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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาผลของการสั่นสะเทื อนทั้งร่ างกายต่อการสมานแผลกดทับในหนู เม้าส์
เหนี่ ยวนาให้เกิ ดแผลกดทับ ด้วยแผ่นแม่ เหล็กขนาด 10x3 มม. สองแผ่น ประกบที่ ผิวหนังด้านหลังของหนู นาน 16
ชัว่ โมงและปล่อยออกนาน 8ชัว่ โมง ทาซ้ าสองรอบ แบ่งหนูที่เหนี่ ยวนาให้เกิดแผลกดทับเป็ น 2 กลุ่มๆละ 6 ตัวคือ กลุ่ม
ควบคุม และกลุ่มที่ได้รับการสั่นด้วยความถี่ 45 เฮิร์ต 0.4 จี ครั้งละ 30 นาทีต่อวัน ต่อเนื่องกัน 5 วัน เป็ นเวลา 2 สัปดาห์
เมื่อสิ้ นสุ ดการทดลอง ศึกษาอัตราการสมานแผล การสะสมของคอลลาเจนที่แผล และศึกษาทางจุลพยาธิ วทิ ยาของแผล
ผลการทดลองพบว่า หนูกลุ่มที่ได้รับการสัน่ มีอตั ราการสมานแผลและการสะสมของคอลลาเจนบริ เวณแผลสูงกว่ากลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ รวมทั้งมีปริ มาณเซลล์อกั เสบน้อยกว่ากลุ่มควบคุมจากผลทางพยาธิ วิทยา สรุ ปได้ว่า
การสั่นสะเทือนทั้งร่ างกายสามารถเร่ งการสมานแผล เพิ่มระดับคอลลาเจน และลดการอักเสบของแผลในโมเดลแผล
กดทับ
ABSTRACT
The objective of this study was to examine the effects of whole body vibration (WBV) on the healing of
PrUs in mice. PrUs were induced by magnet plates. Male ICR mice were randomly divided into two groups (n=6
each): untreated control and WBV-treated groups. WBV was performed using frequency 45 Hz, peak acceleration 0.4
g, 30 min/day, 5 consecutive days/ week for 2 weeks. At the end of the study, wound closure rate (WCR), collagen
deposition (CD), and histopathology of the wound tissues were determined. The results showed that WBV-treated
group had significantly increased WCR and CD, and a decrease in neutrophil infiltration compared to the untreated
controls. In conclusion, WBV facilitates the healing, increases collagen deposition, and decreases wound
inflammation in mice model of PrUs.
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แผลกดทั บ แบ่ ง เป็ น 4 ระดั บ ได้ แ ก่ ระดั บ ที่ 1 คื อ
ผิวหนังไม่มีการฉี กขาด แต่มีรอยแดงบริ เวณที่ ถูกกด
ทับ ซึ่งรอยแดงจะไม่หายไปเมื่อใช้มือกด ระดับที่ 2 คือ
ผิวหนังเริ่ มมีการหลุดลอกบางส่ วน เกิ ดเป็ นแผลตื้นๆ
สี แ ดง มี ก ารบวมและมี ตุ่ ม น้ าใสๆเกิ ด ขึ้ น ระดับ ที่ 3
ผิ วห นั งถู ก ท าล าย ลึ ก ถึ งชั้ น ไข มั น ใต้ ผิ วห นั ง
(subcutaneous fat layer) และระดั บ ที่ 4 ผิ ว หนั ง ถู ก
ทาลายลึกถึงกล้ามเนื้อ เอ็น และกระดูก (Bass, Phillips,
2007) ซึ่ งการเกิ ด แผลกดทั บ เป็ นการบาดเจ็ บ ของ
ผิวหนังที่ เกิ ดจาก ischemia-reperfusion injury ทาให้มี
การสร้ า งสารอนุ มู ล อิ ส ระ (free radical) ซึ่ งมี ฤ ทธิ์
ท าลายเนื้ อเยื่ อ รวมทั้ งสารที่ ก่ อ ให้ เกิ ด การอัก เสบ
(inflammatory mediators) (Li, Jackson, 2002; Smith
et al., 2013) ทาให้มีการเกาะติดของ inflammatory cell
ตามผนังหลอดเลือด จากการศึกษาพยาธิ วิทยาเนื้ อเยื่อ
แผลกดทับ พบว่ามี การอุดตัน ของหลอดเลื อดจุ ลภาค
(microvascular occlusion) จากเม็ ด เลื อ ดแดง เกล็ ด
เลือด และไฟบริ น ภายในหลอดเลือด (McCord, 1985)
ส่ ง ผลให้ ก ารไหลเวี ย นเลื อ ดบริ เวณแผลลดลง การ
สมานแผลก็ ห ายช้ากว่าปกติ จ ากการกดทับ ซ้ าๆของ
ผู ้ป่ วยเอง ในขณะที่ ก ารเกิ ด แผลกดทั บ ระดั บ ที่ 1
