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Background

Objectives
Methods
Results

: Movement time in human daily activities is an important indicator of
good physical fitness. Researchers are interested in inventing a simple
program for measuring movement time in daily activities, that can
measure both near and far distances using a wireless receiver. These
data can be used in clinical research on movement and evaluation of
body movements.
: To test the software’s efficiency for monitor movement time in daily living
activity by testing its validity and reliability.
: Forty participations, aged 18 - 60 years were recruited into this study for
testing its validity and reliability of the movement time recorder software.
: The finding showed that the validity of the movement time recorder
software was high when compared with the standard program for
measuring time (ICC (3, 1) = 1.00, P <0.001). The test-retest reliability of
the movement time recorder software was moderate to high, depending
on the featured activity. For example, the reliability of the movement
time recorder software was moderate when it took a short period of time
to perform an activity, such as reaching forward to touch a target
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(ICC (3, k) = 0.636, P <0.001), and the reliability of the movement time
recorder software was high for activities that took a significant amount of
time to perform, such as standing up (ICC (3, k) = 0.759, P <0.001) and
walking (ICC (3, k) = 0.986, P <0.001).
The movement time recorder software developed in this study were able
to measure movement times efficiently in three activities such as
reaching, standing up and walking.
Movement, software for measuring time.
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เหตุผลของการทำวิจัย : เวลาในการเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันของมนุษย์ เป็นตัวบ่งชี้
สำคัญของการมีสมรรถภาพทางกายที่ดี คณะผู้วิจัยจึงสนใจประดิษฐ์
โปรแกรมอย่างง่ายสำหรับวัดเวลาในการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวัน
โดยสามารถวัดได้ทั้งระยะใกล้และไกลโดยใช้ระบบรับสัญญาณแบบ
ไร้สาย โปรแกรมนี้ยงั สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการวิจัยทางคลินิก
ที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวและการประเมินการเคลื่อนไหวของร่างกาย
: เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของโปรแกรมสำหรับวัดเวลาในการเคลื่อน
วัตถุประสงค์
ไหวในกิจวัตรประจำวัน
: ทำการทดสอบความเทีย่ งตรง (validity) และความน่าเชือ่ ถือ (reliability)
วิธีการทำวิจัย
ของโปรแกรมสำหรับวัดเวลาในการเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันใน
อาสาสมัครทีม่ ีอายุอยูร่ ะหว่าง 18 - 60 ปี จำนวน 40 ราย
: พบว่าโปรแกรมวัดเวลาในการเคลื่อนไหวที่สร้างขึ้นนี้เมื่อเปรียบเทียบ
ผลการศึกษา
กับโปรแกรมจับเวลามาตรฐานมีความเที่ยงตรงอยู่ในระดับสูงมาก
(ICC (3, 1) = 1.00, P <0.001) เมื่อทดสอบความน่าเชื่อถือของ
โปรแกรมสำหรับวัดเวลาในการเคลื่อนไหวที่สร้างขึ้น พบว่ามีความ
น่าเชื่อถือในการวัดซ้ำอยู่ในระดับปานกลางถึงสูงมาก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ลักษณะกิจกรรมที่ทดสอบ กิจกรรมที่ใช้เวลาในการทำน้อย ได้แก่
การยื่นมือไปแตะเป้าหมายข้างหน้า มีความน่าเชื่อถือในการวัดซ้ำอยู่
ในระดับปานกลาง (ICC (3, k) = 0.636, P <0.001) แต่กจิ กรรมทีใ่ ช้
เวลาทำนานมีความน่าเชื่อถือในการวัดซ้ำสูง ได้แก่ การลุกขึ้นยืน
(ICC (3, k) = 0.759, P <0.001) และการเดิน (ICC (3, k) = 0.986,
P <0.001)
: โปรแกรมและอุปกรณ์ที่ประดิษฐ์ขึ้นนี้สามารถนำไปใช้วัดเวลาในการ
สรุป
เคลื ่ อ นไหวใน 3 กิ จ กรรม คื อ การยื ่ น มื อ แตะเป้ า หมายข้ า งหน้ า
การลุกขึน้ ยืน และการเดิน ได้อย่างเทีย่ งตรงและน่าเชือ่ ถือ
คำสำคัญ

: การเคลือ่ นไหว, โปรแกรมวัดเวลา.

