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APPENDIX A 

Ethical Clearance 

Appendix A1 Certificate of ethical clearance 

เอกสารรับรองโครงการวจัิย โดยคณะกรรมการจริยธรรมการวจัิย 
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Appendix A2 Consent form 

เอกสารยนิยอมการลงตีพมิพ์ภาพถ่ายของอาสาสมัคร 

        ขา้พเจา้ นาง/นางสาว........................................................................ขอให้ความยินยอมของตนเอง 
ท่ีจะเขา้ร่วมในการศึกษาวิจยัเร่ือง ความหนาของกลา้มเน้ือสะบกัส่วนล่าง (lower trapezius) ในผูท่ี้มี
อาการปวดคอเร้ือรังขา้งเดียว 

        ขา้พเจา้ไดรั้บทราบขอ้มูลและค าอธิบายเก่ียวกบัการวจิยัน้ีแลว้ ขา้พเจา้ไดมี้โอกาสซกัถามเก่ียวกบั
การวิจยัน้ีและไดรั้บค าตอบเป็นท่ีพอใจและเขา้ใจแลว้ ขา้พเจา้มีเวลาเพียงพอในการอ่านและท าความ
เข้าใจกับขอ้มูลในเอกสารน้ีอย่างถ่ีถ้วน และได้รับเวลาเพียงพอในการตดัสินใจว่าจะเข้าร่วมการ
ศึกษาวจิยัน้ีหรือไม่ 
        ขา้พเจา้ทราบว่าผูว้ิจยัยินดีท่ีจะตอบค าถามประการใดท่ีขา้พเจา้อาจจะมีได ้ตลอดระยะเวลาการ
เขา้ร่วมการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัรับรองว่าจะเก็บขอ้มูลเฉพาะท่ีเก่ียวกบัตวัขา้พเจา้เป็นความลบั และจะ
เปิดเผยได้เฉพาะในรูปท่ีเป็นสรุปผลการวิจยั และผูว้ิจยัจะปฏิบติัในส่ิงท่ีไม่ก่อให้เกิดอนัตรายต่อ
ร่างกาย หรือจิตใจของข้าพเจ้าตลอดการวิจยัน้ีและรับรองว่าหากเกิดมีอนัตรายใด ๆ จากการวิจยั
ดงักล่าว ขา้พเจา้จะไดรั้บการดูแลรักษาอยา่งเตม็ท่ี  
        ขา้พเจา้ยนิยอมเขา้ร่วมการวิจยัโดยสมคัรใจ และสามารถถอนตวัจากการวิจยัน้ีเม่ือใดก็ไดโ้ดยไม่
มีผลกระทบต่อสิทธิในการรับการรักษาพยาบาลหรือสิทธิอ่ืน ๆ ท่ีขา้พเจา้พึงไดรั้บ และในกรณีท่ีเกิด
ขอ้ขอ้งใจหรือปัญหาท่ีขา้พเจา้ตอ้งการปรึกษากบัผูว้ิจยั ขา้พเจา้สามารถติดต่อกบัผูว้ิจยั คือ น.ส.กนก
อร ขาวสร้อย  ได้ท่ี  ภาควิชากายภาพบ าบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี หมายเลข  084-7879377 หรือ ผศ.ดร.สุรีพร อุทยัคุปต ์ไดท่ี้ ภาควชิากายภาพบ าบดั 
คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ โทรศพัท ์หมายเลข 053-949249 

โดยการลงนามน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดส้ละสิทธิใด ๆ ท่ีขา้พเจา้พึงมีทางกฎหมาย 
 

ลายมือช่ืออาสาสมคัร .................................................................. วนัท่ี................................ 
         (..............................................................) 

ลายมือช่ือผูใ้หข้อ้มูลการวจิยั........................................................ วนัท่ี................................ 
             (.........................................) 