สามารถหายได้เองในระยะเวลา 5-10 วันหากได้รับการ
รักษาและป้ องกัน (Vande, Rudolph, 1995) แต่แผลกด
ทับในระดับที่ 2 พบว่าผูป้ ่ วยมีความเสี่ ยงในการติดเชื้อ
และพัฒนาเป็ นแผลระยะที่มีความรุ นแรงมากขึ้นได้ง่าย
เนื่ อ งจากมี ก ารท าลายของผิ ว หนั ง และหลอดเลื อ ด
ขนาดเล็ก การป้ องกันและรักษาแผลกดทับทั่วไป คื อ
การทาความสะอาดแผล (dressing) หากมี หนองหรื อ
สารคัด หลั่ง ก็ ต ้อ งท าการเอาออก และใส่ ย าฆ่ า เชื้ อ
เปลี่ ยนท่ าทางการนอน (Arashi et al., 2010) เป็ นต้น
ซึ่งการรักษาตามมาตรฐานปกติน้ นั ไม่สามารถลดสารที่
ก่อให้เกิดการอักเสบ และไม่สามารถเพิ่มการไหลเวียน
เลือดบริ เวณแผลกดทับได้ซ่ ึ งเป็ นปั จจัยสาคัญในการ
สมานแผล

บทนา
ปั จจุ บัน ประชากรโลกมี ปั ญ หาสุ ขภาพ อัน
เนื่ องมาจากการดาเนิ นชี วิตที่ ขาดการเคลื่ อนไหว มัก
อาศัย ความสะดวกสบายจากการพัฒ นาเทคโนโลยี
รวมถึ งการบริ โภคอาหารขยะ (junk food) ที่ มี ไขมัน
และน้ าตาลสู ง สิ่ งต่างๆเหล่านี้ ลว้ นเป็ นต้นเหตุให้เกิ ด
การเปลี่ยนแปลงของร่ างกาย และพัฒนาเป็ นโรคต่างๆ
ที่ มีความรุ นแรง เช่น โรคหลอดเลื อดสมอง ซึ่ งผูป้ ่ วย
เหล่านี้ ส่ วนใหญ่ ร่างกายจะขาดความสามารถในการ
เคลื่ อ นไหว ขาดการรั บ ความรู ้ สึ ก ต่ างๆในส่ วนของ
ร่ า งกายที่ ถู ก สั่ ง งานจากสมองส่ ว นที่ มี พ ยาธิ ส ภาพ
ดังนั้น มี โอกาสสู งในการเกิ ดภาวะแทรกซ้อนขณะที่
นอนติดเตียงเป็ นระยะเวลานาน โดยเฉพาะการนาไปสู่
การเกิดแผลกดทับ (pressure ulcer หรื อ bed sore) จาก
อุบตั ิการณ์พบว่าในประเทศไทยผูป้ ่ วยที่ มีแผลกดทับ
ส่ วนใหญ่ พบในผูป้ ่ วยกลุ่มโรคหลอดเลื อดสมองตี บ
แ ต ก ตั น ห รื อ Stroke สู งตั้ งแ ต่ ร้ อ ย ล ะ 1.7-47.6
(วสุวฒั น์ และคณะ, 2553; สุทธิ พงษ์, 2555) และพบว่า
ในผูป้ ่ วยที่มีอายุมากกว่า 80 ปี มีโอกาสเป็ นแผลกดทับ
ได้มากกว่าผูท้ ี่อายุนอ้ ยในขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริ กา
พบการเกิ ดแผลกดทับ ในหอผูป้ ่ วย ICU ร้ อยละ 8.812.1 (VanGilder et al., 2009) แ ล ะ พ บ แ ผ ล ก ด ทั บ
หลั ง จากผู ้ป่ วยกลั บ มาพั ก ฟื้ นที่ บ้ า นร้ อ ยละ 2-28
(Smith, 1995) แผลกดทับเป็ นแผลเรื้ อรังหากไม่ได้รับ
การป้ อ งกัน และดู แ ลรั ก ษา แผลจะลุ ก ลามเป็ นแผล
ระยะรุ น แรงมากขึ้ น ซึ่ งท าให้ต ้องมี ค่าใช้จ่ายในการ
รักษาจานวนมาก และมีความเสี่ ยงต่อการติดเชื้อที่แผล
และมี โ อกาสติ ด เชื้ อ ในกระแสเลื อ ด ซึ่ งน าไปสู่ ก าร
เสี ยชีวิตได้สูง ดังนั้นควรป้ องกันไม่ให้เกิดแผลกดทับ
หากเกิดขึ้นแล้วควรป้ องกันและรักษาไม่ให้เพิ่มระดับ
ความรุ นแรงมากยิง่ ขึ้น
แผลกดทับเป็ นภาวะบาดเจ็บของผิวหนัง เกิด
จากการทับของผิวหนังบริ เวณเหนือปุ่ มกระดูกในขณะ
นอน หรื อนัง่ เป็ นระยะเวลานาน รวมถึงเกิดแรงเสี ยดสี
ระหว่างผิวหนังกับ พื้น ผิวสัมผัส ซึ่ งเกิ ดขึ้ น ในขณะที่
ผูป้ ่ วยถูกเคลื่อนย้ายร่ างกายบนเตียง ความรุ นแรงของ
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จากที่ กล่าวมาข้างต้นคณะผูว้ ิจยั จึ งสนใจหา
วิธีการที่ สามารถช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการป้ องกัน
และรักษาแผลกดทับ ซึ่ งจากการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า
การสั่นสะเทือนทั้งร่ างกายแบบ single bout ด้วยเครื่ อง
สัน่ สะเทือน พบว่าสามารถช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือด
ที่ ผิ ว หนั ง และกล้ามเนื้ อ ได้ จากการศึ ก ษาในปี ค.ศ.
