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การศึกษาความน่าเชือ่ ถือของแบบประเมิน Modified Ashworth Scale (MAS)
ในการประเมินภาวะ Spasticityในเด็กสมองพิการ (Cerebral Palsy)
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บทคัดย่อ
การศึ ก ษาครั ้ ง นี ้ ม ี ว ั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื ่ อ หาค่ า ความน่ า เชื ่ อ ถื อ ระหว่ า งตั ว ผู ้ ป ระเมิ น (Inter-rater reliability)
และหาค่าความน่าเชือ่ ถือในตัวผูป้ ระเมิน (Intra-rater reliability) ของการใช้แบบประเมิน Modified Ashworth Scale (MAS)
ในการประเมินภาวะ Spasticity ในเด็กสมองพิการ (Cerebral Palsy) จำนวน 13 คน ซึง่ ทำการประเมินในกล้ามเนือ้ 4
มัด คือ Hip adductors, Hamstrings, Quadriceps และ Soleus ในการหาค่า Intra-rater และ Inter-rater reliability ได้นำ
Intraclass Correlation Coefficient (ICC) มาใช้ โดยใช้ ICC model 3,1 สำหรับ Intra-rater reliability และ ICC model
2, 1 สำหรับ Inter-rater reliability ผลการศึกษาพบว่า Intra-rater reliability อยูใ่ นระดับดีทง้ั หมด [ICCs (3, 1) = 0.800.88] และ Inter-rater reliability ในการประเมินกล้ามเนื้อทุกมัดอยู่ในระดับปานกลางถึงดี [ICCs (2,1) = 0.58-0.81]
ผลการศึกษานี้บ่งชี้ว่า แบบประเมิน MAS สามารถนำมาใช้ในการตรวจประเมินภาวะอาการเกร็งได้ โดยควรใช้อย่าง
ระมัดระวังเมื่อนำไปใช้ในการตรวจประเมินที่มีผู้ตรวจประเมินมากกว่าหนึ่งคน วารสารเทคนิคการแพทย์ เชียงใหม่ 2550;
40: 243-250.

คำรหัส: Reliability, Modified Ashworth Scale, Spasticity, Cerebral Palsy
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Abstract : Reliability of the modified Ashworth Scale (MAS) In children with
spastic cerebral palsy
Sirilug Yaidee*, Nuanlaor Thawinchai*, Siriphun Kongsawasdi*

The purposes of this study were to assess intra-rater and inter-rater reliability of the Modified Ashworth
Scale (MAS) in 13 children with spastic cerebral palsy. Hip adductors, Hamstrings, Quadriceps and Soleus were
measured. Intraclass correlation coefficient (ICC) was used to calculate the inter-rater reliability (ICCs model 2,
1) and intra-rater reliability (ICCs model 3,1). The results showed that for all muscles, the inter-rater reliability
was moderate to good [ICCs (2,1) = 0.58-0.81] and intra-rater reliability was good [ICCs (3,1) = 0.80-0.88].
These results indicated that the MAS can be used to assess the spasticity with some cautions especially, when
using between examiners. Bull Chiang Mai Assoc Med Sci 2007; 40: 243-250.

Key word: Reliability, Modified Ashworth Scale, Spasticity, Cerebral Palsy
*Department of Physical Therapy, Faculty of Associated Medical Sciences, Chiang Mai University

