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บทคัดย่ อ
การศึ กษานี้ เป็ นการวิจยั กึ่ งทดลอง (Quasi-experimental study) เพื่อศึ กษาผลของการฝึ กบริ หารเท้าด้วยการ
เหยียบกะลาต่อความสามารถในการเดิ นในผูป้ ่ วยเบาหวานชนิ ดที่ 2 ที่ มีภาวะการเสื่ อมของเส้นประสาทส่ วนปลาย
จานวน 17 คน อายุ 50-75 ปี และมีระยะเวลาการเป็ นโรคเบาหวานเฉลี่ย 7.89 ± 5.81 ปี อาสาสมัครได้รับการฝึ กบริ หาร
เท้าด้ว ยการเหยีย บกะลาครั้ งละ 30 นาที /วัน 3 วัน /สั ป ดาห์ เป็ นเวลาทั้ง สิ้ น 4 สั ป ดาห์ ก่ อ นเข้า และหลัง การฝึ ก
อาสาสมัครได้รับการประเมินความเร็ วในการเดิ นปกติ ความเร็ วในการเดิ นสู งสุ ด ความแข็งแรงของกล้ามเนื้ อข้อเท้า
และองศาการเคลื่อนไหวของข้อเท้า ผลของการศึกษาพบว่าหลังการฝึ กอาสาสมัครมีความเร็ วในการเดินปกติ ความเร็ ว
ในการเดินสู งสุ ด ความแข็งแรงของกล้ามเนื้ อข้อเท้า และองศาการเคลื่อนไหวของข้อเท้า เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ (p≤0.001) โดยผลของความเร็ วในการเดินที่ เพิ่มขึ้นน่ าจะเกิ ดจากลักษณะเฉพาะของกะลาและกิ จกรรมการฝึ กที่
ช่วยส่ งเสริ มปั จจัยที่ช่วยเพิ่มการทางานของเท้าในการพัฒนาความเร็ วในการเดิ นในผูป้ ่ วยเบาหวานที่มีภาวะการเสื่ อม
ของเส้นประสาทส่วนปลายให้ดีข้ ึน
ABSTRACT
This study was a quasi-experimental study to investigate the effects of coconut shell stepping exercise on
walking speed in 17 diabetes mellitus patients with peripheral neuropathy. Subjects were 50-75 years of age and had
average diabetic duration 7.89 ± 5.81 years. All subjects were received a 30-minute training program 3 times/week,
for 4 weeks. Before and after training, the subjects were evaluated for self-selected walking speed, fastest walking
speed, ankle muscle strength and range of motion. The findings showed that after training, the coconut shell stepping
exercise significantly improved walking speed, ankle muscle strength and range of motion (p≤0.001). The increased
walking speed may result from specific characteristics of coconut shells and training activities which are able to
promote ankle function to improve walking speed in diabetes mellitus patients with peripheral neuropathy.
คาสาคัญ: โรคเบาหวาน การบริ หารเท้าด้วยการเหยียบกะลา ความสามารถการเดิน
Keywords: Diabetes mellitus, Coconut shell stepping exercise, Walking ability
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et al., 2004) ดังนั้น กิจกรรมการรักษาที่มีประสิ ทธิภาพ
เพื่อลดภาวะการเสื่ อมของเส้นประสาทส่ วนปลายและ
เพิ่มความสามารถในการเดินจึงจาเป็ นในผูป้ ่ วยกลุ่มนี้
ปั จจุบนั ได้มีการนากิจกรรมการบริ หารเท้าด้วย
การเหยี ย บกะลามาใช้ เพื่ อ ลดภาวะการเสื่ อมของ
เส้ น ประสาทส่ วนปลายผู ้ ป่ วยเบาหวาน Borisut
et al. (2009) พบว่าการบริ หารเท้าด้วยการเหยียบกะลา
เป็ นเวลา 1 เดื อน สามารถลดอาการชาเท้าได้มากกว่า
การให้ความรู ้ในการดูแลเท้าอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
อย่างไรก็ตาม ปั จจุบนั ยังไม่มีการศึกษาถึงผลของการ
บริ หารเท้าด้วยการเหยียบกะลาต่อความสามารถในการ
เดิ น ของผู ้ป่ วยเบาหวานชนิ ด ที่ 2 ที่ มี ก ารเสื่ อมของ
เส้นประสาทส่ วนปลาย การศึ กษานี้ จึงมีวตั ถุประสงค์
เพื่อศึ กษาผลของการบริ หารเท้าด้วยการเหยียบกะลา
ต่อความสามารถในการเดินในผูป้ ่ วยเบาหวานชนิ ดที่ 2
ที่มีภาวะการเสื่ อมของเส้นประสาทส่วนปลายบริ เวณเท้า

