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บทคัดย่อ
บทนา: การทา Timed Up & Go Test (TUG) ร่วมกับ
การลบเลขที ล ะ 3 เป็ น งานที่ เ กี่ ย วกั บ การประมวล
ความคิด สามารถใช้คัดกรองผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่ อ
การล้ม แต่ผู้สูงอายุไทยในชุมชนอาจไม่สามารถลบเลข
ได้ จึงจาเป็นต้องหาการทดสอบที่ใช้ทดแทนการลบเลข
วัตถุประสงค์: เพื่อเปรียบเทียบระยะเวลาที่ใช้ในการทา
TUG เมื่อมีการคิดคาศัพท์และการคานวณตัวเลขใน
ผู้ สู ง อายุ ไ ทย วิ ธี ก ารวิ จั ย : ผู้ สู ง อายุ ไ ทยอายุ เ ฉลี่ ย
67.3+6.51 ปี จานวน 30 คน ที่มีคะแนน Thai Mental
State Examination (TMSE) เฉลี่ย 29.3+1.2 คะแนน
ถูกจับเวลาที่ใช้ขณะทา TUG ในระยะทาง 3 เมตร 4
เงื่อนไข คือ 1) TUG โดยไม่มีงานประมวลความคิด 2)
TUG ร่วมกับการลบเลขถอยหลังทีละ 3 (TUG+No) 3)
TUG ร่วมกับการบอกชื่อสิ่งของตามลาดับตั วอักษร
(TUG+Ab) และ 4) TUG ร่วมกับการบอกชื่อสิ่งของหรือ
สถานที่ตามคาขึ้นต้น ที่กาหนดให้ (TUG+Pr) โดย
ทดสอบเงื่อนไขละ 3 ครั้งตามลาดับการสุ่ม ใช้ One
way repeated measure ANOVA เพื่อเปรียบเทียบ
เวลาที่ใช้ในการทา TUG และจานวนคาตอบที่ถูกต้อง
ต่อวินาทีขณะทา TUG เงื่อนไขต่างๆ ผลการวิจัย: การ
ทา TUG ร่วมกับงานที่ประมวลความคิด ทั้ง 3 เงื่อนไข
ใช้เวลามากกว่าการทา TUG เพียงอย่างเดียว (p=.001)
และเวลาที่ ใ ช้ ใ นการท า TUG ร่ วมกั บ งานประมวล
ความคิดทั้ง 3 เงื่อนไขไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี

นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ แต่ ก ารท า TUG+Pr มี จ านวน
คาตอบที่ถูกต้องมากกว่า TUG ร่วมกับงานประมวล
ความคิ ด อื่ น สรุ ป ผลการวิ จั ย : งานที่ เ กี่ ย วกั บ การ
ประมวลความคิดทั้งแบบที่เป็นการคิดคาศัพท์และการ
คานวณตัวเลขทาให้ระยะเวลาของการทา TUG เพิ่ม
มากขึ้นอย่างไม่แตกต่างกัน
Abstract
Introduction: Timed Up and Go Test (TUG) with
number subtraction by 3; a type of cognitive task,
can be used to screen elderly with high risk of fall,
but some of Thai elderly who live in the community
may not be able to do the number subtraction.
Therefore, it is necessary to find another type of
cognitive task as a substitute. Objective: to
compare the time spent during Timed Up and Go
Test with naming and arithmetic calculation in Thai
elderly. Methods: Thirty Thai elderly aged
67.3+6.51 years with the mean Thai Mental State
Examination (TMSE) score of 29.3+1.2
participated in this study. Time spent during TUG
at 3 meters was recording during 4 conditions 1)
TUG without cognitive task, 2) TUG with number
subtraction by 3 (TUG+No), 3) TUG with object
naming in the alphabetical order (TUG+Ab) and 4)
TUG with place or object naming with priming
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เปรียบเทียบระยะเวลาที่ใช้ในการทา Timed Up and Go Test
เมื่อมีการคิดคาศัพท์หรือการคานวณตัวเลขในผู้สูงอายุไทย
__________________________________________________________________________________________________
(TUG+Pr); 3 times for each conditions in a random
ทากิจกรรมในชีวิตประจาวัน ต้องพึ่งพาผู้อื่น เป็นภาระ
order. One way repeated measure ANOVA was
ต่อผู้ดูแล นอกจากนี้ การล้มยังส่งผลให้เกิดปัญหาทาง
used to examine the differences in time used to
สุขภาพจิตตามมา พบว่าผู้สูงอายุจานวนกว่า 87% ที่
complete TUG and rate of correct answers (in
เคยล้มมาก่อน มีภาวะกลัวต่อการล้ม มีอาการซึมเศร้า
seconds) among 4 TUG conditions. Results: Time
และขาดความมั่นใจในการเดิน 5 ในผู้สูงอายุที่มีอาการ
used to complete TUG with cognitive task in all
บาดเจ็บจากการล้มอย่างรุนแรง อาจส่งผลให้เสียชีวิตได้
conditions were longer than that in TUG alone
โดยอั ต ราการเสี ย ชี วิ ต จากการล้ ม เพิ่ ม ขึ้ น ตามอายุ ที่
(p=.001). Time spent for performing each
เพิ่ มขึ้ น 1 ดั งนั้ น จะเห็ นได้ ว่า การล้ มเป็ นภั ยคุ ก คามที่
condition of TUG with cognitive task was not
สาคัญต่อสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ
different from each other (p=0.98) but the rate of
การระบุผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการล้มจึง
correct answer was higher in TUG+Pr than other
เป็ น ขั้ น ตอนแรกที่ ส าคั ญ ในการป้ อ งกั น การล้ ม ใน
conditions. Conclusion: The increase in time spent
ผู้สูงอายุ และนาไปสู่มาตรการการกาจัดปัจจัยเสี่ยงและ
when performing TUG was not different during
ป้องกันการล้มที่จะเกิดในอนาคต แบบประเมินความ
cognitive task of naming or arithmetic calculation.