2005 Stewart และคณะพบว่าการสั่นสะเทื อนบริ เวณ
ฝ่ าเท้าในหญิ ง วัย หมดประจ าเดื อ นแบบ single bout
ด้วยความถี่ 45 ครั้ งต่ อ วิ น าที ความเร่ ง 0.2 จี สั่ น 15
นาที ท าการวัด ผลหลังจากสั่น 30 นาที สามารถเพิ่ ม
การไหลเวียนเลือดบริ เวณน่ อง เชิงกราน และทรวงอก
(Stewart et al., 2005) และในปี ค.ศ. 2007 Lohman และ
คณะ พบว่าการสั่นสะเทือนบริ เวณน่องในอาสามัครที่
มีสุขภาพดี ด้วยความถี่ 30 ครั้งต่อวินาที แอมพลิจูด 5-6
มิลลิเมตร ความเร่ ง 7 จี สั่น 1 นาที ทาทั้งหมด 3 รอบ
สามารถเพิ่มการไหลเวียนเลือดที่ผิวหนังส่วนน่อง เมื่อ
วัดทันที หลังจากสิ้ นสุ ดการสั่นและยังคงเพิ่มเมื่อเวลา
ผ่านไป 10 นาที (Lohman et al., 2007) และในปี ค.ศ.
2008 Maloncy-Hinds แ ล ะ ค ณ ะ ท าก าร ศึ ก ษ าใ น
อาสามัครที่ มีสุขภาพดี พบว่าการสั่นสะเทื อนที่ แขน
แบบ single bout ด้ว ยความถี่ ก ารสั่น 30 และ 50 ครั้ ง
ต่อวินาที นาน 5 นาที สามารถเพิ่มการไหลเวียนเลือด
บริ เวณแขนได้ เมื่ อ วัดในนาที ที่ 4 และยังคงเพิ่ มเมื่ อ
เวลาผ่านไป 9 นาที (Maloney-Hinds et al., 2008)
น อ ก จ าก นี้ ยั ง มี ง าน วิ จั ย ที่ พ บ ว่ า ก าร
สัน่ สะเทือนทั้งร่ างกายระดับเบาด้วยเครื่ องสัน่ สามารถ
ช่ ว ยเพิ่ ม การสมานแผลในผูป้ ่ วยแผลกดทับ ระดับ ที่
หนึ่งและในแผล excision wound ของหนูเบาหวานได้
กล่าวคือ ในปี ค.ศ. 2010 Arashi และคณะทาการศึ กษา
ในผูส้ ูงอายุ (มากกว่า 65 ปี ) ที่เป็ นแผลกดทับระดับที่ 1
พบว่าการสั่ น สะเทื อ นด้ว ยความถี่ 47 ครั้ งต่ อ วิ น าที
ความเร่ ง 1.78 เมตรต่ อ วิ น าที 2 นานครั้ งละ 15 นาที
จานวน 3 ครั้ งต่อวัน ทาทุ กวัน จนกระทั่งแผลหายไม่
ปรากฏรอยแดง มีสีผิวเหมือนกับสี ผิวปกติ พบว่ากลุ่ม
ที่ ได้รับการสั่น มี จานวนแผลที่ ห ายเป็ นปกติ มากกว่า
กลุ่มที่ ไม่ได้รับการสั่นเมื่อเปรี ยบเที ยบในวันที่ 7 นับ

จากวันแรกของการสั่น (Arashi et al., 2010) และในปี
ค.ศ. 2014 Weinheimer-Haus และคณะทาการศึกษาใน
หนู เบาหวานที่ เหนี่ ย วน าให้ เกิ ด แผล full excision ที่
หลัง พบว่าการสั่น สะเทื อนทั้งร่ างกายระดับเบาด้วย
ความถี่ 45 ครั้ งต่อวินาที ที่ ความเร่ งสู งสุ ด 0.4 จี หรื อ
ประมาณ 30 ไมโครเมตรต่อเนื่ องวันละ 30 นาที และ
สั่น 5 วันต่อสัปดาห์ เป็ นระยะเวลาทั้งหมด 2 สัปดาห์
ทาการศึ กษาผลในสัปดาห์ที่ 1 และสัปดาห์ที่ 2 พบว่า
สามารถเร่ งการสมาน แผลได้ ท้ ั งสองช่ วงเวลา
นอกจากนี้ จากการประเมิ น ในสัป ดาห์ ที่ 1 ยัง พบว่า
สามารถกระตุ ้น สารก่ อ ให้ เกิ ด การเจริ ญ เติ บ โตของ
เนื้ อเยื่ อ (pro-healing; IGF-1 levels) ใน แผล สารที่
ก่อให้เกิ ดการสร้ างหลอดเลื อดใหม่ (pro-angiogenic;
VEGF levels)ในแผล และยับ ยั้ง สารก่ อ ให้ เกิ ด การ