พยาน.............................................................................................วนัท่ี................................ 
          (.........................................)  
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Appendix A3 Consent form for published images 

เอกสารยนิยอมการลงตีพมิพ์ภาพถ่ายของอาสาสมัคร 

        ขา้พเจา้ นาง/นางสาว..................................... ขอใหค้วามยนิยอมท่ีจะใหมี้การตีพิมพภ์าพถ่ายของ
ตนเอง โดยมีการปิดบงัอตัลกัษณ์ส่วนบุคคลส าหรับการเผยแพร่งานวจิยัลงในวารสารทางวิชาการและ
รูปเล่มวทิยานิพนธ์การศึกษาวิจยัเร่ือง ความหนาของกลา้มเน้ือสะบกั (lower trapezius) ในผูท่ี้มีอาการ
ปวดคอเร้ือรังขา้งเดียว ของนางสาวกนกอร ขาวสร้อย และ ผศ.ดร.สุรีพร อุทยัคุปต ์(อาจารยท่ี์ปรึกษา) 
ภาควชิากายภาพบ าบดั คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  

 
 
ลายมือช่ืออาสาสมคัร .............................................................................วนัท่ี............................ 

(................................................................) 
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Appendix A4 Information sheet 

เอกสารช้ีแจงโครงการวจัิย (ข้อมูลส าหรับอาสาสมัคร) 

แนะน าโครงการวจัิย  
ช่ือโครงการวจัิย    
        ความหนาของกลา้มเน้ือสะบกั (lower trapezius) ในผูท่ี้มีอาการปวดคอเร้ือรังขา้งเดียว 
รายช่ือผู้วจัิย 
        ผูว้จิยั   นางสาวกนกอร ขาวสร้อย 
        อาจารยท่ี์ปรึกษา  ผศ.ดร.สุรีพร อุทยัคุปต ์
        อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม ผศ.ดร.ภทัรพร สิทธิเลิศพิศาล 
รูปแบบการวจัิย 
        เป็นการตรวจประเมินความหนาของกลา้มเน้ือสะบกั (lower trapezius) ด้วยเคร่ืองอลัตราซาวด ์
(ultrasound imaging) ในผูท่ี้มีอาการปวดคอเร้ือรังขา้งเดียวเปรียบเทียบกบักลุ่มท่ีไม่มีอาการปวดคอ 

ท าไมต้องท าวจัิยนี้ 

        เน่ืองจากอาการปวดคอพบไดบ้่อยในกลุ่มประชากรโดยทัว่ไปและจากการวจิยัท่ีผา่นมาคน้พบวา่
ผูท่ี้มีอาการปวดคอส่วนใหญ่มักจะมีการอ่อนแรงและการท างานท่ีผิดปกติของกล้ามเน้ือสะบัก
ส่วนล่าง (lower trapezius) การศึกษาน้ีจะท าให้ทราบถึงความหนาของกล้ามเน้ือสะบักส่วนล่าง 
(lower trapezius) ในผูท่ี้มีอาการปวดคอเร้ือรังขา้งเดียว ซ่ึงผลการศึกษาจะสามารถน าไปประยุกตแ์ละ
วางแผนการรักษาในผูป่้วยท่ีมีอาการปวดคอใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

มีอาสาสมัครกีค่นทีจ่ะเข้าร่วมโครงการวจัิยนี้ 

        อาสาสมคัรเพศหญิงท่ีมีอายุระหว่าง 18-59 ปี จ  านวนทั้งหมด 40 คน แบ่งเป็น ผูท่ี้มีสุขภาพดี 
จ านวน 20 คน และผูท่ี้อาการปวดขา้งเดียวโดยไม่ทราบสาเหตุ เป็นระยะเวลามากกวา่ 3 เดือน จ านวน 
20 คน 

อะไรบ้างทีอ่าสาสมัครต้องท าหากเข้าร่วมโครงการวจัิย 

        อาสาสมคัรตอ้งกรอกแบบสอบถามส าหรับงานวจิยั และหลงัจากนั้นท่านจะตอ้งเปล่ียนเส้ือท่ีเปิด
ดา้นหลงัเพื่อให้เห็นกลา้มเน้ือบริเวณสะบกั ท่านจะไดรั้บการตรวจประเมินกล้ามเน้ือบริเวณสะบกั
ส่วนล่างทั้ง 2 ขา้งขณะท่ีท่านนอนคว  ่าบนเตียงรักษา และท่านจะไดรั้บการตรวจประเมินดว้ยเคร่ือง 
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อลัตราซาวด์ โดยจะมีการทาด้วยเจลก่อนและตามด้วยการเคล่ือนหัวอลัตราซาวด์ผ่านบริเวณแนว
กลา้มเน้ือสะบกั จากผูป้ระเมินท่ีเป็นเพศหญิง ในหอ้งท่ีมีม่านปิดมิดชิด 

ท่านต้องอยู่ในโครงการวจัิยนี้นานเท่าไร?  