เสี่ยงในการล้มของผู้สูงอายุที่ใช้ในคลินิกมีมากมาย6, 7, 8
Key words:
Dual task, Cognitive task, Gait,
เช่น Berg Balance Scale (BBS) เป็นแบบประเมิน
Balance
ความเสี่ ย งในการล้ ม ของผู้ สู ง อายุ 9,10 โดยทดสอบ
_____________________________________________
ความสามารถในการทากิจกรรมทั้งหมด 14 กิจกรรมทั้ง
บทนา
การล้มเป็นปัญหาสุขภาพหลักของประเทศ
ขณะอยู่ ใ นท่ า นิ่ ง ๆ และขณะมี ก ารเคลื่ อ นไหว โดยมี
ที่พัฒนาแล้วและประเทศที่กาลังพัฒนา ผลของการล้ม
ความถูกต้องในการทานายผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการล้ม
นาไปสู่การบาดเจ็บของร่างกายและการไม่สามารถทา
86%11 แต่ มี ข้ อ จ ากั ด คื อ ไม่ ส ามารถแยกแยะความ
กิ จ กรรมในชี วิ ต ประจ าวั น ได้ จนถึ ง การเสี ย ชี วิ ต 1
แตกต่างของความสามารถในการทรงตัวและความเสี่ยง
ผู้สูงอายุมีอัตราล้มมากกว่าเด็กและผู้ใหญ่ และอัตราล้ม
ต่ อ การล้ ม ในผู้ สู ง อายุ ที่ มี ค วามสามารถในการ
จะเพิ่มสูงขึ้น เมื่อมีอายุมากยิ่งขึน้ พบว่า ประมาณ 30%
เคลื่อนไหวสูงและสามารถช่วยเหลือตนเองได้ดี 12 Trail
ของจานวนผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไปมีโอกาส
Walking Test (TWT) เป็นการวัดความสัมพันธ์ระหว่าง
ล้มอย่างน้อย 1 ครั้งในแต่ละปี และผู้ที่เสี่ยงต่อการล้มมี
ความสามารถในการควบคุ มการทรงตัว ขณะที่ มีก าร
จานวนเพิ่มมากขึ้นเป็น 50% เมื่อมีอายุ 80 ปีขึ้นไป2 ใน
เคลื่อนไหวและความตั้งใจ (attention) ซึ่งผู้ถูกทดสอบ
ประเทศไทย 35.6% ของผู้สูงอายุมีประวัติการล้มใน 6
ต้องเดินตามตาแหน่งของตัวเลขตามลาดับที่ผู้ทดสอบ
เดือนที่ผ่านมา และ 18.7% ของผู้สูงอายุกลุ่มนี้มีการล้ม
กาหนด TWT มีความถูกต้องในการทานายผู้ที่มีความ
มากกว่า 1 ครั้ง3 การล้มในผู้สูงอายุเป็นสาเหตุสาคัญที่
เสี่ยงต่อการล้ม 71%13 และเหมาะสมสาหรับผู้สูงอายุที่
ทาให้เกิดการบาดเจ็บขั้นรุนแรงจนผู้สูงอายุต้องเข้ารับ
มี ค วามสามารถในการเคลื่ อ นไหวสู ง Fullerton
การรักษาในสถานพยาบาล เช่น อาการกระดูกสะโพก
Advance Balance Test (FAB) เป็นการทดสอบ
4
หักกว่า 90% มีสาเหตุมาจากการล้ม อาการบาดเจ็บใน
ความสามารถในการทรงตั ว ขณะอยู่ นิ่ ง และขณะ
ผู้สูงอายุจากการล้มทาให้ผู้สูงอายุไม่สามารถเคลื่อนไหว
เคลื่อนไหว ร่วมกับทดสอบการประสานงานของระบบ
ส่วนของร่างกายได้ดังเดิม ซึ่งส่งผลให้เกิดการจากัดการ
รั บ ความรู้ สึ ก และการปรั บ การทรงตั ว ต่ อ แรงรบกวน
ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 ปี 2556
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ชนากานต์ รักอยู่ และคณะ
วารสารกายภาพบาบัด
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ภายนอก 14 แต่ FAB มี ความแม่นย าในการประเมิ น
การทดสอบมาก จึ ง สามารถน าไปใช้ ใ นการประเมิ น
ความเสี่ยงในการหกล้ม (76%) น้อยกว่า BBS15
ผู้สูงอายุในชุมชนได้ อย่างไรก็ตาม ในการนาไปใช้จริง
Timed Up and Go Test (TUG) เป็นแบบ
พบว่ า มี ข้ อ จ ากั ด ของการใช้ ก ารลบเลข เนื่ อ งจาก
ประเมินความเสี่ยงในการล้มอีกประเภทหนึ่งที่มีความ
ผู้สูงอายุไม่สามารถลบเลขได้ จึงไม่สามารถตรวจสอบ
แม่นยาในการคัดแยกผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการล้ม
ผลของการประมวลความคิดขณะทา TUG ได้ จาต้อง