อั ก เ ส บ ( inflammatory cytokine; TNF mRNA
expression) ได้ (Weinheimer-Haus et al., 2014)
จากการศึกษาที่ผา่ นมาพบว่าการสั่นสะเทือน
ระดับเบาเฉพาะที่สามารถช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดที่
ผิวหนังและกล้ามเนื้ อ ช่วยลดระดับความรุ นแรงของ
แผลกดทับ ระดับ ที่ 1 นอกจากนี้ การสั่ น สะเทื อนทั้ง
ร่ า งกายระดั บ เบาสามารถช่ ว ยเร่ งการสมานแผล
กระตุน้ การหลัง่ สารสร้างหลอดเลือดใหม่ และลดสาร
ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด การอัก เสบในแผล full excision ของหนู
เบาหวานได้ แต่ ย ัง ไม่ มี ก ารศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ผลการ
สั่น สะเทื อ นต่ อ แผลกดทับ ในกลไกระดับ เซลล์แ ละ
โมเลกุ ล จึ ง เป็ นที่ น่ า สนใจว่ า การสั่ น สะเทื อ นทั้ ง
ร่ างกายในระดับเบาจะสามารถช่วยเร่ งการสมานแผล
โดยเพิ่มการสร้างคอลลาเจนในโมเดลแผลกดทับของ
หนูเม้าส์ได้หรื อไม่
วัตถุประสงค์ การวิจยั
ศึ กษาผลของการสั่นสะเทื อนทั้งร่ างกายต่อ
การสมานแผล และผลต่ อ การสร้ า งคอลลาเจนใน
โมเดลแผลกดทับในหนูเม้าส์
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หนู โ ดยมี ร ะยะห่ า งระหว่างขอบแม่ เหล็ ก ทั้ง สอง 5
มิลลิเมตร และเกิ ดแรงกดบนผิวหนังระหว่างแม่เหล็ก
50 มิ ล ลิ เมตรปรอท ดังรู ป ที่ 1 โดยแผ่น แม่ เหล็ก คู่ มี
เส้นผ่าศูนย์กลาง 10 มิลลิเมตร ความหนา 3 มิลลิเมตร
น้ าหนัก 1.7 กรัม แรงแม่เหล็ก 300 จี(G) หนู จะถูกติ ด
แม่เหล็กไว้ที่หลัง 16 ชัว่ โมง และนาแม่เหล็กออกเป็ น
เวลา 8 ชั่ว โมง เหนี่ ยวน าทั้งหมด 2 รอบ หนู จ ะเกิ ด
แผลกดทับระดับ 2 จานวน 2 วงหลังจากน าแม่เหล็ก
ออกใน รอบ ที่ 2 ทั น ที (Assis de Brito et al., 2014;
Peirce, Skalak, 2000; Rodeheaver et al., 2004)
ดังรู ปที่ 1 หลังจากที่ เกิ ดแผลแล้วจะให้การ
ดูแลแผลตามมาตรฐานด้วย normal saline และบันทึ ก
ข้อมูลปริ มาณการกินอาหาร และน้ าหนักของหนูทุกตัว
ตลอดระยะเวลาการทดลอง

บทนาวิธีการวิจยั
สัตว์ ทดลองและการเตรียมสัตว์ สาหรับการทดลอง
สั ต ว์ท ดลองที่ ใ ช้ใ นการทดลองนี้ คื อ หนู
เม้าส์ เพศผู ้ส ายพัน ธุ์ ICR (imprinting control region)
อายุ 8-12 สัปดาห์ น้ าหนัก 35-40 กรัม จานวน 6 ตัวต่อ
กลุ่ม จากศูนย์สัตว์ทดลองแห่ งชาติ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม นามาเลี้ยงในกรง
พลาสติ ก ที่ อุณหภูมิห้องที่ 222 องศาเซลเซี ยส โดย
ควบคุ ม ให้ มี แ สงสว่ า งวัน ละ 12 ชั่ว โมงต่ อ วัน ให้
อาหารเม็ ด ส าเร็ จ รู ป และน้ า reverse osmosis ที่ ผ สม
คลอรี นความเข้มข้น 5-6 ppm. อย่างไม่จากัด และหนู
ทุกตัวมีการปรับตัวให้เหมาะสมต่อสภาพการเลี้ยงใหม่
เป็ นเวลา 1 สัปดาห์ ก่อนทาการทดลอง
การเหนี่ยวนาให้ เกิดแผลกดทับ