บทนา
ก ารเสื่ อ ม ข อ งเส้ น ป ระ ส าท ส่ วน ป ล าย
(peripheral neuropathy) เป็ นภาวะแทรกซ้อนที่ พบได้
บ่ อ ยในผู ้ป่ วยเบาหวานชนิ ด ที่ 2 ส่ ว นใหญ่ ม ัก เกิ ด
บริ เวณเท้า โดยสามารถพบได้มากถึงร้ อยละ 30 ของ
ผูป้ ่ วยทั้งหมด นอกจากนี้ อุบตั ิการณ์การการเสื่ อมของ
เส้น ประสาทส่ วนปลายบริ เวณเท้าจะเพิ่ มมากขึ้ น ถึ ง
ร้อยละ 25 และ 30 เมื่อผูป้ ่ วยเป็ นโรคเบาหวานนาน 5
ปี และ 10 ปี ตามล าดั บ (Menz et al., 2004; Patel
et al., 2008) การเสื่ อ มของเส้ น ประสาทส่ ว นปลาย
สามารถเกิ ดขึ้ นได้กบั เส้นประสาทรั บความรู ้สึกและ
เส้นประสาทสั่งการ ซึ่ งมีผลต่อการทางานของเท้าใน
การควบคุ ม การเคลื่ อ นไหว (Gutierrez et al., 2001;
Head, 2006; Menz et al., 2004; Patel et al., 2008;
Schwartzet et al., 2 0 0 8 ) ห า ก ก า ร เสื่ อ ม ข อ ง
เส้นประสาทเกิดขึ้นที่เส้นประสาทรับความรู ้สึก มักจะ
ทาให้เท้าเกิ ด อาการชาและการรั บ ความรู ้ สึก ของเท้า
ลดลง แต่ ห ากเกิ ด ขึ้ น ที่ เส้น ประสาทสั่งการจะท าให้
กล้ามเนื้ อเท้าอ่อนแรงและการเคลื่อนไหวของข้อเท้า
ลดลง (Bus et al., 2002; Gutierrez et al., 2001; Lord
et al., 1 9 9 3 ; Simoneau et al., 1 9 9 6 ; Tantisiriwat
et al., 2008) ซึ่ งผลกระทบดั ง กล่ า วส่ งผลให้ ก าร
ควบคุ มการเคลื่ อนไหวของข้อเท้า ในขณะเดิ น ลดลง
(Menz et al., 2004; Patel et al., 2008) จากการศึ กษาที่
ผ่ า นมาพบว่ า ผู ้ ป่ วยเบาหวานที่ มี ก ารเสื่ อมของ
เส้นประสาทส่ วนปลาย มักมีความสามารถในการเดิ น
ลดลง เช่น มีระยะก้าวสั้นลง ใช้เวลาในการก้าวนานขึ้น
องศาการเคลื่ อ นไหวของข้อ เท้าขณะเดิ น ลดลงแรง
ปฏิ กิ ริยาระหว่างเท้าและพื้ น ขณะเดิ น ลดลง เป็ นต้น
ความบกพร่ อ งดังกล่าวส่ งผลกระทบให้ความเร็ วใน
การเดินลดลง ซึ่งพบว่ามักมีความสัมพันธ์กบั การลดลง
ของภาวะสุ ข ภาพด้วย เช่ น มี ก ารเพิ่ มขึ้ น ของจานวน
ค รั้ งข อ งก ารก าร เจ็ บ ป่ วยแ ล ะ ก าร เข้ า รั บ ก าร
รักษาพยาบาล อัตราการเกิ ดโรคเรื้ อรั ง การจากัดการ
เคลื่ อ นไหวหรื อ ทุ พ พลภาพ และอัต ราการเสี ย ชี วิ ต
(Cesari et al., 2 0 0 5 ; Graham et al., 2 0 0 8 ; Sayers