        ท่านจะไดรั้บการประเมินเพียงคร้ังเดียวและใชเ้วลาประมาณ 30 นาที  

ท่านจะมีความเส่ียงอะไรบ้างหากเข้าร่วมโครงการวจัิย? 

        ท่านจะมีความเส่ียงนอ้ยมากในการเขา้ร่วมโครงการวจิยั แต่ท่านอาจจะมีความเส่ียงต่อการเกิดผื่น
คนัจากเจลอัลตราซาวด์ และรู้สึกไม่สบายจากการนอนคว  ่า แต่อย่างไรก็ตามทั้ งน้ีผูว้ิจยัจะมีการ
สอบถามความรู้สึกของท่านตลอดระยะเวลาท่ีมีการเก็บข้อมูล หากท่านเกิดการแพจ้ากเจลอลัตร้า
ซาวด์ ท่านจะไดรั้บการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ เช่น การทาดว้ยคารามายด์ หรือการน าส่งสถานพยาบาล
ตามความจ าเป็น 

การถอนท่านออกจากโครงการวจัิย 

        การถอนตวัออกจากการศึกษาวิจยัอาจเกิดข้ึนได ้หากมีเหตุจ าเป็นท่ีท่านไม่สามารถเขา้ร่วมการ
ศึกษาวิจยัไดค้รบตามขั้นตอน โดยท่านสามารถถอนตวัออกจากการศึกษาวิจยัไดต้ลอดเวลาหากท่าน
ประสงค์ โดยไม่จ  าเป็นตอ้งช้ีแจงเหตุผลแก่ผูว้ิจยั และการถอนตวัจากการศึกษาวิจยัดงักล่าวจะไม่
กระทบต่อสวสัดิการการดูแลรักษาพยาบาลใดๆ ท่ีท่านพึงจะไดรั้บ 

ท่านจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างจากการเข้าร่วมโครงการวจัิยนี้ ? 

        ท่านจะไม่ไดรั้บประโยชน์โดยตรงจากศึกษาคร้ังน้ี แต่ขอ้มูลในการศึกษาวิจยัน้ีจะเป็นประโยชน์
ในการน าไปเป็นแนวทางในการตรวจประเมินและรักษาผู ้ป่วยท่ีมีอาการปวดคอเร้ือรังให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนต่อไป 

ทางเลอืกอืน่หากท่านเข้าร่วมโครงการวจัิย  
 - 

การรักษาความลบัเกีย่วกบัตัวท่าน 
        ขอ้มูลส่วนตวัของท่านจะถูกปกปิดเป็นความลบั การน าเสนอขอ้มูลและผลการศึกษาจะไดรั้บการ
รายงานเป็นค่าเฉล่ียของผูเ้ขา้ร่วมการศึกษาวิจยัทั้งหมด โดยไม่มีการเปิดเผยเอกลกัษณ์เฉพาะบุคคล 
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เอกสารทั้งหมดของการวิจยัคร้ังน้ีจะถูกเก็บรักษาไวอ้ยา่งมิดชิดเป็นเวลา 5 ปี นบัจากการศึกษาส้ินสุด
ลง หลงัจากนั้นเอกสารบนัทึกขอ้มูลทั้งหมดจะถูกท าลายดว้ยวธีิการตดัยอ่ยสลายต่อไป 

ท่านต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่? 
        ท่านไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ินในการเขา้ร่วมการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี 

หากเกดิการบาดเจ็บจากการวิจัยท่านจะได้รับค่าชดเชยหรือไม่? 