การศึ กษาในสัตว์ทดลองที่ เหนี่ ยวนาให้เกิ ด
แผลกดทับ ส่ ว นใหญ่ นิ ยมท าในหมู ซึ่ งมี โ ครงสร้ าง
ผิวหนังใกล้เคียงกับมนุษย์ ส่ วนสัตว์ขนาดเล็กนิ ยมใน
ห นู แ ร ท แ ล ะ ห นู เม้ า ส์ ด้ ว ย ห ลั ก ก าร ischemiareperfusion injury โมเดลการเหนี่ ยวนาให้เกิ ดแผลกด
ทับ ที่ ผ่านมานิ ยมใช้วิธี ก ารผ่าตัด ใส่ แผ่น เหล็ก ใต้ต่ อ
ผิวหนังสัตว์ทดลอง และนาแผ่นเหล็กอีกชิ้นกดทับบน
ผิวหนัง แต่ในปั จจุบนั มีการเหนี่ยวนาให้เกิดแผลกดทับ
ด้วยใช้วิธีดึงผิวหนังหนู ข้ ึ นแล้วนาแผ่นแม่เหล็กกลม
หนี บระหว่างผิวหนัง โดยไม่จาเป็ นต้องทาการผ่าตัด
หนู ซึ่งมีความเสี่ ยงต่อการติดเชื้อได้ง่าย
สาหรับโมเดลที่ นามาใช้ในการทดลองครั้งนี้ เป็ นการ
เหนี่ ย วน าตามวิธีที่ ป ระยุก ต์จ าก Assis de Brito และ
คณะ (2014) โดยหนู ถูกทาให้สลบโดย isoflurane 5%
ดมนาน 3-5 นาที หลัง จากหนู ส ลบ ท าการโกนขน
บริ เวณหลังและเช็ดแอลกอฮอล์เข้มข้น 70% จากนั้นดึง
ผิวหนังส่ วนหลังของหนูข้ ึนทั้ง 3 ชั้นได้แก่ ชั้นอีพิเดอ
มิ ส (epidermis) เดอมิ ส (dermis) และไฮโปเดอมิ ส
(hypodermis) ใช้ป ากการะบุ ตาแหน่ งการติ ด แผ่น แม่
แหล็กห่ างจากขอบกระดู ก ศี รษะส่ ว นท้าย (occipital
bone) ประมาณ 2 เซนติ เมตร เพื่ อ ท าการติ ด แผ่ น
แม่เหล็ก (magnet disks) สองแผ่นประกบผิวหนังของ

รู ปที่ 1 แสดงรู ปการเหนี่ยวนาให้เกิดแผลกดทับ
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อัตราการปิ ดของแผล =
(ขนาดพื้นที่แผลก่อน-หลังการทดลอง) x 100%
ขนาดพื้นที่แผลก่อนการทดลอง
การหาพยาธิวทิ ยาเนื้อเยื่อแผล
แบ่งเนื้ อเยือ่ ที่ตดั จากแผลด้านขวาของหนูทุก
ตั ว ขนาดใหญ่ ก ว่ า แผลโดยรอบ 2 มิ ล ลิ เ มตร ลึ ก
ประมาณ 3 มิ ล ลิ เมตร น ามาผ่ า นกระบวนการตรึ ง
(fix)ใน 10% formalin buffer solution ใน 0.1 M PBS
ที่ อุ ณ หภู มิ ห้ อ งทิ้ ง ไว้ข ้ า มคื น แล้ ว จึ ง น ามาท าการ
embed ใน paraffin จากนั้ นน ามาตัด ที่ ค วามหนา 4
ไมโครเมตร(Somchaichana et al., 2012) ท าการย้อ ม
hematoxylin-eosin (H&E) เพื่ อ ศึ ก ษ าพ ยาธิ วิ ท ย า
เนื้อเยือ่ บริ เวณแผลกดทับ
บทนาการหาปริมาณคอลลาเจนจากเนื้อเยื่อแผล
ทาการวัดปริ มาณคอลลาเจนในเนื้ อเยื่อแผล
ด้านขวาโดยนา paraffin embedded section มาย้อมด้วย
วิธี Masson’s trichrome staining ซึ่ งคอลลาเจนจะติดสี
ฟ้ า ท าการวิเคราะห์ ปริ มาณคอลลาเจนที่ ติดสี ฟ้าด้วย
ซอฟแวร์ Image analysis (Carl Zeiss) และค านวณ
เปอร์เซ็นคอลลาเจนเทียบกับพื้นที่แผลทั้งหมด

โปรแกรมการสั่นสะเทือนทั้งร่ างกาย
โปรแกรมการสั่นสะเทือนทั้งร่ างกายสาหรับ
กลุ่มที่ได้รับการสั่นสะเทือนทั้งร่ างกายจะเริ่ มหลังจาก
การเหนี่ ย วน าให้ เกิ ด แผลกดทับ โดยน าหนู ว างบน