บทนำ

กระเทือน จนทำให้มคี วามบกพร่อง หรือความพิการของ
การเคลื่อนไหวและการทรงท่า
วิธีการตรวจประเมินภาวะ Spasticity ในทาง
คลินิกเพื่อหาความตึงตัวของกล้ามเนื้อใช้วิธีการสังเกต
ในขณะที่ผู้ป่วยทำการเคลื่อนไหวด้วยตนเอง และการ
ตรวจโดยนักกายภาพบำบัดทำการจับให้เคลื่อนไหว
passive movement ซึ่งเป็นการประเมินแรงต้านของ
กล้ามเนื้อต่อการเคลื่อนไหว หรือแรงต้านต่อการถูกยืด
ของกล้ามเนือ้ หากความตึงตัวของกล้ามเนือ้ สูงกว่าปกติ
(Spasticity) ขณะทำ passive movement ผูต้ รวจประเมิน
จะรู้สึกว่า มีแรงต้านและเคลื่อนไหวข้อต่อนั้นได้ยาก
และเมื ่ อ ลดการจั บ พยุ ง มั ก พบว่ า มี แ รงดึ ง เข้ า จาก
กล้ามเนื้อที่มีความตึงตัวสูงนั้น การบันทึกระดับความ
รุนแรงของภาวะ Spasticity ส่วนใหญ่ระบุเป็นลำดับ
ขัน้ ตัง้ แต่ mild, moderate และ severe ซึง่ เป็นสเกลทีไ่ ม่มี

ภาวะ Spasticity คือภาวะทีม่ คี วามผิดปกติในเรือ่ ง
ความตึ ง ตั ว ของกล้ า มเนื ้ อ โดยพบว่ า มี ค วามตึ ง ตั ว
ของกล้ามเนือ้ สูง (Hypertonia) ซึง่ เกิดจากความผิดปกติ
ของระบบประสาทสั่งการส่วนกลาง (Central Nervous
system) ทำให้มีปฏิกิริยาตอบสนองที่ไวขึ้น (Hyperreflexia) โดยทีค่ วามเร็วในการเคลือ่ นไหวจะมีผลทำให้เกิด
การเพิ่มขึ้นของความตึงตัวของกล้ามเนื้อ ดังนั้น ภาวะ
Spasticity จึงสามารถประเมินได้โดยทำการเคลื่อนไหว
เร็วๆ ที่ข้อต่อนั้นๆ ภาวะ Spasticity มักมีสาเหตุจาก
การมีรอยโรคบริเวณสมองที่ควบคุมการเคลื่อนไหว ซึ่ง
มักพบได้บ่อยในเด็กสมองพิการ (Cerebral palsy; CP)
เด็กสมองพิการ หรือทีม่ กั นิยมเรียกว่า เด็กซีพี คือเด็กทีม่ ี
อาการพิการทางสมองทีย่ งั ไม่เจริญเต็มที่ อันเนือ่ งมาจาก
สมองได้รบั ออกซิเจนไม่เพียงพอ หรือได้รบั ความกระทบ
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ความละเอียด และบางครัง้ ไม่สามารถแยกแยะได้แน่นอน
นอกจากนี ้ ย ั ง ไม่ ม ี ก ารศึ ก ษาใดๆ รายงานถึ ง ความ
เที่ยงตรง (Validity) และความน่าเชื่อถือ (Reliability)
ของการใช้ลำดับขั้นดังกล่าว ถึงแม้ว่าจะมีการประเมิน
ภาวะ Spasticity โดยการให้ลำดับขั้นของความผิดปกติ
ตามแรงต้ า นที ่ เ กิ ด ขึ ้ น ขณะทำ passive movement
เปรียบเทียบกับมุมในการเคลื่อนไหวของข้อ1
Modified Ashworth Scale (MAS)2 เป็นอีกหนึง่
วิธีการประเมินภาวะ Spasticity ที่ได้พัฒนามาจาก
แบบทดสอบ Ashworth Scale ทีม่ ี 5 สเกล MAS มีทง้ั หมด
6 สเกล2-6 ด้วยการเพิม่ scale 1+ เพือ่ ให้สามารถประเมิน
ได้ละเอียดยิง่ ขึน้ แต่ในปัจจุบนั MAS ได้เปลีย่ นสเกลใหม่
เพือ่ ให้งา่ ยและสะดวกต่อการประเมินทางคลินกิ และงาน
วิจัย ดังแสดงในตารางที่ 13 โดยมีจุดประสงค์เพื่อนำมา
ประเมิ น ระดั บ ภาวะ Spasticity และใช้ เ ป็ น ตั ว วั ด
เปรียบเทียบประสิทธิภาพการรักษาที่นำมาลดภาวะ
Spasticity ทัง้ ในเด็กและผูใ้ หญ่ ซึง่ เป็นทีน่ ยิ มใช้กนั อย่าง
แพร่หลายในการศึกษาวิจัยและคลินิกในต่างประเทศ2-6
โดยได้มกี ารทำการศึกษาหาความน่าเชือ่ ถือในตัวผูป้ ระเมิน
(Intra-rater reliability) และระหว่างตัวผูป้ ระเมิน (Inter-

