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การศึ กษานี้ เปรี ยบเที ยบความสามารถของขาในการรับน้ าหนักขณะลุกขึ้นยืนในอาสาสมัครบาดเจ็บไขสัน
หลังที่ เดิ นโดยไม่ใช้และใช้อุปกรณ์ช่วยเดิ นชนิ ดต่างๆ อาสาสมัครได้รับการประเมิน ความสามารถในการลงน้ าหนัก
ขณะลุกขึ้นยืนด้วยเครื่ อง digital load cells ผลการศึ กษาพบว่าอาสาสมัครที่ เดิ นโดยใช้โครงเหล็กช่วยเดิ นสามารถลง
น้ าหนักได้น้อยกว่าอาสาสมัครที่ เดิ น โดยไม่ ใช้อุป กรณ์ ช่วยอย่างมี นัยส าคัญ (p < 0.05) ผลการศึ กษานี้ ยืนยัน ความ
บกพร่ องในการลงน้ าหนักขณะลุกขึ้ นยืนในอาสาสมัครบาดเจ็บไขสัน หลัง ที่ เดิ น ได้ในระดับ ต่างๆ โดยการพัฒ นา
ความสามารถในการลงน้ าหนักขณะลุกขึ้นยืนอาจช่วยส่ งเสริ มความสามารถในการเดินของผูป้ ่ วยที่มีความสามารถใน
ระดับต่าได้
ABSTRACT
The study compared ability of lower extremities’ weight-bearing during sit-to-stand (STS) in ambulatory
patients with spinal cord injury (SCI) who walked with or without different types of walking devices. The participants
were assessed for the ability of weight-bearing during STS using digital load cells. The results showed that the ability
of weight-bearing during STS of participants who walked with a walker was significantly less than those who walked
without a walking device (p < 0.05). The findings confirm the impairments of weight-bearing ability during STS and
the improvement of this ability may promote walking ability in patients with low levels of functioning.
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ไปนานๆ อาจส่งผลกระทบอันไม่พึงประสงค์ต่อผูป้ ่ วย
ได้ เช่ น เกิ ด การเรี ย นรู ้ ก ารเดิ น แบบผิ ด ปกติ ท าให้
ปริ มาณ การลงน้ าหนั ก ที่ ขาและการท างานของ
กล้ามเนื้ อขาขณะเดิ น ลดลง เกิ ด อาการปวดของแขน
และหลังส่ ว นบน รวมถึ ง ท าให้ ต ้อ งใช้พ ลังงานและ
ความใส่ ใ จในการเคลื่ อ นไหวมากขึ้ น ซึ่ งส่ ง ผลต่ อ
ความเร็ วและระยะทางการเดินที่มีผลต่อความสามารถ
ในการมี ส่วนร่ วมในชุ มชนของผูป้ ่ วยได้ (Bateni and
Maki, 2005; Koh et al., 2002; Ulkar et al., 2003;
Visintin and Barbeau 1994; Wright and Kemp, 1992)
ด้ ว ยเหตุ น้ ี คณ ะผู ้ วิ จั ย คาดว่ า การศึ กษา
ความสามารถในการรับน้ าหนักของขาขณะลุกขึ้นยืน
ในผูป้ ่ วยบาดเจ็บ ไขสัน หลังที่ เดิ น ได้ในระดับ ต่ างๆ
อาจช่วยให้ได้ขอ้ มูลสาคัญที่ ยืนยันความบกพร่ องและ
แน วท างใน การส่ งเส ริ ม ความ สาม ารถ ใน การ
เคลื่อนไหวของผูป้ ่ วยกลุ่มนี้ได้