สู ง กว่ า แบบประเมิ น อื่ น ที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น โดยมี ค่ า
เปลี่ยนประเภทกิจกรรมประมวลความคิดที่มีความยาก
sensitivity 87% และค่าspecificity 87%16 ในการ
ทัดเทียมกัน ในต่างประเทศ มีการใช้การระบุชื่อสิ่ งของ
ทดสอบ TUG ผู้ทดสอบจะบันทึกเวลาที่ใช้ในการทา
หรือชื่อบุคคลที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ โดย
กิจกรรมที่ประกอบด้วยการลุกขึ้นยืนจากเก้าอี้ เดินด้วย
เรียงตามลาดับตัวอักษร เช่น Anne Betty Carmen ฯลฯ
19
ความเร็วปกติ (comfortable speed) ในระยะทาง 3
แต่วิธีการนี้ยังไม่ได้รับการศึกษาในต่างประเทศว่ามี
เมตร (10 ฟุต) หมุนตัวกลับ เดินกลับมาที่เก้าอี้และนั่ง
ผลต่ อ การท า TUG ไม่ ต่ า งกั บ การลบเลขหรื อ ไม่
17
ลง ทาการทดสอบ 3 ครั้ง ผลของเวลาในการทดสอบ
นอกจากนี้ การนาวิธีบอกชื่อดังกล่าวมาใช้ในผู้สูงอายุ
นามาเฉลี่ยกัน ขณะทดสอบให้ผู้ถูกทดสอบสวมรองเท้า
ไทย จาต้องปรับเปลี่ยนเป็นกิจกรรมที่มีความเหมาะสม
ที่ เ หมาะสมและสามารถใช้ อุ ป กรณ์ ช่ ว ยเดิ น ในการ
กับบริบทในประเทศไทย ดังนั้น ในการศึกษานี้ ผู้วิจัยจึง
ทดสอบ ผู้สูงอายุที่ใช้เวลาทา TUG มากกว่า 14 วินาที
เปรียบเทียบระยะเวลาที่ใช้ในการทา TUG with dual
จะมีความเสี่ยงต่อการล้ม TUG มีอัตราการทานายที่
task เมื่อมีการคิดคาศัพท์และการคานวณตัวเลขใน
16
ถูกต้องมากถึง 90% TUG ได้ถูกพัฒนาต่อไปโดยเพิ่ม
ผู้สูงอายุไทย เพื่อเป็นแนวทางในการนาไปใช้ประเมิน
งานที่ต้องใช้กระบวนการประมวลความคิด (cognitive
ความเสี่ยงในการล้มของผู้สูงอายุไทยต่อไป โดยกาหนด
task) เข้าไปร่วมกับการทากิจกรรมตาม TUG เรียกว่า
งานที่ ต้ อ งใช้ ก ารประมวลความคิ ด เป็ น การบอกชื่ อ
16
Timed Up and Go Test with Dual Task เนื่องจาก
สิ่ง ของหรื อสถานที่ ต ามลาดั บ ตั วอั ก ษร ก-ฮ และการ
พบว่ากลไกหลักประการหนึ่งที่ทาให้ผู้สูงอายุล้มคือ ล้ม
บอกชื่ อสิ่ ง ของหรื อ สถานที่ ต ามค าขึ้ นต้ น ภาษาไทยที่
ขณะท ากิ จ กรรมหลายๆ อย่ า งในเวลาเดี ย วกั น 15
กาหนดให้
วิธีการวิจัย
โดยเฉพาะเป็ น กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การประมวล
ผู้เข้าร่วมวิจัยเป็นผู้สูงอายุไทยทั้งเพศชายและเพศหญิง
ความคิด ซึ่งการทดสอบมาตรฐานกาหนดให้ใช้การลบ
ที่ ร ะดมมาจากชุ ม ชนในเขตอ าเภอองครั ก ษ์ จั ง หวั ด
เลขถอยหลังทีละ 3 เป็นกิจ กรรมที่ เกี่ยวข้อ งกับการ
นครนายก จานวน 30 คนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป สามารถ
ประมวลความคิด ถึงแม้ว่าการทดสอบ Timed Up and
เดิ น ได้ เ องอย่ า งน้ อย 6 เมตรโดยไม่ ต้อ งหยุ ด พั ก
Go with Dual Task จะสามารถระบุความเสี่ยงในการ
ผู้เข้าร่วมวิจัยจะถูกคัดออกหาก 1) เป็นโรคที่มีความ
ล้ ม ของผู้ สูง อายุ ได้ ไม่ แ ตกต่ า งจากการทดสอบ TUG
พิการอันได้แก่ ความพิการทางการพูด การได้ยิน 2) มี
เพียงอย่างเดียว16 แต่การทดสอบ Timed Up and Go
โรคประจ าตั ว ที่ เ ป็ น ปั ญ หาต่ อ การเคลื่ อ นไหวและท า
with Dual Task ช่ว ยให้ ข้อ มูลเพิ่ม เติ ม เกี่ ยวกั บ
กิจกรรม เช่น โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจ โรคพาร์กิน
ความสามารถของระบบประสาทในการประมวลข้อมูล
สัน 3) มีการบาดเจ็บบริเวณขา 4) มีประวัติได้รับยาที่มี
หลายๆ อย่างในเวลาเดียวกัน18
ผลต่อระดับการรับรู้สติ 5) ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