         ท่านจะไม่ไดรั้บค่าชดเชยหรือสินไหมทดแทนใดๆ จากการบาดเจ็บเน่ืองมาจากโครงการวิจยั แต่
อยา่งไรก็ตามท่านมีความเส่ียงนอ้ยมากในการท่ีจะไดรั้บการบาดเจ็บจากการเขา้ร่วมงานวิจยั และหาก
มีการบาดเจบ็เกิดข้ึนท่านจะไดรั้บการดูแลอยา่งเตม็ท่ีตามมาตรฐานทางการแพทย ์ 

ท่านจะได้รับค่าตอบแทนจากการเข้าร่วมโครงการนีห้รือไม่? 
       ท่านจะไดรั้บค่าเดินทางในการมาเขา้ร่วมงานวจิยั 200 บาท  

เกีย่วกบัสิทธิของท่าน 
        ท่านมีสิทธิท่ีจะสอบถามขอ้มูลต่างๆ ไดอ้ยา่งเตม็ท่ีก่อนตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการวจิยั โดยท่านมี
สิทธ์ิท่ีจะปฏิเสธไม่เขา้ร่วมโครงการวิจยัคร้ังน้ีไดอ้ยา่งอิสระหรือระหว่างการศึกษาวิจยัท่านสามารถ
ขอถอนตวัออกจากโครงการวจิยักบัผูว้จิยัได ้โดยจะไม่เกิดผลกระทบใดๆ ต่อท่าน 

ท่านจะติดต่อเราได้อย่างไร 
        ในกรณีท่ีท่านมีค าถามเก่ียวกบัโครงการวิจยั สามารถติดต่อ นางสาวกนกอร ขาวสร้อย ท่ีภาควชิา
กายภาพบ าบดั คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ หมายเลขโทรศพัท์ 084-7879377 หรือ         
ผศ.ดร.สุรีพร อุทัยคุปต์ ท่ีภาควิชากายภาพบ าบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
หมายเลขโทรศพัท ์0-5394-9249 
        ในกรณีท่ีท่านมีค าถามเก่ียวกบัสิทธิในฐานะอาสาสมคัร โปรดติดต่อ ประธานคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยั คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ผูช่้วยศาสตราจารยเ์นตร สุวรรณ
คฤหาสน์ ท่ีเบอร์โทรศพัท ์0-5312-4099 
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APPENDIX B 

Questionnaires 

Appendix B1 A screening questionnaire 

แบบสอบถามคัดกรองอาสาสมัคร 

รหสัอาสาสมคัร _______________ 

1.  ท่านมีอายอุยูใ่นช่วง 18-59 ปี 
(   ) ไม่ใช่  (   )  ใช่ 

2.  ท่านมีอาการปวดคอขา้งเดียว 
(   )  ไม่มี  (   )  มี 

3.ขณะน้ีท่านมีอาการปวดคอขา้งเดียวต่อเน่ืองมากกวา่ 3 เดือน 
 (   )  ไม่มี  (   )  มี 

4.  ท่านเคยไดรั้บการบาดเจบ็หรืออุบติัเหตุบริเวณศีรษะและคอ  
(   )  ไม่เคย  (   )  เคยบริเวณ  .................................. 

5.  เม่ือ 12 เดือนท่ีผา่นมา ท่านมีอาการปวดศีรษะเป็นประจ า 
(   )  ไม่มี  (   )  มี 

6.  ท่านมีปัญหาทางระบบโครงสร้างกระดูก และกลา้มเน้ือตน้คอ เช่น ขอ้อกัเสบรูมาตอยท ์ เน้ือเยื่อ
พงัผดือกัเสบ 

(   )  ไม่มี  (   )  มี ระบุ  .................................. 
7. ท่านเคยออกก าลงักายแบบเฉพาะเจาะจงกบักลุ่มกลา้มเน้ือบริเวณสะบกั 

(   )  ไม่เคย  (   )  เคย 

 
Participants 

  Suitable for    Control group    Neck pain group 

  Not suitable  
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Appendix B2 A general questionnaire 

แบบสอบถามข้อมูลทัว่ไป 

วนัท่ี ________________ 
รหสัอาสาสมคัร___________________ 

ค าช้ีแจง-กรุณาตอบค าถามต่อไปนี ้

ข้อมูลทัว่ไป 
1. วนั/เดือน/ปี เกิด............................................ อาย ุ..........................ปี 
2. น ้าหนกั ...................... กิโลกรัม    ส่วนสูง ............................ เซนติเมตร 
3. ความถนดัของแขน    ขวา    ซา้ย 

ส าหรับอาสาสมัครทีม่ีอาการปวดคอ 
1. ขณะปัจจุบนัท่านมีอาการปวดคอหรือไม่ 
 ปวด 
 ไม่ปวด 