บทนา
ก า ร ลุ ก ขึ้ น ยื น (sit-to-stand: STS) เป็ น
กิ จ ก ร รม ก าร เค ลื่ อ น ไห ว พื้ น ฐ าน ที่ ส าคั ญ ใน
ชี วิต ประจ าวัน รวมถึ งเป็ นการเคลื่ อ นไหวก่ อ นการ
เริ่ มต้นกิจกรรมอื่นๆ เช่น การยืน และการเดิน เป็ นต้น
(Kerr et al., 2004) โดยการลุ ก ขึ้ นยื น ได้ ส าเร็ จ เป็ น
กิ จ ก รร ม ที่ มี ค วาม ท้ าท ายเชิ งก ล (mechanically
demanding task) เนื่ อ งจากการลุ ก ขึ้ นยื น ได้ เองต้อ ง
อาศัยการบิ ด หมุ น รวมถึ งการเคลื่ อ นไหวของข้อ ต่ อ
ต่างๆ ทั้งด้านระยะทางและเวลาที่สมั พันธ์กนั (Riley
et al., 1991; Mulder et al., 1992) รวมถึงต้องอาศัยการ
ทางานของกล้ามเนื้ อของข้อสะโพก ข้อเข่า และข้อเท้า
(Yoshioka et al., 2012) เพื่ อ ให้ ส ามารถรั บ น้ าหนั ก
(body-weight support) ได้ ใ กล้เคี ย งกั บ ปริ มาณของ
น้ าหนักตัว
มีรายงานว่าผูป้ ่ วยบาดเจ็บไขสันหลัง (spinal
cord injury) ส่ วนมากสามารถเดิ นได้เพียงภายในบ้าน
และจาเป็ นต้องใช้อุปกรณ์ช่วย (ร้อยละ 64) โดยเฉพาะ
โครงเหล็ ก ช่ ว ยเดิ น (walker: ร้ อ ยละ 45) (Saensook
et al., 2014) โดยระยะเวลาการฟื้ นฟูในโรงพยาบาลที่
ลดสั้นลง (จาก 98 วันในปี ค.ศ. 1970 เป็ น 36 วัน ในปี
ค.ศ. 2010) (NSCISC, 2014) อาจส่ งผลต่อความสามารถ
ของผูป้ ่ วยในวันที่ออกจากโรงพยาบาลและทาให้ผปู ้ ่ วย
มีความจาเป็ นต้องใช้อุปกรณ์ช่วยเดิ นโดยเฉพาะโครง
เหล็กช่วยเดินเพิ่มมากขึ้น ซึ่ งแม้วา่ อุปกรณ์ช่วยเดินจะมี
ประโยชน์ ห ลายอย่าง เช่ น เพิ่ ม ฐานรองรั บ น้ าหนั ก
ร่ างกาย ทาให้มีความมัน่ คงในการเคลื่อนไหวดีข้ ึน ทา
ให้เกิดการได้เปรี ยบเชิงกลโดยสามารถใช้แขนช่วยใน
การควบคุ ม การเคลื่ อ นไหวขณะเดิ น จึ งช่ วยลดแรงที่
กระทาต่อขาได้ และทาให้ผปู ้ ่ วยได้รับข้อมูลจากระบบ
ประสาทสัมผัสกาย ซึ่ งเป็ นประโยชน์ในการช่วยเริ่ ม
และหยุดการเคลื่อนไหว ดังนั้น อุปกรณ์ช่วยเดินจึงช่วย
ส่งเสริ มความสามารถในการเคลื่อนไหวและระดับการ
พึ่งพาตนเองของผูป้ ่ วย และช่วยลดภาระจากครอบครัว
และบุ คค ลรอบ ข้ า งได้ (Bateni and Maki, 2005;
Faruqui and Jaeblon, 2010) แต่การใช้อุปกรณ์ช่วยเดิน

วัตถุประสงค์ การวิจยั
เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความสามารถในการรั บ
น้ าหนักของขาขณะลุกขึ้ นยืนในอาสาสมัครบาดเจ็บ
ไขสันหลังที่ มีความสามารถในการเดิ นระดับต่างๆ ที่
แบ่งตามชนิดของอุปกรณ์ช่วยเดิน
วิธีการวิจยั
อาสาสมัคร
การศึ ก ษานี้ เป็ นการวิ จัย แบบภาคตัด ขวาง
(cross-sectional study) ใ น อ า ส า ส มั ค ร บ า ด เจ็ บ
ไขสัน หลังแบบไม่ สมบู รณ์ ที่ สามารถเดิ น ได้โดยใช้
หรื อ ไม่ ใช้อุป กรณ์ ช่ วยเดิ น ชนิ ด ต่ างๆ มี ร ะดับ ความ
รุ นแรงของการบาดเจ็บประเมินโดย American Spinal
Injury Association (ASIA) Impairment Scale: AIS C
และ D มี อายุต้ งั แต่ 18 ปี ขึ้ นไป อาสาสมัครได้รับการ
คัด ออกจากการวิจัย หากมี ค วามผิ ด ปกติ ต่ างๆ ที่ อ าจ
ส่ งผลกระทบต่อ ความสามารถในการลุกขึ้ น ยืน เช่ น
มีอาการปวด ประเมินโดย visual analog scale มากกว่า
5 ขึ้นไป มี ภาวะผิดรู ปของข้อต่อต่างๆ ไม่สามารถทา
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ตามคาสัง่ ได้ และมีภาวะทางการแพทย์ไม่คงที่ เป็ นต้น
การศึ ก ษานี้ ได้ผ่ า นการรั บ รองจากคณะกรรมการ
จริ ย ธรรมการวิจัย ในมนุ ษ ย์ มหาวิท ยาลัย ขอนแก่ น
(HE 571017) อาสาสมั ค รทุ ก รายได้ รั บ การอธิ บ าย
เกี่ ยวกับวัตถุประสงค์และวิธีการวิจยั และต้องลงนาม
ในใบยินยอมก่อนเข้าร่ วมการวิจยั

การวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึ กษานี้ ใช้สถิติเชิ งพรรณนาเพื่ออธิ บาย
ลัก ษณะทั่ว ไปของอาสาสมัค รและผลการศึ กษา ใช้
สถิ ติ Kruskal-Wallis Test เพื่ อ เป รี ยบ เที ยบ ข้ อ มู ล
ระหว่างกลุ่ม ใช้สถิติ Mann-Whitney U Test เพื่อระบุ
ความแตกต่างระหว่างคู่ โดยกาหนดระดับ นัยส าคัญ
ทางสถิติที่ p < 0.05

ระเบียบวิธีวจิ ยั
อาสาสมัครได้รับการสัมภาษณ์ขอ้ มูลพื้นฐาน
ได้แก่ อายุ เพศ น้ าหนัก ส่ วนสู ง สาเหตุและระยะเวลา
หลังการเกิดความผิดปกติ ชนิดอุปกรณ์ช่วยเดินที่ใช้ใน
ชี วิต ประจาวัน และตรวจประเมิ น ความผิ ดปกติ ข อง
ระบบประสาทสั่งการและระบบประสาทรับความรู ้สึก
เพื่ อ ระบุ ร ะดั บ และความรุ นแรงของพยาธิ ส ภาพ
จากนั้ น อาสาสมั ค รได้ รั บ การป ระเมิ น ป ริ มาณ
ความสามารถในการลงน้ าหนัก ขณะลุก ขึ้ น ยืน เอง 1
ครั้ง ด้วยเครื่ อง digital load cells โดยให้อาสาสมัครนัง่
เก้าอี้ ไม่มีที่ พกั แขน ขนาดมาตรฐานที่ มีความสู งของ
เบาะรองนัง่ จากพื้น 43 เซนติเมตร หลังตรง วางเท้าบน
เค รื่ อ ง digital load cell ห ลั ง ต่ อ แ น วข อ ง ข้ อ เข่ า
ป ร ะ ม าณ 10 เซ น ติ เม ต ร (Bohannon et al., 2012;
Etnyre and Thomas, 2007; Lord et al., 2002;
Poncumhak et al., 2013) และวางแขนข้างล าตัว หรื อ
อุปกรณ์ช่วย จากนั้นให้อาสาสมัครโน้มตัวไปข้างหน้า
พยายามลงน้ าหนักที่ขาทั้งสองข้างให้มากที่สุด เหยียด
เข่าและสะโพกลุกขึ้นยืน แล้วกลับลงนัง่ ที่เก้าอี้เช่นเดิม
ท าการทดสอบซ้ า 3 ครั้ ง แล้ว หาค่ าเฉลี่ ย โดยเครื่ อ ง
digital load cell จะรายงานข้อ มู ล ของน้ าหนั ก ในทุ ก
ช่ ว งของการลุ ก ขึ้ น ยืน เป็ นค่าปริ ม าณการลงน้ าหนัก
สู งสุ ด (maximum) การลงน้ าหนักเฉลี่ย (average) และ
การลงน้ าหนัก ต่ า สุ ด (minimum) ขณะลุ ก ขึ้ น ยืน ทั้ง
ข้อ มู ล ปริ ม าณน้ าหนั ก ที่ ล งได้จ ริ ง และร้ อ ยละของ
น้ าหนักตัว