rater reliability) โดยใช้ MAS ในการประเมินผู้ป่วยที่มี
ภาวะ Spasticity ทัง้ ในเด็กและในผูใ้ หญ่4-6 และพบว่าการ
ศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ ท ำการประเมิ น ภาวะ Spasticity ใน
กล้ามเนือ้ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการทรงท่า และการเดิน อันได้แก่
Hip adductors, Quadriceps, Hamstrings, Gastrocnemieus และ Soleus ซึ่งค่าความน่าเชื่อถือใน
กล้ามเนื้อแต่ละมัดมีความแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยต่างๆ เช่น การจัดท่าเริม่ ต้นในการประเมิน (Starting position) ความตึง (Tightness) หรือหดรัง้ (Contracture) ของกล้ามเนื้อ ความเร็ว และความแรงในการทำ
Passive movement อิทธิพลของ Clonus หรือ การไม่ให้
ความร่วมมือของเด็ก อันเนื่องมาจากใช้เวลานานเกินไป
ในการตรวจ เป็ น ต้ น แต่ ใ นประเทศไทย ยั ง ไม่ พ บ
มีการศึกษาหา Intra-rater และ Inter-rater reliability
โดยใช้ MAS ในการประเมินเด็กที่มีภาวะ Spasticity
มาก่อน ดังนัน้ หากจะนำ MAS มาใช้เพือ่ ประเมินภาวะ
Spasticity ในเด็กสมองพิการในประเทศไทยจึงควรศึกษา
หาความน่าเชือ่ ถือของการใช้ MAS ในการประเมินภาวะ
Spasticity ในเด็กสมองพิการ

ตารางที่ 1 Modified Ashworth Scale (MAS)3
Scale

Definition

0

No increase in muscle tone

1

Slight increase in muscle tone, manifested by a catch and release or by minimal resistance
at the end of the range of motion when the affected part(s) is moved in flexion or extension

2

Slight increase in muscle tone, manifested by a catch, followed by minimal resistance throughout
the reminder (less than half) of the ROM (range of movement)

3

More marked increase in muscle tone through most of the ROM, but affected part(s) easily moved