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาผลของการบริ หารเท้าด้วยการเหยียบ
กะลาเป็ นเวลา 4 สั ป ดาห์ ต่ อ ความเร็ วในการเดิ น ใน
ผู ้ป่ วยเบาหวานชนิ ดที่ 2 ที่ มี ภ าวะการเสื่ อมของ
เส้นประสาทส่วนปลายบริ เวณเท้า
วิธีการวิจยั
อาสาสมัคร
การศึ กษานี้ เป็ นการวิจัยกึ่ งทดลอง โดยมี การ
ปกปิ ด (blind) ผูว้ ดั ในอาสาสมัครผูป้ ่ วยเบาหวานชนิ ด
ที่ 2 จ า น ว น อ า ส า ส มั ค ร ค า น ว ณ จ า ก สู ต ร
Z α  Zβ 2 σ 2 โดยใช้ค่ า μ  μ เท่ ากับ 4.4
n 

μ1  μ 2 2

1

2

แล ะค่ า σ 2 เท่ ากั บ 5.0 (Cho et al., 2012) โด ยได้
อาสาสมัครจานวน 17 คน อาสาสมัครต้องมีอายุ 50-75
ปี มีระยะเวลาการเป็ นโรคเบาหวานอย่างน้อย 5 ปี และ
มีการสู ญเสี ยการรับความรู ้สึกบริ เวณฝ่ าเท้าซึ่งประเมิน
โดยใช้ monofilament อย่างน้อย 1 จุ ด อาสาสมัครถูก
คัด ออกจากการวิ จัย เมื่ อ มี ภ าวะทางการแพทย์ที่ มี

- 785 -

MMP8-3
โดยให้เท้าข้างใดข้างหนึ่ งอยูด่ า้ นหน้า ถ่ายน้ าหนักไป
ทางด้ า นหน้ า เยื้ อ งไปด้ า นข้า งและถ่ า ยน้ าหนั ก ไป
ทางด้ า น ห ลั ง เยื้ อ งไปด้ า นข้ า ง (antero-lateral and
postero-lateral weight shifting) 2.5 นาที อาสาสมัค ร
เปลี่ยนเอาเท้าอีกข้างหนึ่งไว้ดา้ นหน้าและทาเช่นเดิมอีก
2.5 นาที (1ง)
2. การยืดกล้ามเนื้ อบนกะลา: อาสาสมัครยืน
ให้เท้าข้างใดข้างหนึ่ งอยู่ดา้ นหน้า วางปลายเท้าทั้ง 2
ข้างบนกะลา ส้น เท้า ทั้ง 2 ข้างวางติ ดพื้ น จากนั้น ให้
อาสาสมัครถ่ายน้ าหนักตัวไปทางด้านหน้าค้างไว้ 10
วินาที และถ่ายน้ าหนักตัวไปทางด้านหลังค้างไว้ 10
วินาที ทาต่อเนื่ องเป็ นเวลา 2.5 นาที จากนั้น สลับ เอา
เท้าอีกข้างหนึ่ งไว้ดา้ นหน้าและทาเช่นเดิมอีก 2.5 นาที
(1จ)
3. การเดิ นบนกะลา: อาสาสมัครเดิ นไปและ
กลับบนแนวเดิ นกะลายาว 6 เมตร โดยพยายามไม่ใช้
มื อ ช่ ว ยพยุง ให้ ได้ม ากที่ สุ ด ต่ อ เนื่ อ งกัน เป็ นเวลา 10
นาที (1ฉ)

