค แต่ ผิวหนังที่ปลูก ถ่ าย อาจไม่เหมือ นผิว หนัง ปกติ เนื่องจากมัก จะไม่มีขน ขาดความชุ่ มชื้น
ไม่ออ่ นนุ่ม และความรูส้ กึ ลดลง นอกจากนี้ สีของผิวหนังอาจผิดปกติไม่เหมือนเดิม ทาให้มกี ารสูญเสียภาพลักษณ์ของ
ผิวหนัง ควบคู่ไปกับการทางานที่ไม่ปกติ ผิวหนังจะมีภูมติ ้านทานต่อเชือ้ โรคลดลง เกิดการติดเชือ้ ได้ง่าย และความ
ทนทานต่อแรงเสียดทาน ต่อสารเคมี หรือความร้อนจะลดลง ทาให้เกิดอันตรายต่อผิวหนังได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ถ้า
เป็ นการปลูกถ่ายผิวหนังในบริเวณทีเ่ กิดการบาดเจ็บได้ง่าย เช่น หลังมือ หน้า และคอ เป็ นต้น
ผูป้ ระเมินควรพิจารณาแผลเป็ น และการปลูกถ่ายผิวหนังว่า มีผลกระทบต่อการประกอบกิจวัตรประจาวัน
หรือไม่ มากน้อยเพียงใดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าแผลเป็ นทาให้การทางานของผิวหนังผิดปกติไป เช่น เหงื่อลดลง
ขนขึน้ น้อยลง มีการสูญเสียเล็บ หรือสีผวิ ที่เปลี่ยนแปลงไป และถ้ามีการประกอบกิจวัตรประจาวันที่ผดิ ปกติเกิดขึ้น
จากสาเหตุอ่นื เช่น ความผิดปกติของระบบประสาทส่วนปลาย หรือจากข้อยึดติดต้องประเมินการสูญเสียทางระบบ
ประสาท และระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และ ข้อ ควบคู่ไปด้วย
8.2.2 ผิวหนังอักเสบจากการสัมผัส (Contact Dermatitis)
ผิวหนังอักเสบจากการสัมผัส เป็ นการอักเสบของผิวหนังทีเ่ กิดจากการสัมผัสสารภายนอก ผื่นสัมผัสนี้
เป็ นโรคผิวหนังจากการทางานทีส่ าคัญโดยมีตาแหน่งทีพ่ บบ่อย คือ มือ, ข้อมือ และแขน
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ผิวหนังอักเสบจากการสัมผัสแบ่งได้เป็ น 2 แบบ คือ ผิวหนังอักเสบจากสารระคายเคือง (irritant
contact dermatitis) พบร้อยละ 80 ของผูป้ ว่ ย เกิดจากสารก่อระคายทาลายผิวโดยตรง และผิวหนังอักเสบจากการ
สัมผัสสารก่อภูมแิ พ้ (allergic contact dermatitis) พบร้อยละ 20 ของผูป้ ่วย เกิดจากปฏิกริ ยิ าภูมติ ้านทานของร่างกาย
แบบ delay-type hypersensitivity ต่อสารก่อภูมแิ พ้
สารก่อระคายเคืองทีม่ คี วามเข้มข้นสูงจะทาให้ผวิ ไหม้พอง ในขณะทีส่ ารก่อระคายเคืองทีม่ คี วามเข้มข้นต่ า
หากสัมผัสบ่อยครัง้ จะเกิดการทาลายผิวหนังสะสม ทาให้มอี าการผิวแห้ง ผิวลอก ผิวแตก เป็ นแผล ผิวหนังจะสูญเสีย
ความสามารถในการป้องกันสารภายนอกเข้าสูผ่ วิ และสูญเสียความชุ่มชืน้ ภายในผิว สารหลายชนิดสามารถเป็ นสารก่อ
ระคายเคืองหากมีความเข้มข้นสูง และเป็ นสารก่อภูมแิ พ้เมื่อมีความเข้มข้นต่ า เช่น chromate, nickel salt, epoxy
resins และสารกันบูดบางชนิด นอกจากนี้สารก่อภูมแิ พ้ทม่ี โี ครงสร้างทางเคมีคล้ายกัน สามารถก่อให้เกิด ผื่นแพ้สมั ผัส
ได้ในคน ๆ เดียวกัน เช่น ผู้ท่แี พ้น้ า ยาย้อมผม ซึ่งประกอบด้วยสาร paraphenylenediamine อาจจะแพ้ยาชากลุ่ ม
benzocaine ด้วย ปรากฏการณ์น้เี รียกว่า cross – sensitivity
การวินิจฉัยทีถ่ ูกต้องเป็ นสิง่ สาคัญในการดูแลรักษาผูป้ ว่ ยกลุ่มนี้ เนื่องจากมักพบผูป้ ว่ ยมีผ่นื ทัง้ 2 แบบ พร้อม
กัน ซึ่ง ยากต่ อ การวิ นิ จ ฉั ย แยกโรค หากดู เ ฉพาะอาการแสดงและพยาธิส ภาพ การวิ นิ จ ฉั ย โรคผื่ น แพ้ ส ัม ผัส
ต้องอาศัยการทดสอบ patch test ในขณะทีผ่ ่นื ระคายเคือง ต้องอาศัยการซักประวัตกิ ารเจ็บป่วยโดยละเอียด รวมถึง
เรื่องการทางาน งานอดิเรก และการใช้ชวี ติ ประจาวัน อย่างไรก็ตามการแนะนาให้ผปู้ ่วยหลีกเลีย่ งการสัมผัสสารต้นเหตุ
เป็ นวิธีท่ดี ีท่ีสุดในการป้องกันการเกิดผื่นซ้า หากยังสัมผัสสารนัน้ อยู่จะทาให้มีอาการเรื้อรังและนาไปสู่การสูญเสีย
สมรรถภาพในการทางานและการประกอบกิจวัตรประจาวันได้
8.2.3 ผืน่ แพ้ยางธรรมชาติ (Natural Rubber Latex Allergy)
ปจั จุบนั พบว่าการแพ้ยางธรรมชาติมคี วามสาคัญทางการแพทย์และการประกอบอาชีพมากขึน้ กว่าแต่ก่อน
เนื่องจากมีการแพ้แบบเฉียบพลัน hypersensitivity type 1 (IgE mediated immediate hypersensitivity) ซึง่ ทาให้มี
อันตรายถึงชีวติ ได้ อาการดังกล่าวเกิดจากการแพ้โปรตีนในยางธรรมชาติ ทีใ่ ช้ทาถุงมือ และอุปกรณ์เครื่องใช้ทเ่ี ป็ นยาง
ผูท้ ม่ี คี วามเสีย่ งสูงต่อการแพ้ ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ ทีใ่ ช้ถุงมือยาง ผูป้ ว่ ยทีต่ อ้ งใส่สายสวนปสั สาวะบ่อย ผูป้ ว่ ย
atopic dermatitis และผูป้ ่วยทีม่ ผี วิ หนังอักเสบบริเวณมืออยู่ก่อน อาการการแสดงมีตงั ้ แต่ เกิดผื่น คัน ลมพิษบริเวณ
ทีส่ มั ผัส หรือ บวม (angioedema) มีน้ามูก น้าตาไหลไปจนถึงเป็ นหอบ หืด และถ้าเป็ นมากอาจทาให้เกิด anaphylaxis ได้
การแพ้แบบนี้สามารถพบร่วมกับการแพ้แบบ Delayed type hypersensitivity ซึง่ มีสาเหตุมาจากสารเร่ง
ปฏิกริ ยิ า และสารต้านอนุมลู อิสระในกระบวนการผลิตยางได้ บางครัง้ ผื่นทีม่ อื ซึง่ มีลกั ษณะแบบผิวหนังอักเสบ อาจทาให้
ไม่ได้นึกถึงการแพ้ยางแบบเฉียบพลัน ให้สงั เกตอาการทางระบบอื่นด้วย เช่น น้ าตาไหล คัดจมูก และอาการทางเดิน
หายใจ
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การรักษาทาได้โดยการหลีกเลีย่ งการสัมผัส ซึง่ บางครัง้ อาจได้รบั ทางการสูดดมแป้งจากถุงมือหรือเครื่องมือ
อื่นทีท่ าจากยาง ทาให้เกิดอาการทางเดินหายใจได้ ผูท้ แ่ี พ้ตอ้ งหลีกเลีย่ งบริเวณทีม่ กี ารใส่แป้งในถุงมือด้วย
8.2.4 มะเร็งผิวหนัง
มะเร็งผิวหนังทีพ่ บบ่อยมี 3 ชนิด คือ
(1) Basal cell carcinoma
(2) Squamous cell carcinoma
(3) Malignant melanoma
(1)

มะเร็งผิ วหนังชนิ ด Basal cell carcinoma (BCC) เป็ นชนิดที่พบมากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

คนผิวขาว ปจั จัยเสีย่ งต่อการเกิดมะเร็งชนิดนี้ คือ ผิวซึง่ ขาวและไม่ค่อยมีสคี ล้าเมื่อถูกแดด, การโดนแดดเป็ นประจา,
บุคคลทีเ่ ริม่ เป็ นกระตัง้ แต่ในวัยเด็ก, การได้รบั รังสีรกั ษา และสารหนู มะเร็งผิวหนังชนิดนี้ มีหลายรูปแบบทัง้ ทางคลินิก
และจุ ลพยาธิวิท ยา นอกจากนี้ ย ัง มีช นิ ด ที่เ กิด จากพัน ธุ ก รรมที่เ รีย กว่ า basal cell nevus หรือ Gorlin syndrome
โดยทัวไป
่ basal cell carcinoma มักจะลุกลามเฉพาะที่ ไม่แพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นๆ เป้าหมายของการรักษา จึงอยู่
ทีก่ ารกาจัดเนื้องอกโดยพยายามมิให้เกิดการเสียรูปลักษณ์ของผิวหนังโดยรอบ
(2) มะเร็งผิวหนังชนิ ด Squamous cell carcinoma (SCC) ปจั จัยเสีย่ งต่อการเกิดมะเร็งชนิดนี้ คือ ผิว
ซึง่ ขาวและการได้รบั แสงแดดมาก ซึง่ มักทาให้เกิดเนื้องอกก่อนมะเร็งทีเ่ รียกว่า actinic keratosis ปจั จัยเสีย่ งอื่นๆ ได้แก่
สารหนู, polycyclic aromatic hydrocarbon; infrared, รังสีรกั ษา นอกจากนัน้ มะเร็งชนิดนี้ยงั อาจเกิดบนแผลเป็ นทีม่ ี
สาเหตุมาจากความร้อน การบาดเจ็บ และการอักเสบบางชนิด มะเร็งชนิดนี้มลี กั ษณะทางคลินิกและจุลพยาธิวทิ ยา
หลายแบบ และมีโอกาสแพร่กระจายสูง ถ้ามีตาแหน่ งทีเ่ กิดบริเวณ ริมฝี ปาก หลังมือ และขมับ หรือทีม่ ขี นาดใหญ่และ
อยู่ลกึ หรือเป็ นมะเร็งชนิด anaplastic การรักษาจะมีแนวทางเดียวกันกับ มะเร็งผิวหนังชนิด Basal cell carcinoma
แต่จาเป็ นต้องตรวจติดตามผลการรักษาอย่างใกล้ชดิ และต้องให้ผปู้ ว่ ยหลีกเลีย่ งจากแสงแดด
(3) มะเร็งผิ วหนังชนิ ด Malignant melanoma (MM) เป็ นมะเร็งผิวหนังซึง่ เกิดจากเซลล์สแี ละไฝทีพ่ บได้
มากขึน้ ในปจั จุบนั และเป็ นสาเหตุการตายที่สาคัญ แพทย์จาเป็ นต้องทาการวินิจฉัยและรักษาให้ได้อย่างรวดเร็ว
ในระยะเริม่ แรก เพราะการพยากรณ์โรคขึน้ กับความลึกของมะเร็ง ในกรณีทม่ี ะเร็งยังไม่ลุกลามหรือลุกลามไม่มาก
(insitu หรือ early invasive) หากสามารถผ่าตัดออกได้หมดก็จะทาให้หายขาดได้ ในทางตรงกันข้ามหากลุกลาม
ไปมากแล้ว การเลือกวิธกี ารรักษาจะมีจากัดและมีการพยากรณ์โรค ทีไ่ ม่ดี
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8.3 เกณฑ์การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของผิวหนัง
ทาได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้
1. การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพ ตามความมากน้ อยของการสูญเสียภาพลักษณ์ ของผิ วหนัง
ในส่วนต่างๆ ของร่างกาย พิจารณาจากการเปลีย่ นแปลงของสีผวิ , รูปทรง และโครงสร้างของผิวหนัง ซึง่ เกิดจาก
การบาดเจ็บหรือโรค โดยคิดเป็ นร้อยละของทัง้ ร่างกาย ดังมีรายละเอียดตามตารางที่ 8-2
2. การประเมิ นการสูญเสี ยสมรรถภาพของผิ วหนัง ตามความรุนแรงของโรค วิธนี ้ีจะพิจารณาจาก
ความรุนแรงของโรคและผลกระทบต่อความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจาวันเป็ นหลัก ความรุนแรงของโรคจะ
พิจารณาจากอาการและอาการแสดง ความถีบ่ ่อยของอาการ และจานวนครัง้ มากน้อยของการรักษา โดยทัวไปแล้
่
ว ยิง่ มี
อาการบ่อยครัง้ มีความรุนแรงของอาการเพิม่ ขึน้ และมีจานวนครัง้ ของการรักษาเพิม่ ขึน้ จะยิง่ ทาให้มรี ะดับการสูญเสีย
สมรรถภาพเพิม่ มากขึน้ การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของผิวหนังตามความรุนแรงของโรคจะคิดเป็ นร้อยละของ
ทัง้ ร่างกาย ดังมีรายละเอียดตามตารางที่ 8-3
ในการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพจะต้องนาวิธีทงั ้ สองมาเปรียบเทียบกันว่า วิธีใดให้ค่าการสูญเสีย
สมรรถภาพมากกว่ากัน และให้ใช้วธิ นี ัน้ ในการประเมิน ในกรณีทผ่ี ูร้ บั การประเมินมีการสูญเสียสมรรถภาพของระบบ
อวัยวะอื่นร่วมด้วย ให้ประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะแต่ละระบบ แล้วนาค่าการสูญเสียฯ เหล่านัน้ มารวมกัน
โดยใช้ ตารางค่ารวม (Combine Values Charts)
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ตารางที่ 8-2 การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพจากการสูญเสียภาพลักษณ์ของผิวหนัง คิดเป็ นร้อยละของทัง้ ร่างกาย
บริเวณของผิวหนังที่มีการสูญเสียภาพลักษณ์
1. สูญเสียหนังศีรษะ
2. สูญเสียรูปทรงผิวหนังใบหูหนึ่งข้าง
3. สูญเสียรูปทรงผิวหนังจมูก
4. สูญเสียรูปทรงผิวเปลือกตาบนหรือล่าง
5. สูญเสียรูปทรงคิว้ 1 ข้าง
6. สูญเสียรูปทรงผิวหนังริมฝีปากบนหรือล่าง
7. สูญเสียรูปทรงผิวหนังของใบหน้า
8. สูญเสียรูปทรงผิวหนังของต้นคอ
9. สูญเสียรูปทรงผิวหนังของแขน 1 ข้าง
10. สูญเสียรูปทรงผิวหนังของขา 1 ข้าง
11. สูญเสียรูปทรงผิวหนังของลาตัว
12. สูญเสียรูปทรงของเต้านม 1 ข้าง
13. สูญเสียรูปทรงอวัยวะเพศหญิงหรือชาย
14. สูญเสียรูปทรงผิวหนังของมือ 1 ข้าง

ร้อยละของการสูญเสียฯของทัง้ ร่างกาย
1-10
1-5
1-5
1-10 (ดูบทที่ 6)
1-2
1-10
1-15
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5 (หญิง)
1-15 (ดูบทที่ 14,15)
1-5

คาอธิบาย : การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพอย่างถาวรบริเวณใบหน้า จะประเมินการสูญเสียสมรรถภาพ
ได้สงู สุดไม่เกินร้อยละ 15 ของทัง้ ร่างกาย
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ตารางที่ 8-3 การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพอย่างถาวรของผิวหนัง
ระดับการสูญเสียสมรรถภาพ
ระดับ 1
ร้อยละ 0-9 ของทัง้ ร่างกาย

ระดับ 2
ร้อยละ 10-24 ของทัง้ ร่างกาย

ระดับ 3
ร้อยละ 25-54ของทัง้ ร่างกาย

ระดับ 4
ร้อยละ 55-84 ของทัง้ ร่างกาย

ระดับ 5
ร้อยละ 85-95 ของทัง้ ร่างกาย

อาการและอาการแสดง
-มีอาการและอาการแสดงทีผ่ ดิ ปกติของผิวหนังเกิดขึน้ ชัวคราวหรื
่
อปรากฏเป็ นครัง้
คราว
และ
-ไม่มกี ารสูญเสียสมรรถภาพในการประกอบกิจวัตรประจาวันแต่อย่างใด
ยกเว้นในกรณีทส่ี มั ผัสสารก่อโรคบางชนิด เช่นสารเคมี หรือปจั จัยทางกายภาพ
บางอย่าง อาจทาให้สญ
ู เสียสมรรถภาพในการประกอบกิจวัตรประจาวันบางอย่าง
ไปชัวคราว
่
และ
-ไม่ตอ้ งการการรักษาหรือต้องการรักษาเป็ นครัง้ คราว
-มีอาการและอาการแสดงทีผ่ ดิ ปกติของผิวหนังเกิดขึน้ ชัวคราวหรื
่
อปรากฏเป็ นครัง้
คราว
และ
-การประกอบกิจวัตรประจาวันบางอย่างถูกจากัด
และ
-ต้องการการรักษาเป็ นครัง้ คราวหรือตลอดไป
-มีอาการและอาการแสดงทีผ่ ดิ ปกติของผิวหนังเกิดขึน้ ชัวคราวหรื
่
อปรากฏเป็ นครัง้
คราว
และ
-การประกอบกิจวัตรประจาวันหลายอย่างถูกจากัด
-ต้องการการรักษาเป็ นครัง้ คราวหรือตลอดไป
-มีอาการและอาการแสดงทีผ่ ดิ ปกติของผิวหนังเกิดขึน้ ตลอดเวลา
และ
-การประกอบกิจวัตรประจาวันหลายอย่างถูกจากัด จนทาให้ตอ้ งนอนพักรักษาตัว
อยู่ทบ่ี า้ น สถานพยาบาลหรือทีพ่ กั อื่นๆเป็ นครัง้ คราว
และ
-ต้องการการรักษาเป็ นครัง้ คราวหรือตลอดไป
-มีอาการและอาการแสดงทีผ่ ดิ ปกติของผิวหนังเกิดขึน้ ตลอดเวลา
และ
-การประกอบกิจวัตรประจาวันเกือบทัง้ หมดถูกจากัด ทาให้ตอ้ งนอนพักรักษาตัว
อยู่ทบ่ี า้ น สถานพยาบาลหรือทีพ่ กั อื่นๆเป็ นประจาหรือตลอดเวลา
และ
-ต้องการการรักษาเป็ นครัง้ คราวหรือตลอดไป
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ตัวอย่างการประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของผิวหนัง
ตัวอย่างต่อไปนี้มที งั ้ เกิดจากการทางาน โรคผิวหนังทีเ่ ป็ นมาแต่เดิมแล้วมีอาการกาเริบเนื่องจากการทางาน
และโรคผิวหนังทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับการทางานเลย แต่มอี าการรุนแรงจนเกิดการสูญเสียสมรรถภาพของผิวหนัง
ตัวอย่างที่ 8.1

การสูญเสียสมรรถภาพผิวหนังร้อยละ 0-9 ของทัง้ ร่างกาย จากผื่นผิวหนังอักเสบจากการแพ้

ประวัติ

ชายอายุ 27 ปี ทาหน้าทีเ่ ตรียม สีลาเท็กซ์ เริม่ มีผ่นื และเป็ นมากขึน้ หลังจากทางาน ทีต่ อ้ ง
สัมผัสยางเนื่องจากไม่สามารถหลีกเลีย่ งการสัมผัสยางผื่นจึงไม่ดขี น้ึ แต่เมื่อเปลีย่ นงาน
แล้วไม่ปรากฏมีผ่นื มา 1 ปี

อาการปัจจุบนั

ไม่มี

การตรวจร่างกาย

มือและแขน ไม่มผี ่นื ผิวหนังอักเสบ

การตรวจทางคลิ นิก

Patch test ให้ผลบวกต่อ nonmercurial preservative, 2 – n – 4 - isothiazolin ทีม่ อี ยู่
ในสีลาเท็กซ์

การวิ นิจฉัยโรค

ผื่นผิวหนังอักเสบจากการแพ้สารกันเสียทีห่ ายแล้ว

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 0 ของทัง้ ร่างกาย
ผู้ป่ว ยรายนี้ ส ามารถท างานอื่น ที่ไ ม่ มีก ารสัม ผัส สารกัน เสีย โดยไม่ มีข้อ จ ากัด ในการ

คาอธิ บาย

ประกอบกิจวัตรประจาวัน สีลาเท็กซ์ไม่ได้มสี ว่ นประกอบของยางธรรมชาติจงึ ไม่ทาให้เกิด
การแพ้ยางธรรมชาติ
ตัวอย่าง 8.2

การสูญเสียสมรรถภาพผิวหนังร้อยละ 0-9 ของทัง้ ร่างกาย จากผิวหนังด่างขาว

ประวัติ

ผูร้ บั การประเมินหญิงอายุ 38 ปี แผลไฟไหม้บริเวณแขน (the second degree burn)
แผลหายเป็ นปกติแล้ว

อาการปัจจุบนั

ไม่มี

การตรวจร่างกาย

พบผิวหนังด่างขาวขนาด 7x12 ซม ที่แขน แต่ผวิ หนังส่วนที่เป็ นด่างขาวยังทางานได้
ตามปกติ

การวิ นิจฉัยโรค

ผิวหนังด่างขาว(Depigmentation caused by thermal burn)

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 1 ของทัง้ ร่างกาย
ผู้ป่วยรายนี้ไม่มกี ารสูญเสียสมรรถภาพในการทางาน แต่มกี ารสูญเสียภาพลักษณ์ของ

คาอธิ บาย

ผิวหนังในการประเมิน ควรจะมีการถ่ายภาพตาแหน่ งทีเ่ ป็ นด่างขาวด้วย เพื่อช่วยในการ
ประเมินค่าร้อยละการสูญเสีย ตามตาราง 2 หัวข้อ 9
ตัวอย่าง 8-3

การสูญเสียสมรรถภาพผิวหนังร้อยละ 0-9 จากผิวหนังอักเสบจากการแพ้และด่างขาวจาก
การทางาน

ประวัติ

ผูร้ บั การประเมินชายอายุ 52 ปี อาชีพภารโรง ทางานมานาน 13 ปี มีผ่นื ทีม่ อื เป็ นๆ
หายๆจากการทางานที่เปี ยกชื้นและผงซักฟอกและน้ ายาฆ่าเชื้ อที่มีส่วนประกอบของ
paratertiary butyl phenol (TBP) เริม่ มีผ่นื ด่างขาวทีด่ า้ นข้างของนิ้วมือ หลังมือ ปลาย
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แขนมา 10 ปี ปจั จุบนั เริม่ เป็ นทีต่ ้นขา รักษาด้วยการฉายแสงหลังทานยา methoxalen
(PUVA therapy) ไม่ดีข้นึ การใช้เครื่องสาอางกลบให้ผลที่ไม่น่าพอใจ เมื่อทางาน
กลางแจ้ง บริเวณทีด่ ่างขาวมีอาการไหม้ตอ้ งใช้ยากันแดดประจา
อาการปัจจุบนั

ไม่มอี าการ

การตรวจร่างกาย

ด่างขาว และ อาการผิวหนังเสือ่ มจากแสงแดด ได้แก่ รอยย่น ช้า และ ขุย

การตรวจทางคลิ นิก

Patch test ให้ผล 2+ ต่อ TBP 1% ตาแหน่ งทีท่ าการทดสอบ เกิดการด่างขาวหนึ่งเดือ น
หลังจากทดสอบ

การวิ นิจฉัยโรค

ผิวหนังอักเสบจากการแพ้และด่างขาวจากสาร กลุ่มฟีนอลทีส่ มั ผัสขณะทางาน

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพ ร้อยละ 5 ของทัง้ ร่างกาย

คาอธิ บาย

การสูญเสียสมรรถภาพมีผลกระทบต่อทากิจกรรมกลางแจ้ง แต่ไม่มผี ลต่อภาพลักษณ์และ
การเข้าสังคม

ตัวอย่าง 8-4

การสูญเสียสมรรถภาพผิวหนัง ร้อยละ 0-9 ของทัง้ ร่างกาย จากผื่นลมพิษเรือ้ รัง

ประวัติ

ผูร้ บั การประเมินหญิง อายุ 35 ปี มผี ่นื ลมพิษเป็ น ๆ หาย ๆ มา 10 ปี

อาการปัจจุบนั

ผื่นทีม่ อื บวม คัน บางครัง้ เป็ นอุปสรรคในการขับรถ หรือหยิบของ แต่ไม่รบกวนการนอน
การมี เ พศสั ม พั น ธ์ หรื อ กิ จ วั ต รประจ าวั น อาการดี ข้ึ น หลั ง จากที่ ไ ด้ ร ั บ ยาต้ า น
ฮีสตามีน

การตรวจร่างกาย

ผื่นลมพิษ ประมาณ ร้อยละ 10 ของทัง้ ร่างกาย ทีผ่ วิ (body surface area) ทีม่ อื หน้า
และลาตัว

การตรวจทางคลิ นิก

พบ เม็ดเลือดขาว eosinophil 12%

การวิ นิจฉัยโรค

ลมพิษเรือ้ รัง (chronic urticaria)

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 5 ของทัง้ ร่างกาย
ผู้ ป่ ว ยรายนี้ ไ ม่ มี ผ ลกระทบต่ อ การประกอบกิ จ วัต รประจ าวัน แต่ ถ้ า ได้ sedative

คาอธิ บาย

antihistamine อาจจะมีผลต่อกิจกรรมบางอย่าง เช่น ขับรถ หรือการทากิจกรรมกลุ่ม
การประเมินอาจเพิ่มขึ้น ถ้าลมพิษเรื้อรัง และไม่สามารถควบคุ มอาจประเมินได้ถึง
ร้อยละ 20
ตัวอย่าง 8-5

การสูญเสียสมรรถภาพ ร้อยละ 0-9 ของทัง้ ร่างกาย จากผื่นแพ้สมั ผัส

ประวัติ

ผูร้ บั การประเมินชาย อายุ 32 ปี อาชีพช่างก่อสร้าง มีผ่นื ทีม่ อื และเท้า หลังจากทางาน
สัมผัสกับปูนซีเมนต์เปี ยก เคยได้รบั การรักษาด้วย prednisolone 2 ครัง้ อาการดีขน้ึ เมื่อ
ไม่ได้สมั ผัสปูนซีเมนต์ แต่ไม่หายขาด

อาการปัจจุบนั

มาด้ว ยผื่น ที่มือ เรื้อ รัง เป็ น ๆ หาย ๆ ต้อ งได้ร ับ การรัก ษาเป็ น ครัง้ คราว สามารถท า
กิจกรรมได้ตามปกติ เมื่อสัมผัสปูนซีเมนต์และหินแห้ง ๆ อาการจะเป็ นมากขึน้
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การตรวจร่างกาย

ผื่นทีม่ อื เป็ น severe dermatitis

การตรวจทางคลิ นิก

Patch test ให้ผลบวกต่อโครเมตทีเ่ ป็ นสารสาคัญในปูนซีเมนต์ และเครื่องหนัง

การวิ นิจฉัยโรค

ผื่นแพ้สมั ผัสโครเมต จากการทางาน (Allergic contact dermatitis due to chromate
from occupational cement exposure)

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 9 ของทัง้ ร่างกาย

คาอธิ บาย

มีผลกระทบต่อการประกอบกิจวัตรประจาวันบางอย่าง และต้องการการรักษาเป็ นครัง้ คราว

ตัวอย่าง 8.6

การสูญเสียสมรรถภาพ ร้อยละ 10 ของทัง้ ร่างกายจากแผลเป็ นนูนซึง่ เกิดจากความร้อน

ประวัติ

ผู้ร ับการประเมินชายอายุ 43 ปี แผลจากความร้อ น second

degree burn บริเ วณ

ด้านข้างของลาคอ มีลกั ษณะเป็ นแผลเป็ นนูน พืน้ ทีป่ ระมาณร้อยละ 1 ของพืน้ ผิวกาย
อาการปัจจุบนั

แผลเป็ น มีอ าการไวต่ อ แสงแดด ท าให้ต้ อ งทาครีม กัน แดดตลอดเวลาที่อ ยู่ ข้า งนอก
แผลเป็ นมีอาการระคายง่าย และไม่สามารถทนต่ อการระคายจากเสื้อผ้าได้ บางครัง้
มีอาการคันและแสบร้อน ทาให้ตอ้ งหยุดทากิจกรรมเป็ นเวลา 5 ถึง 10 นาที

การตรวจร่างกาย

แผลเป็ น มีลัก ษณะนู น แดง แข็ง และดู ต่ า งจากผิว หนั ง ปกติ บ ริเ วณรอบแผลเป็ น
อย่างชัดเจน การก้มและเงยคอทาได้ลาบาก

การตรวจทางคลิ นิก

ไม่มี

การวิ นิจฉัยโรค

แผลเป็ นนูนเนื่องมาจากความร้อน, การเคลื่อนไหวคอทาได้จากัด (ลดลง)

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 10 ของทัง้ ร่างกาย

คาอธิ บาย

อาการคันและแสบร้อน รบกวนต่อการประกอบกิจวัตรประจาวันบ้างเป็ นช่วงสัน้ ๆ ซึ่ง
ไม่ จาเป็ น ต้อ งรัก ษา การประเมินการสูญเสีย สมรรถภาพโดยรวม ใช้ก ารสูญเสียทาง
ผิวหนังรวมกับการสูญเสียการเคลื่อนไหวของคอ

ตัวอย่าง 8.7
ประวัติ

ผูร้ บั การประเมินหญิง อายุ 38 ปี อาชีพผูช้ ่วยทันตแพทย์ มีผ่นื ผิวหนังทีม่ อื มานาน 18 ปี
และรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ร่ วมกับมีก ารบวมที่ใบหน้ า , มีอ าการคัด จมูก และหอบหืด เมื่อ
สวมถุงมือยางธรรมชาติชนิดผสมแป้ง เมื่อเปลีย่ นใช้ถุงมือยางแบบไม่มแี ป้ง ก็ยงั คงมีผ่นื
ลมพิษ ที่ข้อ มือ และแขน ผู้ป่ ว ยได้ร ับ การรัก ษาด้ว ยยาคอร์ติโ คสเตีย รอยด์ ทัง้ ชนิ ด
รับประทานและชนิดทา สังเกตว่าการทาโลชัน่ ครีมบารุงผิวบางชนิด การล้างมือด้วยสบู่
ฆ่า เชื้อแบคทีเรีย บ่ อ ย ๆ จะท าให้อาการรุน แรงขึ้น ผู้ป่วยเคยเข้า รับ การรัก ษาตัว ใน

อาการปัจจุบนั

โรงพยาบาลด้วยเรื่องลมพิษทัวตั
่ ว, ปากบวม, หายใจลาบาก และมีอาการหอบ
หลังจากเปลีย่ นมาใช้ถุงมือยางธรรมชาติชนิดไม่ผสมแป้ง และเป็ นแบบ Hypoallergenic
ร่วมกับการระมัดระวังไม่สมั ผัสกับผลิตภัณฑ์ท่ผี ลิตจากยางธรรมชาติ ก็ยงั มีผ่นื อักเสบ
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ทีม่ อื อยู่บา้ ง บางครัง้ หยิบจับสิง่ ของลาบาก ยังต้องใช้ยาสเตียรอยด์ และครีมบารุงทามือ
ในบางครัง้ มีอาการหอบหืดเป็ นครัง้ คราว
การตรวจร่างกาย

Red, swollen, crusted, fissured palms, fingers and wrists

การตรวจทางคลิ นิก

Patch test ให้ ผ ลบวกต่ อ thiuram mix (สารเพิ่ ม ความยื ด หยุ่ น ในผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าง
ธรรมชาติ), glutaraldehyde (สารกาจัดเชือ้ จุลนิ ทรีย์) และ quaternium 15 (สารกันเสีย)
Latex RAST: positive (class3) Prick test: allergy ต่อ latex protein กล้วย avocado
ไรฝุน่ และราบางชนิด

การวิ นิจฉัยโรค

(1) Latex allergy
(2) Allergic contact dermatitis
(3) Irritant contact dermatitis

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 15 ของทัง้ ร่างกาย

คาอธิ บาย

ควรประเมิน การสูญ เสีย สมรรถภาพทางระบบหายใจ แล้ว น าค่ า ที่ไ ด้ม ารวมกับ ค่ า
การสูญเสียสมรรถภาพของระบบผิวหนัง

ตัวอย่าง 8.8

การสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 10-24 ของทัง้ ร่างกาย เนื่องจากผื่นภูมแิ พ้ผวิ หนัง

ประวัติ

ผูร้ บั การประเมินชายอายุ 25 ปี ประวัตคิ รอบครัว มีผ่นื ผิวหนังอักเสบ แพ้อากาศ ประวัติ
อดีต infantile eczema ซึง่ มีผ่นื กาเริบเป็ นระยะๆ บริเวณใบหน้า หนังศีรษะ คอ และแขน
ในช่วงทีผ่ ่นื สงบยังมีผ่นื หนาบริเวณข้อพับศอก ข้อพับเข่า และคอ ผื่นกาเริบหนักช่วง
ศึกษาอยู่ชนั ้ มัธยมปลายและเกิดบ่อยขึน้ ช่วงอุดมศึกษา

อาการปัจจุบนั

ผื่นกาเริบประมาณเดือนละครัง้ ครัง้ ละ 7-10 วัน โดยมีผ่นื บริเวณไหล่ แขน มือ ขาและ
ลาตัว ในช่วงทีม่ ผี ่นื กิจวัตรทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ คือ การนอนหลับ การล้างจาน และการใช้
สมาธิกบั งานที่ซบั ซ้อน ผื่นหนา ไม่รบกวนกิจวัตรประจาวัน มากนักเพียงแต่ก่อให้เกิด
ความราคาญ การรักษาทีไ่ ด้รบั คือ ครีมทีม่ สี เตียรอยด์ ยาต้านฮิสตามีน และการแช่น้าที่
มีโอ๊ตมีล ใช้ยาสเตียรอยด์ชนิดกินประมาณปี ละครัง้

การตรวจร่างกาย

ผื่นหนาบริเวณด้านข้างของคอ และแขน ข้อพับบริเวณขา

การตรวจทางคลิ นิก

การตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารพืน้ ฐาน ผลปกติ

การวิ นิจฉัยโรค

ภูมแิ พ้ผวิ หนัง (Atopic dermatitis)

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 15 ของทัง้ ร่างกาย

คาอธิ บาย

การเห่อของผื่น atopic dermatitis เกิดได้จากหลากหลายสาเหตุ การประเมินการสูญเสีย
ยึดตามผลกระทบต่อการประกอบกิจวัตรประจาวัน ความถี่ และความรุนแรงของอาการ
และอาการแสดง รวมถึงความจาเป็ นและความยากง่ายของการรักษา
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ตัวอย่างผูป้ ่ วย 8.9

การสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 10-24 ของทัง้ ร่างกาย เนื่องจากสูญเสียเล็บ จากสารเคมี

ประวัติ

ผูร้ บั การประเมินหญิง อายุ 40 ปี มีอาการบวมแดงทีเ่ นื้อขอบเล็บทุกเล็บ ปวด และชา
หลังจากต่อเล็บปลอม ซึง่ ใช้ methyl methacrylate monomer และ methyl mathacrylate
polymer ต่อมาเล็บทัง้ หมดหลุดและไม่ขน้ึ ใหม่ ยังคงมีอาการชาปลายนิ้ว มีความลาบาก
ในการหยิบสิง่ ของเล็ก ๆ เช่น เหรียญ บางครัง้ มีความรูส้ กึ ว่า ปลายนิ้ว เย็น – ร้อน
กว่าปกติ

อาการปัจจุบนั

มีอาการมากขึน้ หากทางานใช้มอื มาก ๆ ผูป้ ว่ ยต้องทาขีผ้ ง้ึ วาสลิน แล้วปิ ดพลาสเตอร์ ทุก
เล็บ ต้องใส่ถุงมือตลอดช่วงเวลาทางาน มีความวิตกกังวล และซึมเศร้า บางครัง้ ต้องไป
พบจิตแพทย์

การตรวจร่างกาย

Exposed and keratinized nail beds; paronychial areas swollen and tender

การตรวจทางคลิ นิก

Patch test ให้ผลบวกต่อ 2% methyl methachylate monomer

การวิ นิจฉัยโรค

สูญเสียเล็บจากสารเคมี (Chemically induced nail dystrophy and anonychia

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 20 ของทัง้ ร่างกาย

คาอธิ บาย

ควรประเมินการสูญเสียทางระบบเส้นประสาท และจิตเวชร่วมด้วย

ตัวอย่าง 8.10

การสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 10-24 ของทัง้ ร่างกาย เนื่องจากด่างขาวจากสารเคมี

ประวัติ

ผู้รบั การประเมินชายอายุ 30 ปี ได้รบั อุบตั ิเหตุ ถูก Zirconium chloride เหลว ชนิด
เข้ม ข้น กระเด็น ใส่ ใ บหน้ า , ศีร ษะและคอ ผู้ป่ว ยได้ร ับ การดูแ ลรัก ษาอาการผิว ไหม้
จากสารเคมีอย่างถูกวิธี และแผลหายดี สามารถกลับเข้าทางานได้ในอีก 22 วันต่อมา
หลายเดือนถัดมากลับมีด่างขาวทีบ่ ริเวณถูกสารเคมีดงั กล่าว

อาการปัจจุบนั

บริเวณด่างขาวมีอาการคัน แดงแสบ เมื่อถูกแดด หรือความร้อน ต้องพักการทางาน
ประมาณ 10 – 15 นาที จึงจะทาให้อาการดีขน้ึ มีกล้ามเนื้อกระตุกบริเวณทีเ่ ป็ นด่างขาว
บางครัง้ ถึงกับทาให้ผปู้ ว่ ยตื่นกลางดึก โดยเฉลีย่ 1 – 2 ครัง้ ต่อสัปดาห์ ผูป้ ว่ ยมีความรูส้ กึ
อับอายเวลาเข้าสังคม และหลีกเลีย่ งการทากิจกรรมทางสังคมทีเ่ คยปฏิบตั กิ ่อนมีอาการ

การตรวจร่างกาย

ผิวหนังสูญเสียสีผวิ มีความไวต่อความรูส้ กึ สัมผัส และไม่สามารถ ทนต่อแสงแดดและ
ความร้อน บริเวณผิวหนังที่สญ
ู เสีย สีผวิ มีขอบเขตชัดเจน ส่วนบริเวณขอบ ๆ จะมีสี
ผิวหนังเข้ม อยู่โดยรอบ การเปลีย่ นแปลงสีผวิ ดังกล่าว เกิดบริเวณใบหน้าซีกขวา และกิน
ขอบเขต ไปถึงบริเวณใบหูขวา,ทัดดอกไม้ และคอด้านซ้ายหลังใบหูขวา ผิวหนังทีม่ สี จี าง
มากที่สุดอยู่บริเวณ ใบหน้าด้านขวา มีขนาด 16x11 เซนติเมตร การตรวจทางประสาท
บริเวณผิวหนังทีส่ ญ
ู เสียสีผวิ จะไวต่อความเย็น, ความร้อน, ความรูส้ กึ แหลมจากปลายเข็ม
และการสัมผัส.
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การวิ นิจฉัยโรค

รอยผิวหนังไหม้และมีสดี ่างขาว พร้อมกับการสูญ เสียหน้าที่ของผิวหนังจากถูกสารเคมี
(Zirconium chloride burn and leukoderma with residual skin dysfunction)

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 20 ของทัง้ ร่างกาย

คาอธิ บาย

ควรประเมินการสูญเสียทางระบบจิต เวชร่ว มด้ว ย

หากได้ร ับการรักษาอย่ างเต็ม ที่

ร้อยละของการสูญเสียสมรรถภาพ ควรจะลดลงได้อกี
ตัวอย่าง 8.11

การสูญเสียสมรรถภาพผิวหนัง ร้อยละ 25-54 ของทัง้ ร่างกาย ผิวหนังอักเสบจากการสัมผัส

ประวัติ

ผูร้ บั การประเมินชายอายุ 45 ปี ทางานสัมผัสกับสารกาจัดศัตรูพชื หลายชนิด มีอาการ
เป็ นผื่นเรือ้ รังบริเวณข้อเท้า มือ แขน และบางครัง้ ขึน้ บริเวณใบหน้าและคอ เป็ นมานาน 6
ปี ร่วมกับมีการติดเชือ้ แทรกซ้อน และมีต่อมน้ าเหลืองในบริเวณใกล้เคียงอักเสบเป็ นครัง้
คราว อาการผื่นคันดีขน้ึ เมื่อได้รบั การรักษาด้วยยาทา และหยุดพักงาน แต่เมื่อกลับมา
ทางานก็มอี าการเป็ นใหม่อกี ในระยะหลังแม้จะเปลีย่ นย้ายงานไปแล้วและหลีกเลีย่ งการ
สัมผัสสารเคมี แต่อาการก็ยงั ไม่หายเป็ นปกติ

อาการปัจจุบนั

ยังมีอาการคัน โดยเฉพาะถ้ามีอากาศร้อน เหงื่อออกมาก สัมผัสสารเคมีท่รี ะคายเคือง

การตรวจร่างกาย

ผิวหนัง หรือเครียดจะยิง่ ทาให้อาการคันเป็ นรุนแรงมากขึน้
พบมีแผลแกะเกาและผื่นคันบริเวณฝา่ มือแขน และมีต่อมน้าเหลืองโตบริเวณรักแร้

การตรวจทางคลิ นิก

การทดสอบ patch test ให้ผลลบ ไม่พบปฏิกริ ยิ าของผิวหนังต่อสารเคมีทใ่ี ช้ทดสอบ และ
สารเคมีท่ีใ ช้ท่ีท างาน การตรวจเพาะเชื้อ จากแผลผิว หนั ง พบเชื้อ staphylococcus
aureas,coagulase positive

การวิ นิจฉัยโรค

ผิวหนังอักเสบเรือ้ รังจากการสัมผัสสารเคมีจากการทางาน (Persistent neurodermatitis
secondary to occupational contact dermatitis)

ผลการประเมิ น
คาอธิ บาย

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 30 ของทัง้ ร่างกาย
ผูป้ ่วยมีอาการทางผิวหนังเกิดขึน้ เป็ นประจา ต้องได้รบั การรักษาเป็ นครัง้ คราว ทาให้มี
ข้อจากัดในการประกอบกิจวัตรประจาวัน รวมถึงข้อจากัดในการออกสังคม และทางาน
อดิเ รก ผู้ป่วยรายนี้น อกจากอาการทางผิวหนัง ยัง มีอ าการปวดศีรษะ ความจ าเสื่อ ม
ร่วมกับอาการเครียด ควรได้รบั การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพทางระบบประสาท
ร่ ว มด้ ว ย และน าค่ า การสู ญ เสีย สมรรถภาพที่ไ ด้ม ารวมกับ การสูญ เสีย สมรรถภาพ
ทางผิวหนังโดยใช้ ตารางค่ารวม (Combined Value Chart)

ตัวอย่าง 8.12

การสูญเสียสมรรถภาพผิวหนังร้อยละ 25 - 54 ของทัง้ ร่างกาย จากแผลเป็ นที่เกิดจาก
ความร้อน
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ประวัติ

ผู้รบั การประเมินชาย อายุ 44 ปี แผลไฟไหม้บริเวณมือและเท้า ได้รบั การรักษาด้ว ย
การผ่าตัดปลูกถ่ายผิวหนัง

อาการปัจจุบนั

แผลเป็ น หลัง จากการปลู ก ถ่ า ยผิว หนั ง มีลัก ษณะแห้ง แตก เวลาอาบน้ า หรือ สระผม
ต้องสวมถุงมือ เนื่องจากสบู่และแชมพูจะระคายเคืองผิวหนังมาก แผลเป็ นทีม่ อื ทาให้จบั
แปรงสีฟนั และหวีผมได้ไม่ค่อยสะดวกอีกทัง้ เขียนหนังสือได้ลาบาก นอกจากนี้ยงั มีปญั หา
ในการสวมใส่รองเท้าหนังต้องสวมรองเท้าผ้าแทน

การวิ นิจฉัยโรค

แผลเป็ นจากถูกความร้อนลวก (Scaring due to thermal burn)

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 30 ของทัง้ ร่างกาย
ผูป้ ว่ ยมีขอ้ จากัดในการประกอบกิจวัตรประจาวันหลายอย่าง ร่วมกับมีอาการทางผิวหนัง

คาอธิ บาย

ต้องได้รบั การรักษาเป็ นครัง้ คราว
ตัวอย่าง 8.13

การสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 55 – 84 ของทัง้ ร่างกายจากมะเร็งผิวหนัง

ประวัติ

ผูร้ บั การประเมินชายอายุ 40 ปี อาชีพกรรมกร มีประวัตมิ ะเร็งผิวหนังชนิด basal cell
carcinoma ตัง้ แต่อายุ 15 ปี มะเร็งนี้เกิดขึน้ ในหลายตาแหน่ งทัง้ ในบริเวณทีร่ บั แสงแดด
เป็ นประจา และในร่มผ้า มีประวัติ fibroma ในหัวใจด้วย

อาการปัจจุบนั

มีรอยโรคซึ่งมีน้ าเหลืองไหลหลายตาแหน่ ง ชอบแยกตัวเพราะไม่สามารถออกแดดได้
สูญเสียความภาคภูมใิ จในตัวเอง และต้องเข้ารับการผ่าตัดมะเร็งอย่างต่อเนื่อง

การตรวจร่างกาย

มีกอ้ นบริเวณใบหน้า และลาตัวหลายตาแหน่ ง บางบริเวณมีแผลซึง่ มีน้ าเหลืองและเลือด
ไหลและมีกลิน่ เหม็น มีหลุมเล็กๆ ทีฝ่ า่ มือและมีซสิ ต์เล็กๆ ทีห่ น้า

การตรวจทางคลิ นิก

การตรวจทางจุ ลพยาธิวิท ยาของผิว หนัง เข้า ได้ก ับ มะเร็ง ผิว หนัง ชนิ ด basal

cell

carcinoma
การตรวจทางรังสี
- ศีรษะใหญ่ (macrocephaly)
- ตาห่าง (hypertelorism)
- หน้าผากโหนก (frontal bossing)
- มี keratocysts ทีข่ ากรรไกร
- พบ calcification ที่ falx cerebri
- พบ bifid ribs
การวิ นิจฉัยโรค

กลุ่มอาการ Basal cell nevus syndrome และมี basal cell carcinoma หลายแห่ง

การประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 55 ของทัง้ ร่างกาย

คาอธิ บาย

- Basal cell nevus หรือ Gorlin syndrome เป็ นโรคซึง่ ถ่ายทอดทางพันธุกรรม มีความ
ชุกประมาณ 1 : 56,000 ลักษณะสาคัญ คือ มี basal cell carcinomas หลายแห่ง
ร่วมกับเนื้องอกอื่นๆ หลายชนิด และความผิดปกติทางพัฒนาการอีกหลายประการ

490
- ต้อ งรวมกับ ค่ า การสูญ เสีย สมรรถภาพที่เ กิด จากผลกระทบอย่ า งรุ น แรงต่ อ จิ ต ใจ
ในบทที่ 18 ความผิดปกติทางจิตและมีพฤติกรรมเพื่อคานวณการสูญเสียทัง้ หมด
ตัวอย่าง 8.14

การสูญเสียสมรรถภาพผิวหนัง 55-84% จากของทัง้ ร่างกาย แผลเป็ นทีเ่ กิดจากความร้อน

ประวัติ

ผูร้ บั การประเมินชาย อายุ 25 ปี มีแผลไฟไหม้รุนแรง ประมาณ 85% ของพืน้ ทีผ่ วิ ร่างกาย
มีอาการหายใจลาบากเนื่องจากสาลักควันเข้าปอด

อาการปัจจุบนั

ผู้รบั การประเมินไม่สามารถทางานหนัก ผิวหนังแห้งแตก และมีเหงื่อออกน้ อย ทาให้
ไม่สามารถทนอยู่ในทีม่ อี ากาศร้อน มีความยากลาบากในการเขียนหนังสือ การเดิน และ
การทางานด้านมือ แผลเป็ นจากไฟไหม้ทาให้เกิดอาการปวด และข้อเคลื่อนไหวได้น้อยลง
ไม่ สามารถเข้า ร่ ว มในกิจ กรรมของกลุ่ ม ได้ต ามปกติ ไม่ เ คยมีเ พศสัม พัน ธ์ตัง้ แต่ เ กิด
อุบตั เิ หตุ ถ้าออกกาลังกายจะมีอาการหายใจไม่สะดวก

การตรวจร่างกาย

พบแผลเป็ นชนิด atrophic scar ประมาณ 85% ของพืน้ ทีผ่ วิ ร่างกาย บางบริเวณได้รบั
การปลูกถ่ายผิวหนัง มีบริเวณทีเ่ ป็ นด่างขาวหลายแห่งในบางส่วนของร่างกายทีเ่ ห็นได้ชดั
เช่ น แก้ม และหลัง มือ ใบหู ซ้า ยมีลัก ษณะบิด เบี้ย ว เล็บ มือ ถู ก ท าลาย มือ ทัง้ 2 ข้า ง
เคลื่อนไหวได้น้อยลง

การตรวจทางคลิ นิก

ผลการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารพืน้ ฐานพบว่าปกติ

การวิ นิจฉัย

แผลเป็ นจากความร้อนถูกไฟไหม้รุนแรง และ การหายใจลาบาก (Extensive scarring
due to thermal burns and dyspnea)

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 60 ของทัง้ ร่างกาย

คาอธิ บาย

ผูร้ บั การประเมินรายนี้มแี ผลเป็ นของผิวหนังเป็ นบริเวณกว้าง ทาให้เกิดความยากลาบาก
ทัง้ ในเรื่องของการทางาน และการประกอบกิจวัตรประจาวันตามปกติ การประเมินการ
สูญเสียโดยใช้ความรุนแรงของโรคเป็ นเกณฑ์ จึงได้ค่าประมาณร้อยละ 60 ของทัง้ ร่างกาย
อย่างไรก็ตาม ควรจะมีการถ่ายรูปแผลเป็ นทัง้ หมด และประเมินการสูญเสียภาพลักษณ์
ร่วมด้วย โดยใช้ตาราง 2 เป็ นเกณฑ์ ถ้าวิธไี หนได้ค่าการสูญเสียมากกว่า ก็ใช้ค่าของวิธี
นัน้ เป็ นหลัก ผูป้ ว่ ยรายนี้ควรได้รบั การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของระบบอวัยวะอื่น
ด้วย เช่น ระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อ และระบบทางเดินหายใจ แล้วนาค่าทัง้ หมดมา
รวม กับค่าการสูญเสียสมรรถภาพผิวหนัง โดยใช้ตารางค่ารวม (Combined Value Chart)

ตัวอย่าง 8.15

การสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 85 – 95 ของทัง้ ร่างกาย จากโรค Xeroderma Pigmentosum
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ประวัติ

ผูร้ บั การประเมินหญิง อายุ 18 ปี กลัวแสงแดด 13 ปี 5 ปี ก่อนเริม่ มีผวิ คล้า บริเวณ
ที่ถูกแสงแดดคือที่ใบหน้า หน้าอก แขน และขา หลังจากนัน้ มีจุดกระจายทัวตั
่ ว
บางตาแหน่ งมีรอยเส้นเลือดฝอยขยาย และพบรอยโรคมะเร็งผิวหนัง (basal and
squamous cell epitheliomas)

อาการปัจจุบนั

ผื่นดังกล่าวข้างต้นรุนแรงมากขึน้ ต้องการ การตรวจรักษาอย่างสม่ าเสมอ ในช่วงเวลา
1 ปี มานี้ ผูป้ ว่ ยต้องอาศัยอยู่เฉพาะในบ้าน

การตรวจร่างกาย

ลักษณะทางผิวหนังดังประวัติ

การตรวจทางคลิ นิก

การตรวจพืน้ ฐานทางห้องปฏิบตั กิ าร ผลปกติ ระดับ porphyrin ในป สั สาวะและอุ จ จาระ
ให้ผลลบ

การวิ นิจฉัยโรค

Xeroderma pigmentosum

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 85 ของทัง้ ร่างกาย

คาอธิ บาย

โรค Xeroderma pigmentosum เป็ นโรคผิวหนังที่มอี าการรุนแรงขึน้ เรื่อย ๆ ทาให้
เสียชีวติ ได้
- มีการกระจายของเซลล์มะเร็งไปยังอวัยวะอื่น

ตัวอย่าง 8.16

การสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 85 – 95 ของทัง้ ร่างกายจากโรค Epidermolysis Bullosa
Dystrophica

ประวัติ

ผูร้ บั การประเมินชาย อายุ 19 ปี มีตุ่มน้ าพองใสทีผ่ วิ หนัง ตัง้ แต่แรกเกิดอาการเป็ น ๆ
หาย ๆ ตุ่มน้ าเกิดในบริเวณทีม่ กี ารขูดขีดหรือเป็ นแผล และเป็ นรอยแผลเป็ นทีห่ ายแล้ว
ต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็ นประจา นิ้วมือกุด มือผิดรูป มีตุ่มน้ าพองในช่วง
ปากและคอ น้าหนักน้อยกว่าเกณฑ์รอ้ ยละ 40 เมื่อเทียบกับความสูง

การตรวจทางคลิ นิก

การตรวจทางรังสี พบ esophageal stricture

การวิ นิจฉัยโรค

Epidermolysis Bullosa Dystrophica

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 95 เนื่องจากโรค ควรคิดการสูญเสียสมรรถภาพ ทีเ่ กิดจาก
esophageal stricture และการสูญเสียหน้าทีข่ องนิ้วมือด้วย

คาอธิ บาย

- โรคนี้มีการถ่ ายทอดทางพันธุ์กรรมแบบ autosomal recessive เป็ นโรคที่มีการ
สูญเสียสมรรถภาพมากทีส่ ดุ ในโรคกลุ่มทีถ่ ่ายทอดทางพันธุกรรม ทาให้เสียชีวติ ได้
- มีความเสีย่ งต่อการเกิด squamous cell carcinoma
- ควรพิจารณาประเมินความสูญเสียสมรรถภาพในเรื่องสภาพจิตใจและพฤติกรรมด้วย
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บทที่ 9
ระบบทางเดิ นหายใจ
9.1 การตรวจร่างกายและตรวจทางห้องปฏิ บตั ิ การที่ ใช้ในการประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพ
ของระบบทางเดิ นหายใจ
9.2 โรคปอดจากการทางาน (Occupational lung diseases)
9.2.1
9.2.2
9.2.3
9.2.4
9.2.5
9.2.6
9.2.7

โรคซิ ลิโคสิ ส (Silicosis)
โรคแอสเบสโตสิ ส (Asbestosis)
โรคบิ สสิ โนสิ ส (Byssinosis)
ปอดอักเสบจากภูมิไว (Hypersensitivity pneumonitis)
โรคบากัสโซสิ ส (Bagassosis)
โรคหอบหืดจากการทางาน (Occupational asthma)
ภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกัน้ (Obstructive Sleep Apnea , OSA)

9.3 เกณฑ์การวิ นิจฉัยโรคปอดจากการทางาน
9.3.1
9.3.2
9.3.3
9.3.4
9.3.5
9.3.6
9.3.7

โรคซิ ลิโคสิ ส (Silicosis)
โรคแอสเบสโตสิ ส (Asbestosis)
โรคบิ สสิ โนสิ ส (Bussinosis)
โรคหอบหืดจากการทางาน (Occupational asthma)
มะเร็งเยื่อหุ้มปอดจากการทางาน (Pleural mesothelioma)
มะเร็งปอดจากการทางาน (Lung cancer)
โรคหลอดลมอักเสบเรือ้ รังจากการทางาน (Chronic bronchitis)

9.4 เกณฑ์การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพอย่างถาวรของโรคระบบทางเดิ นหายใจ
9.4.1 เกณฑ์การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพอย่างถาวร ของระบบทางเดิ นหายใจโดยใช้ผลการ
ตรวจสมรรถภาพการทางานของปอดร่วมกับ diffusing capacity และการออกกาลังกาย
9.4.2 เกณฑ์การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพอย่างถาวรของระบบทางเดิ นหายใจจากโรคปอดทัวไป
่
ที่ประเมิ นจากอาการและผลการตรวจสมร
รถภาพการทางานของปอด
9.4.3 เกณฑ์การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพอย่างถาวรของระบบทางเดิ นหายใจจากโรคหอบหืด
9.4.4 เกณฑ์การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพอย่างถาวรของระบบทางเดิ นหายใจจากมะเร็งปอด
9.4.5 เกณฑ์การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพอย่างถาวรของระบบทางเดิ นหายใจจาก การสูญเสีย
อวัยวะจากการทางาน
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บทที่ 9
ระบบทางเดิ นหายใจ

วัตถุ ประสงค์ของบทนี้เพื่อให้แพทย์ประเมินการสูญเสียสมรรถภาพจากโรคหรือพยาธิสภาพของระบบ
ทางเดินหายใจโดยทัวไปและโรคเนื
่
่ องจากการทางานทีเ่ กิดขึน้ อย่างถาวร โดยคิดการสูญเสีย ว่าเป็ น ร้อยละเท่าใดของ
ทัง้ ร่างกาย การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพทีเ่ กิดขึน้ จะกระทาต่อเมื่อได้รบั การวินิจฉัย ทีแ่ น่นอนและได้รบั การรักษา
จากแพทย์อย่างเต็มทีแ่ ล้ว โดยทีก่ ารสูญเสียสมรรถภาพของปอดทีเ่ กิดขึน้ นี้ ในบางรายอาจเปลีย่ นแปลงได้ ดังนัน้ จึง
ควรมีการตรวจซ้าในระยะเวลาอันสมควร เพื่อทีจ่ ะได้ทราบถึงการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ในเวลาต่อมา ความรุนแรงและ
ขอบเขตของพยาธิสภาพทีเ่ กิดขึน้ ในปอด อาจจะไม่มคี วามสัมพันธ์กบั สมรรถภาพการทางานของปอดทีต่ รวจได้ ทัง้ นี้
เพราะผลการตรวจสมรรถภาพการทางานของปอด จะขึน้ อยู่กบั พยาธิสภาพ อารมณ์ และความแตกต่ างในความ
สมบูรณ์ของร่างกายของผู้ปว่ ยในแต่ละราย. นอกจากนี้พยาธิสภาพที่เกิดขึน้ ในปอด ยังอาจชักนาให้เกิดการสูญเสีย
สมรรถภาพของระบบอื่นของร่างกาย อันอาจทาให้การทางานของปอดเสือ่ มมากลงไปอีก
หลักการในการประเมิ น
วัตถุ ประสงค์หลักของการประเมิน คือ การตรวจหาการสูญเสียสมรรถภาพอย่างถาวรที่เกิดขึน้ กับระบบ
ทางเดินหายใจ, ระดับของการสูญเสีย และผลกระทบต่อการประกอบกิจวัตรประจาวันของผูป้ ว่ ย รวมทัง้ หาสาเหตุทท่ี า
ให้เกิดความผิดปกติเพื่อนาไปใช้ในการให้คาแนะนาและป้องกันการเสียหายทีอ่ าจเกิดเพิม่ ขึน้
การสูญเสีย หมายถึงการสูญเสียทีม่ ผี ลต่อสมรรถภาพการทางานของอวัยวะซึง่ อาจมีผลกระทบต่อการประกอบกิจวัตร
ประจาวันของผูป้ ่วยหรือไม่กไ็ ด้ ดังนัน้ การสูญเสียของระบบทางเดินหายใจทีม่ ผี ลกระทบต่อสมรรถภาพปอด และหรือ
ต่อความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจาวันเท่านัน้ ทีจ่ ดั เป็ นการสูญเสียอย่างถาวร ตัวอย่างเช่น pleural plaque
ทีท่ าให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทางกายวิภาคของเยื่อหุม้ ปอด ถ้าไม่มคี วามผิดปกติของสมรรถภาพการทางานของปอด
เกิดขึน้ และไม่ทาให้การประกอบกิจวัตรประจาวันของผู้ป่วยลดลง การประเมินความสูญเสียในกรณีน้ีจดั เป็ น 0%
การเปลีย่ นแปลงการทางานหรือสมรรถภาพของอวัยวะถือเป็ นหลักในการประเมินระดับการสูญเสียทีเ่ กิดขึน้ สาหรับ
การจัดระดับการสูญเสียนัน้ ต้องพิจารณาจากทัง้ ความรุนแรงของการสูญเสียร่วมกับการพยากรณ์โรคและผลกระทบทีม่ ี
ต่อการประกอบกิจวัตรประจาวันของผูป้ ว่ ย (ตารางที่ 1-2 และ 9-1) การดาเนินการประเมินการสูญเสียจะต้องมีการเก็บ
ข้อมูลเกี่ยวกับอาการที่จาเพาะ ได้แก่ ความรุนแรง ระยะเวลาทีเ่ ป็ น และอาการแรกเริม่ ของโรคเนื่องจากการสัมผัส
สารก่อโรคในสภาวะแวดล้อมเป็ นปจั จัยหลักทีน่ าไปสูอ่ าการต่างๆ ดังนัน้ จึงต้องประเมินลักษณะนิสยั ของผูป้ ว่ ยเกีย่ วกับ
สิง่ แวดล้อม ทีส่ าคัญได้แก่ การสูบบุหรีแ่ ละการสัมผัสสารต่างๆ ในทีท่ างาน ซึง่ ประวัตทิ ด่ี ยี ่อมนาไปสูก่ ารตรวจร่างกายที่
เหมาะสมและจะช่วยในการวินิจฉัยหรือการส่งตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารเพิม่ เติม เช่นการตรวจพบความผิดปกติในการ
เคลื่อนไหวของทรวงอกหรือกระบังลมย่อมนาไปสูก่ ารตรวจค้นทีแ่ ตกต่างจากการตรวจพบเสียงหายใจชนิด wheeze
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การตรวจทางรังสี เช่น ภาพถ่ายรังสีทรวงอก และการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT chest)
จะช่วยค้นหาความผิดปกติทางกายวิภาคของปอด ซึง่ อาจช่วยในการวินิจฉัยโรคบางอย่าง ในการประเมินความสูญเสีย
สมรรถภาพอย่างถาวรของระบบทางเดินหายใจนัน้ ต้องให้น้ าหนักทัง้ subjective และ objective คือ ทัง้ ประวัติ
การตรวจร่างกาย การตรวจทางรังสี การตรวจเคมีเลือด และการตรวจสมรรถภาพปอด ฯลฯ ผลการตรวจด้วยวิธตี ่างๆ
จะช่วยให้ผตู้ รวจสามารถประเมินความผิดปกติทเ่ี กิดขึน้ ได้อย่างถูกต้องทัง้ ในด้านพยาธิกาเนิดของโรคและระดับความ
รุนแรงของการสูญเสียฯ
การแปลความหมายของอาการและอาการแสดง
อาการทางระบบการหายใจมีประโยชน์ต่อการวินิจฉัยโรคแต่มขี อ้ จากัดในด้านการประเมินในเชิงปริมาณ
ดังนัน้ จึงไม่สามารถใช้เป็ นข้อมูลเดี่ยวในการตั ดสินระดับของการสูญเสีย ผู้ประเมินจึงต้องหาข้อมูลที่เป็ น objective
มาใช้ในการประเมินระดับการสูญเสียสมรรถภาพอย่างถาวรของร่างกายร่วมด้วยเสมอ
การตรวจทางห้องปฏิ บตั ิ การ
ในการประเมินความสูญเสียของระบบการหายใจประกอบด้วย การตรวจทางรังสี (CXR, CT chest และ
MRI) การตรวจสมรรถภาพปอดซึง่ รวมทัง้ exercise test ด้วย แต่การตรวจทีส่ าคัญทีส่ ดุ คือ การตรวจสมรรถภาพปอด
เพื่อประเมินการเปลีย่ นแปลงของสมรรถภาพปอดทีเ่ กิดขึน้
อาการที่เกี่ยวกับระบบการหายใจ
อาการหลัก ประกอบด้วย หอบเหนื่อย ไอ เสมหะ ไอออกเลือด หายใจเสียงหวีด และอาการเจ็บหรือแน่ น
หน้าอก ผู้ตรวจต้องบันทึกรายละเอียดของอาการดังกล่าวตัง้ แต่แรกเริม่ จนกระทังมาพบแพทย์
่
และนาข้อมูลทีไ่ ด้มา
เปรียบเทียบความสัมพันธ์กบั objective data เช่นการตรวจร่างกาย ภาพถ่ายรังสีทรวงอก สมรรถภาพการทางานของ
ปอด ฯลฯ เพื่อประเมินความสาคัญของอาการนัน้ ความสาคัญของอาการจะมีความเชื่อถือเพิม่ ขึน้ ถ้าเข้าได้กบั ผลการ
ตรวจร่างกายและการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร
หอบเหนื่ อย
เป็ นอาการที่พบบ่อยที่สุดที่นาผู้ป่วยเข้ามารับการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพอย่างถาวรของระบบ
ทางเดินหายใจ ถึงจะมีความสาคัญแต่อาการหอบเหนื่อยกลับมีความจาเพาะต่า เพราะสามารถเกิดจากระบบอื่นได้ เช่น
จากหัวใจ โรคทางโลหิตวิทยา metabolic, neurologic, anxiety หรือ physical deconditioning (ร่างกายไม่ฟิต) การ
ประเมินระดับความรุนแรงของอาการหอบเหนื่อยนัน้ ให้ใช้แนวทางการประเมินความรุนแรงของอาการหอบเหนื่อย
(ตารางที่ 9-1) ซึง่ พบว่าอาการหอบเหนื่อยจะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับสมรรถภาพปอดทีต่ รวจพบ แต่หากตรวจพบว่า
อาการหอบเหนื่อยและสมรรถภาพปอดไม่มีความสัมพันธ์กนั อาการหอบเหนื่อยดังกล่าวมักจะเกิดจากสาเหตุ อ่นื
มากกว่าจากระบบทางเดินหายใจ
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ตารางที่ 9 – 1 ระดับความรุนแรงของอาการหอบเหนื่อย (Dyspnea)
ระดับความรุนแรง
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากทีส่ ดุ

คาถามที่ใช้ในการประเมิ น
ท่านต้องเดินช้ากว่าคนอื่นทีม่ อี ายุเท่ากัน ในการเดินบนพืน้ ราบ เนื่องจากรูส้ กึ
ว่ามีอาการหอบเหนื่อยเกิดขึน้ ใช่หรือไม่ ?
ท่านต้องหยุดพักในขณะเดินบนพืน้ ราบตามความเร็วปกติของท่าน เนื่องจาก
มีอาการหอบเหนื่อยเกิดขึน้ ใช่หรือไม่ ?
ท่านต้องหยุดพักในขณะเดินบนพืน้ ราบได้ประมาณ 90 เมตร หรือหลังจาก
ออกเดินมาได้เป็ นเวลาไม่กน่ี าที ใช่หรือไม่ ?
ท่านมีอาการหอบเหนื่อยมาก จนไม่สามารถออกจากบ้าน หรือมีอาการหอบ
เหนื่อยเกิดขึน้ ในขณะแต่งตัว ใช่หรือไม่ ?

ไอ เสมหะ และไอออกเลือด
อาการไอเป็ นตัวบ่งชีท้ บ่ี อกถึงความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ ซึง่ ควรระบุในประวัตผิ ปู้ ่วยว่ามีอาการ
ไอหรือไม่ เป็ นการไอชนิดที่มเี สมหะหรือไม่มเี สมหะ อาการไอมีความสัมพันธ์กบั การทางานหรือกิจกรรมต่างๆของ
ผูป้ ว่ ยอย่างไร ระยะเวลาทีไ่ อ รวมทัง้ การไอออกเลือด
อาการไอในระยะสัน้ และหายได้เองส่วนใหญ่ เกิดจากการติดเชื้อหรือการระคายเคือง ถ้าไอติดต่ อกันเป็ น
เวลานานหรือไอเป็ นๆ หายๆ อาจบ่งถึงการเป็ นโรคหอบหืดซึ่งควรได้รบั การตรวจต่อทางสมรรถภาพการทางานของ
ปอด ในกรณีของไอเรือ้ รังร่วมกับไอมีเสมหะบ่งถึงหลอดลมอักเสบ เช่นหลอดลมอักเสบเรือ้ รัง (chronic bronchitis) ซึง่
ทางสมาคม ATS ได้กาหนดนิยามไว้ คือ การไอชนิดทีม่ เี สมหะติดต่อกันเป็ นเวลา 3 เดือนและติดต่อกันอย่างน้อย 2 ปี
ไอออกเลือด มักพบร่วมกับหลอดลมอักเสบ (bronchitis) หรือปอดอักเสบจากการติดเชือ้ (pneumonia) ซึง่
มักมีสายเลือดปนอยู่ในเสมหะ ในกรณีทไ่ี อออกเลือดปริมาณมากมักเกิดจาก มะเร็งปอด วัณโรค pulmonary embolism,
bronchiectasis , aspergilloma และ AVM ผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการไอเป็ นเลือด ควรได้รบั การตรวจภาพรังสีทรวงอกทุกราย
เพื่อประเมินหาสาเหตุ
Wheezing
ผู้ป่วยที่มีหลอดลมตีบจะมาพบแพทย์ด้ว ยอาการหายใจมีเ สีย งหวีด ในล าคอ (คล้ายเสีย งแมวกรน) ซึ่ง
สามารถเกิดได้จากหลอดลมทุกส่วนตัง้ แต่ glottis ลงไปถึง bronchioles การตรวจพบ inspiratory wheezing หรือ
stridor บ่งถึงความผิดปกติท่บี ริเวณ larynx สาหรับ expiratory wheezing บ่งถึง การหดเกร็งของหลอดลม
(bronchospasm) หรือการแคบลงของ bronchus การมีเสียงหวีดเฉพาะบางฤดูกาลก็มสี ว่ นช่วยในการวินิจฉัยหาสาเหตุ
ของอาการ wheeze เสียงหวีดหรือไอที่มีส่วนสัมพันธ์หรือเกิดขึ้นในสถานประกอบการย่อมบ่งถึงโรคหืดจากอาชีพ
(occupational asthma) ส่วนอาการทีเ่ กิดขึน้ หลังออกกาลังกายมักบ่งถึง exercise-induced asthma ส่วน wheeze ที่
เกิดขึน้ เกีย่ วกับการติดเชือ้ ของทางเดินหายใจมักเป็ น asthmatic bronchitis
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ความผิดปกติ ของทรวงอก
ความผิดปกติของกระดูกสันหลังสามารถทาให้เกิดความผิดปกติของทางเดินหายใจได้เนื่องจากการจากั ด
ขนาดของทรวงอกและการเคลื่อนไหวของกระดูกซีโ่ ครง ความผิดปกติทพ่ี บบ่อยคือ kyphoscoliosis โดยมีกระดูกสัน
หลังโค้งในแนวข้าง (scoliosis) หรือในแนวดิง่ (kyphosis) การประเมินโดยใช้ วิธี Cobb ซึง่ จะวัดแนวโค้งของกระดูก
เพื่อบอกความรุนแรงของความผิดปกติ โดยวัดจากภาพรัง สีของกระดูกสันหลังในท่าข้าง (lateral) และท่าตรง
(posteroanterior) ถ้าวัดได้มุมมากกว่า 100 องศาแสดงว่าผู้ปว่ ยมี kyphoscoliosis ชนิดรุนแรงทีส่ ามารถทาให้เกิด
ภาวะการหายใจล้มเหลวได้บ่อย
ผูป้ ว่ ย severe kyphoscoliosis จะมีความผิดปกติของสมรรถภาพการทางานของปอดแบบจากัดการขยายตัว
(restricted lung volume) ร่วมกับการลดลงของพืน้ ทีห่ น้าตัดของเส้นเลือดปอด นอกจากนี้การทีม่ อี ายุมากขึน้ มีผลทาให้
ความยืดหยุ่นของผนังทรวงอกลดลง ทาให้เกิดภาวะ hypoxia และ hypercapnia ซึง่ จะนาไปสู่ภาวะ respiratory
failure ในเวลาต่อมา
การสูบบุหรี่
การสูบบุหรี่ เป็ นปจั จัยสาคัญในการเกิดการสูญเสียสมรรถภาพของระบบการหายใจ ผูต้ รวจควรถามประวัติ
การสูบบุหรี่ของผู้ป่วยประกอบด้วย อายุของผู้ป่วยในขณะนี้ อายุทเ่ี ริม่ สูบ จานวนเฉลี่ยของบุหรีท่ ่สี บู ต่อวัน ถ้าผูป้ ่วย
เลิกสูบบุหรีแ่ ล้ว หยุดตัง้ แต่อายุเท่าไร รวมทัง้ เดือนและปี ท่ผี ปู้ ่วยหยุดสูบบุหรี่ด้วย จานวนบุหรี่ท่สี ูบต่อวัน (คิดเป็ น
ซอง/วัน) คูณด้วยจานวนปี ทส่ี บู ผลทีไ่ ด้เรียกว่า ‚pack-years‛ ซึง่ สามารถนามาใช้ประเมินผลของอุปนิสยั ในการสูบบุหรี่
ต่อการสูญเสียสมรรถภาพการทางานของปอด การสูบบุหรีเ่ ป็ นสาเหตุสาคัญทีท่ าให้เกิดโรคถุงลมโปง่ พอง หลอดลม
อัก เสบเรื้อ รัง และมะเร็ง ปอด รวมทัง้ ท าให้โ รคหืด ก าเริบ ได้ การหยุ ด บุ ห รี่ก็ต้ อ งบัน ทึก ด้ว ยเพราะจะมีผ ลท าให้
สมรรถภาพปอดดีขน้ึ ถึงแม้ความผิดปกติทถ่ี ุงลมโปง่ พองจะไม่หาย แต่หลอดลมทีห่ ดเกร็งจะดีขน้ึ และเสมหะจะลดลง
หลังจากเลิกบุหรี่ รวมทัง้ อัตราการเกิดมะเร็งปอดจะลดลงในช่วง 10-15 ปี แรกหลังจากหยุดบุหรีแ่ ละหลังจากนัน้ อัตรา
การเป็ นมะเร็งปอดจะไม่เปลีย่ นแปลงแต่กย็ งั สูงกว่าผูท้ ไ่ี ม่เคยสูบบุหรี่
การสัมผัสสารจากสิ่ งแวดล้อม
การสัมผัสสารจากสิง่ แวดล้อมเป็ นปจั จัยชักนาทีส่ าคัญอีกอย่างหนึ่งทีท่ าให้เกิดโรคปอดจากอาชีพ ดังนัน้ จึง
จาเป็ นต้องถามประวัตกิ ารประกอบอาชีพอย่างละเอียดเพื่อหาข้อมูลของการสัมผัสสารต่างๆ ประวัตคิ วรเริม่ ต้นตัง้ แต่
เข้า ท างานครัง้ แรก ซึ่ง ประกอบด้ว ยชื่อ นายจ้า ง ลัก ษณะงาน สารที่สมั ผัส รวมทัง้ สารที่อ าจเป็ น พิษ ที่มีใ นสถาน
ประกอบการ นายจ้างควรมีเอกสารทีเ่ กี่ยวกับสารทีใ่ ช้ในกิจกรรมทีป่ ระกอบการนัน้ ๆ ซึง่ ช่วยให้ผตู้ รวจสามารถให้การ
วินิจฉัยและบอกถึงความถี่และปริมาณสารก่อโรคที่ผู้ป่วยได้สมั ผัส รวมทัง้ การป้องกันทางการหายใจที่ผู้ป่วยได้รบั
อันตรายต่อระบบการหายใจทีเ่ กิดขึน้ จากการทางานสามารถเกิดขึน้ ได้หลายรูปแบบ ขึน้ กับลักษณะของสารก่อโรคทีส่ ดู
เข้าทางการหายใจ เช่น acute lung injury จะพบในผูป้ ่วยทีส่ ดู หายใจเอาสารทีม่ คี วามระคายเคืองสูง (high irritative
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gas, fume, mist, vapor) เป็ นผลให้ เ กิ ด non cardiogenic pulmonary edema หรื อ acute respiratory distress
syndrome เมื่อผูป้ ่วยหายจาก acute process แล้วในขบวนการฟื้ นตัวอาจพบพยาธิสภาพทีห่ ลงเหลืออยู่ เช่น diffuse
pulmonary fibrosis หรือ obliterative bronchiolitis ซึง่ จะนาไปสูก่ ารสูญเสียสมรรถภาพของการหายใจได้ ความรุนแรง
ของพยาธิสภาพที่เ กิดขึ้นจะขึ้น กับ ลัก ษณะของสารก่อ โรค

ระยะเวลาที่สมั ผัส และปริมาณสารก่ อโรคที่สมั ผัส

การเกิดปฏิกริ ยิ าภูมแิ พ้หรือภูมไิ วต่อสารทีส่ มั ผัสมักพบในการสัมผัสสารอินทรียห์ รือสารเคมีบางกลุ่มเป็ นผลให้เกิดหอบ
หืด หรือปอดอักเสบจากภูมไิ ว (hypersensitivity pneumonitis) การหายใจเอาฝุ่นที่กระตุ้นให้เกิดการสร้างพังผืด
ก็ทาให้เกิด pneumoconiosis นอกจากนี้สภาพแวดล้อมในสถานประกอบการก็อาจกระตุ้นให้โรคปอดทีผ่ ปู้ ่วยมีอยู่เป็ น
มากขึน้ เช่น หลอดลมอักเสบเรือ้ รัง ถุงลมโปง่ พอง และหอบหืด เป็ นต้น นอกเหนือจากประวัตทิ เ่ี กีย่ วกับสถานทีท่ างาน
แล้ว การสัมผัสสารก่อโรคหรือฝุ่นที่บ้านทัง้ สารอินทรีย์และอนินทรีย์ เช่นกาว ยาฆ่าแมลง สัตว์เลี้ยงก็สามารถ เป็ น
สาเหตุของโรคระบบการหายใจได้

9.1 การตรวจร่างกายและตรวจทางห้ องปฏิ บตั ิ การที่ ใช้ ในการประเมิ นการสูญเสี ยสมรรถภาพ
ของระบบทางเดิ นหายใจ
การตรวจร่างกาย
การตรวจร่างกายเป็ นสิง่ จาเป็ นในการประเมินการสูญเสียของผูป้ ่วย ประเด็นสาคัญในการตรวจร่างกายทาง
ระบบการหายใจ ได้แก่ การตรวจบันทึกอัตราการหายใจ การใช้กล้ามเนื้อช่วยหายใจ (accessory muscles) และรูปร่าง
ลักษณะของผูป้ ่วย (body habitus) เสียงหายใจทีด่ งั คล้ายมีเสียงหวีดช่วยบ่งถึงภาวะหลอดลมที่ แคบลงจากการอุดกัน้
ลักษณะของการหายใจ เช่น หายใจออกทาปากจู๋ (pursed lip breathing) ช่วยบ่งถึง COPD การตรวจทรวงอก เพื่อ
ค้นหาความผิดปกติของกระดูกซีโ่ ครงและกระดูกสันหลังรวมทัง้ การขยายตัวของซีโ่ ครงขณะหายใจเข้า - ออก ความ
ผิดปกติของทรวงอก เช่นมีลกั ษณะคล้ายถังเบียร์ (barrel shape) ก็บ่งถึงภาวะลมค้างในปอด (hyperinflation) การเคาะ
ปอดจะช่วยบอกถึงภาวะ hyperresonance, consolidation ทีเ่ กิดขึน้ และยังใช้ในการตรวจการเคลื่อนไหวของกระบังลม
ได้อกี ด้วย การฟงั เสียงหายใจทีพ่ บว่าเบาลง, มีเสียง crackles, wheezes หรือ rhonchi เกิดขึน้ ในขณะหายใจเข้า
หรือหายใจออก การเปลีย่ นแปลงในคุณภาพของเสียงก็ช่วยบอกถึงความผิดปกติทเ่ี กิดขึน้ เช่น inspiratory crackles
พบได้ถงึ 2/3 ของผูป้ ่วยทีเ่ ป็ น chronic interstitial lung diseases ทีม่ กี ารสูญเสียสมรรถภาพการทางานของปอดแบบ
restrictive respiratory impairment การได้ยนิ เสียง wheezing และ rhonchi บ่งถึงความผิดปกติของหลอดลมซึ่ง
ส่วนมากเป็ น obstructive airway diseases การฟงั เสียงหายใจต้องตรวจทัง้ ในขณะหายใจเข้าออกตามปกติและใน
ขณะทีห่ ายใจออกอย่างแรงเพื่อค้นหาเสียง wheez การตรวจพบ diffuse bilateral expiratory wheezing หมายถึง
generalized bronchospasm แต่หากพบ unilateral หรือ localized wheezing มักเกิดจากการทีห่ ลอดลมถูกอุดกัน้
บางส่วน ซึง่ อาจเกิดจากการทีม่ ี tumor หรือ mucous pluging อุดอยู่ในหลอดลม สาหรับเสียง early inspiratory
crackles หรือ opening snaps จะพบได้ในกลุ่มของ airflow obstruction เช่น bronchiolitis obliterans.
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Cyanosis คือการตรวจพบริมฝีปากและปลายมือปลายเท้าเขียว cyanosis ไม่ได้เป็ นตัวทีบ่ ่งถึงความรุนแรง
ของการสูญเสียสมรรถภาพการทางานของปอดทีด่ ี เพราะแสงในห้องตรวจทีไ่ ม่สว่างพอ ผูป้ ว่ ย anemia หรือผูป้ ว่ ยทีม่ ี
ผิวดาคล้าจะตรวจได้ยาก ดังนัน้ ในกรณีทส่ี งสัยให้ตรวจยืนยันด้วยเครื่อง pulse oximeter หรือการตรวจ blood gas
Digital clubbing (นิ้วปุ้ม) คือการตรวจพบมุมทีเ่ ล็บกับฐานเล็บเปลี่ยนไป เล็บโค้งมากขึน้ ฐานเล็บนิ่ม
ขนาดของปลายเล็บใหญ่ ข้ึน มีโรคระบบทางเดินหายใจหลายอย่า งที่พบภาวะนี้

เช่น

pulmonary fibrosis,

bronchiectasis, bronchogenic carcinoma, pleural tumor, lung abscess, empyema และ cyanotic heart diseases.
ภาพรังสีทรวงอก ( Chest roentgenograms)
ภาพรังสีทรวงอกควรตรวจทัง้ ท่า postero-anterior และ lateral films โดยตรวจขณะหายใจเข้าเต็มที่ พยาธิ
สภาพทีพ่ บในภาพรังสีทรวงอกจะไม่มคี วามสัมพันธ์โดยตรงกับสมรรถภาพการทางานของปอด โดยเฉพาะอย่างยิง่ ใน
กลุ่ม airflow limitation เช่น asthma และ emphysema พยาธิสภาพชนิดเรือ้ รังทีเ่ กิดขึน้ ในภาพถ่ายรังสีทรวงอกอาจ
จาแนกออกจากกันเป็ น parenchyma, bronchovascular, cardiovascular, pleura และ กระดูก การเปลีย่ นแปลง
ของตาแหน่ ง trachea และ mediastinal ก็ช่วยบอกความผิดปกติได้ ศัพท์ทใ่ี ช้เรียกการเปลีย่ นแปลงในเนื้อปอดที่
เกิดขึ้น ได้แก่ hyperinflation, fibrosis, cavity และ cystic. Hyperinflation เป็ นลักษณะที่พบได้ในผู้ป่วยที่มี
airway obstruction ในขณะที่ volume restriction จะพบใน fibrosis, chest wall compliance ลดลง หรือ severe
neuromuscular weakness โรคของ หลอดลมอุดกัน้ เรื้อรังที่รุนแรงจะพบกระบังลมแบนราบลงร่วมกับเส้นเลือดปอด
ลดลงและมีการเพิม่ ขึน้ ของ anteroposterior diameter ของทรวงอกรวมทัง้ มี retrosternal airspace เพิม่ ขึน้ ผูป้ ่วย
หอบหืดขณะมีอาการกาเริบอย่างรุนแรงก็จะพบลักษณะของ hyperinflation แต่ไม่มกี ารลดลงของเส้นเลือดในปอด.
Diffuse fibrotic อาจพบพยาธิสภาพแบบเป็ นเส้น (linear/streak) หรือเป็ นก้อนขนาดเล็ก (nodule) การให้การวินิจฉัยจะ
ขึน้ กับลักษณะพยาธิสภาพที่เด่นรวมทัง้ บริเวณที่เกิดรอยโรคและการกระจายของพยาธิสภาพว่าเป็ น diffuse หรือ
localized เช่น silicosis จะพบเป็ น nodular มากกว่าเส้น (linear) และพบเด่นทีบ่ ริเวณปอดส่วนบน ในขณะที่
asbestosis จะพบเป็ น linear และตาแหน่ งที่พบบ่อยได้แก่ปอดส่วนล่าง รวมทัง้ อาจพบ pleural plaques ได้ด้วย
องค์กร International Labor Organization (ILO) ได้จดั แนวทางการประเมินภาพรังสีทรวงอกของผู้ป่วยโรค
pneumoconiosis ซึง่ จะจัดให้มกี ารอบรมแก่แพทย์และผูท้ ส่ี นใจเป็ นระยะโดย National Institute for Occupational
Safety and Health (NIOSH)
ความผิดปกติของระบบไหลเวียนเลือดทีเ่ กีย่ วข้องกับโรคปอดเรือ้ รังนัน้ อาจตรวจได้จากภาพรังสีทรวงอกทีม่ ี
ลักษณะเข้าได้กบั ภาวะ pulmonary hypertension และ/หรือ cor pulmonale ภาวะ pulmonary hypertension จะพบว่า
pulmonary artery ทีบ่ ริเวณ hilar มีขนาดใหญ่ขน้ึ และหลอดเลือดดังกล่าวจะมีขนาดเรียวเล็กลงอย่างรวดเร็ว สาหรับ
cor pulmonale จะตรวจพบหัวใจห้องขวาล่างโตร่วมกับพยาธิสภาพแบบ pulmonary hypertension
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การตรวจด้วยเครือ่ งเอกซเรย์คอมพิ วเตอร์ (Computerized Tomography, CT)
CT chest และ การตรวจด้วย HRCT เป็ นการตรวจทางรังสีทช่ี ่วยให้ได้ขอ้ มูลเพิม่ จากภาพรังสีทรวงอกที่
ตรวจตามปกติ ทาให้ประสิทธิภาพในการวินิจฉัยโรคมีความแม่นยาเพิม่ ขึน้ ในหลายโรค เช่น asbestosis ดังนัน้ การ
ตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ของปอดจึงมีประโยชน์มากในการประเมินความผิดปกติ ทีม่ ใี นเนื้อปอด การตรวจ
CT chest โดยปกติจะตัดทีค่ วามหนา 10 มม. ซึง่ มีประโยชน์มากในการค้นหาพยาธิสภาพแบบ nodule สาหรับ HRCT
จะตัดทีค่ วามหนา 1-2 มม. จึงใช้ในการค้นหาความผิดปกติทม่ี คี วามเข้มของรังสีต่า เช่น พยาธิสภาพแบบ linear ทีพ่ บ
ใน interstial lung diseases ในระยะแรก สาหรับโรคหรือความผิดปกติของหลอดลมนัน้ HRCT สามารถตรวจพบ
ความผิดปกติในระยะแรกได้ เช่น local emphysema หรือ regional air trapping ทีพ่ บใน small airway disease เช่น
bronchiolitis obliterance หรือ large airway disease เช่น bronchiectasis สาหรับการตรวจในท่า prone และ supine
position มีประโยชน์ในการแยกความผิดปกติทเ่ี กิดจากน้ าในช่องเยื่อหุม้ ปอดออกจากพยาธิสภาพทีเ่ กิดขึน้ ในเนื้อปอด
จากการทีพ่ บว่าตาแหน่งของพยาธิสภาพของน้าในช่องเยื่อหุม้ ปอดจะมีการเปลีย่ นแปลงตามแรงดึงดูดของโลก
การตรวจสมรรถภาพปอด (Simple spirometry)
การตรวจสมรรถภาพปอดด้วยเครื่อง spirometer ทีไ่ ด้รบั การรับรองให้ใช้ในการประเมินการสูญเสียที่เกิดขึน้
การตรวจดังกล่าวต้องดาเนินตามมาตรฐานของสมาคมอุรเวชช์สหรัฐ (ATS 1994 Statement on Standardization of
Spirometry) และของสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยทัง้ ในด้านการตรวจสอบอุปกรณ์ การ calibrate และเทคนิคในการ
ตรวจ
ผูป้ ว่ ยควรงดยาทีใ่ ช้รกั ษาโรคทางเดินระบบหายใจอย่างน้อย 24 ชม ก่อนทาการตรวจ spirometry หรือการ
ทา methacholine challenge test. การตรวจสมรรถภาพปอดโดยการเปา่ ออก (forced expiratory maneuvers) จะต้อง
ทาการตรวจอย่างน้อย 3 ครัง้ และผลการตรวจทีไ่ ด้จะต้องมีความแตกต่างกันในการตรวจแต่ละครัง้ ไม่เกินร้อยละ 5 การ
ตรวจ spirometry นี้จะประกอบด้วยการวัด force vital capacity (FVC), force expiratory volume ที่ 1 วินาที (FEV1)
และอัตราส่วนของค่าทัง้ สองนี้ (FEV1/FVC) โดยใช้ค่าทีส่ งู สุดของ FVC และ FEV1 ทีว่ ดั ได้มาใช้ในการประเมิน การ
ตรวจสมรรถภาพปอดหลังจากได้ยาขยายหลอดลม หากพบว่า FEV1/FVC น้อยกว่า 0.75 ร่วมกับการได้ยนิ เสียง
wheeze จากการตรวจร่างกาย แสดงว่าผูป้ ว่ ยน่ าจะมีภาวะอุดกัน้ ในหลอดลมซึง่ จาเป็ นจะต้องตรวจสอบต่อโดยการให้
สูดยาขยายหลอดลมและทาการตรวจ spirometry ซ้าหลังให้ยา ผลของ FEV1 และ FVC หลังการพ่นยาขยายหลอดลม
นี้จะเป็ นตัวกาหนดการตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาขยายหลอดลมและการพยากรณ์โรคของผูป้ ่วย การตรวจวัด
สมรรถภาพปอดนี้ ค่า FEV1, FVC และ DLco ทีไ่ ด้จะต้องนามาเปรียบเทียบกับค่าปกติ (อายุ,เพศ ส่วนสูง และเชือ้ ชาติ
เดียวกัน) ตามปกติจะใช้จานวนของ FEV1 ที่วดั ได้จริงหรือ FEV1 ที่คานวณเป็ นร้อยละของค่าที่วดั ได้ในคนปกติ
(predicted value) เป็ นเครื่องชีว้ ดั การอุดกัน้ ของหลอดลมทีเ่ กิดขึน้ อย่างไรก็ดกี ารใช้อตั ราส่วนของ FEV1/FVC ก็เป็ น
ทางเลือกอีกวิธหี นึ่งในการประเมินการอุดกัน้ ของหลอดลม
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Diffusing Capacity for Carbon Monoxide (DLco)
การตรวจ single-breath DLco มีประโยชน์ในการประเมินความรุนแรงของโรคได้ทุกระยะ เทคนิคการตรวจ
ควรปฏิบตั ติ ามแนวทางของ ATS 1995 การตรวจ DLco เป็ นการวัดความซึมซ่านของก๊าซผ่านเนื้อปอดเข้าไปในหลอด
เลือดฝอย โดยมีปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้องอยู่หลายอย่าง เช่น ความหนาของ alveolar-capillary membrane พืน้ ทีผ่ วิ ของถุงลม
ทีใ่ ช้ในการแลกเปลีย่ นก๊าซ ความสามารถในการละลายของก๊าซ ปริมาตรของเลือดทีไ่ หลผ่านปอด ระดับความเข้มของ
hemoglobin และความแตกต่างของความเข้มข้นของก๊าซระหว่างผนัง alveolar-capillary membrane ทัง้ สองด้าน
รวมทัง้ ความสามารถในการจับก๊าซโดย hemoglobin
ปจั จัยทางกลศาสตร์ทม่ี ผี ลต่อการตรวจ Dlco ได้แก่ ความเร็วในการหายใจเข้า ความลึกของการหายใจเข้า
ระยะเวลาที่ก ลัน้ หายใจและความเร็ว ในการหายใจออก ซึ่งป จั จัย ดังกล่ า วนี้ ถูก ควบคุ มโดยเทคนิ ค ของการตรวจ
นอกจากนี้ยงั มีปจั จัยอื่นทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการแปลผล เช่น การสูบบุหรีจ่ ะทาให้ระดับ carbon monoxide ในเลือด
เพิม่ ทาให้ DLco ลดลง ดังนัน้ ผูป้ ่วยควรงดสูบบุหรีอ่ ย่างน้อย 8 ชัวโมง
่
ก่อนทาการตรวจเพื่อป้องกันการลดลงของค่า
DLco ทีอ่ าจทาให้ผลการตรวจผิดปกติได้
Cardiopulmonary Exercise testing
การตรวจการออกกาลังกายใช้ในการประเมินหาสาเหตุของอาการหอบเหนื่อย (dyspnea) ว่ามีสาเหตุจาก
ปอดหรือจากหัวใจและระบบไหลเวียนเลือด การตรวจจะมีประโยชน์ในการประเมินความรุนแรงของอาการเหนื่อย ทีท่ า
ให้ผปู้ ว่ ยต้องลดการทากิจวัตรประจาวันต่างๆ ลง การตรวจ การสร้าง CO2 , minute ventilation และอัตราการเต้นของ
หัวใจ จะช่วยแยกปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ว่ามีสาเหตุจากปอด หัวใจ, ร่างกายทีข่ าดการออกกาลังกายหรือมีปจั จัยอื่นร่วมด้วย
การตรวจความสามารถในการออกกาลังกายด้วยการวัดการใช้ออกซิเจนของร่างกาย จากการคานวณ
oxygen consumption/หน่ วยเวลา (Vo2) ซึง่ มีหน่ วยเป็ น ml [kg.min] หรือประเมินจากค่า metabolic equivalents
(METS) ซึง่ หนึ่งหน่ วยของการใช้พลังงานจะมีค่าเท่ากับการใช้ออกซิเจนของร่างกาย 3.5 ml/[kg. min] (รายละเอียด
ของค่า METS มีอยู่ในบทที่ 10) โดยทัวไปแล้
่
วคนปกติสามารถออกแรงทางานทีร่ ะดับ 40% ของค่าสูงสุดของการใช้
ออกซิเจนของร่างกายอย่างต่อเนื่องได้เป็ นเวลาถึง 8 ชม. ในตารางที่ 9 – 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างงานที่ทา,
การใช้ออกซิเจนของร่างกายและพลังงานทีใ่ ช้
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ตารางที่ 9 – 2 ความสัมพันธ์ระหว่างงานที่ทา, การใช้ออกซิ เจนของร่างกายและพลังงานที่ใช้
ระดับงานที่ทาของผูช้ ายหนัก 70 kg
งานเบา
งานขนาดปานกลาง
งานหนัก
งานหนักมาก
งานทีใ่ ช้แรงงานเต็มที่

การใช้ออกซิ เจนของร่างกาย
7 ml/kg; 0.5 L/min
8-15 ml/kg; 0.6-1.0 L/min
16-20 ml/kg; 1.1-1.5 L/min
21-30 ml/kg; 1.6-2.0 L/min
> 30 ml/kg; >2.0 L/min

ระดับพลังงานที่ใช้ ( METS )
<2
2-4
9-6
7-8
>8

การตรวจการออกกาลังกายต้องใช้ความรอบคอบในการประเมินเนื่องจากเป็ นการตรวจที่ยุ่งยาก ค่าใช้
จ่ายสูง และ invasive มากกว่าการตรวจอื่น โดยทัวไปแล้
่
วจะไม่ตรวจในผู้ทม่ี สี มรรถภาพการทางานของปอดปกติ
แต่จะมีประโยชน์ อย่างยิ่งในกรณีท่อี าการของผู้ป่วยและสมรรถภาพการทางานของปอดไม่ไปในทางเดียวกัน หรือ
ต้องการหาข้อมูลเพิม่ เพื่อหาสาเหตุและความรุนแรงของการสูญเสียสมรรถภาพการทางานของปอดทีเ่ กิดขึน้ การตรวจ
โดยการออกกาลังกายมีขอ้ ห้ามตรวจในผูท้ ม่ี ภี าวะหัวใจขาดเลือดและผูป้ ว่ ยโรคหัวใจทีย่ งั ควบคุมอาการไม่ได้
การตรวจวิ เคราะห์กา๊ ซในเลือดแดง
เนื่องจากเป็ นการตรวจที่ invasive ดังนัน้ จึงใช้ในกรณีทจ่ี าเป็ นในการประเมินการสูญเสียเท่านัน้ ซึง่ ผลการ
ตรวจวิเคราะห์ท่ผี ดิ ปกตินัน้ สามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุทงั ้ ในและนอกปอด ผู้ป่วยที่มภี าวะหลอดลมอุดกัน้ การ
ตรวจ FEV1 จะให้ผลที่ใกล้เคียงกับความสามารถในการออกกาลังมากกว่าระดับของออกซิเจนในเลือดแดง (PaO2)
ในกรณีทต่ี ้องการประเมินการสูญเสียอย่างถาวรทีเ่ กิดขึน้ โดยการวิเคราะห์ก๊าซในเลือดแดงนัน้ จาเป็ นจะต้องตรวจหา
ภาวะการขาดออกซิเจน (hypoxemia) อย่างน้อย 2 ครัง้ ในระยะเวลาห่างกันไม่ต่ ากว่า 4 สัปดาห์ การวิเคราะห์ก๊าซใน
เลือดแดงในผู้ป่วยที่มอี าการคงที่และได้รบั การรักษาที่เหมาะสมแล้ว การตรวจพบระดับออกซิเจนในเลือดแดงที่
น้อยกว่า 55 mmHg ขณะพักและหายใจอากาศปกติทร่ี ะดับน้ าทะเล หรือค่าออกซิเจนในเลือดแดงทีน่ ้อยกว่า 60
mmHg และมีอาการดังต่อไปนี้ตงั ้ แต่หนึ่งข้อ ได้แก่ pulmonary hypertension, cor pulmonale, erythrocytosis หรือมี
ระดับออกซิเจนลดต่าลงมากขณะออกกาลังกาย เป็ นข้อมูลทีบ่ ่งถึงความรุนแรงในการสูญเสียสมรรถภาพการทางานของ
ปอด
การตรวจวัดออกซิเจนทีป่ ลายนิ้ว (pulse oximetry) การตรวจนี้จะรบกวนผูป้ ว่ ยน้อยกว่าการวิเคราะห์ก๊าซใน
เลือ ดแดง อย่ างไรก็ดีการวิเคราะห์ก๊า ซในเลือดแดงจะให้ข้อมูลที่แม่ นย ากว่ าในการประเมินภาวะขาดออกซิเจน
แพทย์ควรใช้ลกั ษณะทางคลินิกของผูป้ ว่ ยในแต่ละรายในการเลือกตรวจหาภาวะขาดออกซิเจน

9.2 โรคปอดจากการทางาน (Occupational lung diseases)
คาจากัดความ
โรคปอดจากการการทางานเกิดจากการสูดหายใจเอาฝุ่นละออง ควัน หรือสารพิษเข้าไปในปอด ในขณะ
ทางาน สารเหล่านี้อาจทาให้เกิดการระคายเคืองหรือเป็ นพิษในทางเดินหายใจ ในบางรายอาจมี ปอดอักเสบหรือพังผืด
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เกิดขึน้ ในปอด หลายรายอาจมี allergic responses ทาให้เกิดอาการหอบหืด เช่น โรคหอบหืดจากการทางาน เป็ นต้น
โรคหรือภาวะดังกล่าวข้างต้นรวมเรียกว่า ‚โรคปอดจากการทางาน‛
นิวโมโคนิโอสิส (pneumoconioses) เป็ นชื่อรวมของโรคปอดจากการทางาน ทีเ่ กิดจากการสูดหายใจเอา
ฝุ่นละอองพวกสารอนิน ทรีย์ห รือฝุ่น แร่ท่ีทาให้ปอดอักเสบ และมีพงั ผืดเกิด ขึ้น นิวโมโคนิโ อสิส ที่เกิด จากถ่ านหิน
มีช่อื เรียกว่า Coal worker’s pneumoconioses ส่วนนิวโมโคนิโอสิสทีเ่ กิดจากการหายใจ เอาฝุ่น silica หรือ asbestos
มีช่อื เรียกว่า ซิลโิ คสิส และ แอสเบสโตสิส ตามลาดับ
โรคปอดจากการทางานอาจจาแนกออกจากกันตามต้นเหตุได้ ดังต่อไปนี้
1. โรคปอดจากการทางานทีเ่ กิดจากฝุน่ ละอองสารอนินทรียห์ รือฝุน่ แร่ พยาธิสภาพในปอดอาจเกิดขึน้ น้อย
ตัวอย่างทีเ่ ช่น พวกฝุ่นละอองที่ inert และ nonreactive ได้แก่ เหล็ก แบเรียม พลวง และดีบุก พวกทีท่ าให้เกิดพยาธิ
สภาพในขนาดปานกลาง ได้แก่ ถ่า นหิน kaolin และ diatomaceous earth (ใช้ทาเซรามิค) และพวกทีท่ าให้เกิดพยาธิ
สภาพรุนแรง ได้แก่ silica และ asbestos
2. โรคปอดจากการทางานที่เกิดจากฝุ่นละอองสารอินทรีย์ เช่น farmer’s lung หรือ hypersensitivity
pneumonitis ทีเ่ กิดจากการหายใจ เอาฝุน่ ละอองฟางข้าวทีข่ น้ึ รา (mouldy hay) และบิสสิโนสิส เป็ นต้น
3. โรคหอบหืดจากการทางาน (occupational asthma)
4. โรคปอดจากการทางานทีเ่ กิดจากก๊าซและควันพิษบางชนิด
5. มะเร็งปอดและมะเร็งเยื่อหุม้ ปอด
โรคปอดจากการทางานที่เกิ ดจากฝุ่ นละอองสารอนิ นทรียห์ รือฝุ่ นแร่
9.2.1 โรคซิ ลิโคสิ ส (Silicosis)
คาจากัดความ
ซิลโิ คสิส เป็ นโรคปอดอักเสบทีเ่ กิดขึน้ จากการสูดละออง silica เข้าไปในปอดติดต่อกันเป็ นเวลา นาน silica
ทีส่ ดู เข้าไปจะทาให้ปอดอักเสบและมีพงั ผืดเกิดขึน้
ลักษณะทางคลิ นิก
ซิลิโ คสิส แบบเรื้อ รัง (chronic form) ผู้ป่ ว ยจะมีอ าการเกิด ขึ้น หลัง จากได้ร ับ ฝุ่น ละออง silica ในขณะ
ปฏิบตั งิ านเป็ นระยะเวลาเกินกว่า 15 ปี ซิลโิ คสิสแบบเร่ง (accelerated form) ทีม่ อี าการเกิดขึน้ ในระยะเวลา 5 – 15 ปี
เกิดจากการหายใจเอาฝุ่นละอองเข้าไปจานวนมาก ซิลโิ คสิสแบบเฉียบพลัน (acute form) ผูป้ ่วยมีอาการเกิดขึน้ ใน
ระยะเวลาเป็ นเดือน มักพบในการทางานบางอย่างทีไ่ ด้รบั ฝุน่ ละอองของ silica จานวนมาก โดยไม่ป้องกัน
ในรายทีเ่ ป็ นซิลโิ คสิสแบบเรือ้ รังจะมีอาการเกิดขึน้ ช้า ๆ โดยเริม่ มีอาการเหนื่อยง่ายเวลาออกแรง อาการไอแห้ง ๆ และ
บางครัง้ อาจมีอาการไอเป็ นโลหิต ร่างกายโดยทัวไปไม่
่
ค่อยเปลีย่ นแปลงมาก นอกจากในรายทีม่ วี ณ
ั โรคปอดแทรกซ้อน
ด้วย ในรายเช่นนี้จะทาให้มอี าการไข้ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร หอบเหนื่อยและน้ าหนักตัวลด อาจตรวจพบเชือ้ วัณโรคใน
เสมหะ พยาธิสภาพของวัณโรคปอดทีเ่ กิดร่วมกับซิลโิ คสิส มักจะเป็ นแบบเรือ้ รัง และจะวินิจฉัยโรคได้ต่อเมื่อตรวจพบ
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เชือ้ วัณโรคในเสมหะ มีรายงานชัดเจนเกีย่ วกับอัตราการพบมะเร็งของปอดเพิม่ ขึน้ ในผูป้ ่วยซิลโิ คสิส อาการสาคัญใน
พวกเฉียบพลัน ได้แก่ หอบเหนื่อย อาการเขียวคล้า ไอ ไข้ อ่อนเพลีย น้ าหนักลด และเสียชีวติ ในเวลาต่อมาการตรวจ
ร่างกายขึ้นอยู่กบั ระยะของโรค ในระยะแรกอาจตรวจไม่พบสิง่ ผิดปกติเลย ในระยะหลังอาจพบสิง่ ผิดปกติเกี่ยวกับ
ภาวะแทรกซ้อน เช่น หลอดลมอักเสบ ถุงลมโปง่ พอง ภาวะลมรัวเข้
่ าช่องเยื่อ หุม้ ปอด หรือเยื่อหุม้ ปอดหนาและอื่น ๆ
เป็ นต้น ในระยะท้ายของโรคอาจพบลักษณะ cor-pulmonale, congestive cardiac failure และการหายใจล้มเหลว
การวิ นิจฉัยโรค
ประวัติเกี่ยวกับอาชีพต่ างๆ ที่ได้รบั ฝุ่นละอองของ silica รวมทัง้ อาการและการเปลี่ยนแปลงในภาพรังสี
ทรวงอก จะช่วยในการวินิจฉัยซิลโิ คสิส แต่เนื่องจากภาพรังสีทรวงอกของผูป้ ว่ ยซิลโิ คสิสจะเหมือนกับพยาธิสภาพทีพ่ บ
ในโรคอื่นได้หลายโรค ดังนัน้ การตรวจเสมหะหาเชือ้ วัณโรค และการตรวจโดยวิธตี ่าง ๆ จึงเป็ นสิง่ จาเป็ นในการวินิจฉัย
แยกโรค โดยทัวไปการตั
่
ดตรวจเนื้อปอดอาจไม่จาเป็ นในการวินิจฉัยโรค นอกจากในบางรายที่ประวัติหรือภาพรังสี
ทรวงอกไม่ ช ัด เจน ในรายที่มีพ ยาธิสภาพของ autoimmune disease ร่ ว มด้ว ย หรือ ในรายที่มีก ารเปลี่ย นแปลง
อย่างรวดเร็วผิดปกติ เป็ นต้น
ในรายทีต่ ดั ตรวจเนื้อปอด จะพบลักษณะทางพยาธิวทิ ยาของโรคนี้ ได้แก่ cellular reaction และ hyaline
nodule และการตรวจด้วย polarized light จะเห็น double refractile particle ของ silica
การบาบัดรักษา
ไม่มวี ธิ กี ารรักษาโดยเฉพาะสาหรับโรคนี้ โดยทัวไปเมื
่
่อพบผูป้ ่วยซิลโิ คสิส จะต้องแยกผูป้ ่วย ออกจากงานที่
มีฝนุ่ ละออง silica สูง และการปรับปรุงสถานทีป่ ระกอบกิจการ เพื่อให้คนงานได้รบั ฝุน่ ละออง น้อยทีส่ ดุ เช่น การจัดให้มี
การถ่ายเทอากาศให้เพียงพอหรือการใช้หน้ากากป้องกันฝุน่ silica เป็ นต้น
9.2.2 โรคแอสเบสโตสิ ส (Asbestosis)
คาจากัดความ
แอสเบสโตสิส เป็ นโรคปอดอักเสบที่เกิดขึน้ จากการสูดเอาฝุ่นละอองของ asbestos เข้าไปใน ทางเดิน
หายใจ ผูป้ ว่ ยแอสเบสโตสิส จะมีอาการเกิดขึน้ หลังได้รบั ฝุน่ asbestos เป็ นเวลาประมาณ 30-40 ปี
โดยทัวไปโรคนี
่
้พบได้ในคนงานอาชีพบางอย่าง เช่น กรรมกรท่าเรือ กรรมกรงานสิง่ ทอเกีย่ วกับ asbestos
คนงานทาวัสดุทนไฟ ฯลฯ รวมทัง้ ผูท้ อ่ี ยู่อาศัยใกล้กบั โรงงานต่าง ๆ ดังกล่าวด้วย
พยาธิสภาพของแอสเบสโตสิส มักพบในปอดกลีบล่าง โดยเป็ นพังผืดกระจัดกระจายทัวไปในเนื
่
้อปอด
อาจพบเยื่อหุม้ ปอดหนา และมีพงั ผืดติดกับผนังทรวงอก นอกจากนี้ยงั อาจพบ ‚ asbestos body ‛ ได้ใน ถุงลมหรือใน
บริเวณทีม่ พี งั ผืด ในรายทีม่ พี ยาธิสภาพเป็ นหย่อม ๆ เนื้อปอดอาจมีลกั ษณะเป็ นแบบรังผึง้
การเปลีย่ นแปลงเกีย่ วกับสมรรถภาพการทางานของปอดทีส่ าคัญ ได้แก่ การสูญเสียสมรรถภาพ เกีย่ วกับ
การแลกเปลีย่ นก๊าซ ต่อมาจะมีการเสือ่ มแบบ restrictive ventilatory defect เกิดขึน้ โดยมี compliance ลดลงอย่างมาก
นอกจากนัน้ อาจพบการเปลีย่ นแปลงแบบ obstructive ventilatory defect จากโรค chronic obstructive airway ใน
คนงานทีส่ บู บุหรีจ่ ดั และทางานในบริเวณทีม่ ฝี นุ่ ละอองมากได้ดว้ ย
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ภาพรังสีทรวงอกจะเปลีย่ นแปลงมากน้อยไม่มคี วามสัมพันธ์โดยตรงกับการสูญเสียสมรรถภาพ ของปอด
ภาพรังสีทรวงอกจะพบสิง่ ผิดปกติทบ่ี ริเวณส่วนล่างของเนื้อปอด โดยมีเงาผิด ปกติขนาดเล็ก

จนถึงเป็ นพังผืดหนา

อาจพบเยื่อหุม้ ปอดหนาและในบางรายอาจพบ pleural plaque หรือความผิดปกติเกีย่ วกับ วัณโรคปอดถุงลมพองและ
หัวใจวาย
ลักษณะทางคลิ นิก
ในระยะแรกของโรคที่มกี ารสูญเสียสมรรถภาพการทางานของปอดไม่มาก ผู้ป่วยอาจจะไม่มีอาการและ
อาการแสดงแต่อย่างใด เมื่อมีพงั ผืดเกิดขึน้ มากในปอด ผูป้ ่วยจะมีอาการเหนื่อยง่ายเวลาออกแรง ไอเรือ้ รัง อ่อนเพลีย
น้ าหนักตัวลด นิ้วปุ้ม (clubbing finger) และอาการเขียว นอกจากนี้อาจตรวจพบ อาการแสดงของโรคถุงลมพอง
หลอดลมโปง่ พอง วัณโรคและมะเร็งของปอดหรือเยื่อหุม้ ปอดร่วมด้วย
การวิ นิจฉัยโรค
อาศัยจากประวัตขิ องการรับฝุน่ ละออง asbestos ในทีท่ างานร่วมกับอาการของผูป้ ่วยและ การเปลีย่ นแปลง
ในภาพรังสีทรวงอก
การรักษา
ในป จั จุ บ ัน ยัง ไม่ มีย าที่ใ ช้ร ัก ษาแอสเบสโตสิส ที่ไ ด้ ผ ล การรัก ษาส่ ว นใหญ่ เ ป็ น การรัก ษาตามอาการ
เช่นเดียวกับนิวโมโคนิโอสิสชนิดอื่น
โรคปอดจากการทางานที่เกิ ดจากฝุ่ นละอองสารอิ นทรีย์
9.2.3 โรคบิ สสิ โนสิ ส (Byssinosis)
คาจากัดความ
บิสสิโนสิส เป็ นโรคเรือ้ รังของระบบทางเดินหายใจทีเ่ กิดจากการหายใจเอาฝุน่ หรือใยฝ้าย ป่าน ปอ หรือลินิน
เข้าไปในปอด อาการของโรคประกอบด้วย ไอ แน่ นหน้าอกและหายใจไม่สะดวก โรคนี้มกั เกิดกับผูท้ ป่ี ฏิบตั ิงานอยู่ใน
โรงงานอุตสาหกรรมสิง่ ทอ
ลักษณะทางคลิ นิก
บิสสิโนสิส มักเกิดกับผู้ป่วยที่ทางานอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับฝ้าย ป่าน ปอ และลินิน อยู่เป็ น
เวลานานเกินกว่า 2 ปี ขน้ึ ไป ผู้ป่วยเหล่านี้จะมีอาการไอ แน่ นหน้าอก และหายใจขัดเกิดขึน้ ในตอนเช้าวันแรกของ
สัปดาห์ทป่ี ฏิบตั งิ าน อาการจะทุเลาลงในตอนเย็นและหายไปในวันต่อมา อาการอาจจะเป็ นอยู่แบบนี้เป็ นเวลาหลายปี
ถ้าหยุดทางานอาการเหล่านี้กจ็ ะหายไปได้ ในผูป้ ว่ ยบางรายอาจมีอาการไอ แน่ น หน้าอก ในระยะ 2 – 3 วันแรกของ
สัปดาห์ การตรวจสมรรถภาพการทางานของปอดในระยะนี้อาจไม่พบ สิง่ ผิดปกติ ในรายทีเ่ ป็ นเรือ้ รังผูป้ ่วยจะมีอาการ
ของโรคดังกล่าวตลอดไปทุกวัน ร่วมกับการลดลงของ สมรรถภาพการทางานของปอดเกีย่ วกับการหายใจอย่างถาวร
และอาจมีลกั ษณะของโรคหลอดลมอักเสบ เรือ้ รังหรือโรคถุงลมโปง่ พองร่วมด้วย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในคนงานทีส่ บู บุหรี่
ผูป้ ว่ ยด้วยบิสสิโนสิสนี้จะไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงทางภาพรังสีทรวงอก
Schilling จาแนกอาการทางคลินิกของบิสสิโนสิสออกเป็ น 4 ระดับดังต่อไปนี้
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grade 1/2 - มีอาการไอแน่นหน้าอก หายใจไม่สะดวก หรือ อาการระคายเคืองของระบบทางเดินหายใจเป็ น
ครัง้ คราว ในวันจันทร์หรือวันแรกของการ กลับเข้าทางาน
grade 1 - มีอาการไอแน่ นหน้าอก หายใจไม่สะดวก หรือหายใจเร็วกว่าปกติ ทุกวันจันทร์ หรือวันแรกของ
การกลับเข้าทางาน
grade 2 - มีอาการไอแน่นหน้าอก หายใจไม่สะดวก หรือหายใจเร็วกว่าปกติ ทุกวันจันทร์หรือ วันแรกทีเ่ ข้า
ทางาน และวันอื่นๆ ของสัปดาห์ทท่ี างาน
grade 3 - มีอาการแบบ grade 2 ร่วมกับการลดลงของสมรรถภาพการทางานของปอดอย่างถาวร
การวิ นิจฉัยโรค
1. มีประวัติการทางานทัง้ ในอดีต และ/หรือปจั จุบนั ที่เกีย่ วข้องกับการได้รบั ฝุ่นหรือใยฝ้าย ป่าน ปอ และ
ลินิน ติดต่อกันเป็ นเวลานานกว่า 2 ปี
2. มีอาการ อาการแสดงเข้าได้กบั อาการทางคลินิกของบิสสิโนสิส ดังกล่าวข้างต้น
3. ภาพรังสีทรวงอก ปกติ
4. มีการตรวจสมรรถภาพปอด ด้วยเครื่อง spirometry
4.1 ผู้ป่วยที่มอี าการตัง้ แต่ grade 1/2 ถึง 2 หรือผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้กบั อาการทางคลินิกของ
บิสสิโนสิส และมีผลการตรวจสมรรถภาพของการทางานของปอดปกติ จะต้องตรวจสมรรถภาพการทางานของปอด
อย่างน้อย 2 ครัง้ ในวันแรกของการกลับเข้าทางานของสัปดาห์ คือ ตรวจครัง้ แรกก่อนเข้าปฏิบตั ิงาน และตรวจซ้า
เมื่อปฏิบตั งิ านต่อเนื่องไปแล้วไม่น้อยกว่า 6-8 ชัวโมง
่
ผลการตรวจสมรรถภาพการทางานของปอดทัง้ 2 ครัง้ เมื่อนามา
เปรียบเทียบกัน จะพบว่ามี FEV1 ลดลงมากกว่าร้อยละ 10 หรือ
4.2 ผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการอยู่ใน grade 3 มักมีประวัตกิ ารทางานเกินกว่า 5 ปี และมีสมรรถภาพ การทางานของ
ปอดผิดปกติในวันทีไ่ ม่ได้ทางาน โดยมี FEV1 และ FEV1/FVC ลดลงต่ากว่าร้อยละ 80 และ 75 ของค่าปกติตามลาดับ
การป้ องกัน
การป้องกันโรคนี้ได้แก่ การควบคุมปริมาณของฝุน่ ละอองในทีป่ ระกอบการ ร่วมกับการตรวจ ร่างกาย และ
ทดสอบสมรรถภาพการทางานของปอดให้กบั ผูใ้ ช้แรงงานเป็ นระยะ ๆ ในรายทีต่ รวจพบว่า มีการเปลีย่ นแปลงเกีย่ วกับ
สมรรถภาพของการหายใจ หรือมีอาการของโรคเกิดขึน้ ควรย้ายผูป้ ว่ ยไปทางาน ทีอ่ ่นื หรือไปทางานในบริเวณทีม่ สี าร
ก่อโรคน้อยลง
การรักษา
การรักษาทีด่ ที ส่ี ดุ ได้แก่ การแยกตัวผูป้ ่วยออกห่างจากสารก่อโรคและการรักษาตามอาการ ในรายทีเ่ ป็ น
โรคแบบเรือ้ รัง ควรให้การรักษาเหมือนกับการรักษาผูป้ ว่ ยหลอดลมอักเสบเรือ้ รังหรือโรคหอบหืด
9.2.4 ปอดอักเสบจากภูมิไว (Hypersensitivity pneumonitis)
Hypersensitivity pneumonitis มีหลายชื่อเช่น extrinsic allergic alveolitis หรือ farmer’s lung เป็ นโรคที่
เกิดจากปฏิกริ ยิ าทางอิมมูนของร่างกาย ต่อ organic dusts เช่น การสูดหายใจเอาฝุ่นละออง จากฟางข้าวที่ขน้ึ รา
(mouldy hay) จะทาให้เกิดการอักเสบของเนื้อปอดและหลอดลม นอกจากนี้ยงั มีสารก่อโรคในกลุ่ม low-molecular
weight บางชนิดทีก่ ่อให้เกิดโรคนี้ขน้ึ
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รายทีเ่ ป็ นแบบเฉียบพลัน ผูป้ ว่ ยจะมีอาการไข้หนาวสัน่ ไอ แน่นหน้าอก ปวดเมื่อยตัว และมีอาการหอบ
เหนื่อยเกิดขึน้ หลังสัมผัสกับสารก่อโรคในระยะ 4-8 ชัวโมง
่
การตรวจสมรรถภาพการทางานของปอดในระยะนี้ จะพบ
ลักษณะของ restriction ร่วมกับการทีม่ ี diffusing capacity (DLco) ลดลง ทาให้ผปู้ ่วยบางรายมีภาวะ hypoxemia
เกิดขึน้ ภาพถ่ายรังสีทรวงอกอาจพบปกติ แต่ส่วนใหญ่จะพบว่ามีลกั ษณะของ diffuse micronodular เกิดขึน้ รายที่
ได้รบั การรักษาอาการและพยาธิสภาพในภาพถ่ายรังสีทรวงอกจะหายไปในระยะ 1-4 สัปดาห์
ผูท้ ส่ี มั ผัสกับสารก่อโรคติดต่อกันเป็ น เวลานานจะมีอาการทางคลินิกเรือ้ รังแบบ sub acute หรือ chronic
โดยมีอาการสาคัญประกอบด้วย ไอ เหนื่อยเวลาออกแรง บางรายจะมีอาการไอมีเสมหะ เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย และ
น้ าหนักตัวลด สมรรถภาพการทางานของปอดในผูป้ ่วยกลุ่มนี้มลี กั ษณะเป็ นแบบ restriction ร่วมกับ obstruction ใน
รายทีเ่ ป็ นรุนแรง จะพบมีพงั ผืดเกิดขึน้ ในปอดร่วมกับการลดลงของสมรรถภาพการทางานของปอดชนิด restriction ใน
ระดับรุนแรงทีไ่ ม่สามารถรักษาให้กลับคืนเป็ นปกติได้
การวิ นิจฉัยโรค
อาศัยประวัติ การตรวจร่างกาย ภาพถ่ายรังสีทรวงอก การตรวจสมรรถภาพการทางานของปอดเกี่ ยวกับ
การหายใจ และการทดสอบ precipitin ต่อ FLH antigen ในบางรายอาจต้องตัดชิ้นเนื้อปอดออกมาตรวจทางพยาธิวทิ ยา
การวินิจฉัยแยกโรค ต้องแยกจากโรคหลอดลมอักเสบเรือ้ รัง โรคถุงลมโปง่ พอง โรคหืด honey comb lung,
sarcoidosis และ pulmonary aspergillosis ฯลฯ
การรักษา
ในรายที่เป็ นแบบเฉียบพลัน มีผู้รายงานผลดีจากการใช้ยาพวกคอร์ติโคสตีรอยด์ในการรักษาผู้ป่วย ที่มี
อาการแบบเฉียบพลัน
การป้องกันโรคนี้ ได้แก่ การป้องกันการได้รบั ฝุ่นละอองจากฟางข้าว หรือพืชทีช่ น้ื และขึน้ รา โดยการทาให้
แห้งหรือการจัดการถ่ายเทอากาศในบริเวณทีเ่ ก็บพืชเหล่านัน้ และการสวมหน้ากากในขณะปฏิบตั งิ าน
9.2.5 โรคบากัสโซสิ ส (Bagassosis)
คาจากัดความ
เป็ นโรคปอดอักเสบภูมใิ วทีเ่ กิดขึน้ กับผูท้ ส่ี ดู หายใจฝุน่ ละอองของชานอ้อยทีช่ น้ื และขึน้ ราเข้าไปในปอด
ลักษณะทางคลิ นิก
รายที่เป็ นแบบเฉียบพลันผู้ป่วยจะมีอาการไข้ ไอ หนาวสัน่ เหนื่อยหอบ รายที่เป็ นแบบเรื้อรังจะมี
อาการไอ เหนื่อยง่าย และมีพยาธิสภาพในปอดเป็ นแบบ granulomatous pneumonia การตรวจร่างกาย และ
ภาพรังสีทรวงอกคล้ายกับพวก farmer’s lung ในรายทีไ่ ด้รบั ฝุ่นละอองเป็ นเวลานานจะทาให้เกิด fibrosis ที่
ปอดเช่นเดียวกัน การทดสอบ precipitin ต่อ mouldy bagasse จะได้ผลบวกประมาณร้อยละ 80 - 100
การแยกเชือ้ จากเสมหะจะพบเชือ้ thermoactinomyces ชนิดต่าง ๆ ทีพ่ บบ่อยคือ T. vulgaris ในประเทศไทย
ได้เคยมีรายงานเกีย่ วกับ bagassosis ในคนงานโรงงานน้าตาลจากอาเภอบ้านโปง่ จังหวัดราชบุรี
9.2.6 โรคหอบหืดจากการทางาน (Occupational asthma)
คาจากัดความ
โรคหอบหืดจากการทางาน เป็ นโรคที่เกิดกับผู้ท่ปี ฏิบตั ิงานอยู่ในบรรยากาศที่มสี ารก่อโรคที่ทาให้เกิด
อาการหอบหืดขึน้ เช่น toluene diisocyanates ละหุ่ง กาแฟ ฯลฯ มาเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ อาการสาคัญของ
โรคประกอบด้วย ไอ แน่นหน้าอก หอบเหนื่อย และหายใจมีเสียงหวีด อาการเหล่านี้ อาจหายไปได้เองหรือหายไปเมื่อ
ได้รบั ยาขยายหลอดลม
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อุบตั ิ การณ์
เท่าทีไ่ ด้มกี ารสารวจพบว่า หอบหืดจากการทางาน มีอุบตั กิ ารณ์ประมาณร้อยละ 2 - 3 ของผูป้ ว่ ย โรคหอบ
หืดทัง้ หมด อย่างไรก็ดพี บว่าอุบตั กิ ารณ์ของโรคในกลุ่มนี้ มีความสัมพันธ์โดยตรงกับชนิดของสารก่อโรค และระยะเวลา
ในการทางาน ระยะเวลาตัง้ แต่เริม่ ปฏิบตั งิ านจนป่วยเป็ นโรค เรียกว่า latent interval พบว่า latent interval นี้จะขึน้ อยู่
กับความรุนแรง (potency) ของสารก่อโรค ระยะเวลาของการทางาน ความเข้มข้นของสารก่อโรคในบรรยากาศ และที่
สาคัญทีส่ ุดคือการทีบ่ ุคคลนัน้ มีโรคภูมแิ พ้ (atopy) อยู่ใน ตัวด้วยหรือไม่ ดัง ตัวอย่างเช่น เกลือของ platinum ซึง่ เป็ น
สารก่อโรคทีแ่ รงที่สุด จะทาให้เกิดโรคได้เร็วมาก โดยใช้เวลาประมาณ 3 เดือน ในขณะที่ isocyanates จะต้องใช้
เวลานานถึง 2 ปี จึงจะเกิดโรค โรคหอบหืดจากการทางานอาจเกิดกับผู้ป่วยที่มสี ุขภาพดีมาก่อนเมื่อสัมผัสกับ
สารก่อโรคทีท่ าให้เกิดการระคายเคืองรุนแรง เช่น กรดไนตริก ผูป้ ่วยบางรายอาจเกิดอาการหอบหืดขึน้ ทันทีหลังสัมผัส
สารก่อโรค โดยไม่มี latent interval ทีเ่ รียกว่า reactive airway dysfunction syndrome (RADS).
สารก่อโรค
ในปจั จุบนั มีสารก่อโรคที่เป็ นต้นเหตุมากมาย เช่น metal salt, wood, vegetable, industrial chemical,
pharmaceutical agent, biologic enzyme และโปรตีนจากสัตว์ต่าง ๆ สารก่อโรคเหล่ านี้อาจจาแนกออกจากกันเป็ น
2 กลุ่ม คือ high และ low molecular weight
ลักษณะทางคลิ นิก
ผูป้ ว่ ยหอบหืดจากการทางาน จะมีอาการหอบหืดเกิดขึน้ หลังปฏิบตั งิ านอยู่ในบรรยากาศทีม่ ี สารก่อโรคเป็ น
เวลาไม่ต่ ากว่า 2 สัปดาห์ อาการของโรคนี้มี 3 แบบ คือ immediate asthma ผูป้ ่วยจะมีอาการหอบหืดเกิดขึน้ ทันที
ทีส่ มั ผัสกับสารก่อโรคในทีท่ างาน ทาให้วนิ ิจฉัยได้ง่าย bronchospasm ทีเ่ กิดขึน้ จะมีอาการรุนแรงมากทีส่ ดุ ในระยะ 10
- 30 นาที หลังจากนัน้ ก็จะค่อย ๆ ดีขน้ึ ใน late asthma การอุดกัน้ ของ หลอดลมทีเ่ กิดขึน้ จะเริม่ ในระยะ 3 - 8 ชัวโมง
่
หลังสัมผัสกับสารก่อโรค bronchospasm ทีเ่ กิดขึน้ มักรุนแรงและมีอาการอยู่นานกว่า immediate asthma มาก ในบาง
รายอาจมีอาการอยู่ได้นานถึง 12-36 ชัวโมง
่
นอกจากนี้ผู้ ป่วยบางรายอาจมีอาการเกิดขึน้ ทัง้ immediate และ late
asthma ซึง่ เรียกว่า dual asthma
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การวิ นิจฉัยโรค
ประวัตกิ ารทางานหรือการสัมผัสสารก่อโรคมีความสาคัญมาก ในการวินิจฉัยโรคนี้ โดยทัวไปการวิ
่
นิจฉัยโรค
จะดาเนินการตามวิธวี นิ ิจฉัยโรคหอบหืด โดยอาศัยอาการทีเ่ ข้าได้รบั โรคหอบหืด เช่น ไอ แน่นหน้าอก หอบเหนื่อย และ
หาย ใจมีเสียงหวีดที่เกิดขึน้ ในขณะกาลังทางาน หรืออาการหอบหืดทีเ่ กิดขึน้ ในตอนเย็น หรือในเวลากลางคืนร่วมกับ
การตรวจ ทางห้องปฏิบตั กิ ารทีพ่ บว่าผูป้ ่วยมี bronchial hyperreactivity เพิม่ ขึน้ หรือตอบสนองต่อการรักษาด้วยยา
ขยายหลอดลมได้ดี (reversible airflow obstruction) นอกจากนี้ยงั พบว่าผูป้ ว่ ยโรคหอบหืดจากการทางานมักมีอาการดี
ขึน้ เมื่อหยุดงานนานเป็ นสัปดาห์ การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการที่สนับสนุ นว่าผู้ป่วยเป็ นโรคหอบหืดจากการทางาน
ได้แก่ การตรวจวัดระดับ PEFR ในตอนเช้าและตอนเย็นในช่วงสัปดาห์ทป่ี ฏิบตั งิ านและในช่วงสัปดาห์ทห่ี ยุดงาน (serial
PEFR at and away from work) ดังแสดงไว้ในรูปที่ 9.1 ทีพ่ บว่ามีระดับ PEFR ดีขน้ึ และมีการเปลีย่ นแปลงของ PEFR
ในแต่ละวันน้อยกว่าร้อยละ 20 ในช่วงสัปดาห์ท่หี ยุดงาน ในขณะที่มรี ะดับ PEFR ลดลง และมีการเปลี่ยนแปลงของ
PEFR ในแต่ละวันมากกว่าร้อยละ 20 ในช่วงสัปดาห์ทท่ี างาน ในรายทีต่ ้องการค้นหาสาเหตุแน่ นอน จาเป็ นต้องตรวจ
ด้วยวิธี bronchial provocative challenge