จะเห็นได้ว่า Timed Up and Go with Dual
ก่อนทาการทดสอบภายใน 24 ชั่วโมง 6) ไม่สามารถ
task เป็นวิธีประเมินความเสี่ยงในการล้มของผู้สูงอายุที่
เข้าใจและปฏิบัติตามคาสั่งง่ายๆ ได้ 7) ไม่สามารถลบ
มีความแม่นยา ใช้ง่าย รวดเร็ว ไม่ต้องอาศัยอุปกรณ์ใน
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เลขถอยหลังทีละ 3 ได้ 8) ไม่สามารถท่อง ก-ฮ ได้ และ
ความเร็วปกติเป็นระยะทาง 3 เมตร แล้วหมุนตัวเดิน
9) ได้คะแนนจากแบบทดสอบสมรรถภาพสมองของไทย
กลับมานั่งที่เก้าอี้ และให้ผู้ร่วมวิจัยฝึก TUG จนชินกับ
(Thai Mental State Examination; TMSE) น้อยกว่า
งานที่ ท า รวมถึ ง การทดสอบการท างานประมวล
23 คะแนน จานวนผู้เข้าร่วมวิจัยได้มาจากการคานวณ
ความคิด (cognitive task) เงื่อนไขต่างๆ ในท่านั่ ง
โดยใช้โปรแกรม G*Power version 3.1.0 แบบ F-test:
เพื่ อ ให้ แ น่ ใ จว่ า ผู้ เ ข้ า ร่ ว มการวิ จั ย สามารถท างาน
ANOVA repeated measure within subjects โดย
ประมวลความคิดได้ถูกต้อง โดยผู้เข้าร่วมวิจัยจะเดิน
ก าหนดค่ า effect size ระดั บ ปานกลางที่ 0.25,
เงื่อนไขละ 3 ครั้ง ตามลาดับของการเดินที่ได้จากการสุ่ม
power=0.8, alpha=0.05, correlation between
จัดให้ผู้เข้าร่วมวิจยั พัก 5 นาที เมื่อผู้เข้าร่วมวิจัยเดินครบ
measure ระดับปานกลาง 0.5 ได้ค่า n = 24 คน และ
ทุก 3 ครั้ง
คานวณจานวนผู้เข้าร่วมวิจัยที่อาจ drop out 25%
ข้อมูลที่บันทึกไว้จากการศึกษานี้คือ 1) เวลาที่
เท่ากับ 6 คน จึงได้จานวนผู้เข้าร่วมวิจัยทั้งหมด 30 คน
ใช้ในการทา TUG เงื่อนไขต่างๆ (วินาที) ซึ่งเป็นตัวแปร
ผู้เข้าร่วมวิจัยรับทราบวัตถุประสงค์ของการศึกษาและลง
หลักที่วัดในการทา TUG และ TUG with dual task 2)
ชื่อในใบยินยอมเข้าร่วมการศึกษาวิจัย โดยการศึกษานี้
จานวนคาตอบทั้ง หมดที่ผู้เข้ าร่ วมวิ จัย ตอบมาในการ
ได้รับการอนุมัติ จากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจั ย
ทดสอบ 1 ครั้ง 3) จานวนคาตอบที่ถูกต้องต่อวินาที โดย
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คานวณจาก [(จานวนคาตอบทั้งหมดในการทดสอบ 1
ผู้ เ ข้ า ร่ ว มวิ จั ย ทุ ก คนจะได้ รั บ การเก็ บ ข้ อ มู ล
ครั้ง – จานวนคาตอบที่ผิด)/ เวลาที่ใช้ในการทา TUG
พื้นฐาน ซึ่งได้แก่ เพศ อายุ โรคประจาตัว ประวัติการล้ม
ครั้งนั้น] และ 4) จานวนครั้งที่หยุดเดิน ในการเก็บข้อมูล
ใน 1 ปีที่ผ่านมา การใช้อุปกรณ์ช่วยเดิน ความดันโลหิต
ผู้วิจัย คนที่ 1 เป็ นผู้จับ เวลาที่ใช้ ในการทา TUG ทุ ก
และอัตราการเต้นของหัวใจก่อนการทดสอบ หลังจาก
เงื่ อ นไข โดยใช้ น าฬิ ก าจั บ เวลา (ค่ า intra-rater
นั้นผู้เข้าร่วมวิจัยทุกคนจะได้รับการทดสอบการเดิน 4
reliability ของผู้เก็บข้อมูล ICC = 0.99) ผู้วิจัยคนที่ 2
เงื่อนไข ได้แก่ 1) การทา Timed Up and Go Test
เป็นผู้บันทึกคาตอบทั้งหมดที่ตอบมา และผู้วิจัยคนที่ 3
(TUG) 2) การทา TUG ร่วมกับการนับเลขถอยหลังทีละ
เป็นผู้นับจานวนคาตอบทั้งหมดและคาตอบที่ตอบผิด
3 โดยเริ่มจากเลข 3 หลัก (TUG+No) เช่น เริ่มจาก 100
ระหว่างการทดสอบจะมีการบันทึกวีดีโอและบันทึกเสียง
แล้วลบลงทีละ 3 เป็น 97, 94, 91, 88 ฯลฯ ตามลาดับ
เพื่อใช้ตรวจทานข้อมูลและบันทึกจานวนครั้งที่หยุดเดิน
3) การทา TUG ร่วมกับการเดินพร้อมกับบอกชื่อสิ่งของ
โดยผู้วิจัย 2 คนทาการทวนคาตอบจากวีดีโอและเทป