ผลกระทบต่ อ การเข้าร่ วมโปรแกรมการฝึ กและการ
ทดสอบ ได้แก่ มี การผิดรู ปหรื อแผลเบาหวานบริ เวณ
เท้า มีความผิดปกติทางการมองเห็ นที่ไม่สามารถแก้ไข
ได้โดยการใส่แว่นสายตาหรื อคอนแท็กซ์เลนส์ มีความ
ผิดปกติของระบบหูช้ นั ใน หรื อมีอาการปวดของระบบ
กระดูกและกล้ามเนื้ อ โดยมีระดับการปวดที่ ประเมิ น
โดยใช้ visual analog scales ตั้งแต่ 5 ขึ้นไป การศึกษานี้
ได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการการวิจยั ในมนุษย์
มหาวิท ยาลัย ขอนแก่ น อาสาสมัค รทุ ก รายได้รับ ฟั ง
คาอธิบายวิธีการวิจยั และต้องลงนามในใบยินยอมก่อน
เข้าร่ วมการวิจยั
ระเบียบวิธีวจิ ยั
อาสาสมัครทุ กคนเข้าร่ วมการวิจัยเป็ นเวลา 4
สัปดาห์ ในวันแรกอาสาสมัครได้รับการสัมภาษณ์และ
ประเมิ น ข้อมู ลลักษณะพื้ นฐาน ได้แก่ เพศ อายุ ดัชนี
มวลกาย ประวัติการเป็ นเบาหวาน จากนั้นอาสาสมัคร
ได้รับ การฝึ กบริ หารเท้าด้วยการเหยียบกะลา โดยใช้
เวลาในการฝึ กรวมทั้ง สิ้ น ครั้ งละ 30 นาที /วัน 3 วัน /
สั ป ดาห์ เป็ นเวลาทั้ งสิ้ น 4 สั ป ดาห์ (12 ครั้ ง) โดย
รายละเอียดการฝึ กการบริ หารเท้าด้วยการเหยียบกะลา
มีดงั นี้
อาสาสมัครได้รับการฝึ กบนแนวเดินกะลายาว 6
เมตร กะลาที่ใช้ในการฝึ กมีความสู งที่วดั ระยะจากฐาน
ถึงยอดกะลา 8-10 เซนติเมตร โดยใช้กะลาทั้งตัวผูแ้ ละ
ตัวเมียกะลาทุกอันได้รับการหุม้ ด้วยฟองน้ าเพื่อลดแรง
กดบริ เวณฝ่ าเท้าขณะฝึ ก และด้านในของกะลาหล่ อ
ด้วยปู นซี เมนต์เพื่อ เพิ่ มความแข็งแรงของกะลา (1ก)
การบริ หารเท้าด้วยการเหยียบกะลาประกอบด้วยการ
ฝึ ก 3 กิจกรรม คือ
1. การฝึ กถ่ายน้ าหนักบนกะลา: อาสาสมัค ร
ยืนบนกะลาบริ เวณกลางฝ่ าเท้า เท้า 2 ข้างวางห่ างกัน
เท่ า กั บ ความกว้า งของข้อ สะโพก ถ่ า ยน้ าหนั ก ไป
ทางด้านหน้า-หลัง (anterior-posterior weight shifting)
เป็ นเวลา 5 นาที (1ข) ถ่ายน้ าหนักไปทางด้านซ้าย-ขวา
(lateral weight shifting) เป็ นเวลา 5 นาที (1ค) จากนั้น
ให้อาสาสมัครยืนบนกะลาบริ เวณกลางฝ่ าเท้าเช่นเดิ ม