เครื่ องกาเนิ ดการสัน่ (vibrating plate) ซึ่งเป็ นการสัน่ ใน
แนว vertical แล้วครอบหนู ด้วยฝาพลาสติ ก ที่ เจาะรู
ระบายอากาศเพื่ อ ป้ อ งกัน หนู ห นี อ อกจาก vibrating
plate ดั ง รู ป ที่ 7 ตั้ง ค่ า เครื่ องด้ ว ยความถี่ 45 ครั้ งต่ อ
วิ น าที ที่ ความเร่ งสู งสุ ด 0.4 จี หรื อประมาณ 30
ไมโครเมตร ซึ่ งค่ า พารามิ เตอร์ ที่ ท าการตั้ง สามารถ
ทดสอบด้ว ยอุ ป กรณ์ ต รวจวัด การสั่ น ดัง รู ป ที่ 2 ซึ่ ง
สามารถแสดงผลบนหน้าจอคอมพิ วเตอร์ การสั่นใน
แนว vertical ด้วยความเร่ งดังกล่าวสามารถช่วยลดแรง
กระแทกที่ จ ะน าไปสู่ ก ารบาดเจ็ บ ของหนู โดยให้
โปรแกรมสั่น 5 วันต่อสัปดาห์ วันละ 30 นาที นาน 2
สัป ดาห์ ตามโปรแกรมของ Weinheimer- Haus และ
คณะ (2014) ก่อนนาหนูเข้าโปรแกรมการสั่นจะทาการ
calibrate vibrator ก่อนทุกครั้ง

การวิเคราะห์ ข้อมูล
เปรี ยบเที ยบค่าเฉลี่ ยของพารามิเตอร์ ภายใน
กลุ่มและระหว่างกลุ่มเพื่อวิเคราะห์ปริ มาณคอลลาเจน
จากเนื้ อเยื่อ แผล และวิเคราะห์ อตั ราการปิ ดของแผล
โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนด้วย ANOVA
(analysis of variance) แ ล ะ Mann-Whitney U test
ระดับความเชื่อมัน่ 95% (P<0.05) ด้วยโปรแกรม SPSS
เพื่อวิเคราะห์หาความแตกต่างของผลการทดลอง
เป รี ยบ เที ยบ เชิ งพ รรณ น าเพื่ อ อ ธิ บ าย
การศึกษาพยาธิวทิ ยาในแผลกดทับ

รู ปที่ 2 แสดงรู ปเครื่ องการสัน่ สะเทือนทั้งร่ างกาย
การหาอัตราการปิ ดของแผลกดทับ
ทาการวัด ขนาดแผลทั้งสองวงทั้งก่ อ นและ
หลังการทดลองวัน ที่ 14 น ามาถ่ายรู ป ขนาดแผลทั้ง
สองข้างคู่กบั สเกลตัวเลขในเวลาที่ใกล้เคียงกันของแต่
ละวัน จากนั้นนาภาพที่ ได้ไปหาขนาดพื้นที่ แผลด้วย
โ ป ร แ ก ร ม Image-J (National Institutes of Health)
แล้วนาขนาดพื้นที่ แผลทั้งสองข้างมาหาค่าเฉลี่ย และ
คานวณหาอัตราการปิ ดของแผล ดังนี้
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ผลการวิจยั
สัตว์ทดลองในแต่ละกลุ่มไม่มีความแตกต่าง
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติขนาดแผลกดทับเริ่ มต้นก่อน
เข้าการทดลองในวันที่ 14 (P=0.15) ดังรู ปที่ 3

*

รู ปที่ 5 แสดงเปอร์เซ็นคอลลาเจนที่ยอ้ มติดสี ฟ้าในแผล
ผลการศึ กษาพยาธิ วิทยาของผิวหนังบริ เวณ
แผลกดทับพบว่า กลุ่มที่ไม่ได้รับการสัน่ วันที่ 14 พบว่า
บริ เวณปากแผลเกิ ด Epithelialization แผลมีขนาดเล็ก
ลง มี จานวนของ polymorphonuclear cell ในแผลลดลง
พบกล้ามเนื้ อที่ฝ่อลีบ และหลอดเลือดลดลง แต่ยงั คงมี
exudate ของแผล ปริ มาณไฟโบรบลาสต์ และคอลลา
เจนมี ค วามหนาแน่ นมากขึ้ น ในกลุ่ม ที่ ได้รับการสั่น
พบว่ามีลกั ษณะทางพยาธิ วิทยาที่ใกล้เคียงกับในกลุ่มที่
ไม่ได้รับการสัน่ แต่มีระดับความรุ นแรงน้อยกว่า

รู ปที่ 3 แสดงขนาดของแผลกดทับเริ่ มต้นก่อนเข้าการ
