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บทคัดย่อ 
กำรศึกษำนี้ประเมินควำมเที่ยงของกำรใช้แบบประเมิน Spinal Cord Independence Measure ฉบับที่ 3 หรือ SCIM 

III ในกลุ่มบุคลำกรฟื้นฟูควำมสำมำรถ และหำค่ำจุดตัดเพื่อระบุกำรพึ่งพำตนเองในผู้ที่มีกำรบำดเจบ็ไขสันหลังที่ใช้รถเข็นนั่งและกลุ่ม
ที่เดินได้ จ ำนวน 309 รำย อำสำสมัครได้รับกำรประเมินควำมสำมำรถโดยใช้แบบประเมิน SCIM III โดยข้อมูลกำรประเมินของ
อำสำสมัคร 30 คนแรกได้รับกำรบันทึกภำพเคลื่อนไหว เพื่อใช้ประเมินควำมเที่ยงโดยกลุ่มบุคลำกรฟื้นฟูควำมสำมำรถ ผลกำรศึกษำ
พบว่ำ ค่ำควำมเที่ยงภำยในผู้วัดและระหว่ำงผู้วัดของกลุ่มบุคลำกรฟื้นฟูควำมสำมำรถ อยู่ในระดับดีเยี่ยมทั้งค่ำคะแนนรวม ( ICCs > 
0.90) และค่ำคะแนนของแต่ละด้ำน (kappa values > 0.80) และพบว่ำค่ำคะแนน SCIM III ในอำสำสมัครที่ใช้รถเข็นนั่ง ตั้งแต่ 55 
คะแนน (sensitivity 94%, specificity 93%, AUC 0.978) และตั ้งแต่ 75 คะแนนในอำสำสมัครที ่เด ินได้ (sensitivity 93%, 
specificity 100%, AUC 0.991) สำมำรถระบุผู้ที่พึ่งพำตนเองได้ ผลกำรศึกษำที่พบนี้น่ำจะเป็นประโยชน์ในกำรใช้แบบประเมิน 
SCIM III ส ำหรับกำรติดตำมและกำรส่งต่อควำมสำมำรถของผู ้ป่วยบำดเจ็บไขสันหลังทำงคลินิกระหว่ำงกลุ ่มบุคลำกรฟื้นฟู
ควำมสำมำรถในบริบทต่ำงๆ ต่อไป  

ABSTRACT 
 This study investigated the reliability of Spinal Cord Independence Measure Version III or SCIM III among 
rehabilitation professionals and explored cut-off scores to indicate independence in 309 wheelchair- bounded (WB) and 
ambulatory individuals (AM) with spinal cord injury (SCI). Participants were assessed using SCIM III items, wherein the 
SCIM data of the first 30 participants were recorded for rater reliability assessments by rehabilitation professionals. The 
findings indicated excellent intra-rater and inter-rater reliability of the SCIM III among rehabilitation professionals when 

analyzed for overall items (ICCs > 0.90) and separately for each subscale (kappa values > 0.80). The SCIM III score  55 

scores for WB individuals (sensitivity 94%, specificity 93%, AUC 0.978) and   75 scores for AM individuals (sensitivity 
93%, specificity 100%, AUC 0.991) can be indicated the ability of independence. The findings benefit utility of SCIM III 
regarding monitoring and data transferring among rehabilitation professionals in various clinical settings. 
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