2. ท่านมีอาการปวดคอร้าวลงสะบกัและแขนดว้ยหรือไม่ 
 มี ร้าวบริเวณ…………………. 
 ไม่มี 

3. ท่านมีอาการปวดคอเป็นระยะเวลานาน……………….ปี…………….เดือน 
4. ระยะเวลาโดยเฉล่ียท่ีท่านมีอาการปวดคอในแต่ละคร้ัง………….วนั………ชัว่โมง………นาที 
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Appendix B3 Visual Analog Scale (VAS) questionnaire 

แบบสอบถามวดัระดับความรุนแรงของอาการปวดคอ 

วนัท่ี _________________ 
รหสัอาสาสมคัร____________________ 

 
1. โดยเฉล่ียแลว้มีระดบัความรุนแรงของอาการปวดคออยูใ่นระดบัใด (โปรดท าเคร่ืองหมายบน

เส้นดา้นล่างน้ี) 
 
 
      ไม่มีอาการปวดเลย                 ปวดมากทีสุ่ดเท่าทีท่นได้ 
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Appendix B4 Neck Disability Index-Thai version (NDI-TH) 

ดัชนีความบกพร่องความสามารถของคอ (Neck disability index) 

รหสัอาสาสมคัร ___________________ 

แบบสอบถามน้ีใช้ในการประเมินผลกระทบของอาการปวดคอท่ีมีต่อความสามารถในการจดัการ
ชีวิตประจ าวนัของท่าน โปรดเลือกขอ้ท่ีตรงกบัอาการและความสามารถของท่านมากที่สุดเพียงขอ้
เดียว และกรุณาใหข้อ้มูลในทุกขอ้ 

ข้อที ่1 ความรุนแรงของอาการปวด 

 ในขณะน้ีไม่มีอาการปวด 
 ในขณะน้ีมีอาการปวดเพียงเล็กนอ้ย 
 ในขณะน้ีมีอาการปวดปานกลาง 
 ในขณะน้ีมีอาการปวดค่อนขา้งมาก 
 ในขณะน้ีมีอาการปวดมาก 
 ในขณะน้ีมีอาการปวดมากท่ีสุดเท่าท่ีจะจินตนาการได ้

ข้อที ่2 การดูแลตนเอง (เช่น อาบน า้/ช าระล้างร่างกาย แต่งตัว เป็นต้น) 

  สามารถท าเองไดต้ามปกติ โดยไม่ท าใหอ้าการปวดเพิ่มข้ึน 
  สามารถท าเองไดต้ามปกติ แต่มีอาการปวดเพิ่มข้ึน 
  การท าเองท าใหมี้อาการปวด จึงท าใหต้อ้งท าอยา่งชา้ ๆ และระมดัระวงั 
  ท  าเองไดเ้ป็นส่วนใหญ่ แต่จะตอ้งการความช่วยเหลืออยูบ่า้ง 
  ตอ้งการการช่วยเหลือในการดูแลตนเองเกือบทั้งหมด ทุกวนั 
 ไม่สามารถแต่งตวัไดเ้องอาบน ้า/ช าระลา้งร่างกายเองไดด้ว้ยความยากล าบาก และตอ้งอยู ่
                  บนเตียง 
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ข้อที ่3 การยกของ 

  สามารถยกของหนกัได ้โดยไม่มีอาการปวดเพิ่มข้ึน 
  สามารถยกของหนกัได ้แต่มีอาการปวดเพิ่มข้ึน 

 อาการปวดท าใหไ้ม่สามารถยกของหนกัข้ึนจากพื้นได ้แต่สามารถยกไดห้ากของนั้นอยูใ่น 
     ท่ีท่ีเหมาะสม เช่น บนโตะ๊ 

  อาการปวดท าใหไ้ม่สามารถยกของหนกัข้ึนจากพื้นได ้แต่สามารถยกไดห้ากของนั้นมี 
                  น ้าหนกัเบาถึงปานกลางและจดัวางอยูใ่นท่ีท่ีเหมาะสม 
  สามารถยกของท่ีมีน ้าหนกัเบามากๆ ได ้
  ไม่สามารถยก/ถือ/ห้ิว/แบก/อุม้หรือสะพายส่ิงของใด ๆ ไดเ้ลย 