4

Considerable increase in muscle tone passive, movement difficult

5

Affected part(s) rigid in flexion or extension
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วิธีการศึกษาวิจัย
กลุม่ ผูป้ ระเมิน ผูป้ ระเมินจำนวน 2 คน และผูช้ ว่ ย
ประเมินจำนวน 2 คน ซึง่ ทัง้ หมดเป็นนักศึกษากายภาพ
บำบัดชั้นปีที่ 4 ที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ในการใช้
แบบประเมิน MAS ทดสอบกับผูป้ ว่ ยจริงมาก่อน
กลุม่ ตัวอย่าง อาสาสมัครเด็กสมองพิการ จำนวน
15 คน ทีม่ ภี าวะ Spasticity ของกล้ามเนือ้ Hip adductors, Quadriceps, Hamstrings และ Soleus มีชว่ งอายุ
ระหว่าง 8 – 16 ปี ไม่จำกัดเพศ สามารถทำตามคำสัง่ ได้
ไม่มีอาการเจ็บปวดเมื่อทำการเคลื่อนไหวขา ต้องไม่ทำ
กิจกรรมทีต่ อ้ งใช้แรงขา เช่น การวิง่ บนทางราบ การเดิน
ขึน้ ลงบันได เป็นระยะเวลา 15 นาทีกอ่ นเวลาเก็บข้อมูล
อาสาสมัคร 2 คนแรกเข้าร่วมการศึกษาเพือ่ ให้ผปู้ ระเมิน
ได้ทำการฝึกปฏิบัติ ดังนั้น จึงมีอาสาสมัครเด็กทั้งหมด
13 คนสำหรับการศึกษาหาค่าความน่าเชื่อถือ ซึ่งมี
คุณลักษณะดังตารางที่ 2
ขัน้ ตอนการวิจยั แบ่งเป็น 2 ช่วง ดังนี้
- ช่วงแรก การฝึกปฏิบตั ปิ ระเมินภาวะ Spasticity โดยใช้ MAS ผู้ประเมินทั้ง 2 คนฝึกปฏิบัติวิธีการ
ประเมินภาวะ Spasticity ในกล้ามเนือ้ 4 มัด ทัง้ 2 ข้างของ
เด็กพิการทางสมองจำนวน 2 คน กับอาจารย์กายภาพ
บำบัดที่มีประสบการณ์ทางด้านเด็ก 14 ปี โดยมีปัจจัย
ที่ต้องฝึกควบคุมให้เท่าๆ กันคือ ท่าที่ใช้ในการประเมิน
(ภาพที่ 1) แรง และความเร็วในการเคลือ่ นไหวแบบ passive ผู้ประเมินทั้ง 2 คนฝึกปฏิบัติจนเกิดความชำนาญ
และสามารถระบุคา่ MAS ได้ใกล้เคียงกัน เมือ่ เปรียบเทียบ
ค่า MAS หลังจากการประเมินกล้ามเนือ้ แต่ละมัดระหว่าง
ผูป้ ระเมินทัง้ 2 และระหว่างผูป้ ระเมินทัง้ 2 กับอาจารย์
- ช่วงทีส่ อง การศึกษาจริง ผูป้ ระเมินทัง้ 2 คน
ทำการประเมินภาวะ Spasticity ของกล้ามเนื้อ Hip
adductors, Quadriceps, Hamstrings และ Soleus

โดยใช้ MAS ในอาสาสมัคร 13 คน โดยจัดท่าดังรูปที่
2-9 ซึง่ มีขน้ั ตอนดังนี้
1) ก่อนการประเมินภาวะ Spasticity ในกล้ามเนือ้
แต่ละมัด ผูป้ ระเมินทำ Passive movement 1 ครัง้ เพือ่ หา
ช่วงการเคลื่อนไหวที่ไม่มีภาวะ ความตึงของกล้ามเนื้อ
(Tightness) เพือ่ กำหนดช่วงการทำ passive movement
2) ประเมินกลุม่ กล้ามเนือ้ ทัง้ 4 มัด โดยใช้เครือ่ ง
Metronome รุ่น CS 2-27 เป็นตัวช่วยในการกำหนด
จังหวะการทำ passive movement ให้เท่ากันทัง้ 2 คน
โดยตัง้ ความถีข่ องเครือ่ ง metronome ประมาณ 1 วินาที
ต่อครัง้ 2 โดยผูป้ ระเมินจะทำ passive movement 3 ครัง้ ต่อ
1 มัด มีช่วงพักระหว่างครั้ง 1 นาที บันทึกค่า MAS
แต่ละครั้ง
3) สลั บ เปลี ่ ย นตั ว ผู ้ ป ระเมิ น ในอาสาสมั ค ร
แต่ละคน แล้วทำการประเมินด้วยวิธกี ารเดียวกันตามข้อ
1) และ 2)
4) หลังจากนั้นอีกประมาณ 2 สัปดาห์ และ 2
เดือน ผูป้ ระเมินทำการประเมินในข้อ 1) และ 2) ซ้ำ
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ Intraclass Correlation
Coefficient (ICC) เพือ่ หาค่า Intra-rater reliability (ICC
Model 3,1) และ Inter-rater (ICC Model 2,1)
ผลการศึกษา
จากการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติพบว่า ในการ
ประเมินกล้ามเนือ้ Hip adducter, Hamstrings, Quadriceps และ Soleus มีคา่ Intra-rater reliability เท่ากับ 0.88,
0.88, 0.84 และ 0.80 (ตารางที่ 3) และ ค่า inter-rater
reliability เท่ากับ 0.81, 0.63, 0.73, 0.58 ตามลำดับ
(ตารางที่ 3)
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ตารางที่ 2 คุณลักษณะของผูเ้ ข้าร่วมการศึกษาจำนวน 13 คน ในการประเมินภาวะ spasticity โดยใช้ Modified
Ashworth Scale
ผู้เข้าร่วมการศึกษาที่