967

968

กนกวรรณ ศรีสุภรกรกุล และคณะ

เวลาในการเคลือ่ นไหว (movement times; MT)
คือช่วงเวลาตั้งแต่ได้รับสัญญาณให้เริ่มเคลื่อนไหวจน
กระทัง่ การเคลือ่ นไหวนัน้ เสร็จสิน้ (1) เวลาในการเคลือ่ นไหว
มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต เพราะในชีวิตประจำวัน
ต้องมีการเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายในการทำ
กิจวัตรต่าง ๆ เวลาหรือความเร็วในการเคลื่อนไหวจึงถือ
เป็นตัวบ่งชี้สำคัญของการมีสมรรถภาพทางกายที่ด(1)ี
ปั จ จุ บ ั น ในประเทศไทย การวั ด เวลาในการ
เคลื่อนไหวจะใช้นาฬิกาจับเวลาและเครื่องมือวัดเวลา
ปฏิกิริยาการตอบสนอง ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีทั้งตัวกระตุ้น
(โดยแสง เสียง และสัมผัส) และเครื่องจับเวลาอยู่ในชุด
เดียวกัน การบันทึกเวลาจะเริ่มตั้งแต่ผู้ทำการทดสอบ
กดปุ่มให้มีการแสดงสิ่งกระตุ้น จนกระทั่งผู้ถูกทดสอบ
กดปุ่มด้วยมือหรือเท้าเพื่อหยุดการบันทึกเวลา เช่น ผู้ทำ
การทดสอบบอกให้ผู้ถูกทดสอบกดปุ่มที่มือเพื่อหยุดเวลา
หลังจากเห็นสัญญาณแสงสีเขียว เป็นต้น(2) ชุดเครื่องมือ
วัดเวลาปฏิกิริยาการตอบสนองได้ถูกนำไปใช้ในงานวิจัย
อย่างแพร่หลาย(3 - 8) แต่อย่างไรก็ตามการวัดเวลาในการ
เคลือ่ นไหวโดยใช้เครือ่ งมือทดสอบนีย้ งั มีขอ้ จำกัด กล่าวคือ
ส่วนใหญ่จะเป็นการวัดการเคลื่อนไหวของมือ และเท้า
ซึ่งอาจจะไม่เหมาะสมที่จะบันทึกเวลาในการเคลื่อนไหว
ในกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิต ประจำวัน เช่น การลุกขึ้นยืน
การเดิน หรือการใช้งานของแขนในกิจวัตรประจำวันต่าง ๆ
ซึง่ เวลาในการเคลือ่ นไหวในการทำกิจกรรมต่าง ๆ มีความ
สำคัญต่อสมรรถภาพทางกาย ซึ่งส่งผลต่อความสามารถ
ในการทำกิจวัตรประจำวัน(9, 10) ด้วยข้อจำกัดของชุดเครือ่ ง
มือวัดเวลาปฏิกิริยาการตอบสนอง การศึกษาเวลาในการ
ทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน (เช่น การบันทึกเวลา
ในการเดิน การลุกขึ้นยืน) ส่วนใหญ่จึงใช้นาฬิกาจับเวลา
เป็ น อุ ป กรณ์ ส ำหรั บ บั น ทึ ก เวลา เช่ น การศึ ก ษาของ
สมรรถชัย จำนงกิจ และคณะ(11) ในปี พ.ศ. 2557 วัดเวลา
ในการทดสอบการเดินเป็นระยะทาง 3 เมตร (Time Up and
Go ;TUG) โดยใช้นาฬิกาจับเวลาในผูส้ งู อายุ (อายุระหว่าง
60 - 74 ปี) และกลุม่ อายุนอ้ ย (อายุระหว่าง 18 - 25 ปี)
พบว่าเวลาในการทดสอบ TUG เท่ากับ 11.94  1.03
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วินาที และ 8.82  0.56 วินาที ตามลำดับ(11) การศึกษา
ของทิวาพร ทวีวรรณกิจ และคณะ (12) ในปี พ.ศ. 2553
วัดเวลาในการทดสอบ TUG ในผูส้ งู อายุ (ระหว่าง 65 - 80)
ปี โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) ผู้สูงอายุที่เคลื่อนไหว
ร่างกายน้อย 2) ผู้สูงอายุที่ทำกิจกรรมทางกายระหว่างวัน
เป็นประจำ และ 3) ผู้สูงอายุที่ออกกำลังกายเป็นประจำ
พบว่าเวลาในการทดสอบ TUG เท่ากับ 12.20  2.60,
11.40  2.90 และ 10.40  1.70 วินาที ตามลำดับ(12)
การศึกษาของ Beauchet O. และคณะ(13) ในปี ค.ศ. 2010
วัดเวลาในการทดสอบ TUG ในผูส้ งู อายุ (85.30  6.50 ปี)
เทียบกับกลุ่มอายุน้อย (25.70  2.30 ปี) พบว่าเวลาใน
การทดสอบ TUG เท่ากับ 27.20  16.90 วินาที และ
7.30  1.10 วินาที ตามลำดับ(13)