หัวข้อที ่4 การอ่าน 

  สามารถอ่านไดม้ากตามท่ีตอ้งการ โดยไม่มีอาการปวดคอ 
  สามารถอ่านไดม้ากตามท่ีตอ้งการ โดยมีอาการปวดคอเพียงเล็กนอ้ย 
  สามารถอ่านไดม้ากตามท่ีตอ้งการ โดยมีอาการปวดคอปานกลาง 
  ไม่สามารถอ่านไดม้ากตามท่ีตอ้งการ เพราะมีอาการปวดคอปานกลาง 
  แทบจะไม่สามารถอ่านไดเ้ลยเพราะมีอาการปวดคอมาก 
  ไม่สามารถอ่านไดเ้ลย 

ข้อที ่5 อาการปวดศีรษะ 

  ไม่มีอาการปวดศีรษะเลย 
  มีอาการปวดศีรษะเพียงเล็กนอ้ย และนาน ๆ คร้ัง 
  มีอาการปวดศีรษะปานกลาง และนาน ๆ คร้ัง 
  มีอาการปวดศีรษะปานกลาง และบ่อยคร้ัง 
  มีอาการปวดศีรษะมาก และบ่อยคร้ัง 
  มีอาการปวดศีรษะเกือบตลอดเวลา 
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ข้อที ่6 การตั้งสมาธิ 

  สามารถตั้งสมาธิไดอ้ยา่งท่ีตอ้งการ โดยไม่มีความยากล าบาก 
  สามารถตั้งสมาธิไดอ้ยา่งท่ีตอ้งการ โดยมีความยากล าบากเพียงเล็กนอ้ย 
  มีความยากล าบากปานกลางในการตั้งสมาธิเม่ือตอ้งการ 
  มีความยากล าบากอยา่งมากในการตั้งสมาธิเม่ือตอ้งการ 
  มีความยากล าบากมากท่ีสุดในการตั้งสมาธิเม่ือตอ้งการ 
  ไม่สามารถตั้งสมาธิไดเ้ลย 

ข้อที ่7 การท างาน 

  สามารถท างานไดม้ากตามท่ีตอ้งการ 
  สามารถท างานประจ าไดเ้ท่านั้น ไม่มากไปกวา่นั้น  
  สามารถท างานประจ าไดเ้กือบทั้งหมด แต่ไม่มากไปกวา่นั้น  
  ไม่สามารถท างานประจ าไดเ้ลย 
  แทบจะท างานอะไรไม่ไดเ้ลย 
  ไม่สามารถท างานอะไรไดเ้ลย 

ข้อที ่8 การขับขี่รถ 

 สามารถท าไดโ้ดยไม่มีอาการปวดคอ 
 สามารถท าไดน้านตามท่ีตอ้งการ โดยมีอาการปวดคอเพียงเล็กนอ้ย 
 สามารถท าไดน้านตามท่ีตอ้งการ โดยมีอาการปวดคอปานกลาง 
 ไม่สามารถท าไดน้านตามท่ีตอ้งการ เพราะมีอาการปวดคอปานกลาง 
 แทบจะท าไม่ไดเ้ลย เพราะมีอาการปวดคอมาก 
 ไม่สามารถท าไดเ้ลย 
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ข้อที ่9 การนอนหลบั 

 ไม่มีความยากล าบากในการนอนหลบั 
 การนอนหลบัถูกรบกวนเพียงเล็กนอ้ย (นอนไม่หลบันอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง) 
 การนอนหลบัถูกรบกวนเล็กนอ้ย (นอนไม่หลบั 1-2 ชัว่โมง) 
 การนอนหลบัถูกรบกวนปานกลาง (นอนไม่หลบั 2-3 ชัว่โมง) 
 การนอนหลบัถูกรบกวนเป็นอยา่งมาก (นอนไม่หลบั 3-5 ชัว่โมง) 
 การนอนหลบัถูกรบกวนอยา่งส้ินเชิง (นอนไม่หลบั 5-7 ชัว่โมง) 

ข้อที ่10 กจิกรรมนันทนาการ / การพกัผ่อนหย่อนใจ 

 สามารถท ากิจกรรมทุกอยา่งได ้โดยไม่มีอาการปวดคอเลย 
 สามารถท ากิจกรรมทุกอยา่งได ้แต่มีอาการปวดคออยูบ่า้ง 
 สามารถท ากิจกรรมไดเ้ป็นส่วนใหญ่ แต่ไม่ทั้งหมด เพราะมีอาการปวดคอ 
 สามารถท ากิจกรรมไดเ้พียงบางอยา่ง เพราะมีอาการปวดคอ 
 แทบจะท ากิจกรรมต่าง ๆ ไม่ไดเ้ลย เพราะมีอาการปวดคอ 
 ไม่สามารถท ากิจกรรมใด ๆ ไดเ้ลย 
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APPENDIX C 