ทดลอง
ในวันที่ 14 กลุ่มที่ได้รับการสัน่ สะเทือนทั้ง
ร่ างกาย (P=0.04) มีอตั ราการปิ ดของแผลสูงกว่าอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับกลุม่ ที่ไม่ได้รับการสัน่
ดังรู ปที่ 4

*

อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
ผลจากการวิจยั นี้ พบว่า การสั่น สะเทื อนทั้ง
ร่ างกายด้ ว ยความถี่ 45 เฮิ ร์ ต ความเร่ ง 0.4 จี ด้ ว ย
ระยะเวลา 30 นาที ต่อเนื่ อ งกัน 5 วัน นาน 2 สัป ดาห์
สามารถช่วยเร่ งการสมานแผล และเพิ่มการสะสมของ
คอลลาเจนในแผลในวันที่ 14 หลังจากชักนาให้หนูเกิด
แผลกดทับระดับที่ 2
ผลการศึ ก ษาพยาธิ วิ ท ยาของแผลกดทั บ
สนับสนุนการศึกษาข้างต้น ซึ่ งพบจานวนเซลล์อกั เสบ
ลดลง การสะสมของคอลลาเจนมี ม ากขึ้ น รวมถึ ง มี
Epithelialization ดีข้ ึน
กระบวนการสมานแผลปกติของร่ างกาย เริ่ ม
จากระยะ inflammation เป็ นช่วงที่ เกิ ดภาวะปวด บวม
แดง ร้ อน จากการเปลี่ ยนแปลงของหลอดเลื อดที่ ถู ก
ทาลาย และการหลัง่ สารที่ ก่อให้เกิ ดการอักเสบต่างๆ
ซึ่ งใช้ระยะเวลาหลังได้รับการบาดเจ็บ 3-5 วัน ต่อมา

รู ปที่ 4 แสดงอัตราการปิ ดของแผล
ในวันที่ 14 กลุ่มที่ได้รับการสัน่ สะเทือนทั้ง
ร่ างกาย (P=0.04) มีเปอร์เซ็นคอลลาเจนในแผลสูงกว่า
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับ
การสัน่ ดังรู ปที่ 5
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เข้าสู่ ระยะ proliferation ประมาณ 5-7 วัน ไฟโบรบลา
สต์มีการสร้างเส้นใยคอลลาเจนเพื่อทดแทนคอลลาเจน
ที่ ถู กท าลายจากภาวะการบาดเจ็บ จากนั้น เข้าสู่ ระยะ
remodeling เป็ นสัปดาห์ หรื อเป็ นปี ตามขนาดของการ
ได้รั บ บาดเจ็ บ ช่ ว งนี้ คอลลาเจนที่ ถู ก สร้ างขึ้ น จะถู ก
ปรับ ให้สมดุ ล โดยเอนไซม์ให้แผลเกิ ดความแข็งแรง
งาน วิ จั ย นี้ ศึ กษาผลใน วัน ที่ 14 ซึ่ งตรงกั บ ระยะ
remodeling พบว่าในกลุ่มที่ ได้รับการสั่นมีคอลลาเจน
ในแผลเพิ่มขึ้น
จาการศึกษาที่ผา่ นมาของ Weinheimer- Haus
et al. (2014) ถึงผลการสั่นสะเทื อนทั้งร่ างกายต่อการ
สมานแผลในหนูเบาหวาน พบว่าสามารถเร่ งการสมาน
แ ผ ล แ บ บ excisional wound ใ น วั น ที่ 7 แ ล ะ 15
หลังจากสั่นเป็ นระยะเวลา 1 และ 2 สัปดาห์ตามลาดับ
นอกจากนี้ พบว่าการสั่นสะเทือนทั้งร่ างกายยังสามารถ
เพิ่ ม ความหนาของ granulation tissue ซึ่ งสามารถบ่ ง
บอกถึงการเพิ่มขึ้นของคอลลาเจนในแผล ถึงแม้วา่ การ
วัด ปริ ม าณคอลลาเจนในแผลโดยตรงไม่ พ บความ
แตกต่างระหว่างกลุ่ม ซึ่ งงานวิจยั นี้ ได้ใช้โปรแกรมการ
สั่นเหมือนกับ Weinheimer- Haus et al. (2014) พบว่า
สามารถช่วยเพิ่มคอลลาเจนในแผลของหนู ในกลุ่มที่
ได้รับ การสั่น อย่างไรก็ตามการผลคอลลาเจนที่ ไม่ มี
การเป ลี่ ยน แป ลงใน งาน Weinheimer-Haus et al.