(1ก)

(1ข)

(1ค)

(1ง)

(1จ)
(1ฉ)
รู ปที่ 1 แสดงท่าการฝึ กบริ หารเท้าด้วยการเหยียบกะลา
ก่อนและหลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 4 อาสาสมัครได้รับการ
ประเมินความเร็ วในการเดิ นปกติและความเร็ วในการ
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MMP8-4
เดิ น สู งสุ ด ประเมิ น องศาการเคลื่ อ นไหวของข้อ เท้า
และความแข็งแรงของกล้ามเนื้ อข้อเท้า โดยมี วิธีการ
ประเมินดังนี้
การประเมิ น ความเร็ วในการเดิ น อาสาสมัค ร
ได้รั บ การประเมิ น ความเร็ ว ในการเดิ น โดยใช้ก าร
ทดสอบ 10-meter walk test (10MWT) ซึ่ งเป็ นการวัด
ความเร็ วในการเดิ น เป็ นระยะทาง 10 เมตร โดยเดิ น
ด้วยความเร็ วปกติและความเร็ วสู งสุ ด ผูว้ ิจยั จับเวลาที่
ใช้ในการเดิ น ในช่ ว งระยะ 4 เมตรตรงกลางของการ
เดิ น อาสาสมัครทาการทดสอบ 3 ครั้ง และบันทึ กผล
โดยใช้ค่าเฉลี่ ย การเปลี่ ยนแปลงความเร็ วในการเดิ น
0.0 5 เม ต ร/วิ น าที แ ส ด งถึ งก าร เป ลี่ ยน แ ป ล ง
ความสามารถทางคลินิก (Persad et al., 2010)
การประเมินองศาการเคลื่อนไหวของข้อเท้าที่
อาสามาสมัคสามารถทาได้เอง (active ROMโดยใช้โก
นิ โอมิเตอร์ ผูว้ จิ ยั ประเมินองศาการเคลื่อนไหวของข้อ
เ ท้ า 4 ทิ ศ ท า ง คื อ ankle dorsiflexion, ankle
plantarflexion, ankle inversion แ ล ะ ankle eversion
โดยวัดองศาการเคลื่อนไหวของข้อเท้าในแต่ละทิศทาง
3 ค รั้ ง แล้ ว ห าค่ าเฉ ลี่ ย องศ าการเคลื่ อน ไห วที่
เปลี่ ย นแปลงไป 6 องศา แสดงถึ ง การเปลี่ ย นแปลง
ความสามารถทางคลินิก (Richard et al., 1987)
การประเมินความแข็งแรงของกล้ามเนื้ อข้อเท้า
ด้ ว ย hand held dynamometer (HHD) โด ยใช้ break
test techniques ผู ้ วิ จั ย ป ระเมิ น ความแ ข็ ง แรงของ
ก ล้ าม เนื้ อ ข้ อ เท้ า 4 ก ลุ่ ม ก ล้ า ม เนื้ อ คื อ ankle
dorsiflexors, ankle plantarflexors, ankle invertors และ
ankle evertors โดยวัดกลุ่มกล้ามเนื้ อละ 3 ครั้ง แล้วหา
ค่ า เฉลี่ ย ซึ่ งความแข็ ง แรงของข้ อ เท้ า dorsiflexors,
plantarflexors, invertors และ evertors ที่ เปลี ยนแปลง
7.92 N, 11.58 N, 5.46 N และ 4.90 N ตามลาดับแสดง
ถึ งการเปลี่ ยนแปลงความสามมารถทางคลิ นิ ก (Hall
et al., 2015)

การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
ใช้สถิติพรรณนาในการอธิ บายลักษณะพื้นฐาน
ของอาสาสมัครและผลการศึ กษา ใช้สถิติ Paired t-test
เปรี ยบเทียบผลการศึ กษาระหว่างก่อนและหลังการฝึ ก
โดยกาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ค่า p<0.05
ผลการวิจยั
อาสาสมัครผูป้ ่ วยเบาหวานชนิ ดที่ 2 จานวน 17
คน เข้า ร่ ว มการฝึ กบริ ห ารเท้าด้ว ยการเหยีย บกะลา
อาสาสมัคร มี ลกั ษณะพื้นฐานทางด้านอายุ เพศ ดัชนี
มวลกาย ระยะเวลาการเป็ นเบาหวาน และการสู ญเสี ย
การรั บความรู ้ สึกบริ เวณฝ่ าเท้าดัง แสดงในตารางที่ 1
ส่ วนตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินความสามารถใน
การเดินโดยใช้ 10MWT ทั้งความเร็ วปกติและความเร็ ว
สู งสุ ด ผลการศึ กษาพบว่า หลังการฝึ กบริ หารเท้าด้วย
การเหยียบกะลา อาสาสมัครมีความเร็ วในการเดินปกติ
และความเร็ วสู งสุ ดเพิ่ มขึ้ น อย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิ ติ
(p<0.001) นอกจากนี้ พบว่าองศาการเคลื่อนไหวของ
ข้อ เท้าในทิ ศ ของ right dorsiflexion, left dorsiflexion,
left eversion มีการเพิ่มขึ้นหลังการฝึ กอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิ ติ (p<0.001, <0.001 และ 0.014 ตามล าดับ ;
ตารางที่ 3) ความแข็งแรงของกล้ามเนื้ อข้อเท้าทุกกลุ่ม
เพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติหลังการฝึ ก (p≤0.001;
ตารางที่ 4)
ตารางที่ 1 ลักษณะพื้นฐานของอาสาสมัคร
ตัวแปร
ผลการศึกษา
อายุ (ปี )*
62.64 ± 5.21
†
เพศ ชาย/หญิง: คน (ร้อยละ)
6 (35)/11(65)
ดัชนีมวลกาย (กก/ม2)*
23.52 ± 3.73
ระยะเวลาการเป็ นโรคเบาหวาน (ปี )* 7.89 ± 5.81
การเสี ยความรู ้สึกบริ เวณเท้า (คะแนน)* 4.11 ± 2.68
หมายเหตุ : * แสดงผลการศึ ก ษาด้ว ยค่ าเฉลี่ ย ± ส่ ว น
เบี่ ยงเบนมาตรฐาน, † แสดงผลการศึ กษา
ด้วยจานวน (ร้อยละ)
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MMP8-5
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความเร็ วในการเดินของอาสาสมัคร 17 คน
ความเร็ วในการเดิน (เมตร/วินาที)*
ก่อนการฝึ ก
หลังการฝึ ก
p-value
ความเร็ วปกติ
1.04 ± 0.11
1.19 ± 0.13
<0.001†
ความเร็ วสูงสุด
1.39 ± 0.19
1.61 ± 0.19
<0.001†
หมายเหตุ: *แสดงผลการศึ กษาด้วยค่าเฉลี่ย ± ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช้ Pair simple
t-test, †แสดงความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ตารางที่ 3 ผลการประเมินองศาการเคลื่อนไหวของข้อเท้าของอาสาสมัคร 17 คน
องศาการเคลื่อนไหวของข้อเท้า (องศา) *
ก่อนการฝึ ก
หลังการฝึ ก