อายุ
(ปี)

เพศ ประเภท CP การเคลือ่ นย้าย

1

11

ชาย

Hemiplegia

เดิน

1

1

1

1

2

10

หญิง

Triplegia

ล้อเข็น

2

2

2

2

3

9

หญิง

Diplegia

ล้อเข็น

2

2

2

2

4

16

ชาย

Diplegia

ล้อเข็น

2

2

2

2

5

9

หญิง

Diplegia

ล้อเข็น

2

2

2

2

6

16

หญิง

Diplegia

เดิน

2

2

2

2

7

13

ชาย

Hemiplegia

เดิน

1

1

1

1

8

13

หญิง

Diplegia

ล้อเข็น

2

2

2

2

9

14

หญิง

Diplegia

เดิน

2

2

2

2

10

13

ชาย

Diplegia

ล้อเข็น

2

2

2

2

11

11

หญิง

Diplegia

ล้อเข็น

2

2

2

2

12

10

ชาย

Triplegia

ล้อเข็น

2

2

2

2

13

11

ชาย

Diplegia

ล้อเข็น

2

2

2

2

รวม

24

24

24

24
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ท่าเริม่ ต้น

ท่าประเมิน

Hip Adductor

Hamstrings

Quadriceps

Soleus

ภาพที่ 1 การประเมินภาวะ Spastic โดยใช้ Modified Ashworth Scale ในกล้ามเนือ้ Hip adductors,
Hamstrings, Quadriceps และ Soleus

ตารางที่ 3 ค่าความน่าเชือ่ ถือในการประเมินภาวะ spasticity โดยใช้ Modified Ashworth Scale
กล้ามเนื้อ

Intra-rater reliability [ICC (3, 1)] Inter-rater reliability [ICC (2, 1)]

Hip Adductors

0.88

0.81

Hamstrings

0.88

0.63

Quadriceps

0.84

0.73

Soleus

0.80

0.58
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วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่