ผลการวิจยั
การศึ ก ษานี้ มี อ าสาสมัค รเข้า ร่ ว มงานวิ จัย
จานวน 16 ราย ประกอบด้วยอาสาสมัครที่ เดิ นโดยไม่
ใช้อุป กรณ์ ช่ วยเดิ น จานวน 10 ราย เดิ น โดยใช้โครง
เหล็กช่ วยเดิ น จานวน 3 ราย และใช้ไม้เท้า จานวน 3
ราย โดยอาสาสมัค รส่ ว นใหญ่ เป็ นเพศชาย มี ค วาม
รุ นแรงของการบาดเจ็บของไขสัน หลัง ค่อนข้างน้อย
(AIS D) ตารางที่ 1 แสดงลักษณะของอาสาสมัครแต่
ละกลุ่ม โดยอายุ ดัชนี มวลกาย และระยะเวลาหลังการ
บาดเจ็บของอาสาสมัครทั้งสามกลุ่มไม่มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p > 0.05)
ตารางที่ 1 ลักษณะอาสาสมัคร
ตัวแปร

อายุ (ปี ) †
ดัชนีมวลกาย
(กก./ตร.ม.) †
ระยะเวลาหลังการ
บาดเจ็บ (เดือน) †
เพศ: ชาย (คน) *
ระดับการบาดเจ็บ:
incomplete
paraplegia (คน) *
ความรุ นแรงของการ
บาดเจ็บ: AIS D (คน) *
สาเหตุการบาดเจ็บ:
traumatic (คน) *
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ไม่ ใช้
อุปกรณ์
ช่ วยเดิน
(10 คน)

ใช้ ไม้ เท้ า

52.10 
6.99
23.51 
3.01
58.80 
44.95
10 (100)
6 (60)

50.33  18.61

55.00  7

23.24  3.49

3 (100)
3 (100)

24.61 
5.63
34.33 
22.37
2 (67)
2 (67)

10 (100)

2 (67)

0 (0)

3 (30)

1 (33)

3 (100)

(3 คน)

25.67  2.89

ใช้ โครง
เหล็กช่ วย
เดิน
(3 คน)

MMP2-4
หมายเหตุ:
†
แสดงผลการศึกษาด้วยค่าเฉลี่ย ± ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
*
แสดงผลการศึ ก ษาด้ ว ยจ านวน (ร้ อ ยละ) โดยเกณฑ์ ก าร
แบ่งกลุ่มของแต่ละตัวแปรประกอบด้วย เพศ: ชาย/หญิง, ระดับ
ก าร บ าด เจ็ บ : incomplete paraplegia/incomplete tetraplegia,
ความรุ นแรงของการบาดเจ็บ: AIS C/D และสาเหตุการบาดเจ็บ:
traumatic/non-traumatic
AIS = American Spinal Injury Association (ASIA) Impairment
Scales

รู ปที่ 1 แสดงปริ มาณการลงน้ าหนักขณะลุก
ขึ้นยืนของอาสาสมัคร โดยอาสาสมัครที่ เดินโดยไม่ใช้
อุปกรณ์ช่วยเดินสามารถลงน้ าหนักมากที่สุด ตามด้วย
กลุ่ ม ที่ ใ ช้ ไ ม้ เท้ า และกลุ่ ม ที่ ใ ช้ โ ครงเหล็ ก ช่ ว ยเดิ น
ตามลาดับ โดยความสามารถในการลงน้ าหนักสู งสุ ด
ต่าสุ ด และค่าเฉลี่ยขณะลุกขึ้นยืนของอาสาสมัครที่เดิน
โดยไม่ ใช้อุ ป กรณ์ ช่ ว ยมี ค วามแตกต่ างจากกลุ่ ม ที่ ใ ช้
โครงเหล็กช่วยเดิ นอย่างมีนัยสาคัญ (p < 0.05 รู ปที่ 1)
แต่ ไ ม่ พ บความแตกต่ า งอย่ า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ
ระหว่างอาสาสมัครที่เดินโดยใช้ไม้เท้าและกลุ่มอื่นๆ