นอกจากการทดสอบ TUG แล้ว การลุกขึน้ ยืนถือ
เป็นกิจกรรมที่สำคัญในชีวิตประจำวัน มีรายงานว่าเวลา
ในการลุ ก ขึ ้ น ยื น มี ค วามสั ม พั น ธ์ ก ั บ ความแข็ ง แรงของ
กล้ามเนื้อขา ความสามารถใน การรับความรู้สึก การทรง
ตัว และความเร็วในการเคลื่อนไหว(14 - 17) การบันทึกเวลา
ในการลุกขึ้นยืน ส่วนใหญ่จะใช้นาฬิกาจับเวลา เช่น การ
ศึกษาของพุทธิพงษ์ พลคำฮัก และคณะ(18) ในปี พ.ศ. 2555
ศึกษาความเที่ยงของการลุกขึ้นยืนสำหรับระบุความต้อง
การใช้อุปกรณ์ช่วยเดินในผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง พบว่า
ผู ้ ป ่ ว ยที ่ ส ามารถเดิ น ได้ เ องโดยไม่ ใ ช้ อ ุ ป กรณ์ ช ่ ว ยเดิ น
จะลุกขึ้นยืนได้เร็วกว่าผู้ป่วยที่เดินโดยใช้อุปกรณ์ช่วยเดิน
(11.46  4.34 และ 17.26  5.99 วินาที ตามลำดับ)(18)
และการศึกษาของพุทธิพงษ์ พลคำฮัก และคณะ(19) ในปี
พ.ศ. 2557 ศึกษาการทำนายความเสี่ยงต่อการล้มในผู้สูง
อายุไทย พบว่าผู้สูงอายุที่มีประวัติในการล้มใช้เวลาใน
การลุกขึน้ ยืนมากกว่ากลุม่ ทีไ่ ม่มปี ระวัตกิ ารล้ม (12.05 
1.39 และ 9.67  1.99 วินาที ตามลำดับ)(19)
ความแตกต่ า งของเวลาในการเคลื ่ อ นไหวใน
กิจกรรมเดียวกันจากการวิจัยข้างต้น อาจเกิดจากความ
แตกต่างในความสามารถของอาสาสมัคร หรือวิธีการ
ดำเนิ น การเก็ บ ข้ อ มู ล ถึ ง แม้ จ ะใช้ น าฬิ ก าจั บ เวลาที ่ ม ี
ความละเอียดสูง การบันทึกเวลาอาจจะเกิดความผิดพลาด
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ได้จากผู้บันทึกข้อมูล โดยที่ผู้ทดสอบอาจจะกดนาฬิกา
เพื่อบันทึกเวลาในแต่ละครั้งเร็วหรือช้ากว่าผู้ถูกทดสอบทำ
กิจกรรมนั้นจริง ๆ ซึ่งค่าที่ได้จะมีความคลาดเคลื่อนจาก
ความสามารถจริง ๆ ของผูถ้ กู ทดสอบ ในปัจจุบนั มีโปรแกรม
E-Prime (PST: Sharpsburg, PA)(20) สำหรับบันทึกเวลาใน
การเคลื่อนไหวในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน
ซึ่งมีความละเอียดในการจับเวลาสูงในระดับหน่วยการวัด
เป็นมิลลิวินาที และสามารถกำหนดค่าเวลาที่จะบันทึก
ที่แน่นอนหลังจากสัญญาณให้เริ่มการเคลื่อนไหว ซึ่งจะ
ช่ ว ยป้ อ งกั น ความคลาดเคลื ่ อ นจากการกดเวลาของผู ้
บันทึกข้อมูล นอกจากนี้โปรแกรม E-Prime ยังสามารถ
เขียนสคริปต์ออกแบบ และควบคุมขั้นตอนการทดลองได้
อีกด้วย แต่อย่างไรก็ตามโปรแกรมนีค้ อ่ นข้างมีความซับซ้อน
ในการใช้งาน อีกทั้งใช้บันทึกเวลาในการเคลื่อนไหวได้
เฉพาะการเคลือ่ นไหวในระยะใกล้ มีราคาแพง และยังต้อง
สั่งนำเข้าจากต่างประเทศ
ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงสนใจพัฒนาโปรแกรมอย่าง
ง่ายสำหรับวัดเวลาในการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวัน
โดยสามารถวัดได้ทั้งระยะใกล้และไกลโดยใช้ระบบรับ
สัญญาณแบบไร้สาย อีกทั้งยังสามารถเขียนสคริปต์ออก
แบบ และควบคุมขั้นตอนการทดลอง โดยไม่รุกล้ำเข้าไป
ในร่างกาย และโปรแกรมนี้ยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์
ในการวิจัยทางคลินิกที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว และการ
ประเมินการเคลื่อนไหวของร่างกาย
วิธกี ารศึกษา
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยประเภทพัฒนาทดลอง
(experimental development) โดยทำการศึกษาเกีย่ วกับ