(2014)เนื่ อ ง ด้ ว ย ผู ้ วิ จั ย ใ ช้ ห นู เบ าห ว าน ซึ่ ง มี
ความสามารถในการสร้างคอลลาเจนที่ต่ากว่าเมื่อเทียบ
ในงานวิจยั นี้ ซ่ ึ งใช้หนู ปกติ นอกจากนี้ หนู เบาหวานที่
ใช้ใ นการทดลองถู ก ชัก น าให้ เกิ ด แผลที่ มี ค วามลึ ก
มากกว่าในงานวิจยั ซึ่งชักนาให้เกิดแผลกดทับระดับ 2
กลไกการสั่นสะเทือนทั้งร่ างกายต่อการช่วยการสมาน
แผล และเพิ่มคอลลาเจนในแผล ผูว้ ิจยั มีสมมุติฐานว่า
เกิดจาก 1.ผ่านกลไกการกระตุน้ การเพิ่มระดับ growth
hormone หรื อ GH ในกระแสเลื อ ด ฮอร์ โ มนนี้ ถู ก
เปลี่ ย นเป็ น Insulin growth factor 1 หรื อ IGF-1 ด้ว ย
กระบ วน การใน ตั บ ซึ่ ง IGF-1ส่ งผลให้ เกิ ดการ
สังเคราะห์คอลลาเจนในแผล (Doessing et al., 2010a;
Hansen et al., 2013) ร า ย ง า น ก า ร วิ จั ย ผ ล ก า ร

สัน่ สะเทื อนทั้งร่ างกายยังพบว่า สามารถเพิ่ม GH และ
IGF-1 (Bosco et al., 2000; Weinheimer- Haus et al.,
2014) ในกระแสเลื อ ด 2.ผ่านกลไกการกระตุ ้น ผนัง
endothelial cell จากแรงเฉื อ นขณะสั่น ท าให้เกิ ด การ
สร้างไนตริ กออกไซด์ (NO) บริ เวณหลอดเลือด ส่ งผล
ให้ ห ลอดเลื อ ดขยายตัว (vasodilation) ท าให้ blood
flow เพิ่ ม ขึ้ น(Ichioka et al., 2011) เลื อ ดสามารถไป
บริ เวณแผลได้ดี จึ งเกิ ด การสมานแผลได้เร็ ว 3.ผ่า น
กลไกการกระตุ ้ น การเพิ่ มระดั บ VEGF ใน แผล
(Weinheimer- Haus et al., 2014) ส่ งผ ล ให้ เกิ ด การ
สร้ างหลอดเลื อ ดใหม่ ใ นแผล ซึ่ งเพิ่ ม การไหลเวีย น
เลื อ ดบริ เวณแผล และ VEGF ช่ ว ยกระตุ ้น การเกิ ด
epithelialization บริ เวณปากแผล ส่ งผลให้แผลสมาน
เร็ ว 4.ผ่านกลไกการลดระดับสารก่อให้เกิดการอักเสบ
TNF-α (Weinheimer- Haus et al., 2014) แ ล ะ
neutrophil infiltration ในแผล เมื่ อ การอัก เสบลดลง
แผลจะสามารถสมานได้เร็ ว
ผลการสั่นสะเทื อนทั้งร่ างกายในงานวิจัยนี้
ศึ กษาการสมานแผล จากปั จจัย การสะสมของคอลลา
เจน ซึ่ งกระบวนการสมานแผลยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผล
ต่ อ การสมานแผล เช่ น การศึ ก ษาการไหลเวีย นของ
เลื อ ด(blood flow) บริ เวณแผล ความหนาแน่ น ของ
หลอดเลือด การศึ กษาระดับสารก่อให้เกิ ดการอักเสบ
สาร growth factor ต่างๆ ที่ มีผลต่อการสมานแผล เช่น
VEGF IGF-1 เป็ นต้น ดังนั้นผลของการสัน่ สะเทือนทั้ง
ร่ างกายต่ อการสมานแผลกดทับ จึ งจ าเป็ นต้อ งศึ กษา
ต่อไปในอนาคต
การสั่น สะเทื อนทั้งร่ างกายสามารถเร่ งการ
สมานแผลกดทับระดับ 2 จากการเพิ่มระดับคอลลาเจน
ในแผล ดังนั้นในกลุ่มผูป้ ่ วยที่ เป็ นแผลกดทับในระยะ
เริ่ มต้น สามารถน าการสั่ น สะเทื อ นทั้ งร่ างกายมา
ประยุกต์ใช้เพื่อเร่ งการสมานแผล หรื อลดระดับความ
รุ นแรงของแผลกดทับที่อาจพัฒนาเป็ นระดับที่ มีความ
รุ นแรงมากกว่า ซึ่ งผูป้ ่ วยมี โอกาสเสี ยชี วิตสู งจากการ
ติดเชื้อขณะที่ มีแผลกดทับ นอกจากนี้ การสั่นสะเทื อน
ทั้ งร่ า งกายสามารถใช้ใ นผู ้ป่ วยที่ น อนติ ด เตี ย ง ไม่
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สามารถเคลื่ อ นไหวร่ างกายได้ เช่ น ผู ้ป่ วยกลุ่ ม โรค
หลอดเลือดสมอง เนื่ องจากการสั่นสะเทือนทั้งร่ างกาย
อาศัยกลไกการสั่นผ่านเครื่ อง ซึ่ งผูป้ ่ วยไม่จาเป็ นต้อง
เคลื่อนไหวร่ างกายขณะสัน่
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