Inter- and Intra-Rater Reliability of Ultrasound  

Imaging Measurements 

Appendix C1 Inter-rater reliability 

Table C1.1  Right lower trapezius muscle thickness (mm) at the T8 of spinous process 

ID 
Day 1 Day 2 

Rater 1 Rater 2 Rater 1 Rater 2 

1 4.29 4.72 4.42 4.33 

2 3.01 2.55 2.72 2.13 

3 3.67 3.32 3.52 3.88 

4 2.31 2.65 2.53 2.83 

5 3.30 3.45 3.00 2.79 

6 2.38 1.36 2.65 1.94 

7 3.03 3.24 3.04 3.09 

8 3.30 2.98 2.70 2.34 

9 3.75 3.38 4.21 3.51 

10 2.36 2.51 2.20 2.37 

11 3.29 3.37 4.60 4.16 

12 3.73 3.49 3.78 3.31 

13 3.48 3.89 3.41 3.54 

14 5.34 5.42 5.58 5.40 

15 2.57 2.77 3.32 2.85 

Mean 3.32  3.27 3.44 3.23 

SD 0.81 0.95 0.93 0.94 
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Table C1.2  Intraclass correlation coefficient (inter-rater reliability of day 1) 

 
Intraclass 

Correlation 

95% Confidence 

Interval 
F Test with True Value 0 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 
Value df1 df2 Sig 

Single 

measures 
.902 .735 .966 18.451 14 14 .000 

 

 

Table C1.3  Intraclass correlation coefficient (inter-rater reliability of day 2) 

 

Intraclass 

Correlation 

95% Confidence 

Interval 
F Test with True Value 0 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 
Value df1 df2 Sig 

Single 

measures 
.907 .698 .970 26.335 14 14 .000 
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Figure C1.1  The correlation of mean right lower trapezius muscle thickness values 

between rater 1 and rater 2 on day 1  

 

 

Figure C1.2  The correlation of mean right lower trapezius muscle thickness values 

between rater 1 and rater 2 on day 2 
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Appendix C2 Intra-rater reliability 

Table C2.1  Right lower trapezius muscle thickness (mm) at the T8 of spinous process 

ID 
Rater 1 Rater 2 

Day 1 Day 2 Day 1 Day 2 

1 4.29 4.42 4.72 4.33 

2 3.01 2.72 2.55 2.13 

3 3.67 3.52 3.32 3.88 

4 2.31 2.53 2.65 2.83 

5 3.30 3.00 3.45 2.79 

6 2.38 2.65 1.36 1.94 

7 3.03 3.04 3.24 3.09 

8 3.30 2.70 2.98 2.34 

9 3.75 4.21 3.38 3.51 

10 2.36 2.20 2.51 2.37 

11 3.29 4.60 3.37 4.16 

12 3.73 3.78 3.49 3.31 

13 3.48 3.41 3.89 3.54 

14 5.34 5.58 5.42 5.40 

15 2.57 3.32 2.77 2.85 

Mean 3.32 3.44 3.27 3.23 

SD 0.81 0.93 0.95 0.94 
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Table C2.2  Intraclass correlation coefficient (intra-rater reliability of rater 1) 

 

Intraclass 

Correlation 

95% Confidence 

Interval 
F Test with True Value 0 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 
Value df1 df2 Sig 

Single 

measures 
.856 .624 .949 12.882 14 14 .000 

 

 

Table C2.3  Intraclass correlation coefficient (inter-rater reliability of rater 2) 

 

Intraclass 

Correlation 

95% Confidence 

Interval 
F Test with True Value 0 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 
Value df1 df2 Sig 

Single 

measures 
.893 .713 .963 17.773 14 14 .000 
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Figure C2.1  The correlation of mean right lower trapezius muscle thickness values 

between day 1 and day 2 for rater 1 

 

 

Figure C2.2  The correlation of mean right lower trapezius muscle thickness values 

between day 1 and day 2 for rater 2 
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Appendix C3 Journal publication 
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