รูปที่ 9-1 ผลการตรวจ PEFR ของผูป้ ว่ ยหอบหืดจากการทางานในขณะปฏิบตั แิ ละเมื่อ หยุดงาน
การรักษา
วิธีร ัก ษาที่ไ ด้ผ ลดีใ นหอบหืด จากการท างาน ได้แ ก่ การให้ก ารป้ องกัน หรือ หลีก เลี่ย งจากสารก่ อ โรค
ในที่ทางาน ในรายที่มอี าการมากหรือมี bronchospasm เรื้อรังก็ให้การรักษาแบบผู้ป่วยโรคหืดทัวไป
่ ตามแนวทาง
่
่
การรักษาผูป้ วยโรคหืดของสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย การแนะนาให้ ผูป้ วยเปลีย่ นอาชีพ โดยเฉพาะในรายทีม่ ี
อาการหอบหืดเกิดขึน้ ไม่นานอาจทาให้อาการของโรคลดลง และผูป้ ว่ ยปลอดอาการได้เร็วขึน้
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9.2.7 ภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกัน้ (Obstructive Sleep Apnea syndrome, OSA)
ผูป้ ่วยทีม่ อี าการหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกัน้ จะมีการอุดกัน้ ของทางเดินหายใจส่วนต้นเป็ นระยะๆ
ในขณะหลับ ซึง่ ในระยะนัน้ จะมีการคลายตัวของกล้ามเนื้อ pharynx ร่วมด้วย การอุดกัน้ ดังกล่าวทาให้ไม่มลี มหายใจ
ผ่านเข้าออกทัง้ ทางปากและจมูก มีผลทาให้เกิดภาวะขาดออกซิเจนตามมา ภาวะขาดออกซิเจนจะกระตุ้นทาให้ผปู้ ่วย
ตื่นขึน้ มาชัวขณะ
่
และกล้ามเนื้อ pharynx จะหดตัวกลับคืนเข้าสู่ภาวะปกติ ทาให้เกิดการไหลผ่านของอากาศลงสู่ปอด
และมีเสียงกรนเกิดขึน้ ถึงแม้ว่าการอุดกัน้ ทางเดินหายใจส่วนต้นที่เกิดขึ้นจะเป็ นการอุดกัน้ ที่เกิดอย่างไม่สมบูรณ์
อย่างไรก็ดพี บว่าการอุดกัน้ ดังกล่าวมีผลทาให้อตั ราความเร็วของลมหายใจและปริมาณของอากาศทีไ่ หลลงสู่ปอดลดลง
(obstructive hypopnea) รวมทัง้ ยังทาให้ระดับออกซิเจนในเลือดแดงของผูป้ ่วยลดลงได้ เนื่องจากผูป้ ่วยต้องตื่นเป็ น
ระยะจึงไม่สามารถนอนหลับได้เต็มที่มผี ลทาให้เกิดอาการง่วงและอ่อนเพลียในเวลากลางวัน อาการและอาการแสดง
ของผู้ป่วยประกอบด้วยประวัติกรนดัง นอนหลับได้ไม่เต็มที่ ง่วงนอนในตอนกลางวัน ร่วมกับการลดลงของ
ประสิทธิภาพในการคิดและตัดสินใจ และมีความดันเลือดสูง ประมาณ 60-90% ของผู้ป่วยมักเป็ นโรคอ้วน โดยมี
เส้นวัดรอบคอเพิม่ ขึน้ กว่าปกติ ผูป้ ่วยทีม่ อี าการรุนแรงจะเกิดภาวะ erythrocytosis, pulmonary hypertension และ
corpulmonale ได้
กลุ่มอาการย่อยของ OSA ชนิดอื่นทีพ่ บบ่อยได้แก่ obesity hypoventilation syndrome กลไกการเกิดโรค
เกิดจากการทีน่ ้าหนักของทรวงอกของผูป้ ว่ ยทีอ่ ว้ นมากไปกดทับและขัดขวางการขยายตัวของปอดทัง้ ในขณะหลับและ
ตื่น มีผลทาให้เกิดภาวะขาดออกซิเจนร่วมกับการทีม่ รี ะดับคาร์บอนไดออกไซด์เกินเกิดขึน้ ตลอดเวลา ผูป้ ว่ ยในกลุ่มนี้จะ
มีอาการทางคลินิกคล้ายคลึงกับผู้ป่วย OSA และในทางเวชปฏิบตั ิสามารถพบผู้ป่วยทีม่ ที งั ้ OSA และ obesity
hypoventilation syndrome ร่วมกันได้
ผูป้ ่วยทีม่ ี OSA จะมีปจั จัยเสีย่ งต่อการเกิดอุบตั เิ หตุ ในการขับขีย่ านพาหนะเพิม่ ขึน้ และการทีง่ ่วงนอนใน
เวลากลางวันยังทาให้ประสิทธิภาพการทางานลดลง รวมทัง้ มีการเปลีย่ นแปลงทางระบบประสาทสรีระ เช่น ความจา,
อารมณ์ และการทางานของกล้ามเนื้อของแขนและขา (motor coordination) ลดลง ดังนัน้ ผู้ป่วยที่ต้องใช้ความ
ระมัดระวังในขณะทางาน เช่น ผูค้ วบคุมเครื่องจักร ผูข้ บั ขีย่ านพาหนะจะต้องได้รบั การประเมินโรคนี้ โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ ในกรณีทส่ี งสัย
การวินิจฉัยภาวะ OSA ต้องใช้การตรวจ polysomnography ในขณะหลับและเมื่อวินิจฉัยโรคได้แล้วผูป้ ่วย
ควรได้รบั คาแนะนาให้ลดน้าหนักร่วมกับการใช้อุปกรณ์การหายใจช่วยในระหว่างหลับ เช่น เครื่อง continuous positive
airway pressure (CPAP)
การแบ่ ง ระดั บ ความรุ น แรงของ OSA จะขึ้ น กั บ จ านวนครั ง้ ของ apnea/hypopnea ที่ ต รวจพบใน
polysomnography เนื่องจากในปจั จุบนั ยังไม่มเี กณฑ์มาตรฐานทีใ่ ช้ในการจาแนกระดับความรุนแรงของภาวะ OSA ที่
ชัดเจน ดังนัน้ การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพเนื่องจากภาวะ OSA จึงควรส่งต่อให้แพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญในเรื่องนี้เป็ นผู้
พิจารณา

9.3 เกณฑ์การวิ นิจฉัยโรคปอดจากการทางาน
โรคปอดจากการทางานที่เกิ ดจากฝุ่ นอนิ นทรีย์
9.3.1 โรคซิ ลิโคสิ ส (Silicosis)
1. มีประวัตกิ ารทางานทีเ่ กีย่ วข้องกับการสัมผัสฝุ่นซิลกิ า้ อย่างชัดเจนและต่อเนื่องเป็ นเวลา อย่างน้อย 5 ปี
ยกเว้นในรายทีเ่ ป็ น acute silicosis ประวัตกิ ารสัมผัสสารก่อโรคอาจสัน้ เป็ นเดือน ตัวอย่างทีเ่ ช่น :
- อุตสาหกรรมเหมืองสกัดหินแร่ต่าง ๆ
- วิศวกรรมด้านโยธาทีเ่ กีย่ วข้องกับงานก่อสร้างด้วยหิน
- อุตสาหกรรมทาแก้ว เซรามิค ครก
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- อุตสาหกรรมทาอิฐ กระเบือ้ งทนไฟ ฉนวนทนความร้อน
- อุตสาหกรรมยิงทราย ระเบิดหิน แต่งหิน ขัดหิน ขัดหม้อ
- อุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการทาซีเมนต์
- อุตสาหกรรมโลหะและอโลหะ
2. มีความผิดปกติของภาพรังสีทรวงอก โดยใช้ฟิลม์ ขนาดมาตรฐาน พบลักษณะทีเ่ ข้าได้กบั โรค ซิลโิ คสิส
โดย อาศั ย เกณฑ์ ม าต รฐานข อง ILO (International Labour Organization Classification of Radiographs of
Pneumoconiosis 1980) ตัง้ แต่ 1/1 ขึน้ ไป พยาธิสภาพทีพ่ บบ่อย ได้แก่ small round nodular lesion และ/หรือ fibrosis
กระจายไปทัวปอด
่
โดยเฉพาะที่ปอดส่วนบน ปอดส่วนล่าง หรืออาจจะมีหนิ ปูน มาจับรอบ ๆ hilar node เป็ นต้น
3. มีผลการวินิจฉัยทางพยาธิวทิ ยาของเนื้อปอดเข้าได้กบั โรคซิลโิ คสิส และ/หรือข้อมูลทางระบาดวิทยา
สนับสนุนการวินิจฉัย
การวิ นิจฉัยโรคซิ ลิโคสิ สต้องใช้ข้อมูล 2 ใน 3
9.3.2 โรคแอสเบสโตสิ ส (Asbestosis)
1. มีประวัตกิ ารทางานที่เกี่ยวข้องกับการสัมผัสฝุ่นใยหินอย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่น คนงาน อุตสาหกรรม
กระเบือ้ ง ใยหิน กระเบือ้ งหินสาลี ท่อซีเมนต์ใยหิน คนงานท่าเรื อ ผูท้ ท่ี างานเกีย่ วกับผ้าเบรคและครัช คนงานรือ้ ถอน
หรือซ่อมแซมอาคาร คนงานทาฉนวนกันความร้อน รวมทัง้ ผูท้ ข่ี นย้ายวัสดุ ทีร่ อ้ื ถอน เป็ นต้น
2. มีค วามผิด ปกติข องภาพรัง สีท รวงอก โดยใช้ฟิ ล์ม ขนาดมาตรฐาน พบลัก ษณะที่เ ข้า กัน ได้ก ับ โรค
แอสเบสโตสิส โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานของ ILO (International Classification of Radiographs of Pneumoconiosis
1980) ตัง้ แต่ระดับ 1/1 ขึน้ ไป พยาธิสภาพทีพ่ บบ่อย เช่น pleural thickening, pleural plague และ interstitial fibrosis
เป็ นต้น
3. มีผลการตรวจทางพยาธิวทิ ยาของเนื้อปอดเข้าได้กบั โรคแอสเบสโตสิส
การวิ นิจฉัยโรคแอสเบสโตสิ สต้องใช้ข้อมูล 2 ใน 3
โรคปอดจากการทางานที่เกิ ดจากฝุ่ นอิ นทรีย์
9.3.3 โรคบิ สสิ โนสิ ส (Bussinosis)
1. มีประวัตกิ ารทางานทีเ่ กีย่ วข้องกับการสัมผัสฝุน่ หรือใยฝ้าย ป่าน ปอ หรือลินิน อย่างชัดเจนและต่อเนื่อง
เป็ นเวลา 2 ปี ขน้ึ ไป
2. อาการและอาการแสดงผูป้ ว่ ยโรคบิสสิโนสิส อาจพบอาการและอาการแสดงได้ตงั ้ แต่ grade ½ ถึง grade
3 ดังต่อไปนี้
grade 1/2 - มีอาการแน่นหน้าอก หายใจไม่สะดวก ไอเป็ นครัง้ คราวในวันจันทร์หรือวันแรกของการกลับ
เข้าทางาน
grade 1 - มีอาการแน่นหน้าอก หายใจไม่สะดวก ไอทุกวันจันทร์ หรือวันแรกของ การกลับเข้าทางาน
grade 2 - มีอาการแน่ นหน้าอก หายใจไม่สะดวก ไอทุกวันจันทร์หรือวันแรกทีเ่ ข้าทางานและวันอื่น
ของสัปดาห์ทท่ี างาน
grade 3 - อาการแบบ grade 2 ร่วมกับการลดลงของสมรรถภาพการทางานของปอดอย่างถาวร
3. มีการตรวจสมรรถภาพการทางานของปอด ด้วยวิธี spirometry
3.1 ผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการตัง้ แต่ grade1/2 ถึง2 หรือผูป้ ่วยทีม่ อี าการเข้าได้กบั อาการทางคลินิก ของบิสสิโนสิส
และมีผลการตรวจสมรรถภาพการทางานของปอดปกติ จะต้องตรวจสมรรถภาพการทางาน ของปอด
อย่างน้อย 2 ครัง้ ในวันแรกของการกลับเข้าทางานของสัปดาห์ คือ ตรวจครัง้ แรกก่อนเข้าปฏิบตั งิ าน
และตรวจซ้าเมื่อปฏิบตั งิ านต่อเนื่องไปแล้วไม่น้อยกว่า 6-8 ชัวโมง
่
ผลการตรวจสมรรถภาพปอด ทัง้
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2 ครัง้ เมื่อนามาเปรียบเทียบกันจะพบ มี FEV1 ลดลงจากการตรวจครัง้ แรกในตอนเช้ามากกว่าร้อย
ละ 10 หรือ
3.2 ผูป้ ่วยทีม่ อี าการอยู่ใน grade 3 มักมีประวัตกิ ารทางานเกินกว่า 5 ปี และมีสมรรถภาพ การทางาน
ของปอดผิดปกติในวันทีไ่ ม่ได้ทางาน โดยมี FEV1 และ FEV1/FVC ลดลงต่ ากว่าร้อยละ 80 และ 75
ของค่าปกติตามลาดับ
การวิ นิจฉัยโรคบิ สสิ โนสิ สต้องใช้ข้อมูลทัง้ 3 ข้อ
9.3.4 โรคหอบหืดจากการทางาน (Occupational asthma)
1. ประวัตกิ ารทางานทัง้ ในอดีตหรือปจั จุบนั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการสัมผัสสารก่อโรคชนิด high molecular weight
เช่น กุง้ ปู แป้ง grain dusts หรือ low molecular weight เช่น acid anhydrides, diisocyanates, antibiotic powder
และ metallic salt
2. มีอาการหอบหืดเกิดขึน้ เป็ นครัง้ แรก หลังปฏิบตั ิงานอยู่ในสถานที่ทม่ี สี ารก่อโรคเป็ นเวลา ไม่ต่ ากว่า 2
สัปดาห์ ยกเว้นผูป้ ่วย reactive airway dysfunction syndrome (RADS) ทีม่ อี าการหอบหืดเกิดขึน้ ได้ทนั ทีหลังสัมผัส
กับสารก่อโรค
3. อาการหอบหืดทีเ่ กิดขึน้ อาจเป็ นในขณะปฏิบตั งิ านหรือหลังปฏิบตั งิ านในตอนกลางคืนก็ได้
4. การตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารทีส่ นับสนุนการวินิจฉัยโรคได้แก่ (4.1) การตรวจทาง spirometry ทีแ่ สดงให้
เห็นว่าผูป้ ่วยมี reversible airflow obstruction หรือ (4.2) การตรวจพบว่าผูป้ ่วยมี bronchial hyperreactivity ด้วย
methacholine หรือ histamine และ/หรือ (4.3) การตรวจวัดการเปลีย่ นแปลงของ PEFR ในแต่ละวันในช่วงทีท่ างานพบ
มีการเปลีย่ นแปลงของ PEFR มากกว่าร้อยละ 20 และในวันหยุดน้อยกว่า ร้อยละ 20 หรือ (4.4) การตรวจ bronchial
provocative test ด้วยสารทีส่ งสัยให้ผลบวก
การวินิจฉัยโรคหอบหืดจากการทางาน ต้องใช้ขอ้ มูลทัง้ 4 ข้อ
9.3.5 มะเร็งเยื่อหุ้มปอดจากการทางาน (Pleural mesothelioma)
1. มีประวัตกิ ารทางานทีเ่ กีย่ วข้องกับการสัมผัสฝุ่นใยหินอย่างชัดเจนในอดีต ก่อนจะเกิดอาการไม่น้อยกว่า
20 ปี เช่น คนงานในอู่ต่อเรือ ช่างห้องเครื่องเรือ คนงานในโรงงานเบรคและครัช อาชีพเกีย่ วกับฉนวนกันความร้อน
รวมทัง้ สมาชิกในครอบครัวของคนงานดังกล่าว
2. มีผลการวินิจฉัยทางพยาธิวทิ ยาของเยื่อหุม้ ปอด เข้าได้กบั pleural mesothelioma
การวิ นิจฉัยมะเร็งเยื่อหุ้มปอดจากการทางานต้องใช้ข้อมูลทัง้ 2 ข้อ
9.3.6 มะเร็งปอดจากการทางาน (Lung cancer)
1. มีประวัติการทางานที่เกี่ยวข้องกับการสัมผัสกับสารก่อมะเร็ง เช่น ฝุ่นใยหิน, nickel, arsenic,
chromates, ฯลฯ อย่างชัดเจน สม่าเสมอ และต่อเนื่องในอดีต ก่อนจะเกิดอาการไม่น้อยกว่า 20 ปี
2 มีผลการวินิจฉัยทางพยาธิวทิ ยาของเนื้อปอดทีย่ นื ยันว่าเป็ นมะเร็งปอด ทัง้ นี้การวินิจฉัยโรคมะเร็งปอด
จากการทางานจะต้องคานึงถึงปจั จัยเสีย่ งอื่น ๆ ของการเกิด มะเร็งปอดทีไ่ ม่ได้เกิดจากการทางานด้วย
การวิ นิจฉัยมะเร็งปอดจากการทางาน ต้องใช้ข้อมูลทัง้ 2 ข้อ
9.3.7 โรคหลอดลมอักเสบเรือ้ รังจากการทางาน (Chronic bronchitis)
1. มีประวัตกิ ารทางานทีส่ มั ผัสสารก่อโรค เช่น ฝุน่ ควันทีม่ ฤี ทธิระคายเคื
องต่อทางเดินหายใจ
์
2. มีอาการไอเรือ้ รัง หลังเข้าทางานมากกว่า 3 เดือนต่อปี เป็ นเวลา 2 ปี
3. ไม่สบู บุหรี่ หรือ สัมผัสสารอื่นทีอ่ าจทาให้เกิดโรคหลอดลมอักเสบเรือ้ รังนอกงาน
4. ภาพรังสีทรวงอกไม่พบสิง่ อื่นๆทีจ่ ะอธิบายการไอเรือ้ รัง
5. มีสมรรถภาพการทางานของปอดผิดปกติชนิดอุดกัน้
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6. มีขอ้ มูลทางระบาดวิทยาสนับสนุน
การวิ นิจฉัยหลอดลมอักเสบเรือ้ รังจากการทางานต้องใช้ข้อมูลทัง้ 6 ข้อ

9.4 เกณฑ์การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพอย่างถาวรของโรคระบบทางเดิ นหายใจ
การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพการทางานอย่างถาวรของระบบทางเดินหายใจนัน้ ต้องอาศัยข้อมูลจาก
การซักประวัติ การตรวจร่างกาย และการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร เช่น ภาพรังสีทรวงอก การตรวจสมรรถภาพการ
ทางานของปอดด้วยเครื่อง spirometer การวิเคราะห์ก๊าซในเลือดแดง และการออกกาลังกาย ฯลฯ การประเมินดังกล่าว
จะทาหลังจากผูป้ ว่ ย ได้รบั การรักษาอย่างเต็มทีต่ ามมาตรฐานและผูป้ ว่ ยมีอาการคงทีแ่ ล้วจากนัน้ จึงประเมินการสูญเสีย
สมรรถภาพอย่างถาวรของระบบทางเดินหายใจเมื่อสิน้ สุดการรักษา ดังนี้
1. การซักประวัตแิ ละการตรวจร่างกาย เพื่อยืนยันการวินิจฉัย และใช้เป็ นข้อมูลเสริม
2. ภาพรังสีทรวงอก ใช้เป็ นข้อมูลเสริมเช่นเดียวกัน เนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างอาการ ผลการตรวจ
ทางร่างกายและความผิดปกติของภาพรังสีทรวงอกนัน้ มีไม่มาก
3. การตรวจวัดสมรรถภาพการทางานของปอด ด้วยวิธี spirometry โดยใช้เครื่อง spirometer ทีไ่ ด้รบั
การรับรองมาตรฐาน และจะต้องตรวจวัดอย่างน้อย 2 ค่า คือ
3.1 วัดปริมาตรความจุของปอด (forced vital capacity ,FVC) หน่วยเป็ นลิตร
3.2 วัดปริมาตรอากาศทีห่ ายใจออกเต็มทีใ่ น 1 วินาที (forced expiratory volume in one second ,
FEV1) หน่วยเป็ นลิตร
ผลทีไ่ ด้ให้เปรียบเทียบกับค่าปกติของคนไทย โดยใช้ อายุ เพศ และส่วนสูงเป็ นหลัก(1)
4. การตรวจเพิม่ เติมอื่นๆ ตามความจาเป็ น เช่น การบันทึก คลื่นไฟฟ้าหัวใจ, arterial blood gases
analysis , diffusing capacity , 6 minutes exercise test และ Vo2 max หากการตรวจเบือ้ งต้นดังกล่าว
ยังไม่มคี วามชัดเจนเพียงพอ
แนวทางการประเมิน การสูญ เสีย สมรรถภาพอย่ า งถาวรของระบบทางเดิน หายใจที่ต้ อ งใช้ก ารตรวจ
สมรรถภาพปอดด้วยวิธี spirometry ร่วมกับการตรวจพิเศษทางห้องปฏิบตั กิ ารอื่น เช่น DLco และการออกกาลังกาย
ได้แสดงไว้ในตารางที่ 9-3 อย่างไรก็ดี การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพอย่างถาวรของระบบทางเดินหายใจ โดย
การใช้ การตรวจพิเศษทางห้องปฏิบตั กิ ารอื่นๆ เช่น DLco Vo2 max และการออกกาลังกายนี้มขี อ้ จากัด ตรงทีย่ งั ไม่มี
ค่าปกติ (predicted values) ของคนไทย. การวินิจฉัยว่าไม่มกี ารสูญเสียอย่างถาวรเกิดขึน้ ผูถ้ ูกประเมินจะต้องมีผลการ
ตรวจผ่ า นการประเมิน การสูญ เสีย สมรรถภาพฯ ทุ ก อย่ า งครบถ้ว นตามเกณฑ์ท่ีตัง้ ไว้ ในขณะที่ผู้ท่ีมีก ารสูญ เสีย
สมรรถภาพอย่างถาวร จะต้องพบความผิดปกติในการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างน้อยหนึ่งข้อ
สาหรับผู้ถูกประเมินทีเ่ คยได้รบั การทดสอบสมรรถภาพการทางานของปอด เมื่อเริม่ เข้าทางานหรือในระยะก่อนทีจ่ ะ
เกิดอุบตั เิ หตุหรือเจ็บป่วยทีม่ ผี ลการทดสอบต่ ากว่าค่าปกติของผูท้ ม่ี เี พศและอายุเดียวกันกับผูร้ บั การประเมิน ในกรณี
เช่นนี้ แพทย์ผู้ประเมินอาจใช้ตัวเลขดังกล่าวเป็ นค่าปกติของผู้รบั การประเมินรายนัน้ แล้วดาเนินการประเมิน
การสูญเสียอย่างถาวรทีเ่ กิดขึน้ ตามค่าใหม่ทว่ี ดั ได้หลังการเกิดอุบตั ิภยั หรือเจ็บป่วย ตามตารางแนวทางการประเมิน
การสูญเสียสมรรถภาพ ตารางที่ 9-3 หรือ 9-4 ทัง้ นี้แพทย์ผปู้ ่วยประเมินจะต้องชีแ้ จงเหตุผล และข้อมูลต่างๆ ทีใ่ ช้ใน
การประเมินกากับมาด้วย
แนวทางการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพอย่างถาวรของระบบทางเดินหายใจ ทีป่ ระเมินจากอาการและ
ผลการตรวจสมรรถภาพปอดด้วยวิธี spirometry ที่ใช้ใ นการประเมิน การสูญ เสียสมรรถภาพอย่างถาวรของระบบ
ทางเดินหายใจจากโรคปอดทัวไป
่ ได้แสดงไว้ในตารางที่ 9 - 4
1

Reference spirometric values for healthy lifetime nonsmokers in Thailand. จดหมายเหตุทางการแพทย์ 2543; 83: 457 – 466.
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9.4.1 เกณฑ์การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพอย่างถาวร ของระบบทางเดิ นหายใจโดยใช้ผลการ
ตรวจสมรรถภาพการทางานของปอดร่วมกับ diffusing capacity และการออกกาลังกาย
ตารางที่ 9-3 เกณฑ์การประเมิ นการสูญเสียอย่างถาวร ของระบบทางเดิ นหายใจโดยใช้ผลการตรวจ
สมรรถภาพการทางานของปอดร่วมกับ diffusing capacity และการออกกาลังกาย
สมรรถภาพการ ระดับที่ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ทางานของปอด สูญเสียร้อยละ
มีการสูญเสีย
มีการสูญเสีย
มีการสูญเสีย
และการออก
0-9 ของทัง้ ร่างกาย สมรรถภาพร้อยละ สมรรถภาพร้อย สมรรถภาพร้อยละ 51กาลังกาย
10-25 ของทัง้
ละ 26-50 ของทัง้ 100 ของทัง้ ร่างกาย
ร่างกาย
ร่างกาย
FVC
ค่า FVC ทีว่ ดั ได้ 
80 % ของค่า
 60 ถึง 79 %
 51% ถึง
 50 % ของค่า
ของค่า predicted
predicted
predicted และ
 59% ของค่า
หรือ
predicted หรือ
FEV1
ค่า FEV1 ทีว่ ดั ได้ 
80% ของค่า
 60 ถึง 79 %
 41 ถึง
 40 % ของค่า
ของค่า predicted
predicted
predicted และ
 59% ของค่า
หรือ
predicted หรือ
FEV1/FVC
FEV1/FVC น้อย
FEV1/FVC น้อยกว่า
FEV1/FVC  75% FEV1/FVC น้อย
กว่า 75% หรือ
กว่า 75% หรือ
75% หรือ
และ
DLco
ค่า DLco ทีว่ ดั ได้ >
80% ของค่า
 60 ถึง 79 %
 41 ถึง  59%  40 % ของค่า
predicted หรือ
ของค่า predicted
ของค่า predicted predicted
หรือ
หรือ
Vo2 max
ค่า Vo2 max ทีว่ ดั
ได้  25 ml/( kg.  20 ถึง < 24 ml/(  15 ถึง < 19
 14 ml/( kg. min )
min ) หรือ > 7.1
kg. min ) หรือ 5.7 ml/( kg. min ) หรือ หรือ
METS
ถึง 7.1 METS
4.3 ถึง < 5.7
< 4.3 METS
METS
9.4.2 เกณฑ์การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพอย่างถาวรของระบบทางเดิ นหายใจจากโรคปอด
ทัวไป
่
ที่ประเมิ นจากอาการและผลการตรวจสมรรถภาพการทางานของปอด
ตารางที่ 9 – 4 เกณฑ์การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพอย่างถาวรของระบบทางเดิ นหายใจจากโรคปอด
ทัวไป
่ ที่ประเมิ นจากอาการและผลการตรวจสมรรถภาพการทางานของปอด
ระดับที่ 1
มีการสูญเสียสมรรถภาพการทางานของระบบทางเดินหายใจอย่างถาวร ร้อยละ 0 - 9
ของทัง้ ร่างกาย ประกอบด้วย
1. มีอาการหอบเหนื่อยเฉพาะเมื่อออกกาลังกายอย่างหนัก
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ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

ระดับที่ 4

2. มีค่า FVC และ FEV1  80 % ของค่าปกติ
มีการสูญเสียสมรรถภาพการทางานของระบบทางเดินหายใจอย่างถาวร ร้อยละ 10 - 25
ของทัง้ ร่างกาย ประกอบด้วย
1. มีอาการหอบเหนื่อยเมื่อเดินขึน้ ทีล่ าดชัน หรือเดินขึน้ บันได
2. มีค่า FVC และหรือ FEV1 60-79 % ของค่าปกติ
มีการสูญเสียสมรรถภาพการทางานของระบบทางเดินหายใจอย่างถาวร ร้อยละ 26 - 50
ของทัง้ ร่างกาย ประกอบด้วย
1. มีอาการหอบเหนื่อยเมื่อออกกาลังกายเพียงเล็กน้อย เดินบนพืน้ ราบได้ไกลโดยไม่เหนื่อย
แต่ตอ้ งเดินช้ากว่าคนปกติเพศเดียวกันทีม่ อี ายุและน้าหนักตัวใกล้เคียงกัน
2. มีค่า FVC 51-59 % ของค่าปกติและหรือ FEV1 41-59% ของค่าปกติ
มีการสูญเสียสมรรถภาพการทางานของระบบทางเดินหายใจอย่างถาวร ร้อยละ 51 - 100
ของทัง้ ร่างกาย ประกอบด้วย
1. มีอาการหอบเหนื่อยตลอดเวลา แม้ไม่ได้ออกกาลังกาย เดินบนพืน้ ราบได้ชา้ ๆ ไม่เกิน 90 เมตร
2. มีค่า FVC  50 % ของค่าปกติ และหรือ FEV1 40% ของค่าปกติ

โรคหอบหืด
เกณฑ์ก ารประเมิน การสูญ เสีย สมรรถภาพการท างานของระบบทางเดิน หายใจอย่ า งถาวรในผู้ท่ีเ ป็ น
โรคหอบหืด จะแตกต่างจากการประเมินโรคปอดชนิดอื่น เนื่องจากลักษณะเฉพาะของโรคหอบหืดทีม่ คี วามผันแปรสูง
ขึ้น อยู่กบั ธรรมชาติของโรค สิ่งแวดล้อ มและการรัก ษา จึง กาหนดให้ประเมิน ตามเกณฑ์การประเมิน การสูญเสีย
สมรรถภาพการทางานอย่างถาวรของระบบทางเดินหายใจจากโรคหอบหืด ดังแสดงไว้ในตารางที่ 9 – 5
9.4.3 เกณฑ์การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพอย่างถาวรของระบบทางเดิ นหายใจจากโรคหอบหืด
ตารางที่ 9 - 5 เกณฑ์การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพอย่างถาวรของระบบทางเดิ นหายใจจากโรคหอบหืด
ระดับที่ 1 มีการสูญเสียสมรรถภาพการทางานของระบบทางเดินหายใจอย่างถาวรร้อยละ 0-9 ของทัง้ ร่างกาย
1. มีอาการหอบหืดเกิดขึน้ เป็ นครัง้ คราวหรือน้อยกว่าสัปดาห์ละครัง้
2. มีค่า FEV1 หลังได้รบั ยาขยายหลอดลมร้อยละ >80 ของค่าปกติ
3. มีค่า FEV1 สูงขึน้ จาก base line หลังได้รบั ยาขยายหลอดลม อยูใ่ นระหว่างร้อยละ 10-19
4. มีการใช้ยาขยายหลอดลมหรือยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์ชนิดสูดดมเป็ นครัง้ คราว
ระดับที่ 2 มีการสูญเสียสมรรถภาพการทางานของระบบทางเดินหายใจอย่างถาวรร้อยละ 10-25 ของทัง้ ร่างกาย
1. มีอาการหอบหืดเกิดขึน้ มากกว่าสัปดาห์ละครัง้ แต่น้อยกว่าวันละครัง้
2. มีค่า FEV1 หลังได้รบั ยาขยายหลอดลมอยู่ระหว่างร้อยละ 60-79 ของค่าปกติ
3. มีค่า FEV1 สูงขึน้ จาก base line หลังได้รบั ยาขยายหลอดลม อยู่ระหว่างร้อยละ 10-30
4. มีการใช้ยาขยายหลอดลมและยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์ชนิดสูดดม ในขนาด 400-800 g (ของ
beclomethasone หรือเทียบเท่า) อยู่เป็ นประจา
ระดับที่ 3 มีการสูญเสียสมรรถภาพการทางานของระบบทางเดินหายใจอย่างถาวรร้อยละ 26-50 ของทัง้ ร่างกาย
1. มีอาการหอบหืดเกิดขึน้ เกือบทุกวัน
2. มีค่า FEV1 หลังได้รบั ยาขยายหลอดลมอยู่ระหว่างร้อยละ 50-59 ของค่าปกติ
3. มีค่า FEV1 สูงขึน้ จาก base line หลังได้รบั ยาขยายหลอดลม ในระหว่างร้อยละ 10 - 30 หรือ มากกว่า

517
4. มีการใช้ยาขยายหลอดลม และยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์ชนิดสูดดมในขนาด 800-1000 g ต่อวัน (ของ
beclomethasone หรือเทียบเท่า) อยู่เป็ นประจา และหรือใช้ยาคอร์ตโิ คสเตียชนิดรับประทานร่วมในการ
รักษาด้วย เป็ นครัง้ คราว
ระดับที่ 4 มีการสูญเสียสมรรถภาพการทางานของระบบทางเดินหายใจร้อยละ 51-100 ของทัง้ ร่างกาย
1. มีอาการหอบหืดเกิดขึน้ ทุกวัน หรือมีอาการหอบหืดเกิดขึน้ ในเวลากลางคืน หรือต้องเข้ารับการรักษาตัวใน
โรงพยาบาลเนื่องจากโรคหอบหืดบ่อยครัง้
2. มีค่า FEV1 หลังได้รบั ยาขยายหลอดลมต่ากว่าร้อยละ 50 ของค่าปกติ
3. มีค่า FEV1 สูงขึน้ จาก base line หลังได้รบั ยาขยายหลอดลม ในระหว่างร้อยละ 10-30 หรือมากกว่า
4. มีการใช้ยาขยายหลอดลมและยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์ชนิดสูดดม ในขนาดสูงกว่า 1000 g ต่อวัน
(ของbeclomethasone หรือเทียบเท่า) อยู่เป็ นประจาและ/หรือต้องใช้ยาคอร์ตโิ คสเตียชนิดรับประทาน
ร่วมในการรักษาติดต่อกันเป็ นเวลานานบ่อยครัง้
9.4.4

เกณฑ์การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพอย่างถาวรของระบบทางเดิ นหายใจจากมะเร็งปอด
เมื่อมีการวินิจฉัยว่าเป็ นมะเร็งปอด ให้ถอื ว่ามีการสูญเสียสมรรถภาพการทางานของระบบทางเดินหายใจ
อย่างถาวรตัง้ แต่รอ้ ยละ 50 ของทัง้ ร่างกายขึน้ ไป การประเมินซ้าในระยะ 1 ปี หลังการวินิจฉัยว่าเป็ นมะเร็งปอด และ
ได้รบั การรักษาแล้ว หากพบว่าผู้นนั ้ ปลอดมะเร็งให้ประเมินการสูญเสียในขณะนัน้ ตามเกณฑ์การประเมินการสูญเสีย
สมรรถภาพอย่างถาวรของระบบทางเดินหายใจ ตามตารางที่ 9-3 หรือ 9 – 4 ในกรณีทพ่ี บว่ายังเป็ นมะเร็งปอด หรือมี
การลุกลามรวมทัง้ การกาเริบของโรค ให้ประเมินการสูญเสียเป็ นตัง้ แต่ร้อยละ 50 ของทัง้ ร่างกายขึน้ ไป (ระดับ 4)
Karnofsky scale (ตารางที่ 9-6) จะจาแนกความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจาวันของผูป้ ่วยมะเร็งปอด ทีอ่ าจ
นามาใช้ในการประเมินความรุนแรงของการสูญเสียสมรรถภาพการทางานอย่างถาวรของทัง้ ร่างกายเนื่องจากมะเร็ง
ปอด
ตารางที่ 9-6 Karnofsky scale ที่ใช้ในการประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพอย่างถาวร ของทัง้ ร่างกาย
เนื่ องจากมะเร็งปอด
ระดับ
0
1
2
3
4

มีการสูญเสียร้อยละ
รายละเอียด
ของทัง้ ร่างกาย
0
สามารถทากิจกรรมได้เต็มที่ เท่ากับทีก่ ่อนจะเกิดโรค
1-9
มีขอ้ จากัดในงานทีต่ อ้ งใช้แรงมาก แต่ยงั สามารถทากิจกรรมเบาๆ ได้ เช่นงาน
ในสานักงานหรืองานบ้านเบาๆ
10 - 25
ต้องการการช่วยเหลือในกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะการมาพบแพทย์
26 - 50
สามารถทาได้เฉพาะการดูแลตัวเอง และใช้เวลามากกว่าครึง่ หนึ่งของวัน
(waking hours) อยู่บนเตียงหรือเก้าอี้
51 - 100
ไม่สามารถทากิจวัตรประจาวันได้เอง และใช้เวลาส่วนใหญ่อยูบ่ นเตียงหรือ
เก้าอี้
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9.4.5
เกณฑ์การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพอย่างถาวรของระบบทางเดิ นหายใจจากการสูญเสีย
อวัยวะจากการทางาน
ผูป้ ่วยที่ได้รบั การรักษาโดยการผ่าตัดเอาปอดออก ให้ประเมินการสูญเสียฯ ตามเกณฑ์ในตารางที่ 9-3
หรือ 9 – 4 สาหรับขัน้ ตอนต่างๆ ในการดาเนินการเพื่อประเมินการสูญเสียสมรรถภาพการทางานอย่างถาวรของ
ระบบทางเดินหายใจ จากโรคปอดทัวไป
่ ภาวะหลอดลมอุดกัน้ restrictive disorders และมะเร็งปอดได้สรุปไว้ในตาราง
ที่ 9 - 7
ตารางที่ 9-7

บทสรุปของการประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพอย่างถาวรของระบบทางเดิ นหายใจจากโรค
ปอดทัวไป
่ ภาวะหลอดลมอุดกัน้ ภาวะ restrictive และมะเร็งปอด

การประเมิ นการ
ทางานของระบบ
ทางเดิ นหายใจ

ความเสียหาย
ของอวัยวะส่วน
ปลาย

ตรวจร่างกาย
อย่างละเอียด
ครบถ้วน และ
รายละเอียดการ
ตรวจทาง
ห้องปฏิบตั กิ าร
เช่น x-ray, CT
chest

ข้อมูลทีไ่ ด้จากการ
ตรวจค้นทีเ่ ป็น
ประโยชน์ เช่นการ
ตรวจสมรรถภาพปอด

- ประเมินอาการ
แทรกซ้อนที่
เกิดขึน้
- ประเมินการ
สูญเสีย
สมรรถภาพของ
อวัยวะส่วนปลาย
ทีม่ ผี ลกระทบ

บันทึกการ
ดูตารางการ
วินิจฉัยโรคและ
ประเมินฯ ตารางที่
ตรวจสอบว่าผูป้ ว่ ย 9-3 หรือ 9-4
ได้รบั การรักษา
มาแล้วอย่างเต็มที่
ในกรณีทอ่ี าการยัง
ไม่คงที่ ต้องบอก
ด้วยว่าจะต้องให้
การรักษาต่อไป
อย่างไรและอีกนาน
เท่าใด

ภาวะหลอดลม หอบเหนื่อย, ไอ,
อุดกัน้
เสมหะ ,การติดเชือ้ ,
ยาทีใ่ ช้ และระดับของ
การออกกาลังกาย

ฟงั เสียงหายใจ
,เสียง wheeze,
ความดังของเสียง
P2, jugular
venous
distension , right
heart
prominence

การตรวจสมรรถภาพ
ปอด: spirometry,
lung volumes,
diffusing capacity,
methacholine
challenge test,
radiographs

- ประเมินการ
สูญเสีย
สมรรถภาพของ
อวัยวะส่วนปลาย
ทีม่ ผี ลกระทบ
เช่น cardiac
function,
cor pulmonale

โรคหอบหืด
หลอดลมอักเสบ
และถุงลมโปง่ พอง
และโรคปอดอุดกัน้
ชนิดอืน่

ภาวะ
restrictive

หอบเหนื่อย, ไอ, ไอมี
เสมหะ, การติดเชือ้ ,
ยาทีใ่ ช้ และระดับ
ของการออกกาลัง
กาย

Chest wall
excursion,
crackles,
clubbing

การตรวจสมรรถภาพ
ปอด: spirometry,
lung volumes,
diffusing capacity,
imaging studies

- ประเมิน
Idiopathic
cardiac function pulmonary
fibrosis,
asbestosis,
pneumoconiosis
chest wall
disorders

ดูตารางการ
ประเมินฯ ตารางที่
9-3 หรือ 9-4

มะเร็งปอด

ระดับของการออก
กาลังกาย, หอบ
เหนื่อย, เพลีย ,เจ็บ
หน้าอก, น้าหนักลด,
การสูบบุหรี่
สภาพแวดล้อมและ
การสัมผัสสารก่อโรค

Chest wall
excursion,
crackles,
clubbing,
adenopathy

Bronchoscopy,
pulmonary function
tests, biopsy

- ประเมิน
การสูญเสีย
สมรรถภาพของ
อวัยวะอื่นทีม่ ี
ผลกระทบ จาก
การกระจายของ
โรคมะเร็ง

ดูตารางการ
ประเมินฯ ตารางที่
9-3, 9-4 และ 9-6

ความ
ผิดปกติ

ประวัติและอาการ
สาคัญ

ประวัติการ
ตรวจสอบ

โรคปอดทัวไป
่

อาการของระบบ
ทางเดินหายใจ
(เช่น ไอ)
อาการทัวไป
่
ผลกระทบของอาการ
ทีม่ ตี ่อสมรรถภาพ
การทางานของปอด
และการประกอบ
กิจวัตรประจาวัน
การพยากรณ์โรค
ทบทวนประวัตกิ าร
เจ็บปว่ ย

การวิ นิจฉัย

Squamous,
adeno, small cell
ฯลฯ

ความรุนแรงของ
การสูญเสีย
สมรรถภาพฯ

ดูตารางการ
ประเมินฯ ตารางที่
9-3 หรือ 9-4
สาหรับผูป้ ว่ ยโรค
หืดให้ใช้การ
ประเมินตามตาราง
ที่ 9-5
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ตัวอย่างการประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพอย่างถาวรของระบบทางเดิ นหายใจ จากโรคปอดทัวไป
่
ตามตารางที่ 9 – 4
ชายไทย อายุ 50 ปี เข้าทางานเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2540 ทาหน้าทีย่ กถุงแร่ขน้ึ รถบรรทุก ทางานมา 11 ปี 7
เดือน แพทย์วนิ ิจฉัยว่าปว่ ยเป็ นโรคซิลโิ คสิส การตรวจสมรรถภาพการทางานของปอดพบว่า FEV1 ร้อยละ 70.8 ของค่า
มาตรฐาน
ข้อพิจารณา: มีการสูญเสียสมรรถภาพในการทางานอย่างถาวรของปอด คิดเป็ นระยะเวลาการจ่ายค่าทดแทนเท่าใด
ตารางที่ 9-4
ระดับที1่
ระดับที2่
ระดับที3่
ระดับที4่

เกณฑ์การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของระบบทางเดินหายใจ จากโรคปอดทัวไป
่
มีการสูญเสียสมรรถภาพการทางานของระบบทางเดินหายใจอย่างถาวร ร้อยละ 0 – 9 ของทัง้ ร่างกาย
มีค่า FEV1 > 80 % ของค่าปกติ
มีการสูญเสียสมรรถภาพการทางานของระบบทางเดินหายใจอย่างถาวร ร้อยละ 10 – 25 ของทัง้ ร่างกาย
มีค่า FEV1 60-79 % ของค่าปกติ
มีการสูญเสียสมรรถภาพการทางานของระบบทางเดินหายใจอย่างถาวร ร้อยละ 26 - 50 ของทัง้ ร่างกาย
มีค่า FEV1 41-59% ของค่าปกติ
มีการสูญเสียสมรรถภาพการทางานของระบบทางเดินหายใจอย่างถาวร ร้อยละ 51 -100ของทัง้ ร่างกาย
มีค่า FEV1 < 40 % ของค่าปกติ

ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพการทางานของปอด FEV1 กับร้อยละของการสูญเสียสมรรถภาพฯ ในระดับ 1 ถึง 4
ระดับที1่
FEV1
ร้อยละ 1
มีการสูญเสียฯ = 9 ÷ 20
= 0.45
ระดับที2่
FEV1
ร้อยละ 1
มีการสูญเสียฯ = 15 ÷ 19
= 0.78
ระดับที3่
FEV1
ร้อยละ 1
มีการสูญเสียฯ = 24 ÷ 18
= 1.3
ระดับที4่
FEV1
ร้อยละ 1
มีการสูญเสียฯ = 49 ÷ 40
= 1.22
วิ ธีคานวณ:
1.พิจารณาว่าการสูญเสียสมรรถภาพในการทางานอย่างถาวรของปอดอยู่ในระดับใด (ตาราง 9 - 4)
จากตัวอย่างผูป้ ว่ ยรายนี้ มี FEV1 เท่ากับ 70.8% ดังนัน้ จึงมีการสูญเสียสมรรถภาพฯอยู่ในระดับที่ 2 (สูญเสียร้อยละ 10
-25 ซึง่ จะมี FEV1 เท่ากับ 60 – 79% ของค่าปกติ )

2.เทียบบรรญัตไิ ตรยางค์
FEV1 เปลีย่ นแปลง 79-60 = 19 มีการสูญเสียสมรรถภาพฯ 25-10=15
FEV1 เปลีย่ นแปลง 1 มีการสูญเสียสมรรถภาพฯ 15 ÷ 19 = 0.78
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วิ ธีที่ 1 เปรียบเทียบ FEV1 ที่วดั ได้กบั FEV1 ตา่ สุดของระดับ 2
เนื่องจาก FEV1 60 จะมีการสูญเสียสมรรถภาพฯ ร้อยละ 25 (ในขณะที่ FEV1 79 จะมีการสูญเสียสมรรถภาพฯ
ร้อยละ 10 ) ดังนัน้ FEV1 ทีว่ ดั ได้ 70.8 เมื่อเปรียบเทียบกับ FEV1 60 จึงมีค่าการสูญเสียสมรรถภาพฯ น้อยกว่าร้อยละ
25
ผูป้ ว่ ยรายนี้มี FEV1 เปลียนแปลง 70.8-60 = 10.8 จึงมีการสูญเสียสมรรถภาพฯ ลดลง = 0.78x10.8 = 8.4
ดังนัน้ ผูป้ ว่ ยรายนี้ มีการสูญเสียสมรรถภาพฯ ร้อยละ 25-8.4 16.6 ปดั เป็ น 17 ของทัง้ ร่างกาย
วิ ธีที่ 2 เปรียบเทียบ FEV1 ที่วดั ได้กบั FEV1 สูงสุดของระดับ 2
เนื่องจาก FEV1 79 จะมีการสูญเสียสมรรถภาพฯ ร้อยละ 10 (ในขณะที่ FEV1 60 มีการสูญเสียสมรรถภาพฯ
ร้อยละ 25)
ดังนัน้ FEV1 70.8 ทีว่ ดั ได้เมื่อเปรียบเทียบกับ FEV1 79 จะต้องมีค่าการสูญเสียสมรรถภาพฯ สูงกว่าร้อยละ 10
ผูป้ ว่ ยรายนี้มี FEV1 เปลีย่ นแปลง 79-70.8 = 8.2 จึงมีการสูญเสียสมรรถภาพฯ เพิม่ ขึน้ = 0.78x8.2 = 6.4
ดังนัน้ ผูป้ ว่ ยรายนี้ มีการสูญเสียสมรรถภาพฯ ร้อยละ 10+6.4= 16.4 ปดั เป็ น 17 ของทัง้ ร่างกาย
ผลการประเมิ น : มีการสูญเสียสมรรถภาพฯ ระดับ 2 (FEV1 ร้อยละ 70.8 ของค่ามาตรฐาน) คิดเป็ นการสูญเสีย
สมรรถภาพร้อยละ 17 ของทัง้ ร่างกาย คิดเป็ นระยะเวลาการจ่ายค่าทดแทน 34 เดือน
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บทที่ 10
ระบบหัวใจและหลอดเลือด:
หัวใจ
10.1 หลักเกณฑ์ และวิ ธีการประเมิ น (Principles of assessment)
10.1.1 การประเมิ นอาการและอาการแสดง (Interpretation of symptoms and signs)
10.1.2 การทดสอบการออกกาลัง ( Exercise testing)
10.1.3 สมรรถภาพในการออกแรง (Function capacity)

10.2 การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพ (Determination of impairment)
10.3 โรคลิ้ นหัวใจ (Valvular heart disease)
10.3.1 เกณฑ์การประเมิ นระดับของการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกายเนื่ องจากโรคลิ้นหัวใจ

10.4 โรคหลอดเลือดหัวใจ (Coronary heart disease)
10.4.1 เกณฑ์การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกายเนื่ องจากโรคหลอดเลือดหัวใจ

10.5 โรคหัวใจพิ การแต่กาเนิ ด (Congenital heart Disease)
10.5.1 เกณฑ์การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกายเนื่ องจาก โรคหัวใจพิ การแต่กาเนิ ด

10.6 ภาวะผิดปกติ ของกล้ามเนื้ อหัวใจ (Cardiomyopathy)
10.6.1 เกณฑ์การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกายเนื่ องจากภาวะ cardiomyopathy

10.7 โรคของเยื่อหุ้มหัวใจ (Pericardial heart disease)
10.7.1 เกณฑ์การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกายเนื่ องจากโรคของเยื่อหุ้มหัวใจ

10.8 ภาวะหัวใจเต้ นผิดจังหวะ (Arrhythmias)
10.8.1 เกณฑ์การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกายเนื่ องจาก ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ
(Criteria for rating permanent impairment due to arrhythmia)
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บทที่ 10
ระบบหัวใจและหลอดเลือด:
หัวใจ
ระบบหัวใจและหลอดเลือดหมายถึงหัวใจ หลอดเลือดแดงเอออร์ต้า หลอดเลือดแดงของร่างกาย และของ
ปอด ในบทที่ 10 นี้จะกล่าวเฉพาะการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพการทางานของร่างกายอย่างถาวรจากโรคหัวใจ
ซึ่ง รวมถึง หลอดเลือดแดงโคโรนารีย์ (coronary) ส่ว นการประเมิน การสูญ เสีย สมรรถภาพของหลอดเลือ ดแดง
เอออร์ตา้ หลอดเลือดแดงอื่นของร่างกาย และ ของปอด จะกล่าวรายละเอียดในบทต่อไป

10.1 หลักเกณฑ์ และวิ ธีการประเมิ น (Principles of assessment)
10.1.1 การประเมิ นอาการและอาการแสดง (Interpretation of symptoms and signs) ในการประเมิน
การสูญเสียสมรรถภาพของผู้ป่วยบางระดับจะใช้อาการเป็ นหลักในการประเมินเท่านัน้ เนื่องจากการใช้อาการตาม
คาบอกเล่าของผู้ป่วยอาจทาให้เกิดความผิดพลาดในการแปลผลความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจาวันได้
ดังนัน้ จึงเป็ นการไม่สมควรอย่างยิง่ ที่จะใช้เฉพาะข้อมูลจากการบอกเล่าเป็ นข้อตัดสินในการประเมินเพียงอย่างเดียว
ผู้ป ระเมิน ควรรวบรวมข้อ มูลอื่น ที่มีห ลัก ฐานหรือ ข้อ มูลที่ต รวจวัด ได้ (objective) มาประกอบการพิจ ารณาตัด สิน
การประเมินระดับการสูญเสียสมรรถภาพฯ โดยอาศัยข้อมูลเกีย่ วกับความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจาวันของ
New York Heart Association (NYHA) functional classification ตามตารางที่ 10 -1
ตารางที่ 10 – 1 NYHA functional classification of cardiac disease*
ระดับ
ความสามารถในการปฏิ บตั ิ กิจวัตรประจาวัน *
I
เป็ นโรคหัวใจแต่สามารถออกกาลังกายต่างๆได้โดยไม่มอี าการผิดปกติใดๆ การออกกาลังตามปกติไม่ทาให้
ผูป้ ว่ ยเกิดอาการอ่อนเพลีย ใจสัน่ เหนื่อยหอบ หรือเจ็บแน่นหน้าอก
II
เป็ นโรคหัวใจทีม่ ผี ลต่อการออกกาลังเพียงเล็กน้อย ไม่มอี าการในขณะพัก สามารถออกกาลังเบาๆตามปกติใน
ชีวติ ประจาวันได้ การออกกาลังค่อนข้างหนักหรือหักโหมจะทาให้เกิดอาการ อ่อนเพลีย ใจสัน่ เหนื่อยหอบ หรือ
เจ็บแน่นหน้าอก
III
เป็ นโรคหัวใจทีม่ ผี ลอย่างมากต่อการออกกาลังกาย ไม่มอี าการในขณะพัก การออกแรงตามปกติใน
ชีวติ ประจาวันจะทาให้เกิดอาการ อ่อนเพลีย ใจสัน่ เหนื่อยหอบ หรือเจ็บแน่นหน้าอก
IV
เป็ นโรคหัวใจทีไ่ ม่สามารถออกแรงโดยไม่มอี าการได้เลย อาการดังกล่าวเกิดขึน้ แม้ขณะพัก แต่จะเป็ นมากขึน้
เมื่อออกแรงเพียงเล็กน้อย อาการทีเ่ กิดขึน้ อาจเป็ นผลมาจากปริมาณเลือดทีอ่ อกจากหัวใจไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของร่างกาย มีสารน้าหรือเลือดคังในปอดหรื
่
อของร่างกาย หรือเจ็บแน่นหน้าอก
*

ปรับปรุงจาก Criteria Committee of the New York Heart Association. Disease of the Heart and Blood Vessels: Nomenclature and Criteria for
th
th
Disease. 6 ed. Boston, Mass: Little Brown & Co; 1964. การจาแนกแบบนี้เป็ นทีน่ ิยมใช้มากกว่าการจาแนกแบบใหม่ใน 7 edition

10.1.2 การทดสอบการออกกาลัง ( Exercise testing)
หากเป็ นไปได้ แพทย์ควรประเมินโดยการสังเกตอาการของผูถ้ ูกประเมินในขณะออกกาลัง การทดสอบ
การออกกาลังที่นิยมใช้กนั ทัวไปคื
่
อ การออกกาลังบนสายพานเลื่อนที่สามารถปรับระดับความชันและความเร็วของ
สายพานได้หลายระดับซึง่ จะแตกต่างกันไปตามเกณฑ์มาตรฐานของแต่ละวิธี อย่างไรก็ตามทุกวิธมี หี ลักการเหมือนกัน
คือ การหาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการออกกาลังและพลังงานทีใ่ ช้ไปในรูปของ ‚MET‛ ซึง่ หมายถึงจานวน
เท่าของพลังงานทีใ่ ช้ไปขณะออกกาลัง เทียบกับพลังงานทีใ่ ช้ในขณะหลับ (resting metabolic energy) โดย 1 MET
หมายถึงพลังงานทีไ่ ด้เนื่องจากการใช้ออกซิเจน 3.5 ml/kg/min. ดังนัน้ ผูช้ ายหนัก 70 กก.จะเผาผลาญพลังงาน 1.2
kcal/min ในขณะนังพั
่ กและใช้พลังงาน 3 METS ขณะเดินด้วยความเร็ว 4 กม / ชม.
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ตารางที่ 10-2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานที่ใช้ในรูปของ METS และ functional class ตาม
protocol ต่างๆ ซึง่ ส่วนใหญ่การออกกาลังจะใช้เวลาแต่ละระดับประมาณ 2-3 นาที ในตารางจะแสดงเวลาในรูปของ
ตัวเลขจานวน METS ทีป่ ระมาณการได้
ตารางที่ 10-2

แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง METS และ functional class จากการทดสอบการออกกาลังกาย
บนสายพานเลื่อน 5 แบบ*
1.6 2 3 4 5
6 7
8
9 10
11 12 13 14 15

METS
Treadmill
tests
Ellestad
Miles per hour
% grade
Bruce
Miles per hour
% grade
Balke
Miles per hour
% grade
Balke
Miles per hour
3.0
% grade
0
Naughton
Miles per hour 1.0 2.0 2.0
% grade
0 0 3.5
Clinical
status
Symptomatic
patients
Disease,
recovered
Sedentary
healthy
Physical active
Functinal
IV
III
class
*

1.7
10

3.0
10

1.7
10

4.0
10

2.5
12

5.0
10
3.4
14
3.4
12

4.2
16

3.4
2

3.4
4

3.4
6

3.4
8

3.4
10

3.0
2.5

3.0
5

3.0
7.5

3.0
10

3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
12.5 15 17.5 20 22.5

3.4
14

3.4
16

3.4
18

3.4 3.4 3.4 3.4
20 22 24 26

2.0 2.0 2.0 2.0
7 10.5 14 17.5

II

16

I and Normal

ปรับปรุงจาก 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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ตารางที่ 10 - 3 ปริมาณการใช้พลังงานเป็ น METS ระหว่างการออกกาลังกายโดยการถีบจักรยาน*
น้าหนักตัว
ปริมาณงานที่ได้จากการถีบจักรยาน , 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
8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 22.0
40 (88) 3.0 4.0 6.0
6.8
8.4 10.0 11.5 13.2 14.8 16.3 18.0 19.6 21.1
50 (110) 2.8 3.6 5.2
6.0
7.3
8.7 10.0 11.3 12.7 14.0 15.3 16.7 18.0
60 (132) 2.7 3.3 4.7
5.4
6.6
7.7
8.8 10.0 11.1 12.2 13.4 14.0 15.7
70 (154) 2.6 3.1 4.3
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0
80 (176) 2.5 3.0 4.0
4.7
5.6
6.4
7.3
8.2
9.1 10.0 10.9 11.8 12.6
90 (198) 2.4 2.9 3.8
4.4
5.2
6.0
6.8
7.6
8.4
9.2 10.0 10.8 11.6
100 (220) 2.4 2.8 3.6
4.2
4.9
5.6
6.3
7.1
7.8
8.5
9.3 10.0 10.7
110 (242) 2.4 2.7 3.4
4.0
4.7
5.3
6.0
6.7
7.3
8.0
8.7
9.3 10.0
120 (264) 2.3 2.7 3.3
* แหล่งทีม่ า : American College of Sports Medicine. Guidelines for Graded Exercise Testing and Exercise Prescription. Philadelphia, Pa: Lea and
Febiger; 1975:17.

การประเมินสมรรถภาพการออกแรงโดยใช้การทดสอบบนสายพานเลื่อนนัน้ จะเกิดปญั หาทีพ่ บบ่อยคือ
ความแตกต่างในเรื่องของความพยายาม (effort) และความสามารถในการออกกาลัง (ability) ของแต่ละบุคคลไม่เท่ากัน
บางรายมีความพยายามที่จะเดินให้มากกว่าที่ตนเองทาได้ ในขณะที่บางรายอาจไม่ยอมเดินทัง้ ๆที่ยงั เดินได้ ดังนัน้
ผูป้ ระเมินควรให้การสังเกตุและประเมินความร่วมมือและความพยายามของผูถ้ ูกทดสอบในระหว่างการเดินทดสอบบน
สายพานด้วย
10.1.3 สมรรถภาพในการออกแรง (Function capacity)
ระดับสมรรถภาพในการออกแรงทีแ่ สดงไว้ในตารางที่ 10-2 และ 10-3 อาจไม่สามารถใช้กบั ผูถ้ ูกประเมิน
ทุกรายได้อย่างถูกต้องเนื่องจากสมรรถภาพในการออกแรงของแต่ละบุคคลขึน้ กับอายุ เพศ และการฝึกฝน เช่น นักกีฬา
วัย 20 ปี หรือ หญิงชราวัย 70 ปี เป็ นต้น ดังนัน้ การคานวณเป็ น percentage functional aerobic capacity ซึง่ คานวณ
บนพืน้ ฐานของระยะเวลาทัง้ หมดทีอ่ อกกาลังได้ อายุ เพศ และ ระดับของการฝึ กฝน จึงมีประโยชน์มากกว่า สาหรับผัง
มาตรฐานของ percentage functional aerobic capacity สาหรับการออกกาลังกายในแต่ละมาตรฐานจะมีกาหนดไว้
เรียบร้อยแล้ว สามารถหามาศึกษาได้ตามความต้องการ
ความสามารถในการทาหน้ าที่ของหัวใจห้องล่างซ้าย (Left ventricular function)
การทราบความสามารถในการทาหน้าที่ของหัวใจห้องล่างซ้ายจะมีความสาคัญในการประเมินผู้ป่วยที่
เป็ นโรคหัวใจ การทาหน้าทีข่ องหัวใจห้องล่างซ้ายแบ่งเป็ นสองชนิดคือ
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1. Systolic function หมายถึงความสามารถของหัวใจห้องล่างซ้ายในการบีบตัว ฉีดเลือดไปเลีย้ งส่วน
ต่างๆ ของร่างกาย
2. Diastolic function หมายถึงความสามารถของหัวใจห้องล่างซ้ายในการคลายตัวรับเลือดทีฟ่ อกแล้ว
จากปอดมาพักไว้เพื่อฉีดไปเลีย้ งส่วนต่างๆของร่างกายต่อไป
ความสามารถของหัวใจในการบีบเลือดออกจากหัวใจ (Ejection fraction)
Ejection fraction (EF) หมายถึงเปอร์เซ็นต์ของเลือดทีถ่ ูกบีบออกจากหัวใจต่อการบีบตัวของหัวใจ 1 ครัง้
วิธกี ารวัด EF ทีน่ ิยมใช้ได้แก่ การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สงู (echocardiography) การตรวจหัวใจด้วย
การใช้ ส ารกั ม มั น ตรั ง สี (radionuclide angiography) และการฉี ด สารทึ บ รั ง สี ใ นห้ อ งหั ว ใจห้ อ งล่ า งซ้ า ย (left
ventriculography) ค่า EF ปกติจะมากกว่า 0.5 หาก EF 0.4-0.5 ถือว่าหัวใจมีความสามารถในการบีบตัวลดลงเล็กน้อย
(mild systolic dysfunction) หากค่า EF 0.3-0.4 และ < 0.3 ถือว่าหัวใจมีความสามารถในการบีบตัวลดลงปานกลาง
(moderate systolic dysfunction) และรุนแรง (severe systolic dysfunction) ตามลาดับ
ความผิดปกติ ของหัวใจห้องล่างซ้ายในการคลายตัว (Diastolic dysfunction)
Diastolic dysfunction อาจเป็ นสาเหตุให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลว (heart failure, HF) ได้ แต่การประเมิน
ระดับของ diastolic dysfunction ยังมีปญั หายุ่งยากอยู่มาก ภาวะ diastolic dysfunction มักวินิจฉัยโดยใช้อาการทาง
คลินิกทีเ่ กิดจากการเพิม่ ขึน้ ของ filling pressure ในผูป้ ่วย HF ทีไ่ ม่มี systolic dysfunction หรือ ความผิดปกติของ
ลิน้ หัวใจ การประเมิน diastolic dysfunction ทีย่ อมรับกันทัวไปคื
่ อการประเมินโดยใช้ Doppler echocardiography
10.2 การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพ (Determination of impairment)
เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของการสูญเสียสมรรถภาพที่แสดงไว้ในตารางที่ 10-5 ถึง 10-11
เป็ นการประเมินตามชนิดของโรค และ NYHA functional classification (ตารางที่ 10-1) การสูญเสียสมรรถภาพแสดง
ถึงความผิดปกติของโครงสร้างทางกายวิภาค (anatomy) สรีรวิทยา (physiology) และความสามารถในการประกอบ
กิจวัตรประจาวัน (functional abnormality) ตัวอย่างเช่น ข้อมูลในระดับที่ I ของ NYHA functional classification ตาม
ตารางที่ 10-1 จะสัมพันธ์กบั ระดับความรุนแรงของการสูญเสียสมรรถภาพขัน้ ที่ 1 ในตารางที่ 10-5 ถึง 10-11 ส่วน
ระดับความรุนแรงของการสูญเสียสมรรถภาพในตารางที่ 10-5 ถึง 10-11 จะมีการนา NYHA functional classification
มาผสมผสานตามชนิดของโรคหัว ใจทีเ่ ป็ น และแสดงให้เห็นเป็ นค่าร้อยละซึง่ นอกจากจะหมายถึงความรุนแรงของโรค
แล้วยังหมายถึงความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจาวันทีถ่ ูกจากัดจากโรคดังกล่าวอีกด้วย
ในการยกตัวอย่างทีแ่ นวทางการประเมินผู้ป่วยในบทนี้ หากประวัติ การตรวจร่างกาย หรือ การตรวจทาง
ห้องปฏิบตั ิ การใดๆทีม่ ไิ ด้กล่าวถึงหรือไม่มขี อ้ มูลแสดงไว้ให้อนุโลมว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ
หากการประเมินระบบหัวใจและหลอดเลือดของบุคคลใดบุคคลหนึ่งอยู่ในเกณฑ์ปกติให้หมายความว่า
1. บุคคลนัน้ สามารถประกอบกิจวัตรต่างๆ ในชีวติ ประจาวันได้โดยไม่มอี าการจากโรคของระบบหัวใจและ
หลอดเลือด
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2. บุคคลนัน้ มี reserve capacity ทีส่ ามารถออกกาลังได้โดยไม่มอี าการสาคัญทีเ่ กิดจากโรคของระบบหัวใจ
และหลอดเลือด
3. บุคคลนัน้ มี LV ejection fraction อยู่ในเกณฑ์ปกติ และมีความสามารถออกกาลังบนสายพานได้
ไม่น้อยกว่า 80% ของ functional aerobic capacity ของบุคคลทีม่ อี ายุและเพศเดียวกัน

10.3 โรคลิ้ นหัวใจ (Valvular heart disease)
สาเหตุ ข องโรคลิ้น หัว ใจอาจเกิด จาก พยาธิส ภาพแต่ ก าเนิ ด (congenital), โรครู ห์ ม าติ ก (rheumatic),
การติดเชือ้ (infection) หรือ จากอุบตั เิ หตุ (traumatic factor) ผลจากการเป็ นโรคลิน้ หัวใจอาจทาให้เกิด
1) กล้ามเนื้อหัวใจห้องล่างซ้าย (LV) หรือห้องล่างขวา (RV) หนาตัวขึน้ จากความดันทีส่ ูงขึน้ (pressure
hypertrophy) ทาให้เกิดแรงต้านการไหลของเลือดเข้าหัวใจห้องล่างมากขึน้ (เพิม่ filling pressure) กล้ามเนื้อหัวใจ
ขาดเลือด (myocardial ischemia) และเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวจาก LV dysfunction
2) กล้ามเนื้อหัวใจห้องล่างซ้าย (LV) หรือห้องล่างขวา (RV) หนาตัวขึ้นจากปริมาณเลือดที่เพิ่มมากขึ้น
(volume hypertrophy) ทาให้ ventricle ขยายโตขึน้ (dilatation) เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจทาหน้าทีล่ ดลงอย่างถาวร
(irreversible myocardium dysfunction) เกิดอาการของภาวะหัวใจล้มเหลว (congestive heart failure)
3) อวัยวะต่างๆบวมเลือดคัง่ (organ congestion) จากการอุดกัน้ เลือด (inflow obstruction) ไม่ให้ไหลเข้า
หัวใจห้องล่าง
4) ปริมาตรของเลือดทีอ่ อกจากหัวใจ (cardiac output) ลดลง
การวินิจฉัยและประเมินระดับความรุนแรงของโรคลิน้ หัวใจสามารถประเมินได้จากการซักประวัติ การตรวจ
ร่างกาย และ Doppler echocardiography หรือ การตรวจสวนหัวใจ (cardiac catheterization) แม้การวัดความแตกต่าง
ของความดันในห้องหัวใจระหว่างลิน้ หัวใจทีต่ บี (valve gradient) จะใช้เป็ นตัวบอกความรุนแรงของการอุดกัน้ แต่การ
วัด valve gradient ก็อาจมีขอ้ ผิดพลาดได้เนื่องจากมีอทิ ธิพลของ cardiac output มาเกี่ยวข้องด้วย ดังนัน้ การ
คานวณหาพืน้ ทีข่ องลิน้ หัวใจจึงควรใช้ทงั ้ pressure gradient และ cardiac output ร่วมกัน ตารางที่ 10-4 แสดงความ
รุนแรงของลิน้ หัวใจทีต่ บี
ตารางที่ 10-4

แสดงความรุนแรงของลิ้นหัวใจที่ตีบ
Severity of Stenosis
Aortic valve
Mild
Moderate
Severe
Mitral valve
Mild
Moderate
Severe

Mean Valve Gradient
(mmHg)

Valve area (cm2)

<25
25-50
>50

>1.5
1.0-1.5
<1.0

<5
5-10
>10

>1.5
1.0-1.5
<1.0

528
การประเมินความรุนแรงของโรคลิ้นหัวใจรัวท
่ าได้ยากกว่าโรคลิ้นหัวใจตีบ การตรวจร่างกายและการทา
Doppler echocardiography อาจทาให้การประเมินดีขน้ึ แม้ Doppler echocardiography จะช่วยแยกความรุนแรง
ระหว่างรัวเล็
่ กน้อยกับรัวรุ
่ นแรงมากได้กต็ าม แต่การประเมินความรุนแรงที่อยู่ระหว่างนัน้ อาจไม่แน่ นอน ดังนัน้ การ
ตรวจสวนหัวใจและการฉีดสารทึบรังสีในห้องหัวใจและประเมินความรุนแรงของโรคโดยพิจารณาจากการทีส่ ารทึบรังสี
ไหลย้อนกลับผ่านลิน้ ทีร่ วอาจจ
ั่
าเป็ นในการประเมินความรุนแรงของโรคลิ้นหัวใจรัว่ การประเมินความรุนแรงของลิ้น
เอออร์ติก รัว่ ท าได้โ ดยการฉี ด สารทึบ รัง สีท่ี aortic root ส่ว นของลิ้น ไมตรัลท าได้โ ดยการฉี ด สารทึบ รัง สีใ นหัว ใจ
ห้องล่างซ้าย
แม้ว่ า การรัก ษาโรคลิ้น หัว ใจด้ว ยการใช้สายสวนพิเ ศษ (catheter based) การผ่ า ตัด ซ่ อ มแซม หรือ
การเปลีย่ นลิน้ หัวใจจะไม่สามารถทาให้หายขาด แต่สามารถลดความรุนแรงของโรคได้ ดังนัน้ หากผูป้ ่วยได้รบั การรักษา
ไม่ว่าด้วยวิธใี ดๆดังกล่าวมาแล้วก็ตาม ผูป้ ระเมินควรให้เวลาที่เหมาะสมเพียงพอเพื่อให้หวั ใจ ปอด และอวัยวะต่างๆ
ฟื้นสภาพให้ถงึ ทีส่ ดุ ก่อน จึงจะประเมินการสูญเสียสมรรถภาพอย่างถาวร
ในทานองเดียวกัน การรักษาด้วยยาก็อาจสามารถลดความรุนแรงและโดยเฉพาะอาการของโรคลงได้ จึง
จาเป็ นต้องที่จะต้องให้เวลาที่เพียงพอเพื่อการให้และการปรับขนาดของยาจนได้ผลเต็มที่เสียก่อน จึงจะประเมินการ
สูญเสียสมรรถภาพอย่างถาวร
10.3.1 เกณฑ์การประเมิ นระดับของการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกายจากโรคลิ้นหัวใจ
ได้แสดงไว้ในตารางที่ 10-5
ตารางที่ 10-5 เกณฑ์การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของร่างกายเนื่ องจากโรคลิ้นหัวใจ
ระดับการสูญเสียสมรรถภาพ
ระดับ 1 สูญเสียฯ ร้อยละ 0-9
ของทัง้ ร่างกาย

อาการและอาการแสดง
มีโรคลิน้ หัวใจจากการตรวจร่างกายหรือตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร
และ
ไม่มอี าการในการทากิจกรรมประจาวัน (functional class I; 5 METS;
ตาราง 3-2) หรือออกกาลังทีห่ นักปานกลาง (7-10 METS)
และ
ไม่จาเป็ นต้องได้รบั การรักษาอย่างต่อเนื่อง ยกเว้นการให้ยาปฏิชวี นะ
เฉพาะเวลาได้รบั การผ่าตัดหรือทาฟนั เพื่อป้องกันการติดเชือ้ ทีล่ น้ิ หัวใจ
และ
ไม่มภี าวะหัวใจล้มเหลว (CHF)
และ
ไม่มี ventricular dysfunction หรือ dilation และความรุนแรงของ stenosis
หรือ regurgitation เป็ นแค่ mild ออกกาลังได้ METS>7; TMET [Bruce
protocol] > 6 นาที
และ
เป็ นผูป้ ว่ ยทีฟ่ ้ืนตัวหลังการผ่าตัดลิน้ หัวใจโดยเข้าเกณฑ์ขา้ งต้นทัง้ หมด
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ระดับการสูญเสียสมรรถภาพ
ระดับ 2 สูญเสียฯ ร้อยละ 10-29
ของทัง้ ร่างกาย

ระดับ 3 สูญเสียฯ ร้อยละ 30-49
ของทัง้ ร่างกาย

ระดับ 4 สูญเสียฯ ร้อยละ 50-100
ของทัง้ ร่างกาย

อาการและอาการแสดง
มีโรคลิน้ หัวใจจากการตรวจร่างกายหรือตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารและไม่มอี าการ
ในการทากิจกรรมประจาวันแต่มอี าการเมื่อออกกาลังหนักปานกลาง (functional
class II)
หรือ
ต้องได้รบั การควบคุมอาหารหรือยาระดับกลางเพื่อป้องกันอาการหรือให้ปลอด
จากอาการของ CHF หรืออาการอื่นๆทีเ่ กิดจากโรคลิ้นหัวใจ เช่น syncope,
chest pain หรือ emboli
หรือ
มีอาการแสดงหรือตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารพบภาวะ cardiac dysfunction และ/
หรือ dilation ประเมินความรุนแรงของลิน้ ทีต่ บี หรือรั ่วอยูใ่ นระดับปานกลางและ
ยังไม่เหมาะต่อการผ่าตัด ออกกาลังได้ METS 5-7, TMET [Bruce protocol] >
3 นาที
หรือ
เป็ นผูป้ ่วยทีฟ่ ้ื นตัวหลังการผ่าตัดลิ้นหัวใจและเข้าเกณฑ์ของ functional class II
มีโรคลิน้ หัวใจจากการตรวจร่างกายและมีอาการเล็กน้อยถึงปานกลางขณะทา
กิจกรรมประจาวัน (function class III)
และ
การควบคุมอาหารหรือยาไม่สามารถควบคุมอาการหรือป้องกัน CHF ได้อย่าง
สมบูรณ์
และ
มีอาการแสดงหรือตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารพบภาวะ chamber dysfunction หรือ
dilation ประเมินความรุนแรงของลิน้ ทีต่ บี หรือรั ่วอยูใ่ นระดับปานกลางหรือ
รุนแรงมากและไม่เหมาะต่อการผ่าตัด ออกกาลังได้ METS > 2 แต่ < 5, TMET
[Bruce protocol] > 1 แต่ < 3 นาที
หรือ
เป็ นผูป้ ่วยทีฟ่ ้ื นตัวหลังการผ่าตัดลิ้นหัวใจแต่ยงั คงมีอาการทีอ่ ยูใ่ น functional
class III
มีโรคลิน้ หัวใจจากการตรวจร่างกายและมีอาการขณะพักหรือทากิจกรรมทีเ่ บา
กว่ากิจวัตรประจาวัน (functional class IV)
และ
การควบคุมอาหารและยาไม่สามารถควบคุมหรือป้องกันอาการแสดงของภาวะ
CHF
และ
มีอาการแสดงหรือตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารพบภาวะ chamber dysfunction หรือ
dilation ประเมินความรุนแรงของลิน้ ทีต่ บี หรือรั ่วอยูใ่ นระดับปานกลางหรือ
รุนแรงมากและไม่เหมาะต่อการผ่าตัด ออกกาลังได้ METS <2, TMET [Bruce
protocol] < 1 นาที
หรือ
เป็ นผูป้ ่วยทีฟ่ ้ื นตัวหลังการผ่าตัดลิ้นหัวใจแต่ยงั คงมีอาการทีอ่ ยูใ่ น functional
class IV
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ตัวอย่างที่ 10.1
ประวัติ

การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกายร้อยละ 0-9 จากโรคลิน้ หัวใจ
ผูป้ ว่ ยหญิง อายุ 22 ปี ตรวจพบ mid systolic click และ late systolic murmur

อาการปัจจุบนั

ไม่มอี าการ หัวใจไม่โต ไม่มภี าวะหัวใจล้มเหลวหรือหัวใจเต้นผิดจังหวะ

การตรวจร่างกาย

พบหน้าอกบุ๋ม (pectus excavatum) เพียงเล็กน้อย
คลื่นไฟฟ้าหัวใจปกติ ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง พบลิ้นไมตรัลหย่อน

การตรวจทางคลิ นิก

(mitral valve prolapse) ขนาดหัวใจห้องบน (LA) และห้องล่างซ้าย (LV) ปกติ และหัวใจ
ห้องล่างซ้ายบีบตัวปกติ
การวิ นิจฉัยโรค

โรคลิน้ หัวใจไมตรัลหย่อน (mitral valve prolapse syndrome, PMV)

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 0 ของร่างกาย

คาอธิ บาย

ถ้ามี T-wave abnormality หรือมี LA หรือ LV โตเพียงเล็กน้อย ก็จะประเมินว่ามี
การสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 1-9 ขึน้ กับความรุนแรงของความผิดปกตินนั ้ ๆ หากมีลน้ิ
ไมตรัลรัวแต่
่ ไม่มีอาการและอาการแสดงของหัวใจโตและภาวะ CHF การประเมินการ
สูญเสียสมรรถภาพจะต่า ขนาดและการทางานของ LV อาจมีความจาเป็ นต้องทราบเพื่อ
ใช้ในการประเมิน ซึง่ อาจหาได้โดยการตรวจ ECHO หรือ การตรวจด้วยสารกัมมันตรังสี

ตัวอย่างที่ 10.2
ประวัติ

การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกายร้อยละ 0-9 จากโรคลิน้ หัวใจ
ผู้ป่วยหญิง อายุ 38 ปี เป็ นนักวิ่งมาราธอน ตรวจร่ างกายเพื่อทาประกันพบ systolic
murmur

อาการปัจจุบนั
การตรวจร่างกาย

ปฏิเสธอาการเหนื่อยหอบ เจ็บหน้าอก ใจสัน่ หรือ อ่อนเพลียง่าย
ความดันโลหิต ปกติ ชีพจร 52 ครัง้ /นาที ฟงั ได้ mid-peaking systolic ejection murmur

การตรวจทางคลิ นิก

echocardiogram พบ bicuspid aortic valve วัด gradient ได้ 22 mmHg คานวณ valve
area ได้ 1.5 ตารางซม. ตรวจ ECG มี R wave สูงมากกว่า 25 mm และมี ST
depression เล็กน้อยใน V5-6 เอ็กซ์เรย์ทรวงอก ปกติ

การวิ นิจฉัยโรค

ลิน้ หัวใจเอออร์ตกิ ตีบเล็กน้อยจาก bicuspid aortic valve ไม่มอี าการ ร่วมกับภาวะหัวใจ
ห้องล่างซ้ายโตจาก ECG

ผลการประเมิ น
คาอธิ บาย

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 1 - 9 ของร่างกาย
ผูป้ ่วยรายนี้ต้องให้ยาปฏิชวี นะเพื่อป้องกัน bacterial endocarditis ก่อนการทาฟนั หรือ
ผ่าตัด ควรตรวจหัวใจเป็ นระยะๆ เพื่อติดตามดูความรุนแรงของลิน้ หัวใจเอออร์ตกิ ที่ ตบี
หากลิน้ หัวใจตีบมากขึน้ อาจต้องรักษาโดยการผ่าตัด
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ตัวอย่างที่ 10.3
ประวัติ

อาการปัจจุบนั

การตรวจร่างกาย

การตรวจทางคลิ นิก

การวิ นิจฉัยโรค
ผลการประเมิ น
คาอธิ บาย

ตัวอย่างที่ 10.4
ประวัติ

อาการปัจจุบนั
การตรวจร่างกาย

การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกายร้อยละ 10-29 จากโรคลิน้ หัวใจ
ผูป้ ว่ ยหญิงอายุ 66 ปี หอบเหนื่อยมากขึน้ ร่วมกับอาการวูบหมดสติหลายครัง้ ในช่วง 3 ปี
ทีผ่ ่านมา ลิน้ หัวใจเอออร์ตกิ มีหนิ ปูนเกาะมากทาให้ลน้ิ ตีบขัน้ รุนแรง การบีบตัวของหัวใจ
ห้องล่างลดลง ผู้ป่วยได้รบั การผ่าตัดเปลี่ยนลิน้ เอออร์ติกด้วยลิ้นเทียมชนิด St. Jude’s
bileaflet
สามารถดาเนินชีวติ ได้ตามปกติ เดินวันละ 3 กิโลเมตร ไม่ได้รบั การรักษาอย่างอื่นใด
นอกจากกิน anticoagulants และติดตาม prothrombin time ทุก 3 สัปดาห์ ได้รบั ยา
ปฏิชวี นะก่อนการทาฟนั หรือผ่าตัด
ชีพจรและความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่มภี าวะหัวใจล้มเหลว มี slightly sustained
apical impulse และ early systolic murmur grade 1/6 ที่ first right intercostal space
เสียงหนึ่งปกติ ฟงั ได้เสียง closing click ทีต่ าแหน่งเสียงสอง
จังหวะการเต้นของหัวใจปกติ มี low T waves ใน I, aVL, V5-6 จากการตรวจ ECG
เอ็กซ์เรย์ทรวงอกเห็นเงายอดหัวใจ(apex) โตกว่าปกติ valve prosthesis อยู่ในตาแหน่ ง
ดี ไม่มี pulmonary congestion ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถีส่ งู พบ LV ขนาด
ปกติ แต่ผนังกล้ามเนื้อหนา ลิน้ หัวใจเทียมอยู่ในตาแหน่ง ค่าความดันเฉลีย่ ผ่านลิน้ หัวใจ
เทียม 10 มม.ปรอทและมีรวเล็
ั ่ กน้อย LVEF = 0.45
calcific aortic stenosis อาจเกิดจาก congenital bicuspid aortic valve หลังการผ่าตัด
เปลีย่ นลิน้ หัวใจ
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 20 ของทัง้ ร่างกาย
การสูญเสียสมรรถภาพจะมากกว่านี้หาก 1) มี diastolic decrescendo murmur 2)
ค่าความดันผ่านลิ้นหัวใจเทียมในช่วง systole มากกว่าที่ควรจะเป็ นตามชนิดของ
prosthesis นัน้ ๆ หรือ 3) อาการหอบเหนื่อยเป็ นกลับซ้าแม้ออกแรงเพียงเล็กน้ อ ย
การตรวจสวนหัวใจไม่มคี วามจาเป็ นในผูป้ ว่ ยรายนี้
การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกายร้อยละ 10-29 จากโรคลิน้ หัวใจ
ผูป้ ว่ ยชาย อายุ 63 ปี มีประวัตเิ ป็ นโรคลิน้ หัวใจเอออร์ตกิ รัวและเกิ
่
ดภาวะหัวใจล้มเหลว
ระดับเล็กน้อยมา 5 ปี ได้รบั การรักษาโดยการจากัดเกลือ ไม่ได้ใช้ยาทางหัวใจ สามารถ
เล่นกอล์ฟได้เป็ นประจา
ไม่มอี าการ
ความดันโลหิต160/50 มม.ปรอท ชีพจร 70 ครัง้ /นาที มี bounding peripheral pulses
ยอดหัวใจเลื่อนไปทางด้านข้างของ mid clavicular line เล็กน้อย เสียงหนึ่งและสองของ
หัวใจปกติ ฟงั ได้ harsh aortic ejection murmur และ decrescendo diastolic murmur
grade 3/6 ทัง้ สอง murmur เสียงปอดปกติ
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การตรวจทางคลิ นิก

ECG พบ borderline voltage criteria สาหรับ LVH เอ็กซ์เรย์ทรวงอกพบเงาหัวใจไม่โต
ไม่มี pulmonary congestion คลื่นเสียงสะท้อนหัวใจพบขนาด aortic rootปกติ
ลิน้ เอออร์ตกิ มี 3 leaflet มี fluttering anterior leaflet ของลิน้ ไมตรัล หัวใจห้องล่างซ้าย
ขยายโตระดับปานกลาง การบีบตัวอยู่ในเกณฑ์ปกติ ตรวจ Doppler พบลิน้ เอออร์ตกิ รัว่
ขัน้ ปานกลางถึงรุนแรงมาก ไม่พบลักษณะลิน้ ตีบร่วมด้วย

การวิ นิจฉัยโรค

ลิน้ เอออร์ตกิ รัวขั
่ น้ ปานกลางถึงรุนแรงมาก โดยไม่ทราบสาเหตุทแ่ี น่ชดั

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 20-29 ของทัง้ ร่างกาย
ผูป้ ว่ ยรายนี้แม้ไม่มอี าการแต่มคี วามผิดปกติทต่ี รวจพบ ภาวะการสูญเสียสมรรถภาพจะ

คาอธิ บาย

มากกว่านี้หากหัวใจห้องล่างซ้ายบีบตัวผิดปกติ การตรวจสวนหัวใจและการฉีดสารทึบ
รังสียงั ไม่มคี วามจาเป็ นในการประเมินสาหรับผูป้ ว่ ยรายนี้ ควรรักษาภาวะความดันโลหิต
สูง หากให้การรักษาแล้ว ความดันโลหิตยังสูงอยู่ ให้ประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของ
ทัง้ ร่างกายจากภาวะความดันโลหิตสูงตามตาราง 4-2
ตัวอย่างที่ 10.5
ประวัติ

การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกายร้อยละ 30-49 จากโรคลิน้ หัวใจ
ผูป้ ่วยชาย อายุ 71 ปี ป่วยเป็ นโรค thrombocytopenia ทีไ่ ม่ตอบสนองต่อการรักษา
มีอาการเหนื่อยหอบเวลาออกกาลังระดับปานกลางมา 2 ปี ทัง้ ๆ ทีไ่ ด้ยาขับปสั สาวะและ
digoxin

อาการปัจจุบนั

สบายดีขณะพัก แต่หายใจไม่เต็มอิม่ (shortness of breath) เวลาเดินขึน้ บันไดไปชัน้ 2
ต้องใช้หมอน 2 ใบเวลานอน 1 ปี ก่อนมาหลังจากเพิม่ ยาขับปสั สาวะ นอนราบได้ดโี ดยไม่
ต้องลุกขึน้ มานังหอบ
่

การตรวจร่างกาย

ความดันโลหิต 110/80 มม.ปรอท ชีพจรไม่สม่าเสมอ 84 ครัง้ /นาที ความดันหลอดเลือด
ดาทีค่ อปกติ ไม่บวม ฟงั ได้ harsh breath sound ทีช่ ายปอดสองข้าง คลายอดหัวใจ
(apical impulse) มีลกั ษณะ hyperdynamic เคลื่อนไปทาง anterior axillary line มี
parasternal heave เล็กน้อย เสียงหัวใจ S1 และ S2 ดัง มี holosystolic murmur grade

การตรวจทางคลิ นิก

4/6 ทีข่ อบของ sternum ส่วนล่างทีย่ อดหัวใจและaxilla ด้านซ้าย มีเสียง S3
คลื่นไฟฟ้าหัวใจพบหัวใจห้องบนเต้นพลิ้ว (atrial fibrillation) การตอบสนองของ
ventricle 80 ครัง้ /นาที T waves เตี้ย เอ็กซ์เรย์ทรวงอก เงาหัวใจโต LA โต เงาหลอด
เลือดทีu่ pper lobe ของปอดเด่นชัดขึน้ คลื่นเสียงสะท้อนหัวใจพบ flail mitral leaflet
ตรวจ Doppler มีลน้ิ ไมตรัลรัวขั
่ น้ รุนแรง ประเมินความดันโลหิตในปอดช่วงหัวใจบีบตัว
(peak systolic pulmonary arterial pressure) ประมาณ 50 มม.ปรอท LV โตเล็กน้อย
LA โตปานกลาง LV มีลกั ษณะบีบตัวแบบ hyperdynamic
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ลิน้ หัวใจไมตรัลรัวขั
่ น้ รุนแรง เนื่องจากลิน้ ไมตรัลหย่อนร่วมกับ flail leaflet หัวใจห้องบน
เต้นพลิว้ ทีส่ ามารถควบคุมการตอบสนองของ ventricle ได้ในขณะพัก

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 40-90 ของทัง้ ร่างกาย

คาอธิ บาย

การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกายจะต่ ากว่านี้หากสามารถออกแรงได้
มากกว่านี้และหัวใจโตน้ อยกว่านี้ การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพจะมากขึน้ หาก
การบีบตัวของหัวใจลดลงผิดปกติ การตรวจสวนหัวใจไม่มคี วามจาเป็ นในการประเมิน
ผูป้ ว่ ยรายนี้ควรพิจารณาการผ่าตัดแก้ไข

ตัวอย่างที่ 10.6
ประวัติ

การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกายร้อยละ 30-49 จากโรคลิน้ หัวใจ
ผูป้ ว่ ยหญิง อายุ 60 ปี ผ่าตัดเปลีย่ นลิน้ หัวใจเอออร์ตกิ และไมตรัลเมื่อ 1 ปี ก่อน ได้รบั
การรักษาด้วยการจากัดเกลือ ยาขับปสั สาวะ anticoagulants และ digoxin มีอาการ
เหนื่อยง่าย บางครัง้ ข้อเท้าบวมซึง่ จะยุบไปหลังเพิม่ ยาขับปสั สาวะ

อาการปัจจุบนั

นอนหนุ น หมอน 1 ใบ ไม่ ต้ อ งลุ ก มานั ง่ หอบตอนกลางคืน หลัง เข้า นอน (nocturnal
dyspnea) ทางานบ้านเล็กๆน้อยๆได้ น้าหนักลด 6.8 กก. เมื่อเทียบกับก่อนผ่าตัด

การตรวจร่างกาย

นอนราบได้ดี ความดันโลหิต 110/70 มม.ปรอท ชีพจรไม่สม่าเสมอ 80 ครัง้ /นาที แรงดัน
หลอดเลือดดาทีค่ อปกติ ไม่บวม เสียงปอดปกติ คลายอดหัวใจได้เป็ นบริเวณกว้างและ
sustained ตลอดช่วง systole อยู่ท่บี ริเวณ anterior axillary line ไม่มี parasternal
heave เสียงลิน้ หัวใจเทียมปกติ ฟงั ได้ early systolic murmur grade 1/6 ในช่องซีโ่ ครง
ที่ 1 ด้านขวาและตลอดขอบ sternum ด้านซ้าย

การตรวจทางคลิ นิก

ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพบหัวใจห้องบนเต้นพลิ้ว (atrial fibrillation) การตอบสนอง
ของ ventricle 80 ครัง้ /นาที ทดสอบเดินสายพานได้ stage II ของ Bruce protocol
(5 METS) ต้องหยุดเนื่องจากขาอ่อนแรงและหายใจไม่อมิ่ เอ็กซ์เรย์ทรวงอกเห็นเงาหัวใจ
โต LA และ LV โต เงาหลอดเลือดที่ upper lobe ของปอดเด่นชัดขึน้ คลื่นเสียงสะท้อน
หัวใจพบ LV และLA โตเล็กน้อย LV systolic function ปกติ ลิ้นหัวใจเทียมอยู่ใน
ตาแหน่งและเปิ ดปิ ดปกติ

การวิ นิจฉัยโรค

โรคลิน้ หัวใจเอออร์ตกิ และไมตรัล น่าจะมีสาเหตุมาจากโรคหัวใจรูหม์ าติก หลังได้รบั การ
ผ่าตัดเปลีย่ นลิน้ หัวใจ

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 40-49 ของทัง้ ร่างกาย
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ตัวอย่างที่ 10.7
ประวัติ

การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกายร้อยละ 50-100 จากโรคลิน้ หัวใจ
ผูป้ ว่ ยชายอายุ 50 ปี ผ่าตัดเปลีย่ นลิน้ หัวใจไมตรัลมาเมื่อ 2 ปี ก่อน มีอาการและอาการ
แสดงของภาวะ CHF โดยมีการคังของเลื
่
อดทัง้ ในปอดและในร่างกาย มีอาการเหนื่อย
หอบแม้ออกแรงเพียงเล็กน้ อย ผู้ป่วยได้รบั การจากัดเกลือ กินยาdigoxin และยาขับ
ปสั สาวะ การให้ยาขับปสั สาวะมากๆเพื่อลดบวมจะก่อให้เกิด prerenal azotemia

อาการปัจจุบนั

เดินเร็วตามปกติได้หนึ่งช่วงตึก ขับรถได้และนอนหลับได้ดี เหนื่อยหายใจลาบากหลัง
เดินขึน้ บันได 1 ชัน้

การตรวจร่างกาย

ดูสบายดี ความดันโลหิต 110/70 มม.ปรอท ชีพจรไม่สม่าเสมอ 80 ครัง้ /นาที แรงดัน
หลอดเลือดดาที่คอปกติ ไม่บวม ปอดมีเสียงเปรี๊ ยะที่ชายปอดซ้าย คลายอดหัวใจปกติ
มี parasternal heave ฟงั ได้เสียง click และ holosystolic murmur grade 1/6 ที่ apex

การตรวจทางคลิ นิก

ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพบหัวใจห้องบนเต้นพลิ้ว (atrial fibrillation) การตอบสนองของ
ventricle 80 ครัง้ /นาที T wave เตี้ย เอ็กซ์เรย์ทรวงอกเห็นเงาหัวใจโต LA, RV และ LV
โต เงาหลอดเลือดในปอดเด่นชัดขึน้ ทัวๆไป
่
ไม่พบ Kerly B line ลิน้ หัวใจอยู่ในตาแหน่ ง
ปกติ ตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจพบหัวใจห้องล่างและ LA โต LV systolic function
ลดลงระดับปานกลาง LVEF 0.30 ลิ้นหัวใจเทียมอยู่ในตาแหน่ งปกติ ความแตกต่าง
ของความดันผ่านลิน้ หัวใจเทียมเฉลีย่ 5 มม.ปรอทและมีรอยรัวผ่
่ านลิน้ เทียมในปริมาณ
ปกติทย่ี อมรับได้ การตรวจสวนหัวใจและฉีดสารทึบรังสีพบ ความดันหัวใจห้องล่างซ้าย
110/18 มม.ปรอท ความดันเฉลีย่ ของ LA = 20 มม.ปรอท ความดันโลหิตหลอดเลือด
แดงปอด 45/18 มม.ปรอท LV angiogram พบลิน้ หัวใจไมตรัลรัวเพี
่ ยงเล็กน้อย และ
หัวใจห้องล่างซ้ายบีบตัวลดลงผิดปกติ

การวิ นิจฉัยโรค

โรคลิน้ หัวใจสงสัยจากโรครูหม์ าติก หลังผ่าตัดเปลีย่ นลิน้ ไมตรัลและหัวใจห้องล่างซ้ายบีบ
ตัวลดลงผิดปกติ

ผลการประเมิ น
คาอธิ บาย

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 70-79 ของทัง้ ร่างกาย
ผูป้ ว่ ยรายนี้ได้รบั การตรวจสวนหัวใจซึง่ ไม่มคี วามจาเป็ นต้องทาเพื่อประเมินการสูญเสีย
สมรรถภาพ

ตัวอย่างที่ 10.8
ประวัติ

การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกายร้อยละ 50-100 จากโรคลิน้ หัวใจ
ผูป้ ่วยหญิง อายุ 45 ปี มีภาวะหัวใจล้มเหลวมา 10 ปี หายใจลาบากและอ่อนเพลีย
ในขณะออกแรงเพียงเล็กน้อยแม้จะได้รบั ยาขับปสั สาวะdigoxin และเพิม่ ยาขยาย หลอด
เลือดเมื่อหนึ่งปี ทผ่ี ่านมาแล้วก็ตาม เวลานอนต้องใช้หมอน 3 ใบ ข้อเท้าบวมมาตลอด ไม่
สามารถทากิจวัตรประจาวันได้หากไม่มผี ชู้ ่วย
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ตรวจร่างกาย

ซีด ผอม เหลือง หน้าตอบ กล้ามเนื้อทีห่ น้าบริเวณขมับลีบลง หายใจ 22 ครัง้ /นาที ความ
ดันโลหิต 110/70 มม.ปรอท ชีพจรไม่สม่าเสมอ 80 ครัง้ /นาที ชอบอยู่ในท่านัง่ มากกว่า
นอน แรงดันหลอดเลือดดาทีค่ อสูงถึงกึง่ กลางของคอ มี v wave ตัวโต ฟงั ปอดได้เสียง
เปรี๊ยะทีช่ ายปอดทัง้ 2 ข้าง มี parasternal heave และฟงั ได้ harsh systolic murmur
grade 3/6 ยาวเกือบตลอด systole ในช่องซีโ่ ครงขวาช่องทีส่ อง ตามด้วย decrescendo
diastolic murmur ทีย่ าวและดัง มี blowing holosystolic murmur ทีข่ อบล่างของกระดูก
สันอก และได้ยนิ mid diastolic rumble ที่ apex เสียง S1 ลดลงส่วน S2 ดังขึน้ กว่าปกติท่ี
ช่องซีโ่ ครงซ้ายช่องทีส่ อง ตับโตประมาณ 12 ซม. และ pulsatile ตรวจพบ ascites ทีต่ ้น

การตรวจทางคลิ นิก

ขา เท้า และบริเวณก้นกบ บวมกดบุ๋ม
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพบหัวใจห้องบนเต้นพลิว้ (atrial fibrillation) การตอบสนองของ
ventricle 80 ครัง้ /นาที QRS และ T wave เตี้ย เอ็กซ์เรย์ทรวงอกมีเงาของหัวใจโตมาก
แสดงถึงห้องหัวใจโตทุกห้อง เงาหลอดเลือดในปอดเด่นชัดและมี Kerley B line ทีป่ อด
ส่วนบนทัง้ 2 ข้าง ตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจพบห้องหัวใจโตทุกห้อง LVEF 0.20 มี
ลักษณะหินปูนจานวนมากเกาะทัง้ ทีล่ น้ิ หัวใจเอออร์ตกิ และไมตรัล Doppler พบลักษณะ
ลิ้น หัว ใจเอออร์ติกตีบรุ นแรงและรัว่ ปานกลาง ลิ้นไมตรัลตีบ ปานกลางและรัวรุ
่ น แรง
ลิน้ ไตรคัสปิ ดรัวรุ
่ นแรง ประมาณความดันโลหิตหลอดเลือดแดงปอดได้ 70 มม.ปรอท

การวิ นิจฉัยโรค

ลิน้ หัวใจเอออร์ตกิ และลิน้ ไมตรัลตีบและรัว่ ลิน้ ไตรคัสปิ ดรัว่

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 90-99 ของทัง้ ร่างกาย

10.4 โรคหลอดเลือดหัวใจ (Coronary heart disease)
โรคหลอดเลือดหัวใจส่วนใหญ่เกิดจากการมีคราบไขมันฝงั ตัวที่ผนังหลอดเลือดแดงโคโรนารีย์ ทาให้การ
ไหลเวียนเลือดไปเลีย้ งหัวใจน้อยลง สาเหตุอ่นื รองลงไปได้แก่ หลอดเลือดหัวใจโคโรนารียบ์ บี รัดตัว (spasm) ลิม่ เลือด
อุดตันหลอดเลือด ความผิดปกติแต่กาเนิด และจากอุบตั เิ หตุ ส่วนโรคทีม่ ขี บวนการอักเสบร่วมกับข้ออักเสบบางชนิด
สามารถทาให้หลอดเลือดโคโรนารียต์ บี แคบได้โดยเฉพาะบริเวณจุดเริม่ ต้นของหลอดเลือด (ostium)
เมื่อเลือดไหลผ่านหลอดเลือดโคโรนารียน์ ้อยลง จะทาให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดอาจเป็ นแบบชัวคราวหรื
่
อ
ถาวร ผู้ป่วยก็จะมีอาการเจ็บหน้าอก ทาให้ความสามารถในการดาเนินชีวติ ประจาวันลดลง ระดับของผลกระทบต่ อ
ความสามารถของผู้ป่วยขึ้นกับ การลดลงของเลือดที่ไหลผ่านหลอดเลือดโคโรนารีย์และการทางานของหัวใจห้อง
ล่างซ้ายที่ลดลง อนึ่ งการไหลเวีย นของเลือดที่ลดลงและการที่ก ล้ามเนื้อ หัว ใจถู กท าลายอาจท าให้เกิด ภาวะหัวใจ
เต้นผิดจังหวะร่วมด้วย (ดูท่ี 10.6)
แพทย์จะต้องซักถามประวัตอิ ย่างละเอียดเพื่อประเมินภาวะการสูญเสียสมรรถภาพของร่างกายทีเ่ กิดจากโรค
หลอดเลือดหัวใจ การตรวจร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิง่ การประเมินระดับความผิดปกติของการทางานของหัวใจห้องล่าง
ซ้ายจะช่วยการประเมินระดับความรุนแรงของการสูญเสีย ฯ ส่วนการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารมีความจาเป็ นในผูป้ ่วย
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ส่วนใหญ่ การตรวจพิเศษหลายชนิดทัง้ ในขณะพัก ระหว่างออกกาลังกายและหลังออกกาลังกาย จะมีประโยชน์อย่าง
มากในการตรวจผูท้ ถ่ี ูกสงสัยว่าจะมีโรคหลอดเลือดหัวใจ แม้ว่าผูป้ ว่ ยทุกรายควรได้รบั การตรวจเพื่อให้ทราบสภาพการ
ทางานของหัวใจห้องล่างซ้าย แต่หากการตรวจร่างกาย เงาหัวใจจากเอกซเรย์ปอด และคลื่นหัวใจขณะพักอยู่ในเกณฑ์
ปกติ ก็พออนุมาณได้ว่า การบีบตัวของหัวใจห้องล่างซ้ายควรอยู่ในเกณฑ์ปกติดว้ ย การฉีดสารทึบรังสีหลอดเลือดหัวใจ
อาจมีความจาเป็ นในบางราย
แม้การเข้าโปรแกรมฝึ กออกกาลังกาย การหยุดสูบบุหรี่ การใช้ยา และการผ่าตัดจะไม่สามารถทาให้โรคที่
เป็ นหายขาดได้ แต่สามารถลดการสูญเสียสมรรถภาพจากโรคหลอดเลือดหัวใจลงได้ ดังนัน้ การประเมินการสูญเสีย
สมรรถภาพของร่างกายอย่ างถาวรจึง ต้อ งให้เวลาที่เหมาะสมเพียงพอ เพื่อให้เห็นผลจากการรัก ษาด้วยวิธีต่ างๆ
ดังกล่าวเสียก่อน
10.4.1

เกณฑ์การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกายเนื่ องจากโรคหลอดเลือดหัวใจ
เกณฑ์การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกายอย่างถาวรเนื่องจากโรคหลอดเลือดหัวใจได้

แสดงไว้ในตารางที่ 10-6 ก
ตารางที่ 10-6 ก เกณฑ์การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของร่างกายเนื่ องจากโรคหลอดเลือดหัวใจ
ระดับการสูญเสียสมรรถภาพ
ระดับ 1
สูญเสีย ฯ ร้อยละ 0-9
ของทัง้ ร่างกาย

ระดับ 2
สูญเสีย ฯ ร้อยละ 10-29
ของทัง้ ร่างกาย

อาการและอาการแสดง
เนื่องจากการมีเลือดไหลผ่านหลอดเลือดหัวใจน้อยลงมีผลกระทบทีร่ ุนแรงจึงไม่
สมเหตุสมผลทีจ่ ะแบ่งระดับของภาวะการสูญเสียสมรรถภาพเป็น 0-9% ในผูท้ ม่ี ี
อาการของโรคหลอดเลือดหัวใจจากการตรวจร่างกายหรือจากผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบตั กิ ารการสูญเสียสมรรถภาพ ระดับนี้ควรใช้กบั ผูท้ ม่ี ปี ระวัตเิ จ็บหน้าอก
ทีไ่ ม่จาเพาะกับโรคหลอดเลือดหัวใจทีไ่ ด้รบั การฉีดสารทึบรังสีหลอดเลือดหัวใจ
หรือ
ผูท้ ไ่ี ด้รบั การฉีดสารทึบรังสีหลอดเลือดหัวใจเนื่องจากสาเหตุอ่นื แล้วพบว่ามีการ
ลดลงของพืน้ ทีห่ น้าตัดของหลอดเลือดไม่ถงึ 50% ร่วมกับการบีบตัวของหัวใจเป็ น
ปกติ ไม่มกี ารนาค่า METS มาใช้ร่วมประเมินด้วย
มีประวัตกิ ล้ามเนื้อหัวใจตายหรือเจ็บหน้าอกจากการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารที่
เหมาะสม แต่ในช่วงเวลาทีป่ ระเมินไม่มอี าการแม้ในขณะทากิจวัตรประจาวัน หรือ
ออกแรงหนักปานกลาง (functional class I) และจาเป็ นต้องควบคุมอาหารระดับ
ปานกลางหรือต้องใช้ยาเพื่อป้องกันอาการเจ็บหน้าอกหรือเพื่อควบคุมอาการและ
อาการแสดงของภาวะหัวใจล้มเหลว (CHF)
และ
ั ่ กรยานจนหัวใจเต้นเร็วถึง 90% ของอัตราการ
สามารถเดินบนสายพานหรือปนจั
เต้นหัวใจคาดหมายสูงสุด predicted maximum HR, PMHR ดูตารางที่ 3-6 ข โดย
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ระดับ 3
สูญเสีย ฯ ร้อยละ 30-49
ของทัง้ ร่างกาย

ระดับ 4
สูญเสีย ฯ ร้อยละ 50-100
ของทัง้ ร่างกาย

ทีไ่ ม่เกิดการเปลีย่ นแปลงของ ST segment อย่างมีนยั สาคัญ ไม่เกิด VT หรือความ
ดันโลหิตต่า
(หากผูป้ ว่ ยไม่ให้ความร่วมมือหรือไม่สามารถออกกาลังกายได้
เนื่องจากโรคทีเ่ กิดจากอวัยวะอื่นๆ ข้อกาหนดนี้อาจถูกยกเว้นได้) และได้ > 7METs
หรือ
อยู่ในภาวะฟื้นคืนสภาพหลังการผ่าตัดต่อหลอดเลือดหัวใจหรือการขยา
หลอด
เลือด
ไม่มอี าการขณะทากิจวัตรประจาวันและสามารถออกกาลังกายได้ตามที่
กล่าวข้างต้น ถ้าหากใช้ยากลุ่มต้านเบต้า ควรจะสามารถเดินบนสายพานจนถึง
ระดับทีม่ กี ารใช้พลังงานอย่างน้อย 7 METS เพื่อใช้แทนเป้าหมายทีเ่ ป็ นอัตราการ
เต้นของหัวใจ
มีประวัตกิ ล้ามเนื้อหัวใจตายจากการตรวจสอบทางห้องปฏิบตั กิ ารทีเ่ หมาะสมหรือ
เจ็บหน้าอกหัวใจขาดเลือด สนับสนุนโดยพบการเปลีย่ นแปลงของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
ขณะพักหรือขณะออกกาลังกาย หรือการตรวจทางกัมมันตรังสี(radioisotope) หรือ
มีการตีบเฉพาะจุดของหลอดเลือดหัวใจแบบคงที่ (fixed)
หรือ
เปลีย่ นแปลง (dynamic) อย่างน้อย 50% จากการฉีดสารทึบรังสีหลอดเลือดหัวใจ
และจากการทดสอบการทางานของหัวใจและต้องการการควบคุมอาหารระดับปาน
กลางหรือต้องได้ยาเพื่อป้องกันการเจ็บหน้าอกทีเ่ กิดขึน้ บ่อยๆ หรือเพื่อควบคุม
อาการและอาการแสดงของภาวะหัวใจล้มเหลว (CHF) แต่อาจเกิดอาการเจ็บ
หน้าอกได้หลังการออกแรงหนักปานกลาง (functional class II); METS>5 แต่ <7
หรือ
อยู่ในภาวะฟื้นคืนสภาพหลังจากการผ่าตัดต่อหลอดเลือดหัวใจหรือการขยาย
หลอดเลือดหัวใจ ยังต้องการการรักษาและยังมีอาการทีก่ ล่าวไว้ขา้ งต้น
มีประวัตขิ องกล้ามเนื้อหัวใจตายจากการตรวจสอบทางห้องปฏิบตั กิ ารทีเ่ หมาะสม
หรือเจ็บหน้าอก หัวใจขาดเลือดจากการเปลีย่ นแปลงของคลื่นไฟฟ้าหัวใจขณะพัก
หรือขณะออกกาลังกายหรือการตรวจทางกัมมันตรังสีทส่ี นับสนุนภาวะกล้ามเนื้อ
หัวใจขาดเลือดอย่างมาก หรือมีการตีบเฉพาะจุดของหลอดเลือดหัวใจแบบคงที่
(fixed) หรือเปลีย่ นแปลง (dynamic) อย่างน้อย 50%จากการฉีดสารทึบรังสีหลอด
เลือดหัวใจและจากการทดสอบการทางานของหัวใจ
และ
ต้องการการควบคุมอาหารระดับปานกลางหรือต้องได้ยาเพื่อป้องกันอาการเจ็บ
หน้าอกทีเ่ กิดขึน้ บ่อยๆหรือเพื่อไม่ให้เกิดอาการและอาการแสดงของภาวะหัวใจ
ล้มเหลว (CHF) แต่ยงั คงมีอาการเจ็บหน้าอกหรือหัวใจล้มเหลวในขณะทากิจวัตร
ประจาวัน (functional class III or IV); METS<5
หรือ
อยู่ในภาวะฟื้นคืนสภาพหลังจากการผ่าตัดต่อหลอดเลือดหัวใจหรือการขยาย
หลอดเลือดด้วยการสวนหัวใจ และยังคงต้องการการรักษา, และยังมีอาการทีก่ ล่าว
ไว้ขา้ งต้น
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ตารางที่10-6 ข อัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดและ 90%ของการเต้นของหัวใจสูงสุดที่สามารถทาได้ตามอายุและเพศ
Heart Rate (beats/min) by Age (y)
30
35
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45
50
55
60
65
Men
Maximal
193
191
189
187
184
182
180
178
90%Maximal
173
172
170
168
166
164
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160
Women Maximal
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185
181
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172
168
163
159
90%Maximal
171
167
163
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147
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ทีม่ า:

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
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ประวัติ

อาการปัจจุบนั
การตรวจร่างกาย
การตรวจทางคลิ นิก

การวิ นิจฉัยโรค
ผลการประเมิ น
คาอธิ บาย

ตัวอย่างที่ 10.10
ประวัติ
อาการปัจจุบนั

การสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 0-9 ของทัง้ ร่างกายเนื่องจากโรคหลอดเลือดหัวใจ
ผูป้ ว่ ยหญิง อายุ 55 ปี สูบบุหรี่ มีประวัตคิ รอบครัวเป็ นโรคหลอดเลือดหัวใจ ระดับไขมันใน
เลือดสูงเล็กน้อย (total cholesterol 215 mg/dL; LDL 135 mg/dL; HDL 45 mg/dL) ทา
CT scan พบ calcium score อยู่ใน 99th percentile แพทย์สงสัยว่าอาจมีปญั หาโรคหลอด
เลือดหัวใจจึงได้สง่ ต่อไปยังอายุรแพทย์โรคหัวใจ
ปฏิเสธอาการเจ็บหน้าอก หอบเหนื่อย หรืออ่อนแรง แต่กงั วลกลัวการเสียชีวติ จากหัวใจวาย
เฉียบพลัน (heart attack) เนื่องจากมารดาเสียชีวติ จากกล้ามเนื้อหัวใจตาย เมือ่ อายุ 62 ปี
อยู่ในเกณฑ์ปกติ
เดินสายพานได้ 9 นาทีตาม Bruce protocol มี up-sloping ST depression 1.5 มม.ใน V5
ผลการตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สงู (echocardiography) อยู่ในเกณฑ์ปกติ
การสวนหัวใจพบหลอดเลือด left circumflex (LCx) และ right coronary (RCA) ตีบแบบ
diffuse ประมาณ 40% ส่วน left anterior descending (LAD) ตีบ 30%, LVEF 0.68
โรคหลอดเลือดหัวใจทีย่ งั ไม่มอี าการ (asymptomatic coronary artery disease)
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 1-5 ของทัง้ ร่างกาย
ผูป้ ่วยรายนี้เป็ นโรคหลอดเลือดหัวใจไม่รุนแรง (mild atherosclerotic CAD) ตามผลการ
สวนหัวใจและ CT scan สามารถออกกาลังกายได้ปกติโดยไม่เจ็บหน้าอกหรือเหนื่อยง่าย
เวลาออกแรง มีfalse positive จากการทดสอบหัวใจขณะออกกาลังกาย ไม่พบกล้ามเนื้อ
หัวใจขาดเลือด ควรได้รบั โปรแกรมการป้องกันระดับทุติยภูมอิ ย่างเข้มงวด (aggressive
secondary prevention program) เช่น การหยุดสูบบุหรี่ การให้คาปรึกษาเพื่อการออก
กาลังกายทีถ่ ูกต้องและการรักษาภาวะไขมันในเลือดสูง ซึง่ สามารถปรับเปลีย่ นปจั จัยเสีย่ งได้
การสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 0-9 ของทัง้ ร่างกายเนื่องจากโรคหลอดเลือดหัวใจ
ผูป้ ่วยชาย อายุ 55 ปี ถูกส่งมาพบอายุรแพทย์โรคหัวใจเนื่องจากพบความผิดปกติจาก
การตรวจ exercise thallium stress test ไม่เคยมีอาการเจ็บหน้าอกหรือหอบเหนื่อย
เล่ น กอล์ฟ และเทนนิ สเป็ น ประจ า สามารถออกก าลัง ได้ใ นระดับ เดีย วกับ ตอนที่อ ยู่ใ น
มหาวิทยาลัย ไม่สูบบุหรี่ ไม่มีประวัติความดันโลหิตสูง เบาหวานหรือประวัติโรคหลอด
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เลือ ดหัว ใจในครอบครัว มีค วามกัง วลเนื่ อ งจากเพื่อนผู้ร่ ว มงานเสีย ชีวิตจากโรคหัว ใ จ
เฉียบพลันเมื่อ 2 เดือนก่อน ต้องการทราบให้แน่ นอนว่ามีโรคหลอดเลือดหัวใจที่สาคัญ
หรือไม่ เนื่องจากผูป้ ว่ ยอยู่ในรายชื่อทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็ นผูพ้ พิ ากษาศาลสูง
ปกติ รวมทัง้ ชีพจรและความดันโลหิต
ไขมันในเลือดสูง (total cholesterol: 365 mg/dl; HDL: 45 mg/dl; triglycerides: 225
mg/dl; LDL: 275 mg/dl) exercise thallium: สามารถออกกาลังกายได้ปกตินาน 9 นาที
ตาม Bruce protocol อัตราการเต้นหัวใจสูงสุด 180 ครัง้ /นาที คลื่นไฟฟ้าหัวใจมีลกั ษณะ
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดทีอ่ ตั ราการเต้นหัวใจ170 ครัง้ /นาที (1.5 mm ST depression)
ภาพจาก thallium scan แสดงลักษณะการขาดเลือดที่ผนังหัวใจด้านหน้าส่วนปลาย
การสวนหัวใจ พบตาแหน่ งตีบร้อยละ 50 ที่ส่วนต้นและปลายของ LAD ผิวด้านใน
หลอดเลือด RCA และLCx ขรุขระกระจายทัวไปตี
่ บร้อยละ 20 และ30 ตามลาดับ LVEF
0.65
โรคหลอดเลือ ดหัว ใจชนิ ด ที่มีก ล้ า มเนื้ อ หัว ใจขาดเลือ ดแบบไม่ แ สดงอาการ (silent
ischemia)
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 5 - 9 ของทัง้ ร่างกาย
ผูป้ ว่ ยรายนี้มคี วามผิดปกติของ exercise thallium stress test บ่งชีถ้ งึ ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจ
ขาดเลือดแบบไม่มอี าการของกล้ามเนื้อหัวใจบริเวณเล็ก ไม่มขี อ้ จากัดในการออกกาลัง มี
โรคหลอดเลือดหัวใจตีบเล็กน้อย ควรเริม่ การรักษาภาวะไขมันในเลือดสูงด้วยยาซึง่ สามารถ
ลดความเสีย่ งต่อการเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันทีม่ โี อกาสเกิดเพียงเล็กน้อย
จากโรคหลอดเลือดหัวใจตีบระดับไม่รุนแรงและไขมันในเลือดสูง

สามารถใช้โปรโตคอลการออกกาลังกายแบบใดแบบหนึ่งในตารางที่ 10 - 2 ได้ อัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด
และ90%ของอัตราการเต้นสูงสุดทีส่ ามารถทาได้ตามอายุและเพศแสดงไว้ดงั ตารางที่ 3-7
ตารางที่10-7 อัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดและ 90%ของอัตราการเต้นสูงสุดที่สามารถทาได้ตามอายุและเพศ
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ทีม่ า:

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

ตัวอย่างที่ 10.11
ประวัติ

การสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 10-29 ของทัง้ ร่างกายเนื่องจากโรคหลอดเลือดหัวใจ
ผูป้ ่วยชาย อายุ 50 ปี เป็ นนายตรวจสถานีเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันเมื่อ 8
เดือ นก่ อ น รัก ษาในโรงพยาบาลนาน10 วัน การตรวจคลื่น ไฟฟ้ าหัว ใจมีล ัก ษณะผนั ง
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ตัวอย่างที่ 10.12
ประวัติ

กล้ามเนื้อหัวใจด้านล่างตาย (inferior wall MI) การตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจความถี่สงู
หลังกล้ามเนื้อหัวใจตายพบผนังหัวใจด้านล่างบีบตัวผิดปกติ LVEF 0.55
หลัง จากอาการดีข้นึ กลับ ไปทางานได้ ลดน้ าหนัก ด้ว ยการคุม อาหารจนเหลือ 72 กก.
(ลดลง 11 กก.) เมื่อเทียบกับปี ทแ่ี ล้วไม่มอี าการผิดปกติ ไม่ได้กนิ ยา
เอกซเรย์ปอด ปกติ คลื่นไฟฟ้าหัวใจ พบ Q และ flat T waves ใน II, III, aVF ระหว่างออก
กาลังกายหัวใจเต้น 152 ครัง้ ต่อนาที ความดันโลหิตเพิม่ ขึน้ อย่างปกติ คลื่นไฟฟ้าหัวใจไม่มี
การเปลีย่ นแปลงไปในลักษณะหัวใจขาดเลือดหรือเต้นผิดจังหวะ
ผนังกล้ามเนื้อหัวใจด้านล่างตายเมื่อเร็วๆ นี้ (recent inferior wall MI)
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 10 - 19 ของทัง้ ร่างกาย
ระดับภาวะการสูญเสียสมรรถภาพฯ จะเพิม่ ขึน้ ถ้าเป็ นผู้ป่วยที่ฟ้ื นตัวจากผนังกล้ามเนื้อ
หัวใจด้านหน้าตาย (anterior wall MI) โดยไม่มภี าวะแทรกซ้อน โดยเฉพาะในรายทีม่ กี าร
บีบตัวของหัวใจห้องล่างซ้ายผิดปกติร่วมด้วย
การสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 10-29 ของทัง้ ร่างกายเนื่องจากโรคหลอดเลือดหัวใจ
ผูป้ ่วยหญิง อายุ 52 ปี ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านบริการของบริษัทประกันชีวติ ได้รบั การผ่าตัดต่อ
หลอดเลือดหัวใจเพื่อแก้ไขอาการเจ็บหน้าอกเมื่อ 6 เดือนก่อน ใช้หลอดเลือดดา (vein
graft) ไปต่อทีห่ ลอดเลือดหัวใจซ้ายด้านหน้า (LAD) และด้านขวา (RCA) การฉีดสารทึบ
รัง สีหลอดเลือดหัวใจก่อ นผ่า ตัด ไม่พ บการตีบ ตันที่มีความสาคัญ ของหลอดเลือ ดซ้า ย
ด้านข้าง (left circumflex artery) การบีบตัวของหัวใจเป็ นปกติ

อาการปัจจุบนั

อาการดีหลังผ่าตัด ทางานมาแล้ว 14 เดือน ไม่มอี าการผิดปกติ หลีกเลีย่ งการออกแรงหัก
โหม รับประทานแอสไพริน 300 มก. อย่างเดียวทุกวัน

การตรวจร่างกาย

แผลผ่าตัดหายดี ผลตรวจหัวใจปกติ

การตรวจทางคลิ นิค

การเดินสายพานตาม Bruce protocol เมื่อ10 วันก่อน หัวใจเต้น 144 ครัง้ ต่อนาที ST segment
ไม่เปลีย่ นแปลง หัวใจไม่เต้นผิดจังหวะ หลังการออกกาลังกาย 10 นาที คลื่นไฟฟ้าหัวใจ
พบ T wave ขนาดเล็กใน I, aVL, V4, V5, และ V6 ไม่มี Q wave เอกซเรย์ปอดปกติ

การวิ นิจฉัยโรค

โรคหลอดเลือดหัวใจ หลังผ่าตัดต่อหลอดเลือดหัวใจ

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 10-19 ของทัง้ ร่างกาย

ตัวอย่างที่ 10.13

การสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 10-29 ของทัง้ ร่างกายเนื่องจากโรคหลอดเลือดหัวใจ
ผูป้ ว่ ยชาย อายุ 48 ปี มีอาการเจ็บหน้าอกซึง่ รบกวนการทางานมา 2 ปี มักมีอาการเหงื่อ

ประวัติ

ออกและหอบเหนื่อยร่วมด้วย ไขมันในเลือดสูงเล็กน้อย (cholesterol: 245 mg/dl) บิดาอายุ
66 ปี เป็ นโรคหัวใจ
อาการปัจจุบนั

เจ็บหน้าอก ใจสัน่
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การตรวจร่างกาย

ความดันโลหิต 140/90 มมปรอท ชีพจร 76 ครัง้ /นาที มี ectopic beat บางครัง้ เสียงหัวใจ
ปกติ

การตรวจทางคลิ นิค

เดินสายพานได้ 14 นาที อัตราเต้นหัวใจสูงสุด 172 ครัง้ /นาที ไม่มลี กั ษณะกล้ามเนื้อหัวใจ
ขาดเลือด เนื่องจากอาการและต้องการความเห็นทีส่ องจึงได้รบั การส่งต่อไปพบอายุรแพทย์
โรคหัวใจ การสวนหัวใจพบ RCA ตีบร้อยละ 40 ไม่พบการตีบในหลอดเลือดหัวใจด้านซ้าย
LVEF 0.6 ได้รบั การยืนยันว่าไม่มปี ญั หาหลอดเลือดหัวใจทีส่ าคัญ ผูป้ ว่ ยกลับไปทางานแต่
ยังมีอาการ อีก 6 เดือนต่อมาเริม่ มีใจสันเล็
่ กน้อย การติดตามการเต้นของหัวใจ 24 ชม.
(Holter monitoring) มี ST segment elevation ขณะใจสัน่ อายุรแพทย์โรคหัวใจคนทีส่ อง
สงสัย หลอดเลือ ดหัว ใจหดรัด ตัว (spasm) เนื่ อ งจากความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งอาการและ
ความเครียด การทดสอบกระตุน้ ด้วย ergonovine พบหลอดเลือดหัวใจหดรัดตัวที่ RCA

การวิ นิจฉัยโรค

เจ็บหน้าอกจากหลอดเลือดหัวใจหดรัดตัว (vasospastic angina pectoris) ซึง่ ทาให้เกิดมี
อาการเฉพาะเมื่อมีความเครียดมากๆ

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 10-19 ของทัง้ ร่างกาย

คาอธิ บาย

การเกิด อาการจากหลอดเลือ ดหดรัด ตัว และไขมัน ในเลือ ดสูง สามารถรัก ษาได้ด้ว ยยา
รวมทัง้ ต้องรักษาทางจิตเวช (psychological therapy) เพื่อลดความเครียด แม้มกี ารตีบของ
หลอดเลือดหัวใจไม่มากแต่อาการเจ็บหน้าอกจากัดความสามารถในการทางานและมีความ
เสีย่ งต่อการเกิดปญั หาแทรกซ้อนจากการขาดเลือด ระดับการสูญเสียสมรรถภาพสามารถ
ปรับเปลีย่ นตามการควบคุมอาการเจ็บหน้าอกด้วยยาหรือเทคนิคการลดความเครียด ระดับ
การสูญเสียสมรรถภาพจะสูงขึน้ ถ้าอาการเจ็บหน้าอกไม่ตอบสนองต่อการรักษาเจ็บบ่อยขึน้
และไม่สมั พันธ์กบั ความเครียดทีล่ ดลง

ตัวอย่างที่ 10.14
ประวัติ

การสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 30-49 ของทัง้ ร่างกายเนื่องจากโรคหลอดเลือดหัวใจ
ผูป้ ว่ ยชาย อายุ 58 ปี กล้ามเนื้อหัวใจตายครัง้ แรกเมื่อ 6 เดือนก่อน ได้รบั การขยายหลอด
เลือดหลายเส้น (multivessel PCI)

อาการปัจจุบนั

เจ็บหน้าอกขณะทางานเกีย่ วกับอุปกรณ์ทาความเย็นของโรงงานอุตสาหกรรม และมีอาการ
หลังจากเดินได้ 1.5 กิโลเมตรในตอนเช้าก่อนไปทางาน หยุดออกกาลังกายเมื่อ 2 สัปดาห์
ก่อน เนื่องจากเหนื่อยและเจ็บหน้าอกขณะออกแรง ไม่ได้กนิ ยา beta-blocker และ nitrate
เนื่องจากเข้าใจว่าไม่ตอ้ งกินยา

การตรวจร่างกาย

ปกติ

การตรวจทางคลิ นิค

ECG: ST segment depression และ T wave inversion ใน lateral precordial leads;
exercise thallium stress test มีลกั ษณะขาดเลือดบริเวณเล็กๆที่ apex ขณะออกกาลังกาย
สูงสุดที่ 6.8 METs

การสวนหัวใจพบว่าตาแหน่ งตีบที่ได้รบั การรักษาไปแล้วเปิ ดดี
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ไม่มลี กั ษณะตีบซ้า มีการตีบร้อยละ 80 ทีส่ ่วนปลายของ LAD ซึง่ เล็กเกินกว่าทีจ่ ะรักษา
ด้วยการขยายหลอดเลือด LVEF 0.40 มีการบีบตัวผิดปกติทผ่ี นังหัวใจด้านหน้า
การวิ นิจฉัยโรค

เจ็บหน้าอกขณะออกแรงเนื่องจากโรคหลอดเลือดหัวใจ

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 30-35 ของทัง้ ร่างกาย
ผูป้ ว่ ยอยู่ในภาวะฟื้นตัวจากกล้ามเนื้อหัวใจตาย ยังมีอาการเจ็บหน้าอกทีร่ ะดับการออกแรง

คาอธิ บาย

ปานกลาง การใช้ยาน่ าจะลดหรือบรรเทาอาการเจ็บหน้าอกและการขาดเลือดซึง่ เกิดจาก
หลอดเลือดยังตีบอยู่ ผู้ป่วยรายนี้ไม่เหมาะที่จะทาการขยายหรือผ่าตัดแก้ไขหลอดเลือด
เนื่องจากปญั หาของตาแหน่งและขนาดของหลอดเลือดทีไ่ ม่สามารถทาได้
ตัวอย่างที่ 10.15
ประวัติ

การสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 30-49 ของทัง้ ร่างกายเนื่องจากโรคหลอดเลือดหัวใจ
ผูป้ ่วยหญิง อายุ 62 ปี ผ่าตัดต่อหลอดเลือดหัวใจ 4 เส้นเมื่อ 13 เดือนก่อน มีอาการแน่ น
หน้าอกระหว่างทากิจวัตรปกติโดยเฉพาะขณะรีบๆ เดิน

อาการปัจจุบนั

แน่ นหน้ า อกตอนเช้าและเวลาอยู่ใ นที่อากาศเย็น มีอ าการแน่ นหน้ า อกเวลารีบเดิน ขึ้น
เนินชันหากไม่รบี จะไม่มอี าการ สามารถทางานบ้านเบาๆหรือกิจกรรมอื่นๆ ควบคุมอาหาร
กินยา beta-blocker และ ยา nitrates

การตรวจร่างกาย

แข็งแรงดี ไม่มอี าการแสดงของภาวะหัวใจล้มเหลว ความดันโลหิต 110/70 มมปรอท
ชีพจร 62 ครัง้ /นาที สม่าเสมอ apical impulse ปกติ ไม่มี murmurs หรือ gallops

การตรวจทางคลิ นิค

ECG พบ low T wave ในทุก lead เอกซเรย์ปอดปกติ ออกกาลังกายได้ 6 นาที อัตรา
การเต้นหัวใจ 118 ครัง้ /นาที ในช่วงนาทีสดุ ท้ายเกิดอาการแน่นหน้าอก อีก 1-2 นาทีต่อมา
มี ST segment depression 1.5 มม.ที่ V4-V6 ผลการฉีดสารทึบรังสีหลอดเลือดหัวใจพบ
หลอดเลือดหัวใจเดิม (native coronary arteries) ตีบมากกว่าร้อยละ 90 ทัง้ 3 เส้น หลอด
เลือด (grafts) ทีน่ ามาต่อเข้า RCA, LCx, LAD ไม่มกี ารตีบ หลอดเลือดที่นามาต่อเข้า
diagonal branch ของ LAD ตัน LVEF: 0.50

การวิ นิจฉัยโรค

โรคหลอดเลือดหัวใจตีบและยังมีอาการเจ็บหน้าอกหลังการผ่าตัดต่อหลอดเลือดหัวใจ

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 30-39 ของทัง้ ร่างกาย

คาอธิ บาย

หลอดเลือ ดที่น ามาต่ อ เข้า กับ หลอดเลือ ดหัว ใจหลัก ในผู้ป่ ว ยรายนี้ ย ัง ไม่ มีก ารตีบ ตัน
จึงควรเฝ้าระวังการตีบตันของหลอดเลือดต่อไป

ตัวอย่างที่ 10.16

การสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 30-49 ของทัง้ ร่างกายเนื่องจากโรคหลอดเลือดหัวใจ
ผูป้ ว่ ยชาย อายุ 55 ปี อาชีพแพทย์ เคยเกิดกล้ามเนื้อหัวใจด้านหน้าตายเมื่อ 6 เดือนก่อน

ประวัติ

มีอาการเจ็บหน้าอก เหงื่อออกและหอบเหนื่อย ECG พบ ST segment elevation ใน V1-
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V6, cardiac enzymes สูงขึน้ ได้รบั การรักษาด้วยยาสลายลิม่ เลือด (thrombolytic) และยา
อื่นๆตามปกติ หลังจบการฟื้ นฟูหวั ใจระยะที่ 2 (phase II cardiac rehabilitation) ยังไม่
สามารถคืนความแข็งแรงของร่างกายและจิตใจได้ มักหอบเหนื่อยหลังเดินช้าๆประมาณ
20-30 นาที และเหนื่อยผิดปกติหลัง การออกกาลังกายทุกครัง้ ยังคงปฏิบตั วิ ชิ าชีพแต่
จากัดตนเองด้วยการไม่รบั ผูป้ ว่ ยใหม่ 6 สัปดาห์หลังออกจากโรงพยาบาล ECG ขณะพักมี
อัตราเต้นหัวใจ 105 ครัง้ /นาที และ ST elevation <1 มม.ใน V3-V6 ผูป้ ่วยได้รบั การทา
stress echocardiogram พบว่า ออกกาลังกายได้น้อยลง เดิน Bruce protocol ได้ 5.5
นาที ECG ขณะออกกาลังมี ST segment elevation 4 มม.
อาการปัจจุบนั

เหนื่อยหลังออกกาลังกาย 20 นาทีและมีอาการอ่อนเพลียอย่างมากในช่วงบ่ายหลังออก
ตรวจโรคในขณะทีผ่ ปู้ ว่ ยรับประทานยาอยู่เป็ นประจา

การตรวจร่างกาย

ความดันโลหิต 98/60 มมปรอท ชีพจร 68 ครัง้ /นาที หลอดเลือดดาทีค่ อไม่โป่ง มี large
sustained impulse บริเวณเหนือและ lateral ต่อ nipple ด้านซ้าย จุดศูนย์กลางอยู่ท่ี
ช่องซีโ่ ครงที่ 5 ในแนว anterior axillary line มี S4 gallops

การตรวจทางคลิ นิค

การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่ สูง พบผนังหัวใจห้องล่างซ้ายด้านหน้าส่วน
ยอดโป่งออก (anteroapical aneurysm) LVEF 0.35 และลดลงเหลือ 0.25 ขณะออกกาลัง
กาย การตรวจสวนหัวใจ พบหลอดเลือด LAD ส่วนต้นตัน LCx และ RCA ไม่มกี ารตีบที่
สาคัญ ระยะแรกได้รบั ยา ACE inhibitor, nitrates, furosemide, และ coumadin จากัด
อาหารทีม่ เี กลือต่ า, 4 สัปดาห์ต่อมาได้ยา beta-blocker ECGยังมี ST segment elevation

การวิ นิจฉัยโรค

1 มม.ใน V2-V6 เอกซเรย์ปอด หัวใจโต ปอดปกติ
ผนังหัวใจห้องล่างซ้ายด้านหน้าโปง่ ออกเนื่องจากกล้ามเนื้อหัวใจตายและโรคหลอดเลือด
หัวใจ

ผลการประเมิ น
คาอธิ บาย

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 45-49 ของทัง้ ร่างกาย
ผูป้ ว่ ยมีอาการจากผนังหัวใจห้องล่างซ้ายโป่งออก อาการจะปรากฏเมื่อออกแรงปานกลาง
ควรให้การรักษาด้วยยาอย่างเต็มที่ หากอาการแย่ลงการรักษาต่อไปควรทาการผ่าตัดเอา
aneurysm ออก

ตัวอย่างที่ 10.17
ประวัติ

การสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 50-100 ของทัง้ ร่างกายเนื่องจากโรคหลอดเลือดหัวใจ
ผูป้ ว่ ยชาย อายุ 42 ปี กล้ามเนื้อหัวใจด้านล่างตาย (inferior wall MI) เมื่อ 2 ปี ก่อน และ
เกิด anteroseptal wall MI เมื่อ 15 เดือนก่อน

อาการปัจจุบนั

มีอาการแน่นหน้าอก 1-10 นาทีขณะออกแรงเล็กน้อยหรือขณะพักในช่วง 6 เดือนทีผ่ ่านมา
แม้จ ะได้รบั ยา beta-blockerและ nitrate ทัง้ ชนิด กินและอมใต้ล้นิ รวมทัง้ ยา calciumchannel blocker ในขนาดทีเ่ พียงพอแล้วก็ตาม
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การตรวจร่างกาย

สบายดีขณะพัก ความดันโลหิต 120/80 มม.ปรอท ชีพจร 54 ครัง้ /นาที ไม่มอี าการแสดง
ของภาวะหัวใจล้มเหลว apical impulse ขนาดใหญ่ sustained และเลื่อนออกด้านข้างที่
ช่องซีโ่ ครงที่ 5 ในแนว anterior axillary line, S1 เบา S4 เด่นชัด มี holosystolic murmur
grade 2/6 ที่ apex

การตรวจทางคลิ นิค

ECG มี Q wave ที่ II, III, aVF; QS ที่ V1-V3; QR ที่ V4 และ low T wave ในทุก lead
เอกซเรย์ปอด หัวใจโตมาก ปอดด้านบนมี vascular prominent มีอาการเจ็บหน้าอกและ
ST depression ใน I, aVL, V5-V6 ระหว่างและหลังออกกาลังกาย 2 นาที EF ลดลงจาก
0.3 เหลือ 0.25 (ตรวจด้วยวิธี multigated blood pool scan)

การวิ นิจฉัยโรค

เจ็บหน้าอกและหัวใจห้องล่างซ้ายล้มเหลวเนื่องจากโรคหลอดเลือดหัวใจ

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 75-90 ของทัง้ ร่างกาย
ผูป้ ว่ ยรายนี้ตอ้ งการความช่วยเหลือจากผูอ้ ่นื ในการทากิจกรรมเกือบทุกกิจกรรมของกิจวัตร

คาอธิ บาย

ประจาวัน
ตัวอย่างที่ 10.18
ประวัติ

การสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 50-100 เนื่องจากโรคหลอดเลือดหัวใจ
ผูป้ ่วยหญิง อายุ 46 ปี ผ่าตัดต่อหลอดเลือดหัวใจ 4 เส้นเมื่อ 11 เดือนก่อน เจ็บหน้าอก
ทุกวัน อ่อนแรงและหายใจลาบากหลังการออกแรงเพียงเล็กน้อย

อาการปัจจุบนั

ต้องนอนหนุ นหมอน 3 ใบ และตื่นขึน้ เนื่องจากหายใจไม่ออก มักนัง่ หลับ ยังมีอาการแม้
ได้รบั ยา ดิจทิ ลั ลิส ไนเตรท ไฮดราลาซีน ยาขับปสั สาวะ และยาต้านแคลเซียม (calcium
channel blocker)

การตรวจร่างกาย

น้ าหนักลดลง ชอบอยู่ในท่านัง่ ความดันโลหิต 110/70 มม.ปรอท ชีพจร 92 ครัง้ /นาที
หลอดเลือดดาที่คอโป่งเมื่อใช้มือกดที่ท้อง และยกเตียงตรวจขึ้น 45o apical impulse
โตมาก sustained และเลื่อนออกด้านข้างอยู่ท่ี anterior axillary line มี parasternal
heave, S1 เบา S3 ฟงั ได้ชดั มี holosystolic murmur grade 2/6 ที่ apex มีเสียง rales ที่
ชายปอดทัง้ 2 ข้าง เคาะทึบทีช่ ายปอดด้านขวา

การตรวจทางคลิ นิค

ECG มี QS ที่ V1-V4; Q wave เด่นชัดที่ V5-V6; R wave ต่ าทัวๆไป
่
T wave หัวกลับใน
I, aVL และ V1-V5 และ low T wave ใน lead ทีเ่ หลือ เอกซเรย์ปอด หัวใจโตมาก ปอด
ด้านบนมี increased vascular markings มีน้ าในช่องเยื่อหุม้ ปอดด้านขวา ผลการฉีดสาร
ทึบรังสีหลอดเลือดหัวใจ พบ LAD ตัน RCA และ LCx ตีบร้อยละ 90 หลอดเลือดทีน่ ามา
ต่อเข้าสู่ RCA และแขนงของ LCx เส้นหนึ่งปกติดี ไม่เห็นหลอดเลือดทีต่ ่อเข้า LAD และ
LCx แขนงอื่น การฉีดสารทึบรังสีหวั ใจห้องล่างซ้าย (ventriculogram) พบว่าผนังหัวใจ
ด้านหน้าไม่บบี ตัว ผนังหัวใจด้านอื่นบีบตัวลดลง EF 0.20
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การวิ นิจฉัยโรค

เจ็บหน้าอกและหัวใจห้องล่างซ้ายล้มเหลวหลังการผ่าตัดต่อหลอดเลือดหัวใจ

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 90-100 ของทัง้ ร่างกาย

คาอธิ บาย

ไม่สามารถทากิจกรรมเกือบทัง้ หมดของการดารงชีวติ ประจาวัน

10.5 โรคหัวใจพิ การแต่ กาเนิ ด (Congenital Heart Disease)
ปจั จุบนั การผ่าตัดแก้ไขหรือปรับปรุงระบบการไหลเวียนเลือดในทารกและเด็กทีเ่ ป็ นโรคหัวใจพิการแต่กาเนิด
สามารถทาให้ผปู้ ว่ ยเหล่านี้เติบโตเป็ นผูใ้ หญ่แต่ยงั คงมีการทางานของหัวใจและการไหลเวียนโลหิตทีด่ อ้ ยกว่าปกติดงั นัน้
จึงยังเป็ นผูท้ ม่ี ภี าวะการสูญเสียสมรรถภาพของร่างกาย (impaired)
โรคหัวใจพิการแต่กาเนิดอาจทราบได้จากประวัตแิ ละการตรวจร่างกายแต่สว่ นใหญ่แล้วการวินิจฉัยทีแ่ น่ นอน
และการประเมินการสูญเสียความสามารถของร่างกาย (functional impairment) ในผูป้ ว่ ยแต่ละรายมักต้องการ
การตรวจพิเศษ ได้แก่ การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เอกซเรย์ปอด การตรวจทางกัมมันตรังสี (radioisotope) การตรวจ
หัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถีส่ งู การตรวจวัดทาง hemodynamic และการฉีดสารทึบรังสีหลอดเลือด นอกจากนี้ยงั
ใช้ functional classification ในตารางที่ 3-1 เพื่อประเมินระดับการสูญเสียสมรรถภาพ
10.5.1

เกณฑ์การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพเนื่ องจาก โรคหัวใจพิ การแต่กาเนิ ด
เกณฑ์การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพเนื่องจากโรคหัวใจพิการแต่กาเนิดแสดงในตารางที่ 10-8

ตารางที่ 10-8

เกณฑ์การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพเนื่ องจากโรคหัวใจพิ การแต่กาเนิ ด

ระดับการสูญเสียสมรรถภาพ
ระดับ 1 สูญเสียฯ ร้อยละ 0-9 ของ
ทัง้ ร่างกาย

อาการและอาการแสดง
เป็ นโรคหัวใจจากการตรวจร่างกายหรือการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารโดยไม่มี
อาการผิดปกติขณะทากิจวัตรประจาวันตามปกติหรือแม้แต่การออกแรงหนัก
ระดับปานกลาง
และ
ไม่จาเป็ นต้องได้รบั การรักษาต่อเนื่องยกเว้นการให้ยาปฏิชวี นะเพื่อป้องกันการ
ติดเชือ้ ทีห่ วั ใจ (bacterial endocarditis) ภายหลังการทาหัตถการต่างๆ
(surgical procedures) ไม่มอี าการแสดงของภาวะหัวใจล้มเหลวหรือเจ็บหน้าอก
และ
ไม่มอี าการแสดงของหัวใจห้องต่างๆโตหรือทางานผิดปกติ ภาวะลิน้ หัวใจตีบ
หรือรัวหลงเหลื
่
อในระดับผิดปกติเพียงเล็กน้อย ไม่มี right-to-left shunt อาจมี
left-to-right shunt เล็กน้อยแต่ Qp/Qs ต้อง < 1.5:1.0
หรือ
ได้รบั การผ่าตัดแก้ไขหัวใจให้ปกติ (corrective heart surgery)ทีเ่ ข้า เกณฑ์
ข้างต้นทัง้ หมด
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ระดับการสูญเสียสมรรถภาพ
ระดับ 2 สูญเสียฯ ร้อยละ 10-29
ของทัง้ ร่างกาย

อาการและอาการแสดง
เป็ นโรคหัวใจพิการแต่กาเนิดจากการตรวจร่างกายหรือการตรวจทาง
ห้องปฏิบตั กิ ารไม่มอี าการผิดปกติ ขณะทากิจวัตรประจาวันแต่มอี าการเวลาออก
แรงหนักปานกลาง (functional class II)
หรือ
ต้องการยาหรือการควบคุมอาหารระดับปานกลางเพีอ่ ป้องกันการเกิดหรือ
ควบคุมไม่ให้เกิดจากอาการแสดงของภาวะหัวใจล้มเหลวหรือผลทีเ่ กิดตามมา
จากโรคหัวใจพิการแต่กาเนิดเช่นหมดสติ เจ็บหน้าอก ลิม่ เลือดอุดตัน (emboli)
หรือภาวะเขียว (cyanosis)
หรือ
ห้องหัวใจโตหรือทางานผิดปกติจากการตรวจร่างกายหรือการตรวจทาง
ห้องปฏิบตั กิ าร หรือมีลน้ิ หัวใจตีบหรือรัวระดั
่ บปานกลางไม่มี right-to-left shunt
อาจมี left-to-right shunt ระดับปานกลางโดยมี Qp/Qs < 2.0:1.0 หรือมี
หลักฐานของ pulmonary vascular resistance สูงขึน้ ปานกลางซึง่ ควรจะน้อย
กว่าครึง่ หนึ่งของ systemic vascular resistance
หรือ
ได้รบั การผ่าตัดแก้ไขโรคหัวใจพิการแต่กาเนิดเรียบร้อยแล้ว และเข้าเกณฑ์
ข้างต้นของภาวะดังกล่าวข้างต้นทัง้ หมด

ระดับ 3 สูญเสียฯ ร้อยละ 30-49
ของทัง้ ร่างกาย

เป็ นโรคหัวใจพิการแต่กาเนิดจากการตรวจร่างกายหรือการตรวจทาง
ห้องปฏิบตั กิ ารมีอาการระหว่างทากิจวัตรประจาวัน(functional class III)
แม้จะได้รบั ยาและการควบคุมอาหารแล้วก็ตาม
และ
ห้องหัวใจโตหรือทางานผิดปกติจากการตรวจร่างกายหรือการตรวจทาง
ห้องปฏิบตั กิ าร หรือมีลน้ิ หัวใจตีบหรือรัวระดั
่ บปานกลางถึงรุนแรงหรือมี
right-to-left shunt หรือ left-to-right shunt ทีม่ ี pulmonary flow มากกว่า 2 เท่า
ของ systemic flow หรือมี pulmonary vascular resistance สูงขึน้ มากกว่า
ครึง่ หนึ่งของ systemic vascular resistance
หรือ
ได้รบั การผ่าตัดโรคหัวใจพิการแต่กาเนิดแล้วแต่ยงั คงมีอาการในระดับ
functional class III หรือยังมีอาการแสดงของภาวะหัวใจล้มเหลวหรือcyanosis
และมีภาวะหัวใจโตและมีภาวะลิน้ หัวใจตีบหรือรัวที
่ ส่ าคัญหลงเหลืออยู่ มี leftto-right และ right-to-left shunt หรือมี pulmonary vascular resistance สูงขึน้
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ระดับการสูญเสียสมรรถภาพ
ระดับ 4 สูญเสียฯ ร้อยละ 50-100
ของทัง้ ร่างกาย

ตัวอย่างที่ 10.19
ประวัติ
อาการปัจจุบนั
การตรวจร่างกาย

การตรวจทางคลิ นิค

การวิ นิจฉัยโรค
ผลการประเมิ น
คาอธิ บาย

อาการและอาการแสดง
เป็ นโรคหัวใจพิการแต่กาเนิดจากการตรวจร่างกาย มีภาวะหัวใจล้มเหลวแม้
ไม่ได้ทากิจวัตรประจาวัน (functional class IV) ทัง้ ๆทีไ่ ด้รบั ยาและการควบคุม
อาหารแล้วก็ตาม
และ
ห้องหัวใจโต หรือหัวใจโตเพียงอย่างเดียวหรือทางานผิดปกติ หรือมี pulmonary
vascular resistance สูงมากกว่าครึง่ หนึ่งของ systemic vascular resistance
หรือมีลน้ิ หัวใจตีบหรือรัวระดั
่ บปานกลางถึงรุนแรง หรือ left-to-right shunt ทีม่ ี
pulmonary flow มากกว่า 2 เท่าของ systemic flow หรือ left-to-right shunt ที่
มี pulmonary vascular resistance สูงมากกว่าครึง่ หนึ่งของ systemic vascular
resistance
หรือ มี right-to-left shuntจากการตรวจร่างกายหรือการตรวจทาง
ห้องปฏิบตั กิ าร
หรือ
ได้รบั การผ่าตัดแก้ไขโรคหัวใจพิการแต่กาเนิดแล้วแต่ยงั คงมีอาการหรืออาการ
แสดงของภาวะหัวใจล้มเหลวทาให้เกิดภาวะการสูญเสียสมรรถภาพดังกล่าว
ข้างต้น

การสูญเสียสมรรถภาพร้อยละของทัง้ ร่างกาย 0-9 เนื่องจากโรคหัวใจพิการแต่กาเนิด
ผูป้ ่วยหญิง อายุ 25 ปี ผ่าตัดซ่อมผนังกัน้ หัวใจห้องบนรัว่ (atrial septal defect)เมื่อ
10 ปี ก่อน ไม่มปี ญั หาภาวะแทรกซ้อนใดๆ
ไม่มอี าการและกลับไปดารงชีวติ ได้ตามปกติ
แผลผ่าตัดที่ sternum ติดดี ไม่เจ็บ ไม่มคี วามผิดปกติของ precordial pulsations หรือ
อาการแสดงของภาวะหัวใจล้มเหลว S1 ปกติ S2 widely split ระดับการแยกของเสียงสอง
แปรผันตามการหายใจ ไม่ได้ยนิ murmur
ECG มี incomplete right bundle branch block เอกซเรย์ปอดปกติ การตรวจคลื่นหัวใจ
ด้วยเสียงสะท้อนความถี่สูงพบหัวใจห้องล่างขวาโตเล็กน้อย ผนังกัน้ หัวใจห้องล่างหดตัว
ลดลง ไม่พบ shunt ทีร่ ะดับหัวใจห้องบนทัง้ color และ Doppler flow พบ pulmonary
artery pressure (PAP) ปกติ การสวนหัวใจและฉีดสารทึบรังสีหลอดเลือดหัวใจปกติ
ผนังกัน้ หัวใจห้องบนรัว่ ได้รบั การผ่าตัดปิ ดแล้ว
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 5 ของทัง้ ร่างกาย
ถ้าหากมี left-to-right หลังผ่าตัดเล็กน้อยหรือยังคงมี PAP สูงขึน้ เล็กน้อย ระดับการสูญเสีย
สมรรถภาพจะเพิ่ม เป็ น ร้อยละ 6-9 การสวนหัว ใจและฉี ด สารทึบ รัง สีห ลอดเลือ ดหัว ใจ
ไม่จาเป็ นในการประเมิน
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ตัวอย่างที่ 10.20
ประวัติ

การตรวจร่างกาย

การตรวจทางคลิ นิค
การวิ นิจฉัยโรค
ผลการประเมิ น
คาอธิ บาย

ตัวอย่างที่ 10.21
ประวัติ

อาการปัจจุบนั
การตรวจร่างกาย

การตรวจทางคลิ นิค

การสูญเสียสมรรถภาพร้อยละของทัง้ ร่างกาย 0-9 เนื่องจากโรคหัวใจพิการแต่กาเนิด
ผูป้ ่วยหญิง อายุ 22 ปี ตรวจพบ systolic murmur ที่ left sternal border ตัง้ แต่เด็ก ได้รบั
การสวนหัวใจ เมื่ออายุ 2 และ 18 ปี พบความแตกต่างของความดันระหว่างหัวใจห้องล่าง
ขวาและ pulmonary artery เท่ากับ 20 มม.ปรอท PAP และ cardiac output ปกติ ไม่มี
หลักฐานของ shunt หรืออาการทางระบบหัวใจและหลอดเลือด
แข็งแรงไม่มอี าการแสดงของภาวะหัวใจล้มเหลวหรือ cyanosis ไม่มี precordial heaves,
thrills, หรือ taps เสียงหนึ่งปกติ S2 แยกจากกัน แปรผันตามการหายใจ มี systolic
murmur grade 3/6 สิน้ สุดก่อน S2 เล็กน้อย ดังสุดที่ช่องซี่โครงที่ 2 ด้านซ้าย early
systolic click แปรผันตามการหายใจ ไม่มี diastolic murmurs หรือ gallops
เอกซเรย์ปอดปกติ ECG ปกติ
ลิน้ หัวใจพัลโมนิคตีบเล็กน้อย
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 9 ของทัง้ ร่างกาย
ระดับการประเมินจะสูงขึน้ หากมีความแตกต่างของความดันวัดโดย Doppler ECHO > 40
มม.ปรอท หรือถ้า ECGมีลกั ษณะกล้ามเนื้อหัวใจห้องล่างขวาหนาและเป็ นผูป้ ่วยทีส่ มควร
ผ่า ตัด หากเป็ นผนัง กัน้ หัวใจห้องล่ างรัว่ ขนาดเล็ก (ventricular septal defect)แต่
ไม่มอี าการจะประเมินอยู่ในช่วงต้นของระดับ 1 แต่ถ้ามีการติดเชื้อที่หวั ใจ (bacterial
endocarditis) ให้ประเมินสูงขึน้ อีก หากเป็ นผนังกัน้ หัวใจห้องบนรัวขนาดเล็
่
กและความดัน
ในห้องหัวใจและเส้นเลือดใหญ่ปกติหรือมี anomalous venous return จากส่วนน้อยของ
ปอด ก็ยงั คงประเมินอยู่ในช่วงต้นของระดับ 1
การสูญเสียสมรรถภาพร้อยละของทัง้ ร่างกาย 10-29 เนื่องจากโรคหัวใจพิการแต่กาเนิด
ผูป้ ว่ ยชาย อายุ 42 ปี ได้รบั การผ่าตัดรักษา Tetralogy of Fallot เมื่อ 15 ปี ก่อน ด้วยการ
แก้ไขภาวะพัลโมนารีตบี โดยวาง pericardial patch ไว้ท่ี right ventricular outflow tract
(RVOT) และปิ ด VSD
สบายดีหลังผ่าตัดโดยไม่ตอ้ งใช้ยา
แข็งแรงดี ความดันโลหิต 110/70 มม.ปรอท ชีพจร 70 ครัง้ /นาที สม่าเสมอ ไม่มอี าการ
แสดงของภาวะหัวใจล้มเหลว precordium ปกติ S1 ปกติ S2 ดังกว่าปกติ มี mid-diastolic
scratchy murmur และ ejection systolic murmur grade 2/6 ช่วงสัน้ ๆทีช่ ่องซีโ่ ครงที่ 2
และ 3 ด้านซ้าย
ECG: มี right bundle branch block เงาหัวใจด้านซ้ายมี apical prominenceจาก
เอกซเรย์ปอด การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สงู พบผนังหัวใจห้องล่างขวาโต
และหนา ผนังกัน้ หัวใจห้องล่างหดตัวลดลง RVOT ไม่ตีบ (ความแตกต่ างของความดัน
เพียง 8 มม.ปรอท) right ventricular systolic pressure 30 มม.ปรอท Doppler study ไม่
พบ shunt
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Tetralogy of Follot ได้รบั การผ่าตัดแก้ไขภาวะพัลโมนิกตีบและปิ ด VSD
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 15-20 ของทัง้ ร่างกาย
หากมี shunt ระดับภาวะการสูญเสียสมรรถภาพจะสูงขึน้ และถ้ามี conduit หรือ
prosthesis ที่ pulmonary outflow tract หรือมีอาการชัดเจน ระดับก็จะสูงขึน้ เช่นกัน
การสวนหัวใจไม่มคี วามจาเป็ นสาหรับการประเมินภาวะการสูญเสียสมรรถภาพ

ตัวอย่างที่ 10.22
ประวัติ

การสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 10-29 ของทัง้ ร่างกายเนื่องจากโรคหัวใจพิการแต่กาเนิด
ผูป้ ่วยหญิง อายุ 35 ปี ตรวจพบ systolic murmur และเสียงหัวใจผิดปกติมาหลายปี
ใช้ชวี ติ ได้อย่างค่อนข้างปกติ หลีกเลีย่ งการเล่นกีฬาตามคาแนะนาของแพทย์
เหนื่อยง่ายและอ่อนแรงเวลาออกกาลังกายหนักๆในช่ว งปี ท่ผี ่านมาแต่ยงั คงสามารถทา
กิจวัตรประจาวันส่วนใหญ่ได้โดยไม่ถูกจากัด ใจสันเป็
่ นๆ หายๆ ไม่มอี าการเป็ นลม วูบหรือ
หมดสติไม่มปี ระวัตขิ อง cyanosis หายใจลาบากหรือแขนขาบวม
แข็งแรงดี ไม่มี cyanosis แรงดันหลอดเลือดดา 15 ซม.โดยไม่มี large v wave ตัวโต
ตับโต12 ซม. เสียงปอดปกติ ไม่มี precordial thrills, taps หรือ heaves เสียงหนึ่ง ดังตาม
ด้วย sharp sound ทีด่ งั มากในช่วง early systole ฟงั ได้ชดั ทีส่ ุดตาม left sternal border
เสียง S2 ดัง มี early diastolic sound ฟงั ได้ชดั ทีส่ ุดที่ midprecordium มี holosystolic
murmur บริเวณ left sternal border ดังขึน้ ตามความแรงของการหายใจ
ECG มี right bundle branch block, R wave ต่ ามากที่ V1 มี broad และ notched P
wave ใน III, aVF และ T waves หัวกลับใน V1-V2 มี premature atrial beat บางครัง้
เอกซเรย์ปอดพบเงาหัวใจโตมากโดยเฉพาะทางด้า นขวาของ sternum, pulmonary
vasculature ปกติ การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง เข้าได้กบั Ebstein’s
anomaly ของลิน้ หัวใจไตรคัสปิ ด ตาแหน่ งของลิน้ หัวใจไตรคัสปิ ดเคลื่อนเข้าไปอยู่ในหัวใจ
ห้องล่างขวาทีม่ ขี นาดเล็กและมีลน้ิ หัวใจรัวรุ
่ นแรง Doppler study ไม่พบ right-to-left shunt
การสวนหัวใจพบความดันในหัวใจห้องบนขวา 7 มม.ปรอท V wave 15 มม.ปรอท RVP
และ PAP ปกติ ไม่มี shunt
Ebstein’s anomaly ของลิน้ หัวใจไตรคัสปิ ด
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 25 ของทัง้ ร่างกาย
ถ้ามี right-to-left shunt ระดับภาวะการสูญเสียสมรรถภาพจะสูงขึน้ หากมีอาการหัวใจเต้น
ผิด จัง หวะให้ป ระเมิน ระดับ การสูญ เสียสมรรถภาพตามเกณฑ์ข องหัวใจเต้นผิดจังหวะ
ร่วมกับการสูญเสียสมรรถภาพของโรคหัวใจพิการแต่ กาเนิด การสวนหัวใจไม่จาเป็ น
สาหรับการประเมิน การทดสอบการออกกาลังกาย (exercise testing) อาจมีประโยชน์
สาหรับการประเมิน functional class

อาการปัจจุบนั

การตรวจร่างกาย

การตรวจทางคลิ นิค

การวิ นิจฉัยโรค
ผลการประเมิ น
คาอธิ บาย

550
ตัวอย่างที่ 10.23
ประวัติ

อาการปัจจุบนั
การตรวจร่างกาย

การตรวจทางคลิ นิค

การวิ นิจฉัยโรค
ผลการประเมิ น
ตัวอย่างที่ 10.24
ประวัติ

การตรวจร่างกาย

การตรวจทางคลิ นิค

การสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 30-49 ของทัง้ ร่างกายเนื่องจากโรคหัวใจพิการแต่กาเนิด
ผูป้ ่วยหญิง อายุ 52 ปี ได้รบั การวินิจฉัยเป็ น Ebstein’s anomaly ของลิน้ หัวใจไตรคัส
ปิ ดมาหลายปี จากการตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสีย งสะท้อนความถี่สูงและการสวนหัวใจ 2-3
ปี ทผ่ี ่านมามีอาการหายใจไม่เต็มอิม่ ระหว่างการดาเนินชีวติ ประจาวัน เช่น ขึน้ บันได ถูหรือ
ทาความสะอาดพืน้ มีขอ้ เท้าบวมกดบุ๋มและแน่นท้องมากขึน้
หลังได้รบั ยาขับปสั สาวะอาการข้อเท้าบวมและท้องมาน (ascites) ลดลง ต้องควบคุม
ปริมาณเกลือและกินดิจทิ ลั ลิส
แข็งแรง ริมฝี ปากและเล็บมือ คล้า หลอดเลือดดาที่คอโป่งมาก ตับโต 14 ซม. pulsatile
เล็กน้อย เสียงปอดปกติ ตรวจ precordial: active parasternal area ไม่มี heaves เสียง
หนึ่งดังตามด้วย early systole sound ทีด่ งั บริเวณ left sternal border เสียงสอง มี widely
split ตามด้วย early diastolic sound มี holosystolic murmur ดังขึน้ ตามการหายใจเข้า
ฟงั ได้ชดั ทางด้านซ้ายของ sternum มี diastolic murmur ฟงั ได้ชดั สุดเวลาหายใจเข้า
ทีบ่ ริเวณ left sternal border
ECG มี right bundle branch block, R wave ต่ าที่ V1, prominent P wave เอกซเรย์
ปอดพบเงาหัวใจโตมากโดยเฉพาะทางด้านขวาของsternumและpulmonary vasculature
ปกติ การตรวจหัว ใจด้ว ยคลื่น เสีย งสะท้ อ นความถี่สูง พบความผิด ปกติท่ีเ ข้า ได้ก ับ
Ebstein’s anomaly ของลิน้ หัวใจไตรคัสปิ ด Doppler study พบ right-to-left shunt ทีผ่ นัง
กัน้ หัวใจห้องบนขนาดเล็ก
Ebstein’s anomaly ของลิน้ หัวใจไตรคัสปิ ด
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 40-49 ของทัง้ ร่างกาย
การสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 30-49 ของทัง้ ร่างกายเนื่องจากโรคหัวใจพิการแต่กาเนิด
ผูป้ ่วยชาย อายุ 20 ปี ได้รบั การผ่าตัด Blalock-Hanlon ตัง้ แต่เป็ นทารก ผ่าตัด Mustard
แก้ไขภาวะ transposition of the great vessels เมื่อ 10 ปี ก่อน สุขภาพค่อนข้างดียกเว้น
ความแข็งแรงของร่างกายลดลง เหนื่อยง่ายและไม่สามารถทากิจกรรมบางอย่างเช่น เล่นเทนนิส
และเดินทน
แข็งแรง ไม่มี cyanosis น้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์ หลอดเลือดดาทีค่ อโป่ง prominent a wave
ตับไม่โต แขนขาไม่บวม เสียงปอดปกติ ตรวจ precordium มี parasternal และ apical
heaves มี holosystolic murmur ทีบ่ ริเวณ left sternal border พบเสียง S4
ECG พบ R wave สูงที่ precordial leads ทุก lead เอกซเรย์ปอดพบเงาหัวใจโต
ปานกลางถึงมาก การตรวจคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สงู พบว่า intra-atrial baffle ทางาน
ได้ปกติ หัวใจห้องล่างโตทัง้ 2 ข้างแต่บบี ตัวได้ดี การสวนหัวใจพบความดันเฉลีย่ ในหัวใจ
ห้องบนขวา12 มม.ปรอท a wave 20 มม.ปรอท systolic RVP และ PAP 30-35 มม.ปรอท
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Transposition of the great vessels หลังการผ่าตัด Mustard procedure
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 40-49 ของทัง้ ร่างกาย
ถ้ามีหวั ใจเต้นผิดจังหวะทีร่ ุนแรงหลังการผ่าตัดร่วมด้วย ให้ประเมินการสูญเสียสมรรถภาพ
ตามเกณฑ์ของหัวใจเต้นผิดจังหวะร่วมกับเกณฑ์การสูญเสียสมรรถภาพของโรคหัวใจพิการ
แต่กาเนิด
การสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 50-100 ของทัง้ ร่างกายเนื่องจากโรคหัวใจพิการแต่กาเนิด
ผูป้ ่วยชาย อายุ 35 ปี รู้ว่าเป็ น Tetralogy of Fallot ตัง้ แต่เด็ก ได้รบั การผ่าตัดชนิด
Blalock-Taussig เชื่อมหลอดเลือด systemic ไปยัง pulmonary artery ซึง่ ถูก ligate
ไปในการผ่าตัดครัง้ ที่ 2 เมื่อหลายปี ก่อน พร้อมกับตัดกล้ามเนื้อบริเวณ RVOTบางส่วนออก
เพื่อแก้ไขภาวะลิ้นพัลโมนิคตีบ และปิ ด VSD ผู้ป่วยอาการไม่ค่อยดี หลังผ่า ตัดครัง้ ที่ 2
ยังคงเหนื่อยง่าย แขนขาบวมและท้องมานซึง่ ยังตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาขับปสั สาวะ
สบายดีถา้ ออกแรงช่วงสัน้ ๆ แต่จะอ่อนแรงและหายใจหอบเมื่อออกแรงระดับปานกลาง
v wave ทีห่ ลอดเลือดดาทีค่ อตัวโต ตับโต 14 ซม. คลาได้ parasternal cardiac activity
ไม่มี sustained heave มี holosystolic murmur grade 3/6 ทีบ่ ริเวณ left sternal border
ฟงั ได้ mid-diastolic murmur ทีช่ ่องซีโ่ ครงที่ 2 ด้านซ้าย เสียงหนึ่ง ปกติ เสียงสอง รวมเป็ น
เสียงเดียวและดังกว่าปกติ
ECG มี right bundle branch block เอกซเรย์ปอดขนาดหัวใจโตและมีน้ าในช่องเยื่อหุม้
ปอดด้า นขวา การตรวจหัว ใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง พบหัวใจห้องล่างขวาโต
ไม่ค่อยบีบตัว ลิน้ หัวใจไตรคัสปิ ดรัวมาก
่
ไม่พบ RVOT obstruction ไม่พบ residual VSD
Tetralogy of Follot หลังผ่าตัดแก้ไขภาวะลิน้ หัวใจพัลโมนิคตีบและปิ ด VSD ลิ้นหัวใจ
ไตรคัสปิ ดรัวและหั
่
วใจล้มเหลว
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 80-90 ของทัง้ ร่างกาย
การสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 50-100 ของทัง้ ร่างกายเนื่องจากโรคหัวใจพิการแต่กาเนิด
ผูป้ ่วยหญิง อายุ 23 ปี เป็ น Eisenmenger’s complex มา 10 ปี ผูป้ ่วยได้รบั การรักษา
อย่างต่อเนื่อง การสวนหัวใจ พบ VSD และ pulmonary vascular resistance เท่ากับ
systemic vascular resistance
การทากิจกรรมระยะหลังลดลงมากเนื่องจากอ่อนแรงแม้ขณะออกแรงเพียงเล็กน้อย แขนขา
บวมในระยะหลังซึง่ ตอบสนองดีต่อยาขับปสั สาวะ
cyanosis เล็กน้อยซึง่ จะเพิม่ ขึน้ เวลาออกแรง หลอดเลือดดาทีค่ อมี prominent a wave แต่
ไม่โปง่ เมื่อไขเตียงขึน้ 45o ตับไม่โต แขนขาไม่บวม เสียงปอดปกติ มี forceful, sustained
parasternal heave เสียงหนึ่ง ปกติ S2 narrowly split โดยมี component ที่ 2 เพิม่ ขึน้
อย่างมาก มี early systolic ejection murmur สัน้ ๆบริเวณ left sternal border
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การวิ นิจฉัยโรค
ผลการประเมิ น

ECG: มีลกั ษณะหัวใจห้องล่างขวาหนา peak P wave ใน II, III, aVF เอกซเรย์ปอด
เงาหัว ใจห้อ งล่ า งขวาโต หลอดเลือ ดพัล โมนารีส่ ว นต้ น โตขึ้น อย่ า งมาก (prominent)
มี pulmonary vascular markings ลดลงชัดเจนทีบ่ ริเวณปอดส่วน peripheral
Eisenmenger’s complex จากVSD และมี pulmonary vascular resistance สูงขึน้
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 95-100 ของทัง้ ร่างกาย

10.6 ภาวะผิดปกติ ของกล้ามเนื้ อหัวใจ (Cardiomyopathy)
ภาวะผิดปกติของกล้ามเนื้อหัวใจทีม่ สี าเหตุมาจากโรคทีเ่ กิดกับกล้ามเนื้อหัวใจโดยตรง ส่งผลให้การทางาน
ของหัวใจห้องล่าง (ventricle) ผิดปกติ การทางานทีผ่ ดิ ปกติดงั กล่าวอาจพบได้ 3 แบบคือ
1) การบีบตัวผิดปกติ (systolic dysfunction)
2) การคลายตัวผิดปกติ (diastolic dysfunction) หรือ
3) ทัง้ บีบตัวและคลายตัวผิดปกติ
ผูป้ ว่ ยทีม่ ภี าวะผิดปกติของกล้ามเนื้อหัวใจอาจจะมีหรือไม่มอี าการก็ได้ อาการดังกล่าวเกิดจากสารน้ าคังใน
่
ปอด หรือในอวัยวะต่างๆ ร่วมกับอาการจากความผิดปกติของหัวใจเช่น ผูป้ ว่ ยทีม่ ภี าวะกล้ามเนื้อหัวใจหนาตัวผิดปกติ
(hypertrophic cardiomyopathy) ทีม่ อี าการจากการขัดขวางทางออกของเลือดแดงจากหัวใจห้ องล่างซ้ายทีจ่ ะไปเลีย้ ง
ร่างกาย (left ventricular outflow tract obstruction) และผลของลิน้ หัวใจไมตรัลรัว่ (mitral regurgitation) อาจมีอาการ
เหนื่อยเวลาออกแรง แน่ นหน้ าอกจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด (angina) หรือเป็ นลมหมดสติได้ เนื่องจาก
cardiomyopathy บางชนิดสามารถกลับคืนสูภ่ าวะปกติได้ จึงเป็ นสิง่ สาคัญมากทีจ่ ะต้องวินิจฉัยภาวะผิดปกติดงั กล่าวให้
ได้ในระยะเริม่ แรกเพื่อทีจ่ ะให้การรักษาและป้องกันไม่ให้ภาวะโรคทีเ่ ป็ นนัน้ เลวลง เมื่อโรคอยู่ในระยะทีไ่ ม่เปลีย่ นแปลง
แล้ว จึงจะประเมินผูป้ ว่ ยรายนัน้ ว่ามีการสูญเสียสมรรถภาพของร่างกายอย่างถาวรจากโรคกล้ามเนื้อหัวใจได้
กลไกการเกิดภาวะ cardiomyopathy มีมากมายต่างๆ กัน แต่กส็ ามารถแบ่งประเภทของความผิดปกติได้
เป็ น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ
1. ภาวะหัวใจโตเลือดคัง่ (dilated หรือ congestive cardiomyopathy)
2. ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจห้องล่างหนาตัวผิดปกติ (hypertrophic cardiomyopathy)
3. ภาวะหัวใจห้องล่างถูกบีบรัด (restrictive cardiomyopathy)
การซักประวัตอิ ย่างละเอียดและการตรวจร่างกายสามารถให้การวินิจฉัยภาวะ cardiomyopathy ได้ในระดับ
หนึ่ง แต่กค็ วรได้รบั การวินิจฉัยทีถ่ ูกต้องแน่นอนโดยการตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถีส่ งู (echocardiography)
และการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารบางชนิดทีจ่ าเป็ น
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10.6.1
เกณฑ์การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกายเนื่ องจากภาวะ cardiomyopathy
ได้แสดงไว้ในตารางที่ 10-9
ตารางที่ 10- 9 เกณฑ์การประเมิ นการสูญเสียสรรถภาพของร่างกายเนื่ องจากภาวะ cardiomyopathy
ระดับการสูญเสียสมรรถภาพ
อาการและอาการแสดง
ระดับ 1 สูญเสียฯ ร้อยละ 0-9
ไม่มอี าการ
ของทัง้ ร่างกาย
และ
ไม่มภี าวะหัวใจล้มเหลว (congestive heart failure) จากการตรวจร่างกาย
และการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร
ระดับ 2 สูญเสียฯ ร้อยละ 10-29
ไม่มอี าการ
ของทัง้ ร่างกาย
และ
ต้องควบคุมอาหารระดับปานกลาง หรือ ต้องใช้ยาทีจ่ าเป็ นเพื่อควบคุม
ไม่ให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลว
หรือ
ฟื้นตัวสูภ่ าวะปกติหลังผ่านการผ่าตัดเพื่อรักษาภาวะกล้ามเนื้อ หัวใจ
หนาผิดปกติ หรือประสบผลสาเร็จหลังการผ่าตัดเปลีย่ นหัวใจร่วมกับเกณฑ์
ดังกล่าวข้างต้น
ระดับ 3 สูญเสียฯ ร้อยละ 30-49
เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวเมื่อออกกาลังมากกว่าการทากิจวัตรประจาวัน
ของทัง้ ร่างกาย
ตามปกติ (functional class II)
และ
ต้องควบคุมอาหารระดับปานกลาง หรือต้องใช้ยาทีจ่ าเป็ นเพื่อลดอาการ
หรือเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลว จากทัง้ การตรวจร่างกายและ
การตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร
หรือ
ฟื้นตัวสูภ่ าวะปกติหลังผ่านการผ่าตัดเพื่อรักษาภาวะกล้ามเนื้อหัวใจหนา
ผิดปกติ หรือประสบผลสาเร็จหลังการผ่าตัดเปลีย่ นหัวใจ ร่วมกับเกณฑ์
ดังกล่าวข้างต้น
ระดับ 4 สูญเสียฯ ร้อยละ 50-100
เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวระหว่างทากิจวัตรประจาวันตามปกติแม้จะควบคุม
ของทัง้ ร่างกาย
อาหารอย่างเข้มงวดและได้ยาทีเ่ หมาะสม (functional class III หรือIV)
หรือ
ตรวจพบมีภาวะหัวใจล้มเหลวตลอดเวลาแม้จะมีการควบคุมอาหารอย่าง
เข้มงวดและได้รบั ยาทีเ่ หมาะสมแล้วก็ตาม
หรือ
ฟื้นตัวสูภ่ าวะปกติหลังผ่านการผ่าตัดเพื่อรักษาภาวะกล้ามเนื้อหัวใจหนา
ผิดปกติ หรือประสบผลสาเร็จจากการผ่าตัดเปลีย่ นหัวใจ ร่วมกับเกณฑ์ดงั
กล่าวข้างต้น
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ตัวอย่างที่ 10.27
ประวัติ

การสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกายร้อยละ 0-9 จากโรค cardiomyopathy
ผู้ป่วยชายอายุ 31 ปี เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหลังเกิดอาการเป็ นลมหมดสติ
เหตุ เกิด ขึ้นที่ศูนย์ล้างพิษ (detoxification center) ผู้ป่วยมีปญั หาเกี่ยวกับการดื่ม
แอลกอฮอล์ แต่ปฏิเสธทีจ่ ะรับการรักษาด้วยการใช้ยาเพื่อรักษาปญั หาดังกล่าว

อาการปัจจุบนั

ปฏิเ สธอาการเหนื่ อ ยเวลาออกแรง อ่ อ นเพลีย แน่ น หน้ า อก เหนื่ อ ยขณะนอนตอน
กลางคืน และไม่เคยมีอาการเป็ นลมหมดสติมาก่อน

การตรวจร่างกาย

สัญญาณชีพปกติ ระบบหัวใจและหลอดเลือดปกติ

การตรวจทางคลิ นิก

ผลการตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สงู พบการบีบตัวของห้องหัวใจล่างซ้าย
(left ventricular ejection fraction, LVEF) ลดลงเหลือร้อยละ 40 โดยการบีบตัวลดลง
เท่าๆ กันในทุกๆ ส่วนของผนังหัวใจ ส่วนหัวใจห้องบนทัง้ สองห้องและหัวใจห้องล่างขวา
มีขนาดและการทางานปกติ แรงดันเลือดไปปอดจากการประเมินปกติ ผลการบันทึก
คลื่นไฟฟ้าหัวใจตลอดคืนไม่พบหัวใจเต้นผิดจังหวะทีจ่ ะสามารถอธิบายภาวะเป็ นลมหมด
สติได้

การวิ นิจฉัยโรค

ภาวะเป็ นลมหมดสติเนื่องจากพิษแอลกอฮอล์และการบีบตัวของหัวใจห้องล่างซ้ายลดลง
ผิดปกติโดยไม่มอี าการ สันนิษฐานว่าเป็ นโรคกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติทม่ี สี าเหตุมาจาก
การดื่มแอลกอฮอล์ (alcoholic cardiomyopathy)

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 5-9 ของทัง้ ร่างกาย

คาอธิ บาย

การค้นพบสาเหตุทส่ี ามารถแก้ไขอาจทาให้หวั ใจคืนกลับสู่ปกติ การสูญเสียสมรรถภาพ
จะสูงกว่านี้ถ้าผูป้ ่วยมีอาการหัวใจล้มเหลวหรือไม่สามารถทากิจวัตรประจาวันตามปกติ
ได้

ตัวอย่างที่ 10.28
ประวัติ

การสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกายร้อยละ 0-9 จากโรค cardiomyopathy
ผู้ป่วยหญิง อายุ 26 ปี มีอาการเหนื่อยและเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวหลังการคลอด
ตามปกติได้ 3 วัน ความดันโลหิตปกติ ไม่มโี รคลิน้ หัวใจ คลื่นไฟฟ้าหัวใจอยู่ในเกณฑ์
ปกติ ยกเว้นอัตราชีพจรเร็ว (sinus tachycardia) การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อน
ความถีส่ งู พบว่าหัวใจห้องล่างซ้ายบีบตัวลดลงทัวๆ
่ ไป LVEF 0.3 ผูป้ ว่ ยได้รบั การรักษา
ด้วยยากลุ่ม digitalis และยาขับปสั สาวะซึง่ ได้ผลดีจนสามารถหยุดยาดังกล่าวประมาณ 6
เดือนก่อนได้รบั การประเมินครัง้ นี้ ผูป้ ว่ ยสามารถดาเนินชีวติ ประจาวันได้ตามปกติและ
ได้รบั คาแนะนาให้หลีกเลีย่ งการตัง้ ครรภ์ครัง้ ต่อไป

อาการปัจจุบนั

ไม่มอี าการผิดปกติใดๆ มาตลอดเวลาหลายเดือน สามารถทากิจกรรมต่างได้เต็มที่
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การตรวจร่างกาย

ไม่พบอาการแสดงของภาวะหัวใจล้มเหลว ความดันโลหิต 110/70 มม.ปรอท ชีพจรเต้น

การตรวจทางคลิ นิก

สม่าเสมอ 70 ครัง้ /นาที ตรวจหัวใจไม่พบ ventricular heave เสียงหัวใจ ปกติ
คลื่นไฟฟ้าหัวใจปกติ เอ็กซเรย์ทรวงอกมีเงาหัวใจโตขึน้ เล็กน้อย ไม่มลี กั ษณะห้องหัวใจ
โต ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สงู พบหัวใจห้องล่างซ้ายโตเล็กน้อย การบีบ
ตัวลดลงทัวๆ
่ ไป LVEF 0.55 สามารถออกกาลังได้ 95%ของความสามารถในการ
ออกแรงร่วมกับมีการเปลีย่ นแปลงของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และ LVEF ลดลดเหลือ 0.5

การวิ นิจฉัยโรค

ภาวะผิดปกติของกล้ามเนื้อหัวใจทีเ่ กิดขึน้ หลังคลอด (postpartum cardiomyopathy)

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 9 ของทัง้ ร่างกาย
ถ้าผูป้ ว่ ยมีอาการผิดปกติการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกายจะมากกว่านี้

คาอธิ บาย

แต่ ห ากตรวจแล้ ว ขนาดหัว ใจไม่ โ ตLVEFขณะพัก ปกติ แ ละเพิ่ม ขึ้น ขณะออกก าลัง
การประเมินการสูญเสียฯ จะน้อยกว่าร้อยละ 9
ตัวอย่างที่ 10-29
ประวัติ

การสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกายร้อยละ 10-29 จากโรค cardiomyopathy
ผูป้ ว่ ยชาย อายุ 28 ปี เป็ นโรคกล้ามเนื้อหัวใจหนาผิดปกติและมีการปิ ดกัน้ ทางออกของ
เลือดแดง ได้รบั การผ่าตัดลดความหนาของกล้ามเนื้อหัวใจ (septal myectomy)
เมื่อ 2 ปี ก่อนเนื่องจากมีอาการเหนื่อยมากและเวียนศีรษะเวลาออกแรง ผูป้ ว่ ยมีบดิ า เป็ น
โรคเดียวกัน

อาการปัจจุบนั

ใช้ชวี ติ ประจาวันได้ปกติ ไม่มอี าการผิดปกติอ่นื เพิม่ เติม

การตรวจร่างกาย

สุขภาพสมบูรณ์ ไม่มอี าการแสดงของภาวะหัวใจล้มเหลว ความดันโลหิต 130/70 มม.
ปรอท ชีพจรเต้นสม่าเสมอ 70 ครัง้ /นาที ชีพจร carotid เร็วและแรง (brisk carotid
pulse) คลาได้ sustained apical impulse ฟงั ได้ soft mid systolic murmur grade 1/6

การตรวจทางคลิ นิก

ชัดทีด่ า้ นข้างขอบกระดูก sternum และได้ยนิ เสียง S4 gallop
คลื่นไฟฟ้าหัวใจมี prominent Q waves, high voltage เอ็กซเรย์ทรวงอกพบขนาดหัวใจ
ปกติ ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถีส่ งู มีผนังกัน้ ห้องหัวใจห้องล่าง (ventricular
septum) หนามาก ส่วนผนังหัวใจห้องล่างซ้ายส่วนหลัง (posterior ventricular wall)
หนาตัวเล็กน้อย การเคลื่อนไหวของลิน้ ไมตรัลปกติ ตรวจโดยใช้ Doppler พบว่ามีความ
แตกต่างของแรงดันผ่านทางออกของห้องหัวใจห้องล่างซ้าย (LVOT) เพียง 10 มม.ปรอท
การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 24 ชม. (Holter monitor) ไม่พบหัวใจห้องล่างเต้นเร็วผิด
จังหวะ (ventricular tachycardia)

การวิ นิจฉัยโรค

ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจหนาผิดปกติ (hypertrophic cardiomyopathy) หลังการผ่าตัด
septal myectomy

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 20 ของทัง้ ร่างกาย
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คาอธิ บาย

ผูป้ ่วยรายนี้ไม่มอี าการผิดปกติหลังได้รบั การผ่าตัด septal myectomy ควรแนะนาให้
ผู้ป่วยหลีกเลี่ยงการออกกาลังที่หกั โหมเกินไปและสมควรมารับการตรวจติดตามเพื่อ
ประเมินสภาวะโรคอย่ างสม่ าเสมอ ถ้าตรวจพบหัวใจห้อ งล่ างเต้นเร็วผิดจังหวะจาก
Holter monitor ต้องให้ยาต้านภาวะการเต้นหัวใจผิดจังหวะ (antiarrhythmic agent) และ
การประเมิน การสูญเสีย สมรรถภาพฯ ต้อ งรวมจากเกณฑ์ข องทัง้ ภาวะหัวใจเต้น ผิด
จังหวะและของภาวะผิดปกติของกล้ามเนื้อหัวใจเข้าด้วยกัน

ตัวอย่างที่ 10.30
ประวัติ

การสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกายร้อยละ 10-29 จากภาวะ cardiomyopathy
ผู้ป่ ว ยชาย อายุ 59 ปี มีอ าชีพ เป็ น ผู้ดูแ ลสนามกอล์ ฟ ดื่ม แอลกอฮอล์ป ริม าณมาก
ติดต่อกันเป็ นเวลานาน มีภาวะขาดสารอาหาร เคยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลก่อน
หน้ า นี้ ด้ว ยภาวะเลือ ดคัง่ ในปอดอย่ า งรุ น แรงซึ่ง อาจเนื่ อ งมาจากหัว ใจห้อ งล่ า งซ้า ย
ล้มเหลวจากการดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปและภาวะขาดสารอาหาร
อาการต่างๆ ดีขน้ึ อย่างรวดเร็วหลังจากได้รบั การรักษาด้วยการให้สารอาหารทดแทน
ให้ ย ากลุ่ ม digitalis ยาขับ ป สั สาวะ ยากลุ่ ม ACE inhibitor และงดดื่ม แอลกอฮอล์
สามารถกลับไปใช้ชวี ติ ประจาวันได้ตามปกติ ผูป้ ่วยมาตรวจรับการรักษาอย่างสม่าเสมอ
ยังคงได้รบั ยา ACE inhibitor ร่วมกับการจากัดปริมาณเกลือทีร่ บั ประทาน
สุขภาพโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ไม่พบอาการแสดงของภาวะหัวใจล้มเหลว ความดันโลหิต
120/80 มม.ปรอท ชีพจรเต้นสม่าเสมอ 70 ครัง้ /นาที คลา precordial impulse ได้กว้าง
กว่าปกติ sustained เล็กน้อย ที่ anterior axillary line ไม่พบ parasternal heave เสียง
S1และ S2 ปกติ ไม่ได้ยนิ เสียง S3
คลื่นไฟฟ้าหัวใจพบ small R waves, low T waves ใน lateral chest leads เอ็กซเรย์
ทรวงอกพบเงาหัวใจโตปานกลาง ไม่มลี กั ษณะห้องหัวใจห้องใดโตเป็ นพิเศษ ตรวจหัวใจ
ด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถีส่ งู พร้อมการออกกาลังพบการบีบตัวของหัวใจห้องล่างซ้าย
ร้อยละ 40 ทัง้ ขณะพักและหลังออกกาลัง ซึง่ ผูป้ ่วยสามารถออกกาลังได้รอ้ ยละ 75 ของ
functional aerobic capacity คลื่นไฟฟ้าหัวใจไม่มลี กั ษณะผิดปกติขณะออกกาลัง
ภาวะผิดปกติของกล้ามเนื้อหัวใจซึง่ เป็ นผลจากแอลกอฮอล์และการขาดสารอาหาร
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 25 ของทัง้ ร่างกาย

อาการปัจจุบนั

การตรวจร่างกาย

การตรวจทางคลิ นิก

การวิ นิจฉัยโรค
ผลการประเมิ น
ตัวอย่างที่ 10.31
ประวัติ

การสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกายร้อยละ 30-49 จากภาวะ cardiomyopathy
ผูป้ ว่ ยชาย อายุ 38 ปี เหนื่อยเวลาออกแรงมา 3 เดือน ตรวจเลือดให้ผลบวกต่อเชือ้ HIV
มานาน 5 ปี ได้รบั การรักษาด้วยยากลุ่ม ACE inhibitor ยังมีอาการเหนื่อย (functional
class II)
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การตรวจร่างกาย

การตรวจทางคลิ นิก

การวิ นิจฉัยโรค
ผลการประเมิ น

ตัวอย่างที่ 10.32
ประวัติ

ต้องหยุดวิง่ เพราะเหนื่อยหอบเมื่อวิง่ เหยาะๆ ได้ประมาณ 2 ช่วงตึก ไม่มอี าการไอ ไม่มี
ไข้หรือหนาวสัน่ ไม่บวม นอนราบได้ ไม่เคยต้องลุกขึน้ มานังหอบกลางดึ
่
กเพราะเหนื่อย
ความดันเลือด 130/80 มม.ปรอท ชีพจรปกติ 88 ครัง้ /นาที แรงดันหลอดเลือดดาทีค่ อ
(jugular venous pressure) ปกติ ไม่มเี สียงผิดปกติในปอด ฟงั หัวใจพบเสียงหนึ่งเบา
เสียงสองปกติ ไม่ได้ยนิ murmur หรือ gallops ตรวจร่างกายอื่นๆ ปกติ
เอ็กซเรย์ทรวงอกพบ congestion เล็กน้อย หัวใจโต ตรวจการออกกาลัง (stress testing)
พบว่าออกกาลังได้ 3.8 นาที มี ST depression 1 มม. ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อน
ความถี่สูง พบหัวใจห้องล่างซ้ายโตเล็กน้อย การบีบตัวลดลงเหลือ ร้อยละ 30 ลิ้นหัวใจ
ไมตรัลรัวเล็
่ กน้อย (grade 1/4) การตรวจสวนหัวใจ (cardiac catheterization) ไม่พบ
หลอดเลือดหัวใจตีบอย่างมีนยั สาคัญ ตัดชิน้ กล้ามเนื้อหัวใจไปตรวจทางพยาธิวทิ ยา ไม่
พบมีภาวะผิดปกติของกล้ามเนื้อจาก infiltration (infiltrative cardiomyopathy)
ภาวะผิดปกติของกล้ามเนื้อหัวใจจากเชือ้ HIV (HIV cardiomyopathy)
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 40 - 49 ของทัง้ ร่างกายจากภาวะผิดปกติของกล้ามเนื้อหัวใจ
รวมกับความบกพร่องทีเ่ กิดจากการติดเชือ้ HIV

การวิ นิจฉัยโรค
ผลการประเมิ น

การสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกายร้อยละ 30-49 จากภาวะ cardiomyopathy
ผูป้ ว่ ยหญิง อายุ 54 ปี ได้รบั การรักษาภาวะหัวใจล้มเหลวและภาวะเลือดทีอ่ อกจากหัวใจ
ไปเลีย้ งร่างกายไม่พอมา 3 ปี ผลการฉีดสารทึบรังสีหลอดเลือดหัวใจและสวนหัวใจเมื่อ
๒ ปี ก่อนไม่พบโรคหลอดเลือดหัวใจตีบหรือโรคของลิน้ หัวใจ การบีบตัวของหัวใจห้อง
ล่างลดลง end-diastolic pressure สูง 28 มม.ปรอท LVEF0.3 ได้รบั การรักษาด้วยยา
ACE inhibitor
อาการคงทีใ่ นช่วงปี ทผ่ี ่านมา ทางานบ้านเบาๆ ได้ ส่วนใหญ่นงเฉยๆ
ั่
หายใจเหนื่อยเวลา
เดินขึน้ บันไดหนึ่งชัน้ ต้องนอนหนุนหมอนสองใบ
ความดันโลหิต 110/70 มม.ปรอท ชีพจรเต้นสม่าเสมอ 70 ครัง้ /นาที JVP ปกติ ปอด
ปกติ apical impulse ขยายใหญ่ sustained และอยู่ท่ตี าแหน่ งถัดไปจาก anterior
axillary line คลาได้ early diastolic impulse S1 เบาลง S2 ปกติ ได้ยนิ เสียงสามชัดเจน
คลื่นไฟฟ้าหัวใจพบ T wave เตี้ยลงในทุก lead มี QS pattern ใน lead V1, V2
เอกซเรย์ทรวงอกพบเงาหัวใจโตมากและเงาหลอดเลือดในปอดบริเวณกลีบบนโป่งพอง
เล็กน้อย ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงพบหัวใจห้องล่างซ้ายโตปานกลาง
LVEF 0.3 และมีหวั ใจห้องบนซ้ายโตร่วมด้วย
ภาวะผิดปกติของกล้ามเนื้อหัวใจทีไ่ ม่ทราบสาเหตุ (idiopathic cardiomyopathy)
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 49 ของทัง้ ร่างกาย

คาอธิ บาย

ความสามารถในการออกกาลังลดลง ร่วมกับการทางานของหัวใจห้องล่างซ้ายลดลง

อาการปัจจุบนั
การตรวจร่างกาย

การตรวจทางคลิ นิก
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ตัวอย่างที่ 10.33
ประวัติ

การสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกายร้อยละ 50-100 จาก cardiomyopathy
ผูป้ ว่ ยหญิง อายุ 62 ปี มีอาการเหนื่อยและแน่นหน้าอกเวลาออกแรงมากขึน้ ในเวลา 2 ปี
ที่ผ่ า นมา ผู้ป่ว ยเป็ น ความดัน โลหิต สูง มานานและแทบไม่ ไ ด้ร ับ การรัก ษา ไม่ มีโ รค
ประจาตัวอื่นๆ มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจหนาตัวผิดปกติ (hypertrophic cardiomyopathy)
และฟงั ได้ยนิ เสียง murmur ผูป้ ว่ ยได้รบั การรักษาด้วยยาต้านเบต้าและยาต้านแคลเซียม
ในขนาดสูง

อาการปัจจุบนั

ยังคงมีอาการรุนแรง ไม่สามารถเดิน ขึ้น บันไดเพียงครึ่งชัน้ หรือท ากิจ วัต รประจ าวัน
อาการดีข้นึ เพียงเล็กน้ อ ยหลังได้ร ับการผ่า ตัดใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้ าหัว ใจแบบ dual
chamber เมื่อ 6 เดือนก่อน

การตรวจร่างกาย

ความดันโลหิต 150/90 มม.ปรอท ชีพจร 50 ครัง้ /นาที แรงดันเลือดดาดูจากหลอดเลือด
ดาทีค่ อปกติ คลาชีพจร carotid พบลักษณะเร็วแรง 2 จังหวะ (brisk and bifid) ตรวจ
หัวใจจากการคลาพบ sustained และ triple impulse

การตรวจทางคลิ นิก

ตรวจหัว ใจด้ว ยคลื่น เสีย งสะท้อ นความถี่สูง พบผนั ง กัน้ ห้อ งหัว ใจหนามาก (septal
hypertrophy)

LVEF0.7 มีค วามแตกต่ างของแรงดัน เลือดในหัวใจห้องล่า งซ้ายกับ

ทางออกของเลือดแดงที่ aorta สูง 70 มม.ปรอท พบลิน้ หัวใจไมตรัลรัวอย่
่ างรุนแรงจาก
การปิ ดทีไ่ ม่สนิทของ anterior leaflet เอกซเรย์ทรวงอกพบเงาหัวใจไม่โต ไม่มรี อยโรคใน
ปอด คลื่นไฟฟ้าหัวใจพบเป็ น sinus bradycardia และคลื่นไฟฟ้าทีเ่ กิดจากการกระตุ้น
ของเครื่องกระตุน้ ไฟฟ้าหัวใจ
การวิ นิจฉัยโรค

ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจหนาผิดปกติทเ่ี ป็ นรุนแรง (severe hypertrophic cardiomyopathy)
ทีม่ กี ารปิ ดกัน้ ทางออกของเลือดแดงจากหัวใจห้องล่างซ้าย

ผลการประเมิ น
คาอธิ บาย

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 70 - 79 ของทัง้ ร่างกาย
ผู้ป่วยมีอาการของภาวะกล้ามเนื้อหัวใจหนาผิดปกติชนิดที่มีการปิ ดกัน้ ทางออกของ
เลือ ดแดงและการคลายตัว ของหัว ใจผิด ปกติ ไม่ พ บอาการของภาวะหัว ใจล้ม เหลว
เหมือนทีพ่ บในผูป้ ว่ ยหัวใจโตและการบีบตัวลดลง (dilated cardiomyopathy) ถ้าทาการ
ผ่าตัดเอาบางส่วนของผนังกัน้ ห้องหัวใจ (septal myectomy) ออกไปได้สาเร็จจะทาให้
อาการและระดับความรุนแรงลดลงได้

ตัวอย่างที่ 10.34
ประวัติ

การสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกายร้อยละ 50-100 จาก cardiomyopathy
ผูป้ ว่ ยชาย อายุ 47 ปี เหนื่อยเวลาออกแรง นอนราบไม่ได้ และบวม มา 3 เดือน
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ผูป้ ่วยได้รบั การประเมินเพื่อผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ มีอาการเหนื่อยเวลาออกแรงเวลาเดิน
ขึน้ บันไดเพียง 1 ชัน้ หรือเดินมากกว่า 25 ก้าว ยาทีร่ บั ประทานอยู่คอื ACE inhibitor
ยาขับปสั สาวะ ยาต้านเบต้า ไม่สามารถทากิจวัตรประจาวันส่วนใหญ่ได้

การตรวจร่างกาย

การตรวจทางคลิ นิก

แรงดัน เลือ ดด าดู จ ากหลอดเลือ ดที่ค อสูง ได้ยิน raleในปอดทัง้ 2ข้า ง คล า apical
impulse เลื่อนตาแหน่ งไปด้านซ้ายและ sustained ฟงั หัวใจได้ยนิ เสียง holosystolic
murmur ระดับความดัง 2/6 บริเวณส่วนยอดของหัวใจ แขน ขาไม่บวม
คลื่นไฟฟ้าหัวใจเป็ น sinus rhythm อัตราเร็ว 90 ครัง้ /นาที QRS complex เตี้ยลง
ทัวไปในทุ
่
ก lead และพบ QS pattern ใน lead II,III,aVF เอกซเรย์ทรวงอกพบเงาหัวใจ
โตปานกลาง และแรงดันเลือดดาในปอดสูงเล็กน้อย (pulmonary venous hypertension)
ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงพบการบีบตัวของหัวใจห้องล่างซ้ายลดลง
เหลือร้อยละ 32 เนื่องมาจากโรคหัวใจ amyloidosis

การวิ นิจฉัยโรค

โรคหัวใจ amyloidosis (cardiac amyloidosis) ทีม่ ภี าวะหัวใจล้มเหลว

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 80 - 89 ของทัง้ ร่างกาย จากภาวะผิดปกติของกล้ามเนื้อหัวใจ
ร่วมกับความบกพร่องของอวัยวะอื่นอันเกิดจากผลของ amyloidosis

คาอธิ บาย

ความรุนแรงของการสูญเสียสมรรถภาพจะสูงขึน้ อีก ถ้าผูป้ ่วยมีอาการรุนแรงมากกว่านี้
(หอบเหนื่อยแม้เพียงออกแรงเล็กน้อยหรือบวม) มีประวัตเิ ป็ นลมหมดสติ หรือมีหลักฐาน
ทีแ่ สดงว่าเคยมีหวั ใจห้องล่างเต้นรัวเร็วผิดจังหวะแบบ non-sustained หรือยังมีภาวะ
หัวใจล้มเหลวจากการตรวจร่างกายแม้จะได้รบั ยาเต็มที่ และถ้าผู้ป่วยมีห วั ใจเต้นผิด
จังหวะอย่างมีนัยสาคัญก็ต้องประเมิน ตามเกณฑ์การประเมินภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ
ร่วมด้วย

10.7 โรคของเยื่อหุ้มหัวใจ (Pericardial heart disease)
โรคทีก่ ่อให้เกิดการอักเสบของเยื่อหุม้ หัวใจ ได้แก่ (1) โรคทางระบบร่างกาย (systemic illness) เช่น lupus
erythematosus (2) ปฏิกริ ยิ าต่อแรงกล (mechanical forces) เช่น การได้รบั ภยันตรายบริเวณหน้าอก หรือจากการฉาย
แสง (3) ไม่พบสาเหตุทช่ี ดั เจน (idiopathic pericarditis) (4) การติดเชือ้ เช่น เชื้อไวรัส แบคทีเรีย หรือเชือ้ รา (5) หลัง
การผ่าตัดเปิ ดหัวใจ (post-pericardiotomy syndrome) นอกจากนี้เนื้องอกอาจแพร่กระจายมาทีเ่ ยื่อหุม้ หัวใจก็ได้
การอักเสบของเยื่อหุม้ หัวใจทีเ่ ป็ นซ้าๆ (recurrent pericarditis) อาจทาให้ผปู้ ว่ ยมีไข้และมีอาการเจ็บหน้าอก
(pleuritic chest pain) เนื่องจากอาการเจ็บหน้าอกนัน้ ไม่จาเพาะเจาะจง การวินิจฉัย จึงมีความจาเป็ นทีจ่ ะต้องตรวจพบ
น้าในช่องเยื่อหุม้ หัวใจจากการตรวจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถีส่ งู หรือมีหลักฐานจากการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการว่ามี
ภาวะอักเสบทีก่ าลังดาเนินอยู่ เช่น การมีค่า ESR (Erythrocyte Sedimentation Rate) สูงขึน้
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ภาวะ constrictive pericarditis เป็ นภาวะทีพ่ บได้บ่อยทีส่ ดุ ทีเ่ ป็ นเหตุให้สมรรถภาพการทางานของร่างกาย
ลดลง การรักษาด้วยการผ่าตัดเลาะเยื่อหุม้ หัวใจทีห่ นาออกอาจช่วยลดอาการและช่วยให้สภาพโดยรวมของผูป้ ว่ ยดีขน้ึ
ดังนัน้ ก่อนทีจ่ ะประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของร่างกายอย่างถาวรจาเป็ นต้องให้เวลาผูป้ ว่ ยพอสมควรเพื่อให้ร่างกาย
ฟื้ นตัวจากการผ่าตัดและเกิดผลดีทส่ี ุดจากการรักษาสาหรับผูป้ ว่ ยรายนัน้ ๆ เสียก่อน อาการเจ็บปวดที่เกิดขึน้ และการ
ทางานของหัวใจทีผ่ ดิ ปกติจากภาวะ tamponade อาจทาให้สมรรถภาพร่างกายลดลงได้จริง แต่น้อยมากทีจ่ ะเป็ นอย่าง
ถาวร แต่ถา้ เกิดเยื่อหุม้ หัวใจอักเสบซ้าๆ (recurrent pericarditis) ร่วมกับภาวะ tamponade หรือโรคของเยื่อหุม้ หัวใจที่
เกิดจากเนื้องอก อาจเป็ นเหตุให้สมรรถภาพการทางานของร่างกายลดลงอย่างถาวรได้ ดังนัน้ ในภาวะ acute illness
จาเป็ นต้องให้เวลาผูป้ ว่ ยสาหรับการหายและฟื้ นตัวเสียก่อน โดยทัวไปจะให้
่
เวลาเป็ นเดือน จึงจะประเมินการสูญเสีย
ของสมรรถภาพร่างกายอย่างถาวรได้
การวินิจฉัยโรคของเยื่อหุม้ หัวใจทาได้โดยการซักประวัติ ตรวจร่างกายพบ pericardial friction rub หรือ
early diastolic pericardial knock ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สงู พบน้ าในช่องเยื่อหุม้ หัวใจ เยื่อหุม้ หัวใจ
หนาและอาจพบหิ น ปู น เกาะที่ เ ยื่ อ หุ้ ม หัว ใจจากการตรวจด้ ว ยเครื่ อ งเอกซเรย์ ค อมพิ ว เตอร์ (Computerized
Tomography-CT) หรือ ตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic Resonance Imaging-MRI) หรือการตรวจสวนหัวใจ
10.7.1 เกณฑ์การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกายเนื่ องจากโรคของเยื่อหุ้มหัวใจ
แสดงไว้ในตารางที่ 10-10
ตาราง 10-10 เกณฑ์การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของร่างกายเนื่ องจากโรคของเยือ่ หุ้มหัวใจ
ระดับการสูญเสียสมรรถภาพ
ระดับ 1 สูญเสียฯ ร้อยละ 0-9
ของทัง้ ร่างกาย

ระดับ 2 สูญเสียฯ ร้อยละ 10-29
ของทัง้ ร่างกาย

อาการและอาการแสดง
เป็ นโรคของเยื่อหุม้ หัวใจจากการตรวจร่างกายหรือตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร
โดยไม่มอี าการผิดปกติในการดาเนินชีวติ ประจาวัน
และ
ไม่ตอ้ งรักษาอย่างต่อเนื่อง และไม่มอี าการแสดงว่าหัวใจโต หรือมีเลือดคังใน
่
ปอดหรือในอวัยวะอื่น
หรือ
เป็ นผูป้ ว่ ยทีเ่ คยได้รบั การผ่าตัดเลาะเยื่อหุม้ หัวใจออก หรือ ผ่าตัดระบายน้า
จากช่องเยื่อหุม้ หัวใจ (pericardial window) ทีไ่ ม่มผี ลข้างเคียงต่อเนื่องจาก
การรักษาดังกล่าว ร่วมกับข้อบ่งชีข้ า้ งต้น
เป็ นโรคของเยื่อหุม้ หัวใจจากการตรวจร่างกายหรือห้องปฏิบตั กิ ารโดยไม่มี
อาการผิดปกติ
และ
ต้องควบคุมอาหาร หรือต้องใช้ยาในการควบคุมไม่ให้มอี าการหรืออาการ
แสดงของภาวะหัวใจล้มเหลว
หรือ
ฟื้นตัวหลังการผ่าตัดเลาะเยื่อหุม้ หัวใจ ร่วมกับข้อบ่งชีข้ า้ งต้น
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ระดับการสูญเสียสมรรถภาพ
ระดับ 3 สูญเสียฯ ร้อยละ 30-49
ของทัง้ ร่างกาย

ระดับ 4 สูญเสียฯ ร้อยละ 50-100
ของทัง้ ร่างกาย

ตัวอย่างที่ 10.35
ประวัติ

อาการปัจจุบนั
การตรวจร่างกาย
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ตัวอย่างที่ 10.36
ประวัติ
อาการปัจจุบนั
การตรวจร่างกาย

อาการและอาการแสดง
มีอาการเล็กน้อยถึงปานกลางขณะทากิจวัตรประจาวัน (functional class II)
แม้จะได้รบั การควบคุมอาหารและได้รบั การรักษาด้วยยา เป็ นโรคของเยื่อหุม้
หัวใจ จากการตรวจร่างกายหรือจากการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร
และ
ตรวจพบแรงดันเลือดดาสูงขึน้ หรือตรวจพบภาวะ constrictive physiology
จากการตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถีส่ งู หรือตรวจวัดความ
ผิดปกติทาง hemodynamics
หรือ
ฟื้นตัวหลังผ่าตัดเลาะเยื่อหุม้ หัวใจ แต่ยงั มีอาการ อาการแสดง และความ
ผิดปกติจากการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารตามข้อความข้างต้น
เป็ นโรคของเยื่อหุม้ หัวใจจากการตรวจร่างกายหรือทางห้องปฏิบตั กิ ารทีม่ ี
อาการแม้ขณะทากิจวัตรประจาวัน (functional class III-IV) ทัง้ ๆทีไ่ ด้รบั การ
ควบคุมอาหารและได้ยารักษา
และ
ฟื้นตัวหลังผ่าตัดเลาะเยื่อหุม้ หัวใจ แต่ยงั คงมีอาการ อาการแสดง และพบ
ความผิดปกติจากการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารทีก่ ล่าวไว้ขา้ งต้น

การสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกายร้อยละ 0-9 จากโรคของเยื่อหุม้ หัวใจ
ผูป้ ว่ ยชาย อายุ 28 ปี เยื่อหุม้ หัวใจอักเสบเฉียบพลันเมื่อ 15 เดือนก่อน โดยมีอาการไข้
เฉียบพลันร่วมกับเจ็บแน่นหน้าอกด้านหน้า และฟงั ได้ pericardial friction rub ทีห่ ายไป
ได้เอง
ไม่มอี าการใดๆ สามารถกลับไปทางานและใช้ชวี ติ ได้อย่างปกติ
ปกติ
ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงพบน้ าในช่องเยื่อหุ้มหัวใจปริมาณเล็กน้อย
หายไปหลังให้การรักษาด้วยแอสไพริน
เยื่อหุม้ หัวใจอักเสบเฉียบพลันชนิดไม่รุนแรง ไม่ทราบสาเหตุชดั เจน
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 0 ของทัง้ ร่างกาย
ผูป้ ่วยอาจเกิดภาวะเยื่อหุม้ หัวใจอักเสบชนิดบีบรัดหัวใจ (constrictive pericarditis) ได้
แต่สว่ นใหญ่ไม่มกี ารสูญเสียสมรรถภาพอย่างถาวร
การสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกายร้อยละ 0-9
ผูป้ ว่ ยหญิง อายุ 64 ปี มีเยื่อหุม้ หัวใจอักเสบเฉียบพลันไม่ทราบสาเหตุ ได้รบั การรักษา
ด้วยการเจาะดูดน้าออกจากช่องเยื่อหุม้ หัวใจ อาการดีขน้ึ หลังการรักษา
กลับจากการท่องเทีย่ วจากต่างประเทศโดยไม่มอี าการผิดปกติใดๆ
ปกติ
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การตรวจทางคลิ นิก
การวิ นิจฉัยโรค
ผลการประเมิ น
คาอธิ บาย

เอกซเรย์ทรวงอกปกติ ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถีส่ งู ปกติ
เยื่อหุม้ หัวใจอักเสบดีขน้ึ จนหายสนิทหลังระบายน้าออกจากช่องเยื่อหุม้ หัวใจ
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 0 ของทัง้ ร่างกาย
เป็ นภาวะทีห่ ายได้เอง ไม่มผี ลต่อการดาเนินชีวติ หรือกิจวัตรประจาวัน

ตัวอย่างที่ 10.37
ประวัติ

การสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกายร้อยละ 10-29 จากโรคของเยื่อหุม้ หัวใจ
ผูป้ ว่ ยหญิง อายุ 32 ปี มีอาการไข้และเจ็บหน้าอกแบบ pleuritic เนื่องจากเยื่อหุม้ หัวใจ
อักเสบจากเชือ้ ไวรัสเมื่อ 1 ปี ก่อน โดยตรวจพบน้ าในช่องเยื่อหุม้ หัวใจปริมาณปานกลาง
จากการตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สงู ผลเลือด ESR และปริมาณเม็ดเลือด
ขาวในกระแสเลือดสูงขึน้ ไม่พบหลักฐานว่ามีการติดเชือ้ จากแบคทีเรียหรือเชือ้ ราจากน้ า
ในช่องเยื่อหุม้ หัวใจ ตรวจภาวะ autoimmune ให้ผลลบ
ในช่วง 1 ปี ทผ่ี ่านมา ผูป้ ่วยเกิดอาการเจ็บหน้าอกร่วมกับมีน้ าในช่องเยื่อหุม้ หัวใจซ้าขึน้
อีก 4-6 สัปดาห์ อาการคงทีม่ าเป็ นเวลาประมาณ 10 เดือน
สบายดี ไม่มภี าวะหัวใจล้มเหลว เสียงหัวใจปกติ ไม่มี murmur หรือเสียงหัวใจทีผ่ ดิ ปกติ
ไม่ได้ยนิ เสียง pericardial rub
คลื่นไฟฟ้าหัวใจพบ T wave เตี้ยลง เอกซเรย์ทรวงอกพบเงาหัวใจขนาดปกติ ไม่มรี อย
โรคในปอด ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถีส่ งู พบน้าในช่องเยื่อหุม้ หัวใจปริมาณ
เล็กน้อย
เยื่อหุม้ หัวใจอักเสบไม่ทราบสาเหตุทเ่ี ป็ นซ้า (recurrent idiopathic pericarditis)
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 15 ของทัง้ ร่างกาย
ถ้าเป็ นซ้าบ่อยๆ ควรพิจารณาให้ยารับประทานระยะยาว เช่น ยากลุ่ม salicylates, กลุ่ม
NSAID, สเตียรอยด์ หรือยา colchicines

อาการปัจจุบนั
การตรวจร่างกาย
การตรวจทางคลิ นิก

การวิ นิจฉัยโรค
ผลการประเมิ น
คาอธิ บาย

ตัวอย่างที่ 10.38
ประวัติ
อาการปัจจุบนั
การตรวจร่างกาย
การตรวจทางคลิ นิก

การสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกาย ร้อยละ10-29 จากโรคของเยื่อหุม้ หัวใจ
ผูป้ ่วยชาย อายุ 60 ปี ได้รบั การผ่าตัดเลาะเยื่อหุม้ หัวใจ (pericardectomy) เพื่อรักษา
ภาวะเยื่อหุม้ หัวใจอักเสบชนิดบีบรัดหัวใจ (constrictive pericarditis) เมื่อ 1 ปี ก่อน
ไม่มอี าการใดๆ แม้จะออกแรงเต็มที่ ปฏิเสธอาการบวม นอนราบไม่ได้ เหนื่อยเวลาออก
แรงหรืออิม่ อาหารเร็วผิดปกติ
ความดันโลหิตปกติ ไม่มี pulsus paradoxus ตรวจระบบหัวใจและหลอดเลือดปกติ
ผลตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารปกติ
เอกซเรย์ทรวงอกพบเยื่อหุม้ หัวใจมีหนิ ปูนเกาะซึง่ เป็ นบริเวณทีล่ อกออกไม่หมดระหว่าง
การผ่าตัด ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สงู พบหัวใจห้องล่างซ้ายโตเล็กน้อย
LVEF 0.5 การหายใจเข้าทาให้ mitral inflow amplitude เปลีย่ นแปลงและรูปแบบของ
early diastolic filling เข้าได้กบั ภาวะบีบรัดหัวใจ (constrictive physiology)

563
การวิ นิจฉัยโรค
ผลการประเมิ น
คาอธิ บาย

ตัวอย่างที่ 10.39
ประวัติ

อาการปัจจุบนั
การตรวจร่างกาย

การตรวจทางคลิ นิก

การวิ นิจฉัยโรค
ผลการประเมิ น
คาอธิ บาย

ตัวอย่างที่ 10.40
ประวัติ

อาการปัจจุบนั
การตรวจร่างกาย

หัวใจห้องล่างซ้ายโตและมีเยื่อหุม้ หัวใจอักเสบชนิดบีบรัดหัวใจ หลังได้รบั การผ่าตัดเลาะ
เยื่อหุม้ หัวใจ
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 20 - 29 ของทัง้ ร่างกาย
หัวใจห้องล่างซ้ายโตเล็กน้อย ยังคงมีภาวะหัวใจถูกบีบรัดหลังได้รบั การผ่าตัดเลาะเยื่อ
หุ้ม หัว ใจ ความรุ น แรงของการสูญ เสีย สมรรถภาพจะสูง ขึ้น หากผู้ป่ ว ยมีอ าการใดๆ
เกิดขึน้ ก็ตาม
การสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกายร้อยละ 30-49 จากโรคของเยื่อหุม้ หัวใจ
ผู้ป่วยชาย อายุ 45 ปี ได้รบั การผ่าตัดเลาะเยื่อหุ้มหัวใจเพื่อรักษาภาวะเยื่ อหุ้มหัวใจ
อักเสบชนิดบีบรัดหัวใจเมื่อ 10 ปี ก่อน รับประทานยา furosemide ทุกวันเพื่อป้องกัน
อาการบวม
อ่อนแรงและหายใจเหนื่อยเวลาออกแรงอย่างหนักแต่ยงั ทางานทัวไปได้
่
แรงดันเลือดดาทีค่ อสูงเล็กน้อย วัดได้ 12 ซม.น้ า ไม่บวม ความดันโลหิตและชีพจรปกติ
คลาไม่ได้ ventricular heaves หรือ thrill, S1 ปกติ S2 เบาลง ไม่ได้ยนิ เสียงหัวใจอื่นที่
ผิดปกติ และไม่ได้ยนิ เสียง rub
คลื่นไฟฟ้าหัวใจพบ QRS และ T wave เตีย้ ลงในทุก lead เอกซเรย์ทรวงอกพบเงาหัวใจ
โต เห็นเงาหินปูนเกาะทีบ่ ริเวณด้านหลังหัวใจ ไม่พบรอยโรคในปอด ตรวจหัวใจด้วยคลื่น
เสียงสะท้อนความถี่สงู พบเยื่อหุม้ หัวใจหนา หัวใจห้องล่างขวาและซ้ายบีบตัวลดลงปาน
กลาง LVEF 0.4 พบลักษณะภาวะหัวใจถูกบีบรัด โดย early diastolic filling wave
amplitude ของ mitral inflow มีการเปลีย่ นแปลงแตกต่างกันมากกว่าร้อยละ 50 ขณะ
หายใจเข้า
เยื่อหุม้ หัวใจอักเสบชนิดบีบรัดหัวใจ หลังได้รบั การผ่าตัดเลาะเยื่อหุม้ หัวใจ
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 30 - 39 ของทัง้ ร่างกาย
หลังการผ่าตัดเลาะเยื่อหุม้ หัวใจ แรงดันเลือดดาอาจจะยังคงสูงอยู่ ถ้ามีอาการมากกว่านี้
จนไม่สามารถทากิจวัตรประจาวันความรุนแรงของการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกาย
จะมากกว่าร้อยละ 30-39
การสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกายร้อยละ 30-39 จากโรคของเยื่อหุม้ หัวใจ
ผูป้ ่วยหญิง อายุ 48 ปี เป็ นวัณโรคปอดขณะไปทางานอยู่ในต่างประเทศ ตรวจพบน้ า
ในช่องเยื่อหุม้ หัวใจเป็ นๆ หาย ๆ เหนื่อยและขาบวม 2-3 ครัง้ ในระยะเวลา 1 ปี ทผ่ี ่านมา
ได้รบั การเจาะเอาน้ าในช่องเยื่อหุ้มหัวใจออกเป็ นระยะ ไม่มอี าการเจ็บหน้าอก ปฏิเสธ
การผ่าตัดเลาะเยื่อหุม้ หัวใจเพราะบิดาเสียชีวติ ระหว่างการทาผ่าตัดดังกล่าว
ไม่มอี าการใดๆ หลังจากมีอาการครัง้ ล่าสุดเมื่อ 2 เดือนก่อน
ขณะนี้อยู่ในเกณฑ์ปกติ
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ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สงู พบเยื่อหุม้ หัวใจหนา ตรวจพบลักษณะหัวใจ
ถูกบีบรัด (constrictive physiology) เมื่อไม่มอี าการ และหากผูป้ ่วยมีอาการจะตรวจพบ
ลักษณะภาวะทีม่ นี ้ าในช่องเยื่อหุม้ หัวใจบีบรัดหัวใจ (effusive-constrictive physiology)
โดยทีก่ ารให้ยาไม่สามารถทาให้อาการดีขน้ึ
เยื่อหุม้ หัวใจอักเสบทีเ่ กิดซ้าและมีอาการทีเ่ กิดจากน้าในช่องเยื่อหุม้ หัวใจ
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 30 - 39 ของทัง้ ร่างกาย
น้าในช่องเยื่อหุม้ หัวใจทีเ่ กิดขึน้ ซ้า แม้ได้รบั การรักษาอย่างเต็มทีแ่ ล้วก็ตาม ความรุน แรง
จะสูงขึน้ หากอาการเป็ นถีข่ น้ึ หรือมีหวั ใจห้องล่างซ้ายบีบตัวลดลงด้วย
การสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกายร้อยละ 50-100 จากโรคเยื่อหุม้ หัวใจ
ผูป้ ว่ ยชาย อายุ 62 ปี มีน้าในช่องท้องปริมาณมาก แขนขาบวม น้าหนักลด และมี อาการ
แสดงของเลือดคังในปอดจากการที
่
่มีน้ าในช่องเยื่อหุ้มหัวใจ หลังได้รบั การระบายน้ า
ดังกล่าวออกปริมาณน้ าในช่องท้องและอาการบวมลดลงได้ชวคราวแต่
ั่
ยงั คงมีอาการ
อ่อนเพลียและหอบเหนื่อยระหว่างทากิจวัตรประจาวัน ไม่สามารถเดินขึน้ บันได 1 ชัน้
ได้โดยไม่หยุดพัก
ขาบวม มีน้าในช่องท้อง สามารถ เดินบนพืน้ ราบและทากิจกรรมเบาๆ ได้
ดูสบายดี หลอดเลือดดาทีค่ อโปง่ สูง 20 ซม.น้ า ขาบวม 2+ และมีน้ าในช่องท้อง น้ าหนัก
ตัวลดลงอย่างมากในระยะเวลาช่วงทีผ่ ่านมา คลาไม่พบ ventricular heaves, thrill หรือ
tap บริเวณ precordium เสียงหัวใจเบาลง ไม่มี murmur หรือเสียงหัวใจอื่นทีผ่ ดิ ปกติ
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ QRS และ T wave เตี้ยลง เอกซเรย์ทรวงอกพบเงาหัวใจโตมากและ
หลอดเลือดในปอดโป่ง (distention) ที่ปอดกลีบบน ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อน
ความถี่สงู พบการบีบตัวของหัวใจห้องล่างปกติ LVEF 0.55 ตรวจโดยใช้ Doppler เข้า
ได้กบั ลักษณะเยื่อหุม้ หัวใจอักเสบชนิดบีบรัดหัวใจ
เยื่อหุม้ หัวใจอักเสบชนิดบีบรัดหัวใจหลังได้รบั การระบายน้าในช่องเยื่อหุม้ หัวใจ
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 80 - 89 ของทัง้ ร่างกาย
การระบายน้ าในช่องเยื่อหุม้ หัวใจอาจทาให้อาการผิดปกติจากเยื่อหุม้ หัวใจอักเสบชนิด
บีบรัดหัวใจดีขน้ึ หากอาการเป็ นมากจนกระทังท
่ ากิจวัตรประจาวันได้เพียงเล็กน้อย หรือ
ตรวจพบอาการแสดงของหัวใจล้มเหลวในขณะทีท่ าการประเมิน ความรุนแรงโดยรวม
อาจสูงถึงร้อยละ 95-100 การผ่าตัดเลาะเยื่อหุม้ หัวใจอาจช่วยให้อาการดีขน้ึ และลดความ
รุนแรงลงได้
การสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกายร้อยละ 50-100 จากโรคของเยื่อหุม้ หัวใจ
ผูป้ ่วยหญิง อายุ 47 ปี ผูป้ ่วยได้รบั การผ่าตัดเลาะเยื่อหุม้ หัวใจเพื่อรักษาภาวะเยื่อหุม้
หัวใจอักเสบชนิดบีบรัดหัวใจเมื่อ 2 ปี ก่อน มีอาการเหนื่อยเวลาออกแรงเล็กน้อย ต้อง
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พึง่ พาอาศัยผูอ้ ่นื ในการดูแลตน ได้รบั ยา furosemide 160 มก. วันละ 2 ครัง้ ยา digitalis
และยากลุ่ม nitrate การใส่ผา้ ยืดรัดขา (compression stocking) ช่วยทาให้อาการดีขน้ึ
ได้บา้ ง
ตื่นขึน้ มาหอบเหนื่อยกลางดึก
ความดันโลหิต 114/80 มม.ปรอท ลดลงเหลือ 85/45 มม.ปรอทเมื่อหายใจเข้า, หลอด
เลือดดาที่คอโป่งและไม่ยุบลงเมื่อหายใจเข้า ไม่มีเสียงผิดปกติในปอด เสียงหัวใจเบา
ได้ยนิ เสียงสาม พบน้ าในช่องท้องปริมาณปานกลางและตับโต ขาและหลังส่วนล่างบวม
กดบุ๋ม 2+
ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถีส่ งู พบหัวใจโต LVEF 0.30 มีลกั ษณะของภาวะ
บีบรัด หัวใจ ไม่พบน้ าในช่อ งเยื่อ หุ้มหัวใจ ผลตรวจทางห้องปฏิบ ัติการพบโลหิตจาง
เล็ก น้ อ ย เอนไซม์ตับ สูง ขึ้น เข้า ได้ก ับ ภาวะตับ โตเนื่ อ งจากมีก ารคัง่ ของเลือ ดในตับ
(congestive hepatomegaly)
เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบชนิดบีบรัดหัวใจที่หลังได้รบั การผ่าตัดเลาะเยื่อหุ้มหัวใจ และหัวใจ
ห้องล่างทัง้ 2 ห้องบีบตัวน้อยกว่าปกติ และเกิดภาวะหัวใจล้มเหลว
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 90 - 100 ของทัง้ ร่างกาย
เป็ นอาการในระยะที่ 4 การพยากรณ์โรคอยู่ในขัน้ สุดท้ายของชีวติ

10.8 ภาวะหัวใจเต้ นผิดจังหวะ (Arrhythmias)
ภาวะหัว ใจเต้น ผิด จัง หวะ หมายถึง การมีจ ัง หวะการเต้น ของหัว ใจผิด ไปจากปกติ อาจเกิด จากการมี
จุดกาเนิดไฟฟ้ามาจากตาแหน่ งอื่นของหัวใจทีไ่ ม่ใช่ sinus node อย่างน้อย 1 จุด หรือเกิดจากการนาไฟฟ้าผิดปกติ
(conduction defect arrhythmia)
ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะอาจเกิดขึน้ ได้ทงั ้ ในผูป้ ่วยทีม่ กี ายวิภาคและระบบการทางานของหัวใจ (structure
and function) ปกติ และในผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็ นโรคหัวใจทุกชนิด
เนื่องจากความถี่ของหัวใจเต้นผิดจังหวะค่อนข้างเปลีย่ นแปลงไม่แน่ นอน แพทย์จงึ ต้องมีหลักฐานแน่ ชดั ว่า
มีการเกิด และประมาณความถี่ของหัวใจเต้นผิดจังหวะให้ได้ อาการเป็ นลมหมดสติ อ่อนแรงและอ่อนเพลีย ใจสัน่
มึนศีรษะ วิงเวียนคล้ายเป็ นลม หนักหรือแน่ นหน้าอก และหายใจไม่เต็มอิม่ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน
อาจเป็ นอาการของหัวใจเต้นผิดจังหวะ
ความรุนแรงของการสูญเสียสมรรถภาพของร่างกายจากภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะมักจะเกิดร่วมกับการ
สูญเสียสมรรถภาพของร่างกายจากโรคหัวใจที่เป็ นอยู่เดิม ดังนัน้ การประเมินในภาพรวมจึงต้องรวมการสูญเสียของ
ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะและของพยาธิสภาพของโรคหัวใจที่เป็ นอยู่เดิมเข้าด้วยกัน ก่อนการประเมินการสูญ เสีย
สมรรถภาพของร่างกายอย่างถาวรควรให้เวลาทีเ่ พียงพอสาหรับผูป้ ่วยแต่รายเพื่อให้ผู้ป่วยฟื้ นตัวเต็มทีจ่ ากการรักษา
เสียก่อน
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10.8.1 เกณฑ์การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของร่างกายจาก ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ
(Criteria for rating permanent impairment due to arrhythmia) ได้แสดงไว้ในตารางที่ 10- 11
ตารางที่ 10-11 เกณฑ์การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของร่างกายเนื่ องจากภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ
ระดับการสูญเสียสมรรถภาพ
ระดับ 1 สูญเสียฯ ร้อยละ 0-9
ของทัง้ ร่างกาย

ระดับ 2 สูญเสียฯ ร้อยละ 10-29
ของทัง้ ร่างกาย

ระดับ 3 สูญเสียฯ ร้อยละ 30-49
ของทัง้ ร่างกาย

อาการและอาการแสดง
มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะจากคลื่นไฟฟ้าหัวใจ หรือเคยมีอาการเป็ นลม
หมดสติแต่ไม่มอี าการผิดปกติขณะทากิจวัตรประจาวัน
และ
อัตราการเต้นของหัวใจทัง้ หัวใจห้องบน (atrium) และห้องล่าง (ventricle)
คงทีร่ ะหว่าง 50-100 ครัง้ /นาที ไม่เคยตรวจพบ ectopic beats ทีม่ ากกว่า
หรือเท่ากับ 3 ตัวติดต่อกัน หรือไม่เคยมีชว่ ง asystole นานกว่า 1.5 วินาที
และ
ไม่มหี ลักฐานว่าเป็ นโรคหัวใจ (organic heart disease)
หรือ
ได้รบั การรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะด้วยการผ่าตัดหรือจีห้ วั ใจด้วยสาย
สวน ร่วมกับเกณฑ์ดงั กล่าวข้างต้น
มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะจากคลื่นไฟฟ้าหัวใจ หรือเคยมีอาการเป็ นลม
หมดสติ โดยไม่มอี าการผิดปกติขณะทากิจวัตรประจาวัน
และ
ต้องควบคุมอาหาร ใช้ยา หรือใช้เครื่องกระตุน้ ไฟฟ้าหัวใจเพื่อป้องกันไม่ให้
มีอาการทีเ่ กิดขึน้ จากหัวใจเต้นผิดจังหวะ
หรือ
หัวใจเต้นผิดจังหวะอยู่ตลอดเวลาและมีโรคหัวใจร่วมด้วย
หรือ
ได้รบั การรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะด้วยการผ่าตัดหรือจีห้ วั ใจผ่านสาย
สวน หรือได้รบั การผ่าตัดฝงั เครือ่ งช็อคไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ
(Implantable Cardiovertor -Defibrillator-ICD) เพื่อรักษาภาวะหัวใจเต้น
ผิดจังหวะ ร่วมกับเกณฑ์ดงั กล่าวข้างต้น
มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะจากคลื่นไฟฟ้าหัวใจและยังคงมีอาการแม้จะใช้วธิ ี
ปรับเปลีย่ นควบคุมอาหารหรือใช้ยา หรือใส่เครื่องกระตุน้ ไฟฟ้าหัวใจ
และ
สามารถทากิจกรรมประจาวันได้ปกติ อาการของภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ
เป็ นแค่อาการใจสันที
่ เ่ ป็ นไม่บ่อย และ/หรือ มีอาการเวียนศีรษะ
presyncope หรืออาการของเลือดไปเลีย้ งร่างกายไม่พอ (low cardiac
output) ชัวคราว
่
หรือ
ได้รบั การรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะด้วยการผ่าตัดหรือการจีห้ วั ใจผ่าน
สายสวน หรือได้รบั การผ่าตัดฝงั เครื่อง ICD ร่วมกับเกณฑ์ดงั กล่าวข้างต้น
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ระดับการสูญเสียสมรรถภาพ
ระดับ 4 สูญเสียฯ ร้อยละ 50-100
ของทัง้ ร่างกาย

ตัวอย่างที่ 10.43

อาการและอาการแสดง
มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะทาให้เกิดอาการตลอดเวลา ส่งผลรบกวนการใช้
ชีวติ ประจาวัน (functional class III /IV)
หรือ
มีอาการเกิดขึน้ บ่อยๆจากภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะตรวจพบจากคลื่นไฟฟ้า
หัวใจ มีอาการทีเ่ กิดจากเลือดไปเลีย้ งร่างกายไม่เพียงพอ
หรือ
เกิดอาการเป็ นลมหมดสติบ่อยๆ ซึง่ มีสาเหตุหรือ/มีความเป็ นไปได้อย่างสูง
ทีจ่ ะเกิดจากภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ อาการดังกล่าวเกิดขึน้ แม้ได้รบั การ
ั ่องกระตุน้
รักษาด้วยการควบคุมอาหาร ได้รบั ยา หรือได้รบั การผ่าตัดฝงเครื
ไฟฟ้าหัวใจ
หรือ
ได้รบั การรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะจากการผ่าตัดหรือการจีห้ วั ใจด้วย
สายสวน หรือได้รบั การผ่าตัดฝงั เครื่อง ICD แต่ยงั มีอาการทีท่ าให้สญ
ู เสีย
สมรรถภาพดังเกณฑ์ขา้ งต้น

ประวัติ

การสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกายร้อยละ 0-9 จากภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ
ผูป้ ว่ ยชาย อายุ 56 ปี ตรวจร่างกายประจาปี พบ frequent premature beat

อาการปัจจุบนั

ไม่มี ใช้ชวี ติ ประจาวันได้ปกติ

การตรวจร่างกาย

ปกติ

การตรวจทางคลิ นิก

คลื่นไฟฟ้าหัวใจพบ premature beats

การวิ นิจฉัยโรค

atrial premature complexes

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 0 ของทัง้ ร่างกาย

ตัวอย่างที่ 10.44

การสูญเสียสมรรถภาพของของทัง้ ร่างกายร้อยละ 0-9 จากภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ
ผูป้ ว่ ยหญิง อายุ 21 ปี เป็ นลมหมดสติระหว่างการอ่านหนังสือเตรียมสอบปลายภาคเรียน

ประวัติ

3 วันก่อนเกิดอาการเป็ นลมมีอาการผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร การตรวจที่
ห้องฉุกเฉินตรวจพบชีพจร 110 ครัง้ /นาที ความดันโลหิตลดลงจากท่านอน 110/65 มม.
ปรอท เหลือ 85/40 มม.ปรอท ในท่ายืน ร่วมกับอาการหน้ามืด หลังจากนัน้ ไม่ได้มารับ
การตรวจรักษาเป็ นเวลา 3 เดือน ไม่มอี าการดังกล่าวเกิดขึน้ ซ้าอีก
การตรวจร่างกาย

ปกติ

การตรวจทางคลิ นิก

ไม่ได้ตรวจเพิม่ เติม

การวิ นิจฉัยโรค

orthostatic hypotension ร่วมกับภาวะ vasovagal syncope

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 0 ของทัง้ ร่างกาย
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คาอธิ บาย

อาการเป็ น ลมหมดสติ ท่ีส ัม พัน ธ์ ก ับ การขาดน้ า ของร่ า งกายที่เ ป็ น เพีย งครัง้ เดีย ว
ไม่จาเป็ นต้องตรวจวินิจฉัยต่อเพิม่ เติมอย่างอื่นๆ

ตัวอย่างที่ 10.45
ประวัติ

การสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกายร้อยละ 10-29 จากภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ
ผูป้ ่วยชาย อายุ 62 ปี หัวใจห้องบนเต้นพริ้ว (atrial fibrillation) มา 1 ปี และหัวใจ
ห้องล่างเต้นไม่สม่าเสมอ ด้วยอัตรา 75 ครัง้ /นาที

อาการปัจจุบนั

ไม่มอี าการ

การตรวจร่างกาย

อัตราชีพจร 75 ครัง้ /นาที
คลื่นไฟฟ้าหัว ใจ เอกซเรย์ทรวงอก และตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง

การตรวจทางคลิ นิก

อยู่ในเกณฑ์ปกติ
การวิ นิจฉัยโรค

หัวใจห้องบนเต้นพริว้ (atrial fibrillation) ทีม่ อี ตั ราการเต้นของหัวใจห้องล่างอยู่ในเกณฑ์
ปกติ (controlled ventricular response)

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 15 ของทัง้ ร่างกาย

คาอธิ บาย

ถ้าจาเป็ นต้องใช้ยาในการควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจห้องล่างเพื่อให้อยู่ในเกณฑ์
ทีร่ บั ได้ เปอร์เซ็นต์ความรุนแรงของการสูญเสียสมรรถภาพจะสูงขึน้

ตัวอย่างที่ 10.46
ประวัติ

การสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกายร้อยละ 10-29 จากภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ
ผูป้ ว่ ยชาย อายุ 52 ปี เป็ นลมหมดสติเมื่อ 8 เดือนก่อน ได้รบั การฝงั เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า
หัวใจชนิดถาวรเนื่องจากภาวะการนาไฟฟ้าหัวใจถูกปิ ดกัน้ อย่างสิน้ เชิง (complete heart
block)

อาการปัจจุบนั

ไม่มอี าการ

การตรวจร่างกาย

แข็ง แรง ความดัน โลหิต 120/80 มม.ปรอท ชีพ จร 72 ครัง้ /นาที ฟ งั เสีย งหัว ใจปกติ

การตรวจทางคลิ นิก

ไม่ได้ยนิ เสียง murmur
คลื่นไฟฟ้าหัวใจทัง้ หมดเป็ นจังหวะที่เกิดจากการกระตุ้นของเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ
อัตราการกระตุน้ 72 ครัง้ /นาที มีจงั หวะของหัวใจห้องล่างทีเ่ กิดก่อนกาหนด (premature
ventricular beats) มานานๆ ครัง้ แต่ ล ะครัง้ เครื่อ งกระตุ้ น ไฟฟ้ าหัว ใจสามารถรับ รู้

การวิ นิจฉัยโรค

แต่ยบั ยัง้ ไม่ได้จงึ ปล่อยกระแสไฟฟ้าออกไปตามจังหวะทีก่ าหนดไว้
Adams-Stroke attack จากภาวะการนาไฟฟ้าหัวใจถูกปิ ดกัน้ อย่างสิน้ เชิง ได้รบั การ
รักษาด้วยการฝงั เครื่องกระตุน้ ไฟฟ้าหัวใจทีข่ ณะนี้ทางานอย่างเหมาะสม

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 20 ของทัง้ ร่างกาย
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ตัวอย่างที่ 10.47
ประวัติ

การสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกายร้อยละ 30-49 จากภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ
ผูป้ ว่ ยชาย อายุ 44 ปี หัวใจเต้นเร็วผิดปกติเป็ นพักๆ ครัง้ ละ 5-15 นาที ร่วมกับอาการ
เวียนศีรษะ การทา vagal maneuver สามารถทาให้อาการดังกล่าวหายไปได้เป็ น
บางครัง้

เวลาหายจะหายทันที ไม่ เคยเป็ นลมหมดสติอ ย่ างชัด เจน หลังได้ร ับ ยา

verapamil 240 มก./วัน ยังมีอาการเป็ นบางครัง้ แต่เมื่อเพิม่ ยา verapamil เป็ น 360
มก./วัน ไม่มอี าการอีกเลย ผูป้ ว่ ยกินยามาเป็ นเวลา 13 เดือนจึงมารับการประเมินครัง้ นี้
อาการปัจจุบนั

มีอาการของหัว ใจเต้นเร็ว ทาให้อ่ อนเพลียและไม่สามารถท ากิจ กรรมระหว่ างวันได้
ตามปกติ

การตรวจร่างกาย

อัตราชีพจร สม่าเสมอเต้น 86 ครัง้ /นาที

การตรวจทางคลิ นิก

คลื่นไฟฟ้าหัวใจจากการติดเครื่อง Holter พบภาวะ supraventricular tachycardia
อัตราเร็ว 155 ครัง้ /นาที เข้าได้กบั หัวใจเต้นเร็วผิดจังหวะที่เกิดจาก reentry ของ
กระแสไฟฟ้าผ่าน AV node หรือ atroventricular nodal reentry tachycardia (AVNRT)

การวิ นิจฉัยโรค

หัวใจเต้นเร็วผิดจังหวะทีเ่ กิดจาก reentry ของกระแสไฟฟ้าผ่าน AV node ซึง่ ควบคุมได้
ด้วยยาต้านแคลเซียม

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 30 ของทัง้ ร่างกาย

คาอธิ บาย

ถ้ายังคงมีอาการแม้จะได้รบั ยาอยู่หรือมีอาการทีแ่ สดงว่าเลือดไปเลีย้ งสมองไม่เพียงพอ
ความรุนแรงของการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกายอาจสูงถึงร้อยละ 49

ตัวอย่างที่ 10.48
ประวัติ

การสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกายร้อยละ 30-49 จากภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ
ผูป้ ว่ ยชาย อายุ 58 ปี หัวใจห้องล่างซ้ายบีบตัวลดลงโดยไม่มอี าการ เคยหัวใจหยุดเต้น
นอกโรงพยาบาลเมื่อ 3 เดือนก่อน กลับมาเพื่อประเมินการทางานของเครื่องช็อคไฟฟ้า
หัวใจอัตโนมัติ (ICD) ทีฝ่ งั ไว้ ไม่มอี าการเป็ นลมหมดสติ มีอาการใจสันอย่
่ างมากจานวน

อาการปัจจุบนั

5 ครัง้ แต่ละครัง้ ได้รบั การช็อคหัวใจโดยเครื่องทีฝ่ งั ไว้ภายใน 45 วินาทีหลังเกิดอาการ
การช็อคหัวใจแต่ละครัง้ ทาให้ผปู้ ่วยรู้สกึ ไม่สบาย ไม่มภี าวะหัวใจล้มเหลวหรือเจ็บแน่ น
หน้าอก

การตรวจร่างกาย

อัตราชีพจร 80 ครัง้ /นาที การกระตุน้ ไฟฟ้าหัวใจปกติ

การตรวจทางคลิ นิก

เครื่องกระตุน้ และช็อคหัวใจทางานได้ปกติ

การวิ นิจฉัยโรค

หัวใจห้องล่างเต้นเร็วผิดจังหวะ (sustained ventricular tachycardia)

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 40 - 49 ของทัง้ ร่างกาย
ผูป้ ่วยรายนี้มภี าวะหัวใจห้องล่างเต้นเร็วผิดจังหวะทีจ่ าเป็ นต้องได้รบั การช็อคหัวใจ แต่

คาอธิ บาย

ไม่บ่อยมาก และยังคงทากิจกรรมต่างๆ ได้ปกติ เปอร์เซ็นต์ความรุนแรงจะสูงขึน้ ถ้า (ก)
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มีการช็อคเกิดขึน้ บ่อยกว่า 1 ครัง้ /สัปดาห์ (ข) มีอาการของหัวใจห้องล่างทีบ่ บี ตัวลดลง
หรือ (ค) มีอาการเป็ นลมหมดสติร่วมด้วยในช่วงเวลาทีม่ หี วั ใจเต้นเร็วผิดจังหวะ
ตัวอย่างที่ 10.49
ประวัติ

การสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 50-100 ของทัง้ ร่างกายจากภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ
ผูป้ ว่ ยหญิง อายุ 38 ปี ใจเต้นเร็วเป็ นพักๆ มาประมาณ 10 ปี ร่วมกับอาการแน่ นหน้าอก
คล้ายจะเป็ นลมและอ่อนเพลีย เป็ นลมหมดสติสองสามครัง้ โดยสามีต้องทาการช่วย
ฟื้ นคืนชีพ (CPR) หัวใจเต้นเร็วผิดจังหวะหยุดเองภายใน 30 นาทีโดยไม่จาเป็ นต้อง
ได้รบั การช็อคด้วยไฟฟ้า ได้รบั ยาต้านหัวใจเต้นผิดจังหวะหลายชนิดภายในช่วง 5 ปี
ทีผ่ ่านมา เช่น quinidine 300 มก. ทุก 6 ชัวโมง
่
procainamide 350 มก.ทุก 4 ชัวโมง
่
propranolol 160 มก. วันละ 2 ครัง้ สามารถควบคุมภาวะหัวใจเต้ นผิดจังหวะได้
พอสมควร ส่วนการใช้ยา verapamil ไม่สามารถป้องกันการเกิดหัวใจเต้นเร็วผิดจังหวะ
ได้

อาการปัจจุบนั

มีอาการเดือนละครัง้ แต่ไม่เป็ นลมหมดสติ ข้อเล็กๆของมือบวมเป็ นบางครัง้ ตอบสนองดี
ต่อยาสเตียรอยด์ขนาดต่า

การตรวจร่างกาย

ตรวจระบบหัวใจและหลอดเลือดไม่พบโรคของลิน้ หัวใจหรือกล้ามเนื้อหัวใจ

การตรวจทางคลิ นิก

ผลตรวจทางห้องปฏิบตั ิการเข้าได้กบั ภาวะ systemic lupus erythematosus (SLE)
คลื่นไฟฟ้าหัวใจขณะพักปกติ ขณะใจสันอั
่ ตราการเต้นของหัวใจเร็ว 200-250 ครัง้ /นาที
ศึกษาสรีระไฟฟ้าของหัวใจ (electrophysiologic study) ไม่พบการนาไฟฟ้าทีผ่ ดิ ปกติ แต่
กระตุน้ ให้เกิดหัวใจห้องล่างเต้นเร็วผิดจังหวะ (ventricular tachycardia) ได้ง่ายดายโดย
ทีร่ ปู ลักษณะของหัวใจห้องล่างเต้นเร็วผิดจังหวะดังกล่าวเหมือนกับขณะทีเ่ กิดขึน้ เอง

การวิ นิจฉัยโรค

หัวใจห้องล่างเต้นเร็วผิดจังหวะทีเ่ กิดซ้าๆ (recurrent ventricular tachycardia)

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 70 - 90 ของทัง้ ร่างกาย

คาอธิ บาย

ความรุนแรงของการสูญเสียสมรรถภาพของร่างกายขึ้นกับความถี่ของการเกิดหัวใจ
เต้นผิดจังหวะและอาการทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละครัง้

ตัวอย่างที่ 10.50
ประวัติ

การสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกายร้อยละ 50-100 จากภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ
ผูป้ ว่ ยชาย อายุ 42 ปี ได้รบั การรักษาด้วยยาและฝงั เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจเนื่องจาก
อาการเป็ นลมหมดสติมาเป็ นเวลา 8 ปี อาการเป็ นลมหมดสติเกิดขึน้ ทุกวัน ขัดขวาง
การทางาน ไม่สามารถออกจากบ้านไปทางานได้เพราะมีอาการหน้ามืด เป็ นลมเกิดขึน้
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โดยไม่ อ าจทราบล่ ว งหน้ า ไม่ สามารถขับ รถยนต์ ห รือ ใช้อุ ป กรณ์ ต่ า งๆ ที่อ าจท าให้
เกิดอันตรายหากเป็ นลมหมดสติขน้ึ
การตรวจร่างกาย

ปกติ

การตรวจทางคลิ นิก

ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง และการตรวจหัวใจด้วยการเดินสายพาน
ไม่พบความผิดปกติ

การวิ นิจฉัยโรค

ภาวะเป็ นลมหมดสติทเ่ี ป็ นซ้า แม้จะได้รบั การรักษาอย่างเต็มทีแ่ ล้ว

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 75 - 90 ของทัง้ ร่างกาย

คาอธิ บาย

มีอาการเป็ นลมหมดสติทุกวันแม้จะได้รบั การรักษาอย่างเต็มทีแ่ ล้ว
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ตาราง 10-12 บทสรุปรวมการประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของของระบบหัวใจ
ประวัติ และอาการ
สาคัญ
มีอาการทางระบบหัวใจและ
หลอดเลือด (เช่น แน่น
หน้าอก อ่อนเพลีย ใจสัน่
เหนื่อย) และอาการอื่นทัวๆ
่
ไป รวมถึงผลกระทบของ
อาการดังกล่าวต่อ
ความสามารถในการทางาน
และการทากิจวัตรประจาวัน
-พยากรณ์โรคหากมีการ
เปลีย่ นแปลงอาการ
-ทบทวนประวัตกิ ารรักษาที่
ผ่านมา
โรคลิ้นหัวใจ ซักถามอาการและข้อจากัด
ทีเ่ ป็ นผลจากการออกแรง
(เช่น อาการเจ็บหน้าอก)
-ประเมินหาปริมาณเลือดที่
ออกจากหัวใจ (cardiac
output) ภาวะหัวใจล้มเหลว
เลือดคัง่
ความ
ผิดปกติ
โรคหัวใจ
ทัวไป
่

การตรวจ ร่างกาย
ตรวจร่างกายอย่าง
ละเอียดเน้นการประเมิน
ระบบหัวใจและหลอด
เลือด

การประเมิ นการทางาน
ของหัวใจ
ได้ขอ้ มูลจากการตรวจ
เพิม่ เติมทีส่ าคัญ (เช่น
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ การตรวจ
หัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อน
ความถีส่ งู การตรวจหัวใจ
ขณะออกกาลัง การตรวจ
สวนหัวใจ)

อัตราการเต้น จังหวะของ ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียง
หัวใจ (rhythm) เสียง
สะท้อนความถีส่ งู หรือ
หัวใจ และการทางานของ การตรวจสวนหัวใจ
อวัยวะอื่นๆ

การวิ นิจฉัย

ความเสียหาย
ของอวัยวะส่วนปลาย
ประเมินผลทีเ่ กิดจากการ
เป็ นโรค รวมทัง้ อวัยวะ
ส่วนปลายทีถ่ ูกทาลายและ
สูญเสียการทางาน

ความรุนแรงการสูญเสีย
สมรรถภาพ
บันทึกการวินจิ ฉัยทีส่ าคัญ ตามข้อบ่งชีท้ ไ่ี ด้กล่าวไว้แล้วใน
ทัง้ หมด ให้ขอ้ สังเกตว่า
บทนี้
การเปลีย่ นแปลงของโรคดี
ขึน้ จนถึงขีดสุดหรือยัง ถ้า
ยังให้พจิ ารณาว่าจะ
ประเมินโดยใช้ภาวะใด
และเมื่อใดของการดาเนิน
โรค

ประเมินอวัยวะอื่นทีม่ ี
ความเกีย่ วข้อง (เช่น ปอด
ไต) เพื่อหาการคังของ
่
เลือดหรือการทางานที่
ลดลง

ลิน้ หัวใจเอออร์ตกิ หรือ
ดูตาราง 10-5
ไมตรัลตีบ ลิน้ หัวใจไมตรัล
หย่อน ลิน้ หัวใจเอออร์ตกิ
หรือไมตรัลรัว่ โรคของลิน้
หัวใจเอออร์ตกิ และ/หรือ
ลิน้ หัวใจไมตรัล หัวใจ
ห้องล่างบีบตัวลดลง
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ตาราง 10-12 บทสรุปรวมการประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของของระบบหัวใจ
ความ
ผิดปกติ
โรคหลอด
เลือดหัวใจ

โรคหัวใจ
พิ การแต่
กาเนิ ด

ภาวะผิดปกติ
ของ
กล้ามเนื้ อ
หัวใจ

ประวัติ และอาการ
สาคัญ
อาการเจ็บแน่นหน้าอก
อาการทีเ่ กิดจากการทางาน
ของหัวใจห้องล่างลดลง
การออกแรงทีถ่ ูกจากัดด้วย
อาการอ่อนเพลีย ใจสัน่
เหนื่อย และเจ็บแน่น
หน้าอกจากหัวใจขาดเลือด
เหนื่อย อ่อนเพลีย ใจสัน่
อาการแสดงของอวัยวะ
ส่วนปลายทีถ่ ูกทาลาย

เหนื่อยเวลาออกแรง เจ็บ
แน่นหน้าอก เป็ นลมหมด
สติ ภาวะหัวใจล้มเหลว
เลือดคัง่

การตรวจ ร่างกาย

การประเมิ นการทางาน
ของหัวใจ
อัตราการเต้นของหัวใจ การสวนหลอดเลือดหัวใจ
จังหวะการเต้น เสียง
เอกซเรย์ทรวงอก
หัวใจ และการทางานของ คลื่นไฟฟ้าหัวใจ การบีบตัว
อวัยวะอื่นๆ
ของหัวใจห้องล่างซ้าย ซึง่
อาจตรวจขณะพักหรือขณะ
ออกกาลัง

ความเสียหาย
ของอวัยวะส่วนปลาย
ประเมินอวัยวะอื่นทีม่ ี
ความเกีย่ วข้อง (เช่น
สมอง ปอด ไต ตา
หลอดเลือดส่วนปลาย)

คลื่นไฟฟ้าหัวใจ เอกซเรย์
ทรวงอก การตรวจด้วยสาร
กัมมันตรังสี ตรวจหัวใจด้วย
คลื่นเสียงสะท้อนความถีส่ งู
การวัดข้อมูลทาง
hemodynamics การสวน
หลอดเลือด
อัตราการเต้นของหัวใจ ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียง
จังหวะการเต้น เสียง
ความถีส่ งู คลื่นไฟฟ้าหัวใจ
หัวใจ และการทางานของ เอกซเรย์ทรวงอก การ
อวัยวะอื่นๆ
ทางานของหัวใจห้องล่างที่
ผิดปกติ การปิ ดกัน้ ทางออก
ของเลือดแดงทีห่ วั ใจห้อง
ล่างซ้าย

ประเมินอวัยวะอื่นทีม่ ี
ความเกีย่ วข้อง (เช่น
สมอง ปอด ไต หลอดเลือด
ส่วนปลาย)

อัตราการเต้นของหัวใจ
จังหวะการเต้นและเสียง
หัวใจ และการทางานของ
อวัยวะอื่นๆ

การวิ นิจฉัย
กล้ามเนื้อหัวใจตาย
เฉียบพลัน เจ็บแน่น
หน้าอกจากหัวใจขาด
เลือด หลอดเลือดแดง
โคโรนารีหดตัว หัวใจ
ห้องล่างซ้ายล้มเหลว

ความรุนแรงการสูญเสีย
สมรรถภาพ
ดูตาราง 10-6

ลิน้ หัวใจตีบ ผนังกัน้ หัวใจ ดูตาราง10-8
รัว่ ความผิดปกติของลิน้
หัวใจ tetralogy of Fallot ,
ความพิการEbstein’s
การสลับตาแหน่งของ
หลอดเลือดใหญ่ กลุ่มโรค
Eisenmenger’s
ประเมินอวัยวะอื่นทีม่ ี
กล้ามเนื้อหัวใจโตเลือดคัง่ ดูตาราง 10-9
ความเกีย่ วข้อง (เช่น
กล้ามเนื้อหัวใจหนา
สมอง ปอด ไต หลอดเลือด ผิดปกติ restrictive
ส่วนปลาย)
cardiomyopathy
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ตาราง 10-12 บทสรุปรวมการประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของของระบบหัวใจ
ความ
ผิดปกติ
โรคของเยื่อ
หุ้มหัวใจ

ประวัติ และอาการ
การตรวจ ร่างกาย
สาคัญ
-เจ็บหน้าอก
บันทึกอัตราการเต้นของ
-ยังมีการอักเสบทีด่ าเนินอยู่ หัวใจ จังหวะการเต้น
โดยมีระดับ ESR ทีย่ งั สูง
และเสียงหัวใจ
(pericardial rub, early
diastolic pericardial
knock) และการทางาน
ของอวัยวะอื่นๆ

ความเสียหาย
ของอวัยวะส่วนปลาย
ประเมินอวัยวะอื่นทีม่ ี
ความเกีย่ วข้อง (เช่น
สมอง ปอด ไต หลอดเลือด
ส่วนปลาย)

ภาวะหัวใจ
เต้นผิด
จังหวะ

เป็ นลมหมดสติ อ่อนเพลีย
ไม่มแี รง ใจสัน่ มึนศีรษะ
แน่นหรือหนักในหน้าอก
หายใจไม่สะดวก

ประเมินอวัยวะอื่นทีม่ ี
ความเกีย่ วข้อง (เช่น
สมอง ปอด ไต หลอดเลือด
ส่วนปลาย)

การประเมิ นการทางาน
ของหัวใจ
ตรวจพบน้าในช่องเยื่อหุม้
หัวใจ การหนาตัวหรือ
หินปูนทีเ่ กาะเยื่อหุม้ หัวใจ
ด้วยการตรวจหัวใจด้วย
คลื่นเสียงความถีส่ งู หรือ
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ หรือ
ตรวจด้วยคลื่น สนามแม่เหล็ก
และการสวนหัวใจ
อัตราการเต้นของหัวใจ -คลื่นไฟฟ้าหัวใจพบจังหวะ
จังหวะการเต้นและเสียง การเต้นหัวใจทีเ่ กิดก่อน
หัวใจ ค้นหาหลักฐานว่ามี จังหวะปกติซง่ึ เกิดขึน้ บ่อย
ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ หัวใจเต้นเร็วผิดจังหวะ
และความถีท่ เ่ี กิดขึน้
-ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียง
สะท้อนความถีส่ งู พบหัวใจ
ห้องบนโต

การวิ นิจฉัย
เยื่อหุม้ หัวใจอักเสบชนิด
บีบรัดหรือเยื่อหุม้ หัวใจ
อักเสบไม่ทราบสาเหตุ
ภาวะ tamponade เนื้อ
งอก น้าในช่องเยื่อหุม้
หัวใจ การทาลายของเยื่อ
หุม้ หัวใจ
เป็ นลมหมดสติ หัวใจห้อง
ล่างเต้นเร็วผิดจังหวะ
(VT) หัวใจห้องบนเต้น
พริว้ (AF) การนาไฟฟ้า
หัวใจถูกปิ ดกัน้ โดยสิน้ เชิง
จังหวะหัวใจทีเ่ ต้นก่อน
จังหวะปกติ (premature
complexes)

ความรุนแรงการสูญเสีย
สมรรถภาพ
ดูตาราง 10-10

ตาราง 10-11
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บทที่ 11
ระบบหัวใจและหลอดเลือด:
หลอดเลือดทั ่วร่างกายและหลอดเลือดปอด
11.1 ความดันโลหิ ตสูง
11.1.1 เกณฑ์การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกายเนื่ องจากภาวะความดันโลหิ ตสูง

11.2 โรคของหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้า
11.2.1 เกณฑ์การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกายเนื่ องจากโรคของหลอดเลือดแดง
ใหญ่เอออร์ต้า

11.3 โรคหลอดเลือดของแขนขา
11.3.1 เกณฑ์การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกายเนื่ องจากโรคของหลอดเลือดส่วน
ปลาย
ของร่างกาย

11.4 โรคของหลอดเลือดแดงใหญ่ของปอด
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บทที่ 11
ระบบหัวใจและหลอดเลือด:
หลอดเลือดทั ่วร่างกายและหลอดเลือดปอด
เนื้อหาในบทนี้จะกล่าวถึงเกณฑ์การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพในระบบหลอดเลือดทัวร่
่ างกายและ
หลอดเลือดระบบปอด ซึง่ มีผลกระทบต่อความสามารถในการทางานและการประกอบกิจวัตรประจาวัน ข้อมูลดังกล่าว
จะอิงกับเนื้อหา การประเมินทางการแพทย์ การวิเคราะห์สงิ่ ตรวจพบและเกณฑ์ประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของ
หัวใจในบทที่ 10 ข้อมูลเกีย่ วกับการประเมินสมรรถภาพของผูป้ ว่ ยโรคหัวใจได้แสดงไว้ในตารางที่ 10-1

11.1 ความดันโลหิ ตสูง
JNC-6 (The sixth report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation and
Treatment of High Blood Pressure: JNC-6) ให้นิยามโรคความดันโลหิตสูงหมายถึง ภาวะทีม่ คี ่าความดันโลหิตขณะ
หัวใจบีบตัว (systolic blood pressure) มากกว่าหรือเท่ากับ 140 มม.ปรอท หรือความดันโลหิตขณะหัวใจคลายตัว
(diastolic blood pressure) จากการวัดสองครัง้ มากกว่า 89 มิลลิเมตรปรอท (ตารางที่ 11-1: การแบ่งระดับของความ
ดันโลหิตสูงในผูใ้ หญ่โดย JNC-6)
ตารางที่ 11-1 การแบ่งระดับความดันโลหิตสูงในผูใ้ หญ่
ลาดับขัน้ ของความดันโลหิต
ลาดับขัน้ ของภาวะความดันโลหิตสูง
ความดันโลหิต เหมาะสม
ปกติ ปกติถงึ สูง
ขัน้ ที1่
ขัน้ ที2่
ขัน้ ที3่
ซิสโตลิก
<120
<130
130-139 140-159
160-179
> 180
และ
และ
หรือ
หรือ
หรือ
หรือ
ไดแอสโตลิก
<80
<85
85-89
90-99
100-109
> 110
*ดัดแปลงจากแนวปฏิบตั ใิ หม่ล่าสุดจากรายงานการประชุมของคณะกรรมการร่วมแห่งชาติในการป้องกัน ตรวจค้น ประเมิน และรักษาความดันโลหิตสูง ครัง้ ที ่
6 (JNC 6)