ตารางที่ 2 แสดงคะแนนของระบบประสาท
สั่ งการแล ะระ บ บ ป ระส าท รั บ ค วาม รู ้ สึ ก ข อ ง
อาสาสมัค รทั้ งสามกลุ่ ม พบว่ า ความแข็ ง แรงของ
กล้ามเนื้ อ มัด หลัก ที่ ป ระเมิ น ตาม ASIA scores ของ
อาสาสมัครที่ เดินโดยใช้ไม้เท้ามีค่าสู งสุ ด รองลงมาคือ
กลุ่มที่ ไม่ใช้อุปกรณ์ช่วยเดิน และกลุ่มที่ใช้โครงเหล็ก
ช่วยเดิน ตามลาดับ โดยอาสาสมัครที่ใช้โครงเหล็กช่วย
เดิ นมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้ อน้อยกว่าอาสาสมัคร
อีก 2 กลุ่มอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p < 0.05)
ตารางที่ 2 ความแข็งแรงของกล้ามเนื้ อ มัด หลัก และ
ความสามารถในการรั บ ความรู ้ สึ ก ของ
อาสาสมัคร

ความ
แข็งแรง
ของ
กล้ ามเนื้อ¥
การรับ
ความรู้สึก§

ไม่ ใช้
อุปกรณ์
ช่ วยเดิน
(10 คน)

ใช้ ไม้ เท้ า

ใช้ โครง
เหล็กช่ วย
เดิน
(3 คน)

pvalue*

89.9  8.25

92.33  6.51

68.67  6.51¶

0.031

89.7  15.78

92.67  11.02

84.0  12.49

0.522

(3 คน)

รู ปที่ 1 ร้อยละของปริ มาณการลงน้ าหนักต่าสุ ด สู งสุ ด
และค่าเฉลี่ย ขณะลุกขึ้นยืนของอาสาสมัคร
อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
การวิจยั นี้ ศึกษาปริ มาณการลงน้ าหนักขณะ
ลุกขึ้นยืนในผูป้ ่ วยบาดเจ็บไขสันหลังที่มีความสามารถ
ในการเดินระดับต่างๆ ที่แบ่งตามชนิ ดของอุปกรณ์ช่วย
เดิ น ผลการศึ กษาพบว่าอาสาสมัครที่ เดิ นโดยใช้โครง
เหล็ ก ช่ ว ยเดิ น สามารถลงน้ าหนั ก ได้น้อ ยที่ สุ ด โดย
ความสามารถดังกล่าวแตกต่างจากอาสาสมัครที่ เดิ น
โดยไม่ ใ ช้ อุ ป กรณ์ ช่ ว ยอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ
(p < 0.05 รู ปที่ 1)
ผลการศึ ก ษาพบว่ า อาสาสมั ค รบาดเจ็ บ
ไขสันหลังที่เดินโดยใช้โครงเหล็กช่วยเดิน สามารถใช้
ขารองรับน้ าหนักร่ างกายขณะลุกขึ้นยืนได้นอ้ ยที่สุดคือ