ปีที่ 40 ฉบับที่ 3 กันยายน 2550

บทวิจารณ์
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาความ
น่าเชื่อถือในการประเมินภาวะ spasticity โดยใช้ Modified Ashworth Scale (MAS) ในเด็กสมองพิการ (Cerebral palsy; CP) ทีม่ อี ายุระหว่าง 8–16 ปี ทีม่ ภี าวะ spasticity ของกล้ามเนือ้ Hip adductors, Hamstring, Quadriceps และ Soleus โดยอาสาสมัครต้องไม่มีการหดรั้ง
ของกล้ามเนื้อ และได้รับการประเมินกล้ามเนื้อแต่ละมัด
ในช่วงทีไ่ ม่มกี ารตึงของกล้ามเนือ้ ซึง่ ผลการประเมินภาวะ
spasticity พบว่า ภาวะ spasticity โดยรวมของกล้ามเนือ้
ทุกมัดอยูใ่ นระดับ 0-3 สำหรับผูป้ ระเมินคนที่ 1 ครัง้ ที่ 1
และระดับ 0-3 สำหรับการประเมินครัง้ ที่ 2 และระดับ 0-4
สำหรับผูป้ ระเมินคนที่ 2
Portney และคณะ7 ได้กำหนดค่าความน่าเชือ่ ถือ
ที่มีค่ามากกว่า 0.75 ขึ้นไปว่าจะมีค่าความน่าเชื่อถือดี
ค่าความน่าเชื่อถือตั้งแต่ 0.50 ถึง 0.75 จะมีค่าความ
น่าเชื่อถือปานกลาง และค่าความน่าเชื่อที่ต่ำกว่า 0.5
จะนับได้ว่ามีค่าความน่าเชื่อถือน้อย ดังนั้น Intra-rater
reliability อยู่ในระดับดีในทุกกล้ามเนื้อที่ทำการศึกษา
และInter-rater reliability ในการศึกษานี้พบว่า เฉพาะ
กล้ามเนื้อ Hip adductors เท่านั้นที่มีค่าความน่าเชื่อถือ
อยู่ในระดับดี ส่วนกล้ามเนื้อ Hamstrings, Quadriceps
และ Soleus มีค่าความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับปานกลาง
ซึง่ คล้ายกับการศึกษาของ Mehrholz และคณะ6 ทีพ่ บว่า
ค่า Intra-rater reliability มีค่ามากกว่าค่า Inter-rater
reliability เช่ น กั น โดยมี ค ่ า Intra-rater reliability
อยูใ่ นระดับดี (Weighted Kappa = 0.72-0.77)ุ6 ส่วนค่า
Inter-rater reliability อยู่ในระดับปานกลาง (Weighted
Kappa = 0.49 to 0.54)6
เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาที่ผ่านมา จะพบว่า
ท่าเริ่มต้นมีผลต่อการประเมินเป็นอย่างมาก เพราะการ
ประเมินภาวะ Spasticity จำเป็นต้องทำให้อาสาสมัคร
มีความรู้สึกผ่อนคลายให้ได้มากที่สุด ซึ่งจากการศึกษา
ครั้งนี้จัดท่าแตกต่างกับการศึกษาที่ผ่านมา ค่าความ
น่ า เชื ่ อ ถื อ ในการประเมิ น กล้ า มเนื ้ อ Hip adductors
จึงมีคา่ ความน่าเชือ่ ถือทัง้ 2 ประเภทต่างจากผลการศึกษา
ของ Clopton และคณะ4 ทีพ่ บว่าเมือ่ ประเมินกล้ามเนือ้ Hip
adductors ค่า Intra-rater reliability มีค่าอยู่ในระดับ