การพัฒนาโปรแกรมสำหรับวัดเวลาในการเคลื่อนไหว
กลุม่ ตัวอย่างเป็นอาสาสมัครจำนวน 40 ราย อายุระหว่าง
18 - 60 ปี โดยแบ่งออกเป็นช่วงอายุระหว่าง 18 - 40 ปี
จำนวน 20 ราย ช่วงอายุระหว่าง 41 - 60 ปี จำนวน 20
ราย เพื่อทำการทดสอบโปรแกรมสำหรับวัดเวลาในการ
เคลื่อนไหว โดยอาสาสมัครมาจากนิสิต และบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยนเรศวร และผู้สูงอายุจากชุมชนโดยรอบ
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มหาวิทยาลัยนเรศวร เกณฑ์การคัดเข้า คืออาสาสมัคร
ทุกคนต้องมีความสามารถในการทำกิจกรรมยื่นมือไป
แตะเป้าหมายข้างหน้า สามารถลุกขึ้นยืน และเดินได้ดว้ ย
ตนเอง และสามารถเข้าใจคำสั่งหรือคำอธิบายต่าง ๆ ได้
โดยอาสาสมัครแต่ละคนมาทำการทดสอบกิจกรรมทั้ง 3
ในห้องทดลองที่คณะสหเวชศาสตร์เพียงครั้งเดียว ระยะ
เวลาในการทำการทดลอง 1 ชัว่ โมงต่อราย
ผู้วิจัยอธิบายวัตถุประสงค์ รายละเอียดเกี่ยวกับ
งานวิจัยให้อาสาสมัคร และให้อาสาสมัครตัดสินใจเข้า
ร่วมโครงการวิจัยหรือไม่เข้าร่วม อาสาสมัครที่เข้าร่วม
โครงการวิจัยได้ลงนามในใบยินยอมเข้าร่วมงานวิจัย ซึ่ง
งานวิจัยนี้ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การออกแบบโปรแกรมสำหรับวัดเวลาในการเคลือ่ นไหว
โปรแกรมสำหรับวัดเวลาในการเคลื่อนไหวได้ถูก
ออกแบบโดยคณะผู้ร่วมวิจัย และโปรแกรม ได้เขียนโดย
ผู ้ เ ชี ่ ย วชาญด้ า นการเขี ย นโปรแกรม โปรแกรมบน
คอมพิวเตอร์ประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ระบบ
พื ้ น ฐานในการวั ด เวลาในการเคลื ่ อ นไหว โดยมี ค วาม
ละเอียดในการจับเวลาสูงในระดับมิลลิวินาที และเป็น
ระบบรับสัญญาณแบบไร้สาย 2) ระบบเขียนคำสั่งของ
ลำดับการทดสอบ และ 3) ระบบแสดงผลเวลาในการ
เคลื่อนไหวของแต่ละการทดสอบ มีหน่วยเป็นมิลลิวินาที
ผู้วิจัยทำการเขียนคำสั่งลำดับขั้นตอนของการ
ทดสอบ และบันทึกเสียงเพื่อเป็นสัญญาณในการเริ่มต้น
การทดสอบแต่ละการทดสอบผ่านลำโพง เพือ่ ให้อาสาสมัคร
เริ ่ ม ทำการเคลื ่ อ นไหว โดยอาสาสมั ค รได้ ย ิ น เสี ย งว่ า
“เตรียมพร้อม...เริม่ ได้” หลังจากสิน้ เสียง “เริม่ ได้” โปรแกรม
ทำการบันทึกเวลา และหยุดบันทึกเวลาหลังจากอาสา
สมัครกดเมาส์เพื่อหยุดการบันทึกเวลาภายหลังเสร็จสิ้น
กิจกรรม ซึ่งเมาส์เป็นแบบไร้สาย อาสาสมัครสามารถถือ
ติดตัวได้ตลอดเวลาเพื่อความสะดวกในการทำกิจกรรมได้
ทั้งระยะใกล้และไกล โปรแกรมทำการบันทึกข้อมูลและ
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ประมวลผลเป็นเวลาในการเคลือ่ นไหวในแต่ละการทดสอบ
การทดสอบความน่าเชือ่ ถือในการวัดซ้ำและความเทีย่ ง
ตรงของโปรแกรมสำหรับวัดเวลาในการเคลื่อนไหว
การทดสอบทำในห้ อ งทดลองที ่ เ งี ย บสงบ ณ
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยอาสาสมัคร
ทุกคนได้รับการอธิบายถึงขั้นตอนการทำวิจัยจากผู้วิจัย
เพียงคนเดียว จากนัน้ ให้อาสาสมัครทำกิจกรรม 3 กิจกรรม
ได้แก่ การยื่นมือไปแตะเป้าหมายข้างหน้า การลุกขึ้นยืน
และการเดิน ซึ่งลำดับของการทดสอบของกิจกรรมใช้การ
สุ่มลำดับการทดสอบ ระหว่างการทดสอบแต่ละกิจกรรม
อาสาสมัครพักนานประมาณ 5 นาที หรือจนกว่าไม่มี
อาการเหนื่อยล้า และพร้อมที่ ทำกิจกรรมลำดับต่อไป
แต่ละครั้งของการทดสอบอาสาสมัครได้ยินคำสั่ง “เตรียม