หมายเหตุ : แสดงผลการศึ ก ษาด้ ว ยค่ าเฉลี่ ย ± ส่ วนเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน
* p-value จากการวิเคราะห์ดว้ ย Kruskal-Wallis test
¥
ตรวจกล้ามเนื้ อมัดหลักของแขนและขาทั้งสองข้างคะแนนเต็ม
100 คะแนน
§
ตรวจการรับความรู้สึกสัมผัส คะแนนเต็ม 112 คะแนน
¶
แตกต่างจากกลุ่มที่ ใช้ไม้เท้าและไม่ใช้อุปกรณ์ ช่วยเดิ นอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p < 0.05)
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MMP2-5
ประมาณร้อยละ 66 (รู ปที่ 1) ซึ่ งข้อมูลที่ พบนี้ อาจเกิ ด
เนื่ องจากอาสาสมัครกลุ่มนี้ มีความบกพร่ องของระบบ
ประสาทสั่งการและระบบประสาทรับความรู ้สึกมาก
ที่ สุด (ตารางที่ 2) ทาให้อาสาสมัครสามารถใช้ขาช่วย
รองรับน้ าหนักได้น้อยกว่ากลุ่มที่ ใช้ไม้เท้าหรื อไม่ใช้
อุ ป กรณ์ ช่ ว ย โดยความบกพร่ อ งดัง กล่ า วอาจท าให้
ผูป้ ่ วยมีความสามารถในการพยุงน้ าหนักขาในขณะนัง่
น้อยที่สุด ทาให้มีปริ มาณแรงกดบนเครื่ อง digital load
cells มากที่ สุ ด ขณะเริ่ ม ต้น การเคลื่ อ นไหว ท าให้ ค่ า
ต่าสุดของปริ มาณการลงน้ าหนักของอาสาสมัครกลุ่มนี้
สูงกว่ากลุ่มอื่นๆ (p < 0.05 รู ปที่ 1)
อย่ า งไรก็ ต าม ความสามารถในการลง
น้ าหนักของอาสาสมัครที่ใช้ไม้เท้าไม่แตกต่างจากกลุ่ม
ที่ เดิ น โดยไม่ ใ ช้อุ ป กรณ์ ช่ ว ย ทั้ งนี้ อาจเนื่ อ งมาจาก
ไม้เท้าเป็ นอุ ป กรณ์ ที่ ม ัก ใช้เพี ย งเพื่ อ เพิ่ ม ฐานรองรั บ
น้ าหนัก ให้ผปู ้ ่ วยมีความมัน่ ใจและรู ้สึกปลอดภัยขณะ
เดิ นโดยไม่หวังผลในการรับน้ าหนัก โดย Melis et al.
(1999) รายงานว่าไม้เท้าสามารถรองรับน้ าหนักตัวได้
เพียงร้อยละ 15-20 ซึ่ งผลการศึ กษาที่ พบนี้ สอดคล้อง
กับรายงานดังกล่าว โดยข้อมูลที่พบอาจบ่งชี้เป็ นนัยว่า
อาสาสมัครกลุ่มนี้ มีความสามารถของขาค่อนข้างดี แต่
อาจมีปัญหาในการควบคุมการทรงตัวหรื อการกลัวการ
ล้ม ที่ ท าให้ อ าสาสมัค รยัง คงจาเป็ นต้อ งใช้ไ ม้เท้าอยู่
โดยสมมติ ฐ านนี้ สอดคล้องกับ ค่ าความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้ อ โดยกลุ่มที่เดินโดยใช้ไม้เท้ามีความแข็งแรง
ของกล้ามเนื้ อมัดหลักมากที่สุดและมากกว่ากลุ่มที่เดิน
โดยไม่ใช้อุปกรณ์ช่วย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากอาสาสมัคร
กลุ่ ม นี้ ทุ ก รายมี ก ารบาดเจ็ บ ของไขสั น หลั ง แบบ
incomplete paraplegia ที่ ท าให้ อ าสาสมั ค รมี ความ
แข็งแรงของกล้ามเนื้ อแขนปกติ ในขณะที่ อาสาสมัคร
บางส่ วนในกลุ่มที่ไม่ใช้อุปกรณ์ช่วยเดินมีการบาดเจ็บ
ของไขสันหลัง แบบ incomplete tetraplegia ที่ ท าให้มี
การอ่ อ นแรงของกล้ามเนื้ อ แขน และท าให้ ค่ าความ
แข็งแรงของกล้ามเนื้อกลุ่มนี้ต่ากว่ากลุ่มที่เดินใช้ไม้เท้า
เล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างนี้ ไม่มีนัยสาคัญ
ทางสถิติ (p > 0.05)

ผลการศึ ก ษาที่ พ บนี้ ยื น ยัน ความบกพร่ อ ง
ความสามารถในการลงน้ าหนักขณะลุกขึ้นยืน โดยการ
ส่ งเส ริ ม ค วาม ส าม าร ถ ดั ง ก ล่ าว อ าจ ช่ ว ย เพิ่ ม
ความสามารถในการเดิ น ของผูป้ ่ วยได้ อย่างไรก็ตาม
การศึกษานี้ มีอาสาสมัครเข้าร่ วมการวิจยั ค่อนข้างน้อย
โดยเฉพาะกลุ่ ม ที่ ใ ช้ไ ม้เท้า และโครงเหล็ ก ช่ ว ยเดิ น
รวมถึงยังขาดกลุ่มที่ใช้ไม้ค้ ายัน โดยผลการศึ กษาช่วย
บ่ ง ชี้ ค วาม บ ก พ ร่ อ ง แ ต่ ยั ง ไ ม่ ส าม าร ถ ยื น ยั น
ประสิ ทธิ ภาพของการพัฒนาความสามารถของผูป้ ่ วย
ได้ ดัง นั้ น การศึ ก ษาในอนาคตจึ ง ควรเพิ่ ม จ านวน
อาสาสมัครที่มีความสามารถในการเดินระดับต่างๆ ให้
ครอบคลุม รวมถึงศึกษาผลของการฝึ กการลงน้ าหนัก
ขณะลุกขึ้นยืนต่อการพัฒนาความสามารถด้านการเดิน
ในผูป้ ่ วยบาดเจ็บไขสันหลัง
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