ปานกลาง ส่วนค่า Inter-rater reliability มีคา่ อยูใ่ นระดับต่ำ
ทั้งๆ ที่การศึกษานี้กลับพบว่ามีค่าความน่าเชื่อถืออยู่ใน
ระดับดี
นอกจากท่าเริม่ ต้นแล้ว การประเมินภาวะ Spasticity โดยใช้ MAS ยังขึ้นอยู่กับช่วงของการเคลื่อนไหว
(Range of motion) อีกด้วย ดังนั้น หากช่วงของการ
เคลือ่ นไหวมีชว่ งทีแ่ คบมาก ก็อาจจะทำให้ แบ่งช่วงในการ
ประเมินลำบาก ซึ่งอาจส่งผลต่อการประเมินหาค่าความ
น่าเชือ่ ถือด้วย ดังเช่นการประเมินภาวะ Spasticity ของ
กล้ามเนือ้ Soleus ทีต่ อ้ งทำ Passive movement ข้อเท้า
ซึ่งถือว่ามีช่วงการเคลื่อนไหวที่แคบมาก อีกทั้งการ
ประเมินกล้ามเนื้อ Soleus อาจมีการกระตุ้นทำให้เกิด
Ankle clonus ได้ เพราะต้องวางมือให้สมั ผัสบริเวณฝ่าเท้า
ในส่วน ball of foot และการทำ Passive movement
แบบเร็วๆ จะส่งผลต่อ Stretch reflex ด้วย
นอกจากนี้ ภาวะ Spasticity เป็นภาวะทีม่ ปี ฏิกริ ยิ า
ตอบสนองที่ไวต่อสิ่งเร้าต่างๆ เช่น สภาวะทางอารมณ์
การสัมผัส หรือเสียง เป็นต้น ดังนัน้ จึงอาจส่งผลต่อการ
ประเมินค่าความน่าเชื่อถือ ในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน
ซึง่ การศึกษานี้ นอกจากจะเปรียบเทียบระหว่างผูป้ ระเมิน
แล้ว ความห่างของช่วงระยะเวลาในการเก็บข้อมูลก็ยัง
ไม่เท่ากัน โดยมีการเก็บข้อมูลซ้ำแตกต่างกัน 2 ช่วงเวลา
คือห่างกัน 2 สัปดาห์ และ 2 เดือน แต่อย่างไรก็ตาม
การศึกษานี้ก็แสดงให้เห็นว่าค่าความน่าเชื่ออยู่ในระดับ
ปานกลางถึงดี
การประเมินภาวะ Spasticity โดยใช้ MAS ยังมี
ข้อจำกัดในเรือ่ งความไว (Sensitivity) ของแบบประเมิน
เอง กล่าวคือ MAS ไม่สามารถประเมินแรงต้านทีม่ ากขึน้
ได้ ทัง้ นีเ้ พราะ ค่า MAS จะขึน้ อยูก่ บั ช่วงการเคลือ่ นไหว
เช่น เมือ่ ทำ Passive movement แล้วพบแรงต้านเพิม่ ขึน้
แต่ช่วงการเคลื่อนไหวเท่าเดิม ค่า MAS ที่ได้ก็ยังคง
ค่าเดิมอยู่ ทัง้ ๆ ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงของระดับภาวะ Spasticity เกิดขึน้ ดังนัน้ การประเมินภาวะ Spasticity โดยใช้
MAS จึงควรทำด้วยความระมัดระวัง
การศึกษานี้มีข้อจำกัดอีกประการคือ ไม่มีข้อมูล
เกี่ยวกับส่วนสูง และน้ำหนักของอาสาสมัคร หากอาสา
สมัครมีขาที่ยาวมาก จะทำให้จัดท่าลำบาก และหากมี
น้ำหนักขาทีม่ าก จะทำให้ผปู้ ระเมินไม่สามารถควบคุมแรง
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ในการทำ Passive movement ได้ จึงอาจส่งผลต่อ
ค่าความน่าเชือ่ ถือ ความถนัด และท่าทางของผูป้ ระเมิน
ด้วย นอกจากนี้ การศึกษานี้ยังทำการประเมินบนเบาะ
ที่ปูราบกับพื้น ทำให้ในการประเมินเป็นไปด้วยความ
ลำบาก เพราะผู้ประเมินต้องคอยก้มตัวและเอี้ยวตัว
ตามไปด้วย เพื่อไม่ให้ขัดขวางช่วงการเคลื่อนไหวของ
ผูเ้ ข้าร่วมการทดลอง อาจทำให้แรงทีใ่ ห้ในการทำ Passive
movement ไม่เท่ากันตลอดช่วงได้
การศึกษานี้สรุปได้ว่า ค่า Intra-rater reliability
ในการประเมินกล้ามเนื้อ Hip adductor, Hamstring,
Quadriceps และ Soleus มีคา่ ความน่าเชือ่ ถืออยูใ่ นระดับ
ดีทง้ั หมด ส่วนค่า Inter-rater reliability มีเฉพาะกล้ามเนือ้
Hip adductors ทีอ่ ยูใ่ นระดับดี ส่วนในกล้ามเนือ้ Hamstrings, Quadriceps และ Soleus อยูใ่ นระดับปานกลาง
ซึง่ แสดงให้เห็นว่า หากจะนำ MAS ไปประยุกต์ใช้ในการ
ตรวจประเมินภาวะ Spasticity ก็นา่ จะทำได้ โดยเฉพาะ
เมือ่ ผูป้ ระเมินเป็นคนๆ เดียวกัน และไม่นำไปเปรียบเทียบ
กับผู้ประเมินคนอื่น อีกทั้งน่าจะมีความละเอียดกว่าการ
ตรวจประเมิ น โดยใช้ เ กณฑ์ Mild, Moderate และ
Severe ด้วย
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