พร้อม....เริ่มได้” จากโปรแกรมวัดเวลาในการเคลื่อนไหว
หลังจากคำสัง่ “เริม่ ได้” ให้อาสาสมัครทำกิจกรรมทีก่ ำหนด
ไว้ และกดเมาส์เพื่อหยุดเวลาทันทีหลังจากทำกิจกรรม
นั ้ น ๆ เสร็ จ และเตรี ย มตั ว ทำการทดสอบครั ้ ง ต่ อ ไป
(รายละเอียดวิ ธีการวัดได้อธิบายไว้ในแต่ละกิจกรรม)
เพื่อทำสอบความน่าเชื่อถือในการวัดซ้ำของโปรแกรม
สำหรับวัดเวลาในการเคลื่อนไหว สำหรับการวัดความ
เที่ยงตรงของโปรแกรมวัดเวลาในการเคลื่อนไหว ทำการ
ทดสอบโดยการจั บ เวลาของโปรแกรมวั ด เวลาในการ
เคลื่อนไหว เปรียบเทียบกับโปรแกรมจับเวลามาตรฐาน
(UTC standard time: Windows Application)
การยื่นมือไปแตะเป้าหมายข้างหน้า
อาสาสมัครยืนแขนแนบข้างลำตัว แล้วยื่นมือ
ข้างถนัดไปแตะเป้าหมายข้างหน้า ระยะห่าง 15 เซนติเมตร
มือข้างหนึ่งถือเมาส์ อาสาสมัครยื่นมือข้างถนัด หลังจาก
ได้ยินเสียงสัญญาณว่า “เริ่มได้” แล้วกดเมาส์เพื่อหยุด
การบันทึกเวลาเมือ่ ยืนเสร็จ อาสาสมัครทำการฝึก 2 ครัง้
และบันทึกข้อมูล 3 ครัง้ แต่ละครัง้ พัก 1 นาที หรือจนกว่า
ไม่มอี าการเหนือ่ ยล้า และพร้อมทีจ่ ะทำครัง้ ต่อไป นำค่าทีไ่ ด้
ทัง้ 3 ครัง้ มาทำการทดสอบความน่าเชือ่ ถือ
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การลุกขึ้นยืน
อาสาสมัครนั่งบนเก้าอี้ที่ระดับความสูงพอดีที่
เท้าวางราบบนพื้น โดยส้นเท้าห่างกัน 10 เซนติเมตร
มุมของข้อเท้า 10 องศาของการงอ และมุมของข้อเข่า
ประมาณ 100 - 105 องศาของการงอ ซึ่งทำการวัดโดย
เครื่องวัดองศาการเคลื่อนไหว (handheld goniometer)
ตำแหน่ ง ของเท้ า ต้ น ขา และก้ น ถู ก ทำเครื ่ อ งหมายไว้
เพือ่ ให้ได้ทา่ เริม่ ต้นทีเ่ หมือนกันทุกครัง้ แขนของอาสาสมัคร
ห้อยข้างลำตัว มือข้างหนึ่งข้างถนัด ถือเมาส์ อาสาสมัคร
ยืนหลังจากได้ยินเสียงสัญญาณว่า “เริ่มได้” แล้วกดเมาส์
เพื่อหยุดการบันทึกเวลาเมื่อยืนเสร็จ อาสาสมัครทำการ
ฝึกลุกขึน้ ยืน 2 ครัง้ และบันทึกข้อมูล 3 ครัง้ แต่ละครัง้ พัก
ประมาณ 1 นาที หรือจนกว่าไม่มีอาการเหนื่อยล้า และ
พร้อมที่จะทำครั้งต่อไป นำค่าที่ได้ทั้ง 3 ครั้ง มาทำการ
ทดสอบความน่าเชื่อถือ
การเดิน
การทดสอบ Time Up and Go Test (TUG) โดย
ให้อาสาสมัครลุกขึ้นยืนจากเก้าอี้ เดินไปด้านหน้าระยะ
ทาง 3 เมตร ด้วยความเร็วที่เร็วที่สุดและปลอดภัย แล้ว
หมุนรอบกรวย เดินกลับมานัง่ เก้าอี้ อาสาสมัครทำ TUG
หลังจากได้ยนิ เสียงสัญญาณว่า “เริม่ ได้” แล้วกดเมาส์เพือ่
หยุดการบันทึกเวลาเมื่อเสร็จกลับมานั่งที่เดิมเรียบร้อย
อาสาสมัครได้รับการฝึก 1 ครัง้ แล้วทำการทดสอบ 2 ครัง้
แต่ละครั้งมีระยะเวลาพักห่างกันนาน 1 นาที หรือจนกว่า
ไม่มีอาการเหนื่อยล้า และพร้อมที่จะทำครั้งต่อไป นำค่าที่
ได้ทง้ั 2 ครัง้ มาทำการทดสอบความน่าเชื่อถือ
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง คำนวณจากสูตร
N = 4Ó 2(Zcrit + Zpwr)2/D2
โดยที่ N = จำนวนของกลุ่มตัวอย่าง, Ó = ค่า
ความแปรปรวนมาตรฐาน, Zcrit = 1.960, Zpwr = 0.842
(0.8 statistic power) และ D = ค่าความแตกต่างระหว่าง
กลุ่ม ค่าที่ใช้คำนวณลงในสูตรอ้างอิงจากการทดลองของ
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การทดสอบโปรแกรมสำหรับวัดเวลาการเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวัน

Farqalit R. และคณะ(21) ในปี พ.ศ. 2556 ซึง่ ได้ทำการศึกษา
นำร่อง พบว่าค่าการทดสอบ TUG ของอาสาสมัครสองกลุม่
ต่างกัน 2 วินาที และค่าความแปรปรวนมาตรฐานมีค่า
2.25 วินาที(21)
ข้ อ มูล ที่ไ ด้แ สดงค่ า อยู่ใ นรู ป ค่า เฉลี่ย  ส่วน
เบีย่ งเบนมาตรฐาน (Mean  SD) โดยการทดสอบความ
เที่ยงตรงของโปรแกรมวัดเวลาในการเคลื่อนไหวเปรียบ
เทียบกับโปรแกรมจับเวลามาตรฐาน ใช้สถิติ Intraclass
Correlation Coefficients (ICCs) model 3, 1 (2-way
mixed-effect model, consistency, single measurement)
และการทดสอบความน่าเชื่อถือในการวัดซ้ำของโปรแกรม
วั ด เวลาในการเคลื ่ อ นไหวในแต่ ล ะกิ จ กรรม ใช้ ส ถิ ต ิ
Intraclass Correlation Coefficients (ICCs) model 3, k
(2-way mixed-effect model, consistency, multiple
measurements, k = 3) โดยกำหนดระดับนัยสำคัญทาง
สถิตทิ ่ี P <0.05 สำหรับทุกการวิเคราะห์ทางสถิติ เกณฑ์ท่ี
ใช้แปลผลค่า ICC คือ 0.50 - 0.74 ถือว่าค่ามีความน่าเชือ่ ถือ
ในระดับปานกลาง 0.75 - 0.90 ถือว่าค่ามีความน่าเชือ่ ถือ
ในระดับสูง และ >0.90 ถือว่าค่ามีความน่าเชือ่ ถือในระดับ
สูงมาก)(22)
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ผลการศึกษา
การศึ ก ษาวิ จ ั ย นี ้ ม ี ว ั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื ่ อ ทำการ
ทดสอบประสิทธิภาพของโปรแกรมอย่างง่ายสำหรับใช้วัด
เวลาในการเคลื ่ อ นไหวที ่ ส ร้ า งขึ ้ น โดยทำการทดสอบ
ความเที่ยงตรงของโปรแกรมและความน่าเชื่อถือในการ
วัดซ้ำของโปรแกรมวัดเวลาในการเคลื่อนไหว
อาสาสมัครมีอายุอยู่ในช่วงอายุ 18 - 60 ปี โดย
กลุ่มที่ 1 มีอายุเฉลี่ย 26.70  6.64 ปี (มีช่วงอายุอยู่
ระหว่าง 19 - 38 ปี) จำนวน 20 ราย และกลุม่ ที่ 2 มีอายุ
เฉลีย่ 49.30  5.68 ปี (มีชว่ งอายุอยูร่ ะหว่าง 40 - 58 ปี)
จำนวน 20 ราย อาสาสมัครทุกคนมีความสามารถในการ
ทำกิจกรรมยืน่ มือไปแตะเป้าหมายข้างหน้า ลุกขึน้ ยืน และ
เดินได้ด้วยตนเองหลายครั้งติดกัน และสามารถเข้าใจ
คำสัง่ หรือคำอธิบายต่าง ๆ ได้
การทดสอบความเที่ยงตรงของโปรแกรมสำหรับวัด
เวลาในการเคลือ่ นไหวกับโปรแกรมจับเวลามาตรฐาน
จากการวิ จ ั ย พบว่ า ค่ า ความเที ่ ย งตรงของ
โปรแกรมสำหรับวัดเวลาในการเคลื่อนไหว โดยใช้สถิติ
Intraclass Correlation Coefficients (ICCs) model 3, 1
ได้ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของการทดสอบเท่ากับ 1.00
แสดงถึงค่าความเทีย่ งตรงอยูใ่ นระดับสูงมาก(22) (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1. แสดงค่าเวลาและสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ Intraclass Correlation Coefficients (ICCs) ของโปรแกรม
สำหรับวัดเวลาในการเคลื่อนไหวกับโปรแกรมจับเวลามาตรฐาน
เวลาของโปรแกรมสำหรับ
วัดเวลาในการเคลื่อนไหว (Sec.)