โรคความดันโลหิตสูงเป็ นสาเหตุ ท่ที าให้ผู้ป่วยไปพบแพทย์ท่แี ผนกผู้ป่วยนอกมากที่สุดในประเทศสหรัฐ
อเมริกา สามารถก่อให้เกิดโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และภาวะไตวายได้ ในสหรัฐอเมริกาผลกระทบจากค่าใช้จ่าย
สาหรับ โรคหัว ใจและโรคหลอดเลือ ดสมองสูง มากกว่ า 29 ล้า นเหรีย ญดอลลาร์ส หรัฐ ต่ อ ปี จากอุ บ ัติก ารณ์ แ ละ
ภาวะแทรกซ้อนของโรคความดันโลหิตสูงทาให้มกี ารตื่นตัวทางด้านสาธารณสุขในโรคดังกล่าวมากขึน้ โดยเฉพาะใน
ภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และในกลุ่มแอฟริกาอเมริกนั
กลุ่มโรคหัวใจจากภาวะความดันโลหิตสูง ประกอบด้วยโรคหัวใจจากความดันโลหิตสูงภาวะหัวใจล้มเหลวทัง้
แบบซิสโตลิกและไดแอสโตลิกทีม่ สี าเหตุจากโรคความดันโลหิตสูง อาการเจ็บหน้าอกทีม่ สี ่วนเกีย่ วข้องกับโรคความดัน
โลหิตสูง และภาวะกล้ามเนื้อหัวใจหนาจากโรคความดันโลหิตสูง ภาวะโรคหัวใจจากความดันโลหิตสูง อาจก่อให้เกิด
การสูญเสียสมรรถภาพและจาเป็ นต้องได้รบั การรักษาอย่างจริงจัง กลวิธใี นการรักษาแบบป้องกันล่วงหน้าอาจช่วยลด
ความเสีย่ งในการเกิดพยาธิสภาพของหัวใจ อาการจากภาวะความดันโลหิต สูงและการสูญเสียหน้าที่ของอวัยวะของ
ร่างกายในส่วนอื่นๆได้
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11.1.1 เกณฑ์การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของร่างกายเนื่ องจากภาวะความดันโลหิ ตสูง
ก่อนการประเมินฯ ควรมีการตรวจโดยละเอียดเพื่อยืนยันว่าผูป้ ่วยมีภาวะแทรกซ้อนทางระบบหัวใจและ
หลอดเลือดจากโรคความดันโลหิตสูง เนื่องจากผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดจากความดันโลหิตสูงมักไม่มอี าการ
จนกว่าจะเข้าสู่ระยะท้ายของโรค การจัดระดับการสูญเสียสมรรถภาพจากโรคดังกล่าวจึงจาเป็ นต้องอาศัยข้อมูลความ
เสียหายของอวัยวะส่วนปลายซึ่งเกิดขึน้ ได้แม้ผู้ป่วยยังไม่มอี าการใดๆ ตารางที่ 11-2 แสดงเกณฑ์การประเมิน
การสูญเสียสมรรถภาพของร่างกายจากภาวะความดันโลหิตสูง
ตารางที่ 11.2 เกณฑ์การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของร่างกายเนื่องจากภาวะความดันโลหิตสูง
ระดับการสูญเสียสมรรถภาพ
ระดับ 1 สูญเสียฯ ร้อยละ 0-9 ของทัง้ ร่างกาย

อาการและอาการแสดง
ความดันโลหิตสูงขัน้ ที่ 1 หรือ 2 โดยไม่มอี าการ ไม่ได้รบั การรักษา
ด้วยยาใดๆ
หรือ
ความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติจากการรักษาด้วยยาลดความดัน
และ
ไม่มคี วามเสียหายของอวัยวะส่วนปลาย
ระดับ 2 สูญเสียฯ ร้อยละ 10-29 ของทัง้ ร่างกาย ความดันโลหิตสูงขัน้ ที่ 1 หรือ 2 ได้รบั ยาลดความดันโลหิตหลาย
ชนิด โดยไม่มอี าการ
หรือ
ได้รบั การรักษาด้วยยาลดความดันโลหิตร่วมกับการตรวจพบซึง่
แสดงว่าน่าจะมีความเสียหายของอวัยวะส่วนปลาย
ข้อหนึ่งข้อใดต่อไปนี้:
(1) มีโปรตีนรัวทางป
่
สั สาวะ พบความผิดปกติของตะกอนปสั สาวะ
ไม่พบภาวะสูญเสียสมรรถภาพของไตจากการวัดระดับ blood urea
nitrogen (BUN) หรือ serum creatinine
(2) พบการเปลีย่ นแปลงชัดเจนทีห่ ลอดเลือดแดงเล็กจากการตรวจ
จอตา เช่นพบลักษณะ ‚copper‛ หรือ ‚silver‛ wiring หรือ มีการ
เปลีย่ นแปลงเกิดจุดทับซ้อนของหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดา
โดยอาจมีหรือไม่มจี ุดเลือดออกหรือexudates
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ระดับการสูญเสียสมรรถภาพ
อาการและอาการแสดง
ระดับ 3 สูญเสียฯ ร้อยละ 30-49 ของทัง้ ร่างกาย ความดันโลหิตสูงขัน้ ที่ 3 แม้จะได้รบั ยาลดความดันโลหิตหลายชนิด
โดยไม่มอี าการ
หรือ
ได้รบั ยาลดความดันโลหิตร่วมกับการตรวจพบซึง่ แสดงว่าน่าจะมี
ความเสียหายของอวัยวะส่วนปลายทีร่ ุนแรงมากขึน้ ข้อใดข้อหนึ่ง
ต่อไปนี้:
(1) มีโปรตีนรัวทางป
่
สั สาวะ พบความผิดปกติของตะกอนปสั สาวะ
พบภาวะเสือ่ มสมรรถภาพของไตจากการวัดระดับ blood urea
nitrogen (BUN) และ serum creatinine และ ค่า creatinine
clearance ลดลง 20-50% จากค่าปกติ
(2) พบผนังหัวใจห้องล่างซ้ายหนาผิดปกติ(LV hypertrophy)จาก
การตรวจด้วยคลื่นไฟฟ้าหัวใจหรือการตรวจ echocardiography
แต่ไม่มอี าการของภาวะหัวใจล้มเหลว
ระดับ 4 สูญเสียฯ ร้อยละ 50-100 ของทัง้
ความดันโลหิตสูงขัน้ ที่ 1-3 ทีไ่ ด้รบั ยาลดความดันโลหิตร่วมกับข้อ
ร่างกาย
ใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
(1) มีโปรตีนรัวทางป
่
สั สาวะ พบความผิดปกติของตะกอนปสั สาวะ
พบภาวะเสือ่ มสมรรถภาพของไตจากการวัดระดับ blood urea
nitrogen (BUN) และ serum creatinine และค่า creatinine
clearance <20% ของค่าปกติ
(2) ระบบหลอดเลือดสมองถูกทาลายอันเป็ นผลมาจากความดัน
โลหิตสูง หรือเคยมีภาวะผิดปกติของสมอง (encephalopathy) ที่
เกิดจากความดันโลหิตสูง
(3) ผนังหัวใจห้องล่างซ้ายหนาผิดปกติ การบีบตัวของหัวใจ
ผิดปกติ และ/หรือ มีอาการและอาการแสดงของหัวใจล้มเหลว
เนื่องจากความดันโลหิตสูง
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ตัวอย่างที่ 11.1

การสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกายร้อยละ 0-9 เนื่องจากกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด
จากความดันโลหิตสูง

ประวัติ

หญิง อายุ 55 ปี เป็ น โรคความดัน โลหิต สูง ชนิ ด ไม่ ท ราบสาเหตุ ม า 5 ปี ได้ร ับ ยาต้า น
angiotensin II และยาขับปสั สาวะ ค่าความดันปกติก่อนพบแพทย์

อาการปัจจุบนั

ไม่มอี าการ ไม่มผี ลข้างเคียงจากยาทีไ่ ด้รบั

การตรวจร่างกาย
การตรวจทางคลิ นิก

ปกติ ความดันโลหิต 105/78 มม.ปรอท
คลื่นไฟฟ้าหัวใจอยู่ในเกณฑ์ปกติ

การวิ นิจฉัยโรค

ความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุทไ่ี ด้รบั การควบคุมอย่างเหมาะสม

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 0 ถึง 3 ของทัง้ ร่างกาย

คาอธิ บาย

ควรให้การรักษาทางยาอย่างต่อเนื่อง การสูญเสียสมรรถภาพประเมินจากการเปลีย่ นแปลง
ทางสรีระวิทยาของความดันโลหิตสูง ยาทีไ่ ด้รบั และผลกระทบต่อการทากิจวัตรประจาวัน
หากมีก ารเปลี่ย นแปลงชนิ ด ของยาที่ใ ช้ใ นการรัก ษาให้ ป ระเมิน ระดับ ภาวะสู ญ เสีย
สมรรถภาพใหม่

ตัวอย่างที่ 11.2

การสูญ เสีย สมรรถภาพร้อ ยละ0-9ของทัง้ ร่ า งกายจากกลุ่ ม โรคหัว ใจและหลอดเลือ ด

ประวัติ

เนื่องจากความดันโลหิตสูง
ผูป้ ่วยชายอายุ 26 ปี ความดันโลหิตสูงตัง้ แต่อายุ 18 ปี โดยไม่ทราบสาเหตุ ไม่มอี าการ
ความดันโลหิตยังคงสูงแม้จะจากัดเกลือ ควบคุมน้าหนัก และออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ
จึงต้องกินยารักษาความดันโลหิตสูง

อาการปัจจุบนั

หยุดยามา 1 ปี มาพบแพทย์เพื่อขอคาปรึกษา

การตรวจร่างกาย

ความดันโลหิตท่านัง่ 160/95 มม.ปรอท จากแขนทัง้ สองข้าง ความดันโลหิต 160/95 มม.
ปรอท จากขาขวา ชีพจรแรงดี ตรวจติดตามความดันโลหิต 1 สัปดาห์ถดั มา พบว่า

การตรวจทางคลิ นิก

ไม่เปลีย่ นแปลงจากเดิม การตรวจร่างกายอื่นๆอยู่ในเกณฑ์ปกติ
คลื่นไฟฟ้าหัวใจและเอกซเรย์ปอดปกติ ผลตรวจเลือดเพื่อประเมินระดับเกลือแร่ในร่างกาย
และการทางานของไต (BUN, serum creatinine) อยู่ในเกณฑ์ปกติ

การวิ นิจฉัยโรค

โรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ

ผลการประเมิ น

สูญเสีบสมรรถภาพภาพร้อยละ 1 ถึง 3 ของทัง้ ร่างกาย

คาอธิ บาย

มีความดันโลหิตระดับสูงเล็กน้อย ควรตรวจติดตามค่าความดันโลหิตหลังการรักษาด้วยยา

ตัวอย่างที่ 11.3

การสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่ างกายร้อยละ10-29จากกลุ่ มโรคหัว ใจและหลอดเลือ ด
เนื่องจากความดันโลหิตสูง

581
ประวัติ

ชายอายุ 44 ปี มีภาวะอุดกัน้ ทางเดินหายใจขณะหลับ (obstructive sleep apnea) ความ
ดันโลหิตสูง ได้รบั ยาต้านเบต้า ยาขับปสั สาวะ และยาต้าน ACE

อาการปัจจุบนั

มีอาการเหนื่อยเล็กน้อยขณะวิง่ ออกกาลังกาย

การตรวจร่างกาย

ความดันโลหิต 145/90 มม.ปรอท พบลักษณะ silver wire เล็กน้อยจากการตรวจจอตา
การตรวจร่างกายอื่นๆอยู่ในเกณฑ์ปกติ

การตรวจทางคลิ นิก

ระดับเกลือแร่ในเลือดปกติ

การวิ นิจฉัยโรค

ความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ ท่ตี อบสนองไม่ดีต่อการรักษาด้วยยาลดความดัน
โลหิต ยังคงมีความดันโลหิตสูงขัน้ ที่ 1

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 10 ถึง 15 ของทัง้ ร่างกายจากโรคความดันโลหิตสูงและต้องรวม
การสู ญ เสีย สมรรถภาพของทัง้ ร่ า งกายจากภาวะอุ ด กัน้ ทางเดิน หายใจขณะหลับ
(obstructive sleep apnea) เข้าไปด้วย

คาอธิ บาย

การสูญเสียสมรรถภาพจะสูงขึน้ หากระดับความดันโลหิตสูงมากขึน้ หรือมีอาการเมื่อออก
แรงมากขึน้ การที่ผู้ป่วยยังคงมีความดันโลหิตสูงแม้ว่าจะได้รบั ยาลดความดันโลหิตสูง
หลายชนิ ด อาจมีค วามสัม พัน ธ์ก ับ ภาวะอุ ด กัน้ ทางเดิน หายใจขณะหลับ สมควรตรวจ
echocardiogram ในผูป้ ่วยรายนี้ เนื่องจากอาการเหนื่อยขณะออกแรงอาจเกิดจากภาวะ
กล้ามเนื้อหัวใจหนาซึง่ หากพบจะเพิม่ ระดับการสูญเสียสมรรถภาพฯ มากขึน้

ตัวอย่างที่ 11.4

การสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกายร้อยละ 10-29 จากกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด

ประวัติ

เนื่องจากความดันโลหิตสูง
ผูป้ ่วยหญิงอายุ 40 ปี เป็ นความดันโลหิตสูงขณะตัง้ ครรภ์เมื่ออายุ 32 ปี ความดันโลหิต
ลดลงเป็ นปกติหลังคลอด 3 สัปดาห์และที่ 12 เดือน ยังมีประจาเดือนตามปกติ ขณะนี้วดั
ความดันโลหิตหลายครัง้ อยู่ในช่วง 150/100 ถึง 160/105 มม.ปรอท ความดันโลหิตทีข่ าสูง
กว่าปกติ การจากัดเกลือและการออกกาลังกายตามโปรแกรมไม่สามารถควบคุมความดัน
โลหิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ จาเป็ นต้องได้รบั การรักษาด้วยยา

อาการปัจจุบนั

ปวดศีรษะเป็ นบางครัง้

การตรวจร่างกาย

อยู่ในเกณฑ์ปกติ
คลื่นไฟฟ้าหัวใจและเอกซเรย์ปอดปกติ ค่า electrolyte, BUN และ creatinine ปกติ
ผลตรวจปสั สาวะพบโปรตีนรัว่ 2+ โดยมีการตรวจยืนยัน 2 ครัง้ ตะกอนปสั สาวะพบเม็ด
เลือดแดงหนึ่งถึงสามตัวต่อ high power field ปริมาณโปรตีนในปสั สาวะ 24 ชัวโมงเท่
่
ากับ

การตรวจทางคลิ นิก

1,400 มิลลิกรัม
การวิ นิจฉัยโรค

โรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุร่วมกับภาวะโปรตีนรัวทางป
่
สั สาวะ

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 15 ของทัง้ ร่างกาย

582
คาอธิ บาย

ควรตรวจติดตามภาวะเสื่อมสมรรถภาพของไตและการเสียหน้าที่ของอวัยวะส่วนปลาย
อื่นๆ

ตัวอย่างที่ 11.5

การสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกายร้อยละ 30-49 เนื่องจากกลุ่มโรคหัวใจและหลอด

ประวัติ

เลือดจากความดันโลหิตสูง
ผูป้ ว่ ยชายอายุ 48 ปี เป็ นความดันโลหิตสูงขัน้ รุนแรง กินยาไม่สม่าเสมอ ปจั จุบนั ได้ยาต้าน
เบต้า ยาขยายหลอดเลือดส่วนปลาย และยาขับปสั สาวะ

อาการปัจจุบนั

ไม่มี ใช้ชวี ติ แบบจากัดกิจกรรม

การตรวจร่างกาย

ความดันโลหิตทีแ่ ขน 170/95 มม.ปรอททัง้ สองข้าง อัตราชีพจร 64 ครัง้ /นาที ไม่พบภาวะ
หัวใจล้มเหลว ตรวจจอตาพบปฏิกริ ยิ าต่อแสง (light reflex) ของหลอดเลือดแดงเล็กเพิม่ ขึน้
และเกิด จุ ดทับ ซ้อ นของหลอดเลือ ดแดงและหลอดเลือดดา โดยไม่ มีจุ ด เลือ ดออกหรือ
exudates ปลายเส้นประสาทตา (disk) แบนลง คลาหัวใจพบ sustained impulse ขยาย
ใหญ่ขน้ึ ทีต่ าแหน่ งปกติของหัวใจห้องล่างซ้า ย ฟงั หัวใจพบเสียงหนึ่งปกติ เสียงสองดังขึน้

การตรวจทางคลิ นิก

และมีเสียงสี่ (S4 gallops)
คลื่นไฟฟ้าหัวใจพบผนังหัวใจห้องล่างซ้ายหนา R wave สูงและ T wave หัวกลับใน lateral
chest lead เอกซเรย์ทรวงอกพบเงาหัวใจโตเล็กน้อย ลักษณะของหลอดเลือดในปอดปกติ
ระดับเกลือแร่ในเลือดปกติ ผลตรวจปสั สาวะปกติ

การวิ นิจฉัยโรค

โรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ และโรคหัวใจที่มสี าเหตุจากความดันโลหิตสูง
เนื่องจากตรวจพบผนังหัวใจห้องล่างซ้ายหนาตัวขึน้

ผลการประเมิ น

สูญเสียสรรถภาพร้อยละ 30-39 ของทัง้ ร่างกาย

ตัวอย่างที่ 11.6

การสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกายร้อยละ 30-49 จากกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด

ประวัติ

เนื่องจากความดันโลหิตสูง
ผูป้ ว่ ยชาย อายุ 55 ปี เป็ นความดันโลหิตสูง ได้รบั ยาต้านเบต้าและยาต้าน ACE สามารถ
ควบคุมความดันโลหิตได้ดอี ยู่ในช่วงปกติ

อาการปัจจุบนั
การตรวจร่างกาย

ไม่มี ใช้ชวี ติ แบบจากัดกิจกรรม
ปกติ ยกเว้นฟงั หัวใจได้ยนิ เสียงสี่ (S4) และคลาหัวใจได้ sustained apical impulse

การตรวจทางคลิ นิก

คลื่นไฟฟ้าหัวใจพบหัวใจห้องล่างซ้ายหนา ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สงู พบ
ผนังหัวใจหนาตัว การบีบตัวของหัวใจปกติ การคลายตัวผิดปกติในระดับ II/IV

การวิ นิจฉัยโรค

โรคหัวใจที่มสี าเหตุจากความดันโลหิตสูง มีหวั ใจห้องล่างซ้ายหนา และการคลายตัวของ
หัวใจผิดปกติในระยะแรก

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 30-39 ของทัง้ ร่างกาย

583
คาอธิ บาย

มีหลักฐานแสดงว่ามีความเสียหายของอวัยวะส่วนปลายชัดเจน แต่ยงั ไม่มอี าการ การใช้ยา
สามารถควบคุมความดันโลหิตสูงและรักษาการทางานทีผ่ ดิ ปกติของอวัยวะส่วนปลายได้
ระดับความสูญเสียสมรรถภาพจะสูงขึน้ ถ้า (ก) มีอาการมากขึน้ (ข) ต้องใช้ยาเพิม่ ขึน้ เพื่อ
ควบคุมความดันโลหิต (ค) มีหลักฐานที่แสดงว่ามีความเสียหายของอวัยวะส่วนปลาย
เพิม่ ขึน้ อีก

ตัวอย่างที่ 11.7

การสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกายร้อยละ 50-100 จากกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด

ประวัติ

เนื่องจากความดันโลหิตสูง
ผูป้ ว่ ยชาย อายุ 48 ปี เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเป็ นเวลา 2 สัปดาห์เมื่อ 8 เดือนก่อน
ด้วยเรื่องปวดศีรษะ มองภาพไม่ชดั และหายใจไม่เต็มอิม่ ความดันโลหิตขณะนัน้ 260/160
มม.ปรอททัง้ แขนและขา ซึม ไม่พบลักษณะทางระบบประสาทผิดปกติทบ่ี ่งชีว้ ่ามีตาแหน่ ง
รอยโรคทีจ่ าเพาะในสมอง ตรวจจอตาพบมีการหดตัวของเส้นเลือดแดง มีจุดเลือดออกและ
ปลายเส้นประสาทตาบวม (papilledema) ทัง้ สองข้าง

อาการปัจจุบนั

ไม่มี

การตรวจร่างกาย

ปลายเส้นประสาทตาทีบ่ วมหายไปหลังได้รบั การรักษา ยังคงไม่มอี าการใดๆ ตรวจหัวใจ
ปอด ช่องท้องอยู่ในเกณฑ์ปกติ ยกเว้นความดันไดแอสโตลิกยังคงสูงกว่า 120 มม.ปรอท

การตรวจทางคลิ นิก

แม้จะได้รบั ยาลดความดันโลหิตถึง 3 ขนาน
เอกซเรย์ทรวงอกปกติ คลื่นไฟฟ้าหัวใจพบ T wave เตี้ยลงใน lateral chest leads ค่า
BUN 111.3 มิลลิโมล/ลิตร (40 มก./ดล.), creatinine 203 มิลลิโมล/ลิตร (2.3 มก./ดล.)
ตรวจปสั สาวะผิดปกติโดยมีโปรตีนรัว่ 3+ มีเม็ดเลือดแดงปนในปสั สาวะเป็ นจานวนมาก
เม็ดเลือดขาวปนในปสั สาวะเล็กน้อย

การวิ นิจฉัยโรค

โรคความดันโลหิตสูงชนิ ดไม่ทราบสาเหตุ ที่มีประวัติภาวะผิดปกติของสมองเนื่องจาก
ความดันโลหิตสูง (hypertensive encephalopathy)

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 55 ของทัง้ ร่างกาย

คาอธิ บาย

การสูญเสียสมรรถภาพจะต่ากว่านี้ถา้ ระดับความดันไดแอสโตลิกลดลงและการทางานของ
ไตกลับสูป่ กติ แต่จะไม่ลดลงถ้าความผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่งยังคงอยู่

ตัวอย่างที่ 11.8

การสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกายร้อยละ 50-100 เนื่องจากกลุ่มโรคหัวใจและหลอด

ประวัติ

เลือดจากความดันโลหิตสูง
ผูป้ ว่ ยหญิง อายุ 62 ปี รักษาโรคความดันโลหิตสูงมา 10 ปี ความดันโลหิตยังคงสูงแม้ว่า
จะได้รบั ยา จากัดเกลือและควบคุมน้ าหนัก มีภาวะหัวใจล้มเหลวเมื่อ 2 ปี ก่อน ดีขน้ึ หลัง
ได้รบั ยาดิจทิ าลิส และยาขับปสั สาวะ

584
อาการปัจจุบนั

อ่อนเพลีย เหนื่อยหอบเวลาออกแรงทากิจวัตรประจาวันมาเป็ นเวลา 6 เดือน ข้อเท้าบวม
ไม่สามารถทากิจวัตรประจาวันส่วนใหญ่ได้

การตรวจร่างกาย

ความดันโลหิต 180/100 มม.ปรอททัง้ แขนและขา ข้อเท้าและหน้าแข้งบวม ตรวจจอตาพบ
ปฏิกริ ิย าต่ อแสงของเส้นเลือดแดงเพิ่มขึ้น และเกิดมีจุดทับซ้อนของหลอดเลือดแดงและ
หลอดเลือดดา ไม่พบจุดเลือดออกหรือ exudates ปลายประสาทตาแบนลง คลาหัวใจพบ
การยกตัวของยอดหัวใจและขยายใหญ่ขน้ึ เลื่อนตาแหน่ งไปที่ anterior axillary line เสียง
หนึ่งปกติ เสียงสองดังขึน้ ได้ยนิ เสียงสามและเสียงสี่ (S3, S4) ฟงั ปอดมีเสียง crepitation

การตรวจทางคลิ นิก

ทีช่ ายปอดทัง้ สองข้าง
คลื่นไฟฟ้าหัวใจพบ S wave ลึกใน lead V2 , R wave ปกติใน lead V5-V6 , T wave เตี้ย
ลงใน lead I, aVL และ V4-V6 เอกซเรย์ทรวงอกพบเงาหัวใจโต หลอดเลือดในปอดส่วนบน
เด่นชัดขึน้ ผลตรวจเกลือแร่ในเลือด ค่า BUN, creatinine และปสั สาวะปกติ ตรวจหัวใจ
ด้วยคลื่นเสียงความถี่สงู พบผนังหัวใจหนาขึน้ หัวใจห้องล่างซ้ายโตและบีบตัวลดลงทัวๆ
่
ไป LVEF 0.3

การวิ นิจฉัยโรค

โรคความดันโลหิตสูงทีไ่ ม่ทราบสาเหตุร่วมกับภาวะหัวใจล้มเหลว

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 80 ของทัง้ ร่างกาย

คาอธิ บาย

การสูญเสียสมรรถภาพจะลดลงถ้าภาวะหัวใจล้มเหลวและการบีบตัวของหัวใจดีขน้ึ เมื่อ
ควบคุมความดันโลหิตสูงได้ แม้จะมีการประเมิน การสูญเสียสมรรถภาพของร่างกายทีเ่ กิด
จากความผิดปกติของกล้ามเนื้อหัวใจดังแสดงไว้ในบทที่ 10 แต่การประเมินการสูญเสีย
สมรรถภาพของร่างกายของผูป้ ่วยรายนี้จะจัดอยู่ในระดับ 4 ของกลุ่มโรคหัวใจและหลอด
เลือดทีเ่ กิดจากความดันโลหิตสูง โดยไม่คานึงถึงการสูญเสียสมรรถภาพจากความผิดปกติ
ของกล้ามเนื้อหัวใจตามบทที่ 10 เพราะกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดอันเนื่องจากความดัน
โลหิตสูงระดับ 4 ได้รวมภาวะความผิดปกติของกล้ามเนื้อหัวใจไว้ดว้ ยแล้ว

11.2 โรคของหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้า
โรคของหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้ามีอุบตั กิ ารณ์น้อยกว่าโรคหัวใจแต่ สามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวติ ได้
ในเวลาอันรวดเร็ว โรคของหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าได้แก่ การโป่งพองของหลอดเลือดจากภาวะผนังหลอดเลือด
แข็งตัว (atherosclerotic dilatation) การขยายหรือตีบแคบจากโรคเนื้อเยื่อเกีย่ วพันหรือการอักเสบของหลอดเลือด และ
จากการอุดตันของหลอดเลือดจากลิม่ เลือดอุดตันเนื่องจาก เกิด diffuse atherosclerosis ของผนังหลอดเลือดแดง
เอออร์ตา้
การโป่งพองของหลอดเลือดแดงเอออร์ต้าจากผนังหลอดเลือดแดงแข็งสามารถมีการดาเนินโรคจนทาให้เกิด
อาการหายใจลาบาก หายใจมีเสียงวีด้ ปอดอักเสบเป็ นๆ หายๆ และไอเป็ นเลือด การโป่งพองของหลอดเลือดยังอาจ
ทาให้เกิดลิ้นหัวใจเอออร์ติกรัว่ และอาจมีการขยายขนาดจนเกิดการแตกรัวของหลอดเลื
่
อดจนเป็ นอันตรายถึงชีวิต
แพทย์จาเป็ นต้องซักประวัตอิ ย่างละเอียดและรอบคอบเพื่อประเมินความผิดปกติหลอดเลือดแดงเอออร์ต้า การตรวจ
ร่างกายและการเอกซเรย์ปอดอาจช่วยบอกถึงการโป่งพองของหลอดเลือดได้ แต่บ่อยครัง้ ทีต่ ้องการการตรวจค้นพิเศษ
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เพิม่ เติมด้วย advanced imaging ได้แก่ การตรวจเอกซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
(CT scan) และการตรวจอุลตราซาวน์หวั ใจผ่านทางหลอดอาหาร (transesophageal echocardiography) จะช่วยแสดง
ให้เห็นถึงการโปง่ พองของหลอดเลือดแดงเอออร์ตา้ ภาวะอักเสบของหลอดเลือดแดงเอออร์ตา้ และต้นกาเนิดของลิม่ อุด
ตันหลอดเลือดบริเวณผนังหลอดเลือดทีม่ พี ยาธิสภาพ (atheromatous emboli) การตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารเป็ นการ
ยืนยันการเกิดภาวะลิม่ อุดตันหลอดเลือดทีส่ าคัญ
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11.2.1
เกณฑ์การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกายจากโรคของหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้า
เกณฑ์การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของร่างกายเนื่องจากโรคของหลอดเลือดแดงเอออร์ตา้ ได้แสดงไว้ในตารางที่
11-3
ตาราง 11-3 เกณฑ์การประเมินภาวะการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกายอย่างถาวรจากโรคหลอดเลือดแดงเอออร์ตา้
ระดับการสูญเสียสมรรถภาพ
ระดับ 1 สูญเสียฯ ร้อยละ 0-9 ของร่างกาย

ระดับ 2 สูญเสียฯ ร้อยละ 10-29 ของร่างกาย

ระดับ 3 สูญเสียฯ ร้อยละ 30-49 ของร่างกาย

ระดับ 4 สูญเสียฯ ร้อยละ 50-100 ของร่างกาย

อาการและอาการแสดง
มีโรคของหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ตา้ ทีไ่ ม่รุนแรงและมี
ความเป็ นไปได้น้อยทีโ่ รคจะเป็ นมากขึน้ โดยไม่มอี าการ
ขณะทากิจวัตรประจาวัน
มีโรคของหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ตา้ ทีค่ ่อยๆ เป็ นมาก
ขึน้ แต่ไม่มอี าการขณะทากิจวัตรประจาวัน
หรือ
หลังการผ่าตัดหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ตา้ ไม่มอี าการ
และไม่มคี วามเสีย่ งทีจ่ ะเกิดโรคของหลอดเลือดแดงใหญ่
เอออร์ตา้ หลังการผ่าตัดอีก
มีอาการเพียงเล็กน้อยถึงปานกลางจากโรคของหลอดเลือด
แดงใหญ่เอออร์ตา้ แม้จะได้รบั การรักษาด้วยยา
หรือ
หลังการผ่าตัดหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ตา้ ยังคงมี
อาการเล็กน้อยถึงปานกลาง หรือยังมีความเสีย่ งทีจ่ ะเกิด
โรคของหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ตา้ อีก
มีอาการปานกลางถึงรุนแรงจากโรคของหลอดเลือดแดง
ใหญ่เอออร์ตา้ แม้จะได้รบั ยาแล้วก็ตาม และอาการ
ดังกล่าวรบกวนกิจกรรมและชีวติ ประจาวัน (functional
class 3-4)
หรือ
หลังการผ่าตัดหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ตา้ แต่ยงั มี
อาการปานกลางถึงรุนแรงอยู่ตลอดแม้จะได้รบั ยาเต็มที่
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ตัวอย่างที่ 11.9
ประวัติ

การสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกายร้อยละ 0-9 จากโรคของหลอดเลือดแดงเอออร์ตา้
ผูป้ ว่ ยหญิงอายุ 60 ปี ความดันโลหิตสูงเล็กน้อย ควบคุมได้ดดี ว้ ยยาลดความดัน

อาการปัจจุบนั

ปฏิเสธอาการของโรคหัวใจ

การตรวจร่างกาย

ไม่พบความผิดปกติ

การตรวจทางคลิ นิก

เอกซเรย์ค อมพิว เตอร์พ บมีก ารโป่ง พองของหลอดเลือ ดแดงเอออร์ต้า เล็ก น้ อ ยขนาด
45 มม. ลิ้นหัวใจเอออร์ติกไม่รวั ่ ไม่มีการแข็งตัวของผนังหลอดเลือดแดงอย่างชัดเจน

การวิ นิจฉัยโรค
ผลการประเมิ น
คาอธิ บาย

ผลตรวจเลือด ทางห้องปฏิบตั กิ ารอยู่ในเกณฑ์ปกติ
โรคหลอดเลือดแดงเอออร์ตา้ ส่วนต้นโปง่ เล็กน้อย (Ectasia of the ascending aorta)
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 0 ของทัง้ ร่างกาย
การโปง่ เล็กน้อยของหลอดเลือดแดงเอออร์ต้า (aortic ectasia) มีโอกาสน้อยทีจ่ ะกลาย
เป็ นภาวะหลอดเลือดแดงเอออร์ต้าโป่งพองรุนแรง (aortic aneurysm) และไม่มผี ลต่อ
สมรรถภาพของร่ า งกาย การประเมิน การสูญ เสีย สมรรถภาพของร่ า งกายให้ป ระเมิน
เฉพาะทีเ่ กิดจากโรคความดันโลหิตสูง

ตัวอย่างที่ 11.10
ประวัติ

การสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกายร้อยละ 0-9 จากโรคของหลอดเลือดแดงเอออร์ตา้
ผูป้ ว่ ยชายอายุ 55 ปี สุขภาพแข็งแรงยกเว้นมีประวัตเิ คยสูบบุหรี่

อาการปัจจุบนั

ไม่มอี าการ

การตรวจร่างกาย

ปกติ

การตรวจทางคลิ นิก

อุลตราซาวน์ช่องท้องพบหลอดเลือดแดงเอออร์ต้าโป่งพอง (abdominal aortic aneurysm)
ขนาด 3.9 ซม.

การวิ นิจฉัยโรค

โรคหลอดเลือดแดงเอออร์ตา้ ในช่องท้องโปง่ พองโดยไม่มอี าการ

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 0-5 ของทัง้ ร่างกาย
โรคหลอดเลือดแดงเอออร์ตา้ โปง่ พองขนาดเล็กอาจมีการดาเนินของโรคมากขึน้ หรือไม่กไ็ ด้

คาอธิ บาย

แนะนาให้ต รวจติด ตามเป็ น ระยะๆด้ว ยการตรวจอุ ลตราซาวน์ ห รือการตรวจเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ ระดับการสูญเสียสมรรถภาพจะสูงขึน้ หากมีอาการจากภาวะดังกล่าว
ตัวอย่างที่ 11.11
ประวัติ

การสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกายร้อยละ 10-29 จากโรคของหลอดเลือดแดงเอออร์ตา้
ผูป้ ว่ ยชายอายุ 60 ปี เคยรับการผ่าตัดซ่อมแซมโรคหลอดเลือดแดงเอออร์ต้าในช่องท้อง
โปง่ พองเมื่อ 5 ปี ก่อน โดยไม่มอี าการแทรกซ้อนจากการผ่าตัด

อาการปัจจุบนั

ไม่มอี าการ

การตรวจร่างกาย

ปกติ
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การตรวจทางคลิ นิก

อุลตราซาวน์ช่องท้องพบว่า graft ทีต่ ่อไว้ในตาแหน่ งทีซ่ ่อมแซมหลอดเลือดแดงโป่งพอง
ปกติดี

การวิ นิจฉัยโรค

โรคหลอดเลือดแดงเอออร์ต้าโป่งพองที่ได้รบั การผ่าตัดรักษาแล้ว ไม่มหี ลักฐานของการกลับ
เป็ นซ้า

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 10-15 ของทัง้ ร่างกาย

คาอธิ บาย

ระดับการสูญเสียสมรรถภาพจะสูงขึน้ หากมีหลักฐานแสดงถึงการเสียหน้าทีข่ อง graft และ
หลอดเลือ ดที่อ ยู่ ใ กล้เ คีย งโป่ ง พอง หรือ เกิด ลิ่ม เลือ ดจาก graft ไปอุ ด ตัน หลอดเลือ ด
ส่วนปลาย

ตัวอย่างที่ 11.12
ประวัติ

การสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกายร้อยละ 10-29 จากโรคของหลอดเลือดแดงเอออร์ตา้
ผูป้ ว่ ยชายอายุ 50 ปี ปว่ ยเป็ นโรค mixed connective tissue disease

อาการปัจจุบนั

ไม่มอี าการขณะพักแต่มอี าการเมื่อออกแรงเล่นกีฬา

การตรวจร่างกาย

ชีพจร 88 ครัง้ /นาที ความดัน 130/50 มม. ปรอท ฟงั ได้ diastolic murmur grade 1/6

การตรวจทางคลิ นิก

การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สงู ผ่านทางหลอดอาหารพบว่า proximal ascending

การวิ นิจฉัยโรค

aorta ขยายพองออกขนาด 50 มม. และลิน้ เอออร์ตกิ รัวเล็
่ กน้อย
โรคหลอดเลือดแดงเอออร์ตา้ ส่วน proximal ascending โปง่ พองโดยไม่มอี าการ

ผลการประเมิ น
คาอธิ บาย

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 10-20 ของทัง้ ร่างกาย
aortic aneurysm มีโอกาสโป่งพองมากขึน้ ผูป้ ่วยรายนี้แม้ไม่มอี าการแต่สมควรตรวจหา
การกาเริบของโรคทุกปี

ตัวอย่างที่ 11.13
ประวัติ

การสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกายร้อยละ 30-49 จากโรคของหลอดเลือดแดงเอออร์ตา้
ผู้ป่วยหญิงอายุ 48 ปี มีประวัติลมิ่ เลือดอุดตันที่หลอดเลือดแดงส่วนปลายเนื่ องจาก
atherosclerosis ของผนังหลอดเลือดแดงเอออร์ต้ามา 2 ครัง้ อาการเขียวคล้าของนิ้วเท้า
ขาดเลือด (blue toe) หายไปหลังได้รบั การรักษา และมีประวัติเกิดการเสื่อมสมรรถภาพ
ของไตหลังได้รบั การฉีดเฮปารินเข้าใต้ผวิ หนังเพื่อป้องกันการเกิดลิม่ เลือดในหลอดเลือดดา
ส่วนลึก (deep vein thrombosis, DVT) ภายหลังการส่องกล้องตรวจข้อเข่าทีไ่ ม่มภี าวะ
แทรกซ้อน

อาการปัจจุบนั

อ่อนเพลียและปวดขาขณะเดินเป็ นระยะทางไกล

การตรวจร่างกาย

รอยโรคจากภาวะลิม่ เลือดอุดตันทีบ่ ริเวณเท้า

การตรวจทางคลิ นิก

การตรวจอุลตราซาวน์หวั ใจผ่านทางหลอดอาหารพบลัก ษณะผนังหลอดเลือดขรุขระแบบ
shaggy atheromatous ทีบ่ ริเวณส่วนปลายของ descending thoracic aorta มี mobile
atheromatous plaque ขนาด 0.5x1.5 มม. พบว่ า หลอดเลื อ ดแดงเอออร์ ต้ า ส่ ว น
ascending บริเวณ sinotubular junction โตขึน้ ขนาด 54 มม. ผูป้ ว่ ยหยุดสูบบุหรีแ่ ละได้รบั

589
การรักษาด้วยยาลดระดับโคเลสเตอรอลสาหรับภาวะระดับไขมันในเลือดผิดปกติ ได้รบั ยา
ต้านเบต้าและอัลฟาสาหรับโรคหลอดเลือดโปง่ พอง
การวิ นิจฉัยโรค

โรคหลอดเลือดแดง ascending aorta ส่วนต้นโป่งพองและมีผนังหลอดเลือดแดงเอออร์ต้า
แข็งแบบกระจายลามไปยังหลอดเลือดแดงเอออร์ต้าส่ว น descending โดยมีประวัติลมิ่
เลือดอุดตันสองครัง้ ทีห่ ลอดเลือดแดงส่วนปลาย

ผลการประเมิ น
คาอธิ บาย

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 30-40 ของทัง้ ร่างกาย
ผูป้ ่วยรายนี้มภี าวะหลอดเลือดแดงเอออร์ต้าโป่งพองที่มคี วามเสีย่ งที่จะมีการดาเนินโรค
รุนแรงขึน้ และมีความเสีย่ งสูงทีจ่ ะเกิดลิม่ อุดตันหลอดเลือดแดงส่วนปลายซ้าอีก

ตัวอย่างที่ 11.14
ประวัติ

การสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกายร้อยละ 30-49 จากโรคของหลอดเลือดแดงเอออร์ตา้
ผูป้ ว่ ยชาย อายุ 54 ปี ตรวจพบหลอดเลือดแดง ascending aorta ส่วนต้นโปง่ พองเล็กน้อย
ขนาด 48 มม. มีประวัติผ่าตัดซ่อมการเซาะแยกของผนังหลอดเลือดจากอุบตั เิ หตุบริเวณ
descending aorta ลิน้ หัวใจเอออร์ตกิ รัวเล็
่ กน้อยก่อนการผ่าตัด แต่ไม่ตอ้ งผ่าตัดเปลีย่ นลิน้
หัวใจเอออร์ตกิ

อาการปัจจุบนั

เหนื่อยง่ายขณะออกกาลังกายหรือหลังเดินไกล 1.5 ช่วงตึก ปฏิเสธอาการเจ็บหน้าอก ไม่มี
อาการเหนื่อยเวลานอนราบหรืออาการเหนื่อยเป็ นพักๆ ช่วงเวลากลางคืน (PND)

การตรวจร่างกาย

ความดันโลหิต 140/45 มม.ปรอท ชีพจร 92 ครัง้ ต่อนาที หลอดเลือดดาทีค่ อปกติ ฟงั ได้
diastolic murmur ระดับ 3/6 ทีบ่ ริเวณช่องซีโ่ ครงส่วนบนโดยทีด่ า้ นขวาดังกว่าด้านซ้าย

การตรวจทางคลิ นิก

apical impulse เคลื่อนไปทางซ้ายและมี heave การตรวจร่างกายอื่นๆ อยู่ในเกณฑ์ปกติ
เอกซเรย์ปอดพบหลอดเลือดแดงเอออร์ตา้ โปง่ เล็กน้อยและเงาหัวใจโต การตรวจหัวใจด้วย
คลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงพบว่าลิ้นหัวใจเอออร์ติกรัวระดั
่ บ 3 ขนาดหัวใจห้องซ้ายล่าง
ขณะคลายตัวเท่ากับ 58 มม. ค่าการบีบตัวของหัวใจ (LVEF) เท่ากับ 0.62 การตรวจ
อุลตราซาวน์หวั ใจผ่านทางหลอดอาหารพบการโป่งพองของหลอดเลือดแดง ascending
aorta ขนาด 54 มม.ร่วมกับลิน้ หัวใจเอออร์ตกิ รัว่ การตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการออก
กาลังกายบนสายพานเลื่อน สามารถเดินได้ 5.2 นาทีตาม Bruce protocol ทีช่ พี จร 144
ครัง้ ต่อนาที หยุดการทดสอบเนื่องจากอาการเหนื่อยหอบ

การวิ นิจฉัยโรค

มีอาการโรคหัวใจกาเริบมากขึน้ จากลิน้ หัวใจเอออร์ตกิ รัวโดยมี
่
สาเหตุจากโรคหลอดเลือด
แดง ascending aorta โปง่ พอง

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 30-49 ของทัง้ ร่างกาย
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คาอธิ บาย

เกิดภาวะลิน้ หัวใจเอออร์ตกิ รัวจากการขยายขนาดของหลอดเลื
่
อดแดงเอออร์ต้าทีโ่ ป่งพอง
อาการและสมรรถภาพทีล่ ดลงเป็ นผลมาจากโรคหลอดเลือดแดงโปง่ พอง ระดับการสูญเสีย
สมรรถภาพสูงจะขึน้ หากมีอาการมากขึน้ หรือภาวะลิน้ หัวใจผิดปกติเป็ นมากขึน้ ลักษณะ
ความสัมพันธ์ทบั ซ้อนระหว่างโรคหลอดเลือดแดงเอออร์ต้า โรคลิน้ หัวใจและโรคกล้ามเนื้อ
หัวใจจะพบได้บ่อย

ตัวอย่างที่ 11.15
ประวัติ

การสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกายร้อยละ 50-100จากโรคของหลอดเลือดแดงเอออร์ตา้
ผูป้ ว่ ยชายอายุ 62 ปี ได้รบั การผ่าตัดรักษาภาวะเซาะแยกของผนังหลอดเลือดแดงเอออร์
ต้าส่วนต้นทีโ่ ป่งพอง (dissecting proximal aortic aneurysm) เมื่อ 2 ปี ก่อน ใช้ valved
conduit หลังผ่าตัดมีปญั หาเหนื่อยง่ายเวลาออกแรง ลิ้นหัวใจเอออร์ติกรัวปานกลางถึ
่
ง
รุนแรง ผู้ป่วยยังคงมีอาการแม้ว่าจะได้รบั การรักษาด้วยยาต้านเบต้า ยากลุ่มต้าน ACE
และยาขับปสั สาวะ

อาการปัจจุบนั

เหนื่อยหลังเดินประมาณ 1 ช่วงตึก ไม่สามารถออกกาลังกายได้ ต้องนอนหลับช่วงบ่าย
ทุกวัน ความดันโลหิตไม่สงู

การตรวจร่างกาย

ความดันโลหิต 150/85 มม.ปรอท ชีพจร 96 ครัง้ ต่อนาที ฟงั ได้ diastolic murmur ระดับ
4/6 ทีบ่ ริเวณช่องซีโ่ ครงบนด้านขวา

การตรวจทางคลิ นิก

ยังคงมีการเซาะแยกของผนังหลอดเลือดแดงเอออร์ตา้ ใต้ต่อตาแหน่ง graft

การวิ นิจฉัยโรค

ลิน้ หัวใจเอออร์ตกิ รัวรุ
่ นแรงร่วมกับอาการเหนื่อยง่ายเวลาออกแรงภายหลังการผ่าตัดรักษา
ภาวะหลอดเลือดแดงเอออร์ตา้ ส่วนต้นเซาะแยก

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 60-70 ของทัง้ ร่างกาย

คาอธิ บาย

มีการรัวของ
่
valved conduit และการเซาะแยกของผนังหลอดเลือดหลงเหลืออยู่ อาการ
ผูป้ ว่ ยอยู่ในเกณฑ์รุนแรง (ระดับ 3)

ตัวอย่างที่ 11.16

การสูญเสียสมรรถภาพของร่างกายร้อยละ 50-100 จากโรคของหลอดเลือดแดงเอออร์ตา้
ผูป้ ว่ ยชายอายุ 52 ปี หลอดเลือดมีลกั ษณะ atherosclerosis กระจายทัวไป
่ มีประวัตลิ มิ่

ประวัติ

เลือดอุดตันหลอดเลือดหลายครัง้ ในช่วง 2 ปี ทีผ่ ่านมาแม้จะได้รบั ยาลดไขมันและยาต้าน
เกล็ดเลือดอย่างเต็มที่ หยุดสูบบุหรีม่ า 8 ปี
อาการปัจจุบนั

มีอาการเหนื่อยปานกลางถึงรุนแรงเวลาออกแรง(เดินได้น้อยกว่า 1 ช่วงตึก) บวม
ปานกลาง ปวดขาเวลาเดินบางครัง้ (intermittent claudication) ไม่สามารถประกอบกิจวัตร
ประจาวันส่วนใหญ่ได้

การตรวจร่างกาย

พบลักษณะ livedo reticularis ทีข่ า และบวมกดบุ๋ม
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การตรวจทางคลิ นิก

ผูป้ ่วยได้รบั การผ่าตัดฉุ กเฉินเพื่อเลาะลิม่ เลือดออก (embolectomy) สามครัง้ การทางาน
ของไตบกพร่องปานกลาง

การวิ นิจฉัยโรค

ภาวะลิม่ อุดตันหลอดเลือด (atheroemboli) กระจายขัน้ รุนแรงจากผนังหลอดเลือดแดง
เอออร์ต้าทีม่ พี ยาธิสภาพแบบ atherosclerosis ร่วมกับภาวะบวมและหน้าทีไ่ ตบกพร่อง
ปานกลาง

ผลการประเมิ น
คาอธิ บาย:

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 60 ถึง 80 ของทัง้ ร่างกาย
ผู้ป่ว ยรายนี้ มีก ารด าเนิ น โรครุ น แรงขึ้น โดยมีอ าการตลอดเวลา ไม่ ส ามารถรัก ษาให้
หายขาดด้วยการผ่าตัดเนื่องจาก atherosclerosis เป็ นแบบกระจายทัว่ aorta การสูญเสีย
สมรรถภาพมีโอกาสเกิดขึน้ จากระบบหลักของร่างกาย ได้แก่ หลอดเลือดแดงเอออร์ต้า ไต
และหลอดเลือ ดแดงส่ ว นปลาย จึง ควรพิจ ารณาร่ ว มด้ว ยในการประเมิน การสูญ เสีย
สมรรถภาพของร่างกายโดยรวม

11.3 โรคหลอดเลือดของแขนขา
โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลาย (peripheral vascular disease, PVD) ทีก่ ่อให้เกิดการสูญเสียสมรรถภาพ
ของทัง้ ร่างกายอย่างถาวร ได้แก่
(1) โรคหลอดเลือดแดงที่ทาให้เกิดการลดลงของกระแสเลือดจนทาให้เกิดอาการใดอาการหนึ่งต่อไปนี้ :
อาการปวดขาขณะเดิน (intermittent claudication) อาการปวดขณะพัก การเปลีย่ นแปลงของผิวหนังจากการขาดเลือด
เกิด แผลเรื้อรัง เนื้อเยื่อ ตายจากการขาดเลือด (gangrene) ส่วนของแขนขาขาดหายไปหรือกลุ่ มอาการเรย์น อดส์
(Raynaud’s phenomenon)
(2) โรคของหลอดเลือดดาซึง่ ก่อให้เกิดอาการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ : อาการปวด อาการบวม ผิวหนัง
นูนหนาแข็ง ผิวหนังอักเสบจากเลือดคัง่ (stasis dermatitis) หรือแผลเรือ้ รัง
(3) โรคของระบบไหลเวียนน้าเหลืองซึง่ ทาให้เกิดอาการบวมจากน้ าเหลืองคัง่ (lymphedema) และอาจทา
ให้เกิดการติดเชือ้ เฉียบพลันซ้าๆได้
ความผิดปกติส่วนใหญ่ ของหลอดเลือดแดงมักเกิดจากภาวะหลอดเลือดตีบแข็ง อุบตั ิเหตุ หรือภาวะ
อักเสบของหลอดเลือด เช่น thromboangiitis obliterans โรคหลอดเลือดดาโดยส่วนใหญ่มกั เกิดจาก varicose vein
หลอดเลือดดา อุดตันจากลิม่ เลือด และการไหลเวียนเลือดดาผิดปกติแบบเรือ้ รัง ส่วนโรคระบบไหลเวียนน้ าเหลืองมัก
เกิดจากการอักเสบหรือโรคมะเร็ง
การตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารแบบ noninvasive มีประโยชน์มากในการยืนยันการวินิจฉัยโรคของหลอด
เลือดแดงหรือหลอดเลือดดาของแขนขา เช่น การประเมินภาวะการสูญเสียสมรรถภาพ เนื่องจากโรคหลอดเลือดแดง
ส่วนปลายอุดตันให้วดั ดัชนีความดันซิสโตลิกของข้อเท้าเปรียบเทียบกับของแขนก่อนและ 1 นาทีหลังการออกกาลังกาย
โดยวิธมี าตรฐาน (เช่น เดินบนสายพานทีค่ วามเร็ว 2 ไมล์ต่อชัวโมงที
่
ร่ ะดับความชัน 10% นาน 5 นาที หรือวิธอี ่นื ทีใ่ ช้
แรงน้อยกว่าขึน้ กับอาการของแต่ละบุคคล)
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กลุ่มอาการเรย์นอดส์ ประกอบด้วยลักษณะซีดขาว (blanching) ของนิ้วมือตัง้ แต่หนึ่งนิ้วขึน้ ไปตามด้วย
สีเขียวคล้าจากการขาดเลือด (cyanosis)และต่อด้วยลักษณะผิวหนังแดง (erythema) อาการเจ็บปวดจากการสัมผัส
ความเย็นหรือลักษณะซีดของนิ้วหลังสัมผัสความเย็นอาจเกิดจากหลอดเลือดหดเกร็งและไม่ใช่ตวั บ่งชีข้ องกลุ่มอาการ
เรย์นอดส์ จึงมีความจาเป็ นอย่างยิง่ ในการแยกกลุ่มอาการเรย์นอดส์ทม่ี สี าเหตุจากพยาธิสรีรวิทยาของการอุดกัน้ หลอด
เลือดออกจากกลุ่มที่มสี าเหตุจากการตอบสนองแบบหดตัวของหลอดเลือด ผู้ป่วยที่มพี ยาธิสรีรวิทยาของการอุดกัน้
มักจะมีอาการบ่อยกว่าและรุนแรงกว่า ควรยืนยันภาวะพยาธิสรีรวิทยาของการอุดกัน้ โดยการตรวจที่สามารถวัดได้
(objective testing) เช่ น การหาอัต ราส่ ว นระหว่ า งความดัน โลหิต ของนิ้ ว ที่มีพ ยาธิส ภาพกับ ความดัน เลือ ดแขน
(finger/brachial index) สามารถทาได้โดยง่าย อัตราส่วนทีน่ ้อยกว่า 0.8 บ่งชีถ้ งึ พยาธิสรีรวิทยาของการอุดกัน้ แม้ว่าจะ
ไม่มอี าการแสดงของกลุ่มอาการเรย์นอดส์กต็ าม พยาธิสรีรวิทยาของการอุดกัน้ ยังสามารถตรวจยืนยันได้ดว้ ยการตรวจ
การไหลของเลือดด้วยคลื่นอุลตราซาวด์ (Doppler flowmetry) เทคนิคการตรวจดังกล่าวได้รบั การยอมรับและสามารถ
ใช้ประเมินระบบ microcirculation รวมถึงการเปลีย่ นแปลงของเลือดทีไ่ ปหล่อเลีย้ งผิวหนังในขณะนัน้ (real time) ได้
อย่างแม่นยา
แม้ว่าการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพจะต้องได้ขอ้ วินิจฉัยขัน้ สุดท้ายของโรคหลอดเลือด แต่ การ
ประเมินการสูญเสียสมรรถภาพขึน้ อยู่กบั ขอบเขต ความรุนแรง และผลกระทบของพยาธิสภาพมากกว่าการวินิจฉัย
ขัน้ สุดท้าย ตารางที่ 11-4 แสดงเกณฑ์การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากโรคหลอดเลือดส่วนปลาย
อาการแสดงของหลอดเลือดที่เสียหายต้องได้รบั การตรวจพบและเป็ นตัวบ่งชี้หลักในการจัดผู้ป่วยให้อยู่ในกลุ่มการ
สูญเสียสมรรถภาพระดับต่างๆ และเมื่อมีการสูญเสียนิ้วจากโรคหลอดเลือดส่วนปลาย การสูญเสียสมรรถภาพจากการ
สูญเสียนิ้วควรได้รบั การประเมินแยกต่ างหากแล้วจึงนามารวมในภายหลังกับค่าที่ได้จากการประเมินการสูญเสีย
สมรรถภาพของแขนในตาราง 2-4 โดยใช้แผนภูมใิ นการรวมค่า (Combined Value Chart)
11.3.1 เกณฑ์การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกายจากโรคของหลอดเลือดส่วนปลายของ
ร่างกาย
เกณฑ์การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากโรคหลอดเลือดส่วนปลายแสดงในตารางที่ 11-4
และของขาจากโรคหลอดเลือดส่วนปลายแสดงในตารางที่ 11-5
ในการปรับเปลีย่ นการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากหลอดเลือดส่วนปลายเป็ นการสูญเสียสมรรถภาพ
ของทัง้ ร่างกายให้คณ
ู ค่าการสูญเสียสมรรถภาพของแขนด้วย 0.6 หรือ ใช้ตาราง 2-3 ในบททีเ่ กีย่ วข้องกับแขน ส่วนการ
แปลงการสูญเสียสมรรถภาพจากหลอดเลือดส่วนปลายของขาเป็ นการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกายให้คูณค่า
การสูญเสียสมรรถภาพของขาด้วย 0.4 หรือ ใช้ตาราง 3-3 ในบททีเ่ กีย่ วข้องกับขา
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ตารางที่ 11-4 เกณฑ์การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแขนจากโรคหลอดเลือดส่วนปลาย
ระดับการสูญเสียสมรรถภาพ
ระดับ 1 สูญเสียฯ ร้อยละ 0-9 ของแขน

อาการและอาการแสดง
ไม่มอี าการปวดแขนขณะใช้งาน (claudication) หรือขณะพัก (rest pain)
หรือ
แขนบวมชัวคราวเท่
่
านัน้
และ
จากการตรวจร่างกายไม่พบสิง่ ผิดปกติอ่นื นอกเหนือจาก: คลาไม่พบชีพจร
มีการสูญเสียของเนื้อ เยื่อใต้ผวิ หนังบริเวณปลายนิ้วเพียงเล็กน้อย ตรวจ
พบแคลเซียมเกาะทีผ่ นังหลอดเลือดจากเอกซเรย์ หลอดเลือดแดงหรือ
หลอดเลือดดาโปง่ พองโดยไม่มอี าการไม่จาเป็ นต้องรักษาด้วยการผ่าตัด
และไม่มผี ลต่อการกิจกรรมต่างๆ
หรือ
กลุ่มอาการเรย์นอดส์ (Raynaud’s symptom) ทีม่ หี รือไม่มกี ารอุดตันของ
หลอดเลือด (ทราบโดยวัดค่า finger brachial indices ได้น้อยกว่า 0.8
หรือ อุณหภูมขิ องนิ้วต่ากว่าปกติซง่ึ วัดได้โดยพบการลดของ laser
Doppler signal ซึง่ ไม่กลับเป็ นปกติหลังการทาการอบอุ่นนิ้วดังกล่าว) ที่
ตอบสนองดีขน้ึ อย่างเต็มทีต่ ่อการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมและ/หรือการ
รักษาด้วยยา
ระดับ 2 สูญเสียฯ ร้อยละ 10-39 ของแขน มีอาการปวดแขนเมื่อใช้แขนข้างนัน้ อย่างมาก
หรือ
แขนบวมคงทีร่ ะดับปานกลางควบคุมได้โดยการใช้ผา้ ยางยืดพันรัด
หรือ
ตรวจพบความเสียหายทีเ่ กิดจากโรคของหลอดเลือดได้แก่ นิ้วขาดซึง่ แผล
หายดีและไม่มอี าการปวดบ่งถึงการมีรอยโรคของหลอดเลือดหรือพบแผล
ทีห่ ายสนิทแล้ว
หรือ
กลุ่มอาการเรย์นอดส์ทม่ี กี ารอุดตันของหลอดเลือด (ทราบโดยวัดค่า finger
brachial indices ได้น้อยกว่า 0.8 หรือ อุณหภูมขิ องนิ้วต่ากว่าปกติซง่ึ วัด
ได้โดยพบการลดของ laser Doppler signal ซึง่ ไม่กลับเป็ นปกติหลังการ
ทาการอบอุ่นนิ้วดังกล่าว) ทีต่ อบสนองดีขน้ึ อย่างเต็มทีต่ ่อการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรม และ/หรือการรักษาด้วยยา
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ระดับการสูญเสียสมรรถภาพ
ระดับ 3 สูญเสียฯ ร้อยละ 40-69 ของ
แขน

ระดับ 4 สูญเสียฯ ร้อยละ 70-89 ของ
แขน

ระดับ 5 สูญเสียฯ ร้อยละ 90-100 ของ
แขน

ตัวอย่างที่ 11.17
ประวัติ
อาการปัจจุบนั

อาการและอาการแสดง
มีอาการปวดแขนเมื่อใช้แขนข้างนัน้ เพียงเล็กน้อย
หรือ
แขนบวมมากสามารถควบคุมได้เพียงบางส่วนโดยการใช้ผา้ ยางยืดพันรัด
และ
ตรวจพบความเสียหายทีเ่ กิดจากโรคของหลอดเลือดได้แก่น้วิ ตัง้ แต่สองนิ้ว
ขึน้ ไปของแขนข้างเดียวกันขาดโดยแผลหายสนิทดี แต่ยงั มีร่องรอยของ
โรคหลอดเลือดเหลืออยู่หรือมีแผลเรือ้ รังตืน้ ๆ
มีอาการปวดแขนเมื่อใช้แขนข้างนัน้ เพียงเล็กน้อย
หรือ
บวมมากไม่สามารถควบคุมได้โดยการใช้ผา้ ยางยืดพันรัด
หรือ
ตรวจพบความเสียหายทีเ่ กิดจากโรคของหลอดเลือดได้แก่ มือขาดระดับ
เหนือข้อมือ หรือนิ้วขาดตัง้ แต่สองนิ้วขึน้ ไปของแขนทัง้ สองข้างโดยยังมี
ร่องรอยของโรคหลอดเลือดทีย่ งั อยู่ หรือมีแผลเรือ้ รังกระจายทัวไปหรื
่
อมี
แผลระดับลึกทีแ่ ขนข้างใดข้างหนึ่ง
มีอาการปวดรุนแรงตลอด เวลาแม้ในขณะพัก
หรือ
ตรวจพบความเสียหายทีเ่ กิดจากโรคของหลอดเลือดได้แก่ มือขาดระดับ
เหนือข้อมือของแขนสองข้างหรือนิ้วทัง้ หมดของแขนทัง้ สองข้างขาดโดยยัง
ตรวจพบลักษณะโรคหลอดเลือดกระจายทัวตั
่ ว หรือมีแผลเรือ้ รังระดับลึกที่
แขนทัง้ สองข้าง

การสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 0 - 9 ของแขน
ชายอายุ 25 ปี มี Raynaud’s phenomenon ของนิ้วมือ มานาน1 ปี
นิ้ วมือซีดขาว ปวด เมื่อสัมผัสกับความเย็นหรือเวลาเครียด ประกอบกิจวัตรประจ าวัน
บางอย่างได้
การการตรวจร่างกาย อยู่ใ นเกณฑ์ป กติ นิ้ ว มือ ซีด ขาวจากการสัม ผัสความเย็น ที่อุ ณหภู มิน้ อ ยกว่ า 0 องศา
เซลเซียส (32 องศาฟาเรนไฮด์) หรือเวลาเครีย ดมาก การรัก ษาด้วยยา prazosin 1
มิลลิกรัมวันละสองครัง้ ช่วยบรรเทาอาการลงได้ยกเว้นในบางครัง้ ซึง่ พบไม่บ่อย
การตรวจค้นทางคลิ นิก ค่า Finger/brachial index เท่ากับ 0.6
การวิ นิจฉัยโรค
Raynaud’s phenomenon ทีม่ พี ยาธิสรีรวิทยาแบบอุดกัน้
ผลการประเมิ น
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 5-9 ของแขน
คาอธิ บาย
อาการของผูป้ ว่ ยมีผลกระทบต่อการประกอบกิจวัตรประจาวันเพียงบางส่วน
ตัวอย่างที่ 11.18
การสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 10 - 39 ของแขน
ประวัติ
ผูป้ ว่ ยชายอายุ 58 ปี เป็ นโรคไตวายจากโรคเบาหวาน ได้รบั การรักษาด้วยการล้างไตทาง
หลอดเลือดแดงต่อกับหลอดเลือดดาที่แขน (arteriovenous fistula, AV fistular) เกิด
gangrene ทีน่ ้วิ ชีม้ อื ขวา
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อาการปัจจุบนั
การตรวจร่างกาย
การตรวจทางคลิ นิก

การวิ นิจฉัยโรค
ผลการประเมิ น
คาอธิ บาย

ตัวอย่างที่ 11.19
ประวัติ
อาการปัจจุบนั
การตรวจร่างกาย
การตรวจทางคลิ นิก
การวิ นิจฉัยโรค
ผลการประเมิ น

คาอธิ บาย

สามารถทากิจวัตรประจาวันได้ตามปกติ
พบ gangrene ทีน่ ้วิ ชี้
พบการตีบระดับรุนแรงของหลอดเลือดแดงส่วนใต้ต่อตาแหน่ งเชื่อมต่ อหลอดเลือดจาก
การฉีด สารทึบรังสีห ลอดเลือดแดง ผู้ป่วยได้ร ับการขยายหลอดเลือดที่ตีบด้วยบอลลูน
แต่ gangrene ไม่ดขี น้ึ ในทีส่ ดุ ต้องตัดนิ้วนัน้ ทิง้
gangrene นิ้วชีม้ อื ขวา ซึง่ เกิดจากโรคหลอดเลือดส่วนปลายอุดตัน
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 35-39 ของแขน
ผู้ป่วยรายนี้มีการสูญเสียสมรรถภาพที่เกิดจากการสูญเสียนิ้ว เพียงนิ้ว เดียว อัตราการ
สูญเสียจะเพิม่ ขึน้ หากมีการตัดนิ้วเพิม่ มากขึน้ หรือหากผู้ป่วยยังมีอาการแสดงของภาวะ
ขาดเลือดไปเลี้ย ง การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของร่างกายยังต้องคานึง ถึงความ
รุนแรงของภาวะไตวาย โดยพิจารณาจากความต้องการการล้างไตทีถ่ ข่ี น้ึ และการตรวจพบ
อวัยวะส่วนปลายถูกทาลายจากโรคเบาหวาน
การสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 40 - 69 ของแขน
ผูป้ ว่ ยหญิงอายุ 45 ปี มีภาวะ Raynaud จาก scleroderma ทีเ่ ป็ นมา 9 ปี
มีแ ผลที่ ป ลายนิ้ ว ชี้ แ ละนิ้ ว นางของมื อ ทัง้ สองข้ า ง ซึ่ง หายสนิ ท ด้ ว ยการรัก ษาแบบ
conservative และยา prazosin
ครึง่ หนึ่งของปลายนิ้วชีแ้ ละนิ้วนางมือซ้ายขาดหลุดเอง
อัตราส่วน finger / brachial เท่ากับ 0.6 และ ลักษณะ laser Doppler บ่งถึงความผิดปกติ
ของระบบไหลเวียนของหลอดเลือดขนาดเล็ก (microcirculation)
โรค scleroderma ร่วมกับภาวะ Raynaud และมีแผลกัดกร่อนบริวณของนิ้วหลายแผล
ร่วมกับนิ้วมือสองนิ้วขาดหลุดไปเพียงบางส่วน
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 55 ของแขน จากโรคของหลอดเลือดร่วมกับร้อยละ 25 ของการ
สูญเสียสมรรถภาพของนิ้วชี้ (5% ของทัง้ แขน) และนิ้วนางซ้าย (2% ของทัง้ แขน)
เนื่ องจากนิ้ ว ทั ง้ 2 ถู ก ตั ด ขาด หรื อ การสู ญ เสี ย ของนิ้ ว คิ ด เป็ น 7% ของทั ง้ แขน
(ดูรายละเอียด ในบทที่ 16.2) เมื่อรวมผลการสูญเสียสมรรถภาพของแขนและนิ้วซ้ายเข้า
ด้วยกัน (55% และ 7%) จะคิดเป็ นการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ แขนร้อยละ 58 หรือ
คิดเป็ นร้อยละ 35 ของการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกาย ส่วนแขนขวามีการสูญเสียอยู่
ในระดับกลางๆของระดับที่ 2 หรือ ร้อยละ 25 ของทัง้ แขนขวา หรือร้อยละ 15 ของทัง้
ร่ า งกาย เมื่อ รวมการสูญ เสีย สมรรถภาพของแขนทัง้ สองข้า งจะคิด เป็ น การสูญ เสีย
สมรรถภาพร้อยละ 49 ของทัง้ ร่างกาย
ผู้ป่ว ยรายนี้ เ กิด ภาวะ Raynaud จากการอุ ด กัน้ ทางเดิน หลอดเลือ ดและมีก ารสู ญ เสีย
สมรรถภาพจากนิ้วมือสองนิ้วของแขนซ้ายที่ขาดไปซึง่ จัดอยู่กลางระดับ 3 เนื่องจากผูป้ ่วย
เสียนิ้วเพียงส่วนปลายของสองนิ้วเท่านัน้ สาหรับแขนขวาจัดอยู่กลางระดับ 2 เนื่องจาก
แผลเกิดเฉพาะทีโ่ ดยยังไม่มกี ารหลุดของชิน้ ส่วนของอวัยวะ
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ตัวอย่างที่ 11.20
ประวัติ
อาการปัจจุบนั
การตรวจร่างกาย
การตรวจทางคลิ นิก
การวิ นิจฉัยโรค
ผลการประเมิ น

การสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 90 - 100 ของแขน
ผูป้ ว่ ยชายอายุ 48 ปี มือทัง้ สองข้างถูกตัดขาดเนื่องจากอุบตั เิ หตุจากการทางาน มีอาการ
ปวดแขนทัง้ 2 ข้างตลอดเวลา
มีอาการปวดแขนทัง้ สองข้างตลอดเวลา
แผลบริเวณข้อมือทีถ่ ูกตัดสมานปิ ดดี ไม่พบบาดแผลอย่างอื่น
ไม่ได้ตรวจเพิม่ เติม
การสูญเสียอวัยวะจากอุบตั เิ หตุร่วมกับอาการปวดแขนจากการสูญเสียข้อมือ
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 100 ของแขน

ตารางที่ 11-5 เกณฑ์การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของขา (lower extremitry) เนื่ องจากโรคหลอดเลือด
ส่วนปลาย
ระดับการสูญเสียสมรรถภาพ
ระดับ 1 สูญเสียฯ ร้อยละ 0-9 ของขา

ระดับ 2 สูญเสียฯ ร้อยละ 10-39 ของขา

อาการและอาการแสดง
ไม่มอี าการปวดขาใน ขณะพักหรือออกแรง
หรือ
ขาบวมเป็ นๆหายๆ
และ
ตรวจร่างกายพบความผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่งได้แก่ คลาชีพจร ไม่ได้
มีการสูญเสียเนื้อเยื่อใต้ผวิ หนังเพียงเล็กน้อย มีหนิ ปูนเกาะทีห่ ลอดเลือด
แดงจากการตรวจทางรังสี มีการโปง่ พองของหลอดเลือดแดงหรือดาโดย
ไม่มอี าการไม่มขี อ้ บ่งชีต้ ่อการผ่าตัดและไม่มผี ลต่อการทากิจวัตร
ประจาวัน
ปวดขาเป็ นๆ หายๆ เมื่อออกแรงหักโหม
หรือ
ขาบวมระดับปานกลางเป็ นตลอดเวลา สามารถควบคุมได้ดว้ ยการพัน
ผ้ายืดพันรัด
หรือ
พบโรคทีเ่ กิดจากหลอดเลือดโดยตรวจพบสิง่ สนับสนุนเช่น นิ้วขาดทีไ่ ม่มี
อาการปวดแผลซึง่ แผลสมานหายเป็ นปกติ หรือพบแผลทีป่ ิ ดสมานหาย
ดีแล้ว
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ระดับการสูญเสียสมรรถภาพ
ระดับ 3 สูญเสียฯ ร้อยละ 40-69 ของขา

ระดับ 4 สูญเสียฯ ร้อยละ 70-89 ของขา

ระดับ 5 สูญเสียฯ ร้อยละ 90-100 ของขา

ตัวอย่างที่ 11.21
ประวัติ

อาการและอาการแสดง
ปวดขาเป็ นๆ หายๆ ขณะเดินในระยะทาง 25-100 หลา
หรือ
ขาบวมอย่างมากซึง่ ควบคุมได้เพียงบางส่วนด้วยการพันผ้ายืดพันรัด
และ
พบโรคทีเ่ กิดจากหลอดเลือดโดยตรวจพบสิง่ สนับสนุนเช่น นิ้วเท้าข้าง
หนึ่งขาดมากกว่าสองนิ้วขึน้ ร่วมกับมีร่องรอยของโรคหลอดเลือดหรือพบ
แผลตืน้ ๆ
ปวดขาเป็ นๆหายๆขณะเดินระยะทางน้อยกว่า 25 หลา หรืออาการปวด
เป็ นๆ หายๆใน ขณะพัก
หรือ
ขาบวมอย่างมากไม่สามารถควบคุมได้ดว้ ยการพันผ้ายืดพันรัด
หรือ
พบโรคทีเ่ กิดจากหลอดเลือดโดยตรวจพบสิง่ สนับสนุน เช่นเท้าขาด
ระดับหรือเหนือต่อข้อเท้า หรือนิ้วเท้าถูกตัดขาดมากกว่า 2 นิ้วของ ขา
ทัง้ 2 ข้างซึง่ ยังมีโรคของหลอดเลือดอยู่ หรือ พบแผลเรือ้ รังกินลึกหรือ
เกิดเป็ นบริเวณกว้างบนขาข้างหนึ่ง
ปวดขาอย่างรุนแรงตลอดแม้ในขณะพัก
หรือ
พบโรคทีเ่ กิดจากหลอดเลือดโดยตรวจพบสิง่ สนับสนุน เช่น เท้าขาด
เหนือข้อเท้าทัง้ สองข้างหรือนิ้วขาดหายไปทัง้ หมดของแขนขา > 2 ข้าง
ร่วมกับตรวจพบแผลเรือ้ รังลักษณะลึกและเกิดเป็ นบริเวณกว้างบนแขน
ขา > 2 ข้าง

การสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 0 – 9 ของขา
ผูป้ ่วยชายอายุ 48 ปี ขาซ้ายบวมหลังผ่าตัดทาทางเบีย่ งหลอดเลือดหัวใจ (CABG) ไม่มี
ลักษณะของหลอดเลือดดาทีข่ าอุดตันหรืออักเสบ ไม่มอี าการผิดปกติ ควบคุมอาการบวม
ได้ดว้ ยการสวมถุงเท้ารัด 1 ปี ทผ่ี ่านมาขาบวมเล็กน้อยเนื่องจากหยุดใช้ถุงเท้ารัด

การตรวจร่างกาย

อยู่ในเกณฑ์ปกติ

ตรวจทางคลิ นิก

พบความบกพร่องของการไหลเวียนของหลอดเลือดดาของขาเล็กน้อย จากการตรวจการ
ไหลเวียนของหลอดเลือดดา (venous plethysmography)

การวิ นิจฉัยโรค

ภาวะความบกพร่องของการไหลเวียนหลอดเลือดดาของขาเล็กน้อย

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 0-9 ของขา

คาอธิ บาย

ภาวะความบกพร่องระดับเล็กน้อยของการไหลเวียนหลอดเลือดดาชัน้ ลึกของขาหลังการนา
หลอดเลือดดาของขาไปใช้ในการผ่าตัดต่อหลอดเลือดหัวใจในผูป้ ว่ ยรายนี้สามารถควบคุม
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อาการได้โดยการสวมถุงเท้ารัดไม่มขี อ้ จากัดในการปฏิบตั งิ าน การสูญเสียจะเพิม่ มากขึน้
หาก (ก) มีอาการมากขึน้ (ข) ถุงเท้ารัดไม่สามารถควบคุมอาการได้ หรือ (ค) มีอาการ
แสดงของภาวะคังหรื
่ อไหลไม่สะดวกของระบบหลอดเลือดดาจนทาให้เกิดการอักเสบของ
ผิวหนังหรืออาการแสดงของภาวะความบกพร่องของการไหลเวียนของหลอดเลือดดาเรือ้ รัง
ตัวอย่างที่ 11.22
ประวัติ

การสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 10-39 ของขา
ผูป้ ่วยชายอายุ 36 ปี ขาทัง้ สองข้างบวมมากขึน้ มา 8 ปี ไม่ลดลงด้วยการยกขาสูงในเวลา
กลางคืน มีป ระวัติป วดเมื่อ ยกล้า มเนื้ อ และไข้ห นาวสัน่ เฉี ย บพลัน ต้อ งรัก ษาด้ว ยยา
ปฏิชวี นะเพนนิซลิ นิ แบบฉีดเพื่อรักษาภาวะเดอร์มาโทไฟโทสีส (dermatophytosis) 4-8
ครัง้ ต่อปี

อาการปัจจุบนั

การยกขาสูงติดต่ อ กัน 3 วัน ทาให้ภาวะบวมลดลงบางส่วน และสามารถควบคุมได้
บางส่วนด้วยการใส่กางเกงรัดรูป

การตรวจร่างกาย

เท้าและนิ้วเท้าทัง้ สองข้างบวมตึง มีรอยแตกระหว่างนิ้วทัง้ สองข้าง (เป็ นลักษณะเฉพาะที่
พบในเดอร์มาโทไฟโทสิส)

การตรวจทางคลิ นิก

ไม่ได้ตรวจเพิม่

การวิ นิจฉัยโรค

ภาวะบวมจากระบบน้าเหลืองของขาสองข้างเนื่องจากการอักเสบของระบบน้ าเหลืองทีเ่ กิด
เป็ นซ้าๆ

ผลการประเมิ น
คาอธิ บาย
ตัวอย่างที่ 11.23
ประวัติ

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 20 ของขา
อาการบวมระดับปานกลางของผูป้ ว่ ยรายนี้สามารถควบคุมได้บางส่วนด้วยการพันผ้ายืดรัด
การสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 10-39 ของขา
ผูป้ ว่ ยผูห้ ญิงอายุ 48 ปี เป็ นเบาหวาน นิ้วนางเท้าขวาถูกตัดเนื่องจาก gangrene เมื่อ 1 ปี
ก่อน ได้รบั การทากายภาพบาบัดจนสามารถใช้ชวี ติ ประจาได้ตามปกติและสามารถทางาน
สอนได้ตามเดิม

อาการปัจจุบนั

ไม่มอี าการผิดปกติจากแผลผ่าตัด

การตรวจร่างกาย

รอยตัดของนิ้วเท้าสมานดี ไม่มลี กั ษณะผิดปกติ ลักษณะการเดินและการทรงตัวปกติ

การตรวจทางคลิ นิก

ระดับน้าตาลในเลือดสูงเล็กน้อย

การวิ นิจฉัยโรค

นิ้วนางเท้าขวาถูกตัดเนื่องจาก gangrene ซึง่ ปจั จุบนั แผลหายเป็ นปกติ

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 20-30 ของขา

คาอธิ บาย

แผลนิ้วเท้าทีถ่ ูกตัดหายสนิทแล้วไม่มผี ลต่อการทางานตามปกติ การสูญเสียสมรรถภาพจะ
มากกว่านี้หากต้องตัดนิ้วเพิม่ หรือการเคลื่อนไหวหลังการผ่าตัดทาได้จากัด
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ตัวอย่างที่ 11.24
ประวัติ

การสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 40-69 ของขา
ผูป้ ่วยผู้ชายอายุ 54 ปี มีภาวะแทรกซ้อนจากโรคหลอดเลือดส่วนปลาย ได้แก่ แผลที่น้ิว
หัวแม่เท้าซ้าย ไม่สามารถรักษาด้วยการรักษาแบบอนุ รกั ษ์ เกิด gangrene จนต้องตัด
นิ้วเท้าทิง้ ผูป้ ่วยสามารถกลับไปทางานได้แต่ไม่สามารถทางานทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้เท้า
6 เดือนต่อมา เกิดแผลและ gangrene ทีน่ ้ิวก้อยเท้าขวา ต้องตัดนิ้วนัน้ ทิง้ ไป หลังจากนัน้
ผูป้ ่วยไม่มอี าการ การเดินและการทรงตัวในระยะใกล้สามารถฟื้ นตัวกลับมาใกล้เคียงกับ

อาการปัจจุบนั

สภาพก่อนผ่าตัด
มีปญั หาเมื่อยืนหรือเดินติดต่อกันเป็ นเวลานาน

การตรวจร่างกาย

รอยตัดของนิ้วเท้าสมานดี ไม่มแี ผล

การตรวจทางคลิ นิก

ไม่ได้ตรวจเพิม่ เติม

การวิ นิจฉัยโรค

นิ้วเท้าถูกตัดเนื่องจากโรคของหลอดเลือดส่วนปลาย

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 60-69 ของขา

คาอธิ บาย

ควรส่งเสริมการรักษาความสะอาดและสุขอนามัยของเท้า

ตัวอย่างที่ 11.25

การสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 70-89 ของขา
ผูป้ ว่ ยผูช้ ายอายุ 24 ปี หลอดเลือดทีข่ าอักเสบเป็ นๆ หายๆ มา 3 ปี มีแผลทีเ่ กิดจากเลือด

ประวัติ

คังบริ
่ เวณข้อเท้าขวาเมื่อ 1 ปี ก่อน รักษาด้วยการพัก และทา skin graft ร่วมกับการกินยา
ป้องกันการแข็งตัวของเลือด
อาการปัจจุบนั

มีอาการเมื่อยืนหรือเดินติดต่อกันเป็ นเวลานาน

การตรวจร่างกาย

ขาและข้อเท้าทัง้ สองข้างบวมมากขณะยืน แม้ได้รบั การใส่ถุงเท้าผ้ายืดรัดตลอดทัง้ ขาแล้ว
ก็ตาม

การตรวจทางคลิ นิก

จากการตรวจการไหลเวียนของระบบหลอดเลือดดา พบหลอดเลือดดาอักเสบแบบเป็ นๆ
หายๆ และมีภาวะหลอดเลือดดาชัน้ ลึกทางานบกพร่อง

การวิ นิจฉัยโรค

หลอดเลือดดาอักเสบแบบเป็ นๆ หายๆ ร่วมกับ ภาวะหลอดเลือดดาชัน้ ลึกทางานบกพร่อง
แบบเรือ้ รัง

ผลการประเมิ น
คาอธิ บาย

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 80 ของขา
ผูป้ ว่ ยรายนี้เกิดแผลเลือดคังจากการไหลเวี
่
ยนของหลอดเลือดดาชัน้ ลึกของขาบกพร่องซึง่
เกิดจากการอักเสบของหลอดเลือดดาแบบเรือ้ รัง ภาวะบวมของขาไม่สามารถควบคุมได้
ด้วยการใช้ผา้ ยืดพันและรัดขา

ตัวอย่างที่ 11.26
ประวัติ

การสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 70-89 ของขา
ผูป้ ว่ ยชายอายุ 62 ปี เบาหวาน
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อาการปัจจุบนั

ปวดแผลทีเ่ ท้าร่วมกับปวดน่องเป็ นๆ หายๆ ขณะเดินระยะทางสัน้ ๆ

การตรวจร่างกาย

มีแผลกดเจ็บบริเวณนิ้วเท้าทีส่ าม สี่ และ ห้า ของเท้าซ้าย

การตรวจทางคลิ นิก

การฉีดสารทึบรังสีหลอดเลือดแดงของขาพบโรคของหลอดเลือดแดงส่วนปลายกระจาย
ทัวๆไป
่
วัดระดับออกซิเจนทีผ่ วิ หนัง (transcutaneous oximetry) บ่งชีว้ ่ามีขดี จากัด หาก
รับการรักษาด้วยการตัดนิ้วเท้าและอาจมีปญั หาในการสมานของแผล

การวิ นิจฉัยโรค

อาการปวดน่องขัน้ รุนแรงเนื่องจากการขาดเลือดร่วมกับมีแผลปวดเรือ้ รัง

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 80-89 ของขา
ผูป้ ่วยอาจจาเป็ นต้องได้รบั การตัดขาระดับใต้ต่อข้อเข่าเพื่อรักษาแผลทีเ่ ท้า และ มีความ

คาอธิ บาย

จาเป็ นอย่างยิง่ ในการควบคุมเบาหวานอย่างเคร่งครัด
ตัวอย่างที่ 11.27
ประวัติ

ภาวะการสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 90-100 ของขา
ผูป้ ว่ ยผูช้ ายอายุ 56 ปี กล้ามเนื้อหัวใจตาย เจ็บหน้าอกระดับ 3 เป็ นเบาหวานชนิดทีต่ ้อง
พึง่ อินซูลนิ มีอาการของ arteriosclerosis obliterans ทีข่ ามา 9 ปี สามารถเดินได้ระยะ
น้อยกว่า 25 ฟุต ร่วมกับมีอาการปวดน่อง

อาการปัจจุบนั

อาการปวดมักเป็ นมากช่วงกลางคืน การทางานของไตเสื่อมลง ระดับ creatinine เท่ากับ
407 มิลลิโมลต่อลิตร (11.6 มก/ดล)

การตรวจร่างกาย

ขาเย็น มีแผลทีย่ งั ไม่สมาน กดเจ็บบริเวณนิ้วหัวแม่เท้าขวา และทีส่ น้ เท้า

การตรวจทางคลิ นิก

ankle brachial index (ABI) < 0.3

การวิ นิจฉัยโรค

arteriosclerosis obliterans มีแผลจากการขาดเลือดไปเลี้ยงและมีอาการปวดขณะพัก
ในผูป้ ว่ ยชายซึง่ เป็ นเบาหวาน มีประวัตโิ รคหลอดเลือดหัวใจทีร่ ุนแรงและการทางานของไต
เสือ่ มระดับปานกลาง

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 95 ของขา

คาอธิ บาย

โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตันระดับรุนแรงจาเป็ นต้องได้รบั การรักษาโดยการเพิม่
ปริมาณเลือดไปเลีย้ งทีข่ าด้านขวา การฉีดสารทึบรังสีหลอดเลือดส่วนปลายในผูป้ ่วยรายนี้
อาจมีขอ้ จากัดและอาจเป็ นอันตรายเนื่องจากภาวะการทางานของไตบกพร่อง ประกอบกับ
โรคหลอดเลือดหัวใจทาให้เพิม่ ความเสีย่ งในการผ่าตัด ควรพิจารณาการเปลีย่ นหรือปลูก
ถ่ายไตไว้ดว้ ย

11.4 โรคของหลอดเลือดแดงใหญ่ของปอด
โรคความดันของหลอดเลือดในปอดสูงชนิดปฐมภูมิ (primary pulmonary hypertension) เป็ นผลมาจาก
การอุดตันหรือมีการขัดขวางและเปลีย่ นแปลงรูปร่างของหลอดเลือดแดงขนาดเล็กในปอดโดยไม่ทราบสาเหตุ สาเหตุ
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อื่นๆ เช่น โรคของเนื้อเยื่อของปอด ภาวะหัวใจซีกซ้ายล้มเหลว ภาวะหัวใจล้มเหลวเลือดคัง่ และ โรคของหลอดเลือด
ปลาย (ซึง่ อาจเป็ นแหล่งของลิม่ เลือดเล็กๆ หลุดไปสูห่ ลอดเลือดในปอดหรือเป็ นโรคหลอดเลือดทัวร่
่ างกาย) นอกจากนี้
ความผิดปกติของหลอดเลือดดาหรือระบบหลอดเลือดฝอยในปอดยังสามารถเป็ นสาเหตุของโรคความดันสูงในปอดได้
ความผิดปกติดงั กล่าว ใช้เป็ นหลักในการจัดระดับความรุนแรงของการสูญเสียสมรรถภาพของร่ างกายอันเนื่องจาก
ความผิดปกติของระบบไหลเวียนเลือดในปอด
แพทย์ควรซักประวัตเิ กีย่ วกับความสามารถในการปฏิบตั ภิ าระกิจและอาการทีเ่ กิดจากภาวะความดันโลหิต
ในปอดสูงอย่างละเอียด ลักษณะเด่นชัดทีต่ รวจพบจากการตรวจร่างกายได้แก่การตรวจพบ right ventricular lift และ
เสียงสองส่วนของลิน้ พูลโมนิกดังขึน้ นอกจากนี้ภาวะความดันในปอดสูงยังสามารถวินิจฉัยได้จากภาพถ่ายรังสีทรวงอก
การตรวจพบหัวใจซีกขวาโต หรือลักษณะกราฟไฟฟ้าหัวใจมีลกั ษณะของหัวใจที่รบั ภาวะความดันสูง (ECG strain)
การวินิจ ฉัย จาเพาะแน่ น อนของภาวะนี้ท าได้โ ดยวัด ค่า ความดันหลอดเลือ ดแดงใหญ่ ในปอด (pulmonary arterial
pressure, PAP) ซึง่ อาจวัดโดยการตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สงู และการตรวจหรือสวนหัวใจซีกขวาวัด
ความดันในหลอดเลือดแดงปอดโดยตรง
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11.4.1 เกณฑ์การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกายจากความดันโลหิ ตในปอดสูง
ความรุนแรงของความดันโลหิตในปอดสูงนัน้ ขึน้ กับค่าความดันโลหิตหรือค่าความต้านทานของหลอดเลือด
แดงใหญ่ในปอด การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพควรอาศัยอาการและอาการแสดงของภาวะหัวใจซีกขวาล้มเหลว
ร่วมกับค่าความดันทีว่ ดั ได้ อาการหอบเหนื่อยถือเป็ นอาการทีส่ าคัญที่สุดของภาวะนี้ ผู้ ป่วยอาจมีอาการเขียวซึง่ เกิด
จากเลือดในห้องหัวใจซีกขวาไหลสูห่ วั ใจซีกซ้ายโดยตรง โดยเฉพาะผูป้ ่วยซึง่ ทีม่ คี วามดันโลหิตในปอดสูงร่วมกับหัวใจ
ล้มเหลว
ตารางที่ 11-6 เกณฑ์การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของร่างกายเนื่ องจากความดันโลหิ ตในปอดสูง
(จาแนกตามเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก)
ระดับการสูญเสียสมรรถภาพ
ระดับ 1 สูญเสียฯ ร้อยละ 0-9 ของทัง้ ร่างกาย

ระดับ 2 สูญเสียฯ ร้อยละ 10-29 ของทัง้ ร่างกาย
ระดับ 3 สูญเสียฯ ร้อยละ 30-49 ของทัง้ ร่างกาย

ระดับ 4 สูญเสียฯ ร้อยละ 50-100 ของทัง้ ร่างกาย

ตัวอย่างที่ 11.28
ประวัติ

อาการและอาการแสดง
ไม่มอี าการหรืออาการแสดงของหัวใจซีกขวาล้มเหลวและความ
ดันโลหิตในปอดสูงเล็กน้อย (PAP 40-50 มม.ปรอท) หรือ ค่า
Doppler ผ่านลิน้ ไตรคัสปิ ดเท่ากับ 3-3.5 เมตร/วินาที
ไม่มอี าการหรืออาการแสดงของหัวใจซีกขวาล้มเหลวและความ
ดันโลหิตในปอดสูงปานกลาง (PAP 51-75 มม.ปรอท)
ระดับความดันโลหิตในปอดสูงปานกลาง (PAP >75 มม.ปรอท)
และ
มีอาการและอาการแสดงของหัวใจซีกขวาล้มเหลว
หรือ
ทากิจกรรมประจาวันลดลงเพียงเล็กน้อย (ระดับ 2) ร่วมกับความ
ดันโลหิตในปอดสูงไม่ว่าจะมากหรือน้อยเพียงใด
ระดับความดันโลหิตในปอดสูงมาก (PAP > 75 มม.ปรอท)
หรือ
ทากิจกรรมประจาวันได้น้อยมาก (class 3 หรือ 4) ร่วมกับมี
ความดันโลหิตในปอดสูงไม่ว่าจะมากหรือน้อยเพียงใด

การสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกายร้อยละ 0-9 จากโรคความดันโลหิตในปอดสูง
ผู้ป่วยชายอายุ 43 ปี ภาวะอ้วนปานกลาง (ดัชนีมวลของกาย 29) ปฏิเสธการใช้ยาลด
ความอ้วนหรือยาเสพติด

อาการปัจจุบนั
การตรวจร่างกาย

ไม่มอี าการผิดปกติ
มีเสียงฟู่ในช่วงหัวใจบีบตัว

การตรวจทางคลิ นิก

ภาพถ่ายรังสีทรวงอกและกราฟไฟฟ้าหัวใจอยู่ในเกณฑ์ปกติ การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียง
สะท้อนความถี่สูงอยู่ในเกณฑ์ปกติ ความดันโลหิตในปอดสูงเล็กน้ อยประมาณ 45 มม.
ปรอท ลิน้ หัวใจอยู่ในเกณฑ์ปกติ

การวิ นิจฉัยโรค

ภาวะความดันโลหิตในปอดสูงเล็กน้อย

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 0-5 ของร่างกาย
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คาอธิ บาย

ควรให้คาปรึกษาหรือ แนะนาเกี่ย วกับการออกกาลังกายอย่างสม่ าเสมอร่ว มกับการลด
น้าหนัก อัตราการบกพร่องจะเพิม่ ขึน้ หากมีอาการของหัวใจซีกขวาล้มเหลวร่วมด้วย

ตัวอย่างที่ 11.29
ประวัติ

การสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกายร้อยละ 0-9 จากความดันโลหิตในปอดสูง
ผูป้ ว่ ยหญิงอายุ 48 ปี สูบบุหรีม่ านาน 35 ปี

อาการปัจจุบนั

เหนื่อยหอบเมื่อออกแรงเพียงเล็กน้อย ไม่เจ็บหน้าอก หรือขาบวม

การตรวจร่างกาย

เสียงหายใจออกยาวกว่าปกติ ตรวจร่างกายอย่างอื่นอยู่ในเกณฑ์ปกติ

การตรวจทางคลิ นิก

การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สงู พบว่าขนาดและการบีบตัวของหัวใจห้อง
ล่างซ้าย ลักษณะและการทางานของลิ้นหัวใจ รวมทัง้ ขนาดและการทางานของหัวใจซีก
ขวา อยู่ในเกณฑ์ปกติ ความดันโลหิตในปอดสูงเล็กน้อยประมาณ 45 มม.ปรอท ความดัน
โลหิตของร่างกายเท่ากับ 120 มิลลิเมตรปรอท การทดสอบสมรรถภาพการทางานของปอด
พบหลอดลมอุดกัน้ เรือ้ รังระดับปานกลาง วัด FEV1 ได้รอ้ ยละ 55 ผูป้ ว่ ยได้รบั คาแนะนาให้
หยุดสูบบุหรี่

การวิ นิจฉัยโรค

ความดันโลหิตในปอดสูงเล็กน้อยเนื่องจากหลอดลมในปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 5 ของร่างกาย

คาอธิ บาย

การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของร่างกายในผูป้ ว่ ยรายนี้ เป็ นผลรวมของการประเมิน
การสูญเสียเนื่องจากความดันโลหิตในปอดสูงร่วมกับการสูญเสียสมรรถภาพการทางาน
ของระบบหายใจ

ตัวอย่างที่ 11.30
ประวัติ

การสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกายร้อยละ 10-29 จากภาวะความโลหิตในปอดสูง
ผูป้ ่วยหญิงอายุ 58 ปี มีประวัตลิ มิ่ เลือดอุดตันหลอดเลือดแดงปอดเมื่อ 5 ปี ก่อน ปจั จุบนั
หายเป็ นปกติ

อาการปัจจุบนั
การตรวจร่างกาย

ไม่มอี าการ ออกกาลังกายได้สม่าเสมอ
อยู่ในเกณฑ์ปกติ ยกเว้นฟงั ได้เสียงฟูร่ ะดับ 1/6 ทีบ่ ริเวณหัวใจตลอดช่วงหัวใจบีบตัว เสียง
ฟู่ดงั ขึน้ เมื่อหายใจเข้า

การตรวจทางคลิ นิก

การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถีส่ งู พบว่า ความดันโลหิตในปอดมีค่าเท่ากับ 55
มม.ปรอท ขนาดหัวใจห้องล่างขวาโตเล็กน้อย ลิน้ หัวใจพูลโมนิกรัวระดั
่ บปานกลาง

การวิ นิจฉัยโรค

ความดันโลหิตในปอดสูงระดับปานกลาง ซึง่ อาจเนื่องจากภาวะลิม่ เลือดอุดตันหลอดเลือด
ในปอด

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 10-15 ของทัง้ ร่างกาย
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การสูญเสียสมรรถภาพจะเพิม่ มากขึน้ หากมีอาการแสดงของหัวใจซีกขวาล้มเหลว ควรหา
สาเหตุของภาวะความดันโลหิตในปอดสูงในผู้ป่วยรายนี้โดยเฉพาะภาวะลิม่ เลือดอุดตัน
หลอดเลือดในปอดเรือ้ รัง

ตัวอย่างที่ 11.31
ประวัติ

การสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกายร้อยละ 10-29 จากภาวะความดันโลหิตในปอดสูง
ผูป้ ว่ ยหญิงอายุ 38 ปี ประวัตมิ เี สียงฟู่ของหัวใจผิดปกติ ออกกาลังกายสม่าเสมอ น้ าหนัก
ลด 24.6 กิโลกรัม หรือ 55 ปอนด์

อาการปัจจุบนั

ปฏิเสธอาการหัวใจซีกขวาล้มเหลว

การตรวจร่างกาย

อยู่ในเกณฑ์ปกติ แรงดันเลือดดาทีค่ อไม่สงู

การตรวจทางคลิ นิก

การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่ สงู พบว่า ขนาดหัวใจห้องล่างขวาโตเล็กน้อย
การบีบตัวปกติ ลิน้ หัวใจพูลโมนิกและลิน้ หัวใจไตรคัสปิ ดรัวเล็
่ กน้อย ความดันโลหิตในปอด
60 มม.ปรอท ค่าความดันซีสโตลีของร่างกายเท่ากับ 110 มิลลิเมตรปรอท

การวิ นิจฉัยโรค

ภาวะความดันโลหิตในปอดสูงระดับปานกลางร่วมกับขนาดหัวใจห้องล่างขวาโตเล็กน้อย
ไม่มอี าการแสดงของหัวใจซีกขวาล้มเหลว

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 15-20 ของทัง้ ร่างกาย

คาอธิ บาย

ภาวะความดันโลหิตในปอดสูงระดับปานกลาง ไม่มอี าการแสดงของหัวใจซีกขวาล้มเหลว
ควรติดตามประเมินผู้ป่วยอย่างสม่ าเสมอ และรักษาสาเหตุท่ที าให้เกิดความดันโลหิตใน
ปอดสูงเพื่อป้องกันการดาเนินของโรค หากยังมีภาวะดังกล่าวเรื้อรังควรพิจารณาให้ยา
ขยายหลอดเลือดในปอด

ตัวอย่างที่ 11.32
ประวัติ

การสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกายร้อยละ 30-49 จากภาวะความดันโลหิตในปอดสูง
ผูป้ ่วยหญิงอายุ 38 ปี 2 ปี ก่อนหอบเหนื่อยระดับปานกลาง เมื่อเดินขึน้ บันไดประมาณ 2
ชัน้ ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติ

อาการปัจจุบนั

หอบเหนื่อยเมื่อออกแรง

การตรวจร่างกาย

คลาได้ heave ของหัวใจซีกขวา เสียงสองจากลิน้ พูลโมนิกดังขึน้

การตรวจทางคลิ นิก

การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงพบว่า ความดั นโลหิตในปอดสูง 70 มม.
ปรอท ค่าความดันซีสโตลีของร่างกายเท่ากับ 120 มิลลิเมตรปรอท การทางานของหัวใจ
ห้องล่างทัง้ ด้านขวาและซ้ายอยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่มลี น้ิ หัวใจผิดปกติ

การวิ นิจฉัยโรค

ภาวะความดันโลหิตในปอดสูงแบบปฐมภูมิ ร่วมกับมีอาการเพียงเล็กน้อยเมื่อออกกาลัง
(ระดับ 2)

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 30-40 ของร่างกาย
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คาอธิ บาย

ควรตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารเพิม่ เติมด้วยการสวนหัวใจและฉีดสารทึบรังสีหลอดเลือดแดง
ใหญ่ของปอด เพราะการวินิจฉัยสาเหตุของภาวะความดันโลหิตในปอดสูงแบบปฐมภูมิ
จาเป็ น ต้องให้การวินิจฉัยแยกโรคจากสาเหตุ อ่นื ๆออกไปก่อน และเพื่อให้การรักษาที่
ถูกต้องเหมาะสม

ตัวอย่างที่ 11.33
ประวัติ

การสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกายร้อยละ 30-49 จากภาวะความดันโลหิตในปอดสูง
ผูป้ ว่ ยชายอายุ 58 ปี เกิดลิม่ เลือดอุดตันหลอดเลือดแดงใหญ่ในปอดหลังผ่าตัดเข่าเมื่อ 5 ปี
ก่อน

อาการปัจจุบนั

เหนื่ อ ยขณะออกแรงเล่ น เทนนิ ส ประเภทคู่ ขาบวมระดับ ปานกลาง เป็ น ช่ ว งเย็น ๆ
หลังทางาน

การตรวจร่างกาย

คลาได้ heave ทีข่ อบกระดูกสันอกทัง้ ด้านซ้าย และขวา ร่วมกับลิน้ ไตรคัสปิ ดรัว่

การตรวจทางคลิ นิก

การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถีส่ งู พบความดันโลหิตในปอดสูง 55 มม.ปรอท
ความดันโลหิตของร่างกายช่วงซีสโตลี 140 มม.ปรอท หัวใจห้องล่างขวาโตปานกลาง ลิน้
ไตรคัสปิ ดรัวปานกลางถึ
่
งรุนแรง ได้รบั การรักษาด้วยยาไนเตรด ดิจิทอลลิส และยาขับ
ปสั สาวะ 3 เดือนต่อมา ผูป้ ว่ ยยังมีอาการหอบเหนื่อย อาการบวมทีข่ าลดลงกว่าเดิม

การวิ นิจฉัยโรค

ภาวะความดัน โลหิต ในปอดสูง ระดับ ปานกลาง ร่ ว มกับ หัว ใจซีก ขวาล้ม เหลวซึ่ง อาจ
เนื่องมาจากลิม่ เลือดอุดตันหลอดเลือดแดงในปอด

ผลการประเมิ น
คาอธิ บาย

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 40-49 ของทัง้ ร่างกาย
ผูป้ ่วยรายนี้มภี าวะความดันโลหิตในปอดสูงระดับปานกลาง ร่วมกับหัวใจซีกขวาล้มเหลว
ซึง่ อาการดีขน้ึ เพียงเล็กน้อยหลังการให้ยารักษา อัตราการสูญ เสียสมรรถภาพของร่างกาย
จะมากขึน้ หากผูป้ ่วยมีอาการกาเริบมากขึน้ จึงมีความจาเป็ นในการประเมินและรักษาตัว
โรคโดยตรง

ตัวอย่างที่ 11.34
ประวัติ

การสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกายร้อยละ 50-100 จากภาวะความดันโลหิตในปอดสูง
ผูป้ ว่ ยหญิงอายุ 42 ปี ความดันโลหิตในปอดสูงแบบปฐมภูมิ วัดได้ 80 มม.ปรอท ความดัน
ของร่างกายช่วงซีสโตลี 120 มม.ปรอท เหนื่อยเล็กน้อยเมื่อออกแรงยกกระเป๋าทีส่ นามบิน
ปฏิเสธอาการบวมและอาการอื่นๆ ริมฝีปากเขียวเมื่อออกแรง

อาการปัจจุบนั

สามารถทางานและกิจกรรมประจาวันบางอย่างได้โดยไม่หอบ หากออกแรงขนาดปาน
กลางถึงรุนแรงจะเกิดอาการเหนื่อยหอบ

การตรวจร่างกาย

คลาได้ RV heave เสียง P2 ดัง

การตรวจทางคลิ นิก

การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถีส่ งู พบความดันโลหิตในปอดสูง 70 มม.ปรอท

การวิ นิจฉัยโรค

ความดันโลหิตในปอดสูงแบบปฐมภูมิ มีอาการเพียงเล็กน้อย
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ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 50-70 ของทัง้ ร่างกาย

คาอธิ บาย

อัตราการสูญเสียสมรรถภาพจะมากขึน้ หากมีอาการมากขึน้ เมื่อทากิจกรรมประจาวัน

ตัวอย่างที่ 11.35

การสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกายร้อยละ 50-100 จากภาวะความดันโลหิตในปอดสูง
ผูป้ ่วยชายอายุ 37 ปี เป็ น scleroderma และกลุ่มอาการ CREST ได้รบั การรักษาด้วยยา

ประวัติ

ขับปสั สาวะ ไนเตรต และดิจทิ อลลิส
อาการปัจจุบนั
การตรวจร่างกาย

เหนื่อยหอบเมื่อออกแรงเล็กน้อยถึงปานกลาง บวมช่วงเช้า อ่อนเพลียตอนสาย
ผิว หนังแบบ scleroderma ฟ งั ได้เสีย งฟู่ ตลอดช่ วงหัว ใจบีบตัว ที่ข อบล่ างด้า นซ้า ยของ
กระดูกสันอก

การตรวจทางคลิ นิก

การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถีส่ งู พบ หัวใจห้องล่างขวาโตมากและบีบตัวน้อย
กว่าปกติมาก ความดันโลหิตในปอดสูง 58 มม.ปรอท หัวใจห้องล่างซ้าย ลิน้ หัวใจซีกซ้าย
อยู่ในเกณฑ์ปกติ ผลการเดินสายพานพบว่ามีความบกพร่องของสมรรถภาพหัวใจ โดยเดิน
ได้เพียง 3.5 นาที ของโปรแกรมบรูซเนื่องจากมีอาการเหนื่อยหอบมาก อัตราการเต้นของ
ชีพจรสูงสุด115 ครัง้ ต่อนาที

การวิ นิจฉัยโรค

ความดันโลหิตสูงในปอดจาก scleroderma และไม่สามารถออกแรงระดับปานกลางถึงหัก
โหมได้

ผลการประเมิ น

สูญ เสีย สมรรถภาพระบบหัว ใจและหลอดเลือ ดคิด เป็ น ร้อ ยละ 70-90 ของทัง้ ร่ า งกาย
ร่วมกับ การสูญเสีย สมรรถภาพของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ซึ่งควรใช้ประกอบการ

คาอธิ บาย

ประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของร่างกายโดยรวม
ผูป้ ว่ ยรายนี้แม้มคี วามดันโลหิตในปอดสูงระดับปานกลาง แต่มผี ลทาให้เกิดข้อจากัดอย่างมี
นัยสาคัญต่อการออกแรงของร่างกายและยังมีภาวะทีท่ าให้สญ
ู เสียสมรรถภาพจากโรคอื่น
ร่วมด้วย
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ในตารางที่ 11.7 ได้สรุปแนวทางการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของระบบหลอดเลือดร่างกายและระบบ
หลอดเลือดในปอด
ตารางที่ 11-7 สรุปแนวทางการประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของระบบหลอดเลือดร่างกายและระบบ
หลอดเลือดในปอด
ความผิดปกติ
ประวัติและอาการที่
การตรวจร่างกาย
การประเมิ นการทางานของ
สาคัญ
หัวใจ
ให้ซกั ประวัตเิ พื่อประเมิน
ก. ตรวจ ความดันหลอดเลือด ข้อมูลทีไ่ ด้จากการตรวจสอบ
โรคของ
ความรุนแรงของการสูญเสีย ดาทีค่ อ ลักษณะของชีพจรที่ เพิม่ เติมทีส่ าคัญ (การตรวจ
หลอดเลือด
สมรรถภาพในการทา
คอและหลอดเลือดส่วนปลาย คลื่นไฟฟ้าหัวใจ การตรวจหัวใจ
กิจกรรมประจาวัน
ตรวจหัวใจ ปอด หน้าท้อง
ด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถีส่ งู
ตรวจจอประสาทตา
การตรวจเดินบนสายพาน และ
ข. วัดความดันในท่านอน นัง่ การสวนหัวใจ)
และท่ายืน
ประเมินอาการทีเ่ กิดจาก
ตรวจร่างกายโดยละเอียด
ประเมินการทางานของหัวใจจาก
โรคหัวใจและ
รวมทัง้ อวัยวะส่วนปลายอาจ การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ การ
หลอดเลือดที่เกิ ด การทาหน้าทีผ่ ดิ ปกติจาก
หัวใจ ไต และระบบหลอด ถูกทาลาย
ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อน
จากภาวะความ
เลือดในสมอง
ความถีส่ งู การตรวจเดินบน
ดันโลหิ ตสูง
สายพาน การสวนหัวใจ ประเมิน
การทางานของไต โดยดูค่ายูเรีย
ไนโตรเจน และ คริตนิ ิน
การตรวจหาโปรตีนในปสั สาวะ
การคานวณอัตราการกรองของไต
การตรวจไตด้วยคลื่นเสียงสะท้อน
ความถีส่ งู เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
หรือ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และ
การฉีดสารทึบรังสีหลอดเลือด

โรคของ
หลอดเลือดแดง
เอออร์ต้า

ประเมินการสูญเสีย
สมรรถภาพในการปฏิบตั ิ
กิจกรรมประจาวันและการ
ทางานของหัวใจและหลอด
เลือดส่วนปลาย

การตรวจร่างกายโดยละเอียด

การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียง
สะท้อนความถีส่ งู ทัง้ ผ่านทาง
หน้าอกและทางหลอดอาหาร
เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์และคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า ฉีดสารทึบรังสีเข้า
หลอดเลือดเอออร์ตา้
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อวัยวะส่วนปลาย
ความรุนแรงของการสูญเสีย
การวิ นิจฉัย
ที่ถกู ทาลาย
สมรรถภาพ
ควรประเมินให้ครอบคลุม บันทึกการวินิจฉัยทีส่ าคัญ
เกณฑ์พจิ ารณาความรุนแรงได้
ถึงอวัยวะส่วนปลายทีถ่ ูก
ทัง้ หมดและตัง้ ข้อสังเกตหาก กล่าวไว้แล้วในบทความนี้
ทาลายและสูญเสียหน้าทีไ่ ป ผูป้ ว่ ยมีอาการดีขน้ึ เต็มทีจ่ าก
การรักษาด้วยยา หากอาการ
ไม่ดขี น้ึ ควรพิจารณาว่ามีสภาวะ
ใดเกิดขึน้ และจะคงทีเ่ มื่อใด
ให้ประเมินการทางานของ
หัวใจ ตา ไต และสมอง
ควรติดตามและเฝ้าระวัง
การรัวของโปรตี
่
นใน
ปสั สาวะ ระดับ คริตนิ ินใน
เลือด อัตราการกรองของคริ
ตินินทีล่ ดลง และความ
ผิดปกติของตรวจหลอด
เลือดทีจ่ ดประสาทตา ซึง่
ได้แก่ silver wire และการ
พาดข้ามของหลอดเลือดดา
และแดง (arterio-venous
crossing)

ได้แก่ ภาวะความดันโลหิตสูง ดูตารางที่ 11-2
กล้ามเนื้อหัวใจห้องล่างซ้าย
หนา กล้ามเนื้อหัวใจทางาน
หนาเนื่องมาจากภาวะความ
ดันโลหิตสูง ภาวะหัวใจ
ล้มเหลวเนื่องจากการบีบตัว
ของหัวใจลดลงอันเป็ นผลมา
จากภาวะความดันโลหิตสูง
ภาวะหัวใจล้มเหลวเนื่องจาก
การคลายตัวของหัวใจอันเป็ น
ผลมาจากภาวะความดันโลหิต
สูง ภาวะไตเสือ่ มและแข็ง
เนื่องจากความดันโลหิตสูง
สมองผิดปกติเนื่องจากความ
ดันโลหิตสูง อัมพรึกและ
อัมพาตชนิดถาวรและชัวคราว
่
ประเมินการทางานของ
หลอดเลือดแดงเอออร์ตา้ ใน
ดูตารางที่ 11-3
่
หัวใจและหลอดเลือดแดงเอ ทรวงอกหรือในช่องท้องโปง
ออร์ตา้
พอง ภาวะผนังด้านในหลอด
เลือดเอออร์ตา้ ฉีกเซาะหลอด
เลือด (dissection) โรคหลอด
เลือดแดงเอออร์ตา้ แข็ง
(atherosclerosis) ภาวะลิน้
เอออร์ตกิ รัว่ (หากพบร่วม
ด้วย)
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ตารางที่ 11-7 สรุปแนวทางการประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของระบบหลอดเลือดร่างกายและระบบ
หลอดเลือดในปอด (ต่อ)
ประวัติและอาการ
การประเมิ นการทางานของ
ความผิดปกติ
การตรวจร่างกาย
ที่สาคัญ
หัวใจ
ซักประวัตอิ ย่างละเอียด
การตรวจร่างกายโดยละเอียด การตรวจเดินบนสายพาน การ
โรคหลอดเลือด
โดยรวมถึงขีดความ
ตรวจหาอัตราส่วนระหว่างความ
ส่วนปลาย
สามารถของการปฏิบตั ิ
ดันข้อเท้าและแขน การวัดความ
กิจกรรมประจาวัน
อิม่ ตัวของออกซิเจนทางผิวหนัง
การฉีดสารทึบรังสีหลอดเลือดแดง
ส่วนปลาย การถ่ายภาพรังสีหลอด
เลือดดาโดยใช้สารทึบรังสีหรืออัล
ตราซาวน์ /Doppler
ประเมินระบบทางเดินน้าเหลือง
โดยใช้สารทึบรังสีหรือสาร
กัมมันตรังสี

โรคของหลอด
เลือดในปอด

ซักประวัตทิ ส่ี ามารถ
การตรวจร่างกายโดยละเอียด
ประเมินสมรรถภาพของ
ร่างกาย และ โรคในอดีต
ประวัตกิ ารใช้ยา และ ความ
เสีย่ งจากการสัมผัสสารใน
การประกอบอาชีพ

การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียง
สะท้อนความถีส่ งู การฉีดสารทึบ
รังสีหลอดเลือดแดงในปอด
เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ และคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า
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อวัยวะส่วนปลาย
ที่ถกู ทาลาย
ประเมินการทาหน้าทีข่ อง
แขนและขา

ประเมินความเสียหายของ
หัวใจและปอด

การวิ นิจฉัย

ความรุนแรงของการสูญเสีย
สมรรถภาพ
ดูตารางที่ 11-4 และ 11-5

ภาวะ Raynaud แผลบริเวณ
ผิวหนังซึง่ เกิดจากความ
ผิดปกติของหลอดเลือดดาและ
หลอดเลือดแดง การปวดน่อง
เมื่อออกแรงเดิน หลอดเลือด
แดงส่วนปลายโปง่ พอง นิ้ว
ขาดเนื่องจากภาวะขาดเลือด
เลีย้ ง gangrene และ
thromboangitis obliterans
ความผิดปกติของหลอดเลือด
ดา ได้แก่ ภาวะบวม กดบุม๋
ผิวหนังอักเสบเลือดคัง่
เนื้อเยื่ออักเสบติดเชือ้ ผิวหนัง
เป็ นแผลลึก และ การเกิดการ
อุดตันของหลอดเลือด
ความผิดปกติของระบบ
น้าเหลือง ได้แก่ ภาวะบวม
ระบบน้าเหลือง, การอักเสบติด
เชือ้ ของระบบท่อน้าเหลืองและ
ภาวะเนื้อเยื่ออักเสบติดเชือ้
เช่น โรคความดันโลหิตสูงใน ดูตารางที่ 11-6
ปอดแบบปฐมภูมแิ ละทุตยิ ภูมิ
ลิม่ เลือดอุดหลอดเลือดใหญ่
ในปอด โรคหลอดเลือดดา
ในปอดอุดตันหรือตีบ
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บทที่ 12
ระบบทางเดิ นอาหาร
12.1 หลักและวิ ธีการประเมิ น
12.1.1 การแปรผลอาการและผลการตรวจร่างกาย
12.1.2 การตรวจทางคลิ นิก

12.2 เกณฑ์การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพ
12.2.1 การสูญเสียสมรรถภาพของทางเดิ นอาหารส่วน หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลาไส้เล็กและ
ตับอ่อน (ทางเดิ นอาหารส่วนต้น)
12.2.2 การสูญเสียสมรรถภาพของลาไส้ใหญ่ และทวารหนัก(colon, rectum and anus)
12.2.3 การสูญเสียสมรรถภาพจากโรคตับและทางเดิ นน้าดี
12.2.4 ไส้เลื่อนของผนังหน้ าท้อง และบริเวณขาหนี บ
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บทที่ 12
ระบบทางเดิ นอาหาร
วัตถุประสงค์ของบทนี้ เพื่อให้แพทย์ใช้ประเมินการสูญเสียสมรรถภาพจากโรคหรือพยาธิสภาพของระบบ
ทางเดินอาหาร โดยคิดการสูญเสียว่าเป็ นร้อยละเท่าใดของทัง้ ร่างกาย การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพทีเ่ กิดขึน้
จะกระท าต่ อ เมื่อ ได้ร ับ การวินิ จ ฉัย ที่แ น่ น อน และได้ร ับ การรัก ษาจากแพทย์อ ย่ า งเต็ม ที่แ ล้ว โดยที่ก ารสูญ เสีย
สมรรถภาพของระบบทางเดินอาหารในบางรายอาจเปลีย่ นแปลงได้ ดังนัน้ จึงควรมีการตรวจซ้าในระยะเวลาอันสมควร
เพื่อทีจ่ ะได้ทราบถึงการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ในเวลาต่อมา
การประเมิน ความสูญ เสีย สมรรถภาพการท างานของระบบทางเดิน อาหารนัน้ อาศัย ข้อ มูลจากการ
ซักประวัติ การตรวจร่างกาย การตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร เช่น ตรวจเลือดเพื่อดูการทางานของตับ ภาพรังสีช่องท้อง
การทาอัลตราซาวด์ เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ การส่องกล้อ งตรวจหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลาไส้เล็ก และ
ลาไส้ใหญ่ การส่องตรวจท่อน้าดีและท่อตับอ่อนและการตรวจชิน้ เนื้อของตับ เป็ นต้น เพื่อให้การวินิจฉัยโรค และการ
ประเมินระดับการสูญเสียสมรรถภาพทีถ่ ูกต้อง
12.1 หลักและวิ ธีการประเมิ น
การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของระบบทางเดินอาหาร ใช้หลักการประเมินทีส่ าคัญ 3 ประการคือ
1. มีอาการหรืออาการแสดงการสูญเสียสมรรถภาพเกิดขึน้ จากอาการหรืออาการแสดงของโรคระบบทางเดิน
อาหารที่เกิด จากการสูญเสียหน้ าที่ของอวัย วะหรือสูญเสียอวัยวะนัน้ ๆ อย่ างถาวร โดยมีหลัก ฐานการตรวจตาม
หลัก การแพทย์ท่ยี ืนยัน อย่ างชัดเจน เช่น การตรวจด้วยการส่องกล้อ งและตรวจอัลตราซาวด์ การตรวจเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ การตรวจทางรังสีดว้ ยสารทึบแสง การตรวจเลือดหาหน้าทีข่ องอวัยวะนัน้ ๆ และการตรวจพยาธิ สภาพ
ของชิน้ เนื้อต่างๆ เป็ นต้น
2. การรักษาสิน้ สุดแล้วและไม่หายขาด อาการหรืออาการแสดงทีม่ นี นั ้ เป็ นอาการทีย่ งั คงอยู่หลังจากทีไ่ ด้มี
การรักษาอาการดังกล่าวจนถึงทีส่ ุดแล้ว และ/หรือ ยังต้องการการรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดอาการดังกล่าวน้อย
ทีส่ ดุ
3. อาการหรืออาการแสดงทาให้มสี มรรถภาพของร่างกายลดลง อาการหรืออาการแสดงดังกล่าว มีผลทาให้
ขีดความสามารถในการทางานหรือการทากิจวัตรประจาวันของผูป้ ว่ ยลดลง ทาให้สมรรถภาพของร่างกายโดยรวมลดลง
และโดยวัดผลของโรคจากร้อยละของน้าหนักตัวทีล่ ดลงจากน้าหนักตัวมาตรฐานหรือน้าหนักตัวเดิมก่อนทีจ่ ะเข้าทางาน
การดูแลรักษาผูป้ ว่ ยในปจั จุบนั มีการเปลีย่ นแปลงจากเดิมในหลายๆกรณี เช่น
1) การสูญ เสีย สมรรถภาพจากโรคแผลในกระเพาะอาหารและลาไส้เ รื้อ รัง สามารถแก้ไ ข ได้มากขึ้ น
เนื่องจากโรคดังกล่าวสามารถหายขาดได้ดว้ ยการรักษาการติดเชือ้ Helicobacter pylori รวมทัง้ อาการแทรกซ้อนในโรค
นี้กล็ ดลง เช่น การรักษาเลือดออกในกระเพาะอาหารและลาไส้เล็กส่วนต้นด้วยการรักษาห้ามเลือดผ่านทางกล้อง ทาให้
การใช้วธิ ผี ่าตัดเอาส่วนของกระเพาะออกลดลงมาก
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2) การผ่าตัดเปลีย่ นตับสามารถช่วยเหลือผูป้ ่วยโรคตับแข็งระยะสุดท้ายให้มชี วี ติ อยู่ดว้ ยคุณภาพชีวติ ทีด่ ี
ขึน้ และลดการสูญเสียสมรรถภาพจากโรคตับได้
3) การแก้ไขโรคทางลาไส้เล็กบางโรค ทีส่ ามารถรักษาแบบประคับประคอง ทาให้ผปู้ ่วยโรคลาไส้เล็กบาง
รายมีคุณภาพชีวติ ดีขน้ึ
4) การระบายน้าดีจากท่อน้าดีดว้ ยวิธใี หม่ๆ สามารถลดการสูญเสียหน้าทีข่ องตับหรือทาให้ตบั เสียหน้าที่
ช้าลงกว่าเดิม เช่น การใส่ metallic stent ในผูป้ ว่ ยมะเร็งตับอ่อน เป็ นต้น
หลักและวิ ธีการประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพโรคระบบทางเดิ นอาหาร มีรายละเอียดดังนี้
12.1.1 การแปรผลอาการและผลการตรวจร่างกาย
อาการทีเ่ กิดจากความผิดปกติทท่ี าให้ไม่สามารถทากิจวัตรประจาวันได้ดนี นั ้ อาจเป็ นอาการทีเ่ กิดจาก
ความรูส้ กึ ของผูป้ ่วยเองซึ่งอาจทาให้การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพเบีย่ งเบนไป จึงไม่สมควรจะนาเอาอาการมา
พิจารณาในการประเมินเพียงอย่างเดียว ผู้ประเมินจาเป็ นต้องมีขอ้ มูลที่มีหลักฐานยืนยันได้มาประเมินการสูญเสีย
สมรรถภาพร่วมด้วย
ก การสูญเสี ยสมรรถภาพของหลอดอาหาร มีอาการและอาการแสดงดังต่อไปนี้ การกลืนลาบาก
แสบร้อนบริเวณหน้าอก เจ็บลึกๆ ตรงกลางหน้าอก ขย้อนหรืออาเจียนมีเลือดออกจากหลอดอาหารและน้ าหนักลด
บางครัง้ ในบางรายอาจมีอาการอาหารไม่ย่อย มีลมในท้องหรืออาการเรอร่วมด้วย
ข การสูญเสี ยสมรรถภาพของกระเพาะอาหารหรือลาไส้เล็กส่วนต้น มีอาการและอาการแสดง
ดังต่อไปนี้ เช่น อาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง เลือดออก การอุดตันของกระเพาะ ท้องเสีย น้ าหนักลด การย่อยและ
การดูดซึมอาหารหรือสารอาหารบางชนิดผิดปกติ การขาดสารอาหาร ซึง่ อาจรวมไปถึงการแสดงอาการทางระบบโลหิต
และระบบประสาท ซึง่ ต้องแยกประเมินออกจากระบบทางเดินอาหาร
ค การสูญ เสี ยสมรรถภาพของล าไส้ เล็ก มีอาการหรืออาการแสดงดังต่ อไปนี้ ปวดท้อง ท้องเสีย
การดูดซึมอาหารบางชนิดผิดปกติ อาการของลาไส้อุดตัน มีเลือดออกในทางเดินอาหาร น้ าหนักลด ความผิดปกติ
ดังกล่าวก่อผลต่อความสามารถในการทางาน และอาการของระบบอื่นๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้
ง การสู ญ เสี ย สมรรถภาพของล าไส้ ใ หญ่ มีอ าการหรือ อาการแสดงและอาการแสดงดัง ต่ อ ไปนี้
ปวดท้อง ปวดบริเวณท้องน้อย หรือปวดบริเวณทวารหนัก อาการของการทางานผิดปกติ เช่น ปวดเบ่ง ปวดอยาก
ถ่ายอุจจาระ กลัน้ อุจจาระไม่ได้ อุจจาระมีหนองหรือมีเลือดปน มีรดิ สีดวงทวาร มีแผลทีก่ น้ และอาการทัวไปอื
่ ่นๆได้แก่
ไข้ น้าหนักลดอ่อนเพลีย และโลหิตจาง
จ การสูญเสี ยสมรรถภาพของตับอ่ อน มีอาการหรืออาการแสดงดังต่ อไปนี้ ปวดท้อง เบื่ออาหาร
คลื่นไส้ อาเจียน ท้องร่วง ถ่ายอุจจาระเป็ นมัน น้ าหนักตัวลด กล้ามเนื้อลีบลง ตาเหลือง มีโรคเบาหวาน และร่างกาย
อ่อนเพลีย ส่วนการสูญเสียของต่อมไร้ท่อจากตับอ่อนโดยให้ประเมินในส่วนของระบบต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
ฉ การสูญเสี ยสมรรถภาพของตับและทางเดิ นน้ าดี มีอาการหรืออาการแสดงดังต่อไปนี้ ปวดท้อง
คลื่น ไส้ อาเจีย น เบื่อ อาหาร อ่ อ นแรง ความต้ า นทานต่ อ การติ ด เชื้อ ลดลง การตอบสนองของภู มิคุ้ม กัน โรค
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เปลีย่ นแปลงไป อาการเหลืองและคัน รวมทัง้ อาการของโรคแทรกซ้อนของโรคตับ ทีเ่ ป็ นมากได้แก่ มีน้ าในช่องท้อง
บวมทัง้ ตัว มีเลือดออกจากหลอดอาหารเนื่องจากมี portal hypertension และเกิดหลอดเลือดดาขอดในหลอดอาหาร
(esophageal varices) รวมทัง้ อาการซึมเนื่องจากตับไม่สามารถกาจัดของเสีย และมีผลต่ อการทางานของสมอง
(hepatic encephalopathy) และไตวายจากตับ (hepatorenal syndrome)
ช การสูญเสียสมรรถภาพของผนังหน้ าท้อง มีอาการหรืออาการแสดงดังต่อไปนี้ อาการปวดบริเวณ
ทีเ่ ป็ นไส้เลื่อน โดยเฉพาะการปวดเป็ นพักๆ และสัมพันธ์กบั การเปลี่ ยนท่าหรือความดันในท้องที่ เพิม่ ขึน้ เห็นก้อนนูน
หรือ คล าได้ก้อ นโป่ง ออกตรงต าแหน่ งของไส้เ ลื่อน อาจมีก ารปวดทัน ทีอ ย่า งรุ น แรงจากภาวะแทรกซ้อ น เช่ น
incarceration และ strangulation ของลาไส้หรือ Omentum
ไส้เลื่อนจากการมีแผลผ่าตัดบางครัง้ อาจมองไม่เห็นเป็ นก้อนได้ อาการจะเป็ นบริเวณทีม่ ไี ส้เลื่อนออกมา
บริเวณของ inguinal และ femoral จะมีอาการปวดมาก และจะมี incarceration และ strangulation มากกว่าบริเวณอื่น
ส่วนใหญ่ของไส้เลื่อนทีห่ น้าท้องสามารถผ่าตัดแก้ไขได้
12.1.2 การตรวจทางคลิ นิก
การตรวจเพิม่ ทางคลินิกสามารถจะทาให้ได้ก ารวินิจฉัยโรคทีแ่ ม่นยาขึน้ ในบางกรณีการวินิจฉัยโรคอาจใช้
การตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารมากกว่าหนึ่งชนิดก็ได้ การตรวจตามทีก่ ล่าวนี้ ได้แก่
ก การตรวจหลอดอาหาร หมายรวมถึง
1) การตรวจทางรัง สีวิทยา โดยการกลืนสารทึบแสง และ fluoroscope และการตรวจทางเอ็กซเรย์
คอมพิวเตอร์
2) การส่องกล้องตรวจทางเดินอาหาร รวมทัง้ การตัดชิน้ เนื้อตรวจและการทา cytology
3) การตรวจการทางานของหลอดอาหาร เช่น การวัด pH ในหลอดอาหาร, การตรวจ manometric
study เป็ นต้น
4) การตรวจพิเศษอื่นๆ
ข การตรวจกระเพาะอาหารและลาไส้เล็กส่วนต้น หมายรวมถึง
1) การตรวจ Imaging เช่น การตรวจทางรังสีโดยการกลืนสารทึบแสงและ fluoroscopy การตรวจทาง
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์และการใช้สารกัมมันตรังสี
2) การส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหารและลาไส้เล็กส่วนต้น รวมทัง้ การตัดชิ้นเนื้อตรวจและการทา
cytology
3) การตรวจการหลังของกรดในกระเพาะอาหาร
่
4) การตรวจการย่อยและการดูดซึมสารอาหาร
5) การตรวจอุจจาระ
6) การตรวจพิเศษอื่นๆ เช่น urea breath test เป็ นต้น
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ค การตรวจลาไส้เล็ก หมายรวมถึง
1) การตรวจทางรังสีวทิ ยาโดยการกลืนสารทึบแสง และ Fluoroscopy
2) การตรวจด้วยการส่องกล้องตรวจลาไส้เล็ก รวมทัง้ การตรวจด้วย video capsule enteroscope
3) การตัดชิน้ เนื้อส่งตรวจทางพยาธิวทิ ยา
4) การตรวจการดูดซึมอาหาร เช่น การตรวจหา stool fat , D xylose test, C14 breath test เป็ นต้น
5) การตรวจพิเศษอื่นๆ
ง การตรวจตับอ่อน หมายรวมถึง
1) การตรวจด้วยคลื่นอัลตร้าซาวน์
2) การตรวจทางเอกซ์เรย์ รวมถึงการตรวจด้วย CT scan
3) การเจาะ fine needle aspiration
4) การตรวจระดับน้าตาลในเลือดหรือ glucose tolerance test
5) การตรวจหาระดับเอนไซม์ตบั อ่อนในเลือด ปสั สาวะ และอุจจาระ
6) การตรวจพิเศษอื่นๆ เช่น secretin test เป็ นต้น
จ การตรวจลาไส้ใหญ่ หมายรวมถึง
1) การตรวจทวารหนักด้วยนิ้ว หรือกล้องส่องรวมทัง้ การตรวจด้วย colonoscopy
2) การตรวจชิน้ เนื้อ
3) การตรวจอุจจาระ
4) การตรวจด้วย fluoroscopy และเอกซ์เรย์ดว้ ยสารทึบแสง
5) การตรวจพิเศษอื่นๆ
ฉ การตรวจตับและท่อทางเดิ นน้าดี หมายรวมถึง
1) การตรวจด้วยคลื่นอัลตร้าซาวน์
2) การตรวจเอกซเรย์ดว้ ยสารทึบแสง เช่น การทา ERCP
3) CT scan , MRI และ MRCP
4) การตรวจ scan ด้วยสารกัมมันตรังสี
5) การตรวจด้วย angiography
6) การตรวจเนื้อตับจากการทา biopsy หรือ fine needle aspiration
7) การตรวจเลือดดูหน้าทีข่ องตับ
8) การตรวจพิเศษอื่นๆ
12.1.3 การหาน้าหนักตัวมาตรฐาน
การที่ผปู้ ่วยมีน้ าหนักตัวลดลง เป็ นผลทีแ่ สดงถึงความรุนแรงและผลลัพธ์ของโรคระบบทางเดินอาหาร
ในการประเมินความสูญเสียผูป้ ระเมินจาเป็ นต้องหาน้าหนักตัวมาตรฐาน ซึง่ มีความหมายดังต่อไปนี้
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1. ผูป้ ระเมินควรตรวจดูประวัตกิ ารรักษาพยาบาลทีอ่ ยู่ในเวชระเบียนหรือซักประวัตโิ ดยละเอียดเพื่อหา
น้ าหนักเดิมก่อนเจ็บป่วยด้วยโรคทางเดินอาหาร และใช้น้ าหนักตัวนี้เป็ นน้ าหนักตัวมาตรฐานของผู้ป่วยในการหา
น้าหนักตัวทีล่ ดลงต่อไป
2. ในกรณีแรกไม่สามารถทาได้ ผูป้ ระเมิน ควรใช้น้ าหนักตัวมาตรฐานโดยใช้อ้างจากน้ าหนักตัวต่ าสุด
ในตารางน้าหนักตัวมาตรฐานของประชาชนไทย ในตารางที่ 1 และ 2 โดยเทียบให้ตรงกับอายุและเพศของผูป้ ่วย และ
ประเมินน้าหนักตัวทีล่ ดลงของผูป้ ว่ ยต่อไป

12.2 เกณฑ์การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพ
ในการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะต่างๆ ของระบบทางเดินอาหาร เป็ นการสูญเสียของแต่ละ
อวัยวะ โดยแบ่งระดับและร้อยละการสูญเสียตามกายวิภาคทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป หน้าทีก่ ารทางานที่ผดิ ปกติของอวัยวะ
และความสามารถในการดารงชีวติ ประจาวัน
การสูญเสียเล็กน้อย ผูป้ ่วยสามารถทากิจวัตรประจาวันได้ดี แต่อาจมีอาการทางด้านระบบทางเดินอาหาร
บ้างบางวัน สามารถทางานได้ทุกอย่าง ไม่ต้องอาศัยยารักษาและไม่มนี ้ าหนักลดลงมากผิดปกติเมื่อเทียบกับน้ าหนัก
มาตรฐาน
การสูญเสียทีม่ ผี ลต่อการสูญเสียสมรรถภาพของร่างกาย พิจารณาจากผลการรักษาทีไ่ ม่สามารถกลับมาเป็ น
ปกติได้หลังการรักษาสิน้ สุดแล้ว ยังมีอาการของโรคหรืออาการของโรคแทรกจากการรักษา ต่อสภาพสุขภาพโดยรวม
เช่น น้าหนักตัวลดลงอย่างถาวร เป็ นต้น
ตารางที่ 12-1 น้าหนักตัวเฉลี่ยของชายไทยเทียบกับส่วนสูงและกลุ่มอายุ

ทีม่ า :

ส่วนสูง (ซม.)