ตามลาดับตัวอักษรไทย (TUG+Ab) และ 4) การทา
บันทึกเสียงอีกรอบ นาข้อมูลจากการทดสอบทั้ง 3 ครั้ง
TUG ร่ ว มกั บ การเดิ น พร้ อ มกั บ บอกชื่ อ สิ่ ง ของหรื อ
ของแต่ละเงื่อนไขมาหาค่าเฉลี่ย จากนั้นนาข้อมูลที่ได้มา
สถานที่ ต ามค าขึ้ น ต้ น ที่ ก าหนดให้ (TUG+Pr) ว่ า
วิเคราะห์ทางสถิติด้วยโปรแกรม Statistics version 5.0
กระ โรง หรือ ปลา เช่น คาขึ้นต้นว่า “โรง” มีดังนี้ โรงแรม
โดยใช้ One way repeated measure ANOVA เพื่อ
โรงเรี ย น โรงมหรสพ โรงรั บ จ าน า โรงเลื่ อ ย โรงเจ
เปรียบเทียบเวลาที่ใช้ในการทา TUG ทั้ง 4 เงื่อนไข และ
โรงเตี๊ ย ม โรงสี โรงอาหาร โรงครั ว โรงงาน โรงทาน
จานวนคาตอบที่ถูกต้องต่อวินาทีในเงื่อนไขที่ 2-4 และ
โรงพยาบาล โรงพัก โรงพิมพ์ ก่อนทาการทดสอบการ
ใช้ Tukey post-hoc comparison ในการทดสอบความ
เดินผู้วิจัยจะสาธิตแสดงวิธีการทดสอบ TUG ซึ่งเริ่มจาก
แตกต่างระหว่างเงื่อนไข โดยตั้งค่านัยสาคัญทางสถิติที่
การลุ กขึ้ นยื นจากท่า นั่ง บนเก้า อี้ เดิ นไปข้ างหน้ าด้ ว ย
p<0.05
ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 ปี 2556
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ผลการวิจัย
ผู้เข้าร่วมวิจัยเป็นผู้สูงอายุเพศหญิง
ประวัติการล้มภายใน 1 ปี ไม่ได้ใช้อุปกรณ์ช่วยเดินและ
และเพศชายที่มีอายุในช่วง 60-83 ปี จานวน 30 คน
มี ค่ า สมรรถภาพของสมองในเกณฑ์ ที่ ดี รายละเอี ย ด
โดยผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีโรคประจาตัวคือ โรคความดัน
คุณลักษณะของผู้เข้าร่วมวิจัยแสดงในตารางที่ 1
โลหิตสูงและไขมันในเลือดสูง ผู้เข้าร่วมวิจัยทุกคนไม่มี
ตารางที่ 1 แสดงคุณลักษณะของผู้เข้าร่วมวิจัย
คุณลักษณะ

ค่าทีว่ ัดได้

อายุ(ปี)
เพศ(คน)
โรคประจาตัว(คน)

67.3±6.51
ชาย = 9 หญิง = 21
ความดันโลหิตสูง = 12,
ไขมันในเลือดสูง = 8,
เบาหวาน = 4,
ไทรอยด์ = 1,
ภูมิแพ้ = 1,
ไม่มีโรคประจาตัว = 4
จานวนคนที่ล้ม
0
จานวนคนที่ใช้อุปกรณ์ชว่ ยเดิน
0
คะแนน Thai Mental State Examination 29.3±1.2
(TMSE) (เต็ม 30 คะแนน)

ผลจากการวิ เ คราะห์ ท างสถิ ติ โดยใช้ วิ ธี One way
repeated measure ANOVA เพื่อเปรียบเทียบเงื่อนไข
การทา TUG ทั้ง 4 เงื่อนไข พบว่าการทา TUG ร่วมกับ
งานประมวลความคิด (cognitive task) ทั้ง 3 เงื่อนไข
คือการลบเลขทีละ 3 (TUG+No) การบอกชื่อสิ่งของ
ตามลาดับตัวอักษรไทย (TUG+Ab) และการบอกชื่อ
สิ่งของหรือสถานที่ตามคาขึ้นต้นที่กาหนดให้ (TUG+Pr)
ใช้ เ วลามากกว่ า การท า TUG เพี ย งอย่ า งเดี ย ว
(F(3,87)=22.40, p=.001) และพบว่าเวลาที่ใช้ในการทา
TUG ร่ว มกับ งานประมวลความคิด ทั้ง 3 เงื่ อนไข
(TUG+No, TUG+Ab และTUG+Pr) ไม่ มี ค วาม
แตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ( F(2,58)=2.42,
p=0.98) (ดังแสดงในกราฟที่ 1) ในการบันทึกจานวน
ครั้งที่หยุดเดิน พบว่าขณะที่ทา TUG เพียงอย่างเดียว

ผู้ เ ข้ า ร่ ว มวิ จั ย ไม่ มี ก ารหยุ ด เดิ น แต่ พ บการหยุ ด เดิ น
ขณะที่ทา TUG ร่วมกับการทางานประมวลความคิดทุก
เงื่ อ นไข โดยมี จ านวนครั้ ง เฉลี่ ย ของการหยุ ด เดิ น ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ดังนี้ TUG+No =
0.8+0.8 ครั้ง TUG+Ab = 1.1+1.1 ครั้ง และ TUG+Pr
= 0.9+1.0 ครั้ ง จานวนคาตอบที่ถู กต้องต่ อวินาที
จานวนคาตอบที่ผิด และจานวนคาตอบทั้งหมด แสดง