เวลาของโปรแกรมจับเวลา
มาตรฐาน (Sec.)

1
5
10
15
20

0.99
4.97
9.98
14.98
19.98

25
30
35
40
45

24.98
29.98
34.98
39.98
44.98

ICCs

P-Value

1.00

<0.001
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การทดสอบความน่าเชือ่ ถือในการวัดซ้ำของโปรแกรม
สำหรับวัดเวลาในการเคลื่อนไหว
ในการศึกษานี้ทำการทดสอบความน่าเชื่อถือใน
การวัดซ้ำของโปรแกรมสำหรับวัดเวลาในการเคลื่อนไหว
โดยทำการทดสอบใน 3 กิจกรรม ได้แก่ การยืน่ มือไปแตะ
เป้าหมายข้างหน้า การลุกขึ้นยืน และการเดิน
จากการวิจัยพบว่าค่าความน่าเชื่อถือในการวัด
ซ้ำของโปรแกรมสำหรับวัดเวลาในการเคลื่อนไหว โดยใช้
สถิติ Intraclass Correlation Coefficients (ICCs) model
3, k ได้ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของการวัดเวลาในการ
ยืน่ มือไปแตะเป้าหมายข้างหน้าเท่ากับ 0.636 แสดงถึงค่า
ความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับปานกลาง(22) ค่าสัมประสิทธิ
สหสัมพันธ์ของการวัดเวลาในการลุกขึ้นยืนเท่ากับ 0.759
แสดงถึงค่าความน่าเชือ่ ถืออยูใ่ นระดับสูง(22) ค่าสัมประสิทธิ
สหสัมพันธ์ของการวัดเวลาในการเดินเท่ากับ 0.986 แสดง
ถึงค่าความน่าเชือ่ ถืออยูใ่ นระดับสูงมาก(22) (ตารางที่ 2)