กลุ่มอายุ 15-24 ปี
น้าหนักตัวเฉลี่ย (กก.)

กลุ่มอายุ 25-65 ปี
น้าหนักตัวเฉลี่ย (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

Bunnag S, Piampitis. Average weights by height of Thai adult. JMAT 1979. 62:579-588
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ตารางที่ 12- 2 น้าหนักตัวเฉลี่ยของหญิ งไทยเทียบกับส่วนสูงและกลุม่ อายุ
ส่วนสูง (ซม.)
145 – 146
147 – 149
150 – 151
152 – 154
155 – 156
157 – 159
160 – 161
162 – 164
165 – 166
167 – 169
170 – 171

กลุ่มอายุ 15-24 ปี
น้าหนักตัวเฉลี่ย (กก.)
42
43
44
45
46
47
48
50
51
52
53

กลุ่มอายุ 25-65 ปี
น้าหนักตัวเฉลี่ย (กก.)
46
47
49
50
51
52
53
55
57
59
61

Bunnag S, Piampitis. Average weights by height of Thai adult. JMAT 1979. 62:579-588

12.2.1 การสูญเสี ยสมรรถภาพของทางเดิ นอาหารส่วน หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลาไส้ เล็กและ
ตับอ่อน (ทางเดิ นอาหารส่วนต้น)
เกณฑ์การประเมินทีเ่ กีย่ วข้องกับทางเดินอาหารส่วนต้นอยู่ในตารางที่ 12 - 3
ตารางที่ 12- 3

เกณฑ์การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของทางเดิ นอาหารส่วนหลอดอาหาร กระเพาะ
อาหาร ลาไส้เล็กและตับอ่อน

ระดับการสูญเสียสมรรถภาพ
ระดับที่ 1
สูญเสียร้อยละ 0-9 ของทัง้ ร่างกาย

อาการและอาการแสดง
-มีอาการและอาการแสดงของโรคทางเดินอาหารส่วนหลอดอาหาร
กระเพาะอาหาร ลาไส้เล็กและตับอ่อน หรือมีการสูญเสียหรือผิดปกติทาง
กายวิภาค
และ
-ไม่ตอ้ งการการรักษาอย่างต่อเนื่อง
และ
-สามารถรักษาน้าหนักตัวให้อยูใ่ นค่าน้าหนักตัวมาตรฐาน
หรือ
-ไม่มภี าวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัด

619
ระดับการสูญเสียสมรรถภาพ
ระดับที่ 2
สูญเสียร้อยละ10-24 ของทัง้ ร่างกาย

ระดับที่ 3
สูญเสียร้อยละ25-49 ของทัง้ ร่างกาย

ระดับที่ 4
สูญเสียร้อยละ50-75 ของทัง้ ร่างกาย

ตัวอย่างที่ 12.1

อาการและอาการแสดง
-มีอาการและอาการแสดงของโรคทางเดินอาหารส่วนหลอดอาหาร
กระเพาะอาหาร ลาไส้เล็กและตับอ่อน หรือมีการสูญเสียหรือผิดปกติทาง
กายวิภาค
และ
-ต้องจากัดอาหารหรือต้องใช้ยาเพื่อควบคุมอาการ อาการแสดงหรือรักษา
ภาวะทุโภชนาการ
และ
-น้าหนักตัวลดลงต่ากว่าน้าหนักตัวมาตรฐานไม่เกินร้อยละ 10 ซึง่ เป็ นเหตุ
มาจากโรคของทางเดินอาหาร
-มีอาการและอาการแสดงของโรคทางเดินอาหารส่วนหลอดอาหาร
กระเพาะอาหาร ลาไส้เล็กและตับอ่อน หรือมีการสูญเสียหรือผิดปกติทาง
กายวิภาค
และ
-ต้องจากัดอาหารและต้องใช้ยา แต่กย็ งั ไม่สามารถควบคุมอาการ อาการ
แสดง หรือรักษาภาวะทุโภชนาการได้เต็มที่ หรือ
-น้าหนักตัวลดลงต่ากว่าน้าหนักตัวมาตรฐาน ร้อยละ 10-20 ซึง่ เป็ นเหตุมา
จากโรคของทางเดินอาหารส่วนต้น
-มีอาการและอาการแสดงของโรคทางเดินอาหารส่วนหลอดอาหาร
กระเพาะอาหาร ลาไส้เล็กและตับอ่อน หรือมีการสูญเสียหรือผิดปกติทาง
กายวิภาค
และ
-การรักษาไม่สามารถควบคุมอาการของโรคได้
หรือ
-น้าหนักตัวลดลงต่ากว่าน้าหนักตัวมาตรฐานมากกว่าร้อยละ 20 ซึง่ เป็ น
เหตุมาจากโรคของทางเดินอาหารส่วนต้น

ประวัติ

การสูญเสียสมรรถภาพเนื่องจากโรคทางเดินอาหารส่วนต้นร้อยละ 0 – 9
ผูป้ ว่ ยชายอายุ 44 ปี มีอาการกลืนลาบากเป็ นครัง้ คราวมา 9 เดือน

อาการปัจจุบนั

ไม่มอี าการ

การตรวจร่างกาย

ปกติ น้าหนักตัว 65 ก.ก.สูง 168 ซม.

การตรวจทางคลิ นิก

UGI study พบมี hiatal hernia

การวิ นิจฉัยโรค

Hiatal hernia, Uncomplicated

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 0 ของทัง้ ร่างกาย
อาการของผูป้ ว่ ยไม่มผี ลต่อการทางาน

คาอธิ บาย
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ตัวอย่างที่ 12.2
ประวัติ

การสูญเสียสมรรถภาพจากโรคของกระเพาะอาหารและลาไส้เล็กส่วนต้นร้อยละ 0 - 9
ผูป้ ว่ ยชายอายุ 28 ปี มีอาการปวดท้องและแสบท้องบริเวณลิน้ ปี่ เป็ นๆ หายๆ มา 5 ปี
น้าหนักลดเล็กน้อย

อาการปัจจุบนั

ไม่มคี ลื่นไส้ อาเจียน อาเจียนเป็ นเลือด หรือถ่ายอุจจาระดา มีอาการปวดท้องบ้างในระยะ
2 สัปดาห์ทผ่ี ่านมากินยาลดกรดเองอาการก็ดขี น้ึ

การตรวจร่างกาย

สูง 175 ซม. หนัก 65 ก.ก.

การตรวจทางคลิ นิก

ได้รบั การตรวจทางรังสีวทิ ยาโดยการกลืนสารทึบรังสีพบว่า ลาไส้เล็กส่วนต้นมีรูปร่างบิด
เบี้ยวผิดไปจากเดิม แต่ ไม่มีการอุดตันของกระเพาะอาหาร ส่องกล้องตรวจกระเพาะ
อาหารและลาไส้เล็กส่วนต้นพบว่า มีแผลเป็ นที่ด้านหลังของลาไส้เล็กส่วนต้น การตรวจ
ด้วย endoscopy พบมีแผลที่ duodenum ส่วนต้นขนาด 1 ซม. ผลการตรวจชิน้ เนื้อพบมี
เชือ้ H. pylori หลังการรักษาด้วย triple therapy พบว่าไม่มอี าการอีก การตรวจด้วย urea
breath test 8 สัปดาห์ต่อมาไม่พบเชือ้ อีก

การวิ นิจฉัยโรค

Resolved peptic ulcer disease associated with H. pylori infection

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 0 ของทัง้ ร่างกาย เมื่อรักษาหาย
H. pylori พบในผูป้ ่วย duodenal ulcer ร้อยละ 95-100 และร้อยละ 70-80 ในผูป้ ่วย

คาอธิ บาย

gastric ulcer หลังการกาจัดเชือ้ พบว่าแผลจะหายขาดได้
ตัวอย่างที่ 12.3
ประวัติ

การสูญเสียสมรรถภาพจากโรคของลาไส้เล็กร้อยละ 0 - 9
ผูป้ ว่ ยชาย อายุ 25 ปี ได้รบั อุบตั เิ หตุรถจักรยานยนต์คว่า ได้รบั การผ่าตัดช่องท้องและตัด
ลาไส้เล็กทิ้งไปประมาณ 1 ฟุ ต หลังจากนัน้ ผู้ป่วยมีอาการท้องเสียเป็ น หายๆ เรื้อรังอยู่
นานประมาณ 1 เดือน

อาการปัจจุบนั

อาการดีขน้ึ จนเป็ นปกติ และน้าหนักตัวไม่ลดลง

การตรวจร่างกาย

สูง 160 ซม. น้าหนัก 59 ก.ก.

การตรวจทางคลิ นิก

ผลการตรวจเลือดพบระดับ albumin และ cholesterol ปกติดี

การวิ นิจฉัยโรค

Small bowel resection with no malabsorption

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 0 ของทัง้ ร่างกาย
ผู้ป่วยรายนี้ได้รบั การรักษาโรคด้วยการตัดลาไส้ออกไปบางส่วน มีการสูญเสียลาไส้เล็ก
เกิดขึน้ แต่หลังจากการผ่าตัดผูป้ ว่ ยไม่มอี าการผิดปกติจากการผ่าตัด สามารถทากิจวัตร

คาอธิ บาย

ประจาวันได้ดแี ละไม่มอี าการทีแ่ สดงถึงการขาดอาหารจากโรค
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ตัวอย่างที่ 12.4
ประวัติ

การสูญเสียสมรรถภาพจากโรคของตับอ่อน ร้อยละ 0 - 9
ผูป้ ว่ ยหญิง อายุ 40 ปี มีอาการปวดท้องบริเวณยอดอกเป็ นพัก ๆ ร่วมกับตรวจพบ serum
amylase เพิม่ สูงขึน้ 1 ถึง 2 ครัง้ ในช่วง 3 ปี ทผ่ี ่านมา เคยผ่าตัดเอาถุงน้ าดีออกเมื่อ 2 ปี
ก่อน เนื่องจากมีนิ่วในถุงน้ าดี หลังผ่าตัดก็ยงั มีอาการปวด เมื่อทานอาหารมากหรือดื่ม
เครื่องดื่มทีม่ แี อลกอฮอล์ ตรวจร่างกายพบว่า น้าหนักอยู่ในเกณฑ์ปกติ

อาการปัจจุบนั

มีอาการปวดท้องบ้างเป็ นครัง้ คราว หลังกินอาหารมือ้ หนักๆ หรือหลังดื่มเหล้ามาก

การตรวจร่างกาย

ปกติ

การตรวจทางคลิ นิก

ตรวจไม่พบความผิดปกติของการทางานของตับอ่อน

การวิ นิจฉัยโรค

Recurrent acute pancreatitis

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 5 ของทัง้ ร่างกาย

คาอธิ บาย

โรคทีเ่ ป็ นได้รบั การรักษาอย่างถูกต้องแล้ว ไม่พบการสูญเสียหน้าทีก่ ารทางานของตับอ่อน
แม้จะมีอาการบ้างเป็ นครัง้ คราว ผูป้ ว่ ยสามารถดารงชีวติ ประจาวันได้เป็ นปกติ

ตัวอย่างที่ 12.5

การสูญเสียสมรรถภาพเนื่องจากโรคทางเดินอาหารส่วนต้น ร้อยละ 10 - 24
ผูป้ ว่ ยหญิงอายุ 59 ปี อาชีพผูช้ ่วยพยาบาล มีอาการเจ็บลึก ๆ กลางหน้าอก เป็ นหลังจาก

ประวัติ

กลืนอาหารมา 5 ปี อาการทุเลาลงเมื่อกินอาหารอ่อน และเป็ นมากขึน้ เมื่อกินอาหารแข็ง
หรือเวลาเครียด
อาการปัจจุบนั

มีอาการเป็ นๆหายๆ มาตลอด 8 สัปดาห์ทผ่ี ่านมา

การตรวจร่างกาย

น้าหนักตัวลดลงจากเดิมประมาณร้อยละ 7
ภาพรังสีของปอดและคลื่นไฟฟ้าหัวใจปกติ เมื่อตรวจทางรังสีวทิ ยาโดยการกลืนสารทึบรังสี

การตรวจทางคลิ นิก

พบลักษณะ corkscrew configuration และมี diffuse spasm ของหลอดอาหาร การตรวจ
ทาง manometry ก็ให้ผลตรงกัน ส่องกล้องตรวจหลอดอาหารพบว่าปกติ
การวิ นิจฉัยโรค

Diffuse spasm of the esophagus

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 15 ของทัง้ ร่างกาย
อาการของผูป้ ่วยเป็ นแบบถาวรและต้องจากัดอาหาร น้ าหนักลดลงไม่เกินร้อยละ 10 และ

คาอธิ บาย

รบกวนต่อการดารงชีวติ ประจาวันเพียงเล็กน้อย การให้ยา calcium channel blocking
agent อาจช่วยลดอาการได้บา้ ง
ตัวอย่างที่ 12.6
ประวัติ

การสูญเสียสมรรถภาพจากโรค Gastroesophageal reflux disease ร้อยละ 10 - 24
ผูป้ ว่ ยชายอายุ 43 ปี มีอาการเจ็บยอดอก เป็ นๆ หายๆ มานานกว่า 2 ปี มักเป็ นเวลาหลัง
อาหาร หรือเวลานอน บางครัง้ มีน้ าเปรี้ย ว ๆ ออกมาที่คอตอนกลางคืน กินยาลดกรด
อาการดีขน้ึ เล็กน้อย กินยา omeprazole อาการดีขน้ึ มาก จาเป็ นต้องกินยาเป็ นเวลานาน

อาการปัจจุบนั

อาการดังกล่าวจะเป็ นใหม่ถา้ หยุดการรักษา
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การตรวจร่างกาย

ดูปกติ

การตรวจทางคลิ นิก

การส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหารและลาไส้เล็กส่วนต้นพบว่า มีแผลทีห่ ลอดอาหารและมี
การอักเสบความรุนแรงระดับ 3 ผลการตรวจชิ้นเนื้อพบมีการอักเสบของ squamous
epithelium

การวิ นิจฉัยโรค

Moderately severe gastroesophageal reflux disease without stricture

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 15 ของทัง้ ร่างกาย

คาอธิ บาย

หากไม่มกี ารรักษาในรายนี้อาจทาให้เกิดการตีบของหลอดอาหารซึง่ ต้องการการรักษาด้วย
การขยายหลอดอาหารต่ อไป การรักษาอาจต้องใช้การผ่าตัด โรคนี้ถือว่าเป็ นโรคที่อาจ
เปลีย่ นแปลงเป็ นมะเร็งหลอดอาหารได้ ทาให้รอ้ ยละการสูญเสียมีมากขึน้

ตัวอย่างที่ 12.7

การสูญเสียสมรรถภาพจากโรคของลาไส้เล็กส่วนต้น ร้อยละ 10 - 24

ประวัติ

เสมียนชายอายุ 40 ปี มีอาการปวดท้องจากโรคแผลในกระเพาะอาหารเป็ นๆ หายๆ มา
10 ปี เคยมีเลือดออกจากกระเพาะอาหาร 3 ครัง้ แต่ได้เลือดทดแทนเพียง 2 ครัง้ ผูป้ ่วย
เคยมีอาการปลายกระเพาะอาหารอุดตันชัวคราวหนึ
่
่งครัง้ แต่ไม่ยอมผ่าตัด จึงต้องได้รบั
ยารักษาเป็ นประจาอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้มอี าการผิดปกติ

อาการปัจจุบนั

ทากิจวัตรประจาวันได้แต่บางครัง้ มีการหยุดงานบ้าง

การตรวจร่างกาย

น้าหนักตัวลดต่ากว่าค่าเฉลีย่ ของคนปกติประมาณร้อยละ 7

การตรวจทางคลิ นิก

การเอกซเรย์ก ระเพาะอาหารและลาไส้เ ล็ก ส่วนต้นด้ว ยการกลืน สารทึบแสงพบมีแ ผล
ประมาณ 3 มม. และมีการบิดเบีย้ วของทีล่ าไส้เล็กส่วนต้น

การวิ นิจฉัยโรค

Recurrent duodenal ulcer with bulb deformity

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 15 ของทัง้ ร่างกาย

คาอธิ บาย

โรคมีอาการแทรกซ้อนและอาการกาเริบทัง้ ๆ ทีไ่ ด้รบั การรักษาอย่างต่อเนื่อง ผูป้ ่วยต้อง
หยุดทากิจวัตรประจาวันเป็ นครัง้ คราว

ตัวอย่างที่ 12.8
ประวัติ

การสูญเสียสมรรถภาพจากโรคของลาไส้เล็ก ร้อยละ 10 – 24
ผูป้ ว่ ยชาย อายุ 46 ปี ปว่ ยด้วยโรคปวดท้อง มีไข้มาประมาณ 2 เดือนก่อนมาโรงพยาบาล
ตรวจร่างกายพบว่ามีก้อน กดเจ็บบริเวณท้องน้อยด้านขวา หลังจากทาการผ่าตัดพบว่า
เป็ นวัณโรคของลาไส้ เ ล็ กส่วนปลาย ได้รบั การผ่าตัดลาไส้เล็กออกไปยาว 60 เซนติเมตร

อาการปัจจุบนั

หลังผ่าตัดได้รบั การรักษาด้วยยารักษาวัณโรค อาการโดยทัวไปดี
่ ขน้ึ
หลังการรักษาผูป้ ว่ ยมีอาการปกติ บางครัง้ มีปัญหาท้องเสียเป็ น ๆ หาย ๆ ไม่รุนแรง ให้การ
รักษาด้วยยาก็ดขี น้ึ

การตรวจร่างกาย

น้าหนักตัวหลังการรักษาลดลงจากก่อนผ่าตัดร้อยละ 5
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การตรวจทางคลิ นิก

การตรวจด้วยเอกซ์เรย์ลาไส้เล็กด้วยสารทึบแสงพบว่ามีลาไส้เล็กส่วนปลายขาดหายไป
และการตรวจพบมีลกั ษณะของ bile salt diarrhea มีความจาเป็ นต้องกินยาตลอดไป หยุด
ยาก็มอี าการมากขึน้

การวิ นิจฉัยโรค

Tuberculosis of the terminal ileum with chronic diarrhea

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 15 ของทัง้ ร่างกาย
ผูป้ ว่ ยรายนี้มกี ารสูญเสียลาไส้อย่างถาวร แม้ว่าหลังการผ่าตัดจะมีอาการท้องเสีย บางครัง้

คาอธิ บาย

แต่กส็ ามารถควบคุมด้วยการใช้ยารักษา แต่ผู้ป่วยยังมีอาการน้ าหนักตัวลดลงร้อยละ 5
เนื่องจากมีการดูดซึมอาหารของลาไส้เล็กผิดปกติไป
ตัวอย่างที่ 12.9
ประวัติ

การสูญเสียสมรรถภาพจากโรคของตับอ่อน ร้อยละ 10 - 24
ผูป้ ่วยชาย อายุ 35 ปี ตกจากรถไถขณะทางาน ตัวกระแทกกับล้อรถ 2-3 สัปดาห์ต่อมา
ขณะที่บาดแผลตามตัวดีขน้ึ ก็เกิดอาการปวดท้องและท้องบวมโตขึ้น เมื่อตรวจอัลตรา

อาการปัจจุบนั

ซาวด์พบว่า เป็ น expanding cyst ของตับอ่อน ได้ทา subtotal pancreatectomy
รักษาด้วยการให้ยา pancreatic enzyme มาตลอด 15 เดือนต่อมา ผูป้ ว่ ยถ่ายอุจจาระเหลว
และเป็ น มัน เป็ น ครัง้ คราว การตรวจทางห้อ งปฏิบ ัติก ารไม่ พ บเบาหวานและ glucose
tolerance test อยู่ในเกณฑ์ปกติ

การตรวจร่างกาย

ปกติ มีน้าหนักลดลงเป็ น 49 ก.ก. มีสว่ นสูง 168 ซม.

การตรวจทางคลิ นิก

ตรวจไม่พบความผิดปกติของตับอ่อน แต่มกี ารตรวจพบไขมันในอุจจาระ

การวิ นิจฉัยโรค

Status post subtotal pancreatectomy consequent to trauma, residual exocrine
pancreatic insufficiency

ผลการประเมิ น
คาอธิ บาย

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 20 ของทัง้ ร่างกาย
ผูป้ ่วยรายนี้ exocrine pancreatic function เสียไปบางส่วน และน้ าหนักตัวลดต่ ากว่า
ค่าเฉลีย่ ของคนปกติไม่เกินร้อยละ 20 และการดารงชีวติ ประจาวันมีผลกระทบไม่มากนัก

ตัวอย่างที่ 12.10
ประวัติ

การสูญเสียสมรรถภาพเนื่องจากโรคทางเดินอาหารส่วนต้น ร้อยละ 25 - 49
ผูป้ ว่ ยชายอายุ 49 ปี มีอาการเจ็บลึก ๆ กลางหน้าอกเป็ นครัง้ คราว กลืนอาหารลาบาก
และมีอาการขย้อนตอนกลางคืนเป็ นครัง้ คราวมา 5 ปี อาการกลืนลาบากเริม่ เป็ นมากขึน้
กลืนอาหารแข็งได้ยาก ต้องดื่มน้าตามมาก ๆ

อาการปัจจุบนั

มีอาการกลืนอาหารลาบากบ่อยๆ เจ็บน้อยลงบ้าง กินอาหารต้องกินน้าตามมากๆ

การตรวจร่างกาย

น้าหนักตัวลดลงจากเดิมร้อยละ 13.5 ตรวจร่างกาย vital signs ปกติ รูปร่างค่อนข้างผอม

การตรวจทางคลิ นิก

เอกซเรย์ปอดพบ widening ของ mediastinum. ปอดปกติ การตรวจทางรังสีวทิ ยาโดย
การกลืนสารทึบแสงพบว่าหลอดอาหารพองโตอย่างมากและคดเคีย้ ว และมี constriction ที่
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บริเวณหลอดอาหารส่วนปลาย ส่องกล้องตรวจหลอดอาหารพบว่า ปลายหลอดอาหารตีบ
ตัน แต่เยื่อบุหลอดอาหารปกติ เมื่อทาการขยายรอยตีบตันด้วย bougie และ balloon
อาการกลืนลาบากลดลง แต่ตอ้ งมาทาซ้าปี ละ 2 ครัง้
การวิ นิจฉัยโรค

Achalasia of the esophagus

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 30 ของทัง้ ร่างกาย
อาการของผู้ป่ ว ยรายนี้ เ ป็ น แบบถาวร และเป็ น มากขึ้น ตามล าดับ พิจ ารณาจากการ

คาอธิ บาย

รับ ประทานอาหารได้ น้ อ ยลง และหลอดอาหารพองโตขึ้น น้ า หนั ก ตั ว ลดลงเกิ น
ร้อยละ 10 อาการอาจจะลดลง ถ้าได้รบั การผ่าตัด esophagomyotomy
ตัวอย่างที่ 12.11

การสูญเสียสมรรถภาพจากโรคของกระเพาะอาหารและลาไส้เล็กส่วนต้น ร้อยละ 25 - 49

ประวัติ

บรรณารักษ์หอ้ งสมุดอายุ 50 ปี ได้รบั การผ่าตัดกระเพาะอาหารส่วนปลายเมื่อสองปี ก่อน
เนื่องจากแผลกระเพาะที่ตรวจพบมะเร็งในระยะเริ่มแรก หลังการผ่าตั ด ผู้ป่วยบ่นว่ามี
อาการศีรษะเบา เหงื่อแตก ใจสันบ่
่ อย ๆ เป็ นหลังอาหารประมาณ 15 นาที อาการต่างๆ
เหล่านี้หลีกเลีย่ งได้ ถ้าไม่รบั ประทานอาหารบางอย่างและนอนราบ

อาการปัจจุบนั

ยังมีอาการอยู่

การตรวจร่างกาย

ตรวจร่างกายพบว่าสูง 160 ซม. น้ าหนัก 45.5 กก. มีแผลเนื่องจาก ผ่าตัดทีส่ ่วนบนของ
ท้อง ตรวจร่างกายอย่างอื่นปกติ น้าหนักตัวลดลงร้อยละ 15 จากน้าหนักมาตรฐาน

การตรวจทางคลิ นิก

การกลืนสารทึบรังสีพบว่ากระเพาะอาหารถูกตัดไปร้อยละ 70 และบริเวณรอยต่อกระเพาะ
อาหารและลาไส้เล็กยังใช้การได้ดี

การวิ นิจฉัยโรค

Postgastrectomy dumping syndrome

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 30 ของทัง้ ร่างกาย
อาการของผู้ป่ ว ยรบกวนการท างานตามปกติ อีก ทัง้ ยัง ต้อ งระวัง เรื่อ งอาหาร ผู้ป่ ว ย

คาอธิ บาย

ไม่สามารถรักษาน้าหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติได้
ตัวอย่างที่ 12.12
ประวัติ

การสูญเสียสมรรถภาพจากโรคของลาไส้เล็ก ร้อยละ 25 - 49
ผูป้ ว่ ยชายไทย อายุ 28 ปี มีอาการปวดท้องและท้องเสียเป็ นๆ หายๆ มานาน 4 ปี ตรวจ
ทางรังสีวทิ ยาพบว่าลาไส้เล็กส่วนปลายอักเสบ ให้การรักษาโดยการผ่าตัดเมื่อ 3 ปี ทแ่ี ล้ว
พบว่าเป็ น regional enteritis ของบริเวณ terminal ileum หลังผ่าตัด ผูป้ ว่ ยมีอาการปวด
ท้องและท้องเสียเป็ น ๆ หาย ๆ บ่อย

อาการปัจจุบนั

อาการปวดท้องและท้องเสียเป็ น ๆ หาย ๆ แม้ว่ารักษาเต็มทีแ่ ล้ว

การตรวจร่างกาย

รูปร่างผอม น้าหนักตัวลดลงร้อยละ 10 จากน้าหนักตัวมาตรฐาน

การตรวจทางคลิ นิก

เอกซเรย์ซ้าพบว่า ลาไส้เล็กส่วนปลายยังมีการตีบเล็กผิดปกติอยู่
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การวิ นิจฉัยโรค

Recurrent regional enteritis, with intestinal malabsorption and recurring obstruction
after ileal resection

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 40 ของทัง้ ร่างกาย

คาอธิ บาย

การให้การรักษาในรายนี้ทาได้มากทีส่ ุดเท่านี้ แต่การให้ parenteral nutritional therapy
อาจทาให้อาการดีขน้ึ มากกว่านี้ หน้าที่และความยาวของลาไส้ท่สี ามารถทางานได้เป็ น
ตัวกาหนดอัตราการสูญเสีย

ตัวอย่างที่ 12.13
ประวัติ

การสูญเสียสมรรถภาพจากโรคของตับอ่อน ร้อยละ 25 - 49
ผูป้ ว่ ยชาย อายุ 45 ปี มีประวัตเิ คยผ่าตัด cholecystectomy และ subtotal pancreatectomy
เพื่อรักษา chronic pancreatitis แต่ยงั คงมีปญั หาปวดท้อง ซึ่งต้องกินยาระงับปวดมา
ตลอด การควบคุม อาหารและงดเครื่อ งดื่ม แอลกอฮอล์ ก็ไม่ ท าให้อาการทุ เลาลงและ
จาเป็ นต้องฉีดยาอินซูลนิ ทุกวัน เพื่อควบคุมเบาหวานทีเ่ กิดขึน้ หลังผ่าตัด ร่วมกับการให้ยา
พวก pancreatic enzyme เพื่อควบคุมระบบการย่อยอาหาร

อาการปัจจุบนั

ไม่สามารถรักษาน้ าหนักตัวได้เป็ นปกติ มีน้ าหนักลดลง ร้อยละ 15 ต่ ากว่าน้ าหนัก
มาตรฐานคนไทย มีอาการปวดท้องบ่อยๆ

การตรวจร่างกาย

ผอมมาก และมีรอยลวกทีห่ น้าท้องจากการวางกระเป๋าน้าร้อน

การตรวจทางคลิ นิก

ตรวจด้วย CT scan พบมี pancreatic calcification ในเนื้อตับอ่อน การตรวจ ERCP พบ
ท่อตับอ่อนผิดปกติมาก ไม่พบเซลล์มะเร็ง

การวิ นิจฉัยโรค

Chronic pancreatitis with intractable pain and both endocrine and exocrine
insufficiency

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 40 ของทัง้ ร่างกาย ซึง่ ต้องไปรวมกับโรคเบาหวานด้วย

คาอธิ บาย

อาการทัง้ หมดต้องการการรักษาอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าไม่สามารถรักษาให้น้ าหนักตัวเป็ น
ปกติได้ การรักษาด้วยการทา total pancreatectomy อาจลดอาการปวดได้ แต่ไม่สามารถ
รักษาอาการท้องเสียและเบาหวานได้

ตัวอย่างที่ 12.14
ประวัติ

การสูญเสียสมรรถภาพเนื่องจากโรคทางเดินอาหารส่วนต้น ร้อยละ 50 - 75
ผูป้ ่วยชายอายุ 58 ปี มีปญั หา complete esophageal obstruction เคยมีประวัตผิ ่าตัด
หลอดอาหารส่วนปลายและกระเพาะอาหารส่วนต้นจากมะเร็ง ไม่พบ tumour recurrence
แต่กลืนไม่ลงจากปญั หา stenosing esophagitis ทาผ่าตัดแก้ไขแล้วไม่สาเร็จ

อาการปัจจุบนั

ต้องทา gastrostomy เพื่อให้อาหาร การขยายส่วนตีบด้วยกล้องไม่สาเร็จ

การตรวจร่างกาย

ผอมมาก ส่วนสูง 170 ซม. มีน้าหนัก 46 ก.ก.

การตรวจทางคลิ นิก

ส่องกล้องไม่ผ่านจุดทีต่ บี
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การวิ นิจฉัยโรค

Stenosing esophagitis

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 65 จาก stenosing esophagitis และร้อยละ 15 ของทัง้ ร่างกาย
จาก gastrostomy เมื่อคิดรวมกันโดยอาศัย combined values chart จะเป็ นการสูญเสีย
สมรรถภาพร้อยละ 70 ของทัง้ ร่างกาย

คาอธิ บาย

อาการและอาการแสดงของโรคเป็ นมากขึน้ แม้จะได้รบั การรักษาอย่างเต็มที่ การรักษา
ปจั จุบนั เป็ นเพียงการประคับประคองอาการ น้ าหนักตัวลดลงเกินร้อยละ 20 และคาดว่า
อาการโรคไม่ดขี น้ึ

ตัวอย่างที่ 12.15

การสูญเสียสมรรถภาพจากโรคของกระเพาะและลาไส้เล็กส่วนต้น ร้อยละ 50 - 75

ประวัติ

นักหนังสือพิมพ์ชาย อายุ 62 ปี ได้รบั การผ่าตัดกระเพาะอาหารออกทัง้ หมดเมื่อสามปี ก่อน
เนื่องจากมะเร็งกระเพาะอาหาร และได้ต่อหลอดอาหารเข้ากับลาไส้เล็ก หลัง ผ่าตัด มี
อาการเบื่ออาหารและอิม่ เร็ว น้าหนักลดและมีอาการแสดงของภาวะทุโภชนาการ ผูป้ ว่ ยไม่
สามารถทางานได้นอกจากช่วงสัน้ ๆ

อาการปัจจุบนั

มีอาการอยู่ตลอด

การตรวจร่างกาย

มีภาวะทุโภชนาการและแก่เกินวัย ผู้ป่วยสูง 175 ซม. น้ าหนัก 52.7 กก. ลิน้ เลีย่ นและ
เป็ นมัน ตรวจท้องไม่พบก้อนผิดปกติ มีแผลผ่าตัดบริเวณท้องส่วนบน หลังเท้าบวม กดบุ๋ม
เล็กน้อย

การตรวจทางคลิ นิก

การทดสอบทางห้องปฏิบตั ิการพบว่าซีด และโปรตีนในเลือดต่ า เอกซเรย์พบว่ารอยต่ อ
ระหว่างหลอดอาหารและลาไส้เล็กปกติดี เยื่อบุบริเวณรอยต่อปกติ

การวิ นิจฉัยโรค

Postoperative absence of the stomach with esophagojejunal anastomosis; secondary
nutritional deficiency

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 60 ของทัง้ ร่างกาย เนื่องจากผ่าตัดกระเพาะอาหารออกทัง้ หมด

คาอธิ บาย

ซึง่ ควรต้องคานึงร่วมกับภาวะซีด เพื่อพิจารณาความรุนแรงของการสูญเสียด้วย
ผูป้ ว่ ยมีน้าหนักลดต่ากว่าค่าเฉลีย่ ของคนปกติมากกว่าร้อยละ 20 และมีภาวะทุโภชนาการ
ร่วมด้วย ผูป้ ว่ ยไม่สามารถดารงชีวติ ตามปกติได้

ตัวอย่างที่ 12.16
ประวัติ

การสูญเสียสมรรถภาพจากโรคของลาไส้เล็ก ร้อยละ 50 - 75
ผูป้ ว่ ยชาย อายุ 69 ปี มีโรคประจาตัว คือ เบาหวาน และหลอดเลือดหัวใจตีบ มีอาการ
ปวดท้องทันที 5 ชัวโมงก่
่
อนมาโรงพยาบาล ได้รบั การผ่าตัดฉุ กเฉิน พบว่าเป็ น Intestinal
infarction ของลาไส้เล็ก ได้รบั การรักษาด้วยการตัดลาไส้เล็กออกยาว 20 ฟุต หลังจากนัน้
ผูป้ ่วยมีอาการท้องเสียเรือ้ รังทุกวัน อาการท้องเสียนี้เป็ นจาก malabsorption syndrome
ซึง่ เป็ นผลจากการผ่าตัดและรักษาไม่หายขาด
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อาการปัจจุบนั

ผูป้ ว่ ยต้องควบคุมการกินอาหาร กินยาแก้ปวดท้องบ่อยๆ และมีอาการท้องเสีย ไม่สามารถ
อยู่คนเดียวได้ตอ้ งมีคนช่วย

การตรวจร่างกาย

ผอมมาก สูง 163 ซม. น้าหนักตัว 40 ก.ก. น้าหนักตัวลดลงร้อยละ 25

การตรวจทางคลิ นิก

มีลกั ษณะของ malabsorption

การวิ นิจฉัยโรค

Intestinal malabsorption due to extensive small bowel resection

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 75 ของทัง้ ร่างกาย
ผูป้ ่วยรายนี้มปี ญั หาทางลาไส้ เกิดจากการผ่าตัดลาไส้เล็กออกไปมาก จนเกิดอาการของ

คาอธิ บาย

malapsorption ทีไ่ ม่สามารถแก้ไขได้ ทาให้น้ าหนักตัวลดลงและรุนแรงมากถึงร้อยละ 25
ของน้ าหนักตัวก่อนป่วย และยังต้องการการรักษาต่อไป ผู้ป่วยยังไม่สามารถทางานได้
ตามปกติ
ตัวอย่างที่ 12.17

การสูญเสียสมรรถภาพจากโรคของตับอ่อน ร้อยละ 50 - 75

ประวัติ

คนงานโรงงานอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ อายุ 47 ปี เริม่ มีอาการปวดท้องเมื่อ 13 เดือน
ก่อน ต่อมา มีอาการซึมเศร้า น้ าหนักลดและตาเหลืองมากขึน้ เรื่อย ๆ ตรวจพบว่าเป็ น
cystic adenoma ทีต่ วั pancreas ได้รบั การผ่าตัด total pancreatectomy ร่วมกับ
duodenectomy (whipple operation)

อาการปัจจุบนั

ขณะนี้มอี าการของ malabsorption syndrome และ steatorrhea ซึง่ อาการทุเลาลงบ้างเมื่อ
ได้ยา pancreatic enzyme อาการเบาหวานทีเ่ กิดขึน้ หลังผ่าตัดค่อนข้างรุนแรงและควบคุม
ได้ยากด้วย insulin ฉีด ผูป้ ว่ ยมีน้าหนักตัวลดลงตัง้ แต่หลังผ่าตัดถึงปจั จุบนั ประมาณร้อยละ
25 การดารงชีวติ ประจาวันเป็ นไปด้วยความยากลาบาก

การตรวจร่างกาย

ผอมมาก น้าหนักลดหลังผ่าตัดมากกว่าร้อยละ 25

การตรวจทางคลิ นิก

มีลกั ษณะของ malabsorption และ DM

การวิ นิจฉัยโรค

Pancreatic insufficiency consequent to total pancreatectomy

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 70 จาก total pancreatic insufficiency ต้องนาไปรวมกับการ

คาอธิ บาย

สูญเสียทีเ่ กิดจากการเป็ นเบาหวานในส่วนของระบบต่อมไร้ท่อ โดยใช้ตารางค่ารวม
ความสามารถในการดารงชีวติ ประจาวันของผู้ป่วยรายนี้เกือบจะไม่มเี ลย เนื่องจากการ
สูญเสียตับอ่อนไปทัง้ หมดและความพิการทีเ่ กิดขึน้ ก็ทุเลาได้เพียงบางส่วน จากการให้การ
รักษาอย่างเต็มทีแ่ ล้ว
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12.2.2

การสูญเสียสมรรถภาพของลาไส้ใหญ่ และทวารหนัก(colon, rectum and anus)
เกณฑ์การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของลาไส้ใหญ่
เกณฑ์การประเมินทีเ่ กีย่ วข้องกับลาไส้ใหญ่อยู่ในตารางที่ 12-4

ตารางที่ 12-4 เกณฑ์การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของลาไส้ใหญ่ (Colon, rectum)
ระดับการสูญเสียสมรรถภาพ
ระดับที่ 1
สูญเสียร้อยละ0-9 ของทัง้ ร่างกาย

ระดับที่ 2
สูญเสียร้อยละ10-24 ของทัง้ ร่างกาย

ระดับที่ 3
สูญเสียร้อยละ25-49 ของทัง้ ร่างกาย

อาการและอาการแสดง
-มีอาการและอาการแสดงของโรคลาไส้ใหญ่ เกิดไม่บ่อย และเป็นระยะสัน้ ๆ
และ
-ไม่มีขีดจากัดในการทากิจวัตรต่างๆ ไม่ต้องการอาหารพิ เศษ
และไม่ตอ้ งการการรักษา
และ
-ไม่แสดงอาการอย่างชัดแจ้งของระบบอวัยวะ และสามารถรักษา
น้าหนักตัวอยู่ในค่าเฉลีย่ ของคนปกติ
หรือ
-ไม่มภี าวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัด
-มีหลักฐานแสดงถึงการสูญเสียหรือผิดปกติทางกายวิภาค
ของลาไส้ใหญ่
และ
-มีอาการไม่รุนแรงบางครัง้ มีผลต่อการขับถ่าย ร่วมกับ มีอาการปวดท้อง
ปานกลางร่วมด้วย
และ
-อาจต้องใช้ยารักษาตามอาการหรือจากัดชนิ ดอาหารบ้าง บางครัง้
และ
-ไม่มอี าการของการขาดอาหาร
-มีหลักฐานแสดงถึงการสูญเสียหรือผิดปกติทางกายวิภาค
ของลาไส้ใหญ่
และ
-มีอาการกาเริบอย่างปานกลางถึงรุนแรง ซึ่งทาให้การขับถ่ายอุจจาระ
ผิดปกติ เกิดร่วมกับอาการปวดท้องแบบเป็ น ๆ หาย ๆ หรือปวด
ตลอดเวลา
และ
-ขณะมีอาการผูป้ ว่ ยไม่สามารถทากิจกรรมได้ตามปกติ ต้องมี
การจากัดอาหารหรือใช้ยาร่วมด้วย และ
-มีอาการอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น มีไข้ น้าหนักลดลง หรือโลหิตจาง
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ระดับการสูญเสียสมรรถภาพ
ระดับที่ 4
สูญเสียร้อยละ50-75 ของทัง้ ร่างกาย

อาการและอาการแสดง
-มีหลักฐานแสดงถึงการสูญเสียหรือผิดปกติทางกายวิภาคของลาไส้ใหญ่
และ
-มีความผิดปกติของการขับถ่ายและมีอาการปวดรุนแรง ตลอดเวลา
และ
-ไม่สามารถทากิจวัตรประจาวันต่าง ๆ ได้เลย ต้องควบคุมการกิน
อาหารตลอดเวลา และการใช้ยารักษาไม่ทาให้อาการหายไป
และ
-มีอาการอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น มีไข้ น้าหนักลดลง หรือโลหิตจาง
และ
-มีอาการต่อเนื่ องเกือบตลอดเวลา

ตัวอย่างที่ 12.18

การสูญเสียสมรรถภาพของลาไส้ใหญ่ ร้อยละ 0 – 9

ประวัติ

ผูห้ ญิง อายุ 50 ปี ทางาน part time มีทอ้ งผูกสลับกับท้องเสีย ตรวจอุจจาระไม่พบผิดปกติ
ส่องกล้องตรวจทางทวารหนักและลาไส้ใหญ่ส่วนปลาย (proctosigmoidoscopy) พบว่า
เยื่อบุลาไส้ ปกติดี ตรวจทางรังสีวทิ ยา โดยการสวนสารทึบ รังสีเข้าทางทวารหนักพบว่า
ปกติ ยกเว้น diverticulosis หลายอันที่ sigmoid colon และมีการบีบตัวของลาไส้

อาการปัจจุบนั

มีทอ้ งผูกสลับกับท้องเสีย

การตรวจร่างกาย

ปกติ

การตรวจทางคลิ นิก

ตรวจอุจจาระไม่พบสิ่ งผิดปกติ ส่องกล้องตรวจทางทวารหนักและลาไส้ใหญ่สว่ นปลายปกติ
จากการตรวจเอกซ์เรย์ดว้ ยสารทึบรังสีไม่พบมี diverticulitis

การวิ นิจฉัยโรค

Irritable bowel syndrome with diverticulosis coli

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 0 ของทัง้ ร่างกาย
อาการของผู้ป่ ว ยไม่ ร บกวนกิจ วัต รประจ าวัน และจ าเป็ น ต้อ งปรับ อาหารการกิน บ้า ง

คาอธิ บาย

เล็กน้อย
ตัวอย่างที่ 12.19

การสูญเสียสมรรถภาพของลาไส้ใหญ่ ร้อยละ 10 - 24

ประวัติ

นักศึกษาหญิง อายุ 22 ปี มีประวัติ ulcerative colitis เป็ น ๆ หาย ๆ มา 5 ปี ระยะช่วง
โรคกาเริบคนไข้มอี าการไม่สบายปวดท้องปานกลาง ท้องเสียและถ่ายอุจจาระมีเลือดปน
ส่องกล้องตรวจลาไส้ใหญ่ พบมีความผิดปกติของเยื่อบุลาไส้ใหญ่ท่ี rectosigmoid ลักษณะ
บวมนู นและบุ๋มลงเป็ นแผล เลือดออกง่าย ส่วนอื่นๆ ของลาไส้ใหญ่ ปกติ ผู้ป่วยไม่มีไข้
ไม่ซดี และไม่ต้องนอนโรงพยาบาลและอาการของผู้ป่วยดีขน้ึ เมื่อได้รบั การจากัดอาหาร
ระดับปานกลาง ยาแก้ทอ้ งเสียและหลีกเลีย่ งงานหนัก

อาการปัจจุบนั

ท้องเสียเป็ นพักๆ
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การตรวจร่างกาย

ตรวจอุจจาระพบมีเลือดปน

การตรวจทางคลิ นิก

ส่องกล้องตรวจลาไส้ใหญ่ พบมี granularity และ punctuate friability บริเวณ rectosigmoid
เยื่อบุ ส่วนอื่นของลาไส้ใหญ่ปกติ

การวิ นิจฉัยโรค

Idiopathic ulcerative colitis, mild, limited to the rectosigmoid segment

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 15 ของทัง้ ร่างกาย

คาอธิ บาย

โรคกาเริบขึน้ และมีอาการเป็ นครัง้ คราว ซึ่งรบกวนกิจวัตรประจาวันที่จาเป็ น การรักษา
แบบพยุงและการรักษาตามอาการสามารถควบคุมโรคได้

ตัวอย่างที่ 12.20

การสูญเสียสมรรถภาพของลาไส้ใหญ่ ร้อยละ 25 - 49

ประวัติ

หญิง อายุ 32 ปี มีโรค Crohn’s disease ตัง้ แต่อายุ 19 ปี เคยนอนโรงพยาบาลหลายครัง้
และให้การรักษาอย่างเข้มงวด รวมทัง้ ให้เลือดเพื่อแก้ไขภาวะซีด ผูป้ ่วยมีอาการท้องเสีย
เป็ น ๆ หาย ๆ ร่วมกับปวดท้องบิด มีหนองออกบริเวณรอบทวารหนักเป็ นบางครัง้ และ
มีรตู ่อระหว่างผิวหนังกับลาไส้ ผูป้ ่วยไม่ยอมรับการผ่าตัดลาไส้ และทางานบางเวลาโดย
จากัดช่วงเวลาทางาน

อาการปัจจุบนั

ท้องเสียร่วมกับอาการปวดท้องบ่อยๆ บางครัง้ มีหนองออกบริเวณแผลรอบทวารหนัก

การตรวจร่างกาย

น้าหนักลดต่ากว่าค่าเฉลีย่ ของคนปกติประมาณร้อยละ 20 และอุจจาระพบเลือดปน

การตรวจทางคลิ นิก

การส่องกล้องตรวจลาไส้ใหญ่พบว่ารอยโรคของ Crohn’s disease จากัดทีฝ่ ีเย็บ ลาไส้ตรง
ลาไส้ใหญ่บางส่วนและส่วนปลายของลาไส้เล็ก

การวิ นิจฉัยโรค

Chronic, recurrent enterocolitis (Crohn’s disease)

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 45 สาหรับส่วนทีเ่ ป็ น enterocolitis ซึง่ ต้องคานึงร่วมกับภาวะ
ซีด เพื่อพิจารณาการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกาย

คาอธิ บาย

โรคนี้ถงึ แม้กาเริบขึน้ เป็ นครัง้ คราว แต่รบกวนกิจวัตรประจาวันปกติของผูป้ ่วย โดยเฉพาะ
การทางาน ผู้ป่วยต้อ งได้ร ับการดูแลอย่ างใกล้ชิดและรักษาอย่า งต่ อเนื่อ ง กับ มีสภาพ
ทุโภชนาการของผูป้ ว่ ยร่วมด้วย

ตัวอย่างที่ 12.21

การสูญเสียสมรรถภาพของลาไส้ใหญ่ ร้อยละ 50 - 75

ประวัติ

ผูห้ ญิง อายุ 45 ปี มีประวัติ chronic ulcerative colitis มา 15 ปี คนไข้ถูกจากัดกิจวัตร
ประจาวันและต้องการการรักษาที่เต็มที่และให้เลือดเป็ นครัง้ คราว ผลทาให้ทุพพลภาพ
มากขึน้ และเกิดภาวะทุโภชนาการ ต่อมาผูป้ ว่ ยเกิดโรคแทรกซ้อนจากโรคลาไส้ มีตวั เหลือง
และตับโต ส่องกล้องตรวจลาไส้ใหญ่ พบมีรอยโรคทัวทั
่ ง้ ลาไส้ใหญ่ ผลเจาะเลือ ด
ตรวจการทางานของตับพบว่า ผิดปกติมากและตัดชิน้ เนื้อตับ ตรวจสนั บ สนุ น ว่ามีความ
ผิ ด ปกติ ท่ อ น้า ดี อ ั ก เสบและมีภาวะตับแข็ง
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ผูป้ ่วยมีไข้ เหลืองและซีดตลอด ผู้ป่วยปฏิเสธการผ่าตัดเปลี่ยนตับ และในความเห็นของ

อาการปัจจุบนั

แพทย์ทด่ี แู ลผูป้ ว่ ย สภาพผูป้ ว่ ยไม่สามารถผ่าตัดได้
การตรวจร่างกาย

มีภาวะตับแข็ง ผู้ป่วยมีไข้ เหลืองและซีดตลอด มีน้ าหนักลดลงมากว่าร้อยละ 20 ของ
น้าหนักมาตรฐาน

การตรวจทางคลิ นิก

ส่องกล้องตรวจลาไส้ใหญ่พบมีลาไส้ใหญ่ผดิ ปกติตลอดลาไส้ และมี sclerosing cholangitis
และ cirrhosis

การวิ นิจฉัยโรค

Chronic ulcerative colitis,sclerosing cholangitis with cirrhosis

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 60 จาก ulcerative colitis ซึง่ ควรคานวณรวมกับการสูญเสีย
สมรรถภาพทีเ่ กิดจากการทางานทีผ่ ดิ ปกติของตับและภาวะซีดเป็ นการสูญเสียสมรรถภาพ
ทัง้ หมดของร่างกาย

คาอธิ บาย

เนื่องจากผูป้ ว่ ยไม่ยอมผ่าตัดเปลีย่ นตับจึงทาให้อาการไม่ดขี น้ึ และ สภาพผูป้ ว่ ยไม่สามารถ
ทาการผ่าตัดลาไส้ได้
ข) เกณฑ์การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพถาวรของทวารหนัก
เกณฑ์การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพถาวรของทวารหนัก มีตามตารางที่ 12-5

ตารางที่ 12-5 เกณฑ์การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของทวารหนัก
ระดับการสูญเสียสมรรถภาพ
ระดับที่ 1
สูญเสียร้อยละ0-9 ของทัง้ ร่างกาย

ระดับที่ 2
สูญเสียร้อยละ10-19 ของทัง้ ร่างกาย

ระดับที่ 3
สูญเสียร้อยละ20-35 ของทัง้ ร่างกาย

อาการและอาการแสดง
-ตรวจพบโรคหรือความผิดปกติทบ่ี ริเวณทวารหนัก
หรือ
-มีอาการกลัน้ อุจจาระทีเ่ ป็ นลมหรือเป็ นน้า ไม่ได้เป็ นบางครัง้
หรือ
-อาการทางทวารหนักมีเล็กน้อย เป็ นครัง้ คราว และควบคุมได้ ด้วยยา
-ตรวจพบโรคหรือความผิดปกติทบ่ี ริเวณทวารหนัก
และ
-อาการกลัน้ อุจจาระไม่อยู่มคี วามรุนแรงปานกลาง และต้องให้ยารักษาอย่าง
ต่อเนื่อง
หรือ
-มีอาการตลอดเวลา และไม่สามารถควบคุมด้วยยา
-ตรวจพบโรคหรือความผิดปกติทบ่ี ริเวณทวารหนัก
และ
-กลัน้ อุจจาระไม่อยู่ทงั ้ ลม น้า และอุจจาระเป็ นก้อน
หรือ
-ตรวจพบรอยโรคของทวารหนักมีอาการรุนแรงมาก ไม่สามารถรักษาให้ดขี น้ึ
ได้
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ตัวอย่างที่ 12.22

การสูญเสียสมรรถภาพอย่างถาวรของทวารหนัก ร้อยละ 0 – 9

ประวัติ

ชาย อายุ 45 ปี 5 ปี ก่อน มีฝีทข่ี า้ งทวารหนัก ได้รบั การผ่าตัดระบายหนองออกไป จากนัน้
เกิดรูเชื่อมระหว่างผิวหนังกับ ลาไส้ใหญ่และมีการติดเชื้อเป็ นๆ หายๆ ปี ท่แี ล้วทาผ่าตัด
เอารูเชื่อมนัน้ ออกไป ขณะนี้ไม่มหี นองออกและการขับถ่ายปกติ

อาการปัจจุบนั

ปกติ

การตรวจร่างกาย

มีแผลเป็ นทีท่ วารหนัก หูรดู ทวารหนักทางานได้ปกติ

การตรวจทางคลิ นิก

Proctosigmoidoscopy พบว่า ปกติ

การวิ นิจฉัยโรค

Healed anal fistula

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 0 ของทัง้ ร่างกาย
ผู้ป่วยมีโรคทางทวารหนักได้รบั การรักษาถูกต้องและอาการดีข้นึ ไม่ระทบกระเทือนต่ อ

คาอธิ บาย

กิจวัตรประจาวัน
ตัวอย่างที่ 12.23

การสูญเสียสมรรถภาพ อย่างถาวรของทวารหนัก ร้อยละ 10 – 19

ประวัติ

ผูห้ ญิง อายุ 32 ปี เป็ น Crohn’s colotis มา 14 ปี ควบคุมได้ดดี ว้ ยยา อย่างไรก็ตาม
ระหว่างการกาเริบของโรค เกิดหนองที่ pararectal และแตกเอง ทาให้เกิดเป็ น anal fistula
เรือ้ รัง ต่อมาเกิด rectovaginal fistula เล็กๆ เพิม่ ขึน้ อาการทีเ่ กีย่ วข้องกับความผิดปกติ
ของทวารหนักเกิดเป็ นครัง้ คราว โรคลุกลามไปส่วนอื่นของลาไส้ใหญ่ แต่ควบคุมได้ดว้ ย
การรักษา จึงไม่ได้แนะนาให้ผ่าตัด

อาการปัจจุบนั

มีอาการกลัน้ อุจจาระไม่อยู่เป็ นครัง้ คราว

การตรวจร่างกาย

Inactive perianal disease

การตรวจทางคลิ นิก

ตรวจด้วย colonoscopy พบรอยโรค Crohn’s colitis ที่ rectum และ colon โดยตลอด

การวิ นิจฉัยโรค

Chronic anal fistula with moderate impairment of anal function, associated with
Crohn’s disease of the colon

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 10 จากความผิดปกติของทวารหนัก ซึง่ ควรจะรวมกับความ
ผิดปกติส่วน ของโรคลาไส้ใหญ่ เพื่อประเมินการเสื่อมสมรรถภาพของทัง้ ร่างกาย
นอกจากนัน้ การประเมินของนรีเวชเกี่ยวกับการเสื่อมสมรรถภาพจาก rectovaginal
fistula นามารวมกับการสูญเสียสมรรถภาพทัง้ ร่างกาย โดยใช้ตารางค่ารวม

คาอธิ บาย

การทางานของทวารหนักเสือ่ มสมรรถภาพ แต่รกั ษาแล้วดีขน้ึ ความสามารถในการทางาน
ปกติ ถูกรบกวนเพียงเล็กน้อย
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ตัวอย่างที่ 12.24
ประวัติ

การสูญเสียสมรรถภาพ อย่างถาวรของทวารหนัก ร้อยละ 20-35
ผูป้ ว่ ย อายุ 56 ปี เกิด pararectal abscess และแตกเองเมื่อ 10 ปี ก่อน ในช่วง 3 ปี ต่อมา
มีการติดเชือ้ เกิดขึน้ และมีรูต่อกับลาไส้อกี 4 แห่งรอบทวารหนัก การผ่าตัดแก้ไขต้องตัด
บางส่วนของกล้ามเนื้อทวารหนักออก แผลหายได้ แต่เนื่องจากมีการติดเชือ้ ทีแ่ ผล ในทีส่ ดุ
คนไข้ควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ตรวจร่างกายพบว่า หูรดู ทวารหนักไม่ทางานทัง้ หมด

อาการปัจจุบนั

ควบคุมการขับถ่ายไม่ได้

การตรวจร่างกาย

กล้ามเนื้อหูรดู ทวารหนักไม่สามารถทางานได้โดยสิน้ เชิง

การตรวจทางคลิ นิก

ไม่มี

การวิ นิจฉัยโรค

Anal incontinence due to complete loss of sphincter function

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 25 ของทัง้ ร่างกาย

คาอธิ บาย

คนไข้มคี วามผิดปกติของการขับถ่าย ซึง่ แก้ไขไม่ได้

การสูญเสียสมรรถภาพจาก enterocutaneous fistula (รูติดต่อระหว่างผิวหนังและระบบทางเดิ นอาหาร)
เกณฑ์การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของ enterocutaneous fistula
การมี enterocutaneous fistula ทีถ่ าวรของ GI tract, biliary tract หรือตับอ่อน ร่วมกับโรคของอวัยวะ
เหล่านี้ ให้ประเมินเป็ นส่วนของอวัยวะนัน้ ๆ ส่วนของรูเปิ ด (stoma) ทีเ่ กิดจากการผ่าตัดมักเกิดขึน้ เพื่อชดเชยกับการ
สูญเสียอวัยวะ และให้เกิดการระบายของในทางเดินอาหารออกหรือระบายเข้าไปทางเดินอาหารส่วนอื่นๆ
เมื่อมีการผ่าตัดทาให้เกิดรูระบายขึน้ อย่างถาวร ให้เพิ่ มร้อยละการสูญเสียตามตารางที่ 6 โดยใช้ตารางค่ารวม
ผูป้ ่วยบางรายสามารถดารงชี พโดยมีรูต่อระหว่างผิวหนังและทางเดินอาหารส่วนใดส่วนหนึ่งโดยมีอาการ
น้อยมาก อาจมีขอ้ จากัดในการดารงชีวติ ประจาวันน้อยมากก็ได้
ตารางที่ 12-6 การสูญเสียสมรรถภาพจากการเกิ ด enterocutaneous fistula
ชนิ ดการผ่าตัดที่เกิ ด enterocutaneous fistula
ร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกาย
Esophagostomy
ร้อยละ 10-15
gastrostomy
ร้อยละ 10-15
Jejunostomy
ร้อยละ 15-20
Ileostomy
ร้อยละ 15-20
Colostomy
ร้อยละ 5-10
ileal pouch anal anastomosis
ร้อยละ 15-20
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12.2.3 การสูญเสียสมรรถภาพจากโรคตับและทางเดิ นน้าดี
เกณฑ์การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพอย่างถาวรจากโรคตับและท่อน้าดี
เกณฑ์การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพอย่างถาวรจากโรคตับและท่อน้าดี มีรายละเอียดในตาราง
ที่ 12-7 และ 12-8
ก. เกณฑ์การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกายเนื่ องจากโรคตับ
ตารางที่12- 7 เกณฑ์การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของร่างกายเนื่ องจากโรคตับ
ระดับการสูญเสียสมรรถภาพ
อาการและอาการแสดง
ระดับที่ 1
-มีหลักฐานว่าเป็ นโรคตับเรือ้ รังแต่ ไม่มอี าการของโรค ไม่มปี ระวัตขิ อง
สูญเสียร้อยละ 0 – 14 ของทัง้ ร่างกาย
ascites ตาตัวเหลือง หรือเลือดออกจาก esophageal varicesในระยะเวลา
3 ปี
และ
-มีสขุ ภาพดีและมีสภาพโภชนาการสมบูรณ์
และ
-การตรวจเลือดพบความผิดปกติของหน้าทีต่ บั เล็กน้อย
หรือ
-เป็ นโรคทีเ่ กีย่ วกับ bilirubin metabolism
ระดับที่ 2
-มีหลักฐานว่าเป็ นโรคตับเรือ้ รัง ไม่มอี าการของโรค ไม่มปี ระวัติ ของ
สูญเสียร้อยละ15 – 29 ของทัง้ ร่างกาย
ascites ตาตัวเหลือง หรือเลือดออกจาก esophageal varices ใน
ระยะเวลา 3 ปี
และ
-มีสขุ ภาพดีและมีสภาพโภชนาการสมบูรณ์
และ
-การตรวจเลือดพบความผิดปกติของหน้าทีต่ บั มากกว่าระดับทีห่ นึ่ง
ระดับที่ 3
-มีหลักฐานเป็ นโรคตับเรือ้ รังทีไ่ ม่หายหรือมีประวัตขิ อง ตาตัวเหลือง
สูญเสียร้อยละ30 – 49 ของทัง้ ร่างกาย
ascites หรือมีเลือดออกจาก esophageal varices ในระยะเวลา 1 ปี
และ
-มีผลต่อสุขภาพและความแข็งแรงของร่างกาย และ มีสภาพโภชนาการไม่ดี
หรือ
-มี hepatic encephalopathy เป็ น ครังคราว
้
ระดับที่ 4
-มีหลักฐานเป็ นโรคตับเรือ้ รังทีร่ นุ แรงมากขึน้ หรือมีตาตัวเหลือง หรือ มี
สูญเสียร้อยละ50 – 95 ของทัง้ ร่างกาย
เลือดออกจาก esophageal หรือ gastric varices ร่วมกับอาการทางระบบ
ประสาทมี การเกิ ด hepatic encephalopathy
และ
-มีสภาพทุโภชนาการทีร่ ุนแรง
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ข. เกณฑ์การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกายเนื่ องจากโรคทางเดิ นน้าดี
ตารางที่ 12 - 8 เกณฑ์การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของร่างกายเนื่ องจากโรคทางเดิ นน้าดี
ระดับการสูญเสียสมรรถภาพ
อาการและอาการแสดง
ระดับที่ 1
-มีอาการของความผิดปกติของท่อน้าดีเป็ นครัง้ คราว
สูญเสียร้อยละ0 – 14 ของทัง้ ร่างกาย
ระดับที่ 2
-มีอาการของความผิดปกติของท่อน้าดีเป็ นครัง้ คราว ขณะทีก่ าลังให้การ
สูญเสียร้อยละ15- 29 ของทัง้ ร่างกาย
รักษา
ระดับที่ 3
-มีอาการของความผิดปกติของท่อน้าดี ที่ไม่หาย และร่วมกับมีการอักเสบ
สูญเสียร้อยละ30 -49 ของทัง้ ร่างกาย
(cholangitis) เป็ นครัง้ คราว
ระดับที่ 4
-มีตาตัวเหลืองไม่หาย มีโรคตับเรือ้ รังและเป็ นมากขึน้ เรื่อยๆ จากการอุดตัน
สูญเสียร้อยละ50 -95 ของทัง้ ร่างกาย
ของท่อน้าดี(common bile duct)
ตัวอย่างที่ 12.25
ประวัติ

การสูญเสียสมรรถภาพจากโรคตับ ร้อยละ 0 - 9
ผูป้ ่วยกรรมกรก่อสร้าง อายุ 30 ปี มีประวัตดิ ่มื เหล้าจัด เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
เมื่อ 5 ปี ก่อนด้วยอาการ delirium มีไข้และตาเหลืองผลการตัดชิน้ เนื้อตับตรวจทางกล้อง
จุลทัศน์ พบมีไขมันในตับอย่างมากและมีเนื้อตายบางส่วน มีการอักเสบกระจายทัวๆไป
่
และมี Periportal fibrosis เล็กน้อย

อาการปัจจุบนั

เมื่อ ออกจากโรงพยาบาลแล้ว ผู้ป่ ว ยหยุ ด ดื่ม เหล้า และรู้สึก สบายดี สุ ข ภาพแข็ง แรง
รับประทานอาหารได้

การตรวจร่างกาย

การตรวจร่างกายเป็ นชายรูปร่างสมบูรณ์ บึกบึน ไม่มตี าเหลืองและไม่มที อ้ งมาน ตับโต 2
เซนติเมตร ต่ากว่าใต้ชายโครงขวา

การตรวจทางคลิ นิก

ผลการตรวจเลือดหาหน้าทีต่ บั อยู่ในเกณฑ์ปกติ นอกจาก AST สูงเล็กน้อย

การวิ นิจฉัยโรค

History of acute alcoholic hepatitis and steatonecrosis, with residual slight
hepatomegaly, probably due to fatty metamorphosis and portal fibrosis

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 0 ของทัง้ ร่างกาย

คาอธิ บาย

โรคทีเ่ กิดขึน้ ครัง้ แรกมีแน่ นอน การหายจากโรคน่ าพอใจ เหลือร่องรอยการสูญเสียฯเพียง
เล็กน้ อย ผู้ป่วยไม่ต้องการการรัก ษาอื่นใด นอกจากให้หยุดแอลกอฮอล์ และ สามารถ
ทางานได้ตามปกติ

ตัวอย่างที่ 12.26
ประวัติ

การสูญเสียสมรรถภาพจากโรคตับร้อยละ 15 – 29
ผูป้ ว่ ยช่างประปาอายุ 35 ปี เมื่อ 10 ปี ก่อนเป็ นโรคตับอักเสบเฉียบพลันจากไวรัส แต่หาย
ไม่สนิท เร็วๆนี้ โรคสงบลง
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อาการปัจจุบนั
การตรวจร่างกาย

การตรวจทางคลิ นิก
การวิ นิจฉัยโรค
ผลการประเมิ น
คาอธิ บาย

ตัวอย่างที่ 12.27
ประวัติ

อาการปัจจุบนั
การตรวจร่างกาย
การตรวจทางคลิ นิก

การวิ นิจฉัยโรค
ผลการประเมิ น
คาอธิ บาย

ผูป้ ่วยไม่มอี าการตาเหลือง ไม่มที ้องมานหรือข้อบ่งชีถ้ งึ การมีเลือดออกในทางเดินอาหาร
และภาวะโภชนาการอยู่ในเกณฑ์น่าพอใจ แม้ว่าจะอยู่ช่วงจากัด
การตรวจร่ า งกายพบว่ า ผู้ ป่ ว ยมี ภ าวะโภชนาการสมบู ร ณ์ กล้ า มเนื้ อ แข็ ง แรงมี
telangiectasia ที่ไหล่ซา้ ย คลาตับได้ 4 เซนติเมตรต่ ากว่าชายโครงขวา ไม่เจ็บ ความ
ยืดหยุ่น firm ม้ามคลาได้ 1 เซนติเมตรต่ากว่าชายโครงซ้าย
หน้าทีข่ องตับมีดงั นี้ บิลริ บู นิ 2.1 mg/dL อัลบูมนิ 40 g/L AST 160 U/L HBsAg และ Anti
HBe ให้ผลบวก ผลชิน้ เนื้อตับเป็ น chronic active hepatitis แต่ยงั ไม่มี cirrhosis
Chronic active hepatitis
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 15 ของทัง้ ร่างกาย
มีหลักฐานว่าเป็ น chronic active hepatitis แน่ นอน แต่ผู้ป่วยยังสามารถทางานได้
ตามปกติแม้ว่าจะไม่แข็งแรงเช่นปกติ มีหน้าทีข่ องตับเสียไปมากกว่าระยะเวลา 6 เดือน
มีแนวโน้มว่าจะเกิดโรคตับแข็งได้และอาจจะทรุดลงไปอยู่ในระดับ 3 หรือ 4 ซึง่ ถ้าให้การ
รัก ษาอาจจะทาให้เ กิด ช้า ลง ถ้า มีการติด เชื้อ ตับ อัก เสบชนิ ด C จะท าให้เ กิด มะเร็ง ตับ
ได้ง่ายขึน้
การสูญเสียสมรรถภาพจากโรคทางเดินน้าดี ร้อยละ 30 - 49
ผู้ป่วยหญิงไทยอายุ 46 ปี อาชีพครู มาพบแพทย์ด้วยอาการคันตามผิวหนังเรื้อรังและ
เป็ นมากขึน้ เรื่อยๆร่วมกับมีอาการอ่อนเพลียมาเป็ นระยะเวลา 2 ปี ผลการตรวจ
ทางห้องปฎิบตั ิการเบื้องต้นพบว่าระดับ alkaline phosphatase สูงขึน้ ผลการตรวจ
antimitochondrial antibody ให้ผลบวก ทัง้ นี้ผู้ป่วยปฏิเสธประวัติของการกินยาหรือ
สมุนไพรซึง่ อาจส่งผลต่อการทางานของตับหรือก่อให้เกิดภาวะดีซ่าน
มีอาการกาเริบมากขึน้ ไม่สามารถทากิจวัตรประจาวันได้ดี
มีภาวะตาตัวเหลืองเล็กน้อย มีรอยเกาตามตัว พบ xanthomata เล็กน้อยทีบ่ ริเวณหน้า
ผลการตรวจเลือดพบมี alkaline phosphatase สูง 4 เท่าของปกติ มีระดับ bilirubin
5 mg% มี antimitochondial antibody เป็ นบวก ชิน้ เนื้อตับพบว่ามีการทาลายของท่อน้ าดี
และมี fibrosis เข้าได้กบั Primary biliary cirrhosis
Primary biliary cirrhosis
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 40 ของทัง้ ร่างกาย
ภาวะ Primary biliary cirrhosis เป็ นกลุ่มอาการของโรคตับและท่อทางเดินน้ าดีทส่ี ามารถ
ทาให้เกิดภาวะทุพพลภาพถึงระดับที่ 4 ได้ กรณีท่ผี ปู้ ่วยมีอาการรุนแรงก็เป็ นข้อบ่งชีว้ ่า
ต้องทาการผ่าตัดเปลีย่ นตับเพื่อทาการรักษาทัง้ นี้ในช่วงระยะทีร่ อเปลีย่ นตับนัน้ ผูป้ ่วย ไม่
สามารถปฏิบตั ิงานได้ตามปกติอนั เนื่องมาจากความรุนแรงของโรค โดยที่เมื่อได้รบั การ
เปลี่ยนตับแล้วการสูญเสีย สมรรถภาพของผู้ป่ว ยก็อาจจะน้ อ ยลงจนสามารถดารงชีวิต
ใกล้เคียงกับคนปกติได้
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ตัวอย่างที่ 12.28
ประวัติ
อาการปัจจุบนั
การตรวจร่างกาย
การตรวจทางคลิ นิก
การวิ นิจฉัยโรค
ผลการประเมิ น
คาอธิ บาย

การสูญเสียสมรรถภาพจากโรคทางเดินน้าดี ร้อยละ 50 - 95
ผูป้ ่วยหญิง อายุ 55 ปี ในระยะ 5 ปี ทผ่ี ่านมา มีอาการของโรคถุงน้ าดีอกั เสบเฉียบพลัน
บ่อยๆ เนื่องจากความเชื่อทางศาสนาจึงปฏิเสธการรักษา
ผู้ป่วยมีอาการปวดชายโครงขวาบ่อยขึ้นและปวดมากขึ้นเรื่อยๆ คลื่นไส้ อาเจียน มีไข้
ตาเหลือง ปสั สาวะสีเข้มและคันตามตัวผูป้ ว่ ยไม่สามารถทางานได้มาเป็ นเวลาหนึ่งปี เศษ
พบมีตา ตัวเหลือง มีอาการกดเจ็บบริเวณใต้ชายโครงด้านขวา
มีทางเดินน้ าดีอุดตันและตับเสียอย่างมาก ผลการตรวจชิน้ เนื้อตับพบว่าเป็ นตับแข็งจาก
ทางเดินน้าดีอุดตัน ไม่สามารถจะทาให้อาการดีขน้ึ ได้
Biliary cirrhosis, secondary to recurrent and progressive obstruction of bile ducts
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 85 ของทัง้ ร่างกาย
สูญเสียสมรรถภาพทางตับและทางเดินน้ าดีอย่างถาวร ทาให้สมรรถภาพทีจ่ ะทางานอย่าง
ปกติสูญเสียไปอย่างมาก การรักษาด้วยการทาการผ่า ตัดเอาถุ งน้ าดีออกผ่านกล้อ ง
อาจทาให้อตั ราการสูญเสียดีขน้ึ ได้บา้ ง

12.2.4

ไส้เลื่อนของผนังหน้ าท้อง และบริเวณขาหนี บ
เกณฑ์การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพอย่างถาวรเนื่องจากไส้เลื่อนของผนังหน้าท้องและบริเวณขาหนีบ
หลักเกณฑ์การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพอย่างถาวรทีเ่ กิดจากไส้เลื่อนดังกล่าว มีรายละเอียด ในตารางที่ 12-9
ตารางที่12- 9 เกณฑ์การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของร่างกายเนื่ องจากไส้เลื่อน
ระดับการสูญเสียสมรรถภาพ
อาการและอาการแสดง
ระดับที่ 1
-สามารถคลาพบความผิดปกติของโครงสร้างของผนังหน้าท้อง
สูญเสียร้อยละ0-9 ของทัง้ ร่างกาย
และ
-มีการโปง่ นูนออกเล็กน้อย ตรงตาแหน่งทีม่ คี วามผิดปกติเมื่อความดันในท้อง
เพิม่ ขึน้ และสามารถหดกลับได้เอง
หรือ
-รูส้ กึ ไม่สบายท้องนานๆ ครัง้ ตรงตาแหน่งทีม่ คี วามผิดปกติ แต่ไม่รบกวน
กิจวัตรประจาวัน
ระดับที่ 2
-สามารถคลาพบความผิดปกติของโครงสร้างของผนังหน้าท้อง
สูญเสียร้อยละ10-19 ของทัง้ ร่างกาย
และ
-มีการโปง่ นูนออกบ่อย ๆ หรือตลอดเวลาตรงตาแหน่งทีม่ คี วามผิดปกติ เมื่อ
ความดันในท้องเพิม่ ขึน้ ซึง่ ต้องใช้มอื ดันจึงจะหดกลับได้
หรือ
-รูส้ กึ ไม่สบายท้องบ่อยๆ ไม่สามารถยกของหนักและเป็ นอุปสรรคต่อการ
ทากิจวัตรประจาวัน

638
ระดับการสูญเสียสมรรถภาพ
ระดับที่ 3
สูญเสียร้อยละ 20-30 ของทัง้ ร่างกาย

ตัวอย่างที่ 12.29
ประวัติ
อาการปัจจุบนั
การตรวจร่างกาย

การตรวจทางคลิ นิก
การวิ นิจฉัยโรค
ผลการประเมิ น
คาอธิ บาย

ตัวอย่างที่ 12.30
ประวัติ

อาการปัจจุบนั
การตรวจร่างกาย
การตรวจทางคลิ นิก
การวิ นิจฉัยโรค
ผลการประเมิ น
คาอธิ บาย

ตัวอย่างที่ 12.31
ประวัติ

อาการปัจจุบนั
การตรวจร่างกาย

อาการและอาการแสดง
-สามารถคลาพบความผิดปกติของโครงสร้างของผนังหน้าท้อง
และ
-มีการโปง่ นูนออกตลอดเวลา ตรงตาแหน่งทีม่ คี วามผิดปกติ ซึง่ ไม่สามารถดัน
กลับหรือ ผ่าตัดเย็บปิ ดด้วยวิธธี รรมดาได้
และ
-ไม่สามารถทากิจวัตรประจาวันได้ตามปกติ

การสูญเสียสมรรถภาพจากภาวะของไส้เลื่อน ร้อยละ 0 – 9
ผูป้ ว่ ยหญิง อายุ 56 ปี ได้รบั การผ่าตัดเอาถุงน้าดีออกมา 3 ปี แผลผ่าตัดหายดี
แข็งแรงดี ไม่มอี าการผิดปกติใดๆ
สามารถคลาพบความผิดปกติตรงรอยแผลผ่าตัด ซึ่งสามารถมองเห็นการโป่งออกตรง
ตาแหน่ งนี้ เมื่อผู้ป่วยลุกขึน้ นัง่ จากท่านอนหงาย ผู้ป่วยไม่ปวดหรือไม่รู้สกึ ผิดปกติตรง
ตาแหน่งของแผลผ่าตัด
ไม่มี
Uncomplicated incisional hernia
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 0 ของทัง้ ร่างกาย
incisional hernia ของผู้ป่ว ยรายนี้ ไ ม่ มีอ าการและสร้า งความร าคาญให้เ พีย งเล็ก น้ อ ย
ผูป้ ว่ ยไม่มคี วามเสีย่ งของภาวะแทรกซ้อน ทากิจวัตรได้ตามปกติ
การสูญเสียสมรรถภาพจากภาวะไส้เลื่อน ร้อยละ 10 - 19
ผูป้ ่วยชาย อายุ 49 ปี อาชีพผูจ้ ดั การ สังเกตเห็นการโป่งออกบริเวณ inguinal ด้านขวา
มาหลายปี โดยเฉพาะเมื่อเบ่งหรือออกกาลังที่ทาให้ความดันในท้องเพิม่ ขึน้ การโป่งออก
มีขนาดใหญ่และไหลลงสูอ่ ณ
ั ฑะ แต่สามารถดันกลับด้วยมือได้โดยไม่เจ็บ
มีไส้เลื่อนออกมาเป็ นระยะ สามารถดันกลับเข้าไปด้วยตัวเอง ไม่มอี าการอื่นๆ
มีกอ้ นนูนที่ inguinal area ข้างขวา ลงไปยังถุงอัณฑะ ผูป้ ว่ ยปฏิเสธการผ่าตัดแก้ไข
ไม่มี
Reducible right indirect inguinal hernia
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 10 ของทัง้ ร่างกาย
ผูป้ ่วยรายนี้มขี อ้ จากัดในการออกกาลังกายแต่ผปู้ ่วยยอมรับข้อจากัดนี้ ผูป้ ่วยตระหนักถึง
ผลตามมาทีอ่ าจเป็ นไปได้ของ inguinal hernia ทีไ่ ม่ได้รบั การผ่าตัดแก้ไข งานทีท่ าเป็ นงาน
นังอยู
่ ่กบั โต๊ะจึงไม่ได้รบั ผลกระทบจากภาวะผิดปกติดงั กล่าว
การสูญเสียสมรรถภาพจากภาวะไส้เลื่อน ร้อยละ 20 - 30
ผูป้ ่วยชาย อายุ 65 ปี มี inguinal hernia 2 ข้าง ทัง้ ๆ ทีไ่ ด้รบั การผ่าตัดโดยวิธีธรรมดา
มาแล้ว 3 ครัง้ โดยผ่าตัดด้านขวา 2 ครัง้ และด้านซ้าย 1 ครัง้ การโป่งออกสามารถหดเข้า
ได้บางส่วน แต่ไม่หมด
ผูป้ ว่ ยรูส้ กึ ไม่สบายท้องบ่อยๆ ไม่พบผลแทรกซ้อน ผูป้ ว่ ยลังเลทีจ่ ะผ่าตัดแก้ไขอีก
มีกอ้ นนูนอยู่ และไม่สามารถดันกลับเข้าได้หมด
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การตรวจทางคลิ นิก
การวิ นิจฉัยโรค
ผลการประเมิ น
คาอธิ บาย

ไม่มี
Recurrent bilateral inguinal hernia after unsuccessful herniorrhaphy
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 30 ของทัง้ ร่างกาย
inguinal hernia ของผู้ป่วย ยังมีกอ้ นนูนยังเกิดอยู่ ทัง้ ๆ ทีไ่ ด้รบั การผ่าตัดแก้ไขหลาย
ครัง้ ผูป้ ว่ ยรูส้ กึ เป็ นภาระทีต่ อ้ งใส่อุปกรณ์ช่วย รูส้ กึ ไม่สบายท้องน้อยบ่อยๆ และมีปญั หา
ต่อกิจวัตรประจาวัน ผูป้ ่วยมีความเสีย่ งในการใส่อุปกรณ์ช่วยดันไส้เลื่อนในขณะทีด่ นั กลับ
เข้าไม่หมด ควรได้รบั การผ่าตัดใหม่โดยใช้ ผนังหน้าท้องเทียม
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บทที่ 13
ระบบไตและทางเดิ นปัสสาวะ
13.1 หลักและวิ ธีการประเมิ น
13.1.1 การแปลผลอาการและอาการแสดงของระบบไตและทางเดินปัสสาวะ
13.1.2 การตรวจทางคลิ นิก

13.2 ทางเดิ นปัสสาวะส่วนบน
13.2.1 เกณฑ์การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพ

13.3 การผ่าตัดเปลี่ยนทิ ศทางเดิ นปัสสาวะ (urinary diversion)
13.3.1 เกณฑ์การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพจากความผิดปกติ เนื่ องจากการผ่าตัดเปลี่ยนทิ ศ
ทางเดิ นปัสสาวะ

13.4 ความผิดปกติ ของกระเพาะปัสสาวะ (urinary bladder)
13.4.1 เกณฑ์การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพจากโรคของกระเพาะปัสสาวะ

13.5 ท่อปัสสาวะ (urethra)
13.5.1 เกณฑ์การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพจากท่อปัสสาวะ
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บทที่ 13
ระบบไตและทางเดิ นปัสสาวะ
จุดประสงค์ของการประเมินความสูญเสียของระบบทางเดินปสั สาวะคือ เพื่อดูว่ามีการสูญเสียสมรรถภาพของ
ระบบนี้อย่างถาวรหรือไม่ เพื่อประเมินความรุนแรงและผลทีม่ ตี ่อการใช้ชวี ติ ประจาวัน และเพื่ อป้องกันไม่ให้เกิดการเสื่อม
หรือสูญเสียมากขึน้
พยาธิสภาพในระบบอื่นๆ เช่น ระบบเลือด ต่อมไร้ท่อ และระบบประสาท อาจทาให้มผี ลกระทบต่อระบบทางเดิน
ปสั สาวะ พยาธิสภาพของระบบอื่นร่วมกับพยาธิสภาพของระบบทางเดินปสั สาวะอาจทาให้เกิดการสูญเสียสมรรถภาพทัง้
ร่างกาย ตัวอย่างเช่น ผูป้ ว่ ยมีพยาธิสภาพในสมองทีร่ ะดับสูงกว่า pons จะทาให้เกิด bladder hyperreflexia กลัน้ ปสั สาวะ
นานไม่ได้ อย่างไรก็ตามพยาธิสภาพในสมองในระดับต่ ากว่า pons จะทาให้เกิดทัง้ hyperreflexic bladder และ detrusor
sphincter dyssynnergia ซึง่ อาจมีผลให้ปสั สาวะลาบาก การทีม่ คี วามดันในกระเพาะปสั สาวะสูงจะทาให้เกิด vesicoureteral
reflux และ hydronephrosis นอกจากนี้ยงั พบการทางานผิดปกติของระบบทางเดินปสั สาวะได้ใน lumbosacral injury
ทีต่ ่ ากว่าระดับกระดูกสันหลัง T10 และอาจเกิดร่วมกับการเสื่อมสมรรถภาพของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อจนเกิดความ
พิการของร่างกาย
ในการประเมินเพื่อจาแนกว่าแต่ละบุคคลมีความพิการอยู่ในระดับใด ให้ประเมินจากความรุนแรงของโรค และ
ผลทีม่ ตี ่อความสามารถในการดารงชีวติ ตามปกติ โดยจะถือว่ามีระดับการสูญเสียสมรรถภาพของระบบทางเดินปสั สาวะมาก
ถ้าความพิการนัน้ มีผลกระทบรุนแรงต่อความสามารถในการดาเนินชีวติ
ความพิการในบางระดับบ่งบอกถึงการจากัดความสามารถที่จะดารงกิจกรรมในการดาเนินชีวติ ประจาวันอัน
เนื่องมาจากอาการที่เกิดขึน้ การใช้ขอ้ มูลทีไ่ ด้จากการบอกเล่าของผูป้ ว่ ยอาจมีความเข้าใจผิดพลาด จึงไม่ควรใช้เฉพาะ
ข้อมูลเหล่านี้เพียงด้านเดียวในการตัดสิน แต่ควรใช้ขอ้ มูลที่ได้จากการตรวจพบหรือวัดได้ชดั เจน ร่วมกับคาบอกเล่าของ
ผูป้ ว่ ยเพื่อประเมินการสูญเสียสมรรถภาพถาวร

13.1 หลักและวิ ธีการประเมิ น
ระบบทางเดินปสั สาวะประกอบด้วยระบบทางเดินปสั สาวะส่วนบน ได้แก่ ไต และท่อไต (ureter) และทางเดิน
ปสั สาวะส่วนล่าง ได้แก่ กระเพาะปสั สาวะ และท่อปสั สาวะ (urethra) เนื้อไตเป็ นส่วนทีส่ ร้างปสั สาวะ โดยมี renal calyces,
pelvis, และ ท่อไต เป็ นส่วนนาปสั สาวะเข้าไปในกระเพาะปสั สาวะและท่อปสั สาวะ
ไตเป็ นอวัยวะสาคัญในการควบคุมสมดุลของร่างกายความรุนแรงของการสูญเสียสมรรถภาพของไตและทางเดิน
ปสั สาวะ อาจมีผลต่อบุคคลตัง้ แต่ยงั ตรวจไม่พบทางคลินิก ไปจนถึงมีอาการแสดงชัดเจนของภาวะไตเสื่อม หรืออาการ
ผิดปกติของทางเดินปสั สาวะ
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กระเพาะปสั สาวะเป็ นอวัยวะในการเก็บกักน้ าปสั สาวะ ตามปกติจะเก็บปสั สาวะไว้ได้หลายชัวโมง
่
การทางาน
ผิดปกติของกระเพาะปสั สาวะ อาจเกิดจากพยาธิสภาพทัง้ ในและนอกระบบทางเดินปสั สาวะ ในระบบทางเดินปสั สาวะ เช่น
เนื้องอกของกระเพาะปสั สาวะ นิ่ว และการอักเสบ อาจทาให้เกิดการสูญเสียสมรรถภาพของระบบทางเดินปสั สาวะ
ในผู้หญิง ท่อปสั สาวะเป็ นทางเดินของปสั สาวะที่ประกอบด้วย voluntary sphincter แต่ ท่อปสั สาวะผู้ชาย
มีทงั ้ voluntary sphincter และ propulsive muscles ซึง่ เป็ นทางผ่านของน้าอสุจเิ มื่อมีการหลัง่
การผ่าตัดเปลีย่ นทิศทางเดินปสั สาวะ (urinary diversion) แบบถาวร มักทาเพื่อชดเชยการสูญเสียทาง
กายภาพและเพื่อให้เป็ นทางไหลออกของปสั สาวะ diversion จะถูกประเมินเป็ นส่วนหนึ่งร่วมกับการประเมินความพิการของ
ทางเดินปสั สาวะส่วนทีเ่ กิดความสูญเสีย เมื่อประเมินการสูญเสียสมรรถภาพถาวรของส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบทางเดิน
ปสั สาวะ จะต้องประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของทุกๆ ส่วนของระบบทางเดินปสั สาวะทัง้ ส่วนบนและส่วนล่าง แล้วนามา
สรุปในการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของระบบไตทัง้ ระบบ
13.1.1 การแปลผลอาการและอาการแสดงของระบบไตและทางเดิ นปัสสาวะ
อาการและอาการแสดงของความบกพร่องในหน้าที่การทางานของระบบทางเดินปสั สาวะส่วนบน ได้แก่
การถ่ายปสั สาวะผิดปกติ บวม อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร น้ าหนักลด ซีด คลื่นไส้อาเจียน ปวดท้อง ปวดบัน้ เอว ปสั สาวะเป็ น
เลือ ดเป็ น ฟอง ไข้ หนาวสัน่ ความดัน โลหิต สูง รวมทัง้ โรคแทรกซ้อ นตรวจพบความผิด ปกติข องป สั สาวะ และการ
เปลีย่ นแปลงทางชีวเคมีในเลือด อาจจะตรวจพบโรคไตโดยเฉพาะในระยะต้นได้จากการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารเท่านัน้
อาการและอาการแสดงของความผิดปกติของการทางานของกระเพาะปสั สาวะ ได้แก่ ปสั สาวะบ่อย แสบขัด
กลัน้ ปสั สาวะไม่ได้ ปสั สาวะไม่ออก ปสั สาวะเป็ นเลือด ปสั สาวะขุ่น ปสั สาวะมีนิ่ว อาจคลาได้กอ้ นบริเวณท้องน้อยเหนือ
หัวเหน่า
อาการและอาการแสดงของความผิดปกติในการทางานของท่อปสั สาวะ ได้แก่ ปสั สาวะลาบาก ลาเล็กลง
ปสั สาวะคัง่ กลัน้ ปสั สาวะไม่ได้ รูเปิ ดของท่อปสั สาวะผิดที่ (ectopic urinary opening) ก้อนรอบท่อปสั สาวะ (periurethral
mass) และท่อปสั สาวะตีบแคบลง
13.1.2 การตรวจทางคลิ นิก
ในการประเมินหน้าที่ทางานของทางเดินปสั สาวะส่วนบนนิยมใช้ซรี มครี
ั ่ อาตินีน (serum creatinine) และ
creatinine clearance
ระดับซีรมครี
ั ่ อาตินีนบ่งบอกถึง การทางานของไตโดยรวม ในภาวะปกติ ระดับซีรมครี
ั ่ อาตินีนจะไม่เกิน
1.5 มก./ดล. (133 ไมโครโมล/ลิตร)
อัตราการกรองของไต (glomerular filtration rate) เป็ นการวัดการกาจัดสารครีอาตินีนโดยไต จะบอกถึง
จานวนหน่วยไตทีท่ างานอยู่ทงั ้ หมดโดยประมาณ ควรใช้การเก็บปสั สาวะ 24 ชัวโมง
่
เพื่อหาปริมาณครีอาตินีน ค่าปกติของ
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creatinine clearance ในผูช้ าย 90 ถึง 139 มล/นาที (130 – 200 ลิตร/24 ชม.) ในผูห้ ญิง 80 – 125 มล/นาที (115–150
ลิตร/24 ชม.)
ถ้าการตรวจค่าสองอย่างนี้ไม่สอดคล้องกันหรือต้องการข้อมูลเพิม่ เติมอาจใช้การตรวจ isotope renogram
ร่วมกับการตรวจอื่นๆ ได้แก่ หาค่าอิเล็คโทรลัยต์ และสารเคมีอ่นื ๆ ในซีรมและในป
ั่
สั สาวะ urine osmolalities การตรวจ
ปสั สาวะ การเพาะเชือ้ ปสั สาวะ การตรวจทาง x-ray และ computed tomographic (CT) scan ของไต
ในการประเมินความผิดปกติของเนื้อไตและความผิดปกติของทางเดินปสั สาวะ อาจจาเป็ นต้องใช้วธิ กี าร
เช่น endoscopy เพื่อศึกษาการทางานของไตข้างเดียว หรือทัง้ 2 ข้าง การเจาะตรวจชิน้ เนื้อไต arteriography ภาพรังสีของ
ทางเดินปสั สาวะ CT scan หรือ 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, การตรวจปสั สาวะ และการเพาะเชือ้ ปสั สาวะ
ในการวัดการทางานของท่อปสั สาวะ อาจใช้ urethroscopy, urethrography, cystourethrography,
endoscopy และ cystometrography

13.2 ทางเดิ นปัสสาวะส่วนบน
13.2.1 เกณฑ์การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพ
เกณฑ์ทใ่ี ช้ในการพิจารณาการสูญเสียสมรรถภาพร่างกายทีเ่ กีย่ วข้องกับทางเดินปสั สาวะส่วนบนให้กาหนด
ตามตารางที่ 13-1 การวัดสมรรถภาพไตโดยใช้ค่า creatinine clearance เป็ นวิธแี สดงค่าสมรรถภาพไตทีใ่ กล้เคียงความ
เป็ นจริงทีส่ ดุ เนื่องจากสามารถสะท้อนระดับการสูญเสียสมรรถภาพร่างกาย อันเกีย่ วข้องกับระดับความผิดปกติทเ่ี กิดจาก
ทางเดินปสั สาวะส่วนต้นได้
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ตารางที่ 13-1 เกณฑ์พิจารณากาหนดระดับความสูญเสียสมรรถภาพร่างกายอย่างถาวรเนื่ องจากโรคของทางเดิ น
ปัสสาวะส่วนต้น
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
ระดับที่ 4
การสูญเสียสมรรถภาพ
การสูญเสียสมรรถภาพ
การสูญเสียสมรรถภาพ
การสูญเสียสมรรถภาพ
ร้อยละ 0-14
ร้อยละ 15-34
ร้อยละ 35-59
ร้อยละ 60-95
มีการลดลงของการทางาน มีการลดลงของการทางาน มีการลดลงของการทางาน มีการลดลงของการทางาน
ของระบบทางเดินปสั สาวะ ของระบบทางเดินปสั สาวะ ของระบบทางเดินปสั สาวะ ของระบบทางเดินปสั สาวะ
ส่วนต้นโดยวัด creatinine ส่วนต้นโดยวัด creatinine ส่วนต้นโดยวัด creatinine ส่วนต้นโดยวัด creatinine
clearance ได้ 52-62.5
clearance ได้ 42-52 มล./ clearance ได้ 28-42 มล./ clearance ได้ต่ากว่า 28
มล./นาที (75-90 ลิตร/
นาที (60-75 ลิตร/24 ชม.) นาที (40-60 ลิตร/24 ชม.) มล./นาที (40 ลิตร/24ชม.)
24 ชม.)
หรือ
หรือ
หรือ
หรือ
มีอาการและอาการแสดง
อันเกิดจากความผิดปกติ
ทางเดินปสั สาวะส่วนต้นที่
เป็ นๆ หายๆ แต่ไม่ตอ้ งการ
การรักษาต่อเนื่องหรือต้อง
เฝ้าระวังติดตามอาการ
อย่างต่อเนื่องหรือต้อง
เฝ้าระวังติดตามอาการ
อย่างต่อเนื่อง

มีอาการและอาการแสดง
อันเกิดจากความผิดปกติ
ทางเดินปสั สาวะส่วนต้นที่
จาเป็ นต้องทาการรักษา
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งหรือ ต้ อ งเฝ้ า
ระวัง ติ ด ตามอาการอย่ า ง
ต่อเนื่องแม้ว่ามีค่า
creatinine clearance ได้
มากกว่ า 52 มล/นาที (75
ลิตร/24 ชม.)

หรือ

หรือ

มี ไ ตท างานได้ ดี เ พี ย งข้ า ง ได้รบั การปลูกถ่ายไตและไต
เดียว
ทีป่ ลูกถ่ายทางานได้ดี

มีอาการและอาการแสดง
อันเกิดจากความผิดปกติ
ทางเดินปสั สาวะส่วนต้นที่
รัก ษาได้บ้า งแต่ ไ ม่สามารถ
ท าให้ ห ายขาดไม่ ว่ าโดย
วิธกี ารผ่าตัดหรือโดยการใช้
ยาใดๆ แม้ว่ามีค่า
creatinine clearance ได้
42-52มล/นาที (60-75 ลิตร/
24 ชม)

มีอาการและอาการแสดง
อันเกิดจากความผิดปกติ
ทางเดินปสั สาวะส่วนต้นที่
ไม่สารารถรักษาได้เลย
โดยถาวรไม่ว่าโดยวิธกี าร
ผ่าตัดหรือโดยการใช้ยา
ใดๆ แม้ว่ามีค่า creatinine
clearance ได้ 28-42 มล./
นาที (40-60 ลิตร/24 ชม.)

หรือ
มีการสูญเสียสมรรถภาพไต
จนต้องให้การรักษาด้วย
วิธี peritoneal dialysis
หรือ hemodialysis
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โดยหลักทางสรีรวิทยา แม้ผู้มีไ ตเพียงข้า งเดียวก็มีสมรรถภาพการทางานของไตที่ว ัดได้ใกล้เคียงคนปกติ เนื่องจาก
ความสามารถของไตทีเ่ หลืออยู่สามารถทางานชดเชยได้ อย่างไรก็ตามถือว่าการมีไตเพียงข้างเดียวมีค่าความปลอดภัยของ
ร่างกายลดลงเมื่อเทียบกับคนที่มไี ต 2 ข้าง ดังนัน้ จึงพิจารณาให้ผู้ทม่ี ไี ตทางานเพียงข้างเดียวมีการสูญเสียสมรรถภาพ
ร่างกาย 10% และให้คดิ ค่าการสูญเสียสมรรถภาพทางกายรวมทัง้ หมดร่วมกับความผิดปกติอ่นื ๆ ด้วย (ให้ดูการพิจารณา
รวมการสูญเสียตามตารางใน Combined Values Chart หน้า 604)
การลดระดับสมรรถภาพไตจนถึงระดับทีต่ ้องให้การรักษาด้วยวิธไี ดอะไลสิส (dialysis) ไม่ว่าเป็ นการกาจัดของ
เสียทางช่องท้อง (peritoneal dialysis) หรือการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (hemodialysis) บ่งชี้ถึงการสูญเสีย
สมรรถภาพร่างกายในระดับรุนแรง 60-95% หรือจัดเป็ นการสูญเสียสมรรถภาพกายในระดับ 4 ตามตารางที่ 7-1 หากผูป้ ว่ ย
ได้รบั การรักษาด้วยวิธปี ลูกถ่ายไตได้สาเร็จจนมีสมรรถภาพการทางานของไตดีขน้ึ กาหนดให้พจิ ารณาว่าให้เปลีย่ นลดระดับ
การสูญเสียสมรรถภาพร่างกายเป็ น 15-34% หรือเป็ นการสูญเสียสมรรถภาพร่างกายในระดับที่ 2 อย่างไรก็ตามผูท้ ไ่ี ด้รบั
การปลูกถ่ายไตก็ยงั ต้องได้รบั การดูแลใกล้ชิดจากแพทย์และต้องได้รบั ยากดภูมิต้านทานซึ่งเป็ นภาระและมีความเสี่ยง
จึงอาจให้นาความเสีย่ งนี้มาพิจารณาเพิม่ ระดับการสูญเสียสมรรถภาพได้โดยพิจารณาว่าภาระการติดตามอาการและความ
เสีย่ งจากการรักษามีผลกระทบมากน้ อยเพียงใดต่อการดารงกิจกรรมชีวติ ตามปกติ (ตารางที่ 1-2) ผูป้ ระเมินอาจให้เพิม่
ระดับการสูญเสียสมรรถภาพร่างกายอีก 0-5% หลังจากประเมินการสูญเสียสมรรถภาพไตแล้วตามทีไ่ ด้อธิบายไว้ในบทที่ 1
นอกจากนี้ ขอให้พิจ ารณาประเมิน การสูญ เสีย สมรรถภาพที่อ าจเป็ น ผลมาจากผลแทรกซ้ อ นของโรคหรือ
การรักษา เช่น ภาวะ Cushing หรือ osteoporosis ทีเ่ กิดจากการใช้ยา steroids โดยเพิม่ การสูญเสียสมรรถภาพหาก
สิง่ เหล่านี้ปรากฏให้เห็นโดยพิจารณารวมอาศัยหลักเกณฑ์ตามทีร่ ะบุในหนังสือ Combined Values Chart หน้า 604

13.3 การผ่าตัดเปลี่ยนทิ ศทางเดิ นปัสสาวะ (urinary diversion)
13.3.1 เกณฑ์การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพจากความผิดปกติ เนื่ องจากการผ่าตัดเปลี่ยนทิ ศทางเดิ น
ปัสสาวะ
ใช้เกณฑ์พจิ ารณาตามตาราง 13-2
ตาราง 13-2 เกณฑ์ประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพจากความผิดปกติ เนื่ องจากการเปลี่ยนทิ ศทางเดิ นปัสสาวะ
วิ ธีที่ใช้เปลี่ยนทิ ศทางเดิ นปัสสาวะ
 ureterointestinal
 cutaneous ureterostomy
 nephrostomy

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ
10%
10%
15%
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13.4 ความผิดปกติ ของกระเพาะปัสสาวะ (urinary bladder)
13.4.1 เกณฑ์การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพจากโรคของกระเพาะปัสสาวะ
ใช้เกณฑ์พจิ ารณาตามตาราง 13-3
ตาราง 13-3 เกณฑ์ประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพจากความผิดปกติ เนื่ องจากโรคของกระเพาะปัสสาวะ
ประเภทที่ 1
ประเภทที่ 2
สูญเสียสมรรถภาพ
สูญเสียสมรรถภาพ
ร้อยละ 0-15
ร้อยละ 16-40
มีอาการและอาการแสดงของความ มีอาการและอาการแสดงของความ
ผิดปกติของกระเพาะปสั สาวะ*
ผิดปกติของกระเพาะปสั สาวะ*
ร่วมกับ
ร่วมกับ
ต้องการการรักษาเป็ นครัง้ คราว
ต้องการการรักษาต่อเนื่อง
ร่วมกับ
เมื่อรับการรักษาแล้วกระเพาะ
ปสั สาวะทางานได้เป็ นปกติ แต่
เมื่อมีอาการเป็ นครัง้ คราวอาจมี
การทางานของกระเพาะปสั สาวะ
บกพร่องเกิดขึน้ เป็ นครัง้ คราว

ประเภทที่ 3
สูญเสียสมรรถภาพ
ร้อยละ 41-70
มีกลไกการทางานระบบประสาท
อัตโนมัตทิ เ่ี กีย่ วข้องกับกระเพาะ
ปสั สาวะลดลง (poor reflex
activity เช่นมีปสั สาวะหยดออกมา
เป็ นๆ หายๆ ไม่สามารถกลัน้
ปสั สาวะ)
ร่วมกับ/หรือ มีสภาวะดังต่อไปนี้
ไม่สามารถควบคุมการถ่าย
ปสั สาวะได้ตามปกติดว้ ยตนเองอัน
แสดงให้เห็นได้ดว้ ยการตรวจ
urodynamics (reflex or areflex
bladder on urodynamics)

* อาการและอาการแสดงของความผิดปกติของกระเพาะปสั สาวะ เช่น ปสั สาวะบ่อย (ปสั สาวะบ่อยกว่าทุกๆ 2 ชัวโมง),
่
ปสั สาวะตอนกลางคืนหลังเข้านอนแล้ว (severe
ั
nocturia; หมายถึงลุกปสสาวะมากกว่า 3 ครัง้ ต่อคืน) เป็ นต้น

13.5 ท่อปัสสาวะ (urethra)
13.5.1 เกณฑ์การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพจากโรคของท่อปัสสาวะ
ใช้เกณฑ์ประเมินตามตารางที่ 13.4
ตาราง 13-4 แสดงเกณฑ์ประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพถาวรจากความผิดปกติ เนื่ องจากโรคของท่อปัสสาวะ
ประเภทที่ 1
สูญเสียสมรรถภาพ
ร้อยละ 0-10
ผูป้ ว่ ยจาเป็ นต้องได้รบั การรักษา
เป็ นครัง้ คราว

ประเภทที่ 2
ประเภทที่ 3
สูญเสียสมรรถภาพ
สูญเสียสมรรถภาพ
ร้อยละ 11-20
ร้อยละ 21-40
ผูป้ ว่ ยต้องการรักษาโดยการผ่าตัด ต้องเปลีย่ นทางเดินปสั สาวะอย่าง
ท่อปสั สาวะ หรือต้องการ
ถาวร
การรักษาอย่างต่อเนื่อง
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บทที่ 14
ระบบอวัยวะสืบพันธุช์ าย
14.1 องคชาต (Penis)
14.1.1 อาการและอาการแสดงของโรคหรือพยาธิ สภาพขององคชาต ได้แก่
14.1.2 การตรวจที่ช่วยในการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพขององคชาต

14.2 ถุงอัณฑะ (Scrotum)
14.2.1 อาการและอาการแสดงของโรคหรือพยาธิ สภาพของถุงอัณฑะ
14.3 อัณฑะและท่อน้าอสุจิ (Testis, epididymis and spermatic cords)
14.3.1 อาการและอาการแสดงของโรคหรือพยาธิ สภาพของอัณฑะและท่อน้าอสุจิ
14.3.2 การตรวจที่ช่วยในการประเมิ นการสูญสียสมรรถภาพของอัณฑะและท่อน้าอสุจิ
14.4 ต่อมลูกหมากและถุงพักน้าอสุจิ (Prostate glands and seminal vesicles)
14.4.1 อาการและอาการแสดงของโรคหรือพยาธิ สภาพของต่อมลูกหมากและถุงพักน้าอสุจิ
14.4.2 การตรวจที่ช่วยในการประเมิ นการสูญสียสมรรถภาพของลูกหมากและถุงพักน้าอสุจิ
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บทที่ 14
ระบบอวัยวะสืบพันธุช์ าย
ระบบอวัยวะสืบพันธุช์ าย (Male reproductive organs) ประกอบด้วย
1. องคชาต (penis)
2. ถุงอัณฑะ (scrotum)
3. อัณฑะ (testis and epididymis)
4. ท่อน้าอสุจิ (spermatic cord)
5. ต่อมลูกหมาก (prostate glands)
6. ถุงพักน้าอสุจิ (seminal vesicles)

14.1 องคชาต (Penis)
เป็ น อวัย วะที่มีห น้ า ที่ใ นการสืบ พัน ธุ์แ ละขับ ถ่ า ยป สั สาวะ การประเมิน การสูญ เสีย สมรรถภาพขององคชาต
ควรประเมินการสูญเสียสมรรถภาพการขับถ่ายของปสั สาวะ และการสูญเสียสมรรถภาพของระบบสืบพันธุเ์ ข้าด้วยกัน
14.1.1 อาการและอาการแสดงของโรคหรือพยาธิ สภาพขององคชาต ได้แก่
การผิดปกติของการแข็งตัว (erection) ความรูส้ กึ (sensation) หรือการหลังน
่ ้าอสุจิ (ejaculation) รวมถึงการสูญเสีย
โครงสร้างบางส่วนหรือทัง้ หมดขององคชาต
14.1.2 การตรวจที่ช่วยในการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพขององคชาต
ได้แก่ penile tumescence studies, Doppler ultrasound penile blood flow evaluations, dynamic
cavernosometry and cavernosography, และ angiography
ตารางที่ 14-1 เกณฑ์การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพขององคชาต
ระดับการสูญเสียสมรรถภาพ
อาการและอาการแสดง
ระดับที่ 1
ผูร้ บั การประเมินสามารถร่วมเพศได้บา้ ง แต่มคี วามลาบากของการ
ร้อยละ 0 – 15 ของทัง้ ร่างกาย
แข็งตัว การหลังน
่ ้าอสุจิ และความรูส้ กึ ทางเพศลดลง
ระดับที่ 2
ผูร้ บั การประเมินยังมีการแข็งตัวขององคชาต แต่ไม่มคี วามรูส้ กึ ทาง
ร้อยละ 16 - 29 ของทัง้ ร่ายกาย
เพศและไม่สามารถหลังน
่ ้าอสุจไิ ด้
ระดับที่ 3
ผูร้ บั การประเมิน ไม่สามารถร่วมเพศได้เลย
ร้อยละ 30 - 35 ของทัง้ ร่างกาย
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14.2 ถุงอัณฑะ (Scrotum)
ถุงอัณฑะ เป็ นอวัยวะทีม่ หี น้าทีป่ กคลุม ป้องกัน และทาให้เกิดอุณหภูมทิ เ่ี หมาะสมต่อลูกอัณฑะ
14.2.1 อาการและอาการแสดงของโรคหรือพยาธิ สภาพของถุงอัณฑะ ได้แก่
- การเจ็บปวด
- การโตขึน้ ของถุงอัณฑะ
- การทีล่ กู อัณฑะไม่เคลื่อนไหวอย่างปกติ
- การอยู่ผดิ ทีข่ องลูกอัณฑะ
- การมีกอ้ นในถุงอัณฑะ
ตารางที่ 14-2 เกณฑ์การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของถุงอัณฑะ
ระดับการสูญเสียสมรรถภาพ
ระดับที่ 1
ร้อยละ 0 - 10 ของทัง้ ร่างกาย
ระดับที่ 2
ร้อยละ 11 - 20 ของทัง้ ร่างกาย

ระดับที่ 3
ร้อยละ 21 - 35 ของทัง้ ร่างกาย

อาการและอาการแสดง
ถุงอัณฑะหายไปบางส่วน หรือมีอาการและอาการแสดงของโรคถุง
อัณฑะ ลูกอัณฑะอาจอยูผ่ ดิ ที่ แต่ยงั สามารถทาหน้าทีไ่ ด้ตามปกติ
มีการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างของถุงอัณฑะ หรือมีอาการและอาการ
แสดงของโรคถุงอัณฑะ ซึง่ จาเป็นต้องได้รบั การรักษาด้วยการผ่าตัด
ย้ายลูกอัณฑะไปจากตาแหน่งเดิม เพื่อให้สามารถทาหน้าทีไ่ ด้
ตามปกติ และมีอาการปวดหรือรูส้ กึ ไม่สบายบริเวณลูกอัณฑะขณะ
ออกกาลัง
หรือ
มีการสูญเสียของถุงอัณฑะทัง้ หมด
ผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการและอาการแสดงของโรคถุงอัณฑะทีไ่ ม่สามารถควบคุม
ได้ดว้ ยการรักษา และเป็ นเหตุให้การประกอบกิจวัตรประจาวันถูก
จากัด

14.3 อัณฑะและท่อน้าอสุจิ (Testis, epididymis and spermatic cords)
อัณฑะ เป็ นอวัยวะทีม่ หี น้าทีผ่ ลิตตัวอสุจิ และสร้างฮอร์โมนเพศชาย ซึง่ ทาให้เกิดลักษณะของผูช้ าย ส่วน
epididymis และ spermatic cord เป็ นทางผ่านของน้าอสุจิ
14.3.1 อาการและอาการแสดงของโรคหรือพยาธิ สภาพของอัณฑะและท่อน้าอสุจิ ได้แก่
การเจ็บปวดทัง้ เฉพาะทีแ่ ละปวดร้าวไปทีอ่ ่นื
อาการกดเจ็บ
การเปลีย่ นแปลงของขนาดรูปร่าง ตาแหน่งทีอ่ ยู่ของโครงสร้างของอวัยวะเหล่านี้
การเปลีย่ นแปลงของฮอร์โมนเพศ
มีความผิดปกติของน้าอสุจิ
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14.3.2 การตรวจที่ช่วยในการประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของอัณฑะและท่อน้าอสุจิ
ได้แก่ vasography, lymphangiography, ultrasonography, biopsy, semen analysis การตรวจระดับ
hormone ของ follicular stimulating hormone, luteinizing hormone หรือ testosterone
ตารางที่ 14-3 เกณฑ์การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของอัณฑะและท่อน้าอสุจิ
ระดับการสูญเสียสมรรถภาพ
อาการและอาการแสดง
ระดับที่ 1
มีอาการ อาการแสดงของโรค หรือมีการเปลีย่ นแปลงทาง
ร้อยละ 0 – 15 ของทัง้ ร่างกาย
กายวิภาคของอัณฑะหรือท่อน้าอสุจิ
และ
ไม่ตอ้ งการการรักษาอย่างต่อเนื่อง
และ
ไม่มคี วามผิดปกติของน้าอสุจิ
และ
ไม่มคี วามผิดปกติของการทางานของฮอร์โมนเพศชาย
หรือ
มีลกู อัณฑะเหลืออยู่ขา้ งเดียว
ระดับที่ 2
มีอาการ อาการแสดงของโรค หรือมีการเปลีย่ นแปลงทาง
ร้อยละ 16 - 29 ของทัง้ ร่างกาย
กายวิภาคของอัณฑะหรือท่อน้าอสุจิ
และ
ต้องการการรักษาอย่างต่อเนื่อง หรือไม่สามารถรักษาได้เลย
และ
มีความผิดปกติของน้าอสุจิ หรือ มีความผิดปกติของฮอร์โมนเพศชาย
ระดับที่ 3
ผลของโรค หรือการประสบอันตรายทาให้มกี ารสูญเสียอัณฑะ 2 ข้าง
ร้อยละ 30 - 35 ของทัง้ ร่างกาย
หรือ
ไม่สามารถผลิตน้าอสุจิ หรือสร้างฮอร์โมนเพศชายได้

14.4 ต่อมลูกหมากและถุงพักน้าอสุจิ (Prostate glands and seminal vesicles)
ต่อมลูกหมากและถุงพักน้าอสุจิ มีหน้าทีเ่ กีย่ วกับการให้อาหารและช่วยรักษาความพอเหมาะของสิง่ แวดล้อมของ
ตัวอสุจิ และยังมีหน้าทีเ่ กีย่ วข้องกับการขับเคลื่อนน้าอสุจอิ กี ด้วย ซึง่ การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของท่อปสั สาวะ
ส่วนทีผ่ ่านต่อมลูกหมากได้กล่าวไว้แล้วในระบบทางเดินปสั สาวะ
14.4.1 อาการและอาการแสดงของโรคหรือพยาธิ สภาพของต่อมลูกหมากและถุงพักน้าอสุจิ ได้แก่
การเจ็บปวดทัง้ เฉพาะทีแ่ ละปวดร้าวไปทีอ่ ่นื
อาการกดเจ็บ
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การเปลีย่ นแปลงของขนาดรูปร่าง การรบกวนหน้าทีข่ องอัณฑะ หรือท่อน้าอสุจิ
การมีน้าอสุจนิ ้อย (oligospermia)
มีเลือดปนน้าอสุจิ (hemospermia)
การขับถ่ายปสั สาวะผิดปกติ
14.4.2 การตรวจที่ช่วยในการประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของต่อมลูกหมากและถุงพักน้าอสุจิ
ได้แก่ urethrography, cystourethroscopy, prostatic ultrasonography, vasography, biopsy, prostatic fluid
examination, การตรวจสอบลักษณะของน้าอสุจแิ ละ PSA (prostatic specific antigen)
ตารางที่ 14-4 เกณฑ์การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของต่อมลูกหมากและถุงพักน้าอสุจิ
ระดับการสูญเสียสมรรถภาพ
ระดับที่ 1
ร้อยละ 0-15 ของทัง้ ร่างกาย

ระดับที่ 2
ร้อยละ 16-29 ของทัง้ ร่างกาย

ระดับที่ 3
ร้อยละ 30-35 ของทัง้ ร่างกาย

.