ในตารางที่ 2 โดยจะสังเกตเห็นว่า จานวนคาตอบที่ถูก
ต่อวินาทีขณะทา TUG+Pr มีมากกว่าการทา TUG ที่มี
เงื่อนไขแบบอื่น (F(2,58)=13.86, p=0.01)
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ตารางที่ 2 แสดงคาตอบที่ได้รับขณะที่ทา Timed Up & Go with cognitive task เงื่อนไขต่างๆ
ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 ปี 2556

เงื่อนไข
TUG+No
TUG+Ab
TUG+Pr

จานวนคาตอบทั้งหมด
จานวนคาตอบที่ผิด
3.86±2.29
0.66±0.73
3.77±2.44
0.62±0.87
5.67±2.12
0.08±0.19
TUG+No คือ การทา TUG ร่วมกับการนับเลขถอยหลังทีละ 3,
TUG+Ab คือ การทา TUG ร่วมกับการบอกชื่อสิ่งของตามลาดับตัวอักษรไทย,
TUG+Pr คือ การทา TUG ร่วมกับการบอกชื่อสิ่งของหรือสถานที่ตามคาขึ้นต้นที่กาหนด,
* มีความแตกต่างระหว่าง TUG+No และ TUG+Pr (p=0.00),
**มีความแตกต่างระหว่าง TUG+Ab และ TUG+Pr (p=0.00)

จานวนคาตอบที่ถูก/วินาที
0.21±0.15
0.19±0.18
0.36±0.16*,**

กราฟที่1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของเวลาที่ใช้ในการทา Timed Up and Go Test; TUG คือการเดิน
โดยไม่มี cognitive task, TUG+No คือ การทา TUG ร่วมกับการนับเลขถอยหลังทีละ 3, TUG+Ab คือ การทา TUG
ร่วมกับการบอกชื่อสิ่งของตามลาดับตัวอักษรไทย, TUG+Pr คือ การทา TUG ร่วมกับการบอกชื่อสิ่งของหรือสถานที่ตาม
คาขึ้นต้นที่กาหนด, * คือ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติกับเงื่อนไข TUG ที่ p<0.05
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บทวิจารณ์
การใช้ Timed Up and Go Test
ที่ พ บว่ า ผู้ สู ง อายุ เ พศหญิ ง ใช้ เ วลาในการท า TUG
(TUG) ร่วมกับงานประมวลความคิดเป็นที่นิยมในการ
ร่วมกั บงานประมวลความคิด มากกว่าการทา TUG
ทดสอบเพื่อทานายการล้มในผู้สูงอายุ เพื่อให้สอดคล้อง
เพี ย งอย่ า งเดี ย ว ซึ่ ง ข้ อ มู ลในผู้ สูง อายุ นี้ จ ะต่ า งกั บ
กับสาเหตุของการล้มที่เกิดขณะทางาน 2 อย่างพร้อม
การศึกษาในวัยหนุ่มสาวที่แสดงให้เห็นว่า งานประมวล
กัน (dual task) ความเร็วในการทา TUG นั้น ไม่ได้มีการ
ความคิดที่ท าร่วมกับการเคลื่ อนไหวไม่ได้รบกวนการ
กาหนดอย่างชัดเจนจากผู้ที่พัฒนาแบบประเมิน ดังนั้น
เคลื่อนไหวมากเท่ากับการรบกวนที่พบในผู้สูงอายุ21
Bohannon ในปี 200620 จึงได้ทา meta-analysis ของ
ระยะเวลาที่เพิ่มขึ้นของการทา TUG เมื่อมีการ
การทา TUG เพื่อรวบรวมค่ามาตรฐานจากการทา TUG
ท างานประมวลความคิ ด ร่ ว มด้ ว ย แสดงถึ ง ว่ า งาน
และพบว่าการศึกษาที่ผ่านมามีการใช้ความเร็วในการ
ประมวลความคิดที่ทาพร้อมกับการทา TUG นั้นรบกวน
เดินขณะทา TUG ที่แตก่างกัน 2 ความเร็ว คือ ความเร็ว
ประสิทธิภาพของการทา TUG ซึ่งสามารถอธิบายได้จาก
แบบปกติ (normal gait speed) และความเร็วที่มาก
ทฤษฎี 2 ทฤษฎีหลัก คือ ทฤษฎีความสามารถที่จากัด
และปลอดภัย (quick and safe speed) ความเร็วที่ใช้
(Capacity theory)22 และทฤษฎีคอขวด (Bottleneck
ในการเดินมีผลต่อเวลาที่ใช้ในการทา TUG แต่ความ
theory)23 ทฤษฎีความสามารถที่จากัดกล่าวว่าระบบ
แตกต่างของเวลาที่ใช้ระหว่างความเร็วทั้ง 2 แบบนี้
ประสาทมีความสามารถในการประมวลข้อมูลระดับหนึง่
ต่างกันไม่มาก ไม่เกิน 2 วินาที เช่น ผู้สูงอายุ 65-85 ปี
เมื่ อ ต้ อ งท างาน 2 ชิ้ น พร้ อ มกั น จึ ง ต้ อ งแบ่ ง แยก