อภิปรายผล
อาสาสมั ค รทุ ก คนในการศึ ก ษาวิ จ ั ย ครั ้ ง นี ้ ม ี
คุ ณ สมบัติ ต ามเกณฑ์ ก ารคัด เข้า โดยมีอ ายุอ ยู่ใ นช่ว ง
18 - 60 ปี มีความสามารถในการทำกิจกรรมยื่นมือไป
แตะเป้าหมายข้างหน้า ลุกขึ้นยืน และเดินได้ด้วยตนเอง
หลายครั้งติดกัน และสามารถเข้าใจคำสั่งหรือคำอธิบาย
ต่าง ๆ ได้
การศึกษาวิจัยนี้เป็นการทดสอบประสิทธิภาพ
การใช้งานของโปรแกรมสำหรับวัดเวลาในการเคลื่อนไหว
โดยทำการทดสอบความเที่ยงตรง (validity) และความ
น่าเชื่อถือ (reliability) ของโปรแกรม จากผลการทดสอบ
ความเที่ยงตรง พบว่าโปรแกรมวัดเวลาในการเคลื่อนไหว
ทีส่ ร้างขึน้ นีเ้ มือ่ เปรียบเทียบกับโปรแกรมจับเวลามาตรฐาน
นัน้ มีความเทีย่ งตรงอยูใ่ นระดับสูงมาก (ICCs (3, 1) = 1.00,
P <0.001) เมือ่ ทำการทดสอบความน่าเชือ่ ถือของโปรแกรม
สำหรับวัดเวลาในการเคลือ่ นไหวทีส่ ร้างขึน้ พบว่าโปรแกรม

ตารางที่ 2. แสดงค่าเวลาเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ Intraclass Correlation
Coefficients (ICCs) ของโปรแกรมสำหรับวัดเวลาในการเคลือ่ นไหว
เวลาของโปรแกรมสำหรับ
วัดเวลาในการเคลื่อนไหว (Sec.)
การยื่นมือไปแตะเป้าหมายข้างหน้า
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
การลุกขึน้ ยืน
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
การเดิน
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2

ICCs

P-Value

0.636

<0.001

0.759

<0.001

0.986

<0.001

0.759  0.250
0.794  0.292
1.053  0.343
1.074  0.326
7.200  1.291
7.276  1.276
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การทดสอบโปรแกรมสำหรับวัดเวลาการเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวัน

วัดเวลาในการเคลื่อนไหวที่สร้างขึ้นมีความน่าเชื่อถือใน
การวัดซ้ำอยู่ในระดับปานกลางถึงสูงมาก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมที่ใช้เวลาในการทำน้อย เช่น
การยื่นมือไปแตะเป้าหมายข้างหน้า มีความน่าเชื่อถือใน
การวัดซ้ำอยู่ในระดับปานกลาง (ICC (3, k) = 0.636,
P <0.001) แต่กิจกรรมที่ใช้เวลาทำนานมีความน่าเชื่อถือ
ในการวัดซ้ำสูง เช่น การลุกขึ้นยืน (ICC (3, k) = 0.759,
P <0.001) และการเดิน (ICC (3, k) = 0.986, P <0.001)
จากการทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพของการใช้ ง าน
ของโปรแกรมสำหรั บ วั ด เวลาในการเคลื ่ อ นไหว ได้ ค ่ า
ความเที่ยงตรงอยู่ในระดับสูงมาก และความน่าเชื่อถืออยู่
ในระดับปานกลางถึงสูงมาก ดังนั้นโปรแกรมที่ประดิษฐ์
ขึ้นนี้จึงสามารถนำไปใช้วัดเวลาในการเคลื่อนไหวได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้โปรแกรมนี้ยังใช้งานได้ง่าย
สะดวก และยั ง สามารถวั ด เวลาในการเคลื ่ อ นไหวได้
หลากหลายกิจกรรม และได้ในระยะทางไกล เนื่องจาก
อุปกรณ์จับเวลาทำงานแบบไร้สาย เป็นการวัดเวลาโดย
ตัวผู้ทำกิจกรรมเอง
สรุป
โปรแกรมและอุ ป กรณ์ ส ำหรั บ วั ด เวลาในการ
เคลื่อนไหวที่สร้างขึ้นนี้มีความเที่ยงตรงอยู่ในระดับสูงมาก
และความน่าเชือ่ ถืออยูใ่ นระดับปานกลางถึงสูงมาก ดังนัน้
โปรแกรมนี้สามารถนำไปใช้วัดเวลาในการเคลื่อนไหว
กิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณ
รายได้ ม หาวิ ท ยาลั ย นเรศวร และขอขอบคุ ณ ภาควิ ช า
กายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ ตลอดจนอาสาสมัคร
ทุกท่าน ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ และสละเวลาเข้าร่วมงานวิจัย
จนทำให้งานวิจัยสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
เอกสารอ้างอิง
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