อาการและอาการแสดง
ต่อมลูกหมาก และ/หรือถุงพักน้าอสุจิ ทางานผิดปกติ หรือมีอาการ
และอาการแสดงของโรคของต่อมลูกหมาก และ/หรือถุงพักน้าอสุจิ
และ
มีการเปลีย่ นแปลงทางกายวิภาคของต่อมลูกหมากและถุงพักน้าอสุจิ
และ
ไม่ตอ้ งการการรักษาอย่างต่อเนื่อง
อาการและอาการแสดงของโรค หรือการทางานผิดปกติของต่อม
ลูกหมาก และ/หรือถุงพักน้าอสุจิ พบได้บ่อยครัง้ และมีความรุนแรง
มากขึน้
และ
มีการเปลีย่ นแปลงทางกายวิภาคของต่อมลูกหมากและ/หรือ
ถุงพักน้าอสุจิ
และ
ต้องการการรักษาอย่างต่อเนื่อง
ผูร้ บั การประเมินทีไ่ ด้รบั การรักษาด้วยการผ่าตัดเอาต่อมลูกหมาก และ/
หรือถุงพักน้าอสุจอิ อก (ablation or extirpative surgery)
หมายเหตุ : ในกรณีทม่ี กี ารสูญเสียความสามารถในการสืบพันธุ์ หรือ
มีอาการกลัน้ ปสั สาวะไม่ได้ภายหลังการผ่าตัด ให้คดิ ค่าการสูญเสียฯ
เพิม่ ขึน้ โดยใช้ตารางค่ารวม
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บทที่ 15
ระบบอวัยวะสืบพันธุห์ ญิ ง
15.1 อวัยวะเพศภายนอกและช่องคลอด
15.1.1 หลักและวิ ธีการประเมิ น

15.2 ปากมดลูกและมดลูก
15.2.1 หลักและวิ ธีการประเมิ น

15.3 ท่อนาไข่และรังไข่
15.3.1 หลักและวิ ธีการประเมิ น

15.4 การสูญเสียสมรรถภาพของระบบอวัยวะสืบพันธุห์ ญิ งจากสารอันตราย
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บทที่ 15
ระบบอวัยวะสืบพันธุห์ ญิ ง
การสูญเสียสมรรถภาพของระบบอวัยวะสืบพันธุห์ ญิงอาจเป็ นการสูญเสียสมรรถภาพทางกายภาพทางสรีรวิทยา
หรือทางจิตใจ หรือทัง้ สามอย่าง ทีม่ ผี ลต่อการดาเนินชีวติ ประจาวันอย่างน้ อยหนึ่งกิจกรรมหรือมากกว่า
ระบบอวัยวะสืบพันธุห์ ญิ ง (Female reproductive organs) ประกอบด้วย
1. อวัยวะเพศภายนอกและช่องคลอด
2. ปากมดลูกและมดลูก
3. ท่อนาไข่และรังไข่
หมายเหตุ ความสาคัญของอวัยวะสืบพันธุ์หญิง อาจแบ่งออกได้ตามวัย คือ วัยก่อนหมดประจาเดือนกั บวัยที่หมด
ประจาเดือนแล้ว ดังนัน้ ค่าการสูญเสียสมรรถภาพ ที่เกิดจากลักษณะเดียวกันในหญิงก่อนหมดประจาเดือนจะมีค่าสูงกว่า
เนื่องจากยังอยู่ในวัยเจริญพันธุ์ สามารถให้กาเนิดบุตรได้
การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของระบบอวัยวะสืบพันธุห์ ญิ ง
15.1 อวัยวะเพศภายนอกและช่องคลอด
เป็ นช่องทางในการร่วมเพศ คลอดบุตร และเป็ นทางออกของระดู
อาการและอาการแสดงของโรคหรือพยาธิสภาพของอวัย วะเพศภายนอกและช่ องคลอด ได้แ ก่ก ารอักเสบ
การเกิดแผล การฉีกขาด การเกิดแผลเป็ น การเสียรูปลักษณ์ การตีบตัน การเกิดเนื้องอกและการเกร็งตัว การเจ็บปวดขณะ
ร่วมเพศ การขับถ่ายปสั สาวะลาบาก การคลอดยาก รวมทัง้ การสูญเสียความรูส้ กึ ทางเพศบางส่วนหรือทัง้ หมด
15.1.1 หลักและวิ ธีการประเมิ น
1. การซักประวัติ
2. การการตรวจร่างกายทัวไป
่
3. การตรวจภายในและ/หรือการตรวจทางทวารหนัก
4. การตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร ได้แก่ การตรวจปสั สาวะด้วยกล้องจุลทรรศน์ และหรือการเพาะเชือ้
5. การตรวจทางคลินิก ได้แก่ การตรวจด้วยกล้องคอลโปสโคป (colposcope)
ตารางที่ 15- 1 เกณฑ์ การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะเพศภายนอกและช่องคลอด
ระดับการสูญเสียสมรรถภาพ
อาการและอาการแสดง
ระดับที่ 1
ผู้ป่วยมีอาการและอาการแสดงของโรค หรือมีการเสียรูปลักษณ์ ของ
สูญเสียร้อยละ 0 - 15 ของทัง้ ร่างกาย
อวัยวะเพศภายนอกและช่องคลอด ไม่ต้องรักษาอย่างต่อเนื่อง กรณีท่ี
เป็ นสตรีในวัยเจริญพันธุย์ งั สามารถร่วมเพศและช่องคลอดมีขนาดกว้าง
พอทีจ่ ะคลอดบุตร
ระดับที่ 2
ผู้ป่วยมีอาการและอาการแสดงของโรค หรือมีการเสียรูปลักษณ์ ของ
สูญเสียร้อยละ16-25 ของทัง้ ร่างกาย
อวัยวะเพศภายนอกและช่องคลอด ต้องรักษาอย่างต่อเนื่อง ผู้ป่วยยัง
สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ และกรณีทเ่ี ป็ นสตรีในวัยเจริญพันธุช์ ่องคลอด
มีความกว้างทีจ่ ะคลอดบุตรได้

658
ระดับการสูญเสียสมรรถภาพ
ระดับที่ 3
สูญเสียร้อยละ 26-35 ของทัง้ ร่างกาย

ตัวอย่างที่ 15.1
ประวัติ

อาการปัจจุบนั
การตรวจร่างกาย
การตรวจทางคลิ นิก
การวิ นิจฉัยโรค
ผลการประเมิ น
ตัวอย่างที่ 15.2
ประวัติ

อาการปัจจุบนั
การตรวจร่างกาย
การตรวจทางคลิ นิก
การวิ นิจฉัยโรค
ผลการประเมิ น
ตัวอย่างที่ 15.3
ประวัติ
อาการปัจจุบนั
การตรวจร่างกาย
การตรวจทางคลิ นิก
การวิ นิจฉัยโรค
ผลการประเมิ น

อาการและอาการแสดง
ผู้ป่วยมีอาการและอาการแสดงของโรค หรือมีการเสียรูปลักษณ์ของ
อวัยวะเพศภายนอกและช่องคลอด ไม่สามารถแก้ไขหรือรักษาให้หาย
ได้
ผูป้ ่วยไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ และกรณีทเ่ี ป็ นสตรีในวัยเจริญพันธุ์
ช่องคลอดมีความกว้างไม่พอทีจ่ ะคลอดบุตรได้

การสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 0-15 จากสาเหตุของอวัยวะเพศภายนอกและช่องคลอด
ผูป้ ่วยหญิงอายุ 35 ปี อ้วน เคยคลอดบุตรทางช่องคลอด 3 คน มีประวัตผิ วิ หนังบริเวณขา
หนีบอักเสบเป็ นๆ หายๆ ได้รบั การรักษาภาวะ active dermatitis ไปแล้ว อาการจะเป็ นมาก
ขึน้ เมื่อสภาพอากาศร้อนชืน้ อาการจะดีขน้ึ เมื่อควบคุมน้ าหนักได้ดี ไม่ใส่เสือ้ ผ้าคับและระวัง
รักษาความสะอาด ถ้าช่วงทีไ่ ม่เป็ นมากก็สามารถร่วมเพศได้เป็ นปกติ
dermatitis ดีขน้ึ แล้ว ไม่มอี าการใดๆ
ผิวหนังบริเวณขาหนีบแดงเล็กน้อย
เพาะเชือ้ ราจากขาหนีบไม่พบเชือ้ ระดับน้าตาลในเลือดปกติ
dermatitis of vulva; intertrigo
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 5 ของทัง้ ร่างกาย
การสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 16-25 จากสาเหตุของอวัยวะเพศภายนอกและช่องคลอด
ผูป้ ว่ ยหญิงอายุ 32 ปี ได้รบั การผ่าตัดแก้ไขภาวะ rectovaginal fistula หลังคลอดบุตรคนที่ 2
มีภาวะช่องคลอดอุดตัน (severe vaginal stenosis) ต้องมาทาการใส่เครื่องมือขยายช่อง
คลอดภายใต้การดมยาสลบเป็ นระยะๆ ต้องใช้ครีมทาช่องคลอดอยู่ตลอด บุตรคนที่ 3 ต้องผ่า
ท้องคลอดเนื่องจากจะเกิดอันตรายหากให้คลอดทางช่องคลอด
มีเพศสัมพันธ์ได้แต่มอี าการเจ็บและไม่มคี วามรูส้ กึ ทางเพศ
ช่องคลอดตืน้ บวมแดงและขนาดเล็ก
ไม่มี
severe postoperative vaginal stenosis
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 25 ของทัง้ ร่างกาย
การสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 26-35 จากสาเหตุของอวัยวะเพศภายนอกและช่องคลอด
ผูป้ ่วยหญิงอายุ 30 ปี มีบุตร 2 คน ตรวจพบว่าเป็ นมะเร็งปากมดลูก ได้รบั การรักษาโดย
การฉายรังสี มีปญั หา vesicovaginal fistula, rectovaginal fistula, severe vaginal stenosis
ไม่น่าจะตัง้ ครรภ์ได้อกี
ไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้
ช่องคลอดลึก 2 เซนติเมตร มีโพรงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 มิลลิเมตร ซึง่ มีมูก อุจจาระและ
ปสั สาวะออกมา
ไม่มี
Vesicovaginal fistula, rectovaginal fistula and severe vaginal stenosis
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 35 ของทัง้ ร่างกาย เนื่องจากอยู่ในวัยเจริญพันธุ์และมีอายุน้อย
การสูญ เสีย สมรรถภาพในผู้ ป่ ว ยรายนี้ จึง อยู่ ใ นระดับ สูง และต้ อ งไปรวมกับ การสูญ เสีย
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สมรรถภาพของการถ่ายปสั สาวะและการถ่ายอุจจาระเพื่อประเมินระดับการสูญเสียของทัง้
ร่างกายทัง้ หมดด้วย

15.2 ปากมดลูกและมดลูก
เป็ นทางผ่านของระดูออกสูภ่ ายนอก เป็ นทางผ่านของตัวอสุจเิ ข้าไปปฏิสนธิกบั ไข่เป็ นตัวอ่อนและเป็ นส่วนที่
พยุงครรภ์ ส่วนมดลูกเป็ นอู่ของตัวอ่อนทีจ่ ะเจริญเติบโตไปเป็ นทารก
อาการ อาการแสดงของโรคหรือการทางานที่เสื่อมสภาพลงของปากมดลูกและมดลูก ได้แก่ ระดู ผดิ ปกติ
ภาวะมีบุตรยาก ความผิดปกติของการตัง้ ครรภ์และการคลอดบุตร การเคลื่อนต่าของมดลูก การเกิดมะเร็ง
15.2.1 หลักและวิ ธีการประเมิ น
1. การซักประวัติ
2. การการตรวจร่างกายทัวไป
่
3. การตรวจภายในและ/หรือการตรวจทางทวารหนัก
4. การตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร ได้แก่
- การตรวจสารคัดหลังด้
่ วยกล้องจุลทรรศน์และ/หรือการเพาะเชือ้
- การตรวจด้วยคลื่นเสียงความถีส่ งู (ultrasonography)
5. การตรวจทางคลินิก ได้แก่
- การตรวจด้วยกล้องคอลโปสโคป (colposcope)
- การตรวจด้วยกล้องฮีสเตอโรสโคป (hysteroscope)
- การตรวจหาเซลล์มะเร็งด้วยวิธกี ารทางเซลล์วทิ ยา
- การตัดชิน้ เนื้อเพื่อตรวจทางจุลพยาธิวทิ ยา
- การตรวจมูกทีป่ ากมดลูกเพื่อดูการเคลื่อนทีข่ องตัวอสุจิ โดยตรวจความเหนียวของมูก
ตารางที่ 15-2 เกณฑ์ การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของปากมดลูกและมดลูก
ระดับการสูญเสียสมรรถภาพ
ระดับที่ 1
สูญเสียฯ ร้อยละ 0-15
ของทัง้ ร่างกาย

ระดับที่ 2
สูญเสียฯ ร้อยละ 16-25
ของทัง้ ร่างกาย

อาการและอาการแสดง
ผูป้ ่วยมีอาการและอาการแสดงของโรค หรือมีการเสียรูปลักษณ์ของปากมดลูกและ
มดลูก ไม่ตอ้ งรักษาอย่างต่อเนื่อง
หรือ
มีการตีบตันของปากมดลูกทีย่ งั ไม่ตอ้ งรักษา
หรือ
เป็ นสภาพการสูญเสียทางกายวิภาคของหญิงในวัยหมดประจาเดือน
ผูป้ ว่ ยมีอาการและอาการแสดงของโรค
หรือ
มีการเสียรูปลักษณ์ของปากมดลูกและมดลูก และต้องรักษาอย่างต่อเนื่อง
หรือ
มีการตีบตันของปากมดลูกทีต่ อ้ งการการรักษาเป็ นครัง้ คราว

660
ระดับการสูญเสียสมรรถภาพ
ระดับที่ 3
สูญเสียฯ ร้อยละ 26-35
ของทัง้ ร่างกาย

ตัวอย่างที่ 15.4
ประวัติ

อาการและอาการแสดง
ผูป้ ว่ ยมีอาการและอาการแสดงของโรค หรือมีการเสียรูปลักษณ์ของปากมดลูกและ
มดลูก ไม่สามารถรักษาให้กลับเป็ นปกติได้
หรือ
มีการตีบตันของปากมดลูกโดยสมบูรณ์
หรือ
เป็ นสภาพการสูญเสียทางกายวิภาคหรือสรีรวิทยาโดยสิน้ เชิงของหญิงทีย่ งั อยู่ในวัย
เจริญพันธุ์

การสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 0-15 ของทัง้ ร่างกาย จากสาเหตุของปากมดลูกและมดลูก
ผูป้ ่วยหญิงอายุ 42 ปี ระดูมาตัง้ แต่อายุ 14 ปี มาครัง้ ละ 3 วัน ปริมาณปกติ ไม่มเี ลือดออก
ระหว่างรอบเดือน มีบุตร 1 ปี หลังจากแต่งงาน ไม่ได้คุมกาเนิด ไม่มกี ารโตของเนื้องอกมดลูก
ระหว่างการตัง้ ครรภ์ ไม่มอี าการปวดทีก่ อ้ นเนื้องอก คลอดบุตรแข็งแรงดีตอน 38 สัปดาห์ ระดู
หลังคลอดปกติดี

อาการปัจจุบนั

ไม่มี

การตรวจร่างกาย

ตรวจภายในพบมดลูกโตไม่สม่าเสมอ มีกอ้ นขนาด 4 เซนติเมตรติดกับตัวมดลูก กดไม่เจ็บ

การตรวจทางคลิ นิก

ตรวจคลื่นเสียงความถีส่ งู ยืนยันว่าเป็ นเนื้องอกมดลูก

การวิ นิจฉัยโรค

Asymptomatic subserous uterine leiomyoma

ผลการประเมิ น

ไม่มกี ารสูญเสียสมรรถภาพโดยรวมของทัง้ ร่างกาย

ตัวอย่างที่ 15-5

การสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 0-15 ของทัง้ ร่างกาย จากสาเหตุของปากมดลูกและมดลูก
ผูป้ ว่ ยหญิงอายุ 60 ปี เป็ น adenomyosis ได้รบั การผ่าตัดมดลูกทางช่องคลอดเมื่อ 20 ปี ก่อน

ประวัติ

ขณะนี้มกี อ้ นยื่นออกมาทางช่องคลอด
อาการปัจจุบนั

ปวดถ่วงบริเวณช่องคลอด มีกอ้ นขนาดใหญ่โผล่ออกมาทางช่องคลอด

การตรวจร่างกาย

vaginal vault prolapse, แต่ไม่พบ cystocele หรือ rectocele ตรวจไม่พบมดลูก

การตรวจทางคลิ นิก

ไม่มกี ารติดเชือ้ ในช่องคลอด

การวิ นิจฉัยโรค

Posthysterectomy vaginal vault prolapse

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 15 จากการทีส่ ญ
ู เสียมดลูก ต้องรวมกับการสูญเสียสมรรถภาพ
เนื่องจากมีการโผล่ย่นื ของช่องคลอดเพื่อประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกาย

คาอธิ บาย

ได้รบั การรักษาโดยการใช้ pessary โดยเปลีย่ นสัปดาห์ละ 2 ครัง้ อาการค่อยๆ ดีขน้ึ
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ตัวอย่างที่15.6
ประวัติ

การสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 16-25 ของทัง้ ร่างกาย จากสาเหตุของปากมดลูกและมดลูก
ผูป้ ว่ ยหญิงอายุ 32 ปี ได้รบั การตัดปากมดลูกเป็ นรูปกรวย มี partial cervical stenosis มีระดู
คัง่ ต้องมาทาการขยายปากมดลูกทุก 2-4 เดือนเนื่องจากมีเลือดคังในมดลู
่
กและปวดระดู
ตัง้ ครรภ์ 2 ปี หลังจากผ่าตัดปากมดลูก ทารกคลอดโดยการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องตอน 38
สัปดาห์เนื่องจากมีรกลอกตัวก่อนกาหนด

อาการปัจจุบนั

ต้องมาทาการขยายปากมดลูกทุก 2 เดือน

การตรวจร่างกาย

ปากมดลูกแคบ

การตรวจทางคลิ นิก

ไม่มี

การวิ นิจฉัยโรค

Incomplete cervical stenosis

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 16 ของทัง้ ร่างกาย

ตัวอย่างที่ 15.7

การสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 26-35 ของทัง้ ร่างกาย จากสาเหตุของปากมดลูกและมดลูก
ผูป้ ่วยหญิงอายุ 34 ปี มีมดลูกหย่อนออกมาทางช่องคลอดเนื่องจากคลอดบุตรตัวใหญ่และ

ประวัติ

เบ่งคลอดเป็ นเวลานาน ได้รบั การผ่าตัดเย็บซ่อมผนังช่องคลอดทัง้ ด้านหน้ าและด้านหลัง
ตัดปากมดลูกออกก่อนทัง้ หมดและเย็บยึดมดลูกไว้กบั เอ็นยึดทางด้านหลัง
อาการปัจจุบนั

การตัง้ ครรภ์ 3 ครัง้ ต่อมามีการแท้งออกมาทัง้ หมดในช่วง 12-16 สัปดาห์ทงั ้ ๆ ที่ได้รบั การ
ดูแลอย่างดี เนื่องจากปากมดลูกเปิ ดก่อนกาหนด

การตรวจร่างกาย

Large, prolapsed uterus

การตรวจทางคลิ นิก

ผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Pap smear) ปกติ

การวิ นิจฉัยโรค

Partial cervical absence and incompetence; uterine prolapse

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 30 ของทัง้ ร่างกาย

คาอธิ บาย

ไม่สามารถเย็บซ่อมปากมดลูกได้เนื่องจากเคยตัดปากมดลูกออกไปบางส่วน

ตัวอย่างที่ 15.8

การสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 26-35 ของทัง้ ร่างกาย จากสาเหตุของปากมดลูกและมดลูก
ผูป้ ่วยหญิงอายุ 28 ปี ยังไม่มบี ุตร เป็ นมะเร็งปากมดลูกระยะ I B ได้รบั การผ่าตัดตัดมดลูก

ประวัติ

ออกแบบถอนรากถอนโคน เลาะต่อมน้าเหลือง แต่ไม่ได้ตดั รังไข่
อาการปัจจุบนั

ไม่มี

การตรวจร่างกาย

ช่องคลอดสัน้ กว่าปกติเล็กน้อย

การตรวจทางคลิ นิก

ไม่มี
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การวิ นิจฉัยโรค

status post hysterectomy secondary to treatment of invasive cervical squamous cell
carcinoma

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 30 ของทัง้ ร่างกาย

15.3 ท่อนาไข่และรังไข่
ท่อนาไข่เป็ นทางผ่านของตัวอสุจแิ ละไข่ท่ไี ด้รบั การปฏิสนธิเ ป็ นตัวอ่อนมาฝงั ตัวในโพรงมดลูก ส่วนรังไข่มี
หน้าทีใ่ นการสร้างฮอร์โมนเพศและสร้างไข่
อาการ อาการแสดงของโรคหรือการทางานที่เสื่อมสภาพลงของท่อนาไข่และรังไข่ ได้แก่ การตีบตันและ
การอุดตันของท่อนาไข่ การอักเสบติดเชือ้ เลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด ภาวะมีบุตรยากและการเกิดมะเร็ง
15.3.1 หลักและวิ ธีการประเมิ น
1. การซักประวัติ
2. การตรวจร่างกายทัวไป
่
3. การตรวจภายในและ/หรือการตรวจทางทวารหนัก
4. การตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร ได้แก่ การตรวจด้วยคลื่นเสียงความถีส่ งู
5. การตรวจทางคลินิก ได้แก่
- การตรวจด้วยกล้องลาปาโรสโคป (laparoscope)
- การฉีดสีเพื่อตรวจสอบภาวะการตีบตันของท่อนาไข่
- การตรวจระดับฮอร์โมนเพศ
- การทดสอบการตกไข่ดว้ ยการวัดอุณหภูมริ ่างกายมูลฐาน และ/หรือการตรวจฮอร์โมนเพศเป็ นระยะ
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ตารางที่ 15- 3 เกณฑ์ การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของท่อนาไข่และรังไข่
ระดับการสูญเสียสมรรถภาพ
ระดับที่ 1
สูญเสียฯ ร้อยละ 0-15
ของทัง้ ร่างกาย

ระดับที่ 2
สูญเสียฯ ร้อยละ 16-25
ของทัง้ ร่างกาย
ระดับที่ 3
สูญเสียฯ ร้อยละ 26-35
ของทัง้ ร่างกาย

ตัวอย่างที่ 15.9
ประวัติ

อาการและอาการแสดง
ผูป้ ว่ ยมีอาการและอาการแสดงของโรค หรือมีการผิดรูปของท่อนาไข่หรือรังไข่ ที่
ไม่ตอ้ งการรักษาอย่างต่อเนื่อง
หรือ
ท่อนาไข่ และรังไข่ทางานได้เป็ นปกติหนึ่งข้างในหญิงวัยเจริญพันธุ์
หรือ
มีก ารสูญ เสีย สมรรถภาพของท่ อ น าไข่แ ละรัง ไข่ ท งั ้ สองข้า ง ในหญิง วัย หมด
ประจาเดือน
ผูป้ ่วยมีอาการและอาการแสดงของโรค หรือมีการผิดรูปของท่อนาไข่ หรือรังไข่
ซึง่ ต้องการการรักษาอย่างต่อเนื่อง
แต่
ไม่มกี ารอุดตันของท่อนาไข่และยังมีการตกไข่ได้
ผูป้ ่วยมีอาการและอาการแสดงของโรค หรือมีการผิดรูปของท่อนาไข่หรือรังไข่
และทาให้เกิดการตีบตันของท่อนาไข่อย่างสมบูรณ์ หรือไม่สามารถเกิดการตกไข่
ในหญิงวัยเจริญพันธุ์
หรือ
มีการสูญเสียการทางานของท่อนาไข่หรือรังไข่ทงั ้ สองข้างอย่างสิน้ เชิงในหญิงวัย
เจริญพันธุ์

การสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 0-15 ของทัง้ ร่างกาย จากสาเหตุของท่อนาไข่และรังไข่
ผูป้ ่วยหญิงอายุ 28 ปี หลังแต่งงาน 6 ปี แล้วยังไม่มบี ุตร มีเพศสัมพันธ์สม่ าเสมอ ไม่ได้
คุมกาเนิด มีระดูทุก 40-60 วันตัง้ แต่อายุ 12 ปี ได้รบั ยากระตุน้ ให้ไข่ตกและตัง้ ครรภ์ได้ในรอบ
เดือนที่ 2 หลังจากให้ยา คลอดบุตรปกติ ครบกาหนด

อาการปัจจุบนั

ไม่มอี าการ

การตรวจร่างกาย

ปกติ

การตรวจทางคลิ นิก

ตรวจท่อนาไข่โดยการฉีดสารทึบรังสีพบว่าปกติดี ตรวจน้าอสุจฝิ า่ ยชายอยู่ในเกณฑ์ปกติ

การวิ นิจฉัยโรค

Irregular ovulation secondary to hypothalamic-pituitary dysfunction

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 5 ของทัง้ ร่างกาย
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ตัวอย่างที่ 15-10
ประวัติ

การสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 16-25 ของทัง้ ร่างกาย จากสาเหตุของท่อนาไข่และรังไข่
ผู้ ป่ ว ยหญิ ง อายุ 27 ปี มี บุ ต ร 2 คน ปวดท้ อ งระดู ม ากขึ้น เรื่ อ ยๆ จาก severe pelvic
endometriosis ได้ร ับ การผ่ า ตัด เปิ ด หน้ า ท้ อ ง ตัด ถุ ง น้ า ที่ร ัง ไข่ อ อก หลัง ผ่ า ตัด สามารถ
ตัง้ ครรภ์ และคลอดบุตรได้ปกติ แต่ยงั ต้องให้ยารักษาอาการปวดท้องระดูต่อไป

อาการปัจจุบนั

ปวดท้องน้อยระหว่างมีระดูเนื่องจาก recurrent endometriosis

การตรวจร่างกาย

กดเจ็บทีม่ ดลูกและปี กมดลูก

การตรวจทางคลิ นิก

ตรวจไม่พบว่ามีการติดเชือ้

การวิ นิจฉัยโรค

Recurrent pelvic endometriosis

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 20 ของทัง้ ร่างกาย

ตัวอย่างที่ 15.11
ประวัติ

การสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 26-35 ของทัง้ ร่างกาย จากสาเหตุของท่อนาไข่และรังไข่
ผูป้ ว่ ยหญิงอายุ 32 ปี มบี ุตร 2 คน

อาการปัจจุบนั

อุง้ เชิงกรานอักเสบติดเชือ้ อย่างรุนแรง

การตรวจร่างกาย

มดลูกขนาดปกติ ท่อนาไข่ขนาดใหญ่ทงั ้ 2 ข้าง

การตรวจทางคลิ นิก

ตรวจด้วยกล้องลาปาโรสโคปพบว่าท่อนาไข่อุดตันและขนาดใหญ่ทงั ้ 2 ข้าง ได้ทาการรักษา
โดยการตัดท่อนาไข่ทงั ้ 2 ข้างออก

การวิ นิจฉัยโรค

Status post bilateral salpingectomy

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 30 ของทัง้ ร่างกาย

ตัวอย่างที่ 15.12

การสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 26-35 ของทัง้ ร่างกาย จากสาเหตุของท่อนาไข่และรังไข่
ผูป้ ่วยหญิงอายุ 27 ปี เป็ น Wilms tumor ตัง้ แต่เด็ก ได้รบั การผ่าตัด radical nephrectomy

ประวัติ

ได้รบั ยาเคมีบาบัดและการฉายรังสีรกั ษาในช่องท้อง
อาการปัจจุบนั

ไม่มรี ะดู แต่งงาน 5 ปี ไม่ได้คุมกาเนิด แต่ไม่ตงั ้ ครรภ์

การตรวจร่างกาย

แผลผ่าตัด nephrectomy
ตรวจน้ าอสุจฝิ ่ายชายอยู่ในเกณฑ์ปกติ ฉีดสารทึบรังสีตรวจท่อนาไข่พบว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ

การตรวจทางคลิ นิก

ตรวจระดับฮอร์โมนพบว่ามี primary ovarian failure
การวิ นิจฉัยโรค

Infertility due to primary ovarian failure

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 30 เนื่องจากการสูญเสียรังไข่ ต้องรวมกับการสูญเสียสมรรถภาพ
ของระบบทางเดินปสั สาวะเพื่อประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของทัง้ ร่างกาย
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15.4 การสูญเสียสมรรถภาพของระบบอวัยวะสืบพันธุห์ ญิ งจากสารอันตราย
สารอันตรายทีม่ ผี ลต่ออวัยวะสืบพันธุห์ ญิง อาจแบ่งได้เป็ น 2 ประเภทใหญ่คอื
1. สารก่อมะเร็ง (carcinogenic substance)
สารก่ อ มะเร็ง มีค วามหลากหลาย สารบางชนิ ด มีห ลัก ฐานชัด เจนว่ า ก่ อ มะเร็ง ในมนุ ษ ย์ สารบางชนิ ด
ก่อมะเร็งในสัตว์ทดลองได้ แต่ยงั ไม่มขี อ้ มูลว่าสามารถก่อมะเร็งในมนุษย์ และสารบางชนิดยังไม่มขี อ้ มูลเพียงพอทีจ่ ะสรุปได้
ว่าสามารถก่อมะเร็งทัง้ ในมนุษย์หรือสัตว์ทดลอง
2. สารก่อผิดรูปในทารก (teratogenic substance)
สารทีก่ ่อให้เกิดความพิการผิดรูปในทารกมีความหลากหลาย เช่นเดียวกับสารก่อมะเร็ง
การพิสจู น์ว่าสารอันตรายนัน้ เป็ นภัยต่อสุขภาพในระยะยาวหรือไม่นั น้ มีขอ้ จากัดค่อนข้างมาก เนื่องจากการ
เป็ นมะเร็งหรือความผิดปกติของทารกในครรภ์ ส่วนใหญ่เป็ นเรื่องทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้ตามธรรมชาติ ดังนัน้ การลงความเห็นใน
เรื่องนี้จะต้องมีการพิจารณาโดยใช้ขอ้ มูลจากหลักฐานทางการแพทย์ทม่ี อี ยู่ ร่วมกับความเห็นของแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญ

15.5 การสูญเสียสมรรถภาพของระบบอวัยวะสืบพันธุห์ ญิ งต่อชีวิตประจาวัน
การสูญเสียสมรรถภาพระบบสืบพันธุท์ ่มี ผี ลต่อกิจกรรมในชีวติ ประจาวัน อาจอ้างอิงด้วยแนวคิดเรื่องการลาดับ
ชัน้ ของความต้องการ ในทฤษฎีบุคลิกภาพแบบองค์รวมของ Maslow ซึง่ มีความโดยสรุปว่ามนุ ษย์มคี วามต้องการทีส่ าคัญ
อยู่ 5 ระดับ เรียงจากขัน้ ต่าไปสูข่ นั ้ สูง คือ
1. ต้องการอากาศหายใจ อาหาร การนอนและกามารมณ์
2. ต้องการความปลอดภัย รวมถึงความต้องการระเบียบกฎเกณฑ์ เสถียรภาพและความมันคงทางเศรษฐกิ
่
จ
การงาน ครอบครัว
3. ต้องการสังกัดและความรักคือ เป็ นสมาชิกครอบครัว หน่ วยงาน มีความสัมพันธ์ในสังคมทีไ่ ม่เป็ นทางการมี
การดูแลเอาใจใส่กนั อย่างอบอุ่น
4. ความต้องการยกย่องนับถือตัวเอง
5. ต้องการได้รบั การยกย่องจากผูอ้ ่นื ต้องการได้รบั การยอมรับ ตลอดจนเกียรติยศชื่อเสียงจากผูอ้ ่นื
การสูญเสียสมรรถภาพระบบอวัยวะสืบพันธุห์ ญิง ย่อมมีผลต่อกิจกรรมในชีวติ ประจาวันในหลายลักษณะ เป็ นต้น
ว่าการดาเนินชีวิตคู่ การมีสมั พันธภาพทางเพศ รวมถึงความพึงพอใจทางเพศอีกประการหนึ่ง การสืบสายโลหิตเป็ น
สัญชาตญาณที่เกี่ยวข้องกับความมันคงในครอบครั
่
ว และการมีครอบครัวที่อบอุ่น เพราะครอบครัวเป็ นหน่ วยย่อยสุดของ
สังคมใน การเสริมสร้างความสัมพันธ์ และความรักต่อกันและกัน ทาให้มนุษย์แต่ละคนมีคุณค่าและความมีศกั ดิศรี
์ ในการใช้
ชีวติ ร่วมกันกับผูอ้ ่นื ในสังคม
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บทที่ 16
ระบบโลหิ ตวิ ทยา
16.1 หลักและวิ ธีการประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพจากภาวะโลหิ ตจาง
16.1.1 เกณฑ์การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพจากภาวะโลหิ ตจาง

16.2 หลักและวิ ธีการประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพจากภาวะ Polycythemia (โปลีซยั ธีเมีย)
16.2.1 การวิ นิจฉัยภาวะ Polycythemia vera (P. vera)
16.2.2 เกณฑ์การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพจากภาวะ Polycythemia (โปลีซยั ธีเมีย)

16.3 หลักและวิ ธีการประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพจากโรคและความผิดปกติ ของเม็ดเลือดขาว
16.3.1
16.3.2
16.3..3
16.3.4

ชนิ ดของเม็ดเลือดขาว
ม้ามและการตัดม้าม
การติ ดเชื้อ HIV
เกณฑ์การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของร่างกายเนื่ องจากโรคของเม็ดเลือดขาว

16.4 หลักและวิ ธีการประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพจากโรค myelofibrosis
16.4.1 การวิ นิจฉัยโรค myelofibrosis
16.4.2 การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพจากโรค myelofibrosis

16.5 หลักและวิ ธีการประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพจากโรคเลือดออกง่าย (Hemorrhagic disorders)
16.5.1 เกณฑ์การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของร่างกายเนื่ องจากโรคเลือดออกง่ายและความ
ผิดปกติ ของเกร็ดเลือด

16.6 หลักและวิ ธีการประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพจากภาวะลิ่ มเลือดอุดตันในหลอดเลือด
(thrombotic disorders)
16.6.1 Inherited Thrombotic Disorders
16.6.2 Acquired Thrombotic Disorders
16.6.3 เกณฑ์การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพจากภาวะโรคลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือด
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บทที่ 16
ระบบโลหิ ตวิ ทยา
ระบบโลหิตวิทยา (hematopoietic system) ประกอบด้วยไขกระดูก (bone marrow) ซึง่ ทาหน้าทีส่ ร้างเม็ดเลือด
แดง, เม็ดเลือดขาว, เกร็ดเลือด เนื้อเยื่อลิมฟอยด์ (lymphoid tissue) ม้าม และโปรตีนชนิดต่าง ๆ ซึง่ ทาหน้าทีเ่ กีย่ วกับการ
แข็งตัวของเลือด โดยปกติเซลล์ต่าง ๆ ของระบบโลหิตวิทยามีความสัมพันธ์ซง่ึ กันและกันอย่างใกล้ชดิ ความผิดปกติของ
เซลล์ในระบบโลหิตวิทยาประเภทหนึ่งมักมีผลหรือมีส่วนร่วมทาให้เกิดความผิดปกติของเซลล์หรือการทางานของอวัยวะ
ระบบอื่นของทัง้ ร่างกาย ตัวอย่างเช่น ผูป้ ่วยทีม่ โี ลหิตจางอาจนาไปสู่ภาวะเนื้อเยื่อขาดออกซิเจน ทาให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจ
ตาย อาการปวดศีรษะหรือชักได้ ความผิดปกติทเ่ี กิดขึน้ ในระบบอื่นดังกล่าว จึงต้องนามาประเมินการสูญเสียร่วมด้วยเสมอ
เมื่อจะประเมินการสูญเสียสมรรถภาพร้อยละทางโลหิตวิทยา
ในการพิจารณาประเมินโรคทางระบบนี้ พึงระลึกไว้เสมอว่า ไม่ควรประเมิน ‚การสูญเสียสมรรถภาพร้อยละอย่าง
ถาวร‛ จนกว่าจะได้ให้การรักษาอย่างเต็มทีเ่ ป็ นระยะเวลาพอสมควร เพื่อให้ได้ผลการบาบัดรักษาอย่างเหมาะสมและพอดี
และจะต้องยอมรับว่าความรุนแรงของการสูญเสียสมรรถภาพร้อยละอย่างถาวรของระบบโลหิตนัน้ ไม่คงทีเ่ สมอไป อาจจะมี
การเปลีย่ นแปลงเกิดขึน้ ได้ ผูป้ ว่ ยรายหนึ่ง ๆ จึงควรจะได้มกี ารตรวจและประเมินผลของการสูญเสียสมรรถภาพร้อยละเป็ น
ระยะ ๆ ตามความเหมาะสม
การประเมิน การสูญ เสีย สมรรถภาพร้อ ยละอย่ า งมีป ระสิท ธิผ ลนั น้ แพทย์ค วรมีอุ ป กรณ์ ใ นการตรวจทาง
ห้องปฏิบตั กิ ารทีเ่ หมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ กับการวินิจฉัยแยกโรคในผูป้ ว่ ยแต่ละราย ตัวอย่างของการตรวจดังกล่าวได้แก่ complete
blood count, การตรวจไขกระดูก (aspiration/biopsy), hemoglobin electrophoresis, immunochemistry, cytogenetics,
Coomb’s test, flow cytometry และ hemostasis studies
ในการวัดความรุนแรงของอาการและอาการแสดงออกถึงความผิดปกติของโรคทางโลหิตวิทยานัน้ สามารถวัดได้
จากความสามารถของบุคคลในการทากิจวัตรประจาวันว่าทาได้มากน้อยเพียงไร ดังแสดงไว้ในตารางที่ 16-1
ตารางที่ 16-1 การจาแนกระดับความรุนแรงของผูป้ ่ วยโรคเลือด
ระดับความรุนแรง
อาการและอาการแสดง
1. ไม่พบความผิดปกติ
ไม่พบอาการหรืออาการแสดงของโรค ถึงแม้ว่าจะพบความ
ผิดปกติของการตรวจเลือดทางห้องปฏิบตั กิ ารผูป้ ว่ ยสามารถ
ประกอบกิจวัตรประจาวันได้ตามปกติ
2. ความผิดปกติเล็กน้อย
พบอาการหรืออาการแสดงของโรคบางอย่าง ผูป้ ว่ ยมีความ
ลาบากบ้างในการประกอบกิจวัตรประจาวัน
3. ความผิดปกติปานกลาง
พบอาการหรืออาการแสดงของโรค ต้องการความช่วยเหลือบาง
ส่วนมากบ้าง น้อยบ้าง จากบุคคลอื่น ในการประกอบกิจวัตร
ประจาวัน
4. ความผิดปกติมาก
พบอาการหรืออาการแสดงของโรค ต้องการความช่วยเหลือจาก
บุคคลอื่นในการประกอบกิจวัตรประจาวันส่วนใหญ่หรือทัง้ หมด
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16.1 หลักและวิ ธีการประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพจากภาวะโลหิ ตจาง
อาการและอาการแสดงของโลหิต จาง รวมทัง้ สมรรถภาพของบุ ค คลที่เ ปลี่ย นแปลงไป เป็ น ผลจากป จั จัย
3 ประการสาคัญ คือ
(1) ปริมาณของเม็ดเลือดแดงทีม่ ี ซึง่ สามารถวัดเป็ นระดับฮีโมโกลบิน หรือ ฮีมาโตคริต
(2) อัตราความเร็วในการลดลงของระดับฮีโมโกลบิน หรือ ฮีมาโตคริต โดยผูป้ ่วยทีม่ ภี าวะโลหิตจางเกิดขึน้ ใน
ระยะเวลาสัน้ ๆ มักจะมีอาการรุนแรงมากกว่าผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการโลหิตจางเกิดขึน้ ช้า ๆ
(3) กลไกในการปรับตัวของทัง้ ร่างกาย (compensatory mechanism) ต่อการเกิดภาวะโลหิตจางทีส่ าคัญได้แก่
ระบบหัวใจและการไหลเวียนเลือด และระบบหายใจ ผูป้ ่วยทีม่ รี ะดับฮีโมโกลบินเท่ากัน ผูป้ ่วยทีม่ โี รคหัวใจ เช่น หัวใจขาด
เลือด มักจะมีการสูญเสียสมรรถภาพร้อยละมากกว่าผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่มโี รคหัวใจร่วมด้วย
ดังนัน้ การใช้ระดับของฮีโมโกลบินหรือฮีมาโตคริตอย่างเดียวเป็ นตัว ตัดสินความสูญเสียสมรรถภาพจากภาวะ
โลหิตจางจึงไม่เพียงพอ นอกจากนี้ภาวะโลหิตจางจากสาเหตุหลายอย่างสามารถแก้ไขให้ดขี น้ึ หรือกลับเป็ นปกติได้ หาก
ได้รบั การรักษาทีถ่ ูกต้อง เช่น ผูป้ ่วยทีม่ โี ลหิตจางจากการขาดสารอาหาร เช่น เหล็ก, โฟลิค หรือ วิตามินบี 12 หากได้รบั
สารอาหารที่ขาดอย่างเพียงพอ ก็สามารถมีระดับฮีโมโกลบินกลับมาเป็ นปกติได้ ขณะเดียวกันสาเหตุของโลหิตจางบาง
สาเหตุ อาจทาให้เกิดการสูญเสียสมรรถภาพร้อยละอย่างถาวรได้ เช่น การเกิด demyelinization ในผูท้ ข่ี าดวิตามินบี 12
หรือการเกิด extramedullary hematopoiesis กดทีไ่ ขสันหลังในผูป้ ่วยธาลัสซีเมีย ทาให้เกิดการอ่อนแรงของขาทัง้ 2 ข้าง
อย่างถาวรได้ รวมทัง้ การเกิด osteopenia ในผูป้ ่วยธาลัสซีเมีย อาจเป็ นสาเหตุทาให้เกิดการปวดกระดูก หรือกระดูกหัก
ง่าย จนเกิดการสูญเสียสมรรถภาพร้อยละอย่างถาวรได้
ในบางครัง้ โรคทีเ่ ป็ นสาเหตุของโลหิตจางอาจรักษาไม่หาย แต่สามารถรักษาให้ความรุนแรงของโลหิตจางลดลง
(มีระดับของฮีโมโกลบินสูงขึน้ หรือกลับสูร่ ะดับปกติ) ได้ เช่น การใช้ erythropoietin ในผูป้ ว่ ยโลหิตจางจากโรคไตวายเรือ้ รัง
หรือ การให้เลือดในภาวะโลหิต จางจากสาเหตุ บางประการ สามารถทาให้อ าการและอาการแสดงของโลหิตจางลดลง
อย่างน้อยในช่วงระยะเวลาหนึ่งหลังการให้เลือด แม้ว่าสาเหตุของโลหิตจางจะไม่สามารถแก้ไขได้กต็ าม
16.1.1

เกณฑ์การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพจากภาวะโลหิ ตจาง
เกณฑ์การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพจากภาวะโลหิตจาง ให้ดจู ากตารางที่ 16-2

ตารางที่ 16-2 เกณฑ์การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพจากภาวะโลหิ ตจาง
ระดับการสูญเสียสมรรถภาพ
ระดับที่ 1
สูญเสียฯ ร้อยละ 0-10 ของทัง้ ร่างกาย
ระดับที่ 2
สูญเสียฯ ร้อยละ11-30 ของทัง้ ร่างกาย

อาการ และอาการแสดง
ไม่มอี าการ# และระดับฮีโมโกลบิน 10 – 12 กรัม/ดล*
และไม่จาเป็ นต้องให้เลือด
มีอาการเล็กน้อย# และฮีโมโกลบิน 8 – 10 กรัม/ดล* และ
ไม่จาเป็ นต้องให้เลือด
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ระดับการสูญเสียสมรรถภาพ
ระดับที่ 3
สูญเสียฯ ร้อยละ 31-70 ของทัง้ ร่างกาย
ระดับที่ 4
สูญเสียฯ ร้อยละ71-100 ของทัง้ ร่างกาย

อาการ และอาการแสดง
มีอาการปานกลางถึงมาก# และฮีโมโกลบิน 5–8 กรัม/
ดล* และต้องให้เลือดเฉลีย่ 1 หน่วยต่อ 2 สัปดาห์
มีอาการปานกลางถึงมาก# และฮีโมโกลบิน 5–8 กรัม/
ดล* และต้องให้เลือดเฉลีย่ 1 หน่วยหรือ มากกว่าต่อ 1
สัปดาห์

*ระดับฮีโมโกลบินก่อนการให้เลือด
#
ดูตาราง 16-1

ตัวอย่างที่ 16.1
ประวัติ

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 0 - 10 ของทัง้ ร่างกาย จากโลหิตจาง
ผูป้ ว่ ยชาย อายุ 18 ปี ขอใบรับรองแพทย์เพื่อสมัครเข้าเรียนต่อ

อาการปัจจุบนั

ไม่มี

การตรวจร่างกาย

ปกติ

การตรวจทางคลิ นิก

Hemoglobin 12 gm/dl., MCV 65 fl., Hemoglobin typing: A2A, A2 = 4%

การวิ นิจฉัยโรค

Beta thalassemia trait

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 0 ของทัง้ ร่างกาย

คาอธิ บาย

ไม่ปรากฏว่ามีการเสือ่ มสมรรถภาพในการทางานสามารถทากิจวัตรประจาวัน และเล่นกีฬาได้
ตามปกติ

ตัวอย่างที่ 16.2
ประวัติ

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 0 -10 ของทัง้ ร่างกายจากโลหิตจาง และโรค rheumatoid arthritis
ผูป้ ่วยหญิง อายุ 48 ปี ได้รบั การวินิจฉัย rheumatoid arthritis มานานกว่า 10 ปี รักษาด้วย
aspirin NSAID และ prednisolone เป็ นครัง้ คราว

อาการปัจจุบนั

บางครัง้ มีอาการอ่อนเพลีย ข้อมือและนิ้วมือติด กามือลาบากและเป็ นอุปสรรคต่อการทากิจวัตร
ประจาวันบ้าง

การตรวจร่างกาย

มีการผิดรูปของข้อนิ้วมือทัง้ 2 ข้าง เข้าได้กบั rheumatoid arthritis

การตรวจทางคลิ นิก

Hemoglobin 10.2 gm/dl., hematocrit 31%, MCV 79 fl. Serum ferritin 110 ng/ml,
Rheumatoid factor – positive

การตรวจทางคลิ นิก

อื่นๆ อยู่ในเกณฑ์ปกติ

การวิ นิจฉัยโรค

Anemia with rheumatoid arthritis
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ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 5-10 ของทัง้ ร่างกายจากโลหิตจางคิดรวมกับการเสื่อมสมรรถภาพ
จาก rheumatoid arthritis

คาอธิ บาย

อาการของโรค rheumatoid arthritis เห็นได้ชดั เจน ภาวะโลหิตจางเป็ นเพียงเล็กน้อย ผูป้ ่วย
ทีเ่ ป็ น rheumatoid arthritis หรือ chronic inflammation อาจเกิดภาวะโลหิตจางจากการขาด
เหล็ก เนื่องจากการใช้ยาและเลือดออกในทางเดินอาหารได้ ผูป้ ่วยรายนี้ serum ferritin ปกติ
ทาให้ไม่นึกถึงโลหิตจางจากการขาดเหล็ก ภาวะโลหิตจางทีพ่ บเกิดจาก anemia of chronic
disease

ตัวอย่างที่ 16.3
ประวัติ

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 11 - 30 ของทัง้ ร่างกายจาก autoimmune hemolytic anemia
ผูป้ ว่ ยชาย อายุ 59 ปี 2 ปี ก่อนมีการติดเชือ้ ทีป่ อด และตรวจพบว่ามีโลหิตจาง

อาการปัจจุบนั

อ่อนเพลีย งีบหลับบ่อยๆ สัปดาห์ละหลายวัน ทางานที่ออกแรงมากไม่ได้ เช่น ขุดดิน หรือตัด
หญ้าเป็ นเวลานาน ๆ

การตรวจร่างกาย

ปกติ ตับและม้ามไม่โต

การตรวจทางคลิ นิก

Hemoglobin 9.5 gm/dl., hematocrit 29%, MCV 110 fl. Cold agglutinin เป็ นบวก พบ
autoagglutination จาก Blood smear

การวิ นิจฉัยโรค

Autoimmune hemolytic anemia ชนิด cold antibody

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 20 ของทัง้ ร่างกาย

คาอธิ บาย

มีภาวะโลหิตจางเรือ้ รัง ซึง่ จากัดการทากิจวัตรประจาวัน ไม่มกี ารรักษาจาเพาะ การสัมผัสกับ
ความเย็นหรือการติดเชือ้ ไวรัส อาจทาให้เกิดภาวะโลหิตจางเฉียบพลันจากเม็ดเลือดแดงแตก
ผูป้ ว่ ยบางรายอาจเกิด malignant lymphoma ชนิด large cell type โดยเฉพาะในผูป้ ่วยที่
สูงอายุ ควรได้รบั การติดตามอาการทางคลินิกอย่างสม่าเสมอ

ตัวอย่างที่ 16.4
ประวัติ

สูญเสียสมรรถภาพ ร้อยละ 11 - 30 ของทัง้ ร่างกายจาก hemoglobin H disease
ผู้ป่ว ยหญิง อายุ 22 ปี ได้รบั การวินิ จฉัย hemoglobin H disease ตัง้ แต่ เด็ก มี acute
hemolytic crisis เป็ นบางครัง้ เวลามีไข้ hemoglobin อยู่ระหว่าง 8.5 – 9.5 gm/dl อาการ
อ่อนเพลีย งีบหลับบ้าง ต้องหยุดพักงานเป็ นครัง้ คราว เวลาเกิด hemolytic crisis มักมีอาการ
หอบเหนื่อยเวลาขึน้ บันได 1 ชัน้

การตรวจร่างกาย

ตาเหลืองเล็กน้อย ม้ามโต 2 เซนติเมตรต่ากว่าชายโครง

การตรวจทางคลิ นิก

Hemoglobin 8.2 gm/dl., hematocrit 29%, MCV 65 fl. Hypochromic microcytic red cell
hemoglobin typing – hemoglobin H disease
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การวิ นิจฉัยโรค

Hemoglobin H disease

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 25 ของทัง้ ร่างกาย

คาอธิ บาย

ความสามารถในการทางานมีขอ้ จากัดบ้าง ควรได้รบั การติดตามอาการทางคลินิกจาเป็ นต้องให้
เลือดเป็ นครัง้ คราวเมื่อเกิด hemolytic crisis

ตัวอย่างที่ 16.5

สูญเสียสมรรถภาพ ร้อยละ 31 – 70 ของทัง้ ร่างกาย จาก โลหิตจางเรือ้ รังใน myelodysplastic

ประวัติ

syndrome
ผูป้ ว่ ยหญิง อายุ 48 ปี อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร เหนื่อยง่าย 1 ปี ตรวจพบว่าโลหิตจางเป็ นมากขึน้
เรื่อย ๆ การรักษาด้วย erythropoietin ไม่ทาให้ดขี น้ึ ต้องได้รบั เลือด (packed red Cell) 1 ถึง
3 ยูนิต ทุก 4 ถึง 5 สัปดาห์

อาการปัจจุบนั

อ่อนเพลีย ไม่มแี รง งีบหลับตอนบ่ายเป็ นประจา สามารถทากิจ วัตรประจาวันทีไ่ ม่ต้องใช้แรง
มากนักได้ และต้องการความช่วยเหลือจากผูอ้ ่นื รูส้ กึ ดีขน้ึ ประมาณ 7 ถึง 10 วัน หลังให้เลือด
หลังจากนัน้ เริม่ ทางานได้ลดลง

การตรวจร่างกาย

โลหิตจาง อื่นๆ อยู่ในเกณฑ์ปกติ

การตรวจทางคลิ นิก

การตรวจไขกระดูกเข้าได้กบั myelodysplasia with excess blasts Hemoglobin 7.0 gm/dl

การวิ นิจฉัยโรค

Chronic anemia with myelodysplastic anemia

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 65 ของทัง้ ร่างกาย

คาอธิ บาย

ภาวะโลหิตจางมีแนวโน้มทีจ่ ะเป็ นมากขึน้ และจาเป็ นต้องให้เลือดบ่อยขึน้ และนามาสู่การเกิด
autoantibodyต่ อ เม็ ด เลื อ ดแดงในที่ สุ ด มี โ อกาสที่ โ รคจะเกิด การเปลี่ ย นแปลงสู่ acute
leukemia และการเกิด hemochromatosis จากการได้รบั เลือด

ตัวอย่างที่ 16.6
ประวัติ

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 31 – 70 ของทัง้ ร่างกาย จาก aplastic anemia
ผูป้ ่วยหญิง อายุ 32 ปี ได้รบั การวินิจฉัยว่าเป็ น severe aplastic anemia เมื่อ 4 ปี ก่อน เคย
ได้รบั การรักษาด้วย immunosuppression และ stem cell transplant แต่ไม่ได้ผล ปจั จุบนั ต้อง
ให้เลือด 3 ยูนิตทุก 4 สัปดาห์

อาการปัจจุบนั

อ่อนเพลีย ไม่มแี รง โดยเฉพาะช่วงก่อนให้เลือด ทางานเพียงเล็กน้อย จะเกิดอาการเหนื่อย
สามารถเดินได้ 5 ถึง 10 นาที ก่อนเกิดอาการหอบเหนื่อย

การตรวจร่างกาย

อาการแสดงของโลหิตจาง

การตรวจทางคลิ นิก

Hemoglobin 7.0 gm/dl.

การวิ นิจฉัยโรค

Aplastic anemia
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ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 60-69 ของทัง้ ร่างกาย

คาอธิ บาย

ภาวะโลหิตจางเป็ นมากและเรื้อรัง ต้องได้รบั การให้เลือดสม่ าเสมอ มีความเสีย่ งต่อการเกิด
ภาวะ hemochromatosis และโรคทีพ่ บร่วมด้วยอื่นๆ

ตัวอย่างที่ 16.7

สูญเสียสมรรถภาพ ร้อยละ 71 - 100 ของทัง้ ร่างกาย จาก โลหิตจาง

ประวัติ

ผูป้ ่วยหญิง อายุ 36 ปี 2 ปี ก่อนได้รบั การวินิจฉัยโรค cerebrovascular accident และตรวจ
พบว่าโลหิตจาง จาก hemolysis และ iron deficiency 4 เดือนก่อนเกิด Budd-Chiari
syndrome

อาการปัจจุบนั

เหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย ไม่มแี รง โลหิตจาง

การตรวจร่างกาย

ซีด ชีพจร 100 ครัง้ ต่อนาที แขนและขาข้างซ้ายอ่อนแรง

การตรวจทางคลิ นิก

Hemoglobin 6.5 gm/dl., WBC 2500 / microlitre, platelet 80000 / microlitre

การวิ นิจฉัยโรค

Severe hemolytic anemia , paroxysmal nocturnal hemoglobinuria and Budd-Chiari
syndrome

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพมากกว่าร้อยละ 90 ของทัง้ ร่างกาย

คาอธิ บาย

การรักษาทาได้จากัด เนื่องจาก Budd-Chiari syndrome

16.2 หลักและวิ ธีการประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพจากภาวะ Polycythemia (โปลีซยั ธีเมีย)
ภาวะเม็ดเลือดแดงมากผิดปกติ (Polycythemia) อาจจะเนื่องจากการทีป่ ริมาตรของพลาสม่าลดลง หรือจากการ
ทีม่ จี านวนเม็ดเลือดแดงเพิม่ ขึน้ ซึง่ อาจเกิดจากโรคไขกระดูกสร้างเม็ดเลือดผิดปกติ (Polycythemia vera) หรือในภาวะที่
เลือดมีปริมาณออกซิเจนต่า เช่น โรคปอด, โรคหัวใจบางชนิด
16.2.1 การวิ นิจฉัยภาวะ Polycythemia vera (P. vera)
ผูป้ ว่ ยทีม่ รี ะดับฮีโมโกลบินสูงกว่า 18 กรัมต่อเดซิลติ ร และมีหลักฐานอื่นๆ เช่น ม้ามโต การเปลีย่ นแปลงของ
เลือดและไขกระดูก หรือ red cell mass ทีเ่ ข้าได้กบั ภาวะ P. vera
จานวนเม็ดเลือดแดงทีเ่ พิม่ มากขึน้ อาจจะมีผลทาให้ความหนืดของเลื อด (blood viscosity) การขยายตัวของ
หลอดเลือด (vascular overdistention) เพิม่ มากขึน้ นอกจากนี้ยงั ทาให้การแข็งตัวของเลือดผิดปกติ จึงมีโรคแทรกซ้อน
เกิดขึน้ ได้หลายอย่าง เช่น เลือดออกง่าย, หลอดเลือดฝอยอุดตัน รวมทัง้ รบกวนการนาส่งออกซิเจนไปเลีย้ งส่วนต่าง ๆ ของ
ทัง้ ร่างกาย ตัวอย่างเช่น ผูป้ ว่ ย polycythemiavera จะมีโรคแทรกซ้อน เช่น กล้ามเนื้อหัวใจตายจากขาดเลือด ดังนัน้ การ
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ประเมินการสูญเสียสมรรถภาพร้อยละในผูป้ ่วยโปลีซยั ธีเมีย นอกจากจะประเมินการสูญเสียสมรรถภาพร้อยละตามเกณฑ์
การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพร้อยละจากโปลีซยั ธีเมียแล้ว ยังต้องประเมินการสูญเสียสมรรถภาพร้อยละทีเ่ กิดจากโรค
ที่เป็ นสาเหตุ เดิมและการสูญเสียสมรรถภาพร้อยละจากอวัยวะส่วนอื่นที่เกิดจากโรคแทรกซ้อน แล้วนาค่าการสูญเสีย
สมรรถภาพร้อยละทัง้ หมดมารวมกัน
16.2.2 เกณฑ์การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพจากภาวะ Polycythemia (โปลีซยั ธีเมีย)
เกณฑ์การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพจากภาวะ Polycythemia (โปลีซยั ธีเมีย) ดูจากตาราง 16-3
ตารางที่ 16-3 เกณฑ์การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของร่างกายเนื่ องจากโปลีซยั ธีเมีย
ระดับการสูญเสียสมรรถภาพ
ระดับที่ 1
สูญเสียฯ ร้อยละ 0 - 20
ของทัง้ ร่างกาย
ระดับที่ 2
สูญเสียฯ ร้อยละ 21 - 50
ของทัง้ ร่างกาย
ระดับที่ 3
สูญเสียฯ ร้อยละ 51 - 90
ของทัง้ ร่างกาย

อาการและอาการแสดง
มีระดับฮีโมโกลบินสูงมากกว่าปกติ แต่ไม่ตอ้ งรักษา หรือ รักษาเป็ นครัง้
คราว ถ้าต้องรักษาโดยการเจาะเลือดออก ต้องไม่เกิน 2 ครัง้ ต่อปี
ต้องการการรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาระดับฮีโมโกลบิน ให้ต่ากว่า 18
กรัมต่อเดซิลติ ร โดยการเจาะเลือดออกถีไ่ ม่เกิน 2 เดือน ต่อครัง้ หรือไม่เกิน 6
ครัง้ ต่อปี
ต้องการการรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาระดับฮีโมโกลบิน ให้ต่ากว่า 18
กรัมต่อเดซิลติ ร โดยการเจาะเลือดออกทีถ่ มี ่ ากกว่า 2 เดือน ต่อครัง้ หรือเกิน
กว่า 6 ครัง้ ต่อปี หรือผูป้ ว่ ยทีม่ พี ยาธิสภาพอย่างถาวรจากหลอดเลือดอุดตัน

หมายเหตุ การให้คะแนนการสูญเสียมากหรือน้ อยในแต่ละระดับ ให้พิจารณาจากความถี่ ในการรักษาโดยการเจาะเลือดออกเป็ นเกณฑ์

ตัวอย่างที่ 16.8
ประวัติ

การวิ นิจฉัยโรค
ผลการประเมิ น
ตัวอย่างที่ 16.9
ประวัติ

ผูป้ ว่ ยชาย อายุ 50 ปี เป็ นโรค polycythemia vera ต้องเจาะเลือดออก (phlebotomy) ประมาณ
ปี ละ 2 ครัง้ หรือได้รบั ยากดไขกระดูก เพื่อให้ฮโี มโกลบินให้อยู่ในระดับ 15-17 กรัมต่อเดซิลติ ร
ผูป้ ว่ ยไม่มอี าการผิดปกติหลังการเจาะเลือดออก หรือได้รบั ยา กดไขกระดูก แต่เมื่อฮีโมโกลบิน
เริ่มสูงขึ้น จะมีอาการอ่อนเพลีย มึนงงและตาพร่า อาการดังกล่าวจะรบกวนต่ อการดาเนิ น
ชีวติ ประจาวัน
Polycythemia vera
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 20 ของทัง้ ร่างกาย

ผูป้ ว่ ยชาย อายุ 55 ปี เป็ นโรค polycythemia vera ซึง่ ต้องเจาะเลือดออก (phlebotomy) ทุก
8 สัปดาห์ร่วมกับ การรัก ษาด้วยยากดไขกระดูก เพื่อให้ฮีโมโกลบินให้อ ยู่ในระดับ 18 กรัม
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การวิ นิจฉัยโรค
ผลการประเมิ น
ตัวอย่างที่ 16.3
ประวัติ

การวิ นิจฉัยโรค
ผลการประเมิ น

ต่อเดซิลติ ร ผู้ป่วยมีอาการอ่อนเพลีย ปวดศีรษะ มึนงง คันตามตัวหลังอาบน้ า เลือดออกใต้
ผิวหนังเป็ นจ้า เลือดออกตามไรฟนั
Polycythemia vera
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 40 ของทัง้ ร่างกาย

ผูป้ ว่ ยชาย อายุ 50 ปี เป็ นโรค polycythemia vera อย่างรุนแรง ต้องให้ยากดไขกระดูกอย่าง
มากร่วมกับการเจาะเลือดออกทุก 2-3 สัปดาห์ เพื่อรักษาระดับฮีโมโกลบินให้ต่ ากว่า 18 กรัม
ต่ อ เดซิลิต ร ผู้ป่ว ยมีอ าการอ่ อ นเพลีย มาก ปวดท้อ ง ตาพร่ า เลือ ดก าเดาออกบ่ อ ยๆ และ
หลอดเลือดอุดตันบ่อย ๆ อาการเหล่านี้เป็ นมากขึน้ เมื่อระดับฮีโมโกลบินสูงขึน้
Polycythemia vera
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 80 ของทัง้ ร่างกาย

16.3 หลักและวิ ธีการประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพจากโรคและความผิดปกติ ของเม็ดเลือดขาว
หน้าทีห่ ลักของเม็ดเลือดขาวได้แก่ การป้องกันและกาจัดเชือ้ โรค โปรตีนและสารแปลกปลอมต่างๆเม็ดเลือดขาว
แบ่งออกเป็ น 3 ชนิดใหญ่ ๆ คือ granulocytes, lymphocytes และ monocytes-macrophages เม็ดเลือดทัง้ 3 ชนิด
จะทางานร่วมกัน โดยแต่ละชนิดจะมีแหล่งกาเนิดและตาแหน่ งทีท่ างานแตกต่างกัน เช่น ไขกระดูก ม้ามและต่อมน้ าเหลือง
ความผิดปกติของเม็ดเลือดขาวอาจเกิดจากจานวนและหน้าทีผ่ ดิ ปกติ
16.3.1 ชนิ ดของเม็ดเลือดขาว
ก. Granulocytes
เม็ดเลือดขาวชนิดนี้ทาหน้าที่ป้องกันการติดเชื้อในร่างกายโดยจับกินเชื้อโรค (phagocytosis) ในบริเวณ
เนื้อเยื่อที่ถูกรุกรานจากเชื้อโรค ในผู้ป่วยที่มีการอักเสบหรือการติดเชื้อจะพบว่าเม็ดเลือดขาวชนิดนี้จะเพิ่มสูงขึ้นใน
กระแสเลือดเม็ดเลือดขาวชนิดนี้มอี ายุประมาณ 6 ชัวโมง
่
และกาเนิดจากไขกระดูก
ความผิดปกติในหน้าทีข่ อง granulocytes มักเป็ นโรคทางพันธุกรรม แต่อาจพบภายหลังจากยาหรือสารพิษ
ได้ ผูป้ ว่ ยดังกล่าวจะเกิดการติดเชือ้ บ่อย ๆ ซึง่ อาจเป็ นเฉพาะทีแ่ ละหายได้เอง เช่น furunculosis หรืออาจรุนแรงจนอาจถึง
แก่ชวี ติ ได้ เช่น การติดเชือ้ ในกระแสเลือด การประเมินการสูญเสียจะดูจากชนิด ความถี่และความรุนแรงของการติดเชือ้ ที่
เกิดขึน้ บ่อย ๆ ผูป้ ว่ ยมักมีรปู แบบการติดเชือ้ คล้าย ๆ กันซึง่ ทาให้สามารถประเมินพยากรณ์โรคและการรักษาได้
ความผิดปกติของจานวนเม็ดเลือดขาวชนิดแรกได้แก่ภาวะเม็ดเลือดขาวต่ า (granulocytopenia) ผูป้ ่วยจะมี
การติดเชือ้ อย่างชัดเจน เมื่อจานวนเม็ดเลือดขาวต่ากว่า 500 ต่อ ลบ.มม. การประเมินการสูญเสียจะดูจากการติดเชือ้ ความ
ผิดปกติชนิดที่ 2 ได้แก่ มะเร็งเม็ดเลือดขาว ซึง่ แบ่งย่ อยเป็ น 2 ชนิดได้แก่ acute granulocytic leukemia และ chronic
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granulocytic leukemia ผู้ป่วยจะมีอายุสนั ้ ลง การประเมินการสูญเสียดูจาก อาการ/อาการแสดง และความต้องการ
การรักษาว่ามากน้อยเพียงใด รวมทัง้ ความสามารถทีจ่ ะดาเนินกิจวัตรประจาวัน
ข. Lymphocytes
เม็ดเลือดขาวชนิดนี้สร้างจากต่ อมน้ าเหลือง ไขกระดูก ม้ามและต่ อมไทมัส ทาหน้าที่สร้างภูมิคุ้มกันชนิด
humoral และ cellular โดยเดินทางติดต่อระหว่างเลือดและเนื้อเยื่อ เม็ดเลือดขาวชนิดนี้มหี น้าทีห่ ลากหลาย
เราแบ่ง lymphocytes ออกเป็ น 2 ชนิดใหญ่ ๆ ได้แก่ T หรือ thymus-derived lymphocytes มีหน้าทีส่ ร้าง
ภูมคิ ุม้ กันชนิด cellular นอกจากนี้ยงั เกีย่ วข้องกับภาวะภูมิคุม้ กันไวเกินชนิด delayed และการเกิด transplant rejection
ชนิดที่ 2 ได้แก่ B หรือ bursa-derived lymphocytes ทาหน้าทีส่ ร้างภูมคิ ุม้ กันชนิด humoral โดยสร้าง immunoglobulins
และ kinins
ความผิดปกติของ lymphocytes อาจเกิดจากหน้าทีแ่ ละ หรือจานวน ผลทีต่ ามมาได้แก่การติดเชือ้ ซ้าซาก
ผูป้ ว่ ยมะเร็งต่อมน้ าเหลืองชนิด Hodgkin หรือโรคภูมแิ พ้ต่อเนื้อเยื่อตนเอง ทีไ่ ด้รบั การรักษาด้วยการฉายรังสีจะพบว่าเกิด
ความผิดปกติในหน้าที่ของ lymphocytes ความผิดปกติของจานวน ได้แก่เม็ดเลือดขาวมีจานวนน้อย จะเกิดการติดเชื้อ
ซ้าซาก ทาให้ไม่สามารถดาเนินกิจวัตรประจาวันได้ตามปกติ
การจะบอกว่าเม็ดเลือดขาวทาหน้าทีผ่ ดิ ปกติให้ดจู ากการสร้าง immunoglobulins ลดลงหรือการทีไ่ ม่สามารถ
มีภาวะภูมคิ มุ้ กันไวเกินชนิด delayed ความผิดปกติของ lymphocytes อาจพบร่วมกับมะเร็งชนิดต่างๆ ดังนี้
1. leukemias ได้แก่ chronic lymphocytic leukemia, chronic myeloid leukemia, acute lymphoid
leukemia และ hairy cell leukemia
2. lymphomas ได้แก่ มะเร็งต่อมน้าเหลืองชนิด Hodgkin, Non Hodgkin lymphomas, mycosis fungoides
3. multiple myeloma และ macroglobulinemia
มะเร็งชนิด chronic lymphocytic leukemia, hairy cell leukemia และ low-grade lymphoma เป็ นมะเร็งทีม่ ี
การดาเนินโรคช้า อาจไม่ตอ้ งการการรักษาในระยะแรก ถ้าไม่มคี วามผิดปกติทร่ี ุนแรง เช่นเดียวกับ multiple myeloma และ
macroglobulinemia อาจไม่พบอาการของโรคในระยะแรกแม้จะตรวจพบความผิดปกติในเลือดก็ตาม แต่บางรายอาจมี
อาการของเลือดออกในทางเดินอาหารบ่อย ๆ ซึ่งทาให้เกิดโลหิตจาง หรือจากการทีม่ ตี ่อมน้ าเหลืองมีขนาดโตขึน้ ซึง่ ต้อง
ได้รบั การรักษา หรือจากอาการปวดกระดูกใน multiple myeloma
ค. Monocytes-macrophages
เม็ดเลือดขาวชนิดนี้ทาหน้ าที่จบั กินโปรตีนแปลกปลอม กาจัดซากเซลล์ท่ตี ายแล้วรวมทัง้ ส่งเสริมการสร้า ง
ภูมคิ ุม้ กัน ความผิดปกติของเซลล์เม็ดเลือดขาวขนิดนี้ ทาให้เกิดการติดเชือ้ ชนิดต่าง ๆ Lipid storage disease เป็ นโรคที่
เกิดจากจากการสะสมไขมันใน macrophages ซึง่ อยู่ทม่ี า้ ม, ต่อมน้ าเหลืองและไขกระดูก ทาให้เกิดกระดูกหัก ดังนัน้ การ
การประเมินการสูญเสียจึงต้องดูความผิดปกติทก่ี ระดูกด้วย
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ผูป้ ่วยบางรายอาจพบมีความผิดปกติของระบบประสาท การให้ enzyme replacement ได้ผลดีใน Gaucher
disease ซึง่ เป็ น lipid storage disease ทีพ่ บบ่อย การประเมินการสูญเสียดูจากชนิดของไขมัน อัตราการสะสมรวมทัง้
อวัยวะทีถ่ ูกกระทบ
โรคมะเร็ ง ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ เซลล์ เ ม็ ด เลื อ ดขาวระบบนี้ ได้ แ ก่ acute monocytic leukemia และ leukemic
reticuloendotheliosis
16.3.2 ม้ามและการตัดม้าม
ม้ามทาหน้าทีจ่ บั กินแบคทีเรียและสารแปลกปลอมในกระแสเลือด การตัดม้ามทาให้ระบบน้ าเหลืองหายไป
1 ใน 4 รวมทัง้ macrphoage ส่วนใหญ่ ผลของการตัดม้ามทาให้ความสามารถในการกาจัดเชือ้ แบคทีเรียทีม่ แี คปซูลลดลง
เช่น pneumococcus ผูป้ ว่ ยบางรายเกิดการติดเชือ้ ทีร่ ุนแรง โดยพบน้อยกว่า 2% และมักเกิดภายใน 2 ปี แรก อุบตั กิ ารณ์น้ี
จะลดลงเมื่อฉีด polyvalent pneumococcal vaccine นอกจากนี้การตัดม้ามจะทาให้เม็ดเลือดแดงมีรูปร่างผิดปกติ มีการ
เพิม่ ขึน้ ของเกร็ดเลือด อย่างไรก็ตามการตัดม้ามไม่ทาให้มคี วามเสีย่ งเพิม่ ขึน้ จากการติดเชื้อไวรัสและ nonencapsulated
bacteria
เนื่องจากการตัดม้ามในผู้ใหญ่ ส่วนใหญ่ จะทาในกรณีม้ามแตกจากการประสบอันตราย และการตัดม้าม
ดังกล่าวมักไม่ทาให้เกิดผลเสียต่อการประกอบกิจวัตรประจาวันของบุคคล ดังนัน้ การประเมินการสูญเสียฯ จึงขึน้ อยู่กบั
ดุลพินิจของแพทย์ผปู้ ระเมิน ทัง้ นี้ หากพิจารณาแล้วเห็นว่าการตัดม้ามมีผลเสียต่อการประกอบกิจวัตรประจาวัน ให้มคี ่า
การสูญเสียฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของทัง้ ร่างกาย
16.3.3 การติ ดเชื้อ HIV
ทาให้เกิดการทาลาย CD4 T lymphocytes เกิดความผิดปกติของภูมคิ มุ้ กันของทัง้ ร่างกายต่อการติดเชือ้ และ
เกิดมะเร็งบางชนิด ความเสีย่ งของการติดเชือ้ ชนิดฉวยโอกาส จะเป็ นสัดส่วนผกผันกับจานวน CD4
การติดเชือ้ HIV ทาให้เกิดความเสือ่ มหน้าทีข่ องอวัยวะต่าง ๆ จากเชือ้ HIV เอง หรือจากการติดเชือ้ ชนิดฉวย
โอกาส หรือมะเร็งบางชนิด อวัยวะทีเ่ กิดความเสือ่ ม ได้แก่ ระบบเลือด, ปอด, ทางเดินอาหาร, ระบบประสาท, ผิวหนังและ
ไต ซึง่ อาจเกิดหลาย ๆ ระบบร่วมกัน
Acute retroviral syndrome เป็ นกลุ่มอาการเกิดจากได้รบั เชือ้ HIV ในระยะแรก ผูป้ ว่ ยจะมีไข้ อ่อนเพลีย เจ็บ
คอ ผื่น ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดข้อ การตรวจ HIV RNA จะช่วยบ่งถึงระยะของโรคได้ อาจแบ่งโรคออกเป็ น 3 ระยะ ดังนี้
1. ระยะแรก ได้แก่ CD4 มีจานวนมากกว่า 500 ต่อ ลบ.มม. ผูป้ ่วยมักไม่มอี าการ แต่บางรายอาจมีต่อม
น้าเหลืองโต เม็ดเลือดขาวและเกร็ดเลือดต่า หรือมีผ่นื ผิวหนัง
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2. ระยะที่ 2 ได้แก่ ระยะที่ CD4 มีจานวน 200-500 ต่อ ลบ.มม. ระยะนี้จาเป็ นต้องได้รบั ยาต้านไวรัส ผูป้ ว่ ย
อาจมีอาการเล็กน้อย เช่น ท้องเสีย ติดเชื้อเริม ติ ดเชื้อรา ติดเชื้อทางเดินหายใจ ไซนัสอักเสบ หรือติดเชื้อแบคทีเรีย
ทัว่ ๆ ไป
3. ระยะที่ 3 เป็ นระยะที่โรคลุกลามมาก มี CD4 น้อยกว่า 200 ต่อ ลบ.มม. ผู้ป่วยจะพบการติ ดเชื้อฉวย
โอกาสสูงและเป็ นระยะที่เรียกว่าเป็ นเอดส์ การติดเชื้อที่พบบ่อยในระยะนี้ ได้แก่ การติดเชื้อ Pneumocystis carinii
ที่ปอด , การติดเชื้อในสมองจากเชื้อ Toxoplasma gondii , การติดเชื้อวัณโรค , การติดเชื้อ cryptosporidiosis ,
salmonellosis , การ ติดเชือ้ Candida ทีห่ ลอดอาหาร อาจพบมะเร็งบางชนิด ได้แก่ Kaposi’s sarcoma, มะเร็งต่อม
น้ าเหลือง, มะเร็งปากมดลูก อาจมีอาการทางระบบประสาทได้แก่ mononeuritis multiplex, peripheral neuropathies,
cranial nerve palsies และ myelitis ถ้า CD4 น้อยกว่า 100 ต่อ ลบ.มม. มักจะพบอาการ HIV-associated dementia,
wasting syndrome, progressive multifocal leukoencephalopathy , CMV retinitis , disseminated mycobacterium avium
complex , cryptococcal meningitis , disseminated coccidiomycosis , histoplasmosis และ invasive aspergillosis
ผู้ป่วยที่มีร ะดับ CD4 เท่า ๆ กัน อาจมีอ าการแตกต่ า งกัน ได้ ความผิดปกติเ กิดจากผลข้า งเคียงของยา
ต้านไวรัส HIV ซึ่งได้แก่ reverse transcriptase inhibitor, viral protease enzyme inhibitor ยาต้านเชือ้ แบคทีเรีย
ยาต้านไวรัสอื่น ๆ ยาต้านเชือ้ รา ยารักษาโรคมะเร็ง การประเมินการสูญเสียให้ดูจากความผิดปกติของอวัยวะต่าง ๆ แล้ว
ยังต้องประเมินชนิด ความรุนแรงของการติดเชือ้ และ มะเร็งทีเ่ กิดร่วมด้วย
16.3.4 เกณฑ์การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของร่างกายเนื่ องจากโรคของเม็ดเลือดขาว
เกณฑ์การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของร่างกายเนื่องจากโรคของเม็ดเลือดขาว ดูจากตาราง 16-4
ตารางที่ 16-4 เกณฑ์การการประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของร่างกายเนื่ องจากโรคของเม็ดเลือดขาว
ระดับการสูญเสียสมรรถภาพ
อาการและอาการแสดง
ระดับที่ 1
มีอาการ หรือ อาการแสดง แต่ไม่ตอ้ งการการรักษา และผูป้ ว่ ย
ยัง
สูญเสียฯ ร้อยละ 0-15
สามารถทากิจวัตรประจาวันได้ตามปกติ
ของทัง้ ร่างกาย
ระดับที่ 2
มีอาการ หรือ อาการแสดง และไม่ตอ้ งการการรักษาอย่างต่อเนื่อง แต่ยงั
สูญเสียฯ ร้อยละ 16-30
สามารถทากิจวัตรประจาวันได้ตามปกติ
ของทัง้ ร่างกาย
ระดับที่ 3
มีอาการ หรือ อาการแสดง และไม่ตอ้ งการการรักษาอย่างต่อเนื่อง และมี
สูญเสียฯ ร้อยละ 31-55
การรบกวนการทากิจวัตรประจาวัน จนต้องการความช่วยเหลือจากบุคคล
ของทัง้ ร่างกาย
อื่น
ระดับที่ 4
มีอาการ หรือ อาการแสดง และต้องการการรักษาอย่างต่อเนื่อง มีความ
สูญเสียฯ ร้อยละ 56-100
ยากลาบากในการทากิจวัตรประจาวัน จาเป็ นต้องได้รบั ความช่วยเหลือจาก
ของทัง้ ร่างกาย
บุคคลอื่นอย่างต่อเนื่อง
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เกณฑ์การการประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของร่างกายเนื่ องจากโรค HIV ดูจากตารางที่16-4 A
ตารางที่16-4 Aเกณฑ์การการประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของร่างกายเนื่ องจากโรค HIV
1. CD4

มากกว่า 500 ต่อ ลบ.มม
การสูญเสีย ระดับ 1 ร้อยละ 0-15

2. CD4

201-500 ต่อ ลบ.มม
การสูญเสีย ระดับ 2 ร้อยละ 16-30

3. CD4

100-200 ต่อ ลบ.มม
การสูญเสีย ระดับ 3 ร้อยละ 31-55

4. CD4

ต่ากว่า 100 ต่อ ลบ.มม
การสูญเสีย ระดับ 4 ร้อยละ 56-100

ตัวอย่างที่ 16.10
ประวัติ

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 0-15 ของทัง้ ร่างกายจากโรคของเม็ดเลือดขาว
ผูป้ ว่ ยชาย อายุ 21 ปี ได้รบั การตัดม้ามเนื่องจากถูกรถชนแล้วม้ามแตก หลังผ่าตัดอาการดี
สามารถกลับไปทางานได้ 2 เดือนต่อมาได้รบั การประเมินที่ 8 เดือน หลังออกจากโรงพยาบาล

อาการปัจจุบนั

ปกติดี

การตรวจร่างกาย

มีแผลเป็ นทีบ่ ริเวณท้องด้านซ้ายบน อย่างอื่นปกติ

การตรวจทางคลิ นิก

ตรวจเลือดเม็ดเลือดขาว 10,000-18,000 ต่อ ลบ.มม.

การวิ นิจฉัยโรค

สภาวะหลังผ่าตัดม้าม

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 0 ของทัง้ ร่างกาย

คาอธิ บาย

การเปลีย่ นแปลงของเลือดหลังตัดม้ามไม่มผี ลต่อการดาเนินชีวติ ของผูป้ ่วย ผูป้ ่วยอาจมีความ
เสี่ยงเล็กน้ อยต่ อการติดเชื้อบางชนิ ด ถ้ าผู้ป่ วยเกิดการติดเชื้อบ่ อย ๆ จะต้ องการประเมิน
การสูญเสียใหม่

ตัวอย่างที่ 16.11
ประวัติ

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 0-15 ของทัง้ ร่างกาย จากการติดเชือ้ HIV
ผูป้ ว่ ยชาย อายุ 30 ปี ได้รบั การตรวจเลือดเนื่องจากมีเพศสัมพันธ์กบั ผูต้ ดิ เชือ้ HIV

อาการปัจจุบนั

ไม่มี

การตรวจร่างกาย

ต่อมน้าเหลืองโตทัวตั
่ ว

การตรวจทางคลิ นิก

ตรวจเลือด HIV enzyme immunoassay ให้ผลบวก Western blot ให้ผลบวก HIV RNA:
5,000 copies ต่อ มล. CD4: 700 ต่อ ลบ.มม.

การวิ นิจฉัยโรค

การติดเชือ้ HIV โดยไม่มอี าการ
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ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 5-15 ของทัง้ ร่างกาย

คาอธิ บาย

การให้การรักษาผูต้ ดิ เชือ้ HIV ทีไ่ ม่มอี าการแต่มไี วรัสในร่างกายระดับต่ายังเป็ นข้อถกเถียงกัน
การแนะนาปจั จุบนั ยังไม่ตอ้ งให้การรักษา

ตัวอย่างที่ 16.12
ประวัติ

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 16-30 ของทัง้ ร่างกายจากโรค chronic granulocytic leukemia
ผูป้ ว่ ยชายอายุ 40 ปี เจ็บแน่นท้องบริเวณชายโครงซ้าย เม็ดเลือดขาว 150,000 ต่อ ลบ.มม.

อาการปัจจุบนั

ไม่มี โรคอยูใ่ นระยะสงบมา 6 เดือน

การตรวจร่างกาย

น้าหนักลด 3.6 กก. ม้ามโตขนาด 12 ซม.ใต้ชายโครงซ้าย หลังได้รบั การรักษาม้ามขนาดลดลง
เหลือ 4 ซม. ใต้ชายโครงซ้าย

การตรวจทางคลิ นิก

ตรวจเลื อ ดเม็ ด เลื อ ดขาว 150,000 ต่ อ ลบ.มม. ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นระยะ myelocyte และ
promyelocytes

การวิ นิจฉัยโรค

Chronic granulocytic leukemia

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 15 ของทัง้ ร่างกาย
ผูป้ ว่ ยอยูใ่ นระยะโรคสงบด้วยยา ต้องมีการปรับขนาดยาเป็ นระยะ

คาอธิ บาย
ตัวอย่างที่ 16.13
ประวัติ

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 16-30 ของทัง้ ร่างกาย จากการติดเชือ้ HIV
ผูป้ ว่ ยชาย อายุ 30 ปี ทราบว่ามีการติดเชือ้ HIV

อาการปัจจุบนั

ไม่มอี าการ มีความท้อแท้เกีย่ วกับโรคและได้รบั การรักษาแล้ว

การตรวจร่างกาย

ต่อมน้าเหลืองโตทัวตั
่ ว

การตรวจทางคลิ นิก

ตรวจเลือด CD4. 350 ต่อ ลบ. มม. HIV RNA 45,000 copies ต่อมล.

การวิ นิจฉัยโรค

การติดเชือ้ HIV ระยะ moderately advanced ไม่มอี าการ

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 16-30 ของทัง้ ร่างกาย

คาอธิ บาย

เป็ นทีย่ อมรับว่าผูท้ ม่ี ี CD4 และปริมาณไวรัสขนาดนี้ควรได้รบั การรักษาด้วยยาต้านไวรัส

ตัวอย่างที่ 16.14
ประวัติ

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 31-55 ของทัง้ ร่างกาย จากโรคของเม็ดเลือดขาว
ผูป้ ว่ ยหญิง อายุ 55 ปี อ่อนเพลียมากขึน้ เหนื่อยง่ายเวลาออกแรง 6 เดือน

อาการปัจจุบนั

เบื่ออาหาร นอนหลับบ่อย

การตรวจร่างกาย

ซีด ต่อมน้าเหลืองโต ม้ามโต

การตรวจทางคลิ นิก

ตรวจเลือด ฮีโมโกลบิน 7 กรัม/ดล. ฮีมาโตคริท 21% เม็ดเลือดขาว 82,000 ต่อ ลบ. มม. 96%
เป็ นลิมโฟซัยท์ reticulocytes 13% direct antiglobulin test ให้ผลบวก
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การวิ นิจฉัยโรค

Chronic lymphocytic leukemia with autoimmune hemolytic anemia

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 40 ของทัง้ ร่างกาย

คาอธิ บาย

ซีดและอาการอื่นเมื่อรักษาด้วย steroid จะได้ผลดี โรคเลือดทีเ่ ป็ นสาเหตุสามารถรักษาด้วยเคมี
บาบัด

ตัวอย่างที่ 16.15
ประวัติ

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 31-55 ของทัง้ ร่างกาย จากมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Hodgkin
ผูป้ ว่ ยชาย อายุ 28 ปี เดิมตอบสนองต่อรังสีรกั ษา มีอาการคัน ไข้ หนาวสัน่

อาการปัจจุบนั

อ่อนเพลียมากเนื่องจากโลหิตจาง ตอบสนองชัวคราวจากยาและการให้
่
เลือด

การตรวจร่างกาย

ต่อมน้าเหลืองโตทัง้ บนและล่าง diaphragm

การตรวจทางคลิ นิก

ตรวจเพิม่ เติมด้วยการตัดต่อมน้าเหลืองตรวจทางพยาธิพบเป็ น Hodgkin’s disease

การวิ นิจฉัยโรค

Recurrent, active Hodgkin’s disease

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 50 ของทัง้ ร่างกายจากโรค Hodgkin’s disease

คาอธิ บาย

ประเมินฯร่วมกับความเสือ่ มทีเ่ กิดจากโลหิตจาง

ตัวอย่างที่ 16.16

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 31-55 ของทัง้ ร่างกาย จากโรคเอดส์
ผูป้ ว่ ยชาย อายุ 30 ปี ทราบว่าติดเชือ้ HIV แต่ปฏิเสธการรักษา

ประวัติ
อาการปัจจุบนั
การตรวจร่างกาย

น้าหนักลด มีไข้และเหงื่อออกตอนกลางคืน
ฝ้าขาวในปาก ต่อมน้าเหลืองโตทัวตั
่ ว

การตรวจทางคลิ นิก

ตรวจเลือด CD4. 110 ต่อ ลบ. มม. HIV RNA 146,000 copies ต่อมล.

การวิ นิจฉัยโรค

โรคเอดส์

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 31-50 ของทัง้ ร่างกาย
ผูป้ ว่ ยควรได้รบั ยาต้านไวรัสและควรได้รบั ยาป้องกันการติดเชือ้ Pneumocystis carinii

คาอธิ บาย
ตัวอย่างที่ 16.17
ประวัติ

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 56-100 ของทัง้ ร่างกาย จาก acute leukemia
ผูป้ ว่ ยชาย อายุ 55 ปี อ่อนเพลียมาก หนาวสัน่ เหงื่อออกกลางคืน และเป็ นไข้มา 10 เดือน

อาการปัจจุบนั

6 เดือนทีผ่ ่านมาอาการค่อนข้างคงที่

การตรวจร่างกาย

เหงือกบวม เลือดกาเดาออก ม้ามโต 4 ซม.ใต้ชายโครงซ้าย มีจา้ เลือดตามตัว

การตรวจทางคลิ นิก

ตรวจเลือดฮีโมโกลบิน 4 กรัม/ดล. เม็ดเลือดขาว 12,000 ต่ อ ลบ. มม. 80% เป็ น blasts
เกร็ดเลือด 18,000 ต่อ ลบ. มม.

การวิ นิจฉัยโรค

Acute leukemia

683
ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 90 ของทัง้ ร่างกาย

คาอธิ บาย

ตอบสนองต่อการรักษาชนิด partial ต้องการการดูแลอย่างต่อเนื่อง ต้องได้รบั เลือดบ่อย ๆ และ
ได้รบั การช่วยเหลือต่อเนื่อง

ตัวอย่างที่ 16.18
ประวัติ

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 56-100 ของทัง้ ร่างกาย จากโรคเอดส์
ผูป้ ว่ ยชาย อายุ 30 ปี ได้รบั การรักษาด้วยยาต้านไวรัสมาหลายชนิดเป็ นเวลา 4 ปี

การตรวจร่างกาย

มีทอ้ งเสีย เบื่ออาหาร คลื่นไส้ ฝ้าขาวในปาก อ่อนเพลียมาก
น้าหนักลดมากกว่า 10% ฝ้าขาวในปาก ต่อมน้าเหลืองโต

การตรวจทางคลิ นิก

ตรวจเลือด CD4. 20 ต่อ ลบ. มม. HIV RNA 1,200,000 copies ต่อมล.

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 90 ของทัง้ ร่างกาย
ผู้ป่วยเป็ นโรคเอดส์ระยะสุดท้าย และดื้อต่ อการรักษา ควรเน้ นเรื่องการป้องกันการติดเชื้อ

อาการปัจจุบนั

คาอธิ บาย

ควรพิจารณาให้การดูแลแบบประคับประคองผูป้ ว่ ยระยะสุดท้าย
16.4 หลักและวิ ธีการประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพจากโรค myelofibrosis
16.4.1 การวิ นิจฉัยโรค myelofibrosis
ผูป้ ว่ ยมีภาวะโลหิตจางและตรวจพบมีมา้ มโต ตรวจเลือดพบ anemia, leukoerythroblastic blood picture,
tear drop red blood cell และตรวจไขกระดูกพบ fibrosis ความรุนแรงของภาวะโลหิตจางขึน้ กับ fibrosis ในไขกระดูก
16.4.2 การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพจากโรค myelofibrosis
ใช้หลักการเดียวกับการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพจากภาวะโลหิตจาง (ตาราง 16-2) แต่ถ้าผู้ป่วย
มีอาการจากภาวะอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น ม้ามโตมาก หรือหลอดเลือดอุดตันจะต้อง ประเมินภาวะสูญเสีย มากขึน้ เช่น ผูป้ ว่ ย
myelofibrosis with myeloid metaplasia มีโลหิตจางในระดับ hemoglobin 8 g/dL แต่มมี า้ มโตมาก แน่ นท้อง ทางาน
ลาบากจะประเมินการสูญเสียสมรรถภาพเป็ นได้ถงึ ร้อยละ 50-60
ตัวอย่างที่ 16.19
ประวัติ

ผูป้ ่วยชาย อายุ 55 ปี ได้รบั การวินิจฉัยโรค Myelofibrosis มีระดับฮีโมโกลบิน 12-9.5 กรัม
ต่อเดซิลติ ร ไม่ต้องการให้เลือด ไม่มอี าการในขณะพักผ่อน และสามารถดาเนินชีวติ ประจาวัน
ได้อย่างปกติ แต่จะมีอาการหอบเหนื่อยเมื่อออกกาลังกายและมีหวั ใจเต้นเร็วขึน้

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 15 ของทัง้ ร่างกาย
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ตัวอย่างที่ 16.20
ผูป้ ่วยชาย อายุ 50 ปี ได้รบั การวินิจฉัยว่าเป็ น myelofibrosis มีระดับฮีโมโกลบิน 6-7 กรัม
ต่ อเดซิลิตร ผู้ป่ว ยมักมีอ าการหอบเหนื่อ ยและหัว ใจเต้น เร็ว ในขณะที่ข้นึ บันได 1 ชัน้ หรือ

ประวัติ

ทางานอื่น ๆ ทีค่ ล้ายคลึงกัน ต้องการเลือดโดยเฉลีย่ 1 หน่ วยหรือน้อยกว่าทุก 6 สัปดาห์ เพื่อ
รักษาระดับฮีโมโกลบินให้คงทีแ่ ละสามารถปฏิบตั งิ านได้
ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพเนื่องจากโลหิตจาง การสูญเสียร้อยละ 40 ของทัง้ ร่างกาย

ตัวอย่างที่ 16.21
ผูป้ ่วยหญิง อายุ 40 ปี ป่วยเป็ นโรค Myelofibrosis และต้องให้เลือดโดยเฉลีย่ 1 หน่ วยทุก 2

ประวัติ

สัป ดาห์ เพื่อ รัก ษาระดับ ฮีโ มโกลบิน ให้อ ยู่ ท่ี 7-7.5 กรัม ต่ อ เดซิลิต ร มีอ าการอ่ อ นเพลีย
ไม่สามารถทางานบ้านได้ หอบเหนื่อยในขณะทีอ่ อกกาลังกาย ต้องหยุดพักเป็ นระยะๆ เมื่อขึน้
บันได 1 ชัน้ ผูป้ ว่ ยจะมีอาการมากขึน้ ในระยะก่อนให้เลือด
ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 70 ของทัง้ ร่างกาย

16.5
หลักและวิ ธี การประเมิ นการสูญเสี ย สมรรถภาพจากโรคเลื อดออกง่ าย (Hemorrhagic
disorders)
โรคเลือดออกง่ายประกอบด้วยปจั จัยของโรคเกีย่ วกับการแข็งตัวของเลือด (coagulation disorder) และโรคของ
เกร็ดเลือด (platelet disorder) ซึง่ ประกอบด้วย ภาวะเกร็ดเลือดต่า (thrombocytopenia) และเกร็ดเลือดเสียหน้าที่ (platelet
dysfunction) นอกจากนี้ยงั อาจเกิดจากความผิดปกติของหลอดเลือดได้ (vascular disorder) โรคเลือดออกง่ายจะไม่นบั เป็ น
การสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ ยกเว้น มีความรุนแรงจนมีเลือดออกทาให้ทาหน้าทีไ่ ม่ได้ตามปกติ และไม่สามารถรักษาให้
หายขาดได้
โรคเลือดออกง่ายอาจเป็ นตัง้ แต่เกิดหรือเป็ นภายหลัง โรคทีเ่ ป็ นแต่กาเนิด เช่น hemophilia จะมีความผิดปกติท่ี
คงที่ไม่เปลี่ยนแปลงตลอดชีวติ ของผู้ป่วย ผู้ป่วยที่เป็ นรุนแรงอาจต้องการรักษาแบบป้องกันเพื่อให้สามารถทากิจกรรม
บางอย่างได้โดยเลือดไม่ออก นอกจากนี้อาจต้องการ การให้ปจั จัยการแข็งตัวของเลือดทีบ่ า้ น (home treatment) เพื่อรักษา
ภาวะเลือดออกตัง้ แต่ระยะแรกจะได้ผลการรักษาทีด่ กี ว่า การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพร้อยละจะขึน้ กับความถี่ของ
การรักษาและการรบกวนการทากิจกรรมตามปกติ นอกจากนี้การมีเลือดออกซ้า ๆ ในข้อ อาจทาให้มขี อ้ พิการได้ ซึง่ การ
สูญเสียสมรรถภาพร้อยละจากภาวะแทรกซ้อนนี้จะต้องประเมินตามหมวดโรค กระดูกและข้อ และคิดรวมเข้าไปด้วย
โรคเกร็ดเลือดต่าอาจเกิดจาก โรคของไขกระดูกทาให้สร้างเม็ดเลือดไม่ได้ เช่น ไขกระดูกฝอ่ (aplastic anemia)
หรือ myelodysplastic syndrome (MDS) ซึง่ อาจเกิดโดยไม่ทราบสาเหตุ หรือ อาจเกิดจากสัมผัสยา, สารเคมี, ยาเคมีบาบัด
และการฉายรังสี เป็ นต้น โรค MDS มักพบในผูอ้ ายุเกิน 50 ปี และอาจเปลีย่ นไปเป็ นมะเร็งโลหิตขาวชนิดเฉียบพลัน (acute
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leukemia) ได้ โรคของไขกระดูกมักมีความผิดปกติของเม็ดเลือดแดง และเม็ดเลือดขาวร่วมด้วย ซึ่งต้องประเมินรวม
การสูญเสียสมรรถภาพร้อยละจากภาวะเหล่านี้ดว้ ย
ส่วนภาวะเกร็ดเลือดต่ าจาก autoimmune thrombocytopenia มักต้องการยากดภูมคิ ุ้มกันเป็ นเวลานาน ซึง่ อาจ
ก่อให้เกิดผลข้างเคียงต่ออวัยวะต่าง ๆ ซึง่ ต้องคิดบวกการสูญเสียสมรรถภาพร้อยละตามอวัยวะนัน้ ๆ
ผู้ป่วยที่เป็ นโรคปจั จัยการแข็งตัวของเลือ ดที่เ ป็ นภายหลัง มักเกิดจากโรคที่เ ป็ นอยู่เดิม เช่น โรคตับเรื้อรัง
นอกจากนี้ผปู้ ว่ ยทีม่ ลี มิ่ เลือดอุดตันยังต้องการยาต้านการแข็งตัวของเลือด เช่น warfarin ในระยะยาวซึง่ ผูป้ ว่ ยต้องหลีกเลีย่ ง
กิจกรรมต่าง ๆ ที่อาจทาให้เกิดภยันตราย การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพร้อยละจากภาวะดังกล่าว สามารถประเมิน
เพิม่ ขึน้ ได้ประมาณร้อยละ 0-10 ของทัง้ ร่างกาย
16.5.1 เกณฑ์การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของร่างกายเนื่ องจากโรคเลือดออกง่ายและความผิ ดปกติ
ของเกร็ดเลือด
เกณฑ์การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของร่างกายเนื่องจากโรคเลือดออกง่ายและความผิดปกติของ
เกร็ดเลือด ดูจากตารางที่ 16-5
ตารางที่ 16-5 เกณฑ์การประเมิ นการสูญ เสี ยสมรรถภาพของร่างกายเนื่ อ งจากโรคเลือ ดออกง่ายและความ
ผิดปกติ ของเกร็ดเลือด
ระดับการสูญเสียสมรรถภาพ
ระดับที่ 1
สูญเสียฯ ร้อยละ 0-15
ของทัง้ ร่างกาย
ระดับที่ 2
สูญเสียฯ ร้อยละ 16-30
ของทัง้ ร่างกาย
ระดับที่ 3
สูญเสียฯ ร้อยละ 31-55
ของทัง้ ร่างกาย
ระดับที่ 4
สูญเสียฯ ร้อยละ 56- 100
ของทัง้ ร่างกาย

อาการและอาการแสดง
มีอาการ หรือ อาการแสดง และไม่ตอ้ งการการรักษา หรือต้องการการ
รักษาเป็ นครัง้ คราว และผูป้ ว่ ยยังสามารถทากิจวัตรประจาวันได้ตามปกติ
มีอาการ หรือ อาการแสดง และต้องการการรักษาอย่างต่อเนื่อง แต่ยงั
สามารถทากิจวัตรประจาวันได้ตามปกติ
มีอาการ หรือ อาการแสดง และต้องการการรักษาอย่างต่อเนื่อง และ
มีการรบกวนการทากิจวัตรประจาวัน จนต้องการความช่วยเหลือจาก
บุคคลอื่น
มีอาการ หรือ อาการแสดง และต้องการการรักษาอย่างต่อเนื่อง และ
มีความยากลาบากในการทากิจวัตรประจาวัน และจาเป็ นต้องได้รบั
ความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นอย่างต่อเนื่อง
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ตัวอย่างที่ 16.22

การสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 0-15 ของทัง้ ร่างกาย

ประวัติ

ผูป้ ่วยอายุ 49 ปี ป่วยเป็ น Idiopathic Thrombocytopenic Purpura (ITP) ชนิดเรือ้ รังมา 5 ปี
เคยได้รบั การรักษาด้วยยาคอร์ตโิ คสเตียรอยด์, การตัดม้ามและยากดภูมคิ มุ้ กันมานาน 4 ปี

อาการปัจจุบนั

ขณะนี้ ไม่ได้รบั การรักษา ไม่มเี ลือดออกผิดปกติ แต่มปี วดหลังจนประกอบกิจวัตรประจาวันได้
ไม่ปกติ การตรวจร่างกายพบจ้าเลือดตามตัวเล็กน้อย

การตรวจทางคลิ นิก

พบ platelet 38 x 109 /L ภาพรังสีกระดูกสันหลัง พบ severe osteoporosis และมี T.12 และ
L.1 compression fracture

การวิ นิจฉัยโรค

Idiopathic Thrombocytopenic purpura

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 0 สาหรับโรคเลือดออกง่าย รวมกับการสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ
จากกระดูกสันหลังหักและโรคกระดูกพรุน

คาอธิ บาย

เกร็ดเลือดทีต่ ่าอาจไม่ทาให้เกิดเลือดออก เช่น ผูป้ ว่ ยรายนี้ อย่างไรก็ตาม ผูป้ ว่ ยมีอตั ราเสีย่ งต่อ
เลือดออกมาก ถ้าได้รบั การผ่าตัดหรือได้รบั ภยันตราย นอกจากนี้เกร็ดเลือดอาจต่ าลงมาก ถ้ามี
การติดเชือ้ จึงอาจต้องได้รบั การรักษาในบางครัง้

ตัวอย่างที่ 16.23

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 16-30 ของทัง้ ร่างกาย

ประวัติ

ผูป้ ่วยหญิง อายุ 18 ปี มีเกร็ดเลือดต่ าแต่กาเนิดต้องการเกร็ดเลือด 1-2 ครัง้ /เดือน ในระยะ
ปี หลัง ๆ ต้องการคอร์ตโิ คสเตียรอยด์ร่วมด้วย เพื่อลดการรับเกร็ดเลือด ผูป้ ่วยไม่กล้าเล่นกีฬา
เพราะกลัวเลือดออก ขณะนี้มจี ้าเลือดออกง่าย มีพรายย้าตามแขนขา มีประจาเดือนมามากและ
นาน

การตรวจร่างกาย

พบ ecchymosis ตามแขนขา มีกระดูก radius ผิดปกติทงั ้ 2 ข้างแต่มอื ยังใช้งาน ได้ดี

การตรวจทางคลิ นิก

พบ platelet 8 x 109 /L

การวิ นิจฉัยโรค

Thrombocytopenia with Absent Radii (TAR) syndrome

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 30 ของทัง้ ร่างกาย

คาอธิ บาย

ผูป้ ว่ ยต้องการคอร์ตโิ คสเตียรอยด์ ผูป้ ว่ ยไม่กล้าออกกาลังกายรุนแรง และใน อนาคตคาดว่าจะ
เกิดการดือ้ ต่อการให้เกล็ดเลือด (platelet refractoriness)
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ตัวอย่างที่ 16.24
ประวัติ

สูญเสียสมรรถภาพ ร้อยละ 31-55 ของทัง้ ร่างกาย
ผูป้ ่วยชาย อายุ 21 ปี เป็ นโรค Hemophillia A ชนิดรุนแรง มีเลือดออกในข้อและกล้ามเนื้อ
บ่อย ๆ ต้องได้รบั factor VIII สัปดาห์ละ 2 ครัง้ มีขอ้ เข่าซ้าย, ข้อเท้าขวา และข้อศอก 2 ข้าง
ติดใช้งานไม่ได้ตามปกติเนื่องจากมีเลือดออกในอดีต ขณะนี้ยงั มีเลือดออกในข้อและกล้ามเนื้อ
บ่อย ๆ ไม่อาจทากิจกรรมวันได้ตามปกติ

การตรวจร่างกาย

พบว่า ข้อเข่าซ้าย, ข้อเท้าขวา และข้อศอก 2 ข้าง ขยับได้น้อยกว่าปกติ มีขอ้ เข่า และข้อเท้า
บวม

การตรวจทางคลิ นิก

Hemoglobin 12 g/dL, ระดับ factor VIII 0.001, ไม่พบ inhibitor และ ผล Anti HIV ให้ผลลบ

การวิ นิจฉัยโรค

Hemorphilia A ชนิดรุนแรงและมีขอ้ เสือ่ มถาวร เนื่องจากมีเลือดออกซ้า

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 40 เนื่องจากโรคเลือดออกง่ าย รวมกับการสูญ เสียสมรรถภาพ
เนื่องจากข้อติด

คาอธิ บาย

การให้ factor VIII แบบป้องกันอาจช่วยลดการเสือ่ มของข้อไม่ให้เป็ นมากขึน้ ได้ และข้อทีเ่ สื่อม
ไปแล้วอาจแก้ไขโดยการผ่าตัดเปลีย่ นข้อ

ตัวอย่างที่ 16.25
ประวัติ

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 56-100 ของทัง้ ร่างกาย
ผู้ป่วยชาย อายุ 58 ปี มีเลือดออกทางเดินอาหารมา 38 ปี ส่องกล้องพบ hemorrhagic
telangiectasia ในกระเพาะและลาไส้เล็ก ต้องให้เลือด (packed red blood cell) 2-6 ถุงต่อ
เดือนและได้เหล็กทางหลอดเลือดทุกสัปดาห์ ขณะนี้มอี ่อนเพลีย ถ่ายดาทุกวัน มีเลือดกาเดา
ออกมา 2-3 ครัง้ /สัปดาห์

การตรวจร่างกาย

พบ telangiectasia ทีร่ มิ ฝีปาก, จมูก,และในปาก บางวันแตกง่ายและมีรอยโรคทีต่ ามลาตัวด้วย

การตรวจทางคลิ นิก

Hemoglobin 8 g/dL ก่อนได้รบั เลือด, serum iron 12 ug/dL, Iron- binding capacity 420
ug/dL, Ferritin 5 ug/mL

การวิ นิจฉัยโรค

Hereditary hemorrhagic telangiectasia (Oster- Weber-Rendu syndrome) ร่วมกับโลหิตจาง
เนื่องจากขาดเหล็ก

ผลการประเมิ น
คาอธิ บาย

สูญเสียสมรรถภาพ ร้อยละ 75 ของทัง้ ร่างกาย
ผูป้ ว่ ยไม่สามารถประกอบกิจวัตรประจาวันได้และ โรคนี้มกี ารพยากรณ์โรคทีเ่ ลว
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16.6 หลักและวิ ธีการประเมิ นการสูญเสี ยสมรรถภาพจากภาวะลิ่ มเลื อดอุดตันในหลอดเลื อด
(thrombotic disorders)
การเกิดลิม่ เลือดอุดตันในหลอดเลือดเกิดได้ทงั ้ หลอดเลือดแดง หลอดเลือดดา หรือเกิดได้ทงั ้ 2 ชนิด สาเหตุของการ
เกิดลิม่ เลือดอุดตัน เกิดจากทางพันธุกรรม หรือเกิดจากสาเหตุอ่นื ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ภายหลัง ปจั จัยเสีย่ งต่อการเกิดลิม่ เลือดอุด
ตัน ถ้าหากมีหลายปจั จัยเสีย่ งร่วมกัน จะทาให้อตั ราเสีย่ งต่อการเกิดลิม่ เลือด อุดตันในหลอดเลือดสูงขึน้
16.6.1 Inherited Thrombotic Disorders
สาเหตุทางพันธุกรรมทีท่ าให้เกิดลิม่ เลือดอุดตันทีท่ ราบกันดี ได้แก่ ภาวะขาด protein C, protein S
และ antithrombin III. ยังมีความผิดปกติของการสังเคราะห์ ปจั จัยการแข็งตัวของเลือด factor V และ prothrombin ทีเ่ กิด
จากการกลายพันธุ์ เป็ น factor V Leiden และ prothrombin 20210A การมีระดับ homocystein สูงขึน้ ในเลือด ซึง่ เกิดจาก
ขาด cystathionine B-synthase ทาให้สาร homocysteine สูงขึน้ ในเลือด ทาให้หลอดเลือดแข็งตัว (atherosclerosis) และ
เกิด ลิ่ม เลือ ดอุ ด ตัน ในหลอดเลือ ดแดง และบางครัง้ เกิด กับ หลอดเลือ ดด าได้ ผู้ป่ว ยที่มีลิ่ม เลือ ดอุ ด ตัน ในหลอดเลือ ด
จะมีสาเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวข้างต้น และส่วนใหญ่เกิดจาก factor V Leiden mutation ในชาวตะวันตก สาหรับใน
ประเทศไทยเรา สาเหตุส่วนใหญ่ยงั ไม่ทราบสาเหตุแต่จะพบเป็ นภาวะขาด protein S, protein C และ antithrombin
มากกว่าสาเหตุทางพันธุกรรมอื่น ๆ เท่าทีม่ กี ารศึกษาในประเทศไทย ยังไม่พบ prothrombin 20210A
อาการทางคลินิกที่บ่งชี้ว่าการเกิดลิม่ เลือดอุดตันนัน้ มีสาเหตุจากทางพันธุ กรรมนัน้ คือ การมีบุคคลใน
ครอบครัวเป็ น (family history) เกิดในขณะอายุน้อย (early age) การเกิดซ้า ๆ (recurrence) และเกิดในตาแหน่ งทีไ่ ม่ปกติ
เช่น mesenteric, portal, splenic, renal, cerebral หรือ retinal vein.
16.6.2 Acquired Thrombotic Disorders
ภาวการณ์เกิดลิม่ เลือดทีเ่ กิดขึน้ ภายหลังทีไ่ ม่ใช่สาเหตุทางพันธุกรรม ได้แก่ antiphospholipid antibody
syndrome พบได้ในภาวะลิม่ เลือดอุดตันในหลอดเลือดแดง โดยเฉพาะผู้ป่วยอัมพาต (stroke) ผู้ป่วยที่เป็ นมะเร็ง
(malignancy) การกินยาคุมกาเนิด (oral pill) การนอนนาน ๆ ไม่ขยับ (immobilization) ภาวะหลังผ่าตัด (postoperative
state) การได้รบั บาดเจ็บสาหัสหลายแห่ง (multiple trauma) และตัง้ ครรภ์ (pregnancy)
การรักษาผูป้ ่วยทีม่ ลี มิ่ เลือดอุดตันในหลอดเลือดในระยะแรกให้ heparin ฉีดทางหลอดเลือด,ใต้ผวิ หนัง
แล้วให้รบั ประทานยาต้านการแข็งตัวของเลือด warfarin ต่อไปอีก 3-6 เดือน
ในผู้ป่วยที่มีปจั จัยเสีย่ งสูงต่อการเกิดลิม่ เลือดอุดตัน ควรให้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดแบบชัวคราว
่
(temporary) หลังผ่าตัด (post surgery) หรือตลอดชีวติ (life long) ในกลุ่มทีไ่ ม่สามารถแก้ไขสาเหตุทท่ี าให้เกิดลิม่ เลือดได้
เช่น กลุ่มทีเ่ ป็ นทางพันธุกรรม (inherited thrombotic disorders) และกลุ่มทีเ่ ป็ นซ้า (recurrent thrombosis)
ภาวะที่ระดับ homocystein สูงในเลือด (hyperhomocysteinemia) รักษาควบคุมได้ง่ายด้วยการให้
รับประทานยา folic acid ขนาดสูง สาหรับการเกิดลิม่ เลือดอุดตันในหลอดเลือดแดงจะมีการรักษาเฉพาะในตาแหน่ งทีเ่ กิด
แตกต่างกันไป

689
การเกิด ลิ่ม เลือ ดอุ ด ตัน ในหลอดเลือ ดต่ า ง ๆ ท าให้มีภ าวะแทรกซ้อ นเกิด ขึ้น ได้ และการให้ย าต้า น
การแข็งตัวของเลือดสูตรต่าง ๆ ขึน้ อยู่กบั ชนิดบริเวณทีอ่ ุดตัน และอวัยวะต่าง ๆ ทีม่ ผี ลกระทบและผลข้างเคียงจากการให้
ยาต้านการแข็งตัวของเลือด ลิม่ เลือดอุดตันหลอดเลือดแดง ทาให้หวั ใจขาดเลือด, อัมพาต หรือปวดน่ องเวลาเดินนาน ๆ
(intermittent claudication)
ส่วนใหญ่ ลิม่ เลือดอุดตันของหลอดเลือดดามักจะละลายหายเป็ นปกติในภายหลัง ในรายทีไ่ ม่หายจะเกิด
post thrombosis syndrome เป็ นกลุ่มอาการทีข่ ายังบวมแล้วมีผวิ หนังดา อาจเป็ นแผลเรือ้ รังหายยาก พบในรายทีม่ ยี งั มี
หลอดเลือดดาอุดตันอยู่ เลือดไหลเวียนไม่ดี หรือ ลิน้ ในหลอดเลือดดาเสือ่ ม ทาให้เลือดไหลเวียนผิดปกติ ทาให้ขาบวม เกิด
ลิม่ เลือดอุดตันมากขึน้ และเดินลาบากไม่สะดวกเหมือนปกติ
16.6.3 เกณฑ์การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพจากภาวะลิ่ มเลือดอุดตันในหลอดเลือด
การประเมินการเสือ่ มสมรรถภาพทางร่างกาย จะประเมินการสูญเสียสมรรถภาพร้อยละของระบบต่าง ๆ
ของร่างกายว่าลิม่ เลือดอุดตันก่อให้เกิดอันตรายต่ออวัยวะต่าง ๆ มากน้อยเพียงใด เช่น ปอด, หัวใจ สมอง, ไต หรือแขนขา
และดูว่าลิ่มเลือดอุดตันมีผลในผู้ป่วยแต่ ละคนอย่างไร มีการทาให้ผู้ป่วยทากิจวัตรประจาวันได้ลดน้อยลงอย่างไร เช่น
การเกิดลิม่ เลือดอุดตันในสมองเกิดอัมพาต (stroke) จะประเมินการสูญเสียสมรรถภาพร้อยละบนพืน้ ฐานของอัมพาตว่าเป็ น
มากน้อยเพียงใดตามระบบประสาททีถ่ ูกทาลายไป การให้ยากันการแข็งตัวของเลือดระยะยาว ด้วยยา warfarin หรือ low
molecular weight heparin ทาให้ผปู้ ่วยมีความเสีย่ งต่อภาวะเลือดออกเพิม่ ขึน้ จะมีการสูญเสียสมรรถภาพร้อยละเพิม่ ขึน้
ประมาณร้อยละ10 ถ้ามีการสูญเสียสมรรถภาพร้อยละของอวัยวะหลายระบบ จะต้องประเมินการสูญเสียของอวัยวะต่างๆ
รวมกันทัง้ หมด
ตัวอย่างที่ 16.26
ประวัติ

ผู้ป่วยหญิงอายุ 49 (เมื่ออายุ 40 ปี ก่อน เกิดหลอดเลือดดาที่ขาซ้ายอุดตัน 5 ครัง้
หลอดเลือดดาที่ปอด pulmonary embolism) อุดตัน 2 ครัง้ บิดาและพีช่ าย มีหลอดเลือดดา
อุด ตัน หลายครัง้ ผู้ป่ว ยได้รบั ประทานยาต้า นการแข็ง ตัว ของเลือดตลอดชีวิตด้วย warfarin
ในช่วง 5 ปี ทีร่ บั ประทานยา warfarin อยู่เกิดเลือดออกผิดปกติ 2 ครัง้ คือ หกล้มเข่าบวมมี
เลือดออกเป็ น hematoma และมีกอ้ นเลือด hematoma ทีต่ น้ ขา ในขณะนัน้ ตรวจ international
normalized ratio (INR) ได้ระหว่าง 5 และ 7 มี large hemorrhagic skin necrosis เลือดออก
ทีผ่ วิ หนังทาให้ผวิ หนังตาย 2 ครัง้ มี INR = 4.0

อาการปัจจุบนั

ขาซ้ายบวมมี postthrombotic syndrome ยืนนาน 30 นาที จะทาให้ขาบวมมาก มีการเกิดลิม่
เลือดหลายครัง้ มีเลือดออกจากการให้ยาต้านการแข็งตัวของเลือด ขาบวมมากจนบางครัง้ ต้อง
ใช้รถเข็นเป็ นระยะ
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การตรวจร่างกาย

ขาซ้ายบวมตัง้ แต่สว่ นกลางของน่องลงไป และบวมมากขึน้ ถ้ายืนขึน้ มีจ้าเลือด (ecchymosis)
ทีแ่ ขนและขา

การตรวจทางคลิ นิก

จานวนเกร็ดเลือด และค่า aPTT ปกติ, ค่า INR = 2.8, Protein C antigen ร้อยละ 62 ของค่า
ปกติ

การวิ นิจฉัยโรค

Protein C deficiency with recurrent venous thrombosis และ postthrombotic syndrome
(ผูป้ ว่ ยเป็ นภาวะขาดโปรตีน C มีหลอดเลือดดาอุดตัน และกลุ่มอาการหลังจากอุดตันของหลอด
เลือดดา)

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 30 ของร่างกาย จากภาวะเลือดออกและ ภาวะเลือดแข็งตัวผิดปกติ
และภาวะแทรกซ้อนจากการรับประทานยาต้านการแข็งตัวของเลือด ร้อยละ 20 จากความ
ผิดปกติทข่ี าทัง้ 2 ข้าง
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บทที่ 17
ระบบต่อมไร้ท่อ และเมตะบอลิ สม
17.1 ต่อมใต้สมอง และ ฮัยโปธาลามัส (hypothalamic-pituitary axis)
17.1.1 การแปลผลอาการและอาการแสดงของความผิดปกติ ของต่อมใต้สมองและฮัยโปธาลามัส
17.1.2 การประเมิ นหน้ าที่ของต่อมใต้สมองและฮัยโปธาลามัส
17.1.3 เกณท์การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของต่อมใต้สมองและฮัยโปธาลามัส

17.2 ต่อมธัยรอยด์
17.2.1 การแปลผลอาการและอาการแสดงของความผิดปกติ ของต่อมธัยรอยด์
17.2.2 การประเมิ นหน้ าที่ของต่อมธัยรอยด์
17.2.3 เกณฑ์การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพการทางานอย่างถาวรของต่อมธัยรอยด์

17.3 ต่อมพาราธัยรอยด์
17.3.1 การแปลผลอาการและอาการแสดงของต่อมพาราธัยรอยด์ทางานผิดปกติ
17.3.2 การประเมิ นหน้ าที่ของต่อมพาราธัยรอยด์
17.3.3 เกณฑ์การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของต่อมพาราธัยรอยด์

17.4 ต่อมหมวกไตส่วน cortex
17.4.1 การแปลผลอาการและอาการแสดงของความผิดปกติ ของต่อมหมวกไตส่วน cortex
17.4.2 การประเมิ นหน้ าที่ของต่อมหมวกไตส่วน cortex
17.4.3 เกณฑ์การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของต่อมหมวกไตส่วน cortex

17.5 ต่อมหมวกไตส่วน Medulla
17.5.1 การแปลผลอาการและอาการแสดงของความผิดปกติ ของต่อมหมวกไตส่วน medulla

17.6 ตับอ่อนส่วนที่หลังอิ
่ นซูลิน
17.6.1 ภาวะการสร้างฮอร์โมนอิ นซูลินน้ อยกว่าปกติ (โรคเบาหวาน)
17.6.2 ภาวะการสร้างฮอร์โมนอิ นซูลินมากกว่าปกติ (น้าตาลในเลือดตา่ )

17.7 อัณฑะและรังไข่
17.7.1 การแปลผลอาการและอาการแสดงของความผิดปกติ ของหน้ าที่ของ Gonads
17.7.2 การประเมิ นหน้ าที่ของ Gonads
17.7.3 เกณฑ์การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของอัณฑะและรังไข่

17.8 เต้านม
17.8.1 การแปลผลอาการและอาการแสดงความผิดปกติ ของเต้านม
17.8.2 เกณฑ์การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของเต้านม

17.9. โรคกระดูกเนื่ องจากเมตะบอลิ สม ( Metabolic bone disease)
17.9.1 เกณฑ์การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพโรคกระดูกเนื่ องจากเมตะบอลิ สม
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บทที่ 17
ระบบต่อมไร้ท่อ และเมตะบอลิ สม
ในบทนี้ประกอบด้วยการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของระบบต่อมไร้ท่อ และเมตะบอลิสม
ระบบต่อมไร้ท่อ และเมตะบอลิ สม ประกอบด้วย
1. ต่อมใต้สมอง และฮัยโปธาลามัส
2. ต่อมธัยรอยด์
3. ต่อมพาราธัยรอยด์
4. ต่อมหมวกไตส่วน cortex
5. ต่อมหมวกไตส่วน medulla
6. ตับอ่อนส่วนทีห่ ลังอิ
่ นซูลนิ
7. อัณฑะและรังไข่
8. เต้านม
9. โรคของกระดูกเนื่องจากเมตะบอลิสม
หน้ าที่ของต่อมไร้ท่อ
ต่อมไร้ท่อ มีหน้าทีใ่ นการสร้างและหลังฮอร์
่ โมน
1. ฮอร์โมนทาหน้าทีค่ วบคุมอวัยวะ หรือเนื้อเยื่ออื่นๆ ของร่างกาย เช่น การเจริญเติบโต กระดูก เพศ สมดุล
เกลือแร่ และเมตะบอลิสมต่าง ๆ
2. การทางานของต่อมไร้ท่อมีความสัมพันธ์กนั ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อหนึ่ง อาจจะทาให้เกิดความผิดปกติ
ของต่อมไร้ท่ออื่น รวมทัง้ ระบบของร่างกายส่วนอื่นทีเ่ กีย่ วข้องด้วย ดังนัน้ เมื่อมีการสูญเสียสมรรถภาพของต่อมไร้ท่อ การ
ประเมินจึงต้องคานึงถึงผลทีท่ าให้เกิดการสูญเสียของระบบต่อมไร้ท่ออื่น และระบบอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้องด้วย
ความผิดปกติ ของระบบต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิ สม แบ่งออกได้เป็ น 3 ชนิด คือ
1. การสร้างฮอร์โมนน้ อยกว่าปกติ
ภาวะการสร้างฮอร์โมนน้อยกว่าปกติ สามารถรักษาได้โดยการให้ฮอร์โมนทดแทนโดยรับประทานหรือฉีด ทา
ให้กระบวนการทางสรีระของร่างกายกลับคืนสู่ภาวะปกติได้ จึงไม่มกี ารสูญเสียสมรรถภาพของร่างกายแต่อย่างใด แต่ใน
กรณีทไี่ ม่สามารถสร้างฮอร์โมนได้เอง การให้ฮอร์โมนอาจไม่สามารถทดแทนให้เหมือนปกติได้ จึงทาให้มกี ารสูญเสีย
สมรรถภาพของร่า งกาย ซึง่ สามารถประเมินการสูญ เสียได้ทงั ้ ในภาวะปกติและในภาวะทีร่ ่า งกายมีการตอบสนองต่อ
ความเครียด (stress) ในภาวะการสร้างฮอร์โมนน้อยกว่าปกติพบร่วมกับการสูญเสียของอวัยวะอื่นให้ประเมินระบบอื่นแยก
ต่างหาก และนามารวมกับความสูญเสียในบทนี้โดยใช้ตารางค่ารวม เพื่อประเมินการสูญเสียทัง้ ร่างกาย
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2. การสร้างฮอร์โมนมากกว่าปกติ
ภาวะการสร้างฮอร์โมนมากกว่าปกติ สามารถรักษาได้จนปกติ แต่บางกรณีไม่สามารถทาให้ลดลงสู่ปกติได้ ทา
ให้เกิดการสูญเสียสมรรถภาพอย่างถาวร หรือบางกรณีการรักษาอาจมีผลทาให้การสร้างฮอร์โมนน้อยกว่าปกติ ในราย
ดังกล่าวการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพ สามารถประเมินได้จากความรุนแรงของโรคและความสามารถในการทา
กิจวัตรประจาวันได้
3. ก้อนเนื้ องอกโตไปกดอวัยวะอื่นๆ หรือกระจายไปยังอวัยวะอื่นๆ
ก้อ นเนื้อ งอกทีโ่ ตไปกดอวัย วะอื่น ๆ จะทาให้เ กิด ความผิด ปกติข องอวัย วะอื่น ซึง่ ต้อ งประเมิน การสูญ เสีย
สมรรถภาพของอวัยวะดังกล่าวด้วย ได้แก่ ความผิดปกติทางหน้าที่ ทาให้สญ
ู เสียสมรรถภาพอย่างถาวรอวัยวะนัน้ ๆ เช่น
เนื้องอกของต่อมใต้สมองโตไปกดประสาทตา
17.1 ต่อมใต้สมอง และ ฮัยโปธาลามัส (hypothalamic-pituitary axis)

ต่อมใต้สมองและฮัยโปธาลามัสมีการทางานที่เชื่อมโยงกัน ฮัยโปธาลามัสผลิตสารที่กระตุ้นหรือยับยัง้
การผลิตฮอร์โมนของต่อมใต้สมอง และยังผลิตสารตัง้ ต้นของฮอร์โมน ADH (vasopressin) และ oxytocin ซึง่ ถูกส่งผ่านใย
ประสาทไปเก็บไว้ทต่ี ่อมใต้สมองส่วนหลัง
ต่อมใต้สมองส่วนหน้าผลิตฮอร์โมนทีค่ วบคุมการทางานของต่อมธัยรอยด์ (thyrotropin-TSH) ต่อมหมวก
ไต (corticotrophin-ACTH) การผลิตฮอร์โมนเพศ (lutenizing hormone-LH และ follicle stimulating hormone-FSH) ผลิต
growth hormone (GH) และ prolactin (PRL) ต่อมใต้สมองส่วนหน้าถูกควบคุมโดยฮัยโปธาลามัส
Growth hormone และ prolactin มีผลต่ออวัยวะปลายทางโดยตรงไม่ได้ผ่านทางการกระตุ้นการผลิต
ฮอร์โมนอื่นอีกต่อหนึ่ง
Growth hormone รับผิดชอบการเจริญเติบโตของกระดูกก่อนที่ epiphyseal plate จะปิ ด ส่วนในผูใ้ หญ่
growth hormone ยังมีหน้าทีค่ วบคุม เมตะบอลิสมของไขมัน กลูโคส และ กล้ามเนื้อลาย
ในเพศหญิง prolactin มีความจาเป็ นในการผลิตน้านมหลังคลอดและในการตอบสนองต่อการดูดนม ส่วน
บทบาทของ prolactin ในเพศชายยังไม่ชดั เจน
ต่ อมใต้สมองส่วนหลังนัน้ เป็ นส่วนที่ย่นื ออกมาจากเซลล์ประสาทของฮัยโปธาลามัส เป็ นที่ซ่งึ ADH
(vasopressin) และ oxytocin ถูกเปลีย่ นแปลงจาก prohormone และหลังเข้
่ าสู่กระแสเลือด ADH ควบคุมสมดุลน้ าใน
ร่างกายผ่านทางไต ส่วน oxytocin มีบทบาทในระหว่างการคลอดบุตร
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17.1.1 การแปลผลอาการและอาการแสดงของความผิดปกติ ของต่อมใต้สมองและฮัยโปธาลามัส
โรคของต่อมใต้สมองและฮัยโปธาลามัสอาจก่อให้เกิดพยาธิสภาพได้จากความผิดปกติทางกายวิภาคหรือ
จากการผลิตฮอร์โมนทีผ่ ดิ ปกติ ส่วนทีเ่ กีย่ วกับความผิดปกติทางกายวิภาค เช่น ความผิดปกติของลานสายตา obstructive
hydrocephalus จะได้กล่าวในบทอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
ต่อมใต้สมองส่วนหน้าผลิตฮอร์โมนมากเกินไป ทาให้เกิดความผิดปกติดงั นี้
1. Prolactin เกิดจากเนื้องอก (prolactinoma) ขนาดเล็กกว่า 1 ซม (microadenoma) หรือมากกว่า 1 ซม.
(macroadenoma)
2. Growth hormone เกิดจากเนื้องอกของต่อมใต้สมองส่วนหน้า
3. ACTH เกินซึง่ นาไปสูก่ ารทางานของต่อมหมวกไตมากผิดปกติ
ภาวะ prolactin มากเกินทาให้เกิดภาวะ hypogonadism ในเพศหญิงจะมีอาการขาดประจาเดือนหรือ
ประจาเดือนมาไม่สม่าเสมอ มีบุตรยาก ความรูส้ กึ ทางเพศลดลง และมีน้ านมไหล และภาวะขาด estrogen ยังส่งผลเสียต่อ
ระบบกระดูก ส่วนในเพศชายมักมาด้วยความรู้สกึ ทางเพศลดลง อวัยวะเพศไม่แข็งตัว และมีบุตรยาก ความสูญเสียจาก
ภาวะ prolactin มากเกินเท่ากับการขาด gonadotropin ทาให้เกิดภาวะ ovarian failure ในเพศหญิง และ testicular failure
ในเพศชาย
Growth hormone มากเกินไปก่อนที่ epiphyseal plate ปิ ดทาให้เกิด gigantism ผูป้ ่วยจะมีรูปร่างสูง
ผิดปกติ แต่ถา้ เกิดในวัยผูใ้ หญ่ทาให้เกิด acromegaly ซึง่ มีอาการมือเท้าและใบหน้าใหญ่, คางยื่น อาจมีอ่อนแรงและมีเหงื่อ
มาก acromegaly ทีเ่ ป็ นมานานทาให้ขอ้ เสือ่ ม, peripheral neuropathy, มีอายุขยั สัน้ ลงจากโรคหัวใจและหลอดเลือด และยัง
นาไปสูภ่ าวะ insulin resistance, glucose intolerance และโรคเบาหวาน
การขาดฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองส่วนหน้ารูจ้ กั กันในนาม hypopituitarism อาจมีระดับความรุนแรงแบบ
บางส่วนหรือทัง้ หมดก็ได้ ในผูใ้ หญ่ สาเหตุทพ่ี บบ่อยได้แก่ เนื้องอก การขาดเลือด (โดยเฉพาะจากการตกเลือดหลังคลอด
บุตร) หลังการผ่าตัดหรือฉายแสง ทีพ่ บน้อยกว่าคือ infiltrative disease และ อุบตั เิ หตุต่อศีรษะ
ในผูใ้ หญ่ hypopituitarism มักทาให้เกิด hypogonadism และขาด growth hormone ซึ่งอาการของ
hypogonadism ในเพศชายที่พบบ่อยได้แก่ อวัยวะเพศไม่แข็งตัว อ่อนเพลียไม่มแี รง ขาดแรงจูงใจและซึมเศร้า ส่วนใน
เพศหญิงอาการทีพ่ บบ่อยได้แก่ ขาดประจาเดือน การขาด growth hormone ทาให้เกิดกล้ามเนื้ออ่อนแรง ความสามารถใน
การออกกาลังกายลดลง มีไขมันสะสมมากขึน้ โดยเฉพาะภายในช่องท้อง ความหนาแน่นมวลกระดูกลดลง ขาดแรงจูงใจและ
ความรูส้ กึ ไม่สบาย และเกิดการแยกตัวจากสังคม
ต่อมใต้สมองขาดเลือดหลังคลอดทาให้ไม่มนี ้ านมเลีย้ งบุตร ภาวะ hypopituitarism ในคนทีเ่ ป็ นโรคเบาหวาน
ทาให้ลดความต้องการอินซูลนิ ลง และเกิดน้าตาลในเลือดต่าได้บ่อยขึน้
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การทีต่ ่อมใต้สมองส่วนหลังทางานมากเกินนามาซึง่ ภาวะ syndrome of inappropriate ADH secretion
(SIADH) ที่ทาให้เกิดความผิดปกติในระบบประสาทได้หลายอย่าง อย่างไรก็ตามภาวะ SIADH มักไม่เป็ นแบบถาวร
การที่ไตไม่สามารถขับน้ าส่วนเกินได้ทาให้ ระดับโซเดียมในเลือดต่ า หากไม่ได้จากัด น้ าดื่ม ทาให้เกิดอาการซึม สับสน
ไม่รสู้ กึ ตัว และชักได้ขน้ึ อยู่กบั ความรุนแรงของภาวะโซเดียมในเลือดต่า
การทางานของต่อมใต้สมองส่วนหลังบกพร่องทาให้ขาดฮอร์โมน ADH และเกิดโรคเบาจืด ซึง่ มักเกิดจากรอย
โรคใน ฮัยโปธาลามัส และ pituitary stalk มากกว่าจะเป็ นจากตัวต่อมใต้สมองเอง สาเหตุอาจเป็ นมาแต่กาเนิดจากอุบตั เิ หตุ
การผ่าตัดเนื้องอกทีแ่ พร่กระจายมาจากทีอ่ ่นื craniopharyugioma และ histiocytosis X ซึง่ หากความรูส้ กึ กระหายน้ ายัง
ปกติโรคเบาจืดจะทาให้เกิดอาการรบกวน คือ ปสั สาวะบ่อย กระหายน้ ามาก และปสั สาวะตอนกลางคืน หากไม่สามารถ
ดื่มน้ าทดแทนได้อย่างพอเพียงหรือกลไกทีค่ วบคุมความกระหายน้ าเสียไปจากรอยโรคในฮัยโปธาลามัสทีอ่ าจพบร่วมกัน
ทาให้เกิดการขาดน้าอย่างรุนแรงและระดับโซเดียมในเลือดสูง ทาให้เกิดอาการทางระบบประสาทส่วนกลาง เช่น ซึมและ
ไม่รสู้ กึ ตัว
17.1.2 การประเมิ นหน้ าที่ของต่อมใต้สมองและฮัยโปธาลามัส
ความผิดปกติทางกายวิภาควินิจฉัยโดยการทา computed tomography (CT) scan และ magnetic
resonance imaging (MRI) และการตรวจลานสายตา (visual field) ร่วมด้วย
การตรวจทางด้านฮอร์โมนโดยการทา stimulation หรือ suppression test การขาด growth hormone
วินิจฉัยโดยการวัดระดับ growth hormone ในเลือดหลังการกระตุ้นด้วยอินซูลนิ การออกกาลังกาย การให้ยา levodopa
และ arginine หรือสารอื่นๆ การขาด ACTH ประเมินโดยการวัดระดับ cortisol และ ACTH รวมทัง้ การกระตุ้นด้วยอินซูลนิ
หรือ ACTH
การวินิจฉัยภาวะ secondary hypothyroidism (pituitary หรือ hypothalamic hypothyroidism) อาศัยการ
ตรวจพบระดับธัยรอยด์ฮอร์โมนต่าโดยที่ TSH ไม่สงู และการทา CT scan หรือ MRI เพื่อแยกรอยโรคบริเวณต่อมใต้สมอง
หรือฮัยโปธาลามัส
ภาวะ secondary gonadal insufficiency (hypogonadotropic hypogonadism) อาศัยการตรวจพบการ
ทางานของอวัยวะปลายทางบกพร่อง โดยพบระดับ testosterone ทีต่ ่าในเพศชาย และ estrogen ต่ าในเพศหญิง ในขณะ
ทีฮ่ อร์โมน LH และ FSH อยู่ในเกณฑ์ต่าหรือปกติ
ภาวะขาดฮอร์โมน ADH วินิจฉัยได้โดยการตรวจพบว่าปสั สาวะมี osmolality ต่ าแม้จะถูกกระตุ้นโดยการ
จากัดน้า และมีการตอบสนองต่อการฉีด ADH โดยพบว่าทาให้ osmolality ของปสั สาวะเพิม่ ขึน้
ภาวะการขาด prolactin จะตรวจพบว่ามีระดับฮอร์โมนนี้ในเลือดต่ า และไม่ตอบสนองต่อการกระตุ้นด้วย
metoclopramide หรือสารกระตุน้ อื่นๆ
ภาวะ growth hormone มากเกิน วินิจฉัยโดยการทีร่ ะดับ growth hormone ไม่ลดลงหลังจากให้ glucose load
ภาวะ prolactin มากเกินจะตรวจพบว่ามีระดับฮอร์โมนนี้ในเลือดสูง
ภาวะ SIADH อาศัยการตรวจพบว่ามีโซเดียมในเลือดต่ าในขณะที่ osmolality ของปสั สาวะสูงอย่างไม่
เหมาะสม ทัง้ นี้ โดยทีก่ ารทางานของหัวใจ ไต ต่อมหมวกไต และต่อมธัยรอยด์ปกติ
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17.1.3

เกณท์การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของต่อมใต้สมองและฮัยโปธาลามัส
การประเมินการสูญเสียการทางานอย่างถาวรของ Hypothalamic-Pituitary Axis ทัง้ ระบบประกอบด้วยการ

ประเมิน
a. ความผิดปกติปฐมภูมิ (primary abnormalities) ทีเ่ กีย่ วข้องกับ growth hormone, prolactin และ ADH
b. ความผิดปกติทุตยิ ภูมิ (secondary abnormalities) ในต่อมไร้ท่ออื่นๆ เช่น ต่อมธัยรอยด์ ต่อมหมวกไต
และ gonads
c. ความผิดปกติของระบบประสาทส่วนกลางอันเป็ นผลมาจากความผิดปกติทางกายวิภาคของต่อมใต้สมอง
ผู้ต รวจสอบจะต้อ งประเมิน ความผิด ปกติแ ต่ ละอย่ า งโดยใช้แ นวทางในบทนี้ แ ละบทอื่น ๆ อาทิเ ช่ น
ในระบบสายตา ระบบประสาท ความผิดปกติของจิตใจและพฤติกรรม จากนัน้ จึงนาความผิดปกติใน
ทุกระบบมาประมวลกันโดยใช้ combined value chart
ตารางที่ 17-1

เกณฑ์การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของต่อมใต้สมองและฮัยโปธาลามัส

ระดับการสูญเสียสมรรถภาพ
ระดับที่ 1 สูญเสียฯ ร้อยละ 0 –15
ของทัง้ ร่างกาย

อาการ และอาการแสดง
สามารถควบคุม โรคได้อย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพจากการรัก ษาอย่ า ง
ต่ อเนื่อ ง โดยมีผลกระทบเพีย งเล็กน้ อยต่ อ ความสามารถในการ
ประกอบกิจวัตรประจาวัน
มีอาการและอาการแสดงเนื่องจากไม่สามารถควบคุมโรคได้อย่าง
ระดับที่ 2 สูญเสียฯ ร้อยละ 16 – 25
เพีย งพอ และมีผ ลกระทบพอสมควรต่ อ ความสามารถในการ
ของทัง้ ร่างกาย
ประกอบกิจวัตรประจาวัน
ระดับที่ 3 สูญเสียฯ ร้อยละ 26 – 50 มีอาการและอาการแสดงที่รุนแรงเนื่องจากการรักษาไม่สามารถ
ควบคุมโรคได้และมีผลกระทบอย่างมากต่ อความสามารถในการ
ของทัง้ ร่างกาย
ประกอบกิจวัตรประจาวัน
ตัวอย่างที่ 17.1
ประวัติ

ผูป้ ่วยชายอายุ 19 ปี บาดเจ็บทีศ่ รี ษะจากอุบตั เิ หตุรถยนต์ 15 เดือนก่อน ปริมาณน้ าดื่มและ
ปสั สาวะตัง้ แต่ 4 ถึง 7 ลิตรต่อวัน

อาการปัจจุบนั

กระหายน้ าอย่างรุนแรง ปสั สาวะบ่อย ปสั สาวะกลางคืน 3 ถึง 6 ครัง้ กระหายน้ ามากตอน
กลางคืน สุข ภาพทัวไปอยู
่
่ ในเกณฑ์ดีมากยกเว้น อ่อนเพลียจากการนอนหลับที่ไ ม่ต่อ เนื่อ ง
อาการจะกาเริบหากขาดยา desmopressin (DDAVP) ไม่มโี รคทางต่อมไร้ท่ออื่นๆ สามารถทา
กิจกรรมต่างๆในชีวติ ประจาวันได้ตามปกติ

ตรวจร่างกาย

ปกติ
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การตรวจทางคลิ นิก

การประเมินเบือ้ งต้น serum osmolality : 292 mOsm/kgH2O
serum sodium concentration : 142 mEq/L
urine osmolality : 120 mOsm/kgH2O
specific gravity : 1.003 ไม่มี glycosuria
หลังการจากัดน้ าทาให้เกิดกระหายน้ าอย่างรุนแรง และ serum osmolality วัดได้ 302
mOsm/kgH2O urine osmolality 150 mOsm/kgH2O ภายหลังการฉีดฮอร์โมน ADH urine
osmolality เพิม่ ขึน้ เป็ น 450 mOsm/kgH2O ร่วมกับปริมาณปสั สาวะลดลง ผูป้ ่วยได้รบั การ
รักษาโดย DDAVP พ่นจมูก 0.1 มล.(10 µg) วันละ 2 ครัง้ และรูส้ กึ สบายดีและสามารถควบคุม
ปริมาณปสั สาวะได้ดี