ใช้ เ วลา 8.4+1.7 วิ น าที ขณะเดิ น เร็ ว และใช้ เ วลา
ความสามารถในการประมวลข้อมูล หากความสามารถ
9.8+1.4 วินาที ขณะเดินปกติ อย่างไรก็ตาม Bohannon
ในการประมวลข้อมูลลดลง ก็จะทาให้ประสิทธิภาพใน
พบว่าจานวนงานวิจัยและผู้ที่เข้าร่วมงานวิจัย TUG ที่ใช้
การท างานชิ้ น ใดชิ้ น หนึ่ ง ลดลง หรื อ ลดลงทั้ ง สองชิ้ น
ความเร็วแบบปกติมีมากกว่าที่ใช้ความเร็วมาก ทาให้ค่า
ขึ้นอยู่กับว่าระบบประสาทให้ความสาคัญกับงานชิ้นใด
มาตรฐานของ TUG ในผู้สูงอายุเป็นผลมาจากการทา
มากกว่ากัน22 ส่วนทฤษฎีคอขวดอธิบายว่าข้อมูลที่เข้า
TUG ด้วยความเร็วปกติ ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงเลือกให้
มาในระบบประสาทเพื่ อ ที่ จ ะน ามาประมวลผล จะมี
ผู้เข้าร่วมวิจัยทา TUG ด้วยความเร็วปกติ
จานวนมากมายแต่เข้ามาในระบบประสาทได้ทีละน้อย
อาสาสมัครที่เข้าร่วมในการศึกษานี้เป็นกลุ่มที่
ๆ เ นื่ อ ง จ า ก ก า ร รั บ ข้ อ มู ล ข อ ง ร ะ บ บ ป ร ะ ส า ท
ไม่มีประวัติการล้มใน 1 ปีที่ผ่านมา และความสามารถ
เปรียบเสมือนกับคอขวดที่แคบ ทาให้ข้อมูลเข้ามาได้ที
ในการเคลื่อนไหวจากการทดสอบด้วย TUG ก็สนับสนุน
ละชิ้น ดังนั้น หากมีข้อมูลจานวนมากมายรอที่จะเข้ามา
ว่าอาสาสมัครกลุ่มนี้ไม่ใช่กลุ่มที่มีความเสี่ยงในการล้ม
สู่กระบวนการประมวลผล ระบบประสาทจะเลือกข้อมูล
โดยเวลาที่ ใ ช้ ใ นการท า TUG เพี ย งอย่ า งเดี ย วของ
ที่มีความจาเป็นและมีความสาคัญให้เข้ามาได้ก่อนเป็น
อาสาสมัครมีค่าเฉลี่ย 10.08±2.56 วินาที ซึ่งมีค่าน้อย
ลาดับแรก ซึ่งจะอธิบายถึงประสิทธิภาพในการทางานที่
กว่าจุด cut off ของผู้ที่มีความเสี่ยงในการล้ม (14
ลดลงขณะท างาน 2 ชิ้ น พร้ อ มกั น ได้ ว่ า งานที่ มี
วิ น าที ) 16 ถึ ง กระนั้ น การท างานประมวลความคิ ด ก็
ความสาคัญจะได้รับการประมวลผลก่อน ทาให้งานชิ้น
สามารถรบกวนการเคลื่อนไหวขณะทา TUG ได้ โดย
ที่สองมีความล่าช้าลงหรือมีประสิทธิภาพลดลง 23 ซึ่งใน
พบว่าเวลาที่ใช้ในการทา TUG ร่วมกับงานประมวล
การศึกษานี้ การลดลงของประสิทธิภาพในการทางาน
ความคิดทั้ง 3 เงื่อนไขมีค่ามากกว่าเวลาที่ใช้ในขณะทา
สังเกตได้จากการหยุดเดินและระยะเวลาที่ยาวขึ้นของ
TUG เพียงอย่างเดียว ผลการศึกษาที่ได้ในงานวิจัยนี้
การทา TUG เมื่อมีการทางานประมวลความคิดร่วมด้วย
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Shumway-Cook และคณะ16
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งานวิ จั ย นี้ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า ประเภทของงาน
นอกจากนี้ ผลการศึ ก ษายั ง พบว่ า การท า
ประมวลความคิดที่ทาร่วมกับ TUG ทั้งประเภทที่เป็น
TUG ร่ วมกับการบอกชื่อสิ่งของหรือสถานที่ตามค า
การคิดคาศัพท์และการคานวณตัวเลขมีผลรบกวนการ
ขึ้นต้นที่กาหนดให้ได้จานวนคาตอบที่ถูกต้องต่อวินาที
เคลื่อนไหวในการทดสอบ TUG ไม่แตกต่างกัน โดย
มากกว่าการทา TUG ร่วมกับการนับเลขถอยหลังทีละ 3
สังเกตจากระยะเวลาที่ใช้ในการทา TUG ที่ไม่ต่างกัน
และการบอกชื่อสิ่งของตามลาดับตัวอักษรไทย แสดงว่า
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ จึงอาจสรุปได้ว่างานประมวล
การบอกชื่อสิ่งของหรือสถานที่ตามคาขึ้นต้นที่กาหนดให้
ความคิดทั้ง 3 ประเภทนี้เป็นงานที่อาศัยกระบวนการ
มีความง่ายกว่างานประมวลความคิดประเภทอื่น โดย
ประมวลความคิ ด ที่ มี ค วามซั บ ซ้ อ นใกล้ เ คี ย งกั น จึ ง
การบอกคาขึ้นต้น (priming) เป็นกระบวนการที่ช่วย
รบกวนการทากิจกรรม TUG ที่วัดได้จากระยะเวลาที่ใช้
กระตุ้นความจาวิธีหนึ่ง25 ซึ่งจะช่วยให้สามารถดึงข้อมูล
และจ านวนการหยุดเดินไม่แตกต่างกั น งานประมวล
ที่เก็บไว้ในความจาออกมาใช้ได้รวดเร็วขึ้นกว่าการให้ดึง
ความคิดที่เป็นการคิดคาศัพท์ และการคานวณตัวเลข
ข้อมูลเองทั้งหมด เป็นการช่วยให้คิดคาตอบได้ง่ายขึ้น
จัดเป็นงานในกลุ่ม executive function ของสมองที่เป็น
ดังนั้น การบอกชื่อสิ่ งของหรือ สถานที่ตามคาขึ้ นต้น ที่
บทบาทที่ สาคั ญ ของ Frontal Lobe24 โดยมี ค วาม
กาหนดให้ จึง มีประโยชน์ใ นการใช้เ ป็น งานที่ป ระมวล
คล้ายกันในลักษณะของงาน คือต้องอาศัยกระบวนการ
ความคิดที่รบกวนการเคลื่อนไหวในกิจกรรมของ TUG
แก้ ปั ญ หา (problem solving) และความใส่ ใ จ
ได้ เ ช่ น เดี ย วกั บ งานประมวลความคิ ด อื่ น แต่ เ ป็ น อี ก
(attention) ร่ ว มกั บ การใช้ ค วามจ าในการท างาน
ทางเลือกในการใช้เมื่อผู้สูงอายุไม่สามารถลบเลขและไม่
(working memory) แต่ทั้ง 3 งานมีความแตกต่างกันใน
สามารถท่อง ก-ฮ ได้
รายละเอียดย่อยๆ คือ การนับเลขถอยหลังต้องอาศัย
อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษานี้อาจไม่สามารถ
ความสามารถในการคานวณ (arithmetic capacity)
น าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นผู้ สูง อายุ ที่ มี ป ระวั ติ ก ารล้ ม หรื อ
ส่วนการคิดคาศัพท์ ต้องอาศัยความสามารถในการใช้
ผู้สูงอายุที่มีสมรรถภาพทางสมองเสื่อม เนื่องจากข้อมูล
ภาษา (language capacity) ซึ่งเป็นความสามารถที่
ที่ได้จากการศึกษานี้มาจากผู้เข้าร่วมวิจัยที่มีสมรรถภาพ
แตกต่ า งกั น แต่ จ ากผลที่ ไ ด้ ใ นการศึ ก ษานี้ อาจจะ
ทางสมองที่ดี (คะแนน TMSE มากกว่า 23 คะแนน)
เป็นไปได้ว่า งานที่ให้ทาพร้อมกับ TUG ทั้งแบบที่เป็น
และไม่มีประวัติการล้ม การศึกษาที่ผ่านมา 16, 26 ต่าง
การคิดคาศัพท์และการคานวณมีความคล้ายคลึงกันใน
แสดงให้ เ ห็ น ว่ า การเคลื่ อ นไหวและการทรงตั ว ของ
วงจรของระบบประสาท (สมองใหญ่) ที่ ต้องประมวล
ผู้สูงอายุที่มีประวัติการล้มจะถูกรบกวนด้วยงานชิ้นที่ 2
ความคิ ด เพื่ อหาค าตอบที่ เหมาะสม เมื่อ ได้ ค าตอบที่
ที่เป็น cognitive หรือ manual task ได้มากกว่าผู้ที่ไม่มี
ต้องการแล้วจะสั่งการมายังศูนย์ควบคุมการพูดให้เกิด
ประวัติการล้ม แต่ยังไม่มีการศึกษาเปรียบเทียบประเภท
การทางานของกล้ามเนื้อที่ใช้ใ นการพูด บอกคาตอบได้
ของงานที่เป็นการประมวลความคิดกลุ่ มเดียวกัน จึงทา
อย่างถูกต้อง25 ดังนั้น การศึกษานี้จึงชี้ให้เห็นว่างาน
ให้ ยั ง ไม่ ไ ด้ ข้ อ สรุ ป ว่ า ผลของงานที่ เ ป็ น การประมวล
ประมวลความคิดทั้ง 3 ประเภทที่นาเสนอมานี้สามารถ
ความคิดแบบคิดคาศัพท์หรือคานวณตัวเลขต่อการทา
ใช้ แ ทนกั น ได้ เช่ น ในผู้สูง อายุ ที่ ไม่สามารถลบเลขได้
TUG จะแตกต่างกันระหว่างผู้สูงอายุที่มีประวัติการล้ม
อาจใช้ ก ารบอกค าขึ้ น ต้ น หรื อ การบอกค าตามล าดั บ
หรือไม่มีประวัติการล้มหรือไม่ นอกจากนี้ ในการศึกษานี้
ตัวอักษรภาษาไทยทดแทน
คณะผู้วิจัยไม่ได้สอบถามข้อมูลด้านระดับการศึกษาของ
ผู้ เ ข้ า ร่ ว มวิ จั ย ซึ่ ง ข้ อ มู ลดั ง กล่ า วเป็ น ปั จ จั ย ที่ มี ผลต่ อ
ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 ปี 2556
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