การวิ นิจฉัยโรค

traumatic diabetes insipidus ทีค่ วบคุมได้ดว้ ยการรักษา

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 5 ของทัง้ ร่างกาย จากภาวะเบาจืด (diabetes insipidus) ร่วมกับ
ประเมินผลกระทบทางด้านพฤติกรรมทีอ่ าจมีได้เนื่องจากการบาดเจ็บทีศ่ รี ษะ (ดูแนวทางความ
ผิดปกติของจิตใจและพฤติกรรม ร่วมกับ combined value chart) เพื่อประเมินการสูญเสีย
สมรรถภาพการทางานทัวทั
่ ง้ ร่างกาย

คาอธิ บาย

มีผลกระทบจากโรคเบาจืดต่อความสามารถในการทากิจ กรรมต่ างๆในชีวิตประจาวันเพียง
เล็กน้อยในขณะทีค่ วบคุมด้วยยา

ตัวอย่างที่ 17.2
ประวัติ

ผูป้ ่วยชายอายุ 57 ปี ภายหลังการรักษาเนื้องอกทีผ่ ลิต growth hormone อาการปวดศีรษะ
หายไป แต่อาการอ่อนเพลีย, มีเหงื่อออกมาก และปวดตามข้อยังมีอยู่ แม้จะได้รบั การรักษา
โดยการผ่าตัดและฉายแสงแต่ระดับของ growth hormone ยังสูงอยู่ท่ี 100 ng/mL (ค่าปกติ
0-10) และผู้ป่วยไม่สามารถทนผลข้างเคียงจากการรักษาด้วยยา bromocriptine ได้ ระดับ
testosterone ต่ า แต่ ก ารท างานของต่ อ มธัย รอยด์ แ ละต่ อ มหมวกไตอยู่ ใ นเกณฑ์ ป กติ
ความรูส้ กึ ทางเพศดีขน้ึ จากการได้รบั การฉีด testosterone 2 เดือนต่อครัง้ มี carpal tunnel
syndrome ซึง่ ต้องให้การการรักษาด้วยการผ่าตัด

อาการปัจจุบนั

ปวดบริเวณเข่า และหลัง ความรูส้ กึ ทางเพศลดลง

การตรวจร่างกาย

มีเหงื่อออกมาก มี carpal tunnel syndrome มีมอื เท้า และจมูกใหญ่

การตรวจทางคลิ นิก

sella turcica มีขนาดใหญ่และเนื้องอกต่อมใต้สมองลาม ไปยัง suprasellar ไม่มคี วามผิดปกติ
ของ visual field ระดับ growth hormone สูงมาก 575 ng/mL

การวิ นิจฉัยโรค

Moderately severe acromegaly ควบคุมได้ไม่เพียงพอจากการรักษา
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ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 16 จาก acromegaly และร้อยละ 5 จาก testosterone deficiency
ร่วมกับ 19% จากความสูญเสียสมรรถภาพการทางานทัวทั
่ ง้ ร่างกาย (ดู combined value
chart)

คาอธิ บาย

มีการสูญเสียสมรรถภาพของต่ อมไร้ท่อร่วมกับการสูญเสีย สมรรถภาพของมือ จาก carpal
tunnel syndrome นาค่าการสูญเสียทัง้ 2 มารวมกันโดยใช้ตารางค่ารวม

ตัวอย่างที่ 17.3
ประวัติ

ผู้ป่วยหญิงอายุ 26 ปี ตกเลือดมาก และความดันต่ าหลังการคลอดบุตร ไม่มนี ้ านมเลี้ยงบุตร
ตัง้ แต่หลังคลอด

อาการปัจจุบนั

ไม่มปี ระจาเดือน อ่อนเพลียไม่มแี รงมากขึน้ เรื่อยๆ เบื่ออาหารและน้าหนักลด

การตรวจร่างกาย

ความดันโลหิต 90/60 มม.ปรอท อัตราการเต้นของหัวใจ 100 ครัง้ ต่ อนาที มีขนที่รกั แร้และ
หัวหน่าวเพียงเล็กน้อย ผิวแห้งและเย็น Achilles’tendon reflexes ช้า ลานสายตา (visual fields)
ปกติ

การตรวจทางคลิ นิก

ระดับ prolactin ต่ า และไม่ตอบสนองต่อการกระตุ้นด้วยการให้ metoclopramide และไม่
ตอบสนองต่อการฉีด TSH 500 µg เข้าหลอดเลือดดาระดับ estradiol, FSH และ LH ต่ า การ
ทา insulin–induced hypoglycemia ไม่สามารถกระตุ้น ระดับ ของ cortisol และ growth
hormoneได้ ระดับ free thyroxine ในเลือดต่ า 0.6 (ค่าปกติ 0.8-1.8 ng/dl) ระดับ TSH ใน
เลือดไม่สงู 0.2 µIU/L (ค่าปกติ 0.3-4)

การวิ นิจฉัยโรค

Postpartum pituitary apoplexy (Sheehan’s syndrome) และ panhypopituitarism

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 20 จาก panhypopituitarism ร้อยละ 10 จากการต้องให้ฮอร์โมน
ชดเชยหลายชนิด นามารวมกันโดยใช้ตารางค่ารวม คิดเป็ นการสูญเสีย

คาอธิ บาย

ภาวะ panhypopituitarism จะเป็ นถาวรทาให้ต้องให้ฮอร์โมนชดเชยตลอดชีวติ โดยการรักษา
ด้วย levothyroxine, hydrocortisone และ dehydroepiandrosterone เพื่อให้การทางานของ
ต่อมธัยรอยด์และต่อมหมวกไตอยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่ต้องเพิม่ ขนาดของ hydrocortisone เมื่อมี
ภาวะ stress ผู้ป่วยจะเป็ นหมันและไม่มนี ้ านม การเป็ นหมันอาจแก้ไขโดยการให้ฮอร์โมน
กระตุน้ รังไข่แต่มกั ไม่ประสบความสาเร็จ

ตัวอย่างที่ 17.4
ประวัติ

ผูป้ ว่ ยชายอายุ 55 ปี ตรวจพบครัง้ แรกเมื่ออายุ 45 ปี เนื่องจาก sella turcica มีขนาดใหญ่ผดิ ปกติ
และมี testosterone deficiency เนื้องอกยังไม่ได้ลุกลามไปยังบริเวณ suprasellar ผูป้ ่วยไม่ได้รบั
การรักษา และ ขาดการติดตามไป หลายปี ต่อมาได้เข้าโรงพยาบาลด้วยอาการปวดศรีษะอย่าง
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รุนแรง ตามัว และอวัยวะเพศไม่แข็งตัว ผู้ป่วยได้รบั การผ่ าตัด transsphenoidal pituitary
decompression แบบฉุ กเฉินโดยได้รบั glucocorticoid หลังผ่าตัดการมองเห็นไม่ดขี น้ึ และยังคง
ปวดศรี ษ ะเล็ ก น้ อ ยอยู่ ต ลอด ผู้ ป่ ว ยไม่ ส ามารถทนผลข้ า งเคี ย งจากการรั ก ษาด้ ว ยยา
bromocriptineได้ และอวัยวะเพศยังคงไม่แข็งตัวแม้ว่าจะได้รบั การรักษาด้วยการให้ testosterone
การตรวจร่างกาย

หนวดเคราน้อยลงมาก ลักษณะรูปร่างคล้ายเพศหญิง การตรวจ visual field พบว่าตาข้างซ้าย
เกือบบอดสนิท และมี temporal field defect ของตาข้างขวารวมถึง macular หลังการผ่าตัด
visual acuity ของตาข้างซ้ายอยู่ท่ี finger counting ส่วน temporal field defect ของตาข้าง
ขวายังเหมือนเดิม

การตรวจทางคลิ นิก

film skull พบว่ า sella turcica มี ข นาดใหญ่ ม าก CT scan พบเนื้ อ งอกลุ ก ลามไปยั ง
suprasellar และมีลกั ษณะของเลือดออกภายในก้อน ก่อนผ่าตัดระดับ prolactin อยู่ท่ี 1,000
ng/mL (ค่าปกติ 5 -25) หลังผ่าตัดระดับ prolactin ยังคงสูงอยู่ท่ี 660 ng/mL หลังการผ่าตัด
ผูป้ ว่ ยได้รบั การฉายแสงทีบ่ ริเวณ sella turcica การประเมินต่อมาพบว่าระดับ prolactin ยังสูง
อยู่ท่ี 280 ng/mL ระดับ testosterone ต่ า ระดับ cortisol ไม่ตอบสนองต่อการกระตุ้นด้วย
hypoglycemia และระดับของธัยรอยด์ฮอร์โมนมีค่าต่า

การวิ นิจฉัยโรค

Prolactin-secreting pituitary adenoma ร่วมกับ pituitary apoplexy, secondary
panhypopituitarism และ vision loss

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 26 ของทัง้ ร่างกาย จากการสูญเสียหน้าที่ของต่อมใต้สมอง
secondary adrenal dysfunction และ secondary testosterone deficiency ร่วมกับความ
เสียหายจากการสูญเสียการมองเห็น และจากอาการปวดศรีษะอยู่ตลอด (ดู combined value
chart สาหรับการประมวลความสูญเสียสมรรถภาพการทางานทัง้ ร่างกาย)

คาอธิ บาย

ต้องการการติดตามและการรักษาตลอดชีวติ

17.2 ต่อมธัยรอยด์
ต่อมธัยรอยด์ ทาหน้ าที่สร้างธัยรอยด์ฮอร์โมนเพื่อควบคุมเมตะบอลิสมของร่างกาย ถ้ามีการสร้างฮอร์โมน
มากกว่าปกติหรือน้อยกว่าปกติ จะทาให้เกิดการสูญเสียสมรรถภาพของร่างกายได้
17.2.1 การแปลผลอาการและอาการแสดงของความผิดปกติ ของต่อมธัยรอยด์
ก. ภาวะต่อมธัยรอยด์ทางานมากกว่าปกติ ผูป้ ว่ ยจะมีอาการเหนื่อย ใจสัน่ น้าหนักลด ขีร้ อ้ น
โมโหง่ าย หงุ ดหงิด ตรวจพบชีพจรเร็ว มือสัน่ กล้ามเนื้ ออ่ อนแรง ต่ อมธัยรอยด์โต และอาจมีอาการทางตา เช่ น ตาโปน
มองเห็นภาพซ้อนร่วมด้วย
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ข. ภาวะต่อมธัยรอยด์ทางานน้ อยกว่าปกติ ผูป้ ่วยจะมีอาการเชื่องช้า อ่อนเพลีย ขีห้ นาว ท้องผูก
ผิวหนังแห้ง มีโรคแทรกซ้อนได้หลายอย่าง เช่น pericardial effusion, myxedema coma ภาวะต่อมธัยรอยด์ทางานต่ าในเด็ก
ทาให้ตวั เตีย้ และมีผลต่อสติปญั ญาได้
17.2.2 การประเมิ นหน้ าที่ของต่อมธัยรอยด์
1. การตรวจระดับธัยรอยด์ฮอร์โมน
2. การตรวจระดับ TSH
3. การทา fine needle aspiration ในรายทีม่ ี thyroid nodule
4. การตรวจ radioactive iodine uptake และ/หรือ thyroid scan ในการวินิจฉัยแยกโรค ภาวะต่อม
ธัยรอยด์ทางานมากกว่าปกติ
5. การตรวจ Thyroid antibodies
17.2.3 เกณฑ์การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพการทางานอย่างถาวรของต่อมธัยรอยด์
ก. ภาวะต่อมธัยรอยด์ทางานมากกว่าปกติ ส่วนใหญ่ไม่ทาให้เกิดการสูญเสียสมรรถภาพอย่างถาวร
เนื่ อ งจากแก้ ไ ขโดยการรั ก ษาได้ แ ต่ อ าจมี ก ารสู ญ เสี ย สมรรถภาพอย่ า งถาวรจาก ophthalmopathy หรื อ ภาวะ
แทรกซ้อนจากการรักษา เช่น เสียงแหบหลังการผ่าตัดต่อมธัยรอยด์ มีภาวะ atrial fibrillation หลังจากภาวะต่อมธัยรอยด์
เป็ นพิษหายแล้ว การประเมินการสูญเสียอยู่ในระบบอวัยวะทีเ่ กีย่ วข้อง
ข. ภาวะต่อมธัยรอยด์ทางานน้ อยกว่าปกติ ส่วนใหญ่แก้ไขได้ดว้ ยการให้ธยั รอยด์ฮอร์โมนแต่ผปู้ ่วย
บางรายทีม่ โี รคอื่นร่วมด้วย เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ การใช้ฮอร์โมนทดแทนอาจต้องใช้ดว้ ยความระมัดระวัง ทาให้ไม่สามารถ
ทดแทนภาวะต่อมธัยรอยด์ทม่ี กี ารทางานน้อยได้อย่างเต็มที่
ตารางที่ 17-2

เกณฑ์การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของร่างกายเนื่ องจากโรคต่อมธัยรอยด์

ระดับการสูญเสียสมรรถภาพ
ระดับที่ 1 สูญเสียฯ ร้อยละ 0-15 ของทัง้ ร่างกาย

อาการและอาการแสดง
ผูป้ ว่ ยจาเป็ นต้องได้รบั การรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
แก้ไขภาวะต่อมธัยรอยด์ทางานต่า หรือ เพื่อควบคุม
ให้ลกั ษณะทางกายวิภาคของต่อมธัยรอยด์เป็ นปกติ
และ
ไม่ มี อ าการ อาการแสดงหรื อ การตรวจพบ ทาง
ห้องปฎิบตั ิการ ที่แสดงถึงการได้รบั ฮอร์โมนทดแทน
ไม่เพียงพอ
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ระดับการสูญเสียสมรรถภาพ
ระดับที่ 2 สูญเสียฯ ร้อยละ 16-25 ของทัง้ ร่างกาย

อาการและอาการแสดง
ผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการและอาการแสดงของโรคต่อมธัยรอยด์
หรือ
มีก ารสูญเสีย หรือ การเปลี่ยนแปลงทางกายวิภ าคของ
ต่อมธัยรอยด์
และ
จาเป็ นต้องได้รบั การรักษาด้วยฮอร์โมนทดแทนเพื่อแก้ไข
ภาวะต่อมธัยรอยด์ทางานต่า
และ
มีโรคของระบบอวัยวะอื่นซึง่ ทาให้ไม่สามารถให้ฮอร์โมน
ทดแทนจนอยู่ในระดับปกติได้

ตัวอย่างที่ 17.5
ประวัติ

ผูป้ ว่ ยหญิงอายุ 45 ปี วินิจฉัยว่าเป็ น hypothyroidism จาก Hashimoto’s thyroiditis รักษาด้วย
levothyroxine 200 g ต่อวัน

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 5 ของทัง้ ร่างกาย

ตัวอย่างที่ 17.6
ประวัติ

ผูป้ ว่ ยชายอายุ 65 ปี วินิจฉัยว่าเป็ นต่อมธัยรอยด์ทางานต่า มีอาการเชื่องช้า ไม่มแี รง ผูป้ ่วยเป็ น
โรคหลอดเลือ ดหัว ใจตีบ มี อ าการแน่ น หน้ า อก เมื่อ เดิน ระยะไกลหรือ เดิน เร็ว เมื่อ ให้ ย า
levothyroxine ขนาดมากกว่า 50 g ต่อวัน มีอาการ แน่ นหน้าอกเพิม่ ขึน้ ขณะนี้ยงั มีอาการ
ของต่อมธัยรอยด์ทางานต่ า วัดระดับ FT4 0.6 ng/dl (ค่าปกติ 0.5-1.8) TSH 50 IU/L
(ค่าปกติ 0.3-4)

703
ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 20 ของทัง้ ร่างกายเนื่องจากยังมีอาการของภาวะธัยรอยด์ทางานต่ า
จากการที่ไม่สามารถให้ยา levothyroxine ได้เพียงพอและควรมีการประเมินการสูญเสียของ
ระบบหัวใจและหลอดเลือดร่วมด้วย ถ้าผู้ป่วยได้รบั การผ่าตัดแก้ไข หรือทา angioplasty แล้ว
โรคหัวใจดีขน้ึ สามารถเพิม่ ขนาดยา levothyroxine ได้ควรจะประเมินใหม่

17.3 ต่อมพาราธัยรอยด์
ต่อมพาราธัยรอยด์ทาหน้าทีส่ ร้างพาราธัยรอยด์ฮอร์โมน เพื่อควบคุมระดับแคลเซียมและฟอสเฟตทาให้
การทางานของกระดูก ระบบทางเดินอาหาร ไตและระบบประสาททาหน้าทีไ่ ด้ตามปกติ
17.3.1 การแปลผลอาการและอาการแสดงของต่อมพาราธัยรอยด์ทางานผิดปกติ
ก. ต่อมพาราธัยรอยด์ทางานมากกว่าปกติ อาจเกิดจาก adenoma หรือ hyperplasia ของต่อม
พาราธัยรอยด์ หรือมะเร็งต่อมพาราธัยรอยด์ ผูป้ ่วยจะมีอาการซึม ท้องผูก คลื่นไส้อาเจียน ปสั สาวะบ่อย ในรายทีม่ อี าการ
รุนแรงจะมีอาการปวดกระดูก มีนิ่วในไต ไตวายและหมดสติได้
ข. ต่อมพาราธัยรอยด์ทางานน้ อยกว่าปกติ เป็ นผลแทรกซ้อนจากการผ่าตัดต่อมธัยรอยด์ หรือ
การผ่าตัดรักษาภาวะต่อมพาราธัยรอยด์ทางานมากกว่าปกติ ผูป้ ่วยด้วยโรคนี้จะมีอาการเมื่อยล้า (chronic fatigue) ชา
(paresthesia) ชัก (tetany และ seizures) ต้อกระจก ติดเชือ้ รา (candida) ผมร่วง และอาจพบว่าต่อมไร้ท่ออื่นมีการทางาน
ลดลงด้วยเช่น ต่อมธัยรอยด์ทางานน้อยกว่าปกติ เบาหวาน ต่อมหมวกไตทางานต่า hypogonadism หรือโรคของอวัยวะอื่น
เช่น ด่างขาว, pernicious anemia, chronic active hepatitis ทีเ่ รียกว่า polyglandular failure syndrome
17.3.2 การประเมิ นหน้ าที่ของต่อมพาราธัยรอยด์
วัดระดับ serum calcium, phosphate, albumin ระดับ parathyroid hormone การตรวจภาพรังสี ได้แก่
metabolic bone survey การตรวจอัลตราซาวน์ หรือ MIBI scan ของต่อมพาราธัยรอยด์
17.3.3 เกณฑ์การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของต่อมพาราธัยรอยด์
ผูป้ ่วยทีม่ ภี าวะต่อมพาราธัยรอยด์ทางานมากกว่าปกติ ส่วนใหญ่รกั ษาหายได้ด้วยการผ่าตัด แต่อาจมี
อาการบางอย่างทีย่ งั หลงเหลืออยู่ เช่น กระดูกหัก นิ่วในไต ไตวาย และจาเป็ นทีจ่ ะต้องได้รบั การประเมินการสูญเสียของ
ระบบอวัยวะอื่น เช่น ระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ ระบบทางเดินปสั สาวะ เป็ นต้น ในบางรายทีผ่ ่าตัดไม่ได้หรือผ่าตัดแล้ว
ไม่ได้ผล ก็อาจจาเป็ นต้องให้การรักษาต่อในระยะยาว ซึง่ จะทาให้เกิดการสูญเสียสมรรถภาพอย่างถาวรได้
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ตารางที่ 17-3

เกณฑ์การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพการของร่างกายเนื่ องจากภาวะต่อมพาราธัยรอยด์
ทางานมากกว่าปกติ

ระดับการสูญเสียสมรรถภาพ
ระดับที่ 1 สูญเสียฯ ร้อยละ 0-14 ของทัง้ ร่างกาย

อาการและอาการแสดง
ผูป้ ่วยมีภาวะต่อมพาราธัยรอยด์ทางานมากกว่าปกติ
และมีอาการและอาการแสดงทีค่ วบคุมได้ง่ายโดยการ
รักษา

ระดับที่ 2 สูญเสียฯ ร้อยละ 15-29 ของทัง้ ร่างกาย

ผูป้ ่วยมีภาวะต่อมพาราธัยรอยด์ทางานมากกว่าปกติ
ได้รบั การรักษาแล้ว แต่ยงั คงมีอาการและอาการแสดง
อยู่ บ้า ง เช่ น มีร ะดับ แคลเซีย มในเลือ ดสูง เล็ก น้ อ ย
ร่วมกับมีอาการคลื่นไส้ และปสั สาวะบ่อย

ระดับที่ 3 สูญเสียฯ ร้อยละ 30-90 ของทัง้ ร่างกาย

ผูป้ ่วยมีภาวะต่อมพาราธัยรอยด์ทางานมากกว่าปกติ
ได้รบั การรักษาแล้ว แต่ยงั มีระดับแคลเซียมในเลือดสูง
มากร่วมกับมีอาการคลื่นไส้ เพลียและซึม

ตัวอย่างที่ 17.7
ประวัติ

ผูป้ ่วยชายอายุ 76 ปี เป็ น chronic obstructive pulmonary disease (COPD) ตรวจพบว่ามี
ระดับ serum calcium 12.2 มก/ดล (ค่าปกติ 8.5-10.5) ระดับ PTH 165 pg/ml (ค่าปกติ
15-80) ผูป้ ว่ ยมีอาการ เบื่ออาหาร ปสั สาวะบ่อย อ่อนเพลีย ไม่มแี รงร่วมกับอาการของโรคปอด
ตรวจ parathyroid scan พบ retropharyngeal parathyroid adenoma แพทย์จงึ พิจารณา
ไม่ผ่าตัด เนื่องจากมีความเสีย่ งสูงจากโรค COPD ให้การรักษาโดยการใช้ยาซึ่งยังมีระดับ
แคลเซียมสูงกว่าปกติอยู่

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 25 ของทัง้ ร่างกาย เนื่องจากยังมีอาการของโรคไม่สามารถผ่าตัดให้
โรคหายได้

ตัวอย่างที่ 17.8
ประวัติ

ผูป้ ่วยชายอายุ 72 ปี ได้รบั การผ่าตัด 1 ปี ก่อน พบว่า เป็ น parathyroid carcinoma มาด้วย
อาการอ่อนเพลีย ไม่มแี รง ซึม สับสน ปสั สาวะบ่อย และพบว่ามีนิ่วในท่อไต เมื่อ 3 เดือนก่อน
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การตรวจร่างกาย พบว่าผู้ป่วยผอม ซีด ซึม ตรวจพบก้อนขนาด 3x5 ซม แข็งบริเวณคอ
ส่วนล่าง ตรวจห้องปฏิบตั กิ าร serum calcium 17.0 มก/ดล (ค่าปกติ 8.5-10.5) phosphate
0.52 มก/ดล (ค่าปกติ 1.0-4.5) วินิจฉัยว่าเป็ น recurrent parathyroid carcinoma
ผลการประเมิ น

สูญ เสีย สมรรถภาพร้ อ ยละ 50 ของทัง้ ร่ า งกาย เนื่ อ งจาก มีอ าการจากระดับ แคลเซีย ม
ซึง่ สูงมาก

ตารางที่ 17-4

เกณฑ์การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของร่างกายเนื่ องจากภาวะต่อมพาราธัยรอยด์ทางาน
น้ อยกว่าปกติ

ภาวะต่อมพาราธัยรอยด์ทางานน้อย เป็ นภาวะเรือ้ รังทีต่ อ้ งการการรักษาระยะยาว
ระดับการสูญเสียสมรรถภาพ
ระดับที่ 1 สูญเสียฯ ร้อยละ 0-9 ของทัง้ ร่างกาย

อาการและอาการแสดง
ผูป้ ่วยมีภาวะต่อมพาราธัยรอยด์ทางานน้อยกว่าปกติ
และสามารถควบคุมอาการและอาการแสดงได้ง่ายโดย
การใช้ยา

ระดับที่ 2 สูญเสียฯ ร้อยละ 10-20 ของทัง้ ร่างกาย

ผูป้ ่วยมีภาวะต่อมพาราธัยรอยด์ทางานน้อยกว่าปกติ
ที่ได้รบั การรักษาด้วยยาอย่างสม่ าเสมอแล้ว แต่ยงั มี
อาการของภาวะแคลเซียมในเลือดต่ า หรือสูงเป็ นครัง้
คราว

ตัวอย่างที่ 17.9
ประวัติ

ผูป้ ่วยชายอายุ 42 ปี หลังจากผ่าตัด parathyroid adenoma ได้ 1 วันพบว่ามีอาการชารอบปาก
และเป็ นตะคริว ตรวจร่างกายพบ Chovstek’s sign ได้ผลบวก serum calcium 7.6 มก/ดล
(ค่าปกติ 8.5-10.5) ได้ให้การรักษาโดยให้แคลเซียมเสริม 1 สัปดาห์หลังผ่าตัด สามารถหยุดยา
แคลเซียมได้ ระดับแคลเซียมในเลือดกลับมาเป็ นปกติ และผูป้ ว่ ยไม่มอี าการชา หรือเป็ นตะคริวอีก

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 0 เนื่องจากผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่เกิด ภาวะ hypocalcemia ชัวคราวและกลั
่
บ
ปกติภายในไม่กส่ี ปั ดาห์
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ตัวอย่างที่ 17.10
ผูป้ ่วยหญิง อายุ 62 ปี ได้รบั การผ่าตัดต่อม parathyroid hyperplasia หลังผ่าตัดมีภาวะระดับ

ประวัติ

serum calcium ต่ า ได้รบั การรักษาด้วย calcium carbonate 1000 มก. ต่อวัน ผูป้ ่วยไม่มี
อาการ ระดับ calcium ปกติ แต่เมื่อผูป้ ว่ ยขาดยาจะเริม่ มีอาการ ชารอบปาก และบริเวณปลาย
มือปลายเท้า
ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 3 ของทัง้ ร่างกาย เนื่องจากมีอาการน้อย แก้ไขได้ดว้ ยยารับประทาน

ตัวอย่างที่ 17.11
ผูป้ ่วยชายอายุ 58 ปี ผ่าตัดต่อม parathyroid 3½ ต่อม เมื่อ 3 เดือนก่อนหลังผ่าตัดมีอาการ

ประวัติ

hypocalcaemia เป็ นตะคริวบ่อยๆ ทัง้ ทีไ่ ด้รบั ยา calcium และวิตามินดี
ผลการประเมิ น

สูญเสีย สมรรถภาพร้อยละ 20 ของทัง้ ร่างกาย เนื่ องจากมีอาการหลังจากผ่ าตัดแล้วนาน
3 เดือน ซึง่ เป็ น permanent และต้องได้รบั ยาไปตลอด ยังมีอาการหลังรับประทานยาอยู่

17.4 ต่อมหมวกไตส่วน cortex
ต่อมหมวกไตส่วน Cortex ผลิต และหลัง่ adrenocortical hormone ซึง่ มีส่วนควบคุมน้ า และเกลือแร่ รวมทัง้ เม
ตะบอลิสมของ คาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน และยังมีบทบาทในปฏิกริ ยิ าการอักเสบ ระบบภูมคิ ุม้ กัน cell membrane
permeability และการพัฒนาของ secondary sex characteristics
ความผิดปกติทเ่ี กิดขึน้ อาจเกิดจากการหลังฮอร์
่ โมนทีม่ ากหรือน้อยเกินไป และอาจเกีย่ วข้องกับความผิดปกติ
ของต่อมไร้ท่ออื่นอย่างเช่น ต่อมใต้สมอง ซึง่ ต้องได้รบั การประเมินไปพร้อมกันโดยอาศัย Combined value chart เพื่อ
ประเมินการสูญเสียสมรรถภาพการทางานทัวทั
่ ง้ ร่างกาย
17.4.1 การแปลผลอาการและอาการแสดงของความผิดปกติ ของต่อมหมวกไตส่วน cortex
การหลัง่ adrenocortical hormone ทีม่ ากเกินไปอาจเกิดจาก hyperplasia หรือเกิดจากเนื้องอกของ adrenal
cortex ทัง้ ชนิด benign และ malignant อาการและอาการแสดงทีเ่ กิดขึน้ เนื่องมาจากฮอร์โมนทีเ่ พิม่ ขึน้ ซึง่ ได้แก่
(1) Glucocorticoids
(2) Mineralocorticoids
(3) Androgens หรือ
(4) Estrogens
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ซึง่ ในบางกรณี การทีฮ่ อร์โมนชนิดหนึ่งหลังเพิ
่ ม่ ขึน้ แต่ฮอร์โ มนชนิดอื่นอาจหลังน้
่ อยลงก็ได้ สาหรับสาเหตุทพ่ี บ
บ่อยทีส่ ุดของภาวะ adrenal hormone มากเกินก็คอื iatrogenic Cushing’s syndrome จากการได้รบั supraphysiologic
doses ของ glucocorticoids เพื่อรักษาโรคบางอย่างเช่น หอบหืด โรครูมาตอยด์ เป็ นต้น
โรคทีเ่ กิดจากการหลัง่ adrenocortical hormone มากเกินไปได้แก่ Cushing’s syndrome, adrenogenital syndrome
และ primary aldosteronism การหลังฮอร์
่ โมนมากเกินทีเ่ กิดจาก hyperplasia ของ adrenal cortex อาจสัมพันธ์กบั เนื้องอกของ
ต่อมใต้สมองส่วนหน้า หรือมะเร็งของอวัยวะอื่นทีห่ ลัง่ ectopic ACTH
ส่วนการขาดฮอร์โมนจากต่อมหมวกไต อาจเป็ นชนิด primary จากการผ่าตัดหรือการทาลายต่อมหมวกไต เช่น
ทีพ่ บในโรค Addison’s disease หรือจากมะเร็งทีแ่ พร่กระจายมา หรือชนิด secondary จากการขาดฮอร์โมน ACTH และ
ชนิด tertiary จากการขาดฮอร์โมน CRH จากฮัยโปธาลามัสก็ได้ การรักษาขึน้ อยู่กบั จานวนฮอร์โมนทีข่ าดไป ซึง่ อาจมี
เพียงชนิดเดียวเช่นที่พบใน hypoaldosteronism หรือขาดหลายชนิดเช่นในกรณีท่มี กี ารทาลายของต่อมหมวกไต ทัง้ นี้
การทีม่ ตี ่อมหมวกไตเหลือเพียงข้างเดียวก็สามารถทางานชดเชยข้างทีข่ าดไปได้
17.4.2 การประเมิ นหน้ าที่ของต่อมหมวกไตส่วน cortex อาศัยวิธกี ารได้แก่
(1) วัดปริมาณของ adrenocortical hormone ในปสั สาวะ เช่น การตรวจ free cortisol และการตรวจใน
พลาสมา เช่น การตรวจ cortisol และ aldosterone เป็ นต้น
(2) การวัดระดับ ACTH, serum electrolytes, ระดับน้าตาล และ creatinine ในพลาสมา
(3) วัดผลจากการตอบสนองต่ อการกด (suppression) หรือการกระตุ้น (stimulation) การทางานของต่อม
หมวกไต
(4) การตรวจทางรังสีของต่อมหมวกไต, CT scan, MRI, venous sinus sampling จากหลอดเลือดดาทีไ่ หล
กลับมาจากต่อมใต้สมอง เป็ นต้น
17.4.3 เกณฑ์การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของต่อมหมวกไตส่วน cortex
ภาวะ hypoadrenalism เป็ นภาวะทีต่ ้องการฮอร์โมน glucocorticoids และ/หรือ mineralocorticoids ชดเชยตลอด
ชีวติ การประเมินว่าผูป้ ่วยอาการดีขน้ึ หรือไม่อาจทาได้ยากเนื่องจากในขณะได้รบั ฮอร์โมนชดเชยอยู่ ผูป้ ่วยอาจสามารถใช้
ชีวติ ประจาวันได้ตามปกติ แต่อาจไม่สามารถปรับตัวต่อภาวะ stress เช่น ไข้, การบาดเจ็บ, การติดเชือ้ หรือแม้แต่อากาศที่
ร้อนจัดได้ ซึง่ การไม่สามารถตอบสนองต่อภาวะ stress นี้ จาเป็ นต้องได้รบั ความสนใจเป็ นพิเศษ
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ตารางที่ 17-5

เกณฑ์การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของร่างกายเนื่ องจากภาวะ hypoadrenalism

ระดับการสูญเสียสมรรถภาพ

อาการและอาการแสดง

ระดับที่ 1 สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 0 – 14

อาการและอาการแสดงของผูป้ ่วย สามารถควบคุมได้

ของทัง้ ร่างกาย

อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการใช้ยา

ระดับที่ 2 สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 15 – 29

อาการและอาการแสดงของผู้ป่วยไม่สามารถควบคุม

ของทัง้ ร่างกาย

ได้อย่ างเพีย งพอ ด้วยการใช้ยา โดยเฉพาะขณะมี
อาการเจ็บปว่ ยเฉียบพลัน

ระดับที่ 3 สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 30 – 90

ผู้ป่ ว ยมีอ าการและอาการแสดงของภาวะ adrenal

ของทัง้ ร่างกาย

crisis ขณะมีการเจ็บปว่ ย*

*ในกรณีน้จี ะพิจารณาว่าเป็ นการสูญเสียสมรรถภาพอย่างถาวรก็ต่อเมื่อเกิดขึน้ บ่อยๆ และ ควบคุมไม่ได้ดว้ ยการรักษา

ตัวอย่างที่ 17.12
ประวัติ

ผู้ป่วยหญิง อายุ 28 ปี มีอาการไข้ และเจ็บบริเวณต่ อมธัยรอยด์ วินิจฉัยว่าเป็ น subacute
painful thyroiditis ได้รบั การรักษาด้วย prednisone 20 มก. ต่อวันเป็ นเวลา 2 เดือน

อาการปัจจุบนั

อ่อนเพลียมาก ไม่มแี รง โดยเฉพาะเมื่ออยู่ในท่ายืนหลังจากหยุดยา prednisolone มา 2
สัปดาห์

การตรวจร่างกาย

ความดันโลหิต 120/80 มม.ปรอท อัตราการเต้นของหัวใจ 72 ครัง้ ต่ อนาทีในท่านอน และ
ความดันโลหิต 100/65 มม.ปรอท อัตราการเต้นของหัวใจ 92 ครัง้ ต่อนาทีในท่านัง่

การตรวจทางคลิ นิก

Serum sodium 128 mmol/L potassium 5.6 mmol/L plasma cortisol วัดที่ 8.00 น. 8 µg/dL
และไม่ตอบสนองต่อการให้ cortrosyn (ACTH) ได้เริม่ ให้ prednisone ชดเชย และลดขนาดลง
อย่างช้าๆ จนหยุดยาในเวลา 6 เดือน ซึง่ การทางานของต่อมหมวกไตได้ฟ้ืนตัวจนเป็ นปกติ

การวิ นิจฉัยโรค

Adrenal insufficiency จากการได้รบั exogenous glucocorticoids

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 0 ของทัง้ ร่างกาย

คาอธิ บาย

ผูป้ ว่ ยมีภาวะ relative adrenal insufficiency ระหว่างการรักษา แต่หลังการลดขนาด และหยุด
การรักษาด้วย prednisone แล้วการ ทางานของต่อมหมวกไตได้ฟ้ืนตัวจนเป็ นปกติ
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ตัวอย่างที่ 17.13
ประวัติ

ผูป้ ่วยหญิงอายุ 32 ปี มีประวัติเป็ น autoimmune thyroiditis เมื่อ 10 ปี ก่อน มารดาเป็ น
pernicious anemia

อาการปัจจุบนั

มีอาการอ่อนเพลียไม่มแี รงมากขึน้ เรื่อยๆ และคลื่นไส้ ตัง้ แต่ปีทแ่ี ล้ว น้ าหนักลดลง 6.75 กก. มี
หน้ามืดวิงเวียนเป็ นพักๆ เวลาลุกยืน และชอบทานเค็ม

การตรวจร่างกาย

ผูห้ ญิงรูปร่างผอม หนัก 49.5 กก. มี vitiligo เป็ นหย่อมๆ และผิวหนังมีสคี ล้าบริเวณ skin
creases ของมือ และบริเวณข้อศอก, หัวเข่า, คอ และใบหน้า ความดันโลหิต 120/80 มม.
ปรอท ในท่านอน และลดลงเป็ น 100/65 มม.ปรอท ในท่านัง่ ร่วมกับอัตราการเต้นของหัวใจ
เร็วขึน้ มีขนทีร่ กั แร้และหัวหน่าวเพียงเล็กน้อย

การตรวจทางคลิ นิก

Serum sodium 122 mmol/L potassium 6 mmol/L BUN 30 มก./ดล plasma ACTH วัดที่
8.00 น. มีระดับสูงขึน้ 200 pg/mL (ค่าปกติ 30-120) plasma cortisol วัดที่ 8.00 น. มีระดับ
ต่ าลง 8 µg/dL (ค่าปกติ 8 - 25) และเพิม่ ขึน้ เล็กน้อยเป็ น 10 µg/dL หลังการฉีด cortrosyn
(ACTH) ระดับ dehydroepiandrosterone sulfate (DHEA-S) และ free testosterone ต่ า
ระดับธัยรอยด์ฮอร์โมนปกติ

การวิ นิจฉัยโรค

Addison’s disease

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 10 ของทัง้ ร่างกาย

คาอธิ บาย

ภาวะ hypoadrenalism เป็ นชนิดถาวรทาให้ตอ้ งให้ฮอร์โมน glucocorticoids และ
mineralocorticoids ชดเชยตลอดชีวติ เพื่อให้สามารถใช้ชวี ติ ประจาวันและทากิจกรรมต่างๆได้
ตามปกติ

ตัวอย่างที่ 17.14
ประวัติ

ผูป้ ่วยหญิงอายุ 68 ปี มปี ระวัตเิ ป็ น Addison’s disease มา 20 ปี และ diverticulitis มา 5 ปี
มีอาการของ diverticulitis หลายครัง้ ซึ่งระหว่างนัน้ ต้องมีการปรับขนาดของ glucocorticoids
เนื่องจากมีภาวะ relative adrenal insufficiency

อาการปัจจุบนั

มีอ าการปวดท้อ งน้ อ ยด้า นซ้า ยมากขึ้น มา 3 วัน มีไ ข้ 38.4 องศาเซลเซีย สร่ ว มกับ อาการ
อ่อนเพลียไม่มแี รง และคลื่นไส้อาเจียน
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การตรวจร่างกาย

กดเจ็บบริเวณท้องน้อยด้านซ้ายมาก ไม่มี rebound tenderness ความดันโลหิต 110/70 มม.
ปรอท อัตราการเต้นของหัวใจ 86 ครัง้ ต่ อนาทีในท่านอน และลดลงเป็ น 95/55 มม.ปรอท
ร่วมกับอัตราการเต้นของหัวใจ 108 ครัง้ ต่อนาทีในท่านัง่ เยื่อบุปากแห้ง

การตรวจทางคลิ นิก

Serum sodium 126 mmol/L potassium 5.2 mmol/L BUN 30 มก./ดล ESR 64 มม./ชม. เม็ด
เลือดขาว 15,000/cumm และมี neutrophil เด่น อาการและอาการแสดงต่างๆ รวมทัง้ ความ
ผิดปกติของผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิก ารอัน เนื่องมาจากภาวะ adrenal insufficiency
หายไปด้ ว ยการให้ fludrocortisone ขนาดปกติ คื อ 0.1 มก. ต่ อ วัน และเพิ่ ม ขนาดของ
prednisolone เป็ น 20 มก. ต่อวัน ซึง่ ต่อมาได้ลดลงเป็ นขนาดปกติเมื่ออาการของ diverticulitis
ดีขน้ึ

การวิ นิจฉัยโรค

Addison’s disease และ recurrent febrile illness

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 25 ของทัง้ ร่างกาย

คาอธิ บาย

ให้คงขนาดของฮอร์โมนชดเชยไว้ต่อไป ซึ่งมีผลเพียงเล็กน้ อยต่ อความสามารถในการทา
กิจกรรมต่างๆในชีวติ ประจาวัน อย่างไรก็ดี การมี febrile illness บ่อยๆ ทาให้เกิดมีภาวะ
adrenal insufficiency ขึน้ ซึง่ มีผลเพิม่ อัตราพิการ และอาจเพิม่ อัตราตาย

ตัวอย่างที่ 17.15
ประวัติ

ผูป้ ว่ ยชายอายุ 72 ปี มีประวัตเิ ป็ น Addison’s disease มา 20 ปี และกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
2 ปี ก่อน ทาให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวและต้องใช้ยา digoxin, ACE inhibitor และยาขับปสั สาวะ
เมื่ออาการหัวใจล้มเหลวเลวลงก็ต้องเพิม่ ขนาดของ glucocorticoids และ mineralocorticoids
ชดเชยขึน้ ซึง่ มักทาให้เกิดภาวะน้าคัง่

อาการปัจจุบนั

เหนื่อยหอบ นอนราบไม่ได้ บวมบริเวณเท้า อ่อนเพลียไม่มแี รง และคลื่นไส้อาเจียน

การตรวจร่างกาย

ความดันโลหิต 105/70 มม.ปรอท อัตราการเต้นของหัวใจ 104 ครัง้ ต่อนาทีในท่านอน และ
ลดลงเป็ น 90/55 มม.ปรอท ร่วมกับอัตราการเต้นของหัวใจ 120 ครัง้ ต่อนาทีในท่านัง่ ปอดมี
เสียง basilar rales ทัง้ 2 ข้าง เท้าบวม มี vitiligo ทีห่ ลังและหน้าอก ผิวหนังมีสคี ล้าบริเวณ
แผลผ่าตัด appendectomy และ skin creases ของมือ,ข้อศอก และ หัวเข่า

การตรวจทางคลิ นิก

Serum sodium 122 mmol/L potassium 3.6 mmol/L BUN 42 มก. /ดล

การวิ นิจฉัยโรค

Addison’s disease และหัวใจล้มเหลว
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ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 60 ของทัง้ ร่างกาย เนื่องจาก Addison’s disease ซึง่ ยังต้องนามา
ประมวลร่วมกับระดับการสูญเสียอันเนื่องมาจากภาวะหัวใจล้มเหลว (ดู combined value chart
สาหรับการประมวลความสูญเสียสมรรถภาพการทางานทัง้ บุคคล)

คาอธิ บาย

ควบคุมภาวะ adrenal insufficiency อย่างเพียงพอได้ยากเนื่องจากการรักษาจะทาให้เกิดผล
เสียต่อภาวะหัวใจล้มเหลว

ตัวอย่างที่ 17.16
ประวัติ

ผูป้ ว่ ยชายอายุ 46 ปี มีประวัตเิ ป็ นโรคเบาหวานชนิดที่ 1 มา 40 ปี และควบคุมระดับน้าตาลใน
เลือดได้ไม่ดี มี proliferative retinopathy, nephropathy, neuropathy และ neurogenic
bladder ร่วมกับมีประวัตเิ ป็ น Addison’s disease มา 10 ปี ซึง่ ควบคุมได้ดดี ว้ ย physiologic
dose ของ prednisolone และ fludrocortisone acetate มีภาวะติดเชือ้ เป็ นระยะ รวมทัง้
pyelonephritis ซึง่ ต้องการการปรับขนาดทัง้ อินซูลนิ และ hydrocortisone เข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาลด้วย pyelonephritis จาก candida albicans และ sepsis

อาการปัจจุบนั

มีไข้ หนาวสัน่ อ่อนเพลียไม่มแี รง และคลื่นไส้อาเจียน

การตรวจร่างกาย

มีไข้ 38.9° องศาเซลเซียส ความดันโลหิต 110/80 มม.ปรอท อัตราการเต้นของหัวใจ 76 ครัง้
ต่อนาทีในท่านอน และลดลงเป็ น 80/65 มม.ปรอท ร่วมกับอัตราการเต้นของหัวใจ 76 ครัง้ ต่อ
นาทีในท่านัง่ ผิวหนังมีสคี ล้าบริเวณแผลเป็ นทีข่ า skin creases ของมือ ข้อศอก และหัวเข่า

การตรวจทางคลิ นิก

Serum sodium 123 mmol/L potassium 5.8 mmol/L ผลการเพาะเชือ้ ในเลือดขึน้ candida
albicans 3 ขวด

การวิ นิจฉัยโรค

Addison’s disease, type 1 diabetes mellitus, candida sepsis และ pyelonephritis

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 70 ของทัง้ ร่างกายเนื่องจาก Addison’s disease ซึง่ ยังต้องนามา
ประมวลร่วมกับระดับการสูญเสียอันเนื่องมาจาก candida sepsis เพื่อประมวลความสูญเสีย
สมรรถภาพการทางานทัง้ บุคคล

คาอธิ บาย

ได้เพิม่ ขนาดของ prednisolone เป็ น 10 มก. ต่อวัน ซึง่ ยังไม่ถงึ ขนาดทีต่ ้องการเนื่องจากจะมี
ผลเสียต่อระบบภูมคิ ุ้มกันของร่างกายและจะบดบังอาการติดเชือ้ การควบคุมภาวะ adrenal
insufficiency อย่างเพียงพอทาได้ยากเนื่องจากการรักษาจะทาให้เกิดผลเสียต่อภาวะ candida
sepsis
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ภาวะ hypercortisolism ซึง่ เป็ นผลข้างเคียงจากการได้รบั glucocorticoids ในขนาด supraphysiologic หรือที่
เรียกว่า iatrogenic Cushing’s syndrome ขึน้ อยู่กบั ขนาดและระยะเวลาทีไ่ ด้รบั ยา ทาให้เกิด osteoporosis ความดันโลหิต
สูง เบาหวาน และ catabolic effect เป็ นสาเหตุของ cataracts, aseptic necrosis, myopathy, striae และมีรอยจ้าตาม
ผิวหนังง่าย การสูญเสียสมรรถภาพการทางานอย่างถาวรอาจจัดระดับได้ตงั ้ แต่ 0%-100% ขึน้ อยู่กบั ความรุนแรงและ
ระยะเวลาของโรคทีเ่ กิดจากการได้รบั steroids
ตารางที่ 17-6

เกณฑ์การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของร่างกายเนื่ องจากภาวะ ภาวะ hypercortisolism

ระดับการสูญเสียสมรรถภาพ

อาการและอาการแสดง

ระดับที่ 1 สูญเสียฯ ร้อยละ 0 – 14

ผูป้ ่วยที่มภี าวะ hypercortisolism ซึง่ มีความรุนแรงเพียง

ของทัง้ ร่างกาย

เล็กน้อย เช่น ผู้ป่วยที่มีภาวะดังกล่าวที่สามารถรักษาได้
ด้วยการผ่าตัดเอาเนื้องอกของต่ อมใต้สมองหรือ เนื้องอก
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 จากการได้รบั glucocorticoids ในขนาด
ปานกลาง

ระดับที่ 2 สูญเสียฯ ร้อยละ 15 – 39

ผู้ป่วยที่มภี าวะ hypercortisolism ซึ่งมีความรุนแรงปาน

ของทัง้ ร่างกาย

กลาง เช่น ผูป้ ่วยทีม่ ี 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 หรื อผู ้ป่ าวที่ เ กิ ด ถาวะ hypercortisolism
จากการได้รบั glucocorticoids ในขนาดสูง

ระดับที่ 3 สูญเสียฯ ร้อยละ 40 ขึน้ ไป

ผู้ป่วยที่มีภาวะ hypercortisolism ซึ่งมีความรุนแรงมาก

ของทัง้ ร่างกาย

เช่นผู้ป่วยที่มมี ะเร็งของต่อมหมวกไตในระยะแพร่กระจาย
โดยที่ระดับร้อยละของการสูญเสียสมรรถภาพขึน้ อยู่กบั ผล
ของมะเร็งทีม่ ตี ่อระบบอวัยวะอื่น ๆ

หมายเหตุ ตารางนี้ควรนาไปใช้สาหรับ การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพอันเนื่องมาจากผลทัวไปของ
่
adrenal steroid ยกตัวอย่างเช่น myopathy, มี
รอยจ้าตามผิวหนังง่าย และโรคอ้วน และควรนาไปรวมกับการสูญเสียสมรรถภาพเนื่องจากระบบอวัยวะอื่น ๆ โดยใช้ตารางค่ารวม เช่น เบาหวาน หรือกระดูกหักจาก
osteoporosis เป็ นต้น

713
ตัวอย่างที่ 17.17
ประวัติ

ผูป้ ่วยหญิงอายุ 30 ปี ไม่มปี ระวัติอะไรเป็ นพิเศษนอกจากเคยคลอดบุตร 2 คน ซึ่งปจั จุบนั
อายุ 6 และ 4 ปี

อาการปัจจุบนั

มีกล้ามเนื้ออ่อนแรงมากขึ้นเรื่อยๆมา 2 ปี ร่วมกับมีรอยจ้าตามผิวหนังง่าย มีขนดก และสิวที่
ใบหน้า น้าหนักขึน้ และซึมเศร้า

การตรวจร่างกาย

ความดันโลหิต 160/80 มม.ปรอท อัตราการเต้นของหัวใจ 68 ครัง้ ต่อนาที มี central obesity
กล้ามเนื้อต้นแขนและขาอ่อนแรงและลีบปานกลาง หน้ากลมและมีสวิ มาก มี red striae ที่
บริเวณก้น สีขา้ งทัง้ 2 ข้าง และท้องน้ อย มี vellous hair ขึน้ ที่ใบหน้ าและแขนเล็กน้อย
มี dark terminal hair ขึน้ ทีห่ น้าอกและท้องช่วงบน

การตรวจทางคลิ นิก

diurnal variation ของการหลัง่ cortisol เสียไป เห็นได้จากค่า cortisol เวลา 8.00 น. และ
22.00 น. เท่ากับ 25 µg/dL และ 22 µg/dL ตามลาดับ ค่า free cortisol ในปสั สาวะสูง 350
µg/24 ชม. วัดระดับ ACTH ในพลาสมามีค่าต่ า ระดับ cortisol และ free cortisol ในปสั สาวะ
ไม่ถูกกดด้วยการทา dexamethasone suppression test โดยใช้ dexamethasone 2 และ 8
มก. ตามลาดับ CT scan abdomen พบ เนื้องอกขนาด 3 ซม. ทีต่ ่อมหมวกไตข้างซ้าย ผูป้ ว่ ย
ได้ ร ั บ การผ่ า ตั ด ต่ อ มหมวกไตข้ า งซ้ า ยออกทางสี ข้ า ง ซึ่ ง ท าให้ อ าการจากภาวะ
hyperadrenalism หายไป และได้รบั glucocorticoid ชดเชยซึง่ ลดขนาดลงใน 6 เดือน

การวิ นิจฉัยโรค

Cushing’s syndrome จาก adrenocortical tumor

ผลการประเมิ น

สูญ เสีย สมรรถภาพร้อ ยละ 0 ของทัง้ ร่ า งกาย ภายหลัง จากอาการและอาการแสดงหาย
เป็ นปกติ

คาอธิ บาย

ผู้ป่วยรายนี้ได้รบั การพิจารณาว่าหายขาด เนื่องจากการผ่าตัดสามารถรักษาภาวะ adrenal
adenoma ได้ 100%

ตัวอย่างที่ 17.18
ประวัติ

ผูป้ ว่ ยหญิงอายุ 21 ปี ไม่มปี ระวัตอิ ะไรเป็ นพิเศษ

อาการปัจจุบนั

มีสวิ และขนมากขึน้ เรื่อยๆ และประจาเดือนมาไม่สม่าเสมอตัง้ แต่เข้าวัยรุ่นเมื่ออายุ 13 ปี รูส้ กึ
ขาดความมันใจและซึ
่
มเศร้าเนื่องจากรูปลักษณ์และมีปญั หาในการเข้าสังคม
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การตรวจร่างกาย

ความดันโลหิต 120/80 มม.ปรอท อัตราการเต้นของหัวใจ 80 ครัง้ ต่อนาที ส่วนสูง 167.6 ซม.
น้ าหนัก 72 กก. มี dark terminal hairs เพิม่ ขึน้ มากทีห่ ลังและหน้าอกส่วนบนรวมทัง้ บริเวณ
รอบหัวนม หน้าท้อง และ ต้นขา และมี dark vellous hairs ทีใ่ บหน้าและแขน ไม่พบ striae
หรือ purpura ไม่มกี ล้ามเนื้ออ่อนแรง

การตรวจทางคลิ นิก

ระดับ DHEA-S ในพลาสมาสูง 4,000 µg/mL free testosterone 12.2 pg/mL ระดับ estradiol,
LH และ cortisol อยู่ในเกณฑ์ปกติ และถูกกดให้ปกติหลังการให้ dexamethasone 1 มก. และ
มีระดับ 17 -hydroxyprogesterone สูงเล็กน้อย (120 µg/dL) และสูงขึน้ มากหลังการให้
cosyntropin (ACTH) ผ ล ก า ร ต ร ว จ ท า ง ห้ อ ง ป ฏิ บ ั ติ ก า ร ก ลั บ เ ป็ น ป ก ติ ห ลั ง ก า ร ใ ห้
dexamethasone 0.5 มก. ก่อนนอน สิวหายไป อาการขนดกลดลงแต่ไม่หายสนิท และ
ประจาเดือนกลับมาสม่าเสมอ

การวิ นิจฉัยโรค

Adult-onset 21-hydroxylase deficiency

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 14 ของทัง้ ร่างกาย

คาอธิ บาย

ั หาในเรื่อ งขาดความมัน่ ใจในตนเองและการ
อาการขนดกอาจไม่ ห ายสนิ ท ท าให้ย ัง มีป ญ
เข้าสังคม การประเมินความรุนแรงในเรื่องความผิดปกติของจิตใจและพฤติกรรม

ตัวอย่างที่ 17.19
ประวัติ

ผูป้ ว่ ยหญิงอายุ 56 ปี มีประวัตโิ รคหอบหืดมา 10 ปี มีอาการเลวลง และตอบสนองต่อยาขยาย
หลอดลมลดลงเรื่อยๆ และต้องใช้ยา prednisone 15 ถึง 20 มก. ต่อวันในปี ทผ่ี ่านมา

อาการปัจจุบนั

น้ าหนักขึน้ 6.75 กก. และมีการบวมทีเ่ ท้า ในปี ทผ่ี ่านมา มีสวิ ทีใ่ บหน้า มีรอยจ้าตามผิวหนัง
ง่าย เชื้อราที่ช่องคลอด และปวดหลังเฉียบพลันซึ่งอาการเป็ นมาตลอดหนึ่งเดือนที่ผ่านมา
การตรวจร่างกายมีลกั ษณะ cushingoid มีรอยจ้าหลายแห่งทีแ่ ขน มีเกลือ้ นทีห่ น้าอก กดเจ็บ
บริเวณ L4 vertebra และกล้ามเนื้อ paralumbar เกร็งทัง้ 2 ข้าง มีตกขาวลักษณะคล้ายเนย
ออกจากช่องคลอดบ่งถึงการติดเชือ้ รา

การตรวจทางคลิ นิก

ผลการเพาะเชือ้ จากตกขาวพบมี Candida albicans ขึน้ มาก เอ็กซเรย์กระดูกสันหลังพบมี
osteoporosis และ compression fracture ที่ L2 vertebra

การวิ นิจฉัยโรค

Iatrogenic cushing’s syndrome
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ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 20 ของทัง้ ร่างกาย เนื่องจาก Cushing’s syndrome ซึง่ ยังต้องนามา
ประมวลร่วมกับระดับการสูญเสียอันเนื่องมาจาก vertebral collapse การสูญเสียสมรรถภาพ
การทางานของปอดและทางนรีเวช

คาอธิ บาย

ผูป้ ่วยยังคงมีโอกาสสูญเสียสมรรถภาพมากขึน้ ในอนาคตจากภาวะ hypercortisolism หากไม่
สามารถลดขนาดหรือหยุดการใช้ glucocorticoid ได้

ตัวอย่างที่ 17.20
ประวัติ

ผูป้ ่วยชายอายุ 54 ปี ได้รบั การรักษา Cushing’s disease โดยวิธี transsphenoidal
microaclenomectomy เมื่อ 2 ปี ก่อน

อาการปัจจุบนั

น้าหนักขึน้ 9.0 กก. มีสวิ มาก ข้อเท้าบวม กล้ามเนื้อต้นแขนต้นขาอ่อนแรง และอ่อนเพลียมา
6 เดือน

การตรวจร่างกาย

ความดันโลหิต 150/100 มม.ปรอท อัตราการเต้นของหัวใจ 84 ครัง้ ต่อนาที มี central obesity
และหน้าแดงกลม มี red striae ทีห่ น้าท้องและสีขา้ ง กล้ามเนื้อต้นแขนต้นขา อ่อนแรง

การตรวจทางคลิ นิก

Serum sodium 148 mmol/L potassium 2.8 mmol/L BUN 14 mg/dL ระดับ ACTH ใน
พลาสมาสูง 150 pg/mL free cortisol ในปสั สาวะสูง : 300 µg/24 ชม. ระดับ cortisol ใน
พลาสมา ตอน 8.00 น. เท่ากับ 20 ug/dL และตอน 22.00 น. เท่ากับ 22 µg/dL ระดับ cortisol
ในพลาสมา และ free cortisol ในปสั สาวะไม่ถูกกดด้วยการทา low-dose dexamethasone
suppression test แต่ถูกกดได้ดว้ ย high-dose dexamethasone, MRI pituitary ไม่พบเนื้องอก
แต่ CTscan abdomen พบ adrenal hyperplasia ทัง้ สองข้าง ผูป้ ่วยได้รบั การรักษาโดยการ
ฉายแสง 4,500 rads conventional megavoltage ที่ บ ริ เ วณต่ อมใต้ ส มอง และได้ ร ั บ
ketoconazole เพื่อควบคุมอาการ

การวิ นิจฉัยโรค

Recurrent Cushing’s disease

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 25 ของทัง้ ร่างกาย

คาอธิ บาย

รัก ษาโดยการฉายแสงเพื่อ เลี่ย งการผ่ า ตัด ซ้ า ร่ ว มกับ การให้ mitotane เพื่อ ลดการสร้า ง
glucocorticoids จากต่อมหมวกไต เนื่องจากกว่าทีก่ ารฉายแสงจะได้ผลเต็มทีอ่ าจต้องใช้เวลา
ถึง 18 เดือน ผลข้างเคียงของ mitotane ทีพ่ บบ่อยได้แก่ อาการคลื่นไส้อาเจียน และ เบื่อ
อาหาร และเมื่ออาการของโรคหายไป การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพอาจลดลง
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ตัวอย่างที่ 17.21
ประวัติ

ผูป้ ว่ ยชายอายุ 74 ปี 18 เดือนหลังการผ่าตัดรักษา adrenal carcinoma

อาการปัจจุบนั

อ่อนเพลีย ไม่มแี รง น้าหนักขึน้ และบวม เจ็บหน้าอก หายใจไม่สะดวก ไม่สามารถทากิจวัตร
ประจาวันหรือออกแรงเพียงเล็กน้อย

การตรวจร่างกาย

ความดันโลหิต 160/100 มม.ปรอท อัตราการเต้นของหัวใจ 80 ครัง้ ต่อนาที หน้าแดงและ มีสวิ
มี central obesity ขาบวมทัง้ 2 ข้าง คลาได้กอ้ นทีท่ อ้ งด้านซ้าย มี pleural effusion ข้างซ้าย

การตรวจทางคลิ นิก

ระดับ free cortisol ในปสั สาวะสูง 300 µg/24 ชม. 17-ketosteroid (17-KS) สูงมาก 70 มก./24
ชม. Serum sodium 148 mmol/L, potassium 2.6 mmol/L เอ็กซเรย์ปอดพบก้อนขนาดใหญ่ท่ี
ปอดซ้าย และมี pleural effusion ปริมาณมาก,MRI abdomen พบ adrenal mass ขนาดใหญ่
ซึง่ ลุกลามไปยังเนื้อเยื่อรอบข้าง เข้าได้กบั adrenal carcinoma

การวิ นิจฉัยโรค

Recurrent adrenal carcinoma แพร่กระจายไปทีป่ อด

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 95 ของทัง้ ร่างกาย

คาอธิ บาย

แม้ว่าการให้ mitotane อาจจะควบคุมอาการของ hyperadrenalism ได้ แต่โรคก็ยงั คงลุกลาม
และคาดว่าจะมีชวี ติ อยู่ได้ไม่เกิน 6 เดือน ให้ประมวลการสูญเสียสมรรถภาพร่วมกับการสูญเสีย
สมรรถภาพอันเนื่องมาจากมะเร็งแพร่กระจาย

17.5 ต่อมหมวกไตส่วน Medulla
ต่อมหมวกไตส่วน Medulla ทาหน้าที่สร้างและหลัง่ catecholamine เพื่อควบคุมแรงดันโลหิตและ
จานวนเลือดทีห่ วั ใจส่งออกไปหล่อเลีย้ งร่างกาย (cardiac output) และมีผลต่อเมตะบอลิสมบางอย่าง
การสร้ า งฮอร์ โ มนมากกว่ า ปกติ ข องต่ อ มหมวกไตส่ ว น

medulla

อาจเกิด จากเนื้ อ งอก

pheochromocytoma ซึง่ ทาให้เกิดความดันโลหิตสูง ในปจั จุบนั พบว่า pheochromocytoma เป็ นมะเร็งได้ประมาณร้อยละ
10 และอาจพบร่วมกับ multiple endocrine neoplasia
17.5.1 การแปลผลอาการและอาการแสดงของความผิดปกติ ของ ต่อมหมวกไตส่วน medulla
การหลัง่ catecholamine ออกมามาก ทาให้ความดันโลหิตสูง ใจสัน่ ปวดศีรษะ และเหงื่อแตกเป็ นพักๆ
อาการความดันโลหิตสูงอาจเป็ นพักๆ หรือเป็ นตลอดเวลา
การประเมิ นหน้ าที่ต่อมหมวกไตส่วน medulla
1. การตรวจระดับ VMA (vanillyl mandelic acid), metanephrine และ catecholamine ในปสั สาวะ
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2. การตรวจทางรังสี เช่น CT, MRI, metaiodobenzyl guanidine (MIBG) scan
ตารางที่ 17-7

เกณฑ์การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของร่างกายเนื่ องจาก pheochromocytoma

ระดับการสูญเสียสมรรถภาพ
ระดับที่ 1 สูญเสียฯ ร้อยละ 0-14 ของทัง้ ร่างกาย

อาการและอาการแสดง
ผู้ป่วย pheochromocytoma ที่มีความดันโลหิตสูง
เป็ นมาไม่นาน ยังไม่มภี าวะแทรกซ้อนของระบบหัวใจ
และหลอดเลือดและได้รบั การผ่าตัดเอาเนื้องอกออก
แล้วหลังผ่าตัด ไม่มอี าการหลงเหลืออยู่

ระดับที่ 2 สูญเสียฯ ร้อยละ 15-29 ของทัง้ ร่างกาย

ผูป้ ่วย pheochromocytoma ที่ผ่าตัดไม่ได้ แต่อาการ
และอาการแสดงยังควบคุมได้ดดี ว้ ยยา

ระดับที่ 3 สูญเสียฯ ร้อยละ 30-90 ของทัง้ ร่างกาย

ผูป้ ่วย pheochromocytoma ทีม่ กี ารแพร่กระจายของ
มะเร็งไปทัวร่
่ างกาย และไม่สามารถควบคุมอาการและ
อาการแสดงได้ดดี ว้ ยยา

ตัวอย่างที่ 17.22
ประวัติ

ผูป้ ่วยชายอายุ 42 ปี ทราบว่าเป็ นโรคความดันโลหิตสูงมา 1 ปี รับประทานยาลดความดัน
โลหิตอยู่ แต่ไม่สม่าเสมอ

อาการปัจจุบนั

มีอาการปวดศรีษะ ใจสัน่ เหงื่อแตก เป็ นๆหายๆบางครัง้ มีอาการนานหลายชัวโมง
่

การการตรวจร่างกาย

ความดันโลหิต 130/80 มม.ปรอท ชีพจร 76/นาที (ขณะไม่มอี าการ) ความดันโลหิต 170/110
มม.ปรอท ชีพจร 120/นาที (ขณะมีอาการ)

การตรวจทางคลิ นิก

24-hour urine: vanillylmandelic acid (VMA) 20 มก./24 ชม. (ค่าปกติ 0-10) CT scan พบ
ก้อนเนื้องอกขนาด 3 ซม. ทีต่ ่อมหมวกไตข้างซ้าย

การรักษา

ผูป้ ่วยได้รบั การผ่าตัดเอาก้อนเนื้องอกที่ต่อมหมวกไตข้างซ้ายออก ความดันโลหิตลดลงเป็ น
ปกติภายหลังการผ่าตัด

การวิ นิจฉัย

Pheochromocytoma

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 0 ของทัง้ ร่างกาย
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ภายหลังการผ่าตัด ความดันโลหิตลดลงมาเป็ นปกติ โดยไม่ต้องรับประทานยาลดความดัน
โลหิต บ่งชี้ว่าผู้ป่วยได้รบั การผ่าตัดเอาก้อนเนื้องอกที่เป็ นสาเหตุของความดันโลหิตสูงออก
หมดแล้ว ในกรณีน้สี รุปได้ว่าผูป้ ว่ ยได้หายขาดจากโรคแล้ว จึงไม่มคี วามสูญเสียเหลืออยู่

ตัวอย่างที่ 17.23
ประวัติ

ผูป้ ่วยชายอายุ 64 ปี เป็ นโรคความดันโลหิตสูงมา 1 ปี รับประทานยาหลายชนิดลดความดัน
โลหิตอยู่เป็ นประจา และพบแพทย์โดยสม่าเสมอ แต่ยงั คงมีความดันโลหิตสูง

อาการปัจจุบนั

มีอาการปวดศีรษะรุนแรง ใจสัน่ เหงื่อแตกท่วมตัว มือสัน่ และอ่อนเพลียเป็ นๆหายๆอย่างน้อย
วันละ 3 ครัง้

การการตรวจร่างกาย

ความดันโลหิต 180/120 มม.ปรอท ชีพจร 112/นาที (ท่านอน) ความดันโลหิต 150/100 มม.
ปรอท ชีพจร 120/นาที (ท่านัง)่

การตรวจทางคลิ นิก

24-hour urine: vanillylmandelic acid (VMA) 30 มก./24 ชม.(ค่าปกติ 0-10) CT scan พบ
ก้อนเนื้องอกขนาดใหญ่ทต่ี ่อมหมวกไตข้างซ้าย และลามไปถึง retroperitoneum

การรักษา

ผูป้ ว่ ยได้รบั การรักษาด้วย prazosin 4 มก. วันละ 3 ครัง้ และ metoprolol 50 มก. วันละ 2 ครัง้
การผ่าตัดเอาก้อนเนื้องอกทีต่ ่อมหมวกไตข้างซ้ายออก ความดันโลหิตลดลงเป็ นปกติภายหลัง
การผ่าตัด

การวิ นิจฉัยโรค

Malignant pheochromocytoma

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 20 ของทัง้ ร่างกาย

คาอธิ บาย

เนื่องจากผู้ป่วยเป็ นมะเร็งของต่อมหมวกไต มีอาการรุนแรง ต้องใช้ยาขนาดสูง แม้จะให้การ
รักษาแล้วมะเร็งก็ยงั อาจกลับเป็ นขึน้ มาใหม่ได้

ตัวอย่างที่ 17.24
ประวัติ

ผูป้ ่วยชายอายุ 62 ปี เป็ นโรคความดันโลหิตสูงมา 2 ปี แม้ว่าผูป้ ่วยจะได้รบั ประทานยาหลาย
ชนิดลดความดันโลหิตอยู่เป็ นประจา และพบแพทย์โดยสม่าเสมอ แต่ยงั คงมีความดันโลหิตสูง
และบางครัง้ สูงมาก

อาการปัจจุบนั

ยังมีอาการปวดศีรษะรุนแรง ใจสัน่ เหงื่อแตกท่วมตัว มือสัน่ และอ่อนเพลีย และแน่ นหน้าอก
ไม่สามารถทากิจวัตรประจาวันได้
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การการตรวจร่างกาย

ความดันโลหิต 200/130 มม.ปรอท ชีพจร 110/นาที (ท่านอน)

การตรวจทางคลิ นิก

24-hour urine: vanillylmandelic acid (VMA) 40 มก./24 ชม. (ค่าปกติ 0-10 )
CT scan พบ peritoneal extension of left adrenal gland tumor (ก้อนเนื้องอกทีต่ ่อมหมวก
ไตข้างซ้ายมีขนาดใหญ่มากขึน้ และลามไปถึงชัน้ peritoneum)
I-MIBG scan พบ skeletal metastases

การรักษา

ผูป้ ่วยได้รบั การรักษาด้วย prazosine 6 มก. วันละ 2 ครัง้ และ metoprolol 100 มก.วันละ 2
ครัง้ ความดันโลหิตยังอยู่ทร่ี ะดับ 160/100 มม.ปรอท และยังคงมีอาการกาเริบเป็ นพักๆ

การวิ นิจฉัยโรค

Malignant pheochromocytoma ไม่สามารถควบคุมอาการได้ดดี ว้ ยการรักษาทางยา

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 90

คาอธิ บาย

การพยากรณ์โรคอยู่ในขัน้ ไม่ดอี ย่างมาก เนื่องจากแม้ว่าจะได้รบั การผ่าตัด ก็ยงั มีกอ้ นมะเร็ง
กลับขึน้ มาใหม่ และลุกลามมากกว่าเดิม ไม่สามารถรักษา และไม่สามารถคุมอาการให้หายขาด
ได้

ตัวอย่างที่ 17.25
ประวัติ

ผูป้ ่วยชายอายุ 20 ปี ทราบว่าเป็ นโรคความดันโลหิตสูงมา 1 ปี รับประทานยาลดความดัน
โลหิตอยู่ แต่ไม่สม่าเสมอ

อาการปัจจุบนั

มีอาการปวดศีรษะ ใจสัน่ เหงื่อแตก เป็ นๆ หายๆ บางครัง้ มีอาการนานหลายชัวโมง
่

การตรวจร่างกาย

ความดันโลหิต 120/80 มม.ปรอท ชีพจร 72/นาที (ขณะไม่มอี าการ) ความดันโลหิต 180/110
มม. ปรอท ชีพจร 120/นาที (ขณะมีอาการ)

การตรวจทางคลิ นิก

24-hour urine: vanillylmandelic acid (VMA) 18 มก./24 ชม.
CT scan พบ ต่อมหมวกไตมีขนาดใหญ่ 3 ซม. ทัง้ 2 ข้าง

การรักษา

ผูป้ ่วยได้รบั การผ่าตัดเอาต่อมหมวกไตข้างซ้ายออก เกิดภาวะ adrenal insufficiency มีความ
ดันโลหิตต่ า และมีปญั หา hyponatremia, hyperkalemia ภายหลังการผ่าตัด จาเป็ นต้อง
รับประทาน prednisolone และ fludrocortisone ทุกวัน และสามารถควบคุมความดันโลหิต
และเกลือแร่ในร่างกายได้เป็ นปกติ

การวิ นิจฉัยโรค

Bilateral pheochromocytoma

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 14
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ภายหลังการผ่าตัดเกิดภาวะ adrenal insufficiency ผูป้ ่วยจาเป็ นต้องรับประทานยาฮอร์โมน
prednisolone และ fludrocortisone เพื่อควบคุมระดับความดันโลหิต และเกลือแร่ในร่างกายให้
เป็ นปกติ จึงยังมีความสูญเสียเหลืออยู่ ประเมินความสูญเสียเป็ นร้อยละ 14

17.6 ตับอ่อนส่วนที่หลังอิ
่ นซูลิน
อินซูลนิ และกลูคากอนเป็ นฮอร์โมนทีส่ ร้างมาจาก islets of Langerhans ฮอร์โมนทัง้ 2 ชนิดนี้มคี วามสาคัญ
ในการควบคุมเมตะบอลิสมของคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน ถ้ามีระดับฮอร์โมนชนิดใดชนิดหนึ่งขาดหรือเกิน จะทาให้
เกิดการสูญเสียสมรรถภาพได้ การผ่าตัดเอาก้อนเนื้องอกทีต่ บั อ่อนออกถ้าภายหลังการผ่าตัดไม่มคี วามผิดปกติของเมตะบอ
ลิสมในร่างกายไม่ถอื ว่ามีความสูญเสียสมรรถภาพ
17.6.1 ภาวะการสร้างฮอร์โมนอิ นซูลินน้ อยกว่าปกติ (โรคเบาหวาน)
ก. การแปลผลอาการและอาการแสดงของภาวะน้าตาลในเลือดสูงได้แก่
การขาดอินซูลนิ จะทาให้เกิดเป็ นโรคเบาหวาน ซึง่ แบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ เบาหวานชนิดที่ 1 และชนิดที่ 2
เบาหวานชนิ ดที่ 1 ส่วนใหญ่พบในเด็ก มีรูปร่างผอม ถ้าไม่ได้รบั การรักษาอาจเกิดอาการแทรกซ้อน เช่น
diabetic ketoacidosis และอาจจะถึงแก่กรรมได้
เบาหวานชนิ ดที่ 2 มักเกิดในคนอายุมากกว่า 40 ปี และส่วนใหญ่ผปู้ ว่ ยจะมีรปู ร่างอ้วน
โรคแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน ได้แก่
1. โรคแทรกซ้อนทาง microvascular เช่น retinopathy,nephropathy และneuropathy
2. โรคแทรกซ้อนทาง macrovascular ทาให้เกิดโรคของหลอดเลือดแดง atherosclerosis เช่น โรคหัวใจ
โคโรนารี, อัมพาต, peripheral vascular disease
ข. เกณฑ์การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพจากภาวะตับอ่อนสร้างฮอร์โมนน้ อยกว่าปกติ
1. การตรวจระดับ plasma glucose ก่อนและหลังอาหาร (fasting and postprandial plasma glucose)
2. การตรวจระดับ HbA1c
3. การตรวจระดับไขมันในเลือด (cholestero,triglycericle ,HOL และLDL)
4. การตรวจคลื่นหัวใจ ภาพรังสีปอด และการตรวจทางหัวใจอื่นๆ
5. การตรวจตา (fundoscopy)
6. การตรวจ serum creatinine และตรวจ urine microalbuminuria เพื่อประเมินการทางานของไต
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7. การตรวจ doppler ของ peripheral vascular disease
8. การตรวจระบบประสาท
ตารางที่ 17-8

เกณฑ์การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของร่างกายเนื่ องจากจากโรคเบาหวาน

ระดับการสูญเสียสมรรถภาพ
ระดับที่ 1 สูญเสียฯ ร้อยละ 0-5 ของทัง้ ร่างกาย

อาการและอาการแสดง
ผูป้ ว่ ยเบาหวานชนิดที่ 2 ทีร่ กั ษาโดยวิธคี วบคุมอาหาร และ
อาจมี หรือไม่มี diabetic microangiopathy ก็ได้ เช่น มี
ภาวะ retinopathy หรือมี albuminuria มากกว่า 30 มก/ดล

ระดับที่ 2 สูญเสียฯ ร้อยละ 6-10 ของทัง้ ร่างกาย

ผูป้ ว่ ยเบาหวานชนิดที่ 2 ทีค่ วบคุมเบาหวานได้ดดี ว้ ยการ
ควบคุมอาหารร่วมกับการรักษาด้วยยาชนิดรับประทานหรือ
อินซูลนิ diabetic microangiopathy

ระดับที่ 3 สูญเสียฯ ร้อยละ 11-20 ของทัง้ ร่างกาย

ผูป้ ว่ ยเบาหวานชนิดที่ 1 หรือ pancreatic diabetes ที่
สามารถควบคุมอาการได้โดยการใช้อนิ ซูลนิ ซึง่ อาจมีหรือไม่
มี diabetic microangiopathy

ระดับที่ 4 สูญเสียฯ ร้อยละ 21-40 ของทัง้ ร่างกาย

ผูป้ ว่ ยเบาหวานชนิดที่ 1 หรือ pancreatic diabetes ที่
ได้รบั การรักษาด้วยอินซูลนิ แล้ว ยังเกิดภาวะระดับน้าตาล
สูงหรือต่าบ่อยครัง้ ทัง้ ๆทีไ่ ด้พยายามควบคุมแล้ว

ตัวอย่างที่ 17.26
ประวัติ

ผูป้ ว่ ยชายอายุ 40 ปี ตรวจสุขภาพประจาปี แล้วพบว่าเป็ นโรคเบาหวาน

อาการปัจจุบนั

น้าหนักลดลง 3 กก. ในเวลา 6 เดือน

การการตรวจร่างกาย

รูปร่างอ้วน ความดันโลหิต 130/80 มม.ปรอท ชีพจร 76/นาที การตรวจตาไม่พบ diabetic
retinopathy

การตรวจทางคลิ นิก

ตรวจ fasting plasma glucose (FPG) 2 ครัง้ ได้ 160 มก/ดล และ 172 มก/ดล ตามลาดับ
Urine glucose 1+, albumin negative

การรักษา

ผูป้ ่วยได้รบั การรักษาด้วยการควบคุมอาหาร เป็ นเวลา 3 เดือน ตรวจ FPG ซ้าเท่ากับ 110
มก/ดล
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การวิ นิจฉัยโรค

เบาหวานชนิดที่ 2 ควบคุมเบาหวานได้ดี และยังไม่พบ microangiopathy

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 0

คาอธิ บาย

ความสูญเสียอาจเกิดขึน้ ในภายหลังถ้าเป็ นโรคเบาหวานเป็ นเวลานาน และควบคุมได้ไม่ดี

ตัวอย่างที่ 17.27
ประวัติ

ผูป้ ว่ ยหญิงอายุ 45 ปี มีตกขาว เนื่องจากเชือ้ รา (candida albicans) เป็ นๆ หายๆ หลายครัง้
ในระยะ 1 ปี ทผ่ี ่านมา

อาการปัจจุบนั

อ่อนเพลีย ปสั สาวะบ่อย และหิวน้าบ่อย ในเวลา 1 ปี

การตรวจร่างกาย

รู ป ร่ า งอ้ ว น ความดัน โลหิ ต 130/80 มม.ปรอท ชีพ จร 76/นาที การตรวจตาพบ retinal
microaneurysms และ dot and blot hemorrhage

การตรวจทางคลิ นิก

ตรวจ fasting plasma glucose (FPG) 2 ครัง้ ได้ 180 มก/ดล และ 200 มก/ดล, urine glucose
4+, albumin negative

การรักษา

ผูป้ ่วยได้รบั การรักษาด้วยการควบคุมอาหาร เป็ นเวลา 3 เดือน ตรวจ FPG ซ้าเท่ากับ
110 มก/ดล

การวิ นิจฉัยโรค

Type 2 diabetes mellitus with early diabetic retinopathy

การประเมิ นการสูญเสีย : มีความสูญเสียร้อยละ 5 เนื่องจากเริม่ มีโรคแทรกซ้อนจากเบาหวานเกิดขึน้ แล้ว แต่ยงั ไม่รุนแรง
คาอธิ บาย :

ความสูญเสียอาจเกิดขึน้ ในภายหลังถ้าเป็ นโรคเบาหวานเป็ นเวลานาน และควบคุมได้ไม่ดี
ผูป้ ว่ ยควรควบคุมอาหาร ลดน้าหนัก และได้รบั ยารักษาโรคเบาหวาน

ตัวอย่างที่ 17.28
ประวัติ

ผูป้ ว่ ยชายอายุ 55 ปี ทราบว่าเป็ นโรคเบาหวานมา 3 ปี

อาการปัจจุบนั

อ่อนเพลีย ปสั สาวะบ่อย และหิวน้ าบ่อย ในเวลาที่น้ าตาลในเลือดสูง มีอาการหิวและใจสัน่
บ่อยๆ ไม่มอี าการชาตามปลายมือและเท้า

การตรวจร่างกาย

รู ป ร่ า งอ้ ว น ความดัน โลหิ ต 130/80 มม.ปรอท ชีพ จร 76/นาที การตรวจตาพบ retinal
microaneurysms และ dot and blot hemorrhages

การตรวจทางคลิ นิก

ตรวจ fasting plasma glucose (FPG) 2 ครัง้ ได้ 130 และ 140 มก/ดล HbA1C 6.5%, urine
glucose negative, albumin negative
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การรักษา

ผูป้ ่วยได้รบั การรักษาด้วยการควบคุมอาหาร และรับประทานยาเป็ นประจา การควบคุมอยู่ใน
เกณฑ์ดี

การวิ นิจฉัยโรค

Type 2 diabetes mellitus

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 8

คาอธิ บาย

ความสูญเสียอาจเกิดขึน้ ในภายหลังถ้าเป็ นโรคเบาหวานเป็ นเวลานาน และควบคุมได้ไม่ดี
ผูป้ ว่ ยควรควบคุมอาหาร ลดน้าหนัก และได้รบั ยารักษาโรคเบาหวาน

ตัวอย่างที่ 17.29
ประวัติ

ผูป้ ว่ ยชายอายุ 50 ปี เป็ นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 มา 7 ปี ได้รบั การรักษาด้วยยาเม็ดลดน้ าตาล
2 ชนิด เคยผ่าตัดเท้าข้างขวา (BK amputation) เนื่องจากเป็ น severe peripheral disease
และ gangrene เมื่อ 4 ปี ก่อน

อาการปัจจุบนั

ได้รบั การรักษาด้วยควบคุมอาหาร และ NPH insulin 20 unit ก่อนอาหารเช้าวันละครัง้ มี
อาการชาบริเวณปลายมือและเท้า

การตรวจร่างกาย

รูปร่างผอม, right knee amputation, ความดันโลหิต 150/85 มม.ปรอท การตรวจตาพบ
retinal microaneurysms, dot and blot hemorrhages และ cotton-wool spot และ decreased
sensation in stocking – glove distribution ทีข่ าข้างซ้าย

การตรวจทางคลิ นิก

ตรวจ fasting plasma glucose (FPG) ได้ 170 มก/ดล, HbA1C 8.9%

การรักษา

ผูป้ ่วยได้รบั การรักษาด้วยการควบคุมอาหาร เป็ นเวลา 3 เดือน ตรวจ FPG ซ้าเท่ากับ 110
มก/ดล

การวิ นิจฉัยโรค

Type 2 diabetes mellitus with complications จาเป็ นต้องให้การรักษาด้วยการฉีดอินซูลนิ
การควบคุมเบาหวานในระยะทีผ่ ่านมายังไม่ดี

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 10 เนื่องจากโรคเบาหวาน และโรคแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน
ได้แก่ BK amputation และ nonproliferative diabetic retinopathy ร่วมกับการสูญเสียจาก
การตัดอวัยวะ

คาอธิ บาย

ความสูญเสียที่มากกว่านี้ และความสูญเสียจากโรคแทรกซ้อ นที่เ กิดขึ้น ใหม่ อาจเกิด ขึ้นใน
ภายหลังถ้าควบคุมเบาหวานไม่ดี
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ตัวอย่างที่ 17.30
ประวัติ

ผูป้ ่วยหญิงอายุ 33 ปี เป็ นโรคเบาหวานชนิดที่ 1 มา 5 ปี เมื่อทราบว่าเป็ นเบาหวานครัง้ แรก
มีอาการปสั สาวะบ่อย หิวน้ าบ่อย น้ าหนักลด plasma glucose 400 มก/ดล และมี ketonuria
ได้รบั การรักษาด้วยการฉีดอินซูลนิ

อาการปัจจุบนั

ปสั สาวะบ่อยเป็ นบางครัง้

การตรวจร่างกาย

การตรวจ fundus ไม่พบความผิดปกติ

การตรวจทางคลิ นิก

ตรวจ fasting plasma glucose (FPG) 150 มก/ดล, HbA1C 7.5%

การวิ นิจฉัยโรค

Type 1 diabetes mellitus รักษาควบคุมอาการได้

ผลการประเมิ น

สูญ เสีย สมรรถภาพร้อ ยละ

12

เนื่ อ งจากจาเป็ น ต้องให้ก ารรัก ษาด้ว ยการฉี ด อิน ซูลิน

อย่ า งน้ อ ยวัน ละ 2 ครัง้ ตลอดไป และมีโ อกาสเกิด โรคแทรกซ้อ นจากเบาหวานได้ท งั ้ ชนิ ด
เฉียบพลันและชนิดเรือ้ รัง
คาอธิ บาย

ความสูญเสียอาจเกิดขึน้ ในภายหลังถ้าเป็ นโรคเบาหวานเป็ นเวลานาน และควบคุมได้ไม่ดี

ตัวอย่างที่ 17.31
ประวัติ

ผูป้ ว่ ยหญิงอายุ 40 ปี เป็ นโรคเบาหวานชนิดที่ 1 มา 20 ปี ได้รบั การรักษาด้วยการฉีดอินซูลนิ

อาการปัจจุบนั

มีอาการตามัว มองไม่ชดั รูส้ กึ เหมือนมีอะไรบังตา

การตรวจร่างกาย

รูปร่างผอม ความดันโลหิต 130/80 มม.ปรอท ชีพจร 76/นาที การตรวจตาพบ background
diabetic retinopathy

การตรวจทางคลิ นิก

ตรวจ fasting plasma glucose (FPG) 160 มก/ดล, HbA1C 10.5%

การวิ นิจฉัยโรค

Type 1 diabetes mellitus with diabetic retinopathy

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 20 เนื่องจากจาเป็ นต้องให้การรักษาด้วยการฉีดอินซูลนิ อย่างน้อย
วันละ 2 ครัง้ ตลอดไป และมี background diabetic retinopathy

คาอธิ บาย

ความสูญเสียอาจเกิดขึน้ ในภายหลังถ้าเป็ นโรคเบาหวานเป็ นเวลานาน และควบคุมได้ไม่ดี
ผูป้ ว่ ยควรควบคุมอาหาร ลดน้าหนัก และได้รบั ยารักษาโรคเบาหวาน
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ตัวอย่างที่ 17.32
ประวัติ

ผูป้ ว่ ยชายอายุ 45 ปี เป็ นโรคเบาหวานชนิดที่ 1 มา 25 ปี ได้รบั การรักษาด้วยการฉี ดอินซูลนิ
วันละ 4 ครัง้ มีอาการน้าตาลในเลือดต่า หลายครัง้ แต่ไม่รุนแรงถึงขัน้ เข้าโรงพยาบาล

อาการปัจจุบนั

ตามัว และมองไม่ชดั

การตรวจร่างกาย

Proliferative diabetic retinopathy

การตรวจทางคลิ นิก

Serum creatinine 2.0 มก/ดล, FPG 120 มก/ดล, HbA1C 5.5%

การวิ นิจฉัยโรค

Type 1 diabetes mellitus with proliferative diabetic retinopathy and nephropathy

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 20 เนื่องจากมี proliferative diabetic retinopathy และ nephropathy
ร่วมกับความสูญเสียทางตาและไต

คาอธิ บาย

ความสูญเสียอาจเกิดขึน้ ในภายหลังถ้าเป็ นโรคเบาหวานเป็ นเวลานาน และควบคุมได้ไม่ดี
ผูป้ ว่ ยควรควบคุมอาหาร และประเมินโรคแทรกซ้อนจากเบาหวานเป็ นระยะๆ

ตัวอย่างที่ 17.33
ประวัติ

ผู้ป่วยชายอายุ 24 ปี เป็ นเบาหวานชนิดที่ 1 มา 10 ปี ได้รบั การรักษาด้วยการฉีดอินซูลิน
วันละ 4 ครัง้ ทัง้ ก่อนอาหารทุกมือ้ และก่อนนอน ทาการตรวจระดับน้ าตาลในเลือดด้วยตนเอง
วันละหลายครัง้ (self monitoring of blood glucose) พบว่าเกิดระดับน้ าตาลในเลือดต่ าโดย
ไม่มอี าการเตือน (severe hypoglycemic unawareness) บ่อยครัง้

อาการปัจจุบนั

มีอาการอ่อนเพลีย และใจสันเป็
่ นพักๆ บ่อยครัง้

การการตรวจร่างกาย

รูปร่างผอม ความดันโลหิต 130/80 มม.ปรอท ชีพจร 76/นาที การตรวจตาพบ background
diabetic retinopathy

การตรวจทางคลิ นิก

ตรวจ fasting plasma glucose (FPG) 180 มก/ดล, HbA1C 14%

การวิ นิจฉัยโรค

Type 1 diabetes mellitus with poor control

ผลการประเมิ น

สูญเสีย สมรรถภาพร้อยละ 35 เนื่ องจากผู้ป่วยเป็ นเบาหวานชนิด ที่ 1 ได้ร ับการรักษาด้ว ย
อินซูลนิ แล้ว ยังเกิดภาวะระดับน้าตาลต่าบ่อยครัง้ ทัง้ ๆทีไ่ ด้พยายามควบคุมแล้ว

คาอธิ บาย

ความสูญเสียอาจเพิม่ ขึน้ ในภายหลังถ้าควบคุมเบาหวานได้ไม่ดเี ป็ นเวลานาน
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ตัวอย่างที่ 17.34
ประวัติ

ผูป้ ว่ ยหญิงอายุ 35 ปี เป็ นเบาหวานชนิดที่ 1 มา 15 ปี ได้รบั การรักษาด้วยการฉีดอินซูลนิ

อาการปัจจุบนั

มีอาการใจสัน่ เหงื่อแตกบ่อยครัง้ ไม่มเี วลาทีแ่ น่นอน มีอาการชา และปวดแปล๊บๆบริเวณปลาย
มือและเท้า ปสั สาวะบ่อยและอ่อนเพลียมาก

การตรวจร่างกาย

รูปร่างผอม ความดันโลหิต 100/80 มม.ปรอท ชีพจร 76/นาที การตรวจตาพบ proliferative
diabetic retinopathy ไม่มี vibratory sensation และเคาะ deep tendon reflex ไม่ขน้ึ บริเวณ
knees และ ankles

การตรวจทางคลิ นิก

ตรวจ fasting plasma glucose (FPG) 240 มก/ดล, HbA1C 15%

การวิ นิจฉัยโรค

Type 1 diabetes mellitus with diabetic retinopathy and peripheral neuropathy, not
adequately controlled by diet and insulin

ผลการประเมิ น

สูญเสีย สมรรถภาพร้อยละ 40 เนื่องจากเกิดโรคแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานแล้วหลายชนิด
ยังมีอาการเนื่องจากการควบคุมเบาหวานไม่ดี

17.6.2 ภาวะการสร้างฮอร์โมนอิ นซูลินมากกว่าปกติ (น้าตาลในเลือดตา่ )
ก. การแปลผลอาการและอาการแสดงของภาวะน้าตาลในเลือดตา่ ได้แก่
ระดับน้ าตาลในเลือดต่ า เกิดจากระดับอินซูลนิ สูง เช่น ได้รบั การฉี ดอินซูลินหรือจากเนื้องอก ผู้ป่วยมักมี
อาการ ใจสัน่ มือสัน่ เหงื่อแตก ตามัว หมดสติหรือชักได้
ข. การประเมิ นหน้ าที่ของภาวะตับอ่อนที่สร้างฮอร์โมนอิ นซูลินมากกว่าปกติ
ประเมินประวัติอย่างละเอียด เพื่อหาสาเหตุของภาวะระดับน้ าตาลในเลือดต่ า และพิจารณาการตรวจทาง
ห้องปฏิบตั กิ ารทีเ่ หมาะสม ได้แก่
1. การตรวจระดับกลูโคส และอินซูลนิ ในเลือดหลังการอดอาหาร
2. การตรวจภาพรังสีสมอง ปอด และช่องท้อง
3. การตรวจหน้าทีข่ องตับ
4. การตรวจหน้าทีข่ องต่อมหมวกไต และต่อมใต้สมอง
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ตารางที่ 17-9

เกณฑ์การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของร่างกายเนื่ องจากระดับน้าตาลในเลือดตา่

ระดับการสูญเสียสมรรถภาพ
ระดับที่ 1 สูญเสียฯ ร้อยละ 0-5 ของทัง้ ร่างกาย

อาการและอาการแสดง
ผูป้ ว่ ยทีม่ เี นื้องอกของตับอ่อนและได้รบั การผ่าตัดแล้ว
ไม่มอี าการและโรคแทรกซ้อนเกิดขึน้ หลังผ่าตัด

ระดับที่ 2 สูญเสียฯ ร้อยละ 6-50 ของทัง้ ร่างกาย

ผูป้ ว่ ยทีม่ เี นื้องอกของตับอ่อน ทีไ่ ม่สามารถรักษาด้วย
การผ่าตัดหรือมีการแพร่กระจายของโรคไปยังอวัยวะ
อื่น (การประเมินค่าการสูญเสียสมรรถภาพขึน้ อยู่กบั
อาการ ระดับ น้ า ตาลในเลือ ด ความสามารถที่จ ะ
ควบคุ ม อาการด้ว ยอาหารและยา รวมทัง้ โรคแทรก
ซ้ อ น และ ความสามารถในการประกอบกิ จ วัต ร
ประจาวัน)

ตัวอย่างที่ 17.35
ประวัติ

ผูป้ ว่ ยชายอายุ 45 ปี มีอาการหงุดหงิด กระวนกระวายบ่อยๆเวลาตื่นนอน สังเกตว่าอาการดีขน้ึ
หลัง จากรับ ประทานอาหารเช้า มีอ าการหิว บ่ อ ย แม้ว่ า จะรับ ประทานจุ น้ า หนั ก เพิ่ม ขึ้น
5 กก. ในเวลา 2 เดือน ไม่ด่มื สุราและไม่สบู บุหรี่ 2 สัปดาห์ก่อน ญาตินาส่งห้องฉุกเฉินด้วยเรื่อง
หมดสติ และเหงื่อแตก ตรวจพบว่ามีระดับน้าตาลในเลือดต่า

อาการปัจจุบนั

ไม่มอี าการใดๆ

การการตรวจร่างกาย

รูปร่างท้วม การตรวจร่างกายตามระบบ อยู่ในเกณฑ์ปกติ

การตรวจทางคลิ นิก

ทา prolonged fasting test หลังจากงดอาหารได้ 14 ชัวโมง
่
มีอาการเหงื่อแตก และใจสัน่
ตรวจ plasma glucose ได้ 20 มก/ดล, plasma insulin และ C-peptide สูงในขณะที่มี
hypoglycemia serum cortisol 30 มก/ดล ภาพรังสีปอด ปกติ,CT-abdomen พบ a small
adenoma at the head of the pancreas ผูป้ ่วยได้รบั การผ่าตัดเอาก้อนทีต่ บั อ่อนออก
ภายหลังการผ่าตัด ไม่พบอาการของน้าตาลในเลือดต่าอีก

การวิ นิจฉัยโรค

Benign functioning islet cell adenoma (insulinoma)

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 0 ของความสูญเสียของผูป้ ว่ ย เนื่องจากสามารถตัดเอาก้อนเนื้องอก
ออกได้หมด และผูป้ ว่ ยไม่มอี าการของน้าตาลในเลือดต่าอีก
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ตัวอย่างที่ 17.36
ผูป้ ว่ ยชายอายุ 55 ปี มีอาการชัก และบุคลิกภาพแปรปรวน ตรวจพบว่าเป็ น insulinoma ได้รบั

ประวัติ

การผ่าตัดเอาก้อนเนื้องอกออก ภายหลังการผ่าตัดยังคงมี hypoglycemia เกิดขึ้นบ่อยครัง้
อาการดีขน้ึ เมื่อผูป้ ว่ ยรับประทานอาหารมากขึน้ และบ่อยขึน้ อย่างไรก็ตามยังคงมีอาการหมด
สติ เนื่องจาก hypoglycemia เป็ นครัง้ คราว
อาการปัจจุบนั

มีอาการอ่อนเพลีย ปวดศีรษะ หงุดหงิด ใจสัน่ และเหงื่อแตกเป็ นพักๆ

การตรวจร่างกาย

Central obesity, mild facial acne, mild bipedal edema, palpable right upper quadrant
mass
ผูป้ ว่ ยได้รบั การผ่าตัด laparotomy พบความผิดปกติดงั นี้ a large islet cell adenocarcinoma in

การรักษา

the tail of the pancreas with metastases in the liver ได้ทาการตัด ก้อนเนื้องอก และ ม้าม
ออก
การวิ นิจฉัยโรค

Metastatic islet cell adenocarcinoma with incomplete control of symptoms

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 50 เนื่องจากโรคมะเร็งทีต่ บั อ่อน และมี hypoglycemia เกิดขึน้ บ่อย

คาอธิ บาย

การทานายโรคไม่ดี และอาจมีความสูญเสียเพิม่ ขึน้ อีกเมื่อมะเร็งของตับอ่อนลุกลามมากขึน้

17.7 อัณฑะและรังไข่
อัณฑะ มีหน้าทีผ่ ลิตตัวอสุจิ (spermatozoa) และฮอร์โมนเพศชาย (testosterone) ซึง่ มีผลต่อร่างกาย การ
เจริญเติบโตทางเพศและพฤติกรรม
รังไข่ มีหน้าทีผ่ ลิตไข่ (ovum) และฮอร์โมนเพศหญิง (estrogen และ progesterone)
ความผิดปกติของอัณฑะ และรังไข่ เกิดจากสาเหตุต่างๆ มากมายได้แก่ เนื้องอก โรคติดเชือ้ อุบตั เิ หตุ และการผ่าตัด โรค
ภูมแิ พ้ (autoimmune disease) ความผิดปกติของโครโมโซม นอกจากนี้ยงั อาจเป็ นผลจากความผิดปกติของต่อมใต้สมอง
และฮัยโปธาลามัส
17.7.1 การแปลผลอาการและอาการแสดงของความผิดปกติ ของหน้ าที่ของ Gonads
ก. Gonads ทาหน้าทีน่ ้อยกว่าปกติ
Gonads ทาหน้าทีน่ ้อยกว่าปกติในเพศชาย ทาให้มลี กั ษณะขาดฮอร์โมนเพศชายได้แก่ secondary
sexual characteristics จะไม่มหี รือลดลง ความรูส้ กึ ทางเพศไม่มหี รือลดลง ความแข็งแรงลดน้อยลง ถ้าเกิดก่อนวัย puberty
ผูป้ ว่ ยจะมีรปู ร่างสูง แขนขายาว เนื่องจาก epiphysis ของกระดูกปิ ดช้ากว่าปกติ
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Gonads ทาหน้ าที่น้อยกว่าปกติในเพศหญิง ทาให้ไม่มีประจาเดือน อาจมีอาการร้อนวูบวาบ
อ่ อ นเพลี ย ปวดศี ร ษะและกระดู ก พรุ น (osteoporosis) ถ้ า เกิ ด ก่ อ นวั ย puberty ผู้ ป่ ว ยจะไม่ มี secondary sexual
characteristics
ข. Gonads ทาหน้าทีม่ ากกว่าปกติ ทาให้เกิด precocious puberty, hirsutism และ virilism ในผูห้ ญิง
นอกจากนี้ยงั ทาให้กระดูกโตเร็วผิดปกติ สูงเร็วในวัยเด็ก แต่ epiphysis จะปิ ดเร็วทาให้หยุดการเติบโตก่อนอายุทค่ี วรจะเป็ น
เป็ นตัวเตีย้ ในทีส่ ดุ
17.7.2 การประเมิ นหน้ าที่ของ Gonads
1. วัดระดับ testosterone, estradiol, progesterone, FSH, LH และ DHEA-S ในเลือด
2. ภาพรังสี bone age
3. การตรวจด้วย CT scan หรือ MRI ทีต่ ่อมใต้สมอง ต่อมหมวกไต หรือรังไข่
4. การตรวจโครโมโซม
5. การตรวจชิน้ เนื้อจากอัณฑะหรือรังไข่ (biopsy)
6. การตรวจเชือ้ (sperm analysis)
7. การตรวจเซลล์จากช่องคลอด (cytology)
8. การตรวจอุง้ เชิงกรานโดยวิธกี ารส่องกล้อง (laparoscopy)
9. การตรวจอุง้ เชิงกรานจากเยื่อบุมดลูก (endometrial biopsy)
10. การตรวจอุง้ เชิงกรานโดยการอุลตราซาวด์บริเวณ pelvis
17.7.3 เกณฑ์การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของอัณฑะและรังไข่
ผูป้ ว่ ยทีม่ โี รคหรือพยาธิสภาพทีท่ าให้อณ
ั ฑะหรือรังไข่ มีการเปลีย่ นแปลงทางกายวิภาคหรือสรีระทาให้ระดับทาง
ฮอร์โมนเพศสูงขึน้ หรือต่าลง จะคิดอัตราการสูญเสียสมรรถภาพเป็ นร้อยละ 0-35 ของทัวร่
่ างกาย
หมายเหตุ การประเมิน การสู ญ เสีย สมรรถภาพเนื่ อ งจากการสูญ เสีย อวัย วะเกี่ย วกับ อัณ ฑะและรั ง ไข่
ควรให้สอดคล้องไปกับการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของระบบอวัยวะสืบพันธุช์ ายและระบบอวัยวะสืบพันธุห์ ญิง
ตัวอย่างที่ 17.37
ประวัติ

ผูป้ ่วยชายอายุ 31 ปี ไม่มี sexual development มี high-pitched voice และไม่มหี นวดขึน้
มีรูปร่างสูงและแขนขายาว ตอบสนองดีต่อการให้ testosterone ภายหลังการรักษาผู้ป่วยมี
penis ขนาดใหญ่ขน้ึ และมีเพศสัมพันธ์ได้ มีหนวดขึน้ เสียงห้าวขึน้
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อาการปัจจุบนั

มีอาการเขินอายเนื่องจากมีการพัฒนาทางเพศผิดปกติ ชอบแยกตัว

การตรวจร่างกาย

penis was tiny, scrotum and testes were small

การตรวจทางคลิ นิก

bone age 18 years, plasma testosterone level, ต่า plasma gonadotropin level ต่า

การวิ นิจฉัยโรค

Hypogonadotropic hypogonadism

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 10

คาอธิ บาย

ถ้าอาการแยกตัวจากสังคมไม่ดขี น้ึ ภายหลังการรักษา ควรปรึกษาจิตแพทย์ร่วมให้การรักษา
ด้วย

ตัวอย่างที่ 17.38
ผูป้ ว่ ยหญิงอายุ 19 ปี ตัวเตีย้ เมื่อเทียบกับเพื่อนทีเ่ รียนชัน้ เดียวกัน เวลาเข้าแถวจะอยู่ทา้ ยแถว

ประวัติ

ตลอด
อาการปัจจุบนั

ไม่มปี ระจาเดือน และโตช้ากว่าน้องสาว

การตรวจร่างกาย

Height 128 cm. sparse pubic and axillary hair: Tanner 1 breast development; bilateral
short fourth metacarpals, webbed neck

การตรวจทางคลิ นิก

Follicle-stimulating hormone (FSH) สูง, โครโมโซม 45,xo, renal ultrasound,
echocardiogram และ TSH ปกติ

การรักษา

ให้ estrogen และ progesterone (replacement dose) มี sexual development และมี
ประจาเดือนภายหลังการรักษา

การวิ นิจฉัย

Gonadal dysgenesis (Turner’s syndrome)

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 30 เนื่องจากมี gonadal dysgenesis และไม่สามารถตัง้ ครรภ์ได้

คาอธิ บาย

ควรติดตามผลของ sexual development ภายหลังการให้ estrogen และ progesterone

17.8 เต้านม
17.8.1 การแปลผลอาการและอาการแสดงความผิดปกติ ของเต้านม
เพศชาย

อาจเกิดเต้านมโต (gynecomastia) ผูป้ ว่ ยมักมีอาการปวดบริเวณเต้านม
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เพศหญิ ง โรค prolactinoma ทาให้มนี ้านมไหลมาก ส่วนการขาด prolactin ทาให้ไม่มนี ้ านมพอทีจ่ ะเลีย้ ง
ทารกได้
17.8.2 เกณฑ์การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพของเต้านม
มีการสูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 0-5 ของทัง้ ร่างกายโดยมีหลักการประเมินดังนี้
เพศหญิ ง ประเมินการสูญเสียสมรรถภาพในหญิงวัยเจริญพันธ์ทไ่ี ม่มเี ต้านม หรือในรายทีม่ นี ้ านมไหลมาก
ผิดปกติ (galactorrhea)
เพศชาย

ประเมินการสูญเสียสมรรถภาพในรายที่มเี ต้านมโตและมีอาการเจ็บจนรบกวนการประกอบ
กิจวัตรประจาวัน ถ้ามีปญั หาทางจิตเวชร่วมด้วย จะมีความสูญเสียสมรรถภาพมากขึน้

ตัวอย่างที่ 17.39
ผูป้ ว่ ยหญิงอายุ 32 ปี ได้รบั การวินิจฉัยว่าเป็ น prolactin-producing pituitary microadenoma

ประวัติ

(microprolactinoma) มา 1 ปี
อาการปัจจุบนั

มี ป ระจ าเดื อ นมาไม่ ส ม่ าเสมอ และออกน้ อ ย มี galactorrhea ได้ ร ั บ การรั ก ษาด้ ว ย
bromocriptine แล้วมีอาการคลื่นไส้ ไม่สามารถใช้ยาต่อได้

การตรวจร่างกาย

Expressible milky breast discharge, thyroid gland to palpation

การตรวจทางคลิ นิก

Serum prolactin 120 g/L, BUN 16 มก/ดล, alkaline phosphatase 35 ยูนติ /ลิตร

การวิ นิจฉัยโรค

Prolactin-producing pituitary microadenoma (microprolactinoma)

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 5

คาอธิ บาย

ความสูญเสียเกิดขึน้ จากการทีม่ ี galactorrhea และ ประจาเดือนผิดปกติ ซึง่ อาการอาจกลับมา
ปกติได้หลังจากให้การรักษา แต่ยงั ต้องใช้ยาเพื่อควบคุมอาการเป็ นเวลานาน

17.9. โรคกระดูกเนื่ องจากเมตะบอลิ สม (Metabolicbonedisease)
โรคกระดูกเนื่องจากเมตะบอลิสม ได้แก่ โรคกระดูกพรุน (osteoporosis), osteomalacia, renal osteodystrophy
และ osteogenesis imperfecta โรคกระดูกพรุนโดยตัวโรคแล้วไม่ทาให้มกี ารสูญเสียสมรรถภาพถาวร ยกเว้นกรณีท่ี
กระดูกหักจะมีอาการปวด ทุพพลภาพ และมีการสูญเสียสมรรถภาพอย่ างถาวรได้ ผูป้ ่วยโรคกระดูกเนื่องจากเมตะบอลิสม
ส่วนใหญ่แล้วต้องได้รบั การรักษาอย่างต่อเนื่องระยะยาว ผูป้ ่วยโรค osteomalacia จะมีอาการปวดหลัง ปวดกระดูก และมี
อาการกล้ามเนื้อทีข่ าส่วนบนอ่อนแรงได้

732
การประเมินโรคกระดูกเนื่องจากเมตะบอลิสม ได้แก่ การตรวจความหนาแน่ นของกระดูก (bone mineral
density) และภาพถ่ายกระดูก (x-ray)
17.9.1 เกณฑ์การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพโรคกระดูกเนื่ องจากเมตะบอลิ สม
ตารางที่ 17-10 เกณฑ์การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพโรคกระดูกเนื่ องจากเมตะบอลิ สม
ระดับการสูญเสียสมรรถภาพ
ระดับที่ 1 สูญเสียฯ ร้อยละ 0 – 5 ของทัง้ ร่างกาย

อาการและอาการแสดง
ผู้ ป่ ว ยที่ ร ั บ การรั ก ษาด้ ว ยฮอร์ โ มนหรื อ ยาแล้ ว
สามารถควบคุ ม อาการหรือ ท าให้ค วามผิด ปกติท่ี
โครงสร้างของกระดูกดีขน้ึ

ระดับที่ 2 สูญเสียฯ ร้อยละ 6 – 15 ของทัง้ ร่างกาย

ผู้ป่วยที่ต้องการการรักษาอย่างต่ อเนื่อง แต่ยงั คงมี
อาการและอาการแสดงทีท่ าให้ ผูป้ ว่ ยประกอบกิจวัตร
ประจาวันได้ลดลง

หมายเหตุ : กรณีทม่ี คี วามผิดปกติอ่นื ๆ ร่วมด้วย เช่น กระดูกสันหลังยุบตัว (spinal collapse), กระดูกหัก ให้ประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของระบบ
กล้ามเนื้อกระดูกและข้อ ร่วมด้วยโดยใช้ตารางค่ารวม

ตัวอย่างที่ 17.40
ประวัติ

ผูป้ ว่ ยหญิงอายุ 62 ปี หมดประจาเดือนมา 20 ปี ไม่เคยได้รบั hormone replacement therapy

อาการปัจจุบนั

ไม่มอี าการผิดปกติใดๆ

การตรวจร่างกาย

รูปร่างผอมบาง การตรวจร่างกายตามระบบอยู่ในเกณฑ์ปกติ

การตรวจทางคลิ นิก

bone mineral density (BMD): lumbar T-score -2.34, hip: T-score -2.65 at femoral neck,
TSH, parathyroid hormone (PTH), CBC, BUN, calcium และphosphateอยู่ในเกณฑ์ปกติ

การรักษา

alendronate 70 mg สัปดาห์ละครัง้

การวิ นิจฉัยโรค

Postmenopausal osteoporosis

ผลการประเมิ น

สูญเสียสมรรถภาพร้อยละ 10 เนื่องจากยังไม่มอี าการผิดปกติ

คาอธิ บาย

อาจมีกระดูกหักเกิดขึน้ ได้ในภายหลังถ้าหาก BMD ลดลงเรื่อยๆ
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ตัวอย่างที่ 17.41
ประวัติ

ผูป้ ว่ ยหญิงอายุ 68 ปี มีอาการปวดหลังมากมา 1 ปี เป็ นมากเวลาก้มโค้ง

อาการปัจจุบนั

มีอาการปวดหลัง เวลาทากิจวัตรประจาวัน แม้ว่าจะได้รบั การรักษาด้วย anti-resorptive drug

การการตรวจร่างกาย

Scoliosis, stooped posture และ slow gait

การตรวจทางคลิ นิก

Film T-L spine พบ partial collapse of T10 - T12

การรักษา

alendronate 70 mg สัปดาห์ละครัง้

การวิ นิจฉัยโรค

Severe osteoporosis

ผลการประเมิ น

สูญเสีย สมรรถภาพร้อยละ 15 เนื่องจากมีอาการปวดหลังเรื้อรัง และรบกวนการทากิจวัตร
ประจาวัน

คาอธิ บาย

มีโอกาสทีจ่ ะมีกระดูกหักเกิดขึน้ ได้มาก ควรให้การรักษาด้วยยาทีเ่ หมาะสม แนะนา
ผูป้ ว่ ยเรื่องการทรงตัว และการป้องกันการหกล้ม
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บทที่ 18
ระบบจิ ตและพฤติ กรรม
18.1

สาเหตุของการเจ็บป่ วยทางจิต

18.2

การแบ่งชนิ ดของการเจ็บป่ วยทางจิ ตหรือโรคทางจิ ตเวช
18.2.1 กลุ่มโรคทางจิ ตเวชที่เกิ ดจากพยาธิ สภาพทางกาย (Organic Mental Disorders)
18.2.1.1 กลุ่มอาการทางจิ ตเนื่ องจากความผิดปกติ ของสมอง
18.2.2. กลุ่มโรคจิ ตเภทและโรคจิ ตหลงผิด (Schizophrenia, Schizotypal and Delusional Disorders)
18.2.2.1 โรคจิ ตเภท (Schizophrenia)
18.2.2.2 Schizotypal Personality Disorder
18.2.2.3 โรคจิ ตหลงผิดอย่างถาวร (Persistent Delusional Disorders)
18.2.2.4 โรคจิ ตเฉี ยบพลัน (Acute and Transient Psychotic Disorders)
18.2.2.5 โรคจิ ตหลงผิดจากการเหนี่ ยวนา (Induced Delusional Disorder)
18.2.2.6 Schizoaffective Disorder
18.2.3 กลุ่มโรคจิ ตที่มีความผิดปกติ ด้านอารมณ์ (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. กลุ่มอาการบุคลิ กภาพและพฤติ กรรมแปรปรวน (Disorders of Adult Personality and
Behavior)
18.2.6. ภาวะปัญญาอ่อน (Mental Retardation)
18.2.6.1 ภาวะปัญญาอ่อนระดับน้ อย (Mild Mental Retardation)
18.2.6.2 ภาวะปัญญาอ่อนระดับปานกลาง (Moderate Mental Retardation)
18.2.6.3 ภาวะปัญญาอ่อนระดับรุนแรง (Severe Mental Retardation)
18.2.6.4 ภาวะปัญญาอ่อนระดับรุนแรงมาก (Profound Mental Retardation)
18.3

โรคทางจิ ตเวชที่มีผลอย่างชัดเจนต่อความสามารถในการทางาน
18.3.1 การใช้สารเสพติ ดและบุคลิ กภาพผิดปกติ
18.3.2 Somatoform pain disorder (SPD)
18.3.3 การแกล้งทา (Malingering)

18.4

หลักและวิ ธีการประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพทางจิ ตและพฤติ กรรม
18.4.1 การวิ นิจฉัยโรคทางจิ ตเวช
18.4.1.1 การแปลผลอาการและอาการแสดง
18.4.1.2 การทาแบบทดสอบและการประเมิ นทางคลิ นิก
18.4.2 แรงจูงใจ
18.4.3 ประวัติของการรักษาและการฟื้ นฟูสมรรถภาพ
18.4.3.1 ผลของยารักษา
18.4.3.2 ผลของแรงจูงใจ
18.4.3.3 ผลของการฟื้ นฟูสมรรถภาพ

18.5

เกณฑ์การประเมิ นความรุนแรงของความสูญเสียสมรรถภาพ
18.5.1 ผลจากการรักษา
18.5.2 ผลของสภาพแวดล้อม
18.5.3 ความหลากหลายของโรคทางจิ ตเวช
18.5.4 ผลของสภาวะทางจิ ตและพฤติ กรรมที่พบบ่อย
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18.6

วิ ธีการประเมิ นความสูญเสียสมรถภาพทางจิ ตและพฤติ กรรม
18.6.1 การประกอบกิ จวัตรประจาวัน
18.6.2 การทาหน้ าที่ทางสังคม
18.6.3 การทางานให้สาเร็จ (ประกอบด้วย การมีสมาธิ ความพยายาม และการทางาน
อย่างมีขนั ้ ตอน)
18.6.4 ความสามารถในการปรับตัว

18.7

ตัวอย่างการประเมิ นสูญเสียสมรรถภาพทางจิ ตและพฤติ กรรม

18.8

รูปแบบของการเขียนรายงานการสูญเสียสมรรถภาพทางจิตและพฤติ กรรม
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บทที่ 18
ระบบจิ ตและพฤติ กรรม
บทนี้กล่าวถึงแนวทางการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพเนื่องจากโรคทางจิตเวช และเกณฑ์การประเมินค่าการ
สูญเสียทีเ่ กิดขึน้ เป็ นร้อยละของทัง้ ร่างกาย
18.1 สาเหตุของการเจ็บป่ วยทางจิ ต
แบ่งออกเป็ น 3 สาเหตุใหญ่ ๆ คือ
1. ชีวภาพ ได้แก่
1.1 การถ่ายทอดทางพันธุกรรมและองค์ประกอบของร่างกาย
1.2 กายวิภาค สรีรวิทยา และชีวเคมีของร่างกายและสมอง
2. กระบวนการทางจิตใจและอารมณ์
3. สังคม วัฒนธรรม สิง่ แวดล้อม และการเรียนรูต้ ามหลักพฤติกรรมศาสตร์
18.2 การแบ่งชนิ ดของการเจ็บป่ วยทางจิ ตหรือโรคทางจิ ตเวช
เพื่อความสะดวกและง่ายต่อการพิจารณาโดยเฉพาะสาหรับแพทย์ทวไปในทางปฏิ
ั่
บตั ิเกี่ยวกับการประเมิน
การสูญเสียสมรรถภาพทางจิตและพฤติกรรม จึงแบ่งโรคทางจิตเวชทีก่ ่อให้เกิดการสูญเสียสมรรถภาพทางจิตและพฤติกรรม
ออกเป็ นกลุ่มๆตาม The International Classification of Diseases, Tenth Edition (ICD-10) ดังนี้คอื
18.2.1 กลุ่มโรคทางจิ ตเวชที่เกิ ดจากพยาธิ สภาพทางกาย (Organic Mental Disorders)
หมายถึง ความผิด ปกติท างจิต ที่เ กิด ขึ้น จากสาเหตุ ใ ดก็ต ามที่ท าให้สมองสูญ เสีย หน้ า ที่ก ารท างาน
ไม่สามารถทางานได้ตามปกติ สาเหตุอาจเกิดจากสมองโดยตรงคือ มีพยาธิสภาพเกิดขึน้ ทีส่ มองซึง่ เรียกว่า ‚Primary‛ หรือ
สาเหตุเกิดจากมีพยาธิสภาพของร่างกายระบบ และไปมีผลต่อการทางานของสมอง เรียกสาเหตุดงั กล่าวนี้ว่า ‚Secondary‛
การแบ่งกลุ่มของ Organic mental disorders ทีส่ าคัญมีดงั นี้
18.2.1.1 กลุ่มอาการทางจิ ตเนื่ องจากความผิดปกติ ของสมอง
(Organic, Including Symptomatic, Mental Disorders)
ก. โรคสมองเสื่อม (Dementia) เป็ นกลุ่มอาการทีม่ สี าเหตุโดยตรงจากความผิดปกติในโครงสร้าง
ของสมองหรือการเปลีย่ นแปลงของสารเคมีในสมองหรือสรีรวิทยาของสมอง มักจะเป็ นภาวะทีม่ กี ารเสือ่ มอย่างเรือ้ รัง โดยมี
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ผลต่อการทางานทีซ่ บั ซ้อนของสมองส่วน Cortex รวมถึงความจา ความคิด ความเข้าใจ การรับรูส้ ถานที่ เวลาและบุคคล
การคานวณการเรียนรู้ ภาษา และการตัดสินใจ แต่ระดับการรูส้ กึ ตัวยังเป็ นปกติ ผูป้ ว่ ยจะมีการเสือ่ มด้านการควบคุมอารมณ์
การปรับตัวทางสังคม และแรงจูงใจ ก่อนทีจ่ ะแสดงการเสือ่ มทางพุทธิปญั ญา (Cognitive)
ข. โรคความจาเสื่อมจากความผิ ดปกติ ของสมองที่ ไม่ได้เกิ ดจากแอลกอฮอล์และ สารออก
ฤทธิ์ ต่อจิ ตประสาท (Organic Amnetic Syndrome, Not Induced by Alcohol and Other Psychoactive
Substances) ผูป้ ว่ ยมีการสูญเสียความจาทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว ในขณะที่ Immediate recall ยังดี มีอาการพูดต่อเติม
ในส่วนทีล่ มื ไป (Confabulation) อาจสูญเสียการรับรูด้ า้ นสถานที่ เวลาและบุคคล (Disorientation) ร่วมด้วย
ค. โรคทางจิ ตเวชเนื่ องจากความผิดปกติ อื่น ๆของสมอง (Other Mental Disorders Due to
Brain Damage and Dysfunction and to Physical Disease) คือ โรคจิตทีม่ สี าเหตุเกีย่ วเนื่องกับสมองหรือโรคอื่น ๆ ทีม่ ี
ผลต่อสมองจากสารพิษ ฮอร์โมน หรือโรคทางกายอื่น ๆ
ง. โรคบุคลิ กภาพและพฤติ กรรมแปรปรวนเนื่ องจากความผิ ดปกติ ของสมอง (Personality
and Behavioral Disorders Due to Brain Disease, Damage and Dysfunction) ผูป้ ่วยมีการเปลี่ยนแปลงของ
บุคลิกภาพและพฤติกรรม โดยมีหลักฐานแสดงว่ามีสาเหตุ ทางร่างกายก่อนเกิดการเปลี่ยนแปลงของบุคลิกภาพและ
พฤติกรรม เช่น อุบตั เิ หตุทศ่ี รี ษะ, Cerebral lesions โดยเฉพาะทีบ่ ริเวณ Temporal หรือ Frontal lobe ผูป้ ่วยจะสูญเสีย
การควบคุมอารมณ์ อารมณ์จะเปลีย่ นแปลงง่าย อาจจะมี Euphoria หรือ Apathy ในรายที่ Frontal lobe ถูกทาลายจะเกิด
กลุ่มอาการเฉพาะทีเ่ รียกว่า Frontal lobe syndrome ได้แก่ Prominent indifference, Apathy (ไม่สนใจสิง่ แวดล้อม) และ
มีอาการ Temper outbursts โดยไม่มสี าเหตุหรือมีสาเหตุเพียงเล็กน้อย โดยเฉพาะเมื่อดื่มเหล้าเพียงเล็กน้อยก็ทาให้เกิด
พฤติกรรมรุนแรงได้
18.2.2. กลุ่มโรคจิ ตเภทและโรคจิ ตหลงผิด (Schizophrenia, Schizotypal and Delusional Disorders)
18.2.2.1 โรคจิ ตเภท (Schizophrenia)
ลักษณะทัวไปของกลุ
่
่มนี้คอื มีความผิดปกติทางความคิดและการรับรู้เป็ นหลัก ร่วมกับอารมณ์
แบบไม่เหมาะสม (Inappropiate) หรือเฉยเมย (Blunted) ความสามารถทางสติปญั ญาและสติสมั ปชัญญะยังคงเป็ นปกติ แต่
ความเสื่อมทางพุทธิปญั ญาจะมากขึ้นตามระยะเวลาที่เป็ นโรคจิต พยาธิสภาพที่สาคัญประกอบด้วย 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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การดาเนินโรค (Course) อาจเป็ นแบบ Continuous หรือ Episodic with progressive หรือ
Stable deficit หรืออาจเป็ นครัง้ เดียวหรือมากกว่าหนึ่งครัง้ โดยมี Complete or incomplete remission ไม่ควรวินิจฉัย
Schizophrenia ถ้ามีอาการ Depressive หรือ Manic ยกเว้นเมื่ออาการของ Schizophrenia เกิดขึน้ ก่อนความผิดปกติทาง
อารมณ์ และไม่ควรวินิจฉัยโรคนี้ ถ้ามีโรคทางสมองอย่างชัดเจนหรืออยู่ในภาวะ Drug intoxication หรือ Withdrawal โรคที่
คล้ายคลึงกับโรคนี้ทเ่ี กิดภายหลัง Epilepsy หรือโรคทางสมองอื่นๆ ควรจัดอยู่ในโรคจิตที่เกิดจากพยาธิสภาพทางกาย
และส่วนทีเ่ กิดจากสารออกฤทธิต่์ อจิตประสาท ควรจัดอยู่ ในความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมเนื่องจากพิษสุราและสารที่
ออกฤทธิต่์ อจิตประสาท
18.2.2.2 Schizotypal Personality Disorder
ลักษณะของโรคนี้คอื พฤติกรรมแปลกประหลาดและมีความผิดปกติทางด้านความคิดและอารมณ์
ซึ่งคล้ายกับที่พบในโรคจิตเภท แต่ไม่เคยมีช่วงใดที่เกิดอาการแบบโรคจิตเภทอย่างเด่นชัด อาการต่ างๆ อาจเป็ นดังนี้
อารมณ์ไม่เหมาะสมหรือเย็นชา ไร้อารมณ์ พฤติกรรมแปลกประหลาด มีแนวโน้มจะแยกตัวจากสังคม ความคิดระแวงหรือ
ความคิดแปลกประหลาดแต่ไม่ถงึ ขัน้ หลงผิด (Delusion) ย้าคิดวนเวียนไปมา ผิดปกติในการรับรูแ้ ละความคิด บางครัง้ อาจ
มีอาการคล้ายโรคจิต มักไม่มี Onset ชัดเจน การดาเนินโรคเหมือนกับ Personality disorder, Latent schizophrenic
reaction
18.2.2.3 โรคจิ ตหลงผิดอย่างถาวร (Persistent Delusional Disorder)
เป็ น โรคจิตที่มีอาการหลงผิดเป็ น เวลายาวนาน และเป็ นอาการทางคลินิ กที่ชดั เจนที่สุด และ
ไม่สามารถวินิจฉัยเป็ น Organic, Schizophrenia หรือ Affective ได้
18.2.2.4 โรคจิ ตเฉี ยบพลัน (Acute and Transient Psychotic Disorders)
โรคจิตในกลุ่มนี้มลี กั ษณะหลากหลายแตกต่างกัน (Heterogenous) โดยอาการทางจิตเกิดขึน้
อย่างรวดเร็ว ประกอบด้วยอาการหลงผิด ประสาทหลอน การรับรูผ้ ดิ ปกติและพฤติกรรมผิดปกติอย่างมาก ระยะเวลา
เริ่ม ต้น จนอาการชัด เจนเกิดขึ้นภายในเวลา 2 สัปดาห์ห รือ น้ อ ยกว่า

มัก พบลัก ษณะงุน งงสับ สน (Perplexity and

Puzzlement) แต่ไม่มกี ารสูญเสียการรับรู้ เวลา สถานที่ บุคคล อย่างถาวร หรือมากพอจะวินิจฉัยว่าเป็ น Delirium ได้ ผูป้ ว่ ย
จะหายเป็ นปกติภายใน 2-3 สัปดาห์ หรือเพียงไม่กว่ี นั ถ้าโรคเป็ นอยู่นานแบบถาวร จะต้องเปลีย่ นการวินิจฉัยโรค อาจ
เกีย่ วข้องกับ Stress หรือไม่กไ็ ด้
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18.2.2.5 โรคจิ ตหลงผิดจากการเหนี่ ยวนา (Induced Delusional Disorder)
เป็ น Delusional Disorder ที่เกิดร่วมกันในบุคคลตัง้ แต่ 2 คนขึน้ ไป ที่มอี ารมณ์ผูกพันใกล้ชดิ
ในจานวนนี้มเี พียงคนเดียวเท่านัน้ ทีเ่ ป็ นโรคจิตแท้จริง (Genuine Psychotic Disorder) แล้วชักนาให้คนอื่น หลงผิดตามไป
ด้วย อาการจะหายไปถ้าให้คนเหล่านี้แยกจากกัน
18.2.2.6 Schizoaffective Disorder
เป็ น Episodic Disorder ทีม่ ที งั ้ อาการของ Schizophrenia และ Affective เป็ นอาการเด่นเกิดขึน้
ช่วงเดียวกัน ไม่สามารถให้การวินิจฉัยเป็ นโรคใดโรคหนึ่งได้
18.2.3 กลุ่มโรคจิ ตที่มีความผิดปกติ ด้านอารมณ์ (Mood or Affective Disorders)
โรคกลุ่มนี้ประกอบด้วย โรคทีม่ คี วามผิดปกติทางด้านอารมณ์เป็ นหลัก อาจออกมาในรูปของอารมณ์เศร้า
หรืออารมณ์สนุกสนานมากกว่าปกติ การเปลีย่ นแปลงทางอารมณ์มกั มีการเปลีย่ นแปลงระดับของกิจกรรมทัง้ หมดร่วมด้วย
อาการอื่นก็เป็ นผลมาจากการเปลีย่ นแปลงทางอารมณ์และกิจกรรม ส่วนใหญ่ของโรคกลุ่มนี้มแี นวโน้มจะเป็ นซ้า Onset
ของการเป็ นซ้าแต่ละครัง้ จะสัมพันธ์กบั เหตุการณ์ทก่ี ่อความตึงเครียด
18.2.3.1 Manic Episode
การวินิจฉัยโรคทัง้ หมดต่อไปนี้ ควรใช้เฉพาะการเป็ นครัง้ เดียว (Single Episode), Hypomanic
หรือ Manic episodes ทีเ่ คยมี Affective episodes (Depressive, Hypomanic, Manic, or Mixed) ในครัง้ ก่อนๆ ควรจัดไว้
ในกลุ่ม Bipolar affective disorder.
ก. Hypomania มีลกั ษณะคือ มีอาการอยู่ยาวนาน มีอารมณ์ดขี น้ึ ชัดเจน ชอบเข้าสังคมมากขึน้
ช่างพูดมากขึน้ คุ้นเคยกับคนง่ายมาก มีพลังทางเพศสูงขึน้ ต้ องการนอนน้อยลง อาการต่างๆ เหล่านี้ไม่มากจนทาให้
เกิดผลเสียหายร้ายแรงต่องานทีท่ า หรือทาให้สงั คมรังเกียจ ความผิดปกติทางอารมณ์และพฤติกรรมลักษณะนี้ไม่มอี าการ
หลงผิดหรือประสาทหลอนร่วมด้วย
ข. Mania without Psychotic Symptoms คือ มีอารมณ์ดมี ากเกินไปเกินกว่าสิง่ แวดล้อม
รอบตัวจะทาให้เป็ นได้ ผูป้ ว่ ยอาจสนุกสนานจนถึงขัน้ ตื่นเต้น ควบคุมตัวเองไม่ได้ มักพบร่วมกับการมีพลังงานเพิม่ มากขึน้
นอนน้อยลง ไม่มสี มาธิและเปลีย่ นแปลงความสนใจง่ายมาก มีความภาคภูมใิ จในตัวเองมากกว่าปกติ ร่วมกับความคิดว่า
ตนเองยิง่ ใหญ่ มีความเชื่อมันตนเองมากเกิ
่
นไป สูญเสียการควบคุมตัวเองทางสังคม จนกระทังกระท
่
าการโดยขาดความยัง้
คิด และไม่เหมาะสมกับสถานการณ์

743
ค. Mania with Psychotic Symptoms มีลกั ษณะทางคลินิกเหมือนในข้อ ข แต่มอี าการหลง
ผิดแบบ Grandiose หรือประสาทหลอน หรือตื่นเต้น การเคลื่อนไหวมากเกินไป และ Flight of ideas มากจนเมื่อผูป้ ่วยพูด
แล้วฟงั ไม่เข้าใจ
18.2.3.2 Bipolar Affective Disorder
โรคทีม่ คี วามผิดปกติทางอารมณ์เกิดขึน้ ซ้าๆมากกว่า 2 ครัง้ ขึน้ ไป โดยอาการทีเ่ กิดขึน้ บางครัง้ เป็ น
แบบ Hypomania หรือ Mania บางครัง้ เป็ นแบบ Depression การเกิด Hypomania หรือ Mania ซ้าๆกันจะจัดอยู่ในกลุ่ม
Bipolar
18.2.3.3 Depressive Episode
ใน Typical mild, moderate, or severe depressive episodes ผูป้ ่วยจะมีอารมณ์เศร้า ไม่มกี าลัง
วังชา การเคลื่อนไหวช้าลง ความสามารถทีจ่ ะสนุกสนาน สนใจสิง่ ต่างๆ หรือมีสมาธิลดลง และเหน็ดเหนื่อยง่าย แม้จะออก
แรงเพียงเล็กน้อย ผูป้ ่วยจะนอนไม่หลับ ความอยากอาหารลดลง ความภาคภูมใิ จและความเชื่อมันในตั
่
วเองลดลง แม้แต่
ใน Mild form อาจมีความรูส้ กึ ผิดคิดว่าตนเองไร้ค่าเกิดขึน้ อารมณ์เศร้าเปลีย่ นแปลงน้อยมากในแต่ละวัน และไม่ตอบสนอง
ในสิง่ แวดล้อม และอาจมี Somatic symptoms เช่น หมดความรูส้ กึ สนใจและสนุ กสนานกับสิง่ ต่างๆ ตื่นนอนช้ากว่าปกติ
หลายชัวโมง
่
เศร้ามากทีส่ ดุ ตอนเช้า การเคลื่อนไหวช้าลงอย่างชัดเจน หรือลุกลีล้ ุกลน (Agitation) เบื่ออาหาร น้ าหนักลด
และหมดความรู้สกึ ทางเพศ การระบุว่าเป็ น Mild, moderate หรือ severe depressive episode ขึน้ กับจานวนและความ
รุนแรงของอาการต่าง ๆ
18.2.3.4 Recurrent Depressive Disorder
โรคทีม่ ี Episodes of depression เกิดขึน้ ซ้าๆโดยไม่มปี ระวัตอิ าการของ Mania เกิดขึน้ เลย อาจมี
อาการของ Hypomania เกิดขึน้ ช่วงสัน้ ๆ โดยถูกกระตุน้ ด้วยการรักษาด้วยยาต้านซึมเศร้า Recurrent depressive disorder
ทีม่ อี าการรุนแรงมาก จะมีลกั ษณะเหมือนกับ Manic depressive disorder, Melancholia, และ Endogenous Depression
ในแนวคิดแบบเดิม การเกิดโรคครัง้ แรกอาจเกิดในวัยใดก็ได้ Onset เป็ นได้ทงั ้ แบบเฉียบพลันและแบบค่อยเป็ นค่อยไป
ระยะเวลาทีเ่ ป็ นจะนานเป็ นสัปดาห์หรือหลายเดือน ถ้ามี Episode ของ Mania เกิดขึน้ ต้องเปลีย่ นการวินิจฉัยเป็ น Bipolar
affective disorder
18.2.3.5 Persistent Mood (Affective) Disorder
โรคทางอารมณ์ท่มี กั แกว่งไกวและเป็ นอยู่นานอย่างถาวร Episode ส่วนใหญ่ไม่รุนแรงมากจน
สามารถวินิจฉัยเป็ น Hypomanic หรือ Mild depressive episode เนื่องจากมีอาการเป็ นเวลาหลายปี จึงก่อให้เกิดความทุกข์
แก่ผปู้ ว่ ยมาก Manic หรือ Depressive episode อาจเกิดซ้อนขึน้ มาใน Persistent mood disorder ได้
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18.2.4. กลุ่มโรคประสาท (Neurotic, Stress-Related and Somatoform Disorders)
18.2.4.1 Phobic Anxiety Disorders
มีอาการกังวลเป็ นอาการเด่น อาการนี้เกิดขึน้ ในสถานการณ์ซง่ึ จริงๆแล้วไม่ไ ด้ก่อให้เกิดอันตราย
แต่อย่างไร แต่ผู้ป่วยมีความรู้สกึ เองว่าเหตุการณ์หรือสถานการณ์นนั ้ จะเป็ นอันตรายต่อตนเอง ผู้ป่วยจึงมีพฤติกรรม
หลีกเลีย่ งเหตุการณ์หรือสถานการณ์นนั ้ ๆ ถ้าจาเป็ นต้องเผชิญกับเหตุการณ์นนั ้ ๆแล้ว ผูป้ ่วยจะมีอาการประหวันใจ
่ วิตก
กังวลล่วงหน้าได้ อาจจะพบอาการซึมเศร้าร่วมด้วยได้
18.2.4.2 Other Anxiety Disorders
อาการของความผิดปกติในกลุ่มนี้เป็ นกลุ่มอาการความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุ
ชัดเจน อาจจะมีอาการซึมเศร้า อาการย้าคิดย้าทาร่วมด้วยได้เช่นกัน แต่อาการดังกล่าวจะไม่รุนแรงมากนัก
18.2.4.3 Obsessive-Compulsive Disorders
ความผิดปกติใ นกลุ่ ม นี้ ลัก ษณะเด่ น คือ

การที่ผู้ป่ว ยเกิด อาการคิด และทาอะไรซ้า ซากอยู่

ตลอดเวลา โดยทีผ่ ปู้ ว่ ยก็ไม่ได้พงึ พอใจกับความคิดหรือการกระทานัน้ ๆแต่อย่างไร แต่กไ็ ม่อาจจะหยุดยัง้ ความคิดหรือการ
กระทานัน้ ๆ ได้ เมื่อใดก็ตามทีผ่ ปู้ ว่ ยพยายามหยุดความคิดหรือการกระทานัน้ ๆ ผูป้ ว่ ยจะเกิดความกังวลในใจขึน้ มาทันที
การยา้ คิ ด คือ ความคิดมโนภาพหรือแรงกระตุ้นทีเ่ กิดขึน้ ในใจของผูป้ ่วยในลักษณะซ้าซาก ครัง้ แล้วครัง้ เล่า
ผูป้ ว่ ยรูว้ ่าความคิดเหล่านี้ไร้สาระไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อะไร พยายามทีจ่ ะหยุดยัง้ มัน แต่กไ็ ม่เป็ นผล
การยา้ ทา คือ พฤติกรรมซ้าซากของผูป้ ว่ ย พฤติกรรมนี้ไม่ได้ก่อให้เกิดผลในลักษณะทีก่ ่อให้เกิดความสาเร็จ
ใด ๆ แต่ผปู้ ว่ ยก็ไม่สามารถหยุดพฤติกรรมนัน้ ๆ ได้
18.2.4.4 Acute Stress Reaction
เป็ นความผิดปกติทเ่ี กิดขึน้ ในคนซึง่ ไม่เคยมีความผิดปกติทางจิตใจใดๆ มาก่อน เป็ นผลของความ
กดดันต่อร่างกายและจิตใจทีร่ ุนแรงเกินกว่าปกติ ระยะเวลาของการเกิดอาการไม่นานนัก อาจจะเป็ นชัวโมงหรื
่
อเป็ นวันก็
ได้ เมื่ออาการหายไปผูป้ ว่ ยก็จะกลับมาปกติเหมือนเดิม อาการช่วงแรกๆหลังจากเผชิญกับภาวะกดดัน ผูป้ ่วยจะมีอาการ
สับสน งุนงง การรับรู้ต่อสิง่ แวดล้อมจะลดลง ความเข้าใจต่อสิง่ รอบตัวและการรับรูต้ ่อเวลา สถานที่ บุคคลสูญเสียไป
หลังจากนัน้ ผูป้ ว่ ยอาจจะแยกตัว มีลกั ษณะแยกตัวออกจากสังคม กระสับกระส่าย หรือวุ่นวายได้ มักจะพบอาการใจสัน่
ร้อนวูบวาบตามตัวได้บ่อยๆ บางรายอาจมีอาการหลงลืมชัวคราวร่
่
วมด้วย อาการทัง้ หมดจะเกิดขึน้ หลังจากได้รบั ความ
กดดัน และมักจะหายไปภายในเวลา 2-3 วัน
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18.2.4.5

Post - Traumatic Stress Disorder

เป็ น อาการตอบสนองต่ อ เหตุ ก ารณ์ ท่ี เ ป็ น ความกดดัน และคุ ก คามต่ อ ผู้ป่ว ยอย่ า งรุ น แรง หรือ
เหตุการณ์วนิ าศภัย ซึง่ เหตุการณ์เหล่านัน้ สามารถก่อให้เกิดความผิดปกติขน้ึ ในคนทัวๆ
่ ไปได้ทุกคน อาการมักจะเกิดขึน้
ในช่วง 2 - 3 สัปดาห์จนถึงเป็ นเดือนหลังจากเผชิญกับเหตุการณ์ทเ่ี ป็ นความเครียด ระยะเวลาของอาการจะไม่แน่ นอน
แต่โดยส่วนใหญ่แล้วผู้ป่วยจะหายจากอาการดังกล่าว มีเพียงส่วนน้อยที่มอี าการเรื้อรัง อาการที่พบได้แก่ ผู้ป่วยมี
ความรูส้ กึ ว่าตนเองยังอยู่ในเหตุการณ์นนั ้ ๆ ซ้าแล้วซ้าอีก ฝนั ร้ายหรือละเมอ แยกตัว มึนงง ไม่รสู้ กึ บรรยายความรูส้ กึ ของ
ตนเองไม่ได้ พยายามหลีกเลี่ยงกิจกรรมหรือสถานการณ์ใดๆที่ทาให้ราลึกถึงเหตุการณ์สะเทือนใจนัน้ ตกใจง่าย ระวัง
ตัวมาก นอนไม่หลับ มักพบอาการกังวลใจและอาการซึมเศร้าร่วมด้วยได้บ่อย
18.2.4.6 Adjustment Disorders
สาเหตุของความผิดปกติในกลุ่มนี้เกิดจากความกดดันทีเ่ ป็ นเหตุการณ์เกิดขึน้ ในชีวติ ของคนทัวๆไป
่
และความรุนแรงของสาเหตุนนั ้ ไม่มากนัก เช่น การสูญเสียคนใกล้ชดิ การสูญเสียตาแหน่ งหน้าทีก่ ารงาน การย้ายถิน่ ฐาน
ความผิดหวังในเรื่องของความรักเป็ นต้น เหตุการณ์เหล่านี้ไม่ก่อให้เกิดความผิดปกติในทุกคนทีป่ ระสบ แต่ในคนทีม่ คี วาม
เปราะบาง จะมีความโน้มเอียงทีจ่ ะเกิดความผิดปกติได้ง่าย อาการทีพ่ บบ่อยได้แก่ ผูป้ ่วยจะรูส้ กึ อึดอัด หงุดหงิด รูส้ กึ ว่า
ประสิทธิภาพในการทางานและประสิทธิภาพทางสังคมถูกรบกวน กังวลใจ วิตกกังวล เศร้าใจ รูส้ กึ ว่าตนเองไม่สามารถ
จะต่อสูป้ ญั หาได้ ไม่สามารถวางแผนอนาคตได้ ในวัยรุ่นอาจพบพฤติกรรมแบบเกเรได้ (Conduct Disorder) ระยะเวลา
การเกิดอาการอาจเป็ นชัวคราว
่
หรือระยะยาวก็ได้
18.2.4.7 Dissociative (Conversion) Disorders
กลไกสาคัญของความผิดปกติในกลุ่มนี้ คือ เมื่อผูป้ ่วยเผชิญกับปญั หาความกดดันทางจิตใจหรือ
ความกระทบกระเทือนใจใดๆแล้ว

ความรู้จกั ตนเอง ความจา หรือความเคลื่อนไหวในส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย

จะสูญเสียไป ทีพ่ บได้บ่อย เช่น ผูป้ ่วยมีอาการหลงลืมหรือมีอาการเหมือนเป็ นอัมพาต จาไม่ได้ว่าตนเองเป็ นใคร แต่คดิ ว่า
ตนเองเป็ นคนใหม่ อาการ Dissociative Disorder ส่วนใหญ่มกั จะหายไปในระยะเวลา 2-3 สัปดาห์
18.2.4.8 Somatoform Disorders
ผูป้ ่วยทีม่ คี วามผิดปกติในกลุ่มนี้ จะมีลกั ษณะอาการของความผิดปกติทางร่างกายหลายๆ อย่าง
เกิดขึน้ ซ้าแล้วซ้าอีก แต่เมื่อตรวจร่างกายและตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารแล้วไม่พบความผิดปกติทางร่างกาย ทีส่ ามารถจะ
อธิบายอาการเหล่านัน้ ได้ ในการตรวจของแพทย์ ผูป้ ว่ ยมักจะไม่ค่อยพูดถึงความอึดอัดคับข้องใจของตนเองทีม่ อี ยู่
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18.2.5. กลุ่มอาการบุคลิ กภาพและพฤติ กรรมแปรปรวน (Disorders of Adult Personality and
Behavior)
สภาวะเหล่านี้ประกอบด้วยลักษณะพฤติกรรมทีฝ่ งั แน่ นและถาวร ซึง่ แสดงออกโดยการตอบสนอง
อย่างไม่ยดื หยุ่นต่อสถานการณ์ความสัมพันธ์กบั บุคคลอื่นหรือสถานการณ์ทางสังคม มีลกั ษณะคือเบีย่ งเบนอย่างสุดโด่งหรือ
อย่างมากจากวิถขี องคนทัวๆไปในสั
่
งคมวัฒนธรรมเดียวกัน ในด้านการรับรู้ ความคิด ความรู้สกึ และโดยเฉพาะอย่างยิง่
ความสัม พัน ธ์ก ับ บุ ค คลอื่น ๆ กระสวนพฤติก รรมเช่ น นี้ ค รอบง าองค์ป ระกอบหลัก ด้า นพฤติก รรมและด้า นจิต วิท ยา
มักก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อบุคคลนัน้ ในระดับต่างๆและเกิดปญั หาในบทบาทหรือหน้าทีท่ างสังคมของเขา
ความผิดปกติของบุคลิกภาพต่างจากบุคลิกภาพเปลีย่ นแปลงตรงทีเ่ วลาเกิดและปรากฏอาการ เป็ น
การพัฒนาการทีเ่ ริม่ ต้นตัง้ แต่วยั เด็กหรือวัยรุ่นและต่อเนื่องเข้าสูว่ ยั ผูใ้ หญ่ ไม่ได้เกิดจากความผิดปกติทางจิตชนิดอื่นๆ หรือ
โรคของสมอง ถึงแม้ว่าอาจเกิดก่อนหรือร่วมกับความผิดปกติอ่นื ๆ ได้ ในทางตรงกันข้ามบุคลิกภาพเปลีย่ นแปลงเป็ น
สภาวะทีเ่ กิดขึน้ ในวัยผูใ้ หญ่ตามหลังความตึงเครียดทีร่ ุนแรงหรือยาวนาน ตามหลังสิง่ แวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปอย่างมาก
18.2.6. ภาวะปัญญาอ่อน (Mental Retardation)
คือ ภาวะที่สมองหยุดพัฒนาหรือพัฒนาไม่สมบูรณ์ ทาให้เกิดความบกพร่องของทักษะต่างๆ เช่น
ด้านสติปญั ญา ภาษา การเคลื่อนไหว และทางสังคม ภาวะปญั ญาอ่อนอาจมีหรือไม่มคี วามผิดปกติทางกายหรือทางจิตร่วม
ด้วยก็ได้ ส่วนระดับภาวะของปญั ญาอ่อนตามธรรมดาจะประเมินด้วยการตรวจเชาวน์ปญั ญาแบบมาตรฐาน แต่การตรวจนี้
ั ญาอ่ อ น
อาจแทนด้ว ยการประเมิน ความสามารถในการปรับ ตัว ทางสัง คม ซึ่ง ใช้เ พื่อ ประมาณระดับ ของภาวะป ญ
สาหรับการวินิจฉัยอย่างถูกต้องจะใช้การทดสอบเชาวน์ปญั ญาโดยผู้ตรวจที่มคี วามชานาญ ความสามารถทางสติปญั ญา
และการปรับตัวทางสังคมอาจเปลี่ย นแปลงตลอดเวลา จากไม่ดีหรือต่ า มาดีข้นึ จากการฝึ กสอนและฟื้ นฟู สมรรถภาพ
การวินิจฉัยควรพิจารณาระดับความสามารถในเวลาปจั จุบนั
18.2.6.1 ภาวะปัญญาอ่อนระดับน้ อย (Mild Mental Retardation)
ภาวะปญั ญาอ่อนระดับน้อย ประมาณระดับเชาวน์ปญั ญา (I.Q.) อยู่ระหว่าง 50 - 69 (อายุ
สมองเท่ากับเด็กอายุ 9 ปี -ต่ ากว่า 12 ปี ) ทาให้มปี ญั หาการเรียนในโรงเรียน ในวัยผู้ใหญ่หลายคนสามารถทางานและ
มีสมั พันธภาพทางสังคมทีด่ ี และช่วยเหลือสังคมได้
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18.2.6.2 ภาวะปัญญาอ่อนระดับปานกลาง (Moderate Mental Retardation)
ภาวะปญั ญาอ่อนระดับปานกลาง ประมาณระดับเชาวน์ปญั ญา (I.Q.) อยู่ระหว่าง 35 - 49
(อายุสมองเท่ากับเด็กอายุ 6 ปี -ต่ ากว่า 9 ปี ) ทาให้มกี ารพัฒนาล่าช้าในวัยเด็ก แต่บางส่วนสามารถเรียนรู้ การช่วยเหลือ
ตนเอง การสื่อความหมาย และทักษะการศึกษา ในวัยผูใ้ หญ่ต้องการความช่วยเหลือในระดับต่างๆ ในการอยู่อาศัยและ
ทางานในชุมชน
18.2.6.3 ภาวะปัญญาอ่อนระดับรุนแรง (Severe Mental Retardation)
ภาวะปญั ญาอ่อนระดับรุนแรง ประมาณระดับเชาวน์ปญั ญา (I.Q.) อยู่ระหว่าง 20 - 34
(อายุสมองเท่ากับเด็กอายุ 3 ปี -ต่ากว่า 6 ปี ) ทาให้ตอ้ งดูแลและช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง
18.2.6.4 ภาวะปัญญาอ่อนระดับรุนแรงมาก (Profound Mental Retardation)
ภาวะปญั ญาอ่อนระดับรุนแรงมาก ประมาณระดับเชาวน์ปญั ญา (I.Q.) ต่ ากว่า 20 (อายุ
สมองเท่ากับเด็กอายุ ต่ากว่า 3 ปี ) จากัดความสามารถในทุกด้าน ทัง้ เรื่องการดูแลตนเอง การสือ่ สารและ การเคลื่อนไหว
18.3 โรคทางจิ ตเวชที่มีผลอย่างชัดเจนต่อความสามารถในการทางาน
18.3.1 การใช้สารเสพติ ดและบุคลิ กภาพผิดปกติ
การใช้สารเสพติดเรื้อรังและบุคลิกภาพผิดปกติ สามารถพบร่วมกันได้ ผลของการใช้สารเสพติดเรื้อรังจะ
รวมถึง ความสูญเสียสมาธิ ความสนใจ การควบคุมอารมณ์ การตัดสินใจ เป็ นต้น ซึง่ พบได้บ่อยในช่วงท้ายของระยะการติด
สารเสพติด พฤติกรรมเหล่านี้สามารถเกิดในผู้ท่มี บี ุคลิกภาพผิดปกติ การประเมินความรุนแรงของความสูญ เสีย ผู้ตรวจ
จาเป็ นต้องประเมินว่ามีสงิ่ เหล่านี้หรือไม่
1. ข้อจากัดในการทากิจวัตรประจาวัน
2. ความลาบากในการคงหน้าทีท่ างสังคม
3. ความลาบากในการทางานให้สาเร็จ เนื่องจากการบกพร่องในเรื่องสมาธิ ความพยายามการทางานอย่างมี
ขัน้ ตอน
4. การแสดงออกซ้า ๆ ในการสูญเสียความสามารถในการปรับตัว ประมาณ 3 ครัง้ / ปี ในแต่ละครัง้ เกิดขึน้
นาน 2 สัปดาห์หรือมากกว่า
18.3.2 Somatoform Pain Disorder (SPD)
อาการปวดทีพ่ บร่วมกับความสูญเสียทางอายุรกรรม โดยอาการปวดเรือ้ รังหรือรุนแรงมากเกินกว่ าทีค่ าดการ
เจ็บป่วยทางจิตอาจบิดเบือนการรับรูเ้ รื่องความปวด อาการปวดอาจเป็ นส่วนหนึ่งของ Somatic delusion สาหรับผูป้ ว่ ยที่
เป็ นโรคซึมเศร้าหรือโรคจิต อาการปวดอาจกลายเป็ นลักษณะของอาการย้าคิด หรืออาจเป็ นอาการนาใน Conversion
disorder
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ปญั หาทีพ่ บบ่อยในการประเมินอาการปวดคือ ความล้มเหลวของแพทย์ทจ่ี ะยอมรับว่า มีการอธิบายทางกาย
ทีเ่ พียงพอสาหรับอาการปวดหรือไม่ จิตแพทย์ควรพิจารณาประเด็นเหล่านี้เพื่อวินิจฉัยแยกโรคและตระหนักความเป็ นไปได้
ของ Somatoform หรือโรคจิตเวชอื่น สิง่ ทีจ่ าเป็ นของ SPD ใน DSM-IV คือ การหมกมุ่นกับอาการปวดโดยไม่พบสิง่ ตรวจ
พบทางกายทีจ่ ะนับว่าเป็ นอาการปวดและความแรงของอาการปวด พร้อมกันนัน้ การตรวจทางสภาพจิต มีบทบาทสาคัญ
ต่อการเริม่ ต้น ความรุนแรง การกาเริบของโรค และการคงอยู่ของอาการปวดทีม่ เี หตุจากจิต ใจหรืออาการปวดทีไ่ ม่ทราบ
สาเหตุ แพทย์ควรตระหนักว่า ความวิตกกังวลและซึมเศร้า อาจเพิม่ หรือลดอาการปวดได้
แนวทางทีส่ ามารถนามาพิจารณาว่า อาการปวดเป็ นอาการของความสูญเสียทางจิตหรือไม่
1. สาเหตุ ท างกายที่เ ป็ น ไปได้ทุ ก ชนิ ด ของอาการปวด สามารถดีข้ึน ได้จ ากการตรวจทางแพทย์อ ย่ า ง
ระมัดระวัง
2. ความเครียดทางอารมณ์ท่สี าคัญบางอย่างที่เกิดในชีวติ ของบุคคล สามารถเป็ นตัวกระตุ้นความเครียด
และอาการปวดเกิดขึน้
3. หลักฐานทีม่ อี ยู่ของโรคทางจิตเวช นอกเหนือจากทีเ่ กีย่ วข้องกับ Conversion อาการปวดอาจเป็ นอาการ
ของความเจ็บป่วยทางจิตทีส่ มั พันธ์กบั Non-conversion เช่น Delusional pain อาจพบในบุคคลทีม่ โี รค
หวาดระแวง เช่ น อาจเป็ น ผู้ป่ว ยที่เ ชื่อ ว่ า มนุ ษ ย์ต่ า งดาวก าลัง ส่ง รัง สีม าที่ห ัว ของเขา ท าให้ป วดหัว
ตลอดเวลาและเชื่อว่าเป็ นก่อนอาการปวด
18.3.3 การแกล้งทา (Malingering)
อาจพบได้ในโรคทางจิตเวชเหมือนๆ กับโรคทีไ่ ม่เกีย่ วกับจิตเวช ผูท้ ดสอบควรตระหนักถึงความเป็ นไปได้เมื่อ
ประเมินความสูญเสีย ความเป็ นไปได้ของการต้องการเงินตอบแทนและการหลีกเลีย่ งงาน เพิม่ โอกาสทีจ่ ะเป็ นการแกล้งทา
อาการเฉพาะเช่น ปวดหัว ปวดหลังช่วงล่าง ปวดปลายประสาท และเวียนหัวบ้านหมุน ซึง่ มีความลาบากทีจ่ ะประเมินอย่าง
ภววิสยั สภาวะทีเ่ ห็นว่ามีมากเกินกว่าสาเหตุพน้ื ฐาน เช่น ไส้ตงิ่ อักเสบ กระดูกหัก หรือตัง้ ครรภ์ มีแนวโน้มทีส่ ามารถรับฟงั
ได้ มากกว่ า การบ่ น เกี่ย วกับ อาการทางจิต เวช และระบบประสาท ผู้แ กล้ง ท าที่อ้า งสภาวะทางจิต เวชอาจเห็น ใน
สภาพแวดล้อมทีเ่ กีย่ วข้องกับการหลีกเลีย่ งของงานทีไ่ ม่ชอบใจหรือทีต่ อ้ งการ เช่น การติดคุก การเกณฑ์ทหาร และอาจพบ
ได้ในการรับผลประโยชน์จากบริษทั ประกัน
แทนทีจ่ ะให้สงิ่ ตอบแทนทันทีตามทีแ่ ต่งขึน้ มา บุคคลอาจแสดงอาการของความผิดปกติมากขึน้ อย่างรูต้ วั หรือไม่
รูต้ วั ในสถานพยาบาลหรือในที่ประเมินความสูญเสีย การแกล้งทาควรได้รบั การตรวจสอบเมื่ออาการของบุคคลคลุมเครือ
กาหนดได้ยาก แสดงออกเกินไปไม่สม่าเสมอ หรือไม่เหมือนกับอาการแสดงและอาการทีร่ วู้ ่าควรจะเป็ น ในสภาวะนี้ผลของ
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การตรวจสภาพทางกายทางจิต และข้อมูลอื่นๆของการประเมินอาจไม่สม่าเสมอสอดคล้องกับธรรมชาติและความรุนแรงที่
บุคคลบ่นออกมา
แต่การกระทาทีเ่ หมาะสมสาหรับแพทย์ผู้ตรวจ คือ การเป็ นกลางทางคลินิก การประยุกต์ใช้การสัมภาษณ์และ
กระบวนการวินิจฉัยอย่างมีมาตรฐาน การตรวจสอบอย่างระมัดระวังทีร่ วมถึงการประเมินหลายๆ ด้าน และการทดสอบทาง
จิตวิทยาเป็ นสิง่ ทีเ่ หมาะสม
18.4 หลักและวิ ธีการประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพทางจิ ตและพฤติ กรรม
การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพทางจิตและพฤติกรรมมีหลักเกณฑ์ทส่ี าคัญอยู่ 3 ข้อ ดังนี้
1. การวินิจฉัยโรคเป็ นปจั จัยหนึ่งที่ต้องนามาพิจารณาในการประเมินความรุนแรงของการสูญเสียสมรรถภาพ
แต่ไม่สามารถนามาเป็ นบรรทัดฐานในการประเมินเพียงข้อเดียวได้
2. แรงจูง ใจที่จ ะรับการรัก ษา อาจเป็ น ป จั จัย ส าคัญ อย่า งหนึ่ ง ที่มีผ ลต่ อการสูญ เสียสมรรถภาพทางจิต และ
พฤติกรรมของบุคคล
3. การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพจะต้องอาศัยการทบทวนประวัตกิ ารเจ็บปว่ ย รวมถึงประวัตกิ ารรักษาและ
การพยายามทีจ่ ะฟื้นฟูสมรรถภาพ
18.4.1 การวิ นิจฉัยโรคทางจิ ตเวช
ระบบการจาแนกโรคจิตเวชทีใ่ ช้กนั อย่างแพร่หลายคือ The Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders, Fourth Edition (DSM-IV) และ The International Classification of Diseases, Tenth Edition (ICD-10) ซึง่
เกณฑ์การวินิจฉัยประกอบด้วยอาการและอาการแสดง โดยโรคทางจิตเวชเกือบทัง้ หมด จะมีการกล่าวถึงลักษณะของการ
สูญเสียสมรรถภาพด้วย อย่างไรก็ตาม ในผูป้ ่วยบางรายอาจมีการสูญเสียสมรรถภาพทางจิตและพฤติกรรม ซึง่ ไม่เข้ากับ
เกณฑ์การวินิจฉัยของ DSM-IV หรือ ICD-10 ดังนัน้ ในกรณีท่มี คี วามไม่แน่ นอนในการวินิจฉัยหรือการวินิจฉัยแยกโรค
ข้อมูลจากรายงานของผู้เชี่ยวชาญ เช่น จิตแพทย์ นักจิตวิทยา พยาบาล และนักสังคมสงเคราะห์ เกี่ยวกับการสูญเสีย
สมรรถภาพทางจิตและพฤติกรรม และข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับความสามารถในการทางานของผูร้ บั การประเมินจะเป็ นประโยชน์ต่อ
การพิจารณา ในบางรายอาจเป็ นไปไม่ได้ทจ่ี ะได้รบั ข้อมูลตามทีต่ อ้ งการ ในกรณีเช่นนี้ควรทบทวนข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องจาก
แหล่งอื่น เช่น รายงานจากทางนายจ้าง เป็ นต้น ก่อนให้ความเห็น ผูป้ ระเมินต้องพิจารณาผลของยา แรงจูงใจ และการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพทีอ่ าจมีผลต่ออาการ อาการแสดง และความสามารถในการทางานของผูร้ บั การประเมิน
18.4.1.1 การแปลผลอาการและอาการแสดง
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การอธิบายการทาหน้าทีแ่ ละข้อจากัดของตนเองเป็ นข้อมูลทีส่ าคัญ สาหรับข้อมูลจากแหล่งอื่น เช่น
สมาชิกในครอบครัว และบุคคลทีร่ จู้ กั ผูป้ ว่ ย อาจมีประโยชน์ในการบ่งชีถ้ งึ ระดับการทางานและความรุนแรงของความสูญเสีย
ข้อ มูลที่พิจารณาพฤติก รรมของบุ ค คลขณะดาเนิ น กิจวัต รประจาวัน มีป ระโยชน์ ใ นการก าหนด
ความสามารถในการทาหน้าที่ ผลของการประเมินการทางานและการฟื้ นฟูสมรรถภาพ ร่วมกับข้อมูลจากกิจกรรมเสริม
ต่างๆทีผ่ ปู้ ว่ ยกระทาในช่วงกลางวันตามแนวทางสถานพยาบาล ก็มปี ระโยชน์ในการประเมินระดับของการทาหน้าที่
ข้อมูลทัง้ จากทางการแพทย์และไม่ใช่ทางการแพทย์ อาจถูกใช้มาอธิบายกิจวัตรประจาวัน , การทา
หน้าทีท่ างสังคม, สมาธิ, ความพยายาม, การทางานอย่างมีขนั ้ ตอน และความอดทนต่อความเครียด ข้อมูลนี้อาจได้จาก
ผูเ้ ชีย่ วชาญทีร่ กั ษา ทีท่ างาน และจากครอบครัวผูป้ ว่ ย ระดับการทาหน้าทีซ่ ง่ึ อาจเปลีย่ นแปลงไปตามกาลเวลา ในบางเวลา
ระดับการทาหน้าที่อาจจะดีหรือต่ าลง การประเมินที่เหมาะสมต้องเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาต่างๆ เพื่อการ
กาหนดความรุนแรง ดังนัน้ การมีหลักฐานในช่วงเวลายาวนานเพียงพอก่อนถึงวันที่ประเมิน จึงเป็ นเรื่องที่สาคัญมาก
ถ้าเป็ นไปได้หลักฐานนี้ควรรวมถึงการรักษา, สรุปผลการรักษาในโรงพยาบาล, การประเมินการทาหน้าที่ และการฟื้ นฟู
สมรรถภาพ
18.4.1.2 การทาแบบทดสอบและการประเมิ นทางคลิ นิก
การใช้แบบทดสอบทางจิตวิทยาที่เป็ นมาตรฐาน อาจช่ วยการวินิจ ฉัย และช่ วยให้เห็นความ
ผิดปกติทางจิตทีม่ อี ยู่ เช่น WAIS มีประโยชน์สาหรับการประเมินภาวะปญั ญาอ่อน (Mental retardation) ส่วนการใช้การ
ประเมินทางระบบประสาท อาจช่วยกาหนดถึงความบกพร่องของการทาหน้าทีข่ องสมอง โดยเฉพาะในคนทีอ่ าการแสดงไม่
ชัดเจน เช่น ผูท้ บ่ี าดเจ็บทางสมอง
การทาแบบทดสอบต้องใช้ส มาธิ, ความพยายาม และความต่ อเนื่อง ดังนัน้ การสังเกตบุคคลใน
ระหว่างทาทดสอบอาจเป็ นข้อมูลที่มปี ระโยชน์ การสรุปผลการทดสอบ ควรรวมถึงสิง่ ที่พบ, บรรยายสิง่ ที่เกิดขึน้ ขณะ
ทดสอบ และผลการทดสอบ รายงานการประเมินเชาว์ปญั ญา ควรรวมถึงระดับ IQ ทีถ่ ูกต้อง ชัดเจน และสอดคล้องกับความ
สูญเสียของบุคคล และระดับของข้อจากัดในการทาหน้าที่
18.4.2 แรงจูงใจ
ในการที่จะมีสภาพจิตที่ดขี ้นึ แรงจูงใจอาจเป็ นปจั จัยสาคัญต่อระดับความรุนแรงและระยะเวลาของความ
สูญเสียของบุคคลไม่ว่าจะเป็ นทางกายหรือทางจิต ผูป้ ระเมินจาเป็ นต้องประเมินการเปลีย่ นแปลงของแรงจูงใจ และการมี
ปญั หาหรือไม่ในด้านแรงจูงใจ ซึง่ อาจมาจากความเจ็บป่วยหรือ Secondary gain แรงจูงใจได้รบั อิทธิพลจากหลายปจั จัย
ั หา ความภู มิใ จและความเชื่อ มัน่ ในตนเอง ป จั จัย เหล่ า นี้ อ าจ
รวมถึง ความเจ็บ ป่ ว ย บุ ค ลิก ภาพ รู ป แบบการแก้ป ญ
เปลีย่ นแปลงได้ การสูญเสียแรงจูงใจ ในการทากิจกรรมทีช่ อบอาจเป็ นอาการแสดงของความเจ็บป่วยด้วยโรคทางจิตเวช
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อื่นๆ เช่น ซึมเศร้า, จิตเภท อย่างไรก็ตามบางคนอาจไม่ซ่อื ตรง หรือไม่มแี รงจูงใจในการปรับปรุงสภาพทีเ่ ป็ นอยู่ (เช่น
อยากได้ค่าชดเชยในการทีเ่ จ็บปว่ ย ประกันสุขภาพ หรือเงินทดแทน)
ดังนัน้ ในการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพทางจิตและพฤติกรรมต้องทบทวนประวัตคิ วามผิดปกติทางจิต ,
ประวัตคิ วามสามารถในการทาหน้าทีท่ ผ่ี ่านมา และการตอบสนองต่อการรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ
18.4.3 ประวัติของการรักษาและการฟื้ นฟูสมรรถภาพ
18.4.3.1 ผลของยารักษา
ควรให้ความสนใจต่อผลของยาต่ออาการแสดง, อาการ และความสามารถในการทาหน้าที่ ถึงแม้ว่า
ยาทางจิตเวชอาจควบคุมอาการแสดงและอาการ เช่น อาการประสาทหลอน, สมาธิทส่ี นั ้ , ความกระสับกระส่าย แต่การรักษา
อาจไม่มผี ลต่อความสูญเสียหรือข้อจากัดทัง้ หมดทีเ่ กิดจากความเจ็บป่วยทางจิต ถ้าอาการของผูป้ ่วยถูกทาให้ดขี น้ึ ด้วยยา
ทางจิตเวช ผูป้ ระเมินควรให้ความสนใจต่อข้อจากัดทีอ่ าจยังคงอยู่ ข้อจากัดเหล่านัน้ ควรนามาใช้วดั ความรุนแรงของความ
สูญเสีย
ยาทางจิตเวชที่ใช้ร ักษาโรคทางจิต เวช อาจเป็ นเหตุ ใ ห้ง่ วง รู้สกึ เฉื่ อยชา เฉยเมย หรือส่ง ผลที่
ไม่ตอ้ งการต่อระบบของร่างกาย ยิง่ กว่านัน้ ยาทีใ่ ช้ควบคุมอาการประสาทหลอน อาจมีผลลดแรงจูงใจและระดับของกิจกรรม
ผลข้างเคียงเหล่านี้ควรพิจารณาในการประเมินความรุนแรงของความสูญเสีย และความสามารถในการทาหน้าทีผ่ ปู้ ระเมิน
อาจจาเป็ นต้องประเมินความสูญเสีย จากผลข้างเคียงของยา
18.4.3.2 ผลของแรงจูงใจ
การประเมินแรงจูงใจนัน้ กระทาได้ยาก เพราะอาจเป็ นการยากที่จะจาแนกว่าเป็ นเรื่องการขาด
แรงจูงใจ หรือจากความเจ็บป่วยทางจิต เช่น อาการของโรคจิตเภท เมื่อไรจะจัดว่า บุคคลขาดเรี่ยวแรง ขาดสมาธิ และ
ขาดความคิดริเริม่ หรือมีอาการหมกมุ่น ซึมเศร้า และเมื่อไรจะจัดว่าไม่มแี รงจูงใจ การจาแนกนี้ต้องใช้ดุลยพินิจทางคลินิก
ซึง่ ควรใช้การตรวจอย่างระมัดระวังในเรื่องความพยายามและการทางานให้สาเร็จของบุคคล ก่อนทีค่ วามสูญเสียจะเริม่ มีขน้ึ
ร่วมกับการค้นหาอาการแสดงและอาการทีเ่ กีย่ วข้องกับโรคทางจิตเวช
แรงจูงใจเป็ นเรื่องลาบากทีจ่ ะประเมินเพราะมีปจั จัยหลายอย่างทีต่ อ้ งคานึง คือ
1. การขาดแรงจูงใจเป็ นอาการแสดงของความเจ็บปว่ ย เช่น ซึมเศร้า จิตเภท
2. การกลัวการสูญเสียสิทธิทค่ี วรได้หรือประโยชน์จากความเจ็บปว่ ย
3. ผลข้างเคียงจากยาทางจิตเวชบางชนิด
4. การตัง้ ใจแกล้งเป็ น
5. ผลตามมาจากการสูญเสียความภูมใิ จของผูท้ ป่ี ว่ ยเรือ้ รัง
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6. เครือข่ายทางสังคมทีช่ ่วยเรื่องความเจ็บปว่ ย และอื่น ๆ
ดังนัน้ การกาหนดเรื่องแรงจูงใจโดยไม่ใช้ความชานาญ การสรุปอาจทาให้เกิดอคติได้บ่อยในหลายๆ
กรณี แรงจูงใจของบุคคลไม่สามารถเข้าใจได้ดี แม้จะประเมินอย่างระมัดระวัง
ถึงกระนัน้ ก็ตามแรงจูงใจคือ ตัวเชื่อมระหว่างการสูญเสียสมรรถภาพทางจิตและพฤติกรรมกับการใช้
ความสามารถ เช่น บางคนนัน้ การที่ไม่มแี รงจูงใจเป็ นสาเหตุหลักของการไม่สามารถทาหน้า ที่ได้ บุคลิกภาพพืน้ ฐานของ
บุคค อาจสาคัญในการกาหนดว่า เขาจะมีแรงจูงใจทีจ่ ะได้ประโยชน์จากการฟื้ นฟูสมรรถภาพหรือไม่ สาหรับบุคลิกภาพ
มักไม่เปลี่ยนแปลงตลอดชีวติ อย่างไรก็ตามเรื่องภายในและปฏิกริ ยิ าทางจิตใจของบุคคลสามารถมีผลต่อการเจ็บป่วย
บุคคลทีม่ แี นวโน้มพึง่ พาอาจจะยิง่ พึง่ พามากขึน้ จากการเจ็บปว่ ยของตนทีด่ าเนินไป
18.4.3.3 ผลของการฟื้ นฟูสมรรถภาพ
ระดับข้อจากัดของอาชีพการงานของบุคคลกับความสูญเสียในการทาหน้าทีเ่ ป็ นเรื่องสาคัญสาหรับ
ผูป้ ระเมิน ข้อจากัดนี้อาจเพียงเล็กน้อยจนถึงระดับ 100% และยังพบว่าระดับความสูญเสียการทาหน้าทีอ่ าจเปลีย่ นตาม
ช่วงของความเจ็บปว่ ย ทักษะการทางานอาจไม่กระทบกระเทือน หรือบุคคลอาจมีขอ้ จากัดในการคืนกลับสภาพหรือไม่
ก็ได้ ผูป้ ระเมินควรตัดสินระยะเวลาทีเ่ ป็ นไปได้ของความสูญเสียทีม่ อี ยู่ การสงบของโรคเร็วหรือช้า ความสามารถกลับสู่
สภาพปกติหรือดีขน้ึ เพียงบางส่วน และการสูญเสียคงทีห่ รือเปลีย่ นแปลง การพิจารณาเรื่องเหล่านี้จะช่ว ยในการตัดสินของ
ผูป้ ระเมินเกีย่ วกับระดับความสูญเสียสมรรถภาพ
การฟื้นฟูสมรรถภาพเป็ นสิง่ จาเป็ นในการรักษา โดยเฉพาะอย่างยิง่ กับผูป้ ่วยทีด่ หี รือกาลังดีขน้ึ จาก
อาการทางจิตเวช ถึงแม้ว่าจะเป็ นไปไม่ได้ท่จี ะทาให้อาการทัง้ หมดสงบลง ผลที่ออกมาจะคุ้มค่า ถ้าเป็ นไปได้ท่ี จะทาให้
ผูป้ ว่ ยมีการสูญเสียการทาหน้าทีใ่ นระดับทีน่ ้อยลง
ในขณะทีบ่ างคนการขาดแรงจูงใจดูเป็ นปจั จัยหลักทีท่ าให้ความสูญเสียดาเนินต่อไป และอาจเป็ น
ปจั จัยหลักของการดาเนินไปของโรคทางจิตเวช แต่ทว่าหลายคนทีไ่ ด้รบั การรับการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างเหมาะสม รวมถึง
ผูป้ ว่ ยโรคทางสมองมีพฒ
ั นาการดีขน้ึ
การจะกาหนดว่าการสูญเสียการทาหน้าทีอ่ ย่างถาวรนัน้ เป็ นเรื่องทีไ่ ม่สามารถกระทาได้ เพราะไม่
สามารถ ยืนยันได้ในทางวิทยาศาสตร์ และระดับของความไม่แน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิง่ การพยากรณ์โรค ก็พบเห็นได้บ่อย
อย่างไรก็ตาม แนวโน้มสาหรับแพทย์ในการระบุระดับความสูญเสียสมรรถภาพทางจิตและพฤติกรรมทีต่ ่ากว่าความเป็ นจริง
ก็ตอ้ งคานึงถึงด้วย เพราะอาจนาไปสูค่ วามล้มเหลวทีจ่ ะส่งผูป้ ว่ ยไปรับการฟื้นฟูสมรรถภาพทีด่ กี ว่า
เรื่องสาคัญของการฟื้ นฟูสมรรถภาพ คือการตระหนักว่า บุคคลทีก่ นิ ยาทางจิตเวชอาจสามารถคง
ระดับความพึงพอใจในการทาหน้าที่ แต่ถ้าขาดยาอาการจะกาเริบหรือรุนแรงขึน้ ได้ เช่น อาจมีปญั หาในกระบวนการคิด
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เล็กน้อย ในขณะที่บุคคลกินยาที่เหมาะสม แต่อาการจะรุนแรงถ้าไม่ได้กนิ ยา แพทย์ควรบันทึกการทาหน้าที่ของบุคคล
ในขณะได้รบั ยาและปราศจากยา
สิง่ ที่ต้องคานึงอีกประการคือ การให้ ความมันใจกั
่ บนายจ้างว่า ผู้ป่วยที่กนิ ยาอย่างเหมาะสมและ
ทางานที่เหมาะสม สามารถหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บต่อตนเองและผูร้ ่วมงาน คล้ายกับการดูแลผู้ป่วยที่เป็ นลมชัก การให้
ข้อมูลและความรูแ้ ก่ลูกจ้างรวมทัง้ ครอบครัว นายจ้าง ผูร้ ่วมงาน เป็ นขัน้ ตอนสาคัญ และถือเป็ นส่วนหนึ่ งของกระบวนการ
ฟื้ นฟูสมรรถภาพ ถึงแม้การเปรียบเทียบระหว่างการเสียขา และการเสียความสามารถทีเ่ ป็ นผลมาจากโรคทางจิตเวชมี
ข้อจากัดทีต่ ่างกัน ความสูญเสียจากโรคทางจิตเวชสามารถปรับให้เห็นจริงและรุนแรงได้เท่ากับความสูญเสียทีเ่ ป็ นผลจาก
ความบาดเจ็บและความเจ็บป่วย การเชื่อมระหว่างแรงจูงใจและการฟื้ นตัวอาจต้องการการสนับสนุ น ไม่ว่าจะในคนที่
สูญเสียจากความเจ็บปว่ ยทางกายหรือทางจิต งานนี้เริม่ จากแพทย์เวชกรรมฟื้ นฟูและจิตแพทย์ แต่เจ้าหน้าทีอ่ ่นื สามารถ
ช่วยเหลือเพิม่ เติมได้ นายจ้างควรจัดหางานอื่นหรือปรับสภาพของงานทีช่ ่วยให้ความเป็ นไปได้ในการทางานดีขน้ึ
18.5 เกณฑ์การประเมิ นความรุนแรงของความสูญเสียสมรรถภาพ
ปจั จัยทีต่ อ้ งถูกพิจารณาเพื่อประเมินความรุนแรงของความสูญเสียสมรรถภาพของแต่ละบุคคล
18.5.1 ผลจากการรักษา
ปญั หาทีพ่ บบ่อยในการประเมินความสูญเสียสมรรถภาพทางจิตและพฤติกรรมของแต่ละบุคคลที่มปี ระวัติ
ยาวนานของการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลซ้า ๆ หรือรักษาแบบผูป้ ่วยนอกมายาวนานด้วยการรักษาแบบประคับประคอง
และการให้ยา แต่ละคนทีเ่ ป็ นโรคจิตยาวนานจะมีการใช้ชวี ติ แบบมีโครงสร้างในแนวทางทีไ่ ม่ค่อยมีความเครียด และช่วยลด
อาการแสดงและอาการ โดยแต่ ละคนอาจมีความสูญเสียความสามารถในการทางานมากกว่าอาการและอาการแสดงของ
พวกเขาที่แสดงออกมา ผลของการตรวจครัง้ เดียวอาจไม่เพียงพอในการบรรยายความสามารถของแต่ ละคนต่อการทา
หน้ าที่ในแต่ ละด้าน ดังนัน้ จึงจาเป็ นต้องทบทวนข้อมูลในเรื่องการทาหน้ าที่ข องบุคคลเมื่อมีความเครี ยดเพิ่มขึ้น เช่ น
ในสภาพทีค่ ล้ายการทางาน
18.5.2 ผลของสภาพแวดล้อม
ในรายทีต่ อ้ งเกีย่ วข้องกับโรคทางจิตเวชอย่างยาวนาน อาการทีแ่ สดงออกอาจถูกควบคุมหรือทาให้เบาบาง
ลงด้วยปจั จัยทางจิตสังคม เช่น สถานทีใ่ นโรงพยาบาล บ้านกึง่ วิถี สิง่ อานวยความสะดวกในการดูแล หรือสิง่ แวดล้อมที่
คล้ายๆลักษณะดังกล่าว สภาพแวดล้อมทีม่ โี ครงสร้างและการสนับสนุนมากๆ อาจลดความต้องการทางจิตใจทีม่ ตี ่อบุคคล
ถึงแม้อาการแสดงและอาการที่แสดงออกมาของโรคทางจิตเวชอาจถูกทาให้ดีขน้ึ ด้วยความต้องการทางจิตใจที่น้อยลง
ความสามารถของบุ คคลต่อการทาหน้าที่ภายนอกสภาพแวดล้อมแบบมีโครงสร้างอาจไม่เปลี่ยน ผู้ประเมินของบุคคลที่
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อาการของเขาถูกควบคุมในสภาพแวดล้อมแบบมีโครงสร้าง ต้องพิจารณาแต่ละปจั จัย เช่น การตอบสนองของบุคคลใน
การพยายามทาหน้าทีใ่ ห้สาเร็จในทีท่ างาน หรือในสภาพแวดล้อมอื่นทีไ่ ม่มโี ครงสร้าง
18.5.3 ความหลากหลายของโรคทางจิ ตเวช
ในการตัดสินความสูญเสียสมรรถภาพทางจิตและพฤติกรรม สิง่ สาคัญทีต่ อ้ งตระหนักคือ ชนิดของโรคทาง
จิตเวชทีห่ ลากหลาย เช่นเดียวกับโรคทางกาย แต่ละโรคจะมีธรรมชาติของแนวทางดาเนินโรคและลักษณะเฉพาะ ยิง่ กว่านัน้
ระดับของความเจ็บป่วยอาจแตกต่ างกันไปในแต่ ละบุคคลที่วินิจฉัยโรคเดียวกัน โรคทางจิตเวชที่รุนแรงบางชนิดเป็ น
โรคเรือ้ รัง คาว่าระยะสงบ (Remission) แทนทีจ่ ะเป็ นหาย (Cure) ถูกใช้ในการบ่งชีถ้ งึ การดีขน้ึ ของบุคคล ระยะสงบอาจ
เป็ นระยะๆ ระยะยาว หรือระยะสัน้ และอาจเกิดแบบเป็ นขัน้ ๆ แทนทีจ่ ะเกิดทันทีทนั ใด เช่น การเกิดอาการซึมเศร้าทีต่ ามมา
จากความเครียดใน เหตุการณ์ในชีวติ อาจทาให้กลายเป็ น Adjustment disorder with depressed mood ทีม่ กั จะเป็ นระยะ
สัน้ การเจ็บป่วยที่จากัดในตัวเอง และหายเป็ นปกติได้ เมื่อสถานการณ์ทเ่ี ครียดหายไป โรคทางอารมณ์อ่นื ๆ ก็มรี ูปแบบ
ของตัวเอง อาจเป็ นซ้าๆ และเรือ้ รัง ซึง่ มักไม่ตอบสนองทีด่ ตี ่อการรักษา ดังนัน้ คนที่เป็ นโรคซึมเศร้าทีด่ อ้ื ต่อยารักษา อาจ
ยังคงไม่สามารถนอน กิน มีสมาธิ หรือกระทากิจกรรมอื่นๆ เป็ นเดือนๆ หรือกระทังเป็
่ นปี
18.5.4 ผลของสภาวะทางจิ ตและพฤติ กรรมที่พบบ่อย
บางกลุ่มของสภาวะทางจิตและพฤติกรรม รวมถึงการติดสารเสพติด บุคลิกภาพที่ผดิ ปกติ (โดยเฉพาะ
บุคลิกภาพต่ อต้านสังคม) และการปรับตัวผิดปกติ จะมีลกั ษณะที่มีการตอบสนองทางอารมณ์ ท่ผี ิดปกติต่อเหตุ การณ์
ความเครียดในชีวติ ทีจ่ ะดีขน้ึ ในระยะเวลาอันสัน้ หลัง จากความเครียดถูกนาออกไป พฤติกรรมในช่วงทีค่ วบคุมได้และทีไ่ ม่
สามารถควบคุมควรบันทึกไว้
18.6 วิ ธีการประเมิ นความสูญเสียสมรถภาพทางจิ ตและพฤติ กรรม
การประเมินความสูญเสียสมรรถภาพทางจิตและพฤติกรรม ไม่เหมือนการประเมินบุคคลทีป่ ่วยด้วยระบบของ
อวัยวะทางกาย เนื่องจากเป็ นการลาบากทีจ่ ะจัดแบ่งความสูญเสียสมรรถภาพทีช่ ดั เจนในโรคทางจิตเวช ไม่ใช่ทุกคนทีป่ ว่ ย
ทางจิตและพฤติกรรมจะมีขอ้ จากัดในการทากิจวัตรประจาวัน ขณะเดียวกัน ผูป้ ่วยทีไ่ ม่ได้มกี ารสูญเสียสมรรถภาพทางจิต
อย่างเรื้อรัง แต่ อยู่ในระยะที่อาการยังไม่สงบ อาจมีข้อจากัดมากในการทางานและการประกอบกิจวัตรประจาวันมาก
การแปลการสูญเสียทางจิตไปสู่ขอ้ จากัดในการใช้ชวี ติ ประจาวันเป็ นกระบวนทีซ่ บั ซ้อนและเข้าใจยาก ดังนัน้ เพื่อความ
ถูกต้องในการประเมินการสูญเสียสมรรถถภาพ จึงแบ่งการประเมินความสามารถของบุคคลออกเป็ น 4 กลุ่มหลักดังนี้
1. การประกอบกิจวัตรประจาวัน
2. การทาหน้าทีท่ างสังคม
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3. การทางานให้สาเร็จ (การมีสมาธิ ความพยายาม และการทางานอย่างมีขนั ้ ตอน)
4. ความสามารถในการปรับตัว
ความอิสระ, ความเหมาะสม และประสิทธิภาพของการกระทา ควรถูกพิจารณาทัง้ 4 ด้านของข้อจากัดในหน้าทีท่ ่ี
ได้บรรยายไว้ และสามารถโยงความเกี่ยวข้องกับความสูญเสียเฉพาะในตาราง 18.1 ผู้ประเมินควรประเมินและบันทึก
รายละเอียดของหน้าทีท่ ุกกลุ่มเหล่านี้
18.6.1 การประกอบกิ จวัตรประจาวัน
หมายถึง กิจกรรมการดูแลตนเอง การรักษาสุขอนามัย ส่วนบุคคล การสื่อสาร การเดินทาง การทาหน้าที่
ทางเพศ การนอน การเข้าสังคม การจับจ่ายชือ้ ของ การประกอบอาหาร การดูแลที่อยู่อาศัย การแต่งกาย และกิจกรรม
ด้านนันทนาการ ข้อจากัดในการทากิจกรรมเหล่านี้ควรเกีย่ วข้องกับโรคทางจิตเวช ไม่ใช่เกิดจากปจั จัยอื่นๆ เช่น ไม่มเี งิน
หรือ ไม่ มีย านพาหนะ โดยรวมแล้ว คุ ณภาพของกิจ กรรมเหล่ า นี้ พิจ ารณาจากการพึ่ง ตนเองได้ต ามความเหมาะสม
ประสิทธิภาพ และความสามารถในการดูแลตนเองอย่างต่อเนื่อง และมีความจาเป็ นทีต่ อ้ งบอกถึงความสามารถของบุคคลใน
ด้านความคิดริเริม่ และการมีสว่ นร่วมในกิจกรรมต่างๆ ดังกล่าว โดยไม่ตอ้ งมีการกากับหรือให้คาอธิบาย
การประเมิน ควรประเมินภาพรวมของระดับความสามารถทีจ่ ากัดของผูป้ ว่ ยนัน้ ไม่ใช่เพียงแค่จานวนกิจกรรม
ทีถ่ ูกจากัด เช่น ผู้ป่วยสามารถทาอาหารและทาความสะอาดได้ อาจถูกพิจารณาว่า มีระดับความสามารถในการประกอบ
กิจวัตรประจาวันจากัดอย่างชัดเจนถ้าผูป้ ว่ ยมีความหวาดกลัวมากจนไม่สามารถออกจากบ้านไปซือ้ ของนอกบ้านได้
สาหรับการประเมินระดับความรุนแรงของการสูญเสียในการประกอบกิจวัตรประจาวัน ดูรายละเอียดจาก
ตาราง 18-2 ในข้อที่ 1 (การประกอบกิจวัตรประจาวัน) ซึง่ แบ่งระดับความรุนแรง โดยให้เป็ นคะแนนตัง้ แต่ 5-1 คะแนน คือ
ถ้าไม่มคี วามบกพร่องให้ 5 คะแนน บกพร่องเล็กน้อยให้ 4 คะแนน บกพร่องปานกลางให้ 3 คะแนน บกพร่องชัดเจนให้ 2
คะแนน และบกพร่องรุนแรงให้ 1 คะแนน
18.6.2 การทาหน้ าที่ทางสังคม
หมายถึงความสามารถของบุคคลในการแสดงบทบาททางสังคมอย่างเหมาะสม และมีการสื่อสารอย่างมี
ประสิท ธิภาพ การทาหน้ าที่ทางสัง คมประกอบด้วย การปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้อย่ างเหมาะสมทัง้ ในการดาเนิน ชีวิต
ตามปกติและในการทางาน การติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นได้ชดั เจน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม พฤติกรรมที่ร่วมมือ
คานึงถึงคนอื่น ตระหนักถึงความรู้สกึ ของคนอื่น และวุฒภิ าวะทางสังคม หน้าที่ทางสังคมในที่ทางาน อาจรวมถึงการมี
ปฏิสมั พันธ์กบั ชุมชน การตอบสนองต่อผูม้ อี านาจ เช่น หัวหน้าหรือการเป็ นส่วนหนึ่งของทีม
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การสูญเสียความสามารถทางสังคม อาจแสดงจากประวัตกิ ารทะเลาะวิวาท ไล่ คนอื่นออกนอกบ้าน การกลัว
คนแปลกหน้ า หลีก เลี่ยงความสัมพันธ์ระหว่ างบุค คล การให้ตัวอย่า งแสดงความสูญเสียหน้ า ที่ทางสังคมเป็ นเรื่องที่มี
ประโยชน์อย่างมาก
การประเมินควรประเมินทัง้ จานวนของหน้าที่ทางสังคมทีเ่ สียไปและภาพรวมทัง้ หมดทีเ่ สียไปด้วย สาหรับ
การประเมินระดับความรุนแรงของการสูญเสียในการทาหน้าทีท่ างสังคม ดูรายละเอียดจากตาราง 18-2 ในข้อที่ 2 (การทา
หน้าทีท่ างสังคม) ซึง่ แบ่งระดับความรุนแรง โดยให้เป็ นคะแนนตัง้ แต่ 5-1 คะแนน คือ ถ้าไม่มคี วามบกพร่องให้ 5 คะแนน
บกพร่องเล็กน้อยให้ 4 คะแนน บกพร่องปานกลางให้ 3 คะแนน บกพร่องชัดเจนให้ 2 คะแนน และบกพร่องรุนแรงให้ 1
คะแนน
18.6.3 การทางานให้สาเร็จ (ประกอบด้วย การมีสมาธิ ความพยายาม และการทางานอย่างมีขนั ้ ตอน)
หมายถึง ความสามารถในการตัง้ ใจทางานในเวลานานพอทีจ่ ะทางานให้สาเร็จทัง้ การทางานในทีท่ างานและที่
บ้าน หรืออาจกล่าวได้ว่า การมีสมาธิท่ดี รี ่วมกับความพากเพียรพยายาม และความสามารถในการทางานอย่างมีขนั ้ ตอน
เป็ นสิง่ จาเป็ นในการจะทางานให้สาเร็จ ซึง่ ความบกพร่องของสมาธิ ความพยายามและการมีขนั ้ ตอนในการทางานนี้ สังเกต
ได้จากความพยายามทางานในอดีตหรือในสถานการณ์ทค่ี ล้ายการทางาน โดยส่วนใหญ่การบกพร่องในความสามารถด้านนี้
จะถูกประเมินโดยการตรวจทางจิตเวชหรือการทดสอบทางจิตวิทยา แต่ผลการตรวจสภาพจิตหรือข้อมูลการทดสอบทาง
จิตวิทยาเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอในการอธิบายถึงการมีสมาธิและความสามารถในการคงความต่อเนื่องในการทางาน
การตรวจสมาธิและสภาพจิต อาจทาได้โดยการให้บุคคลนัน้ ตัง้ เลข 100 แล้วลบทีละ 7 ไปเรื่อย ๆ จนลบไม่ได้
สาหรับการทดสอบทางจิตวิทยานัน้ สมาธิถูกประเมินโดยการมอบหมายงานทีต่ อ้ งการความจาระยะสัน้ หรืองานทีต่ อ้ งทาให้
สาเร็จในระยะเวลาทีก่ าหนด ในการพิจารณาถึงความเหมาะสมกับงาน อาจประเมินโดยดูจากความสาเร็จของงาน เช่น การ
จัดสิง่ ของ สมาธิในการทางานอาจถูกบรรยายในลักษณะของจานวนครัง้ ของความผิดพลาด ระยะเวลาในการทางานให้
สาเร็จและความต้องการการช่วยเหลือในการทางาน
บุคคลทีด่ มู สี มาธิเพียงพอในตอนทีต่ รวจสุขภาพจิตหรือทดสอบทางจิตวิทยา อาจไม่สามารถมีสมาธิในสถานที่
ทีค่ ล้ายสถานทีท่ างาน
สาหรับการประเมินระดับความรุนแรงของการสูญเสียในการทางานให้สาเร็จ ดูรายละเอียดจากตาราง 18-2
ในข้อที่ 3 (การทางานให้สาเร็จ) ซึง่ แบ่งระดับความรุนแรง โดยให้เป็ นคะแนนตัง้ แต่ 5-1 คะแนน คือ ถ้าไม่มคี วามบกพร่อง
ให้ 5 คะแนน บกพร่องเล็กน้อยให้ 4 คะแนน บกพร่องปานกลางให้ 3 คะแนน บกพร่องชัดเจนให้ 2 คะแนน และบกพร่อง
รุนแรงให้ 1 คะแนน
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18.6.4 ความสามารถในการปรับตัว
หมายถึง ความสามารถในการปรับตัวต่อสถานการณ์ทม่ี คี วามเครียด ในการเผชิญแต่ละสถานการณ์ บุคคล
อาจแยกตัวจากสถานการณ์หรือแสดงอาการของโรคทางจิตเวชนัน่ คือ เขาไม่สามารถปรับตัว และมีความลาบากในการคง
การทาหน้าทีก่ จิ วัตรประจาวัน คงความสัมพันธ์ทางสังคม และทางานให้สาเร็จ ความเครียดทีพ่ บบ่อยในทีท่ างานรวมถึง
การพิจารณา การตัดสินใจ การทางานให้สาเร็จตามตารางเวลา และปฏิสมั พันธ์กบั เจ้านายและผูร้ ่ วมงาน ผูป้ ระเมินควรมี
การบอกถึงตัวอย่างของสถานการณ์ของความเครียดที่ผู้ป่วยประสบและผลกระทบจากการสูญเสียความสามารถในการ
ปรับตัวต่อสถานการณ์นนั ้ ๆ
สาหรับการประเมินระดับความรุนแรงของการสูญเสียความสามารถในการปรับตัว ดูรายละเอียดจากตาราง
18-2 ในข้อที่ 4 (ความสามารถในการปรับตัวต่อสถานการณ์ของความเครียด) ซึง่ แบ่งระดับความรุนแรง โดยให้เป็ นคะแนน
ตัง้ แต่ 5-1 คะแนน คือ ถ้าไม่มคี วามบกพร่องให้ 5 คะแนน บกพร่องเล็กน้อยให้ 4 คะแนน บกพร่องปานกลางให้ 3 คะแนน
บกพร่องชัดเจนให้ 2 คะแนน และบกพร่องรุนแรงให้ 1 คะแนน
ตาราง 18-1 ระดับการสูญเสียสมรรถภาพทางจิ ตและพฤติ กรรม
หน้าที่
- กิจวัตร
ประจาวัน
- หน้าทีท่ าง
สังคม
- การทางาน
ให้สาเร็จ
- ความสามารถ
ในการปรับตัว

ระดับที่ 1

ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

ระดับที่ 4

ระดับที่ 5

ไม่สญ
ู เสีย

สูญเสียเล็กน้อย

สูญเสียปานกลาง

สูญเสียมาก

สูญเสียรุนแรง

ไม่พบความ

สูญเสียระดับทีท่ า

สูญเสียระดับทีท่ า

สูญเสียระดับทีม่ ี

สูญเสียระดับของ

สูญเสีย

หน้าทีท่ ม่ี ี

หน้าทีท่ ม่ี ี

นัยสาคัญของ

การทาหน้าทีท่ ม่ี ี

ประโยชน์ได้เกือบ ประโยชน์ได้บา้ ง

หน้าทีท่ ม่ี ี

ประโยชน์

ทัง้ หมด

ประโยชน์อย่าง
มาก
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ระดับการสูญเสียสมรรถภาพทางจิ ตและพฤติ กรรม
ตาราง 18-1 แบ่งระดับการสูญเสียสมรรถภาพของแต่ละด้าน 4 ด้านเป็ น 5 ระดับจากไม่สญ
ู เสียไปจนถึงระดับ
สูญเสียรุนแรง
1. ไม่สญ
ู เสีย คือ ไม่สญ
ู เสียในการทาหน้าที่
2. สูญเสียเล็กน้อย คือ การสูญเสียเล็กน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับการทางานส่วนมากทีเ่ ป็ นประโยชน์
3. สูญเสียปานกลาง คือ การสูญเสียเมื่อเปรียบเทียบกับการทางานที่เป็ นประโยชน์ ทาได้เพียงบางส่ว น
แต่ไม่ใช่ทงั ้ หมด
4. สูญเสียมาก คือ การสูญเสียในหน้าทีท่ ส่ี าคัญ ไม่ใช่แต่ทางานไม่สาเร็จ แต่รวมถึงข้อจากัดอย่างมากในหน้าทีท่ ่ี
มีประโยชน์
5. สูญเสียรุนแรง คือ การสูญ เสียหรือข้อจากัดที่ไม่สามารถแก้ไขได้ในหน้ าที่ท่มี ปี ระโยชน์ การทากิจวัตร
ประจาวันต้องพึง่ พาคนอื่นทัง้ หมดให้ดแู ล เช่น ไม่สามารถติดต่ออย่างมีความหมายในคนทีเ่ ป็ น Catatonic
การทีม่ ขี อ้ จากัดอย่างมากในด้าน สมาธิ, ความพยายาม, การทางานอย่างมีขนั ้ ตอน คือไม่สามารถสนใจในการ
ทางานได้เลย เช่น ทีพ่ บในคนทีอ่ ยู่ในภาวะสับสน หรือคนทีส่ ญ
ู เสียความจาระยะสัน้ อย่างสมบูรณ์
คนที่ไ ม่สามารถทนการเปลี่ยนแปลงของสิง่ แวดล้อ มหรือไม่สามารถท าหน้ า ที่ หรือ ปรับ ตัว ไม่ ได้เ มื่อ มีก าร
เปลี่ยนแปลงของตารางงาน มีขอ้ จากัดรุนแรงในการปรับตัวและความสูญเสียทางจิตเวชอย่างรุนแรง เช่น อาจมีอาการ
ทางจิต ถ้าไม่ได้รบั ประทานอาหารตามเวลาทีก่ าหนด หรืออาจเกิดอาการ Panic attack ถ้าเดินทางโดยไม่มเี พื่อน
คนทีส่ ญ
ู เสียอย่างรุนแรงในด้านหนึ่งหรือมากกว่าจะไม่สามารถทางานทีซ่ บั ซ้อนได้ เช่น สันทนาการหรืองานโดย
ปราศจากการช่วยเหลือทีเ่ ฉพาะเช่น การจัดสภาพแวดล้อม
คนที่สูญเสียปานกลางใน 4 กลุ่มของหน้ าที่ อาจมีขอ้ จากัดในความสามารถแต่ ไม่ทงั ้ หมดในงานที่ซบั ซ้อน
ข้อจากัดเล็กน้อยและปานกลางจะลดการทาหน้าทีแ่ ต่ไม่ตอ้ งงดงานบางอย่าง
สาหรับบทนี้ได้กาหนดตารางเพื่อช่วยในการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพทางจิตและพฤติกรรมดังนี้
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ตารางที่ 18-2 เกณฑ์การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพทางจิ ตและพฤติ กรรม
รูปแบบของการทาหน้ าที่
1. การประกอบกิ จวัตรประจาวัน
: ไม่มคี วามบกพร่องคือสามารถทากิจกรรม การดูแลตนเอง การรักษาสุขภาพอนามัยส่วนบุคคลและทา
กิจกรรมอื่น ๆ ในชีวติ ประจาวันได้ตามปกติเหมือนคนทัวไป
่ โดยอาจใช้เวลาในการทากิจกรรมมากกว่า
ปกติเล็กน้อย
: มีความบกพร่องเล็กน้อยคือ สามารถทากิจกรรม การดูแลตนเอง การรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลและทา
กิจกรรมอื่น ๆ ในชีวติ ประจาวันได้ โดยต้องมีคนคอยกระตุน้ หรือคอยดูแลให้คาแนะนาหรือให้อธิบายใน
การทากิจกรรมบางกิจกรรม
: มีความบกพร่องปานกลาง คือ สามารถทากิจกรรม การดูแลตนเอง การรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล
และทากิจกรรมอื่น ๆ ในชีวติ ประจาวันได้ โดยต้องมีคนคอยให้คาแนะนาอย่างใกล้ชดิ ตลอดเวลา
: มีความบกพร่องชัดเจน คือ สามารถทากิจกรรม การดูแลตนเอง การรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล และทา
กิจกรรมอื่น ๆ ในชีวติ ประจาวันได้เพียงเล็กน้อย จะต้องมีคนคอยช่วยเหลือ ช่วยทากิจกรรมต่าง ๆ ให้
เกือบทุกกิจกรรม
: มีความบกพร่องรุนแรง คือ ไม่สามารถทากิจกรรมต่าง ๆ ในการประกอบกิจวัตรประจาวันได้เลย ต้อง
พึง่ คนอื่น หรือจะต้องมีคนคอยช่วยเหลือในทุกกิจกรรม
2. การทาหน้ าที่ทางสังคม
: ไม่มคี วามบกพร่อง คือ สามารถแสดงบทบาททางสังคมทัง้ ในด้านการประกอบกิจวัตรตามปกติในการ
ทางาน และสามารถสื่อสารได้เ ช่นเดียวกับ บุ คคลทัว่ ไป โดยอาจต้อ งใช้เวลาในการปรับ ตัวแต่ ละ
บทบาทยาวนานกว่าคนปกติเล็กน้อยจึงจะสามารถแสดงบทบาททางสังคมได้เหมาะสม
: มีความบกพร่องเล็กน้อย คือ สามารถแสดงบทบาททางสังคม และสามารถสื่อสารกับบุคคลอื่นได้
ร่วมกับการปรับตัวเข้ากับบุคคลอื่นได้ เมื่อได้รบั คาอธิบายหรือแนะนาและให้ความร่วมมือในการทา
กิจกรรมกลุ่มเป็ นบางครัง้
: มีความบกพร่องปานกลาง คือ แสดงบทบาททางสังคมไม่ค่อยเหมาะสม มีการสื่อสารทีค่ ลุมเครือ ต้อง
ใช้เวลานานจึงจะสือ่ ความหมายตามทีต่ อ้ งการได้ แยกตัวเองออกจากบุคคลอื่น ไม่ค่อยให้ความร่วมมือ
กับบุคคลอื่น ๆ ในการทากิจกรรมต่าง ๆ มีความลาบากในการปรับตัวเข้ากับบุคคลอื่น
: มีความบกพร่องชัดเจน คือ แสดงบทบาททางสังคมไม่เหมาะสมอย่างมาก มีการสื่อสารทีผ่ ดิ ปกติ เช่น
โต้ตอบไม่ตรงกับคาถาม แยกตัวเองออกจากสังคมชัดเจน ไม่ยอมร่วมมือในการทากิจกรรมกลุ่มใด ๆ
ทัง้ สิน้ มีความยากลาบากในการปรับตัวเข้ากับบุคคลอื่นอย่างมาก
: มีความบกพร่องรุนแรง คือ ไม่ สามารถแสดงบทบาททางสังคมได้เลย ไม่สามารถสื่อสารกับบุคคลอื่น
ได้เลย มีท่าทางไม่เป็ นมิตรและไม่สามารถปรับตัวเข้ากับบุคคลอื่นได้

ระดับคะแนน
5

4

3

2

1
5

4

3

2

1
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ตารางที่ 18.2 เกณฑ์การประเมิ นการสูญเสียสมรรถภาพทางจิ ตและพฤติ กรรม
รูปแบบของการทาหน้ าที่

ระดับคะแนน

3. การทางานให้สาเร็จ (การมีสมาธิ ความพยายาม และการทางานอย่างมีขนั ้ ตอน)
: ไม่มคี วามบกพร่องคือ สามารถทางานได้สาเร็จ โดยอาจต้องใช้เวลาในการทางานแต่ละอย่างนานกว่าคน

5

ปกติเล็กน้อย
: มีความบกพร่องเล็กน้อย คือ สามารถทางานทัง้ งานทัว่ ๆ ไปและงานบ้านได้ แต่ขาดความละเอียดหรือ

4

ความเรียบร้อยของเนื้องานบางส่วนไป
: มีความบกพร่องปานกลาง คือ มีความตัง้ ใจทางานในระยะเวลาจากัด ไม่สามารถทางานทัว่ ๆ ไปและงาน

3

บ้านให้สาเร็จได้ แต่ยงั มีเนื้องานปรากฏให้เห็นในส่วนทีท่ าได้
: มีความบกพร่องชัดเจน คือ มีสมาธิสนั ้ มากในการทางานจะต้องมี คนคอยช่วยเหลือจึงจะสามารถทางาน

2

ง่าย ๆ ได้บา้ ง
: มีความบกพร่องรุนแรง คือ ไม่มสี มาธิจนทาให้ไม่สามารถทางานได้เลย

1

4. ความสามารถในการปรับตัว
: ไม่มคี วามบกพร่องคือ สามารถปรับตัวต่อสถานการณ์ทม่ี คี วามเครียดต่าง ๆ ได้ โดยอาจต้องใช้เวลานาน

5

กว่าคนปกติเล็กน้อย
: มีความบกพร่องเล็กน้อย คือ สามารถปรับตัวในสถานการณ์ทม่ี คี วามเครียดต่าง ๆ ได้เกือบทุกสถานการณ์

4

: มีความบกพร่องปานกลาง คือ สามารถปรับตัวในสถานการณ์ทม่ี คี วามเครียดต่าง ๆ ได้ค่อนข้างเล็กน้อย

3

: มีความบกพร่องชัดเจน คือ มีความยากลาบากอย่างมากในการปรับตัวในทุกสถานการณ์ทม่ี คี วามเครียด

2

: มีความบกพร่องรุนแรง คือ ไม่สามารถปรับตัวในทุกสถานการณ์ได้เลย ไม่มคี วามอดทนต่อการ

1

เปลีย่ นแปลงตามปกติในชีวติ ประจาวัน
วิ ธีการประเมิ นระดับการสูญเสียสมรรถภาพทางจิ ตและพฤติ กรรม
มีขนั ้ ตอนดังนี้ คือ
1. พิจารณาความสามารถของผูป้ ว่ ยในการทาหน้าทีท่ งั ้ 4 ด้าน แล้วให้คะแนนในแต่ละด้านตามตาราง 18.2
2. นาคะแนนทีใ่ ห้ในแต่ละด้านมาบวกกันแล้วหารด้วย 4 ค่าทีไ่ ด้คอื คะแนนเฉลีย่ ของผูป้ ว่ ย
3. นาคะแนนเฉลีย่ ไปใช้ในการประเมินระดับการสูญเสียสมรรถภาพทางจิตและพฤติกรรมของผูป้ ว่ ย โดยเทียบ
ออกมาเป็ นการสูญเสียร้อยละของทัง้ ร่างกายตามตาราง 18.3
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ตาราง 18.3 การแบ่งระดับค่าการสูญเสียสมรรถภาพทางจิตและพฤติ กรรม
ระดับที่

คะแนนเฉลี่ย

ร้อยละของทัง้ ร่างกาย

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 ขึน้ ไป

18.7 ตัวอย่างการประเมิ นสูญเสียสมรรถภาพทางจิ ตและพฤติ กรรม
ตัวอย่างที่ 18.1
ผูร้ บั การประเมินชาย อายุ 29 ปี มีอาการหูแว่ว หวาดระแวง กลัวคนมาทาร้าย มาประมาณ 2 ปี ได้รบั การรักษา
กับจิตแพทย์ อย่างสม่าเสมอมาประมาณ 1 ปี ผูร้ บั การประเมินกินยาอย่างต่อเนื่อง แพทย์ทร่ี กั ษาให้การวินิจฉัยว่าเป็ นโรค
จิตเภท (Schizophrenia) ไม่มอี าการหูแว่วและหวาดระแวงแล้ว
การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพทางจิตพบว่า ผูร้ บั การประเมินพอทีจ่ ะดูแลตนเองในเรื่องกิจวัตรประจาวันได้
และเข้าสังคมร่วมกับสามารถทีจ่ ะสร้างความสัมพันธ์กบั คนในครอบครัวได้ โดยต้องให้แม่คอยกระตุ้นเป็ นบางครัง้ ผูร้ บั การ
ประเมินช่วยทางานบ้าน เช่น ซักเสือ้ ผ้า ทาความสะอาดบ้านได้บ้าง แต่ไปทางานจะไม่ค่อยมีสมาธิ บางครัง้ ขอกลับบ้าน
ก่อนงานเลิกและเมื่อถูกหัวหน้าตาหนิ จะมีอาการหงุดหงิดมากจนถึงกับโต้เถียงกับหัวหน้าอยู่บ่อย ๆ
การประเมินระดับความรุนแรงของการสูญเสียสมรรถภาพทางจิตและพฤติกรรมของผูร้ บั การประเมินรายนี้ โดย
ใช้ตารางที่ 18.2 พบว่า
รูปแบบของการทาหน้ าที่

คะแนน

1. การประกอบกิจวัตรประจาวัน

4

2. การทาหน้าทีท่ างสังคม

4

3. การทางานให้สาเร็จ

3

4. ความสามารถในการปรับตัว

2

คะแนนเฉลี่ย
(4+4+3+2) / 4 = 3.25

สรุป ผูร้ บั การประเมินรายนี้มกี ารสูญเสียสมรรถภาพทางจิตและพฤติกรรม คะแนนเฉลี่ย = 3.25 ซึ่งเป็ นการ
สูญเสียสมรรถภาพในระดับที่ 3 โดยแพทย์ผปู้ ระเมินได้ประเมินให้สญ
ู เสียสมรรถภาพคิดเป็ นร้อยละ 35 ของทัง้ ร่างกาย
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ตัวอย่างที่ 18. 2
ผูร้ บั การประเมินชาย อายุ 25 ปี ขับรถจักรยานยนต์ส่งเอกสารให้บริษทั ได้ประสบอุบตั เิ หตุรถชน ซึง่ ต้องได้รบั
การรักษาโดยการตัดขาซ้ายระดับใต้เข่าลงมา และแพทย์ได้ใส่ขาเทียมให้ ยังทางานที่เดิม แต่อยู่ในตาแหน่ งเจ้าหน้าที่
พิมพ์ดีด หลังเกิดอุบตั ิเหตุ 2 เดือน เริ่มมีอาการซึมลง แยกตัว บ่นว่าขีล้ ืมนอนไม่หลับ บางครัง้ คิดอยากทาร้ายตนเอง
ได้รบั การตรวจรักษากับจิตแพทย์ วินิจฉัยว่าเป็ นโรคซึมเศร้า (Major Depressive Disorder) รับการรักษาอยู่ประมาณ 6
เดือน ผูร้ บั การประเมินมีอาการทางจิตดีขน้ึ พูดคุยกับเพื่อนร่วมงานได้เหมือนเดิม ทางานได้แต่ค่อนข้างช้า บางครัง้ เพื่อน
ร่วมงานต้องมาช่วยทาให้และมีความลังเลไม่มนใจ
ั ่ โดยเฉพาะถ้าเจ้านายมาตรวจงานหรือเรียกไปพบ ผู้รบั การประเมิน
สามารถดูแลตัวเองในเรื่องกิจวัตรประจาวันทัวไปได้
่
ดี
การประเมินระดับความรุนแรงของการสูญเสียสมรรถภาพทางจิตและพฤติกรรมของผูร้ บั การประเมินรายนี้ โดยใช้
ตารางที่ 18.2 พบว่า
รูปแบบของการทาหน้ าที่

คะแนน

คะแนนเฉลี่ย

1. การประกอบกิจวัตรประจาวัน

5

(5+5+4+3) / 4 = 4.25

2. การทาหน้าทีท่ างสังคม

5

3. การทางานให้สาเร็จ

4

4. ความสามารถในการปรับตัว

3

สรุป ผู้รบั การประเมินรายนี้มกี ารสูญเสียสมรรถภาพทางจิตและพฤติกรรม คะแนนเฉลี่ย = 4.25 ซึ่งเป็ น
การสูญเสียสมรรถภาพในระดับที่ 2 โดยแพทย์ผปู้ ระเมินได้ประเมินให้สญ
ู เสียสมรรถภาพคิดเป็ นร้อยละ 10 ของทัง้ ร่างกาย
ตัวอย่างที่ 18.3
ผูร้ บั การประเมินหญิง อายุ 20 ปี อาชีพพนักงานโรงงาน มีอาการวิตกกังวลมาเรื่องกลัวสกปรก กลัวเชือ้ โรค จึง
ต้องพยายามล้างมือทุกครัง้ ทีจ่ บั สิง่ ของ เช่น ลูกบิดประตู รวมทัง้ มีอาการลังเลไม่แน่ ใจ ทาให้ต้องคอยตรวจซ้า ๆ ว่า ปิ ดไฟ
ปิ ดประตูหรือยัง ผู้รบั การประเมินรูว้ ่าอาการเหล่านี้เกิดมาจากความคิดของตนเอง แต่ ห้ามไม่ได้ มีอาการเหล่านี้มา 4 ปี
ได้รบั การวินิจฉัยว่าเป็ นโรคย้าคิดย้าทา (Obsessive compulsive disorder) หลังจากรักษามาประมาณ 8 เดือน อาการทุเลา
ลงเล็กน้อย สามารถไปทางานได้แต่มกั ไปสาย เนื่องจากต้องอาบน้ าครัง้ ละนาน ๆ มีสมาธิในการทางานแต่ทางานร่วมกับ
เพื่อนได้ไม่ดี ไม่ค่อยกล้าตัดสินใจ ผลการทางานพอใช้
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การประเมินระดับความรุนแรงของการสูญเสียสมรรถภาพทางจิตและพฤติกรรมของผูร้ บั การประเมินรายนี้ โดย
ใช้ตารางที่ 18.2 พบว่า
รูปแบบของการทาหน้ าที่

คะแนน

คะแนนเฉลี่ย

1. การประกอบกิจวัตรประจาวัน

3

(3+3+4+4) / 4 = 3.50

2. การทาหน้าทีท่ างสังคม

3

3. การทางานให้สาเร็จ

4

4. ความสามารถในการปรับตัว

4

สรุป ผูร้ บั การประเมินรายนี้มกี ารสูญเสียสมรรถภาพทางจิตและพฤติกรรม คะแนนเฉลีย่ = 3.50 ซึง่ เป็ นการ
สูญเสียสมรรถภาพในระดับที่ 3 โดยแพทย์ผปู้ ระเมินได้ประเมินให้สญ
ู เสียสมรรถภาพคิดเป็ นร้อยละ 25 ของทัง้ ร่างกาย
18.8 รูปแบบของการเขียนรายงานการสูญเสียสมรรถภาพทางจิตและพฤติ กรรม
การเขียนรายงาน ควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
1. การประเมิ นทางการแพทย์
1.1 ประวัตใิ นอดีตเกีย่ วกับความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรม
1.2 ผลการประเมินทางคลินิกครัง้ ก่อน (ถ้ามี)
1.3 การประเมินสภาวะทางคลินิกในปจั จุบนั ทัง้ ด้านร่างกายและจิตใจพร้อมด้วยแผนการรักษา
1.4 การวินิจฉัยโรค
2. การวิ เคราะห์สิ่งตรวจพบ
2.1 ผลกระทบจากสภาวะทางจิตต่อกิจกรรมปกติของการดาเนินชีวติ
2.2 คาอธิบายทีส่ รุปให้เห็นว่า สภาวะทางจิตทีเ่ ป็ นมาหลายเดือนนัน้ มีสภาพคงทีแ่ ละเกือบไม่มกี าร
เปลีย่ นแปลง
2.3 คาอธิบายทีส่ รุปให้เห็นว่า ผูป้ ว่ ยได้รบั หรือไม่ได้รบั ความทุกข์ทรมานในการดารงชีวติ ตามปกติ
จากการสูญเสียสมรรถภาพทางจิตและพฤติกรรม
2.4 คาอธิบายทีส่ รุปให้เห็นว่า ข้อจากัดทีส่ มั พันธ์กบั การสูญเสียสมรรถภาพทางจิตและพฤติกรรมของ
ผูป้ ว่ ยได้รบั การดูแลอย่างเหมาะสมหรือไม่
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3. การเปรียบเทียบผลการวิ เคราะห์กบั เกณฑ์การวิ นิจฉัยการสูญเสียสมรรถภาพทางจิ ตและพฤติ กรรม
3.1 บรรยายถึงสิง่ ทีต่ รวจพบทางคลินิก และสิง่ ตรวจพบนี้สมั พันธ์กบั การสูญเสียสมรรถภาพทางจิตและ
พฤติกรรมและเกณฑ์การวินิจฉัยการสูญเสียสมรรถภาพทางจิตและพฤติกรรมอย่างไร
3.2 บรรยายถึงผลของการสูญเสียสมรรถภาพทางจิตและพฤติกรรมต่อความสามารถของบุคคลใน
การทาหน้าทีด่ า้ นต่าง ๆ
3.3 ประเมินความรุนแรงของการสูญเสียสมรรถภาพทางจิตและพฤติกรรมโดยคานวณเป็ นร้อยละของทัง้
ร่างกาย
เพื่อประเมินการสูญเสียสมรรถภาพทางจิตและพฤติกรรมของผูป้ ว่ ย สิง่ สาคัญทีต่ อ้ งคานึงถึง คือ
1. ประวัตกิ ่อนทางาน มีประวัตวิ ่าก่อนทางานเคยมีการปว่ ยทางจิตเวชหรือไม่ สามารถปรับตัวต่องานทีเ่ คยทา
มาก่อนได้มากน้อยเพียงใด ทีส่ าคัญอย่างมากก็คอื บุคลิกภาพก่อนทางานแต่เดิมมีลกั ษณะเป็ นอย่างไร
2. ลักษณะของงาน งานทีท่ าเสีย่ งต่ออันตรายมากน้อยเพียงใด มีสารหรือวัตถุบางอย่างทีอ่ าจทาให้เกิดพิษและ
เป็ นอันตรายจนเกิดอาการของโรคทางจิตเวชได้หรือไม่
3. การเปลีย่ นแปลงตลอดเวลาทีท่ างาน กล่าวคือ ผูป้ ่วยมีการเปลีย่ นแปลงของบุคลิกภาพไปจากเดิมมากน้อย
เพียงใด เปลีย่ นแปลงในทางทีท่ าให้เสือ่ มสมรรถภาพมากขึน้ หรือไม่ หรือทาให้เกิดอาการทางจิตเวชขึน้ อย่างถาวรหรือไม่
ดังนัน้ แพทย์ผทู้ าการประเมินจึงควรศึกษาประวัตสิ าคัญดังกล่าวข้างต้น พร้อมทัง้ มีขอ้ มูลดังต่อไปนี้อยู่ก่อนทีจ่ ะให้
ความเห็น
I. เริ่ มต้น : รายงานการตรวจทางจิตเวชหรือจิตวิทยา ควรแสดงถึงอาการแสดง อาการ สิง่ ตรวจพบทางห้องปฏิบตั กิ าร
(ผลการทดสอบทางจิตวิทยา) และการวินิจฉัยของบุคคล รวมทัง้ ผลของความผิดปกติทางจิตหรืออารมณ์ต่อความสามารถ
ของบุคคลในการทาหน้าทีใ่ นระดับปกติทวไป
ั ่ และทางด้านวัฒนธรรมของการปรับตัวของบุคคล สังคมและอาชีพ
1. ความเฉพาะด้าน: การตรวจควรทาโดยจิตแพทย์
2. การสังเกตทัวไป:
่ รวมในรายงานการสังเกตทัวไปดั
่ งนี้
ก : บุคคลมาตรวจได้อย่างไร
1) มาคนเดียว หรือมีคนมาด้วย
2) ระยะทางและวิธเี ดินทาง
3) ถ้ามารถยนต์, ใครขับ
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ข : ลักษณะทัว่ ๆ ไป
1) การแต่งตัว
2) การดูแลความสะอาดร่างกาย
3) การแสดงออกของความไร้สมรรถภาพ
ค : ทัศนคติและระดับของความร่วมมือ
ง : ท่าทางและการเดิน
จ : การเคลื่อนไหวทีไ่ ม่ได้ตงั ้ ใจ
3. ผูใ้ ห้ขอ้ มูล : จิตแพทย์ควรระบุผทู้ ใ่ี ห้ขอ้ มูล (ส่วนมากเป็ นผูถ้ ูกตรวจ) และควรประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล
4. อาการนา : ควรรวมถึงรายละเอียด ลาดับก่อนหลังของการเริม่ และการดาเนินไปของสภาพจิตใจและอารมณ์ กับ
สิง่ อ้างอิงทีจ่ าเพาะทีบ่ ุคคลกล่าวถึง
ก : วันทีแ่ ละสภาพแวดล้อมของการเริม่ ของสภาวะ
ข : วันทีท่ บ่ี ุคคลรายงานว่าสภาวะเริม่ รบกวนงานและรบกวนอย่างไร
ค : วันทีท่ บ่ี คุ คลรายงานความไม่สามารถทางานเพราะสภาวะและสภาพแวดล้อม
ง : ความพยายามกลับไปทางานและผลลัพธ์
ั
จ : การประเมินและการรักษาแบบผูป้ ว่ ยนอกสาหรับปญหาทางจิ
ต/อารมณ์รวมถึง
1) ชื่อของสถานทีร่ กั ษา
2) วันทีร่ กั ษา
3) ชนิดของการรักษา (ชื่อและระดับของยา, ถ้าสามารถบรรยาย)
4) ผลการรักษา
ฉ : การพักรักษาตัวในโรงพยาบาลสาหรับโรคทางจิตเวช รวมถึง:
1) ชื่อโรงพยาบาล
2) วันทีอ่ ยู่โรงพยาบาล
3) การรักษาและผล
ช : ข้อมูลของบุคคลโดยคานึงเรื่อง
1) การประกอบกิจวัตรประจาวัน
2) หน้าทีท่ างสังคม
3) ความสามารถในการทางานให้สาเร็จในเวลาและอย่างเหมาะสม
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4) ครัง้ ของการเสียความสามารถในการปรับตัวและผลของผลลัพธ์นนั ้
5. ประวัตอิ ดีต : ควรนับรวมประวัตชิ วี ติ ของบุคคล รวมถึง
ก : ข้อมูลการศึกษา การรักษา สังคม กฎหมาย การเกณฑ์ทหาร การแต่ งงาน และการทางาน และปญั หา
ทีเ่ กีย่ วข้องในการปรับตัว
ข : รายละเอียด (วันที่ สถานที่ อื่น ๆ ) ของข้อมูลในอดีตของการรักษาแบบผูป้ ว่ ยนอกหรืออยู่โรงพยาบาล
สาหรับปญั หาทางจิต / อารมณ์
ค : ประวัตของการใช้ยาเสพติด และหรือการรักษาในศูนย์บาบัดสารเสพติดและฟื้นฟูสมรรถภาพ
6. ประวัตสิ ว่ นตัว
ก : การคลอด
ข : การแสดงออกทางอารมณ์
ค : การศึกษาและการสังคมในโรงเรียน
ง : การทางานทีผ่ ่านมาเรียงตามลาดับงานทีผ่ ่านมา เงินเดือน เหตุผลทีเ่ ปลีย่ นงานความรับผิดชอบในงานเดิม
จ : การเจริญทางเพศ และการสมรส ชีวติ สมรสเป็ นปกติเพียงใด
ฉ : สารเสพติด ซึง่ สาคัญเพราะอาจเป็ นเหตุเสริมให้เกิดการเจ็บปว่ ยทางจิตเวชได้
ช : การรับราชการทหาร
ซ :

บุคลิกภาพดัง้ เดิมก่อนประสบอันตรายแล้วเกิดการเปลีย่ นแปลงนิสยั ใจคอของผูป้ ่วย เช่นเป็ นคนน่ าคบ

พูดเก่ง มองอะไรในแง่ดหี รือท้อแท้ง่าย มีเพื่อนมากน้อยเพียงใด การทางานเป็ นไปเรียบร้อยหรือโต้แย้ง อ้างตามเหตุผล
7. ประวัตคิ รอบครัว
ก : เน้นเรื่องบุคลิกภาพและความใกล้ชดิ ระหว่างบิดามารดากับผูป้ ว่ ย
ข : พีน่ ้องมีการเจ็บปว่ ยทางจิตคล้ายการเจ็บปว่ ยของผูป้ ว่ ยหรือไม่
8. การตรวจสภาพจิต : สาหรับกรณีรายบุคคลจะถูกกาหนดเรื่องทีเ่ ฉพาะของสภาพจิตทีต่ อ้ งการถูกเน้นระหว่างการ
ทดสอบ แต่รายงานทัว่ ๆ ไปควรรวมรายละเอียดทีบ่ รรยายของบุคคล คือ
ก : ภาพทีเ่ ห็น พฤติกรรม, การพูด
ข : กระบวนการคิด (เช่น สูญเสียความต่อเนื่อง)
ค : เนื้อหาความคิด (เช่น หลงผิด)
ง : ความผิดปกติของการรับรู้ (เช่น อาการหลอน)
จ : อารมณ์และความรูส้ กึ ทีแ่ สดงออก (เช่น ซึมเศร้า, แมเนีย)
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ฉ : การรู้สกึ ตัวและสติปญั ญา (เช่น รู้เวลาสถานที่, การระลึกได้,ความจา, สมาธิ, ขอบเขตของข้อมูลและ
ความฉลาด)
ช : การปรับตัวและการตระหนักรู้
9. การตรวจร่างกาย : ตรวจดูความผิดปกติของระบบอื่น ๆ ว่ามีหรือไม่ อาจจะเป็ นการเจ็บปว่ ยทางระบบอื่นได้หรือไม่
10. การทดสอบทางจิตวิทยา (psychological test) : สรุปผลการตรวจจากการทาการทดสอบทางจิตวิทยาแต่ละชนิด
ทีท่ าการทดสอบนัน้ ได้ผลเป็ นอย่างไร
11. การตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร : เช่น การตรวจเลือด ปสั สาวะ การถ่ายภาพรังสี การตรวจคลื่นสมอง ถ้าจาเป็ นควรทา
12. การวินิจฉัย : มาตรฐาน ICD-10 ให้ช่อื ตาม ICD-10
13. การพยากรณ์โรค : การพยากรณ์โรคและคาแนะนาสาหรับการรักษา, ถ้าบ่งชีไ้ ด้ควรรวมคาแนะนาสาหรับการ
ประเมินทางการแพทย์อ่นื ๆ (เช่น ระบบสมอง, GP)
เมื่อได้ขอ้ มูลทัง้ หมดดังกล่าวแล้ว จึงนามาประเมินการสูญเสียสมรรถภาพต่อไปว่าเป็ นโรคทางจิตเวชกลุ่มใด การ
เปรียบเทียบว่าเดิมผูป้ ว่ ยเป็ นคนปกติหรือไม่ ในทางจิตเวชนัน้ การให้ลกั ษณะคนปกติมคี วามหมายพออนุโลม ดังนี้
ก. ไม่เคยปว่ ยเป็ นโรคจิต โรคประสาท
ข. เป็ นคนทีส่ ามารถปรับตัว มีความสุขอยู่กบั สังคมและสิง่ แวดล้อมได้ดี
II. สิ่ งที่ต้องการเพิ่ มเติ ม เรือ่ งความสูญเสียในบางกลุ่มโรค
1. Schizophrenia, Delusional (Paranoid) Disorders, Schizoaffective Disorders และโรคจิตอื่น ๆ การรายงานควร
สะท้อนถึง
ก : ระยะเวลาทีอ่ าศัยในทีท่ ม่ี รี ปู แบบ เช่น บ้านกึง่ วิถแี ละกลุ่มบ้าน
ข : ความถีแ่ ละระยะเวลาของครัง้ ของความเจ็บปว่ ยและระยะเวลาทีโ่ รคสงบ
ค : ผลข้างเคียงของยารักษา
2. Organic Mental Disorder : การรายงานควรสะท้อนถึง
ก : สาเหตุของโรค, ถ้าทราบถึงการวินิจฉัยและ
1. มีกระบวนการเฉียบพลันหรือเรือ้ รังหรือไม่
2. คงทีห่ รือยังดาเนินต่อไปหรือไม่
3. การเปลีย่ นแปลงทีจ่ ุดทีแ่ ตกต่างกันของเวลา
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ข : ผลของการทดสอบทางจิตวิทยาหรือจิตประสาททีแ่ สดงถึงการดาเนินไปของโรคและความรุนแรงของโรค
ค : ข้อมูลทีพ่ จิ ารณาถึงผลของการประเมินทางประสาท
ง : ข้อมูลเกีย่ วกับการทดสอบทางประสาท (เช่น EEG, CT) ทีอ่ าจได้ทาและผลลัพธ์, ถ้ามี
3. Mental Retardation : การรายงานควรสะท้อนถึง
ก : ผลของ IQ ทีเ่ พิง่ ทาอย่างเป็ นมาตรฐาน, เครื่องมือทีย่ อมรับและมีตวั อย่างเป็ นตัวแทนได้ , ค่ากลางประมาณ
100 และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานประมาณ 15 ในประชากรทัวไปและจะคลอบคลุ
่
มช่วงกว้างของการทาหน้าทีท่ างเชาว์ปญั ญา
และ perceptual-motor (เช่น Wechsler scales)
ข : Verbal performance และ full-scale IQ scores ร่วมกับคะแนนการทดสอบย่อย
ค : การแปลความหมายของคะแนนและการประเมินความน่ าเชื่อถือของคะแนนทีไ่ ด้ การแสดงถึงปจั จัยที่อาจ
มีผลต่อผลลัพธ์ เช่น ทัศนคติและระดับความร่วมมือของบุคคล, ปญั หาทางการมอง, การได้ยนิ หรือทางกายอื่นๆ และ
การเพิง่ จะทาการทดสอบอย่างเดียวกันหรือการคล้ายกัน
ง : ความสอดคล้องของผลการทดสอบกับการศึกษาของบุคคลพื้นฐานการทางานและการปรับตัวทางสังคม
โดยเฉพาะในเรื่องความพอเพียงของตนเอง
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บทที่ 19
ตารางค่ารวม

ค่าทีไ่ ด้ทงั ้ หมดดังกล่าวมาจากการรวมค่าร้อยละการสูญเสียสมรรถภาพอวัยวะหลายส่วนของทัง้ ร่างกาย ทาได้
โดยใช้สตู ร ก% รวมกับ ข% = ก% + ข% (100% ก%) โดยให้ตวั เลขทีม่ ากกว่าอยู่แนวตัง้ ตัวเลขทีน่ ้อยกว่าอยู่ในแนวนอน
ตัวเลขทีแ่ ถวทัง้ สองตัดกันคือค่ารวมของร้อยละของการสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะทัง้ ร่างกาย
ตัวอย่าง ในการคิดค่ารวมของ 40% กับ 28%
วิ ธีปฏิ บตั ิ (1) หาตัวเลข 40 จากแถวตัง้ และตัวเลข 28 ตามแนวนอนของตารางค่ารวม
(2) จากตัวเลข 40 ลากเส้นตามแนวนอนไปตัดกับแนวตัง้ ฉากจากตัวเลข 28 จะได้ตวั เลข 57
(3) ดังนัน้ ค่ารวมของ 40% กับ 28% คือ 57%
ถ้าค่าประเมินการสูญเสียมากกว่า 2 ค่า หรือมากกว่านัน้ เช่น 3 ค่า การคิดจะต้องคิด 2 ค่าแรก และนามาคิด
กับค่าที่เหลือ กรณีทเ่ี ป็ น 4 ค่า ให้นาผลของแต่ละคู่มาคิดอีกครัง้ หนึ่งในแบบเดียวกัน ในแต่ละขัน้ ตอนค่ามากที่สุดของ
การแสดงการสูญเสียจะให้อยู่ในด้านซ้าย (แนวตัง้ ) ของตารางเสมอ
ข้อควรจา การประเมิน การสู ญ เสีย จาก 2 อวัย วะหรือ มากกว่ า จะต้ อ งน ามาคิ ด รวมกัน แสดงถึ ง การสู ญ เสีย ของ
ทัง้ ร่างกาย ดังนัน้ ค่าทีจ่ ะนามาคิดรวมกันแรกสุดจะต้องคิดว่าแต่ละอวัยวะมีการสูญเสียเป็ นกี่ % ของร่างกาย
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ดัชนี
ก
กระดูกเชิงกรานเอียง 194
เกณฑ์การให้คะแนนหลังผ่าตัดใส่ขอ้ สะโพกเทียม 232,233,234
เกณฑ์การให้คะแนนหลังการผ่าตัดเปลีย่ นใส่ขอ้ เข่าเทียม 235
กล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรงข้างเดียว 456
กล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรงทัง้ สองข้าง 456
กลุ่มอาการเจ็บปวดเฉพาะทีท่ ส่ี ลับซับซ้อน (CRPS)* 190
กลุ่มอาการโพรงข้อมือ 139
กลุ่มอาการเส้นประสาทถูกกดรัด 16
การกาจัดของเสียทางช่องท้อง 647
การเคลื่อนไหวของปล้องกระดูกสันหลังทีผ่ ดิ ปกติ 275
การเคลื่อนไหวของปล้องกระดูกสันหลังหนึ่งช่วง 279
การเคลื่อนไหวทีผ่ ดิ ปกติ 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
การใช้สารไอโอดีน และแป้ง 36
การตรวจ SLR 269
การตรวจไขกระดูก 669
การตรวจความหนาแน่นของกระดูก 732
การตรวจด้วยกล้องคอลโปสโคป 657,659
การตรวจด้วยกล้องฮีสเตอโรสโคป 630,659
การตรวจวัดความจุของกระเพาะปสั สาวะ 274
การตรวจสมรรถภาพปอด 496,501
การตัดกระดูกอ่อนในข้อเข่า 191
การทดสอบการออกกาลัง 521,523,549
การทางานผิดปกติของข้อขากรรไกร 445
การประกอบกิจวัตรประจาวันของบุคคล 6

774
การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของขาและเท้า 187
การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของสันหลัง 265,281-282
การตัดกดบริเวณขาและเท้า 224
การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของการได้ยนิ ทัง้ สองข้าง 442
การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของแขนและมือ 13
การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของระบบประสาทส่วนกลาง 365,368
การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของสมอง 365,370
การปลูกถ่ายผิวหนัง 237,473,477
641ม644ม647การผ่าตัดเปลีย่ นทิศทางเดินปสั สาวะ 615,617-618
การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 647
การมีน้าอสุจนิ ้อย 654
การวัดพิสยั การเคลื่อนไหวของสันหลัง 262,280,313,316
การวัดลานสายตา 421,425
การสูญเสียความสามารถในการทางานอย่างถาวร 7
การสูญเสียสมรรถภาพทีอ่ าศัยฐานการวินิจฉัยโรค 225
ฐานการวินิจฉัยโรค 225-231
การสูญเสียความสามารถในการสือ่ สารด้วยภาษา 365,391-392
การสูญเสียทางระบบประสาททีเ่ กิดขึน้ เป็ นครัง้ คราว 373-374
การสูญเสียสมรรถภาพของการขับถ่ายปสั สาวะเนื่องจากความผิดปกติทางระบบประสาท 365,414
การสูญเสียสมรรถภาพของการขับถ่ายอุจจาระเนื่องจากความผิดปกติทางระบบประสาท 365,415
การสูญเสียสมรรถภาพของการหายใจเนื่องจากความผิดปกติทางระบบประสาท 365,413
การสูญเสียสมรรถภาพทางเพศเนื่องจากความผิดปกติทางระบบประสาท 365,415
การสูญเสียสมรรถภาพทางสภาพจิต 365,385
การสูญเสียสมรรถภาพทางอารมณ์ 365,395
การสูญเสียสมรรถภาพเนื่องจากความผิดปกติของไขสันหลัง 365,413
การสูญเสียสมรรถภาพเนื่องจากอาการปวดเรือ้ รัง 365,416
การเสียรูปลักษณ์ของใบหน้า 433,456-460

775
เกร็ดเลือดเสียหน้าที่ 684
กล้ามเนื้อขาและเท้าอ่อนแรง 202
การสูญเสียสมรรถภาพจากการเคลื่อนไหวข้อสะโพก 208
การสูญเสียสมรรถภาพจากการเคลื่อนไหวข้อเข่า 208
การสูญเสียสมรรถภาพจากการเคลื่อนไหวข้อเท้า 209
ข้อติดแข้ง 211
ข้อสะโพกติดแข้ง 211,212,213
ข้อเข่าติดแข้ง 214,215
ข้อเท้าติดแข้ง 216,217,218
ข้อนิ้วเท้าติดแข้ง 220,221
ข้ออักเสบ 222,223

ข
ไขกระดูกฝอ่ 684

ค
ความชัดเจนด้วย อักขระ น้าเสียงและความหมายทีผ่ ฟู้ งั จะเข้าใจได้ 461
ความดังพอทีค่ นหูปกติจะรับฟงั ได้ 461
ความดันโลหิตสูง 377,382,407,453,532,538,558,575-579,582-584,587,606,608,610,644,712,716-718,775
ความผิดปกติเกีย่ วกับการหลับและตื่น 365,382-383
ความผิดปกติของการยืนและการเดิน 365,407
ความยาวขาทีต่ ่างกัน 187,194-195
เครื่องวัดความเอียง 258,312-314, 319-320,322,327-329-330,332,334,336,338,354,775
เครื่องวัดมุม 59,204,206,258,312
โครงสร้างกระดูกสันหลังสูญเสียความมันคง
่
318

776

จ
จังหวะการพูดทีเ่ หมาะสมและพูดได้นานพอทีจ่ ะใช้เป็ นประโยชน์ได้ 461

ช
ช่องไขสันหลังตีบแคบ 269,280,282,284

ต
ต่อมใต้สมอง 691,693-700,706-707,712,715,726,729
ต่อมใต้สมอง และ ฮัยโปธาลามัส 691, 694
ต่อมธัยรอยด์ 691,693-694,696-703,708
ต่อมพาราธัยรอยด์ 691,693,703-705
ต่อมหมวกไตส่วน cortex 691,693,706-707
ต่อมหมวกไตส่วน medulla 691,693,716
ตับอ่อน 611,613-614,616,618-619,621,623,625,627,633,691,693,720,726-728

ถ
ถุงน้าอักเสบ 189,191

ท
เท้าติดแข้ง 219

น
น้าหนักตัวเฉลีย่ ของชายไทยเทียบกับส่วนสูงและกลุม่ อายุ 617
น้าหนักตัวเฉลีย่ ของหญิงไทยเทียบกับส่วนสูงและกลุม่ อายุ 618
นิวโมโคนิโอสิส 504
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ป
ปอดอักเสบจากภูมไิ ว 493,499,507
ประมาณการของระดับการได้ยนิ สาหรับรับฟงั คาพูด 442
ประสาทสมองคู่ท่ี 1 365,399,405

ผ
ผ่าตัดโดยการตัดกระดูกเชิงกรานออกครึง่ ซีก 361
ผิวหนังอักเสบจากการสัมผัส 473,476-478,488
ผิวหนังอักเสบจากการสัมผัสสารก่อภูมแิ พ้ 478
ผิวหนังอักเสบจากสารระคายเคือง 478
ผื่นแพ้ยางธรรมชาติ 473,478
ผูป้ ว่ ยทีเ่ จาะคอช่วยหายใจอย่างถาวร 452

พ
พยาธิสภาพทีไ่ ขสันหลัง 272,367,413

ฟ
ฟื้นฟูสมรรถภาพจนดีทส่ี ดุ 5

ภ
ภาวะเกร็ดเลือดต่า 684-685
ภาวะช่องไขสันหลังแคบ 318
ภาวะเม็ดเลือดแดงมากผิดปกติ 674
ภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกัน้ 493,511

778

ม
มะเร็งผิวหนัง 473,475-476,479,489,491
มะเร็งเม็ดเลือดขาว 676,682
มีเลือดปนน้าอสุจิ 654
มุมระหว่างกระดูกหน้าแข้งกับกระดูกส้นเท้า 220

ร
ระดับการได้ยนิ สาหรับเสียงบริสทุ ธิ ์ 442
ระบบต่อมไร้ท่อ และเมตะบอลิสม 693
ระบบประสาทอัตโนมัติ 366,381,413,416,418,648
โรคกระดูกเนื่องจากเมตะบอลิสม 691,713-732
โรคเกีย่ วกับการแข็งตัวของเลือด 684
โรคของเกร็ดเลือด 684
โรคของหลอดเลือดแดงใหญ่ของปอด 575,600
โรคของหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ตา้ 575,584,586
โรคซิลโิ คสิส 493,504,511-512,519
โรคบากัสโซสิส 493,508
โรคบิสสิโนสิส 493,506,512,513
โรคเบาจืด 696,698
โรคลิน้ หัวใจ 521,527-534,554,572,590
โรคสันหลังคด 323
โรคหลอดเลือดของแขนขา 575,591
โรคหลอดเลือดหัวใจ 521,535-544,557,573,600,701-702
โรคหอบหืดจากการทางาน 493,504,508-510,513
โรคแอสเบสโตสิส 493,505,512
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ส
สันหลังยึดติด 276,329,331
สารก่อมะเร็ง 476,513,665
สูญเสียลูกตา 423,433,457,460-461
เส้นประสาทสมองคู่ท่ี 5 365,400
เส้นประสาทสมองคู่ท่ี 11 356,405
เส้นประสาทสมองคู่ท่ี 12 365,405
เส้นประสาทสมองคู่ท่ี 2 399
เส้นประสาทสมองคู่ท่ี 3 , 4 และ 6 365
เส้นประสาทสมองคู่ท่ี 7 365,399,402
เส้นประสาทสมองคู่ท่ี 8 365,403,404
เส้นประสาทสมองคู่ท่ี 9 และ 10 365,405
ไส้เลื่อนของผนังหน้าท้อง และบริเวณขาหนีบ 611,637

ห
หนังตาม้วนเข้า 431
หนังตาม้วนออก 431
หมอนรองกระดูกสันหลังเลื่อน 282,284,286,288,296,300

อ
อัตราการกรองของไต 607,644
อาการทีเ่ กีย่ วกับระบบการหายใจ 496
อาการปวดแสบร้อน 242,268

ฮ
ฮีมาโตคริต 670
ฮีโมโกลบิน 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

781
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

782
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

783
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

788

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
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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

792
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

794
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

797

บรรณานุกรม
1. เกณฑ์การวินิจฉัย และแนวทางการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพทางกายของโรคระบบการหายใจ เนื่องจากการ
ประกอบอาชีพ สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย 2541.
2. คณะกรรมการการแพทย์ทป่ี รึกษาพนักงานเงินทดแทน กองทุนเงินทดแทน : คู่มอื กาหนดแนวทาง การประเมินการ
สูญเสียสมรรถภาพทางกายและจิต กรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย 2525
3. คณะกรรมการทีป่ รึกษาพนักงานเงินทดแทน คู่มอื กาหนดแนวทางการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพทางกายและจิต
, กรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย . 2525.
4. คณะกรรมการทีป่ รึกษาพนักงานเงินทดแทน คู่มอื กาหนดแนวทางการประเมินการสูญเสีย สมรรถภาพทางกายและ
จิต, กรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย. 2525.
5. คณะอนุ กรรมการการแพทย์จดั ทาหลักเกณฑ์การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพกองทุนเงินทดแทน : คู่มอื แนวทาง
การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพทางกายและจิต ฉบับจัดทา 2 กองทุนเงินทดแทน สานักงานประกันสังคม
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 2544
6. คณะอนุ กรรมการการแพทย์จดั ทาหลักเกณฑ์การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของกองทุนเงินทดแทน : คู่มือ
แนวทางการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพทางกายและจิต ฉบับจัดทา 2 กองทุนเงินทดแทน สานักงานประกันสังคม
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 2544
7. คู่มอื แนวทางการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพทางกายและจิต ฉบับจัดทา 2 สานักงานประกันสังคม กระทรวง
แรงงาน . 2546
8. วันชัย เดชสมฤทธิฤทั
์ ย และคณะ. Reference spirometric values for healthy lifetime nonsmokers in Thailand.
จดหมายเหตุทางการแพทย์ 2543 ; 83 : 457 – 466.
9. Adams RM. Occupational Skin Disease. 3rd ed. Philadelphia, Pa: WB Saunders Co; 1999.
10. Agner T, Flyvholm MA, Menne T. Formaldehyde allergy: a follow – up study. Am J Contact
Dermatitis.1999 ;10:12 – 17
11. American Academy of Otolaryngology Committee on Hearing and Equilibrium, and American Council of
Otolaryngology Committee on the Medical Aspects of Noise. Guide for the evaluation of hearing handicap.
JAMA. 1979; 241:2055-2059.
12. American Medical Association , Guides to the evaluation of permanent impairment, 4 th ed. Chicago : Illinois,
1993.
13. American Medical Association , Guides to the evaluation of permanent impairment, 5 th ed. Chicago : Illinois,
2002.
14. American National Standards Institute. Specifications for Audiometers: ANSI Standards S3.6 - 1989.
15. American Psychiatric Association, Committee on Nomenclature and Statistics. Diagnostic and Statistical
Manual of Mental Disorder, Revised Third Edition. Washington, DC: American Psychiatric Association; 1987.
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition. Washington,DC: American Psychiatric
Association;1994.
16. Anaissie EJ, et al. Chronic myelogenous leukemia: biology and therapy. Ann Intern Med.
17. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 1989; 115:469-477.
18. Banks PA, et al. The spectrum of chronic pancreatitis. Parenteral Care. 1989;23(9):163-196.
19. Bengtsson H, Bergqvist D, Sternby NH. Increasing prevalence of abdominal aortic aneurysms: necroscopy
study. Eur J Surg. 1992;158:19-23.

798
20. Bickerstaff LK, Hollier LH, Van Peenen HJ, Melton LJ III, Pairolero PC, Cherry KJ. Abdominal aortic
aneurysms: the changing natural history. J Vasc Surg. 1984;1:6-12.
21. Bravereman LE, Utiger RD (eds). Werner & Ingbars. The THYROID. A Fundamental and Clinical Text. Ninth
edition,. Lippincott Williams & Wilkins. Philadelphia, 2005
22. Bunnag S, Piampitis. Average weights by height of Thai adult. JMAT 1979. 62:579-588
23. Burow B, Kettel LJ, Niden AH, Rabinowitz M, Diener CF. Patterns of cardiovascular dysfunction in chronic
obstructive lung disease . N Engl J Med. 1972;286:912-918.
24. Burt VL, Cutler JA, Higgins M, et al. Trends in the prevalence, awareness, treatment, and control of
hypertension in the adult US population. Data from the health examination surveys. 1960 to 1991 [published
erratum appears in Hypertension, 1996;27:1192]. Hypertension. 1995:26:60-69.
25. Cangemi JR, Wiesner RH, Beaver SJ, et al. Effect of proctocolectomy for chronic ulcerative colitis on the
natural history of primary sclerosing cholangitis. Gastroenterology. 1989; 96:790-794.
26. Coffman JD. Intermittent claudication-be conservative. N Engl J med. 1991;325:577-578.
27. Colman RW, Hirsh J, Marder VJ, Salzman EW. Hemostasis and Thrombosis: Basic
28. D’Alonzo GE, Barst RJ, Ayres SM, et al. Survival in patients with primary pulmonary hypertension: results
from a national prospective registry. Ann Intern Med. 1991;115:343-349.
29. DeGroot H , Dejong N ,Duijoter E, VanWyk RG, et al. Prevalence of natural rubber latex allergy
(Type I and Type IV ) in laboratory workers in the Netherlands. Contact Dermatitis 1993; 38:159 –
163.
30. DeGroot LJ, Jameson JL (eds) Endocrinology. Fifth edition. Elsevier Saunders, Philadelphia 2006
31. Drake L, Dorner W, Goltz RW, et al. Guidelines of care for contact dermatitis. J Amer Acad Dermatol.
1995;32:109-113
32. Duarte I, Nakano JT, Lazzarini R. Hand eczema: evaluation of 250 patients. Am J Contact Dermatitis. 1998;
9:216-223.
33. Engrav LH, Covey MH, Dutcher KD, et al. Impairment, time out of school, and time off from work after
burns. Plast Reconstr Surg. 1987 ;79:927-934
34. Feldman M, Scharschmidt BF, Sleisenger MH,eds. Gastrointestinal diseases. 7th ed.
35. Fink JN, ed. Latex allergy. Immunol Allergy Clin North Am. 1995;15:1-179
36. Finlay AY, Khru GK, Luscombe DK, Salek MS. Validation of sickness impact profile and psoriasis
disability index in psoriasis. Br J Dermatol. 1990 ;123:751-756
37. Fisher AA. Permanent loss of fingernails from sensitization and reaction to acrylics in a preparation
designed to make artificial nails. J Dermatol Surg Oncol. 1980; 6:70-71.
38. Fishman AP, McGoon MD, Chazova IE, Fedullo PF, Kneussl M, Peacock AJ, et al. Diagnosis and
assessment of pulmonary hypertension. In: Rich S, ed. Primary Pulmonary Hypertension: executive
Summary from the World Symposium: Primary Pulmonary Hypertension 1998.
39. Flexner C. Acute human immunodeficiency virus type 1 infection. N Eng J Med.
40. Freedberg IM, Eisen AZ, Wolff K, et al, eds. Dermatology in general Medicine. Vol 1, New York, NY:
McGraw – Hill; 1999:840-864, 1080-1116
41. Frohlich ED. Pathophysiology of systemic arterial hypertension. In: Schlant RC, Alexander RW, O’Rourke
RA, Roberts R, Sonnenblick EH, eds. Hurst’s The Heart. 8th ed. New York, NY: McGRAW-Hill ; 1993:13911401.
42. George JN, et al. Chronic idiopathic thrombocytopenic purpura. N Engl J Med.

799
43. Gerhardt JJ. Documentation of Joint Motion. Rev 3rd ed. Portland, Ore: Oregon Medical Association; 1992.
44. Glynn RJ, Brock DB, Harris T, et al. Use of antihypertensive drugs and trends in blood pressure in the
elderly. Arch Intern Med. 1995;155:185-1860.
45. Goodnough LT, et al. The pathophysiology of acquired aplastic anemia. N Engl J Med.
46. Hall WD, Ferrario CM, Moore MA, et al. Hypertension related morbidity and mortality in the southeastern
United States. Am J Med Sci. 1997;313:195-206.
47. Haubrich Ws, Schaffer F, Berk JE, eds. Bockus’ Gastroenterology. 5th ed. Philadelphia, Pa: WB Saunders
Co; 1995.
48. Heinemann M, Laas J, Karck M, Borst HG. Thoracic aortic aneurysms after acute type Aortic dissection:
necessity for follow-up. Ann Thorac Surg. 1990;49:580-5811.
49. Hoffmann R, Benz EJ Jr, Shattil SJ, Furie B, Cohen HJ, Silberstein LF. Hematology: 1994;331:1207-1211.
1997;336:1365-1372. 1998;339:33-39. 1999;131:207-219
50. Hogan DJ, Dannaker CJ, Maibach HI. The prognosis of contact dermatitis. J Am Acad Dermatol.
1990;23:300-307
51. Hoyer LW. Hemophilia A. N Engl J Med. 1994;330:37-47
52. Isselbacher EM, Eagle KA, DeSanctis RW. Diseases of the aorta. In: Hart Disease by Braunwald. 5 th ed.
Philadelphia, Pa: WB Saunders: 1997:1546.
53. Kaplan AS, Assael LA,eds. Temporomandibular Disorders: Diagnosis and Treatment.
54. Karalis DG, Chandrasekaran K, Victor MF, Ross JJ Jr, Mintz GS, Recognition and embolic potential of
intraaortic atherosclerotic debris. J Am Coll Cardiol. 1991;17:73-78.
55. Key MM. Confusing compensation cases. Cutis. 1967; 3:965 – 969.
56. Khan CR, Weir GC, King GL, Jacobson AM, Moses AC, Smith RJ. Joslin’s Diabetes Mellitus. Fourteenth
edition. Lippincott Williams & Wilkins. Philadelphia, 2005
57. Lagergren J, Bergstrom R, Lindgren A, Nyren O. Symptomatic gastroesophageal reflux as a risk factor for
gastroesophageal adenocarcinoma. N Engl J Med. 1999;340:825-831.
58. Larsen PR, Kronenberg HM, Melmed S, Polonsky KS (eds). Williams Textbook of Endocrinology. Tenth
edition. Saunders, Philadelphia 2003
59. Lau JYW, et al. Endoscopic retreatment or surgery after initial endoscopic control of bleeding ulcers. N Engl
J Med. 1999;340:751-756.
60. Lea RD, Gerhardt JJ. Current concepts review range of motion measurement. Bone Joint Surg.
1995;77:784-798.
61. Levi M, et al. Disseminated intravascular coagulation. N Engl J Med. 1999;341:586-592. Basic Principles
and Practice. 2nd ed. New York, NY: Churchill Livingstone; 1995. HIV infection. Ann Intern Med.
1999;131:136-143. Med. 1997;126:307-314. Principles and Clinical Practice. 3rd ed. Philadelphia, Pa: JB
Lippincott; 1994.
62. Levy D, Larson MG, Vasan RS, Kannel WB, Ho KK. The progression from hypertension to congestive
heart failure. JAMA. 1996;275:1557-1562.
63. Levy D, Salomon M, D’ Agostino RB, Belanger AJ, Kannel WB. Prognostic implications of baseline
electrocardiographic features and their serial changes in subjects with left ventricular hypertrophy.
Circulation. 1994;90:1786-1793.
64. Mackey SA, Marks JG. Dermatitis in machinists: a retrospective study. Am J Contact Derm. 1993; 4:22 – 26.

800
65. Mathias CGT. The skin. In Zenz C, ed. Occupational Medicine. 2nd ed. Chicago , III : Year Book Medical
Publishers ; 1988.
66. Mayer T, Kondraske G, Beals S, Gatchel R. Spinal range of motion : accuracy and sources of error with
inclinometric measurement. Spine. 1997;22:1976-1984.
67. McCord GS, Staiano A, Clouse RE. Achalasia, diffuse spasm and non-specific disorders. Baillieres Clin
Gastroenterol. 1991; 5:307-335.
68. McGoon MD, et al. Pulmonary hypertension. In: Giuliani ER, Gersh, BL, McGoon MD, Hayes DL Schaff HV,
eds, Mayo Clinic Practice of Cardiology. 3rd ed, St Louis, Mo:Mosby; 1996.
69. McNeil C,Rugh JD. Temporomandibular disorders; diagnosis, management, education, and research. A Am
Dent Assoc. 1990;120:253-263.
70. Meyerson A . Malingering. In: Kaplan H, Sadock B, eds. Textbook of Psychiatry. 5th ed. New York, NY:
Williams & Wilkins; 1989.
71. Meyerson A, Fine T.Psychiatric Disability: Clinical, Legal, and Administrative Dimensions. Washington, DC:
American Psychiatric Press; 1987.
72. Miura S, Shikata J, Hasebe M, Kobayashi K, et al Long-term outcome of massive small Bowel resection.
Am J Gastroenterol. 1991;86:454-459
73. Nethercott JR, Gallant C. Disability due to occupational contact dermatitis. Occup Med. 1986; 1:199-204.
74. Noble WG. Assessment of Hearing Loss and Handicap in Adults. New York, NY: Academic Press, 1978.
75. Philadelphia, Pa: WB Saunders Co; 1991.
76. Philadelphia, Pa: WB Saunders Co; 2003
77. Pope CE II. Acid reflux disorders. N Engl J Med. 1994;331:656-660
78. Preventing Allergic Reaction to Natural Rubber Latex in the Workplace. Cincinnati, Ohio: National Institute for
Occupational Safety and Health; 1997. Publication 97 – 135
79. Rich S, et al. The hypercoagulable states. Ann Intern Med. 1985;102:814-828.
80. Rockey DC. The beta-thalassemias. N Engl J Med. 1999;341:916-109.
81. Rogers R, ed. Clinical Assessment of Malingering and Deception. 2nd ed. New York, NY: Guilford
Publications; 1997.
82. Rubin LJ . Primary pulmonary hypertension. Chest. 1993;104”236-250.
83. Satalof RT, Satalof J. Occupational Hearing Loss. 2nded. NY: Marcell Dekker, Inc., 1993.
84. Schabauer AMA, Rooke TW. Cutaneous laser Doppler flowmetry: applications and findings. Mayo Clinic
Proc. 1994;69:564-5711.
85. Scolapio JS, Fleming CR, Kelly DG, Wick DM, Zinsmeister AR. Survival of home parenteral nutrition(HPN)treatment patients: 20 years of experience at the Mayo Clinic. Mayo Clin Proc. 1999;74:217-222.
86. Sherertz EF, Storrs FJ. Occupational contact dermatitis. In: Rosenstock L, Cullen M, eds. Textbook of
Clinical Occupational and Environmental Medicine. Philadelphia, Pa: WB Saunders Co; 1994.
87. Sherlock S, Dooley J, eds. Diseases of the liver and biliary system. 10th ed. Oxford, England: Blackwell
Scientific Publications; 1997.
88. Social Security Administration. Consultative Ecaminations – Guide for Physicians. Baltimore, Md: Social
Security Administration; 1985, Publication No, 64-025.
89. Social Security Administration. Federal Old-Age, Survivors and Disability Insurance. Listing of Impairments,
Mental Disorders in Adults: Proposed Rules. Federal Register, July 18, 1991, vol 56, No. 138.

801
90. Social Securiyt Asministration. Federal Old-Age, Survivors and Disability Insurance. Listing of Impairments,
Mental Disorders: Final Rule (Listing). 20 CFR Part 404 (Reg No.4) 50(167), Federal Register 1985 :3503835070. The Listing and other guidance appear also in: Disability Evaluation Under Social Security. Baltimore,
Md: Social Security Administration; February 1986. Publication No. 64-039.
91. Society of General Internal Medicine AIDS Task Force. Optimizing care for persons with
92. Steinberg MH, et al. Management of sickle cell disease. N Engl J Med. 1999;340:1021-1030.
93. Tarlo SM, Sussman GL, Holness DL. Latex sensitivity in dental students and staff: a cross-sectional study.
J Allergy Clin Immunol. 1997;99:396-401
94. Taylor JS, ed. Occupational dermatoses. Dermatol Clin North Am. 1994; 12:461 – 600.
95. Taylor JS, Wattanakrai P, Charous BL, Ownby DR. Year Book focus: latex allergy. In: Thiers BH, Lang PG,
eds. 1999 Year Book of Dermatology and Dermatologic Surgery. St Louis, Mo: Mosby, St Louis University
Press; 1999:1-44.
96. The Cosmetic Benefit Study. Washington, DC: The Cosmetic, Toiletry and Fragrance Association; 1978.
97. The sixth report of the Joint National Committee on prevention, detection evaluation, and treatment of high
blood pressure [published erratum appears in Arch Intern Med. 1998; 158:573]. Arch Intern Med.
1997:157:2413-2446.
98. Therapy for adults with refractory chronic immune thrombocytopenic purpura. Ann Intern
99. Tytgat GNJ, et al. The role of infectious agents in peptic ulcer disease. Gastroenterol Int. 1993;6:76-89.
Yamada T. Textbook of Gastroenterology. 4th edi. Lippincott Williams&Wilkins. Philaelphia 2003
100. Widlus DM, Osterman FA Jr. Evaluation and percutaneous management of atherosclerotic peripheral
vascular disease. JAMA. 1989;261:3148-31511.
101. Wigger–Alberti W, Elsner P. Preventive measures in contact dermatitis. Clin Dermatol. 1997; 15:661 – 665.
102. Wilkes CH. Internal derangements of the temporomandibular joint: pathological variations.
103. World Health Organization. International Classification of Impairments, Disabilities, and Handicaps. Geneva,
1980.
104. World Health Organization. Manual of the International Statistical Classification of Diseases, Injuries, and
Causes of Death: International Classification of Diseases (ICD). Geneva, Switzerland: World Health
Organization; 1978.
105. World Health Organization. WHO/Psychiatric Disability Assessement Schedule. Geneva, 1988.