p-value

Right dorsiflexion

10.82 ± 5.66

15.29 ± 3.04

<0.001†

Left dorsiflexion

12.50 ± 7.38

17.00 ± 5.03

0.001†

Right plantarflexion

29.52 ± 8.99

29.82 ± 7.08

0.831

Left plantarflexion

26.82 ± 7.44

26.82 ± 5.62

1.000

Right inversion

17.14 ± 6.70

18.67 ± 5.84

0.225

Left inversion

16.02 ± 7.97

17.17 ± 5.02

0.249

Right eversion

12.61 ± 5.00

14.88 ± 6.42

0.098

Left eversion
9.94 ± 5.40
13.29 ± 5.81
0.014†
หมายเหตุ: *แสดงผลการศึกษาด้วยค่าเฉลี่ย ± ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช้ Pair simple
t-test , †แสดงความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ตารางที่ 4 ผลการประเมินความแข็งแรงกล้ามเนื้อข้อเท้าของอาสาสมัคร 17 คน
ความแข็งแรงกล้ามเนื้อข้อเท้า (ปอนด์)*

ก่อนการฝึ ก

หลังการฝึ ก

p-value

Right dorsiflexors

17.79 ± 4.01

23.44 ± 3.75

<0.001†

Left dorsiflexors

18.00 ± 5.28

23.91 ± 4.00

<0.001†

Right plantarflexors

15.70 ± 3.82

18.85 ± 2.66

0.001†

Left plantarflexors

14.94 ± 2.78

18.38 ± 2.52

<0.001†

Right invertors

12.88 ± 2.88

15.97 ± 2.62

<0.001†

Left invertors

12.20 ± 3.14

15.44 ± 2.74

<0.001†

Right evertors

11.55 ± 1.98

14.55 ± 2.99

0.001†

Left evertors
11.08 ± 2.15
14.23 ± 3.09
0.001†
หมายเหตุ: *แสดงผลการศึกษาด้วยค่าเฉลี่ย ± ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช้ Pair simple
t-test , †แสดงความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
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MMP8-6
ของร่ างกาย โดยเมื่อมีการถ่ายน้ าหนักไปทางด้านหน้า
ขณะที่ ยืนบนกะลาจะเป็ นการกระตุน้ การทางานของ
กล้ามเนื้ อข้อเท้าและสะโพกทางด้านหลังเพื่อให้รักษา
สมดุ ล ร่ า งกาย ในทางตรงกั น ข้า ม หากมี ก ารถ่ า ย
น้ าหนักไปทางด้านหลังขณะที่ยืนบนกะลา จะเป็ นการ
กระตุน้ การท างานของกล้ามเนื้ อเท้าและสะโพกทาง
ด้านหน้า ซึ่งสภาวะดังกล่าวช่วยกระตุน้ การทางานของ
ข้ อ เท้ า และข้ อ ส ะโพ กใน การป รั บ เป ลี่ ยน การ
เคลื่อนไหวเพื่อรักษาสมดุลของร่ างกาย (ankle and hip
strategy) ในการควบคุมการทรงท่าขณะเคลื่อนไหวให้
ดีมากยิง่ ขึ้น (Rose, 2003)
นอกจากนี้ มี รายงานว่าความเร็ วในการเดิ น ที่
เพิ่มขึ้นมีความสัมพันธ์กบั การเพิ่มขึ้นของระยะการก้าว
(step length) โดยการเพิ่มระยะการก้าวต้องอาศัยความ
แข็งแรงและช่วงการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้ อข้อเท้าที่
ดี เพื่ อป รั บ เป ลี่ ย น รู ป แบ บ การเดิ น ทั้ งท างด้ า น
จลนศาสตร์ และจลศาสตร์ เพื่อตอบสนองต่องานและ
สิ่ งแวดล้อมได้ เช่น การเปลี่ ยนแปลงความเร็ วในการ
เดิ น เป็ น ต้ น (Bendall et al., 1989; Neptune et al.,
2007; Orendurff et al., 2007) ก าร ศึ ก ษ าที่ ผ่ าน ม า
รายงานว่า ระยะการก้าวที่ เพิ่มขึ้ นมี ความสัมพันธ์กับ
ความยื ด หยุ่ น ของข้ อ เท้ า และความแข็ ง แรงของ
กล้ามเนื้ อถีบปลายเท้าลง (ankle plantarflexors) ในการ
หดตัวแบบ eccentric contraction ซึ่ งพบว่าในขณะที่ขา
ข้างหนึ่ งยืนติดพื้น (stance leg) มักมีช่วงการเคลื่อนไหว
ของการกระดกข้อเท้าขึ้น (ankle dorsiflexion) เพิ่มขึ้น
(Bogey et al., 2010; Sutherland et al., 1980) นอกจากนี้
ระยะการก้าวที่เพิ่มขึ้นมีความสัมพันธ์กบั ความแข็งแรง
ของกล้ า มเนื้ อถี บ ปลายเท้ า ลงในการหดตั ว แบบ
concentric contraction ในช่ วงสุ ด ท้ายของการเดิ น ใน
ขาข้างที่ ยืนติดพื้น (late stance phase) ซึ่ งความแรงใน
การหดตัวของกล้ามเนื้ อมัดนี้ ที่มากขึ้ นจะช่วยในการ
เคลื่อนจุดศูนย์กลางร่ างกายไปด้านหน้าให้ไกลขึ้น ซึ่ ง
สัมพันธ์กบั ระยะการก้าวที่เพิ่มขึ้น (Bogey et al., 2010;
Neptune et al., 2007; Orendurff et al., 2007) การฝึ ก
การบริ หารเท้ า ด้ ว ยการเหยี ย บกะลานอกจากจะมี

อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
การวิจยั นี้ ศึกษาผลของการบริ หารเท้าด้วยการ
เหยียบกะลาเป็ นเวลา 4 สัปดาห์ ในผูป้ ่ วยเบาหวานที่ มี
ภาวะการเสื่ อมของเส้ น ประสาทส่ วนปลาย ผล
การศึกษาพบว่า หลังการฝึ กบริ หารเท้าด้วยการเหยียบ
กะลา อาสาสมัค รมี ค วามเร็ ว ในการเดิ น ปกติ และ
ความเร็ วสู งสุ ดเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ซึ่ งผล
ของภาวะการเสื่ อมของเส้นประสาทส่ วนปลายมักทา
ให้ผูป้ ่ วยเบาหวานมีการรับความรู ้สึกบริ เวณเท้าและ
การเคลื่ อ นไหวของเท้ าลดลง ท าให้ ผู ้ป่ วยกลุ่ ม นี้ มี
ลักษณะการเดิ นที่ ผิดปกติ และนาไปสู่ การมีความเร็ ว
ในการเดินลดลง (Menz et al., 2004; Patel et al., 2008)
ความเร็ วในการเดินที่เพิ่มขึ้นจากการวิจยั นี้ อาจเกิดจาก
ลักษณะเฉพาะของกะลาและกิจกรรมการฝึ กที่ ช่วยลด
ผลกระทบที่ เกิ ด จากการเสื่ อ มของเส้น ประสาทส่ วน
ปลาย และส่ ง เสริ ม ปั จ จัย ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การพัฒ นา
ความเร็ วในการเดิน ได้แก่ การพัฒนาความสามารถใน
การรั บความรู ้ สึก ความสามารถในการทรงท่ า ความ
แข็งแรงของกล้ามเนื้ อข้อเท้า และช่วงการเคลื่อนไหว
ของข้อเท้าขณะเดินให้เพิ่มมากขึ้น
เมื่อพิจารณาลักษณะของกะลาพบว่า กะลาเป็ น
วัตถุที่มี ส่วนโค้งนู น เมื่ อยืน หรื อเดิ นบนกะลาจะเกิ ด
แรงกดที่ เท้ า เสมื อ นเป็ นการนวด ซึ่ งสามารถช่ ว ย
กระตุน้ การรับความรู ้สึก เพิ่มการไหลเวียนเลือด และ
ล ด อ าก าร ช าบ ริ เว ณ เท้ า ( Borisut et al., 2 0 0 9 ;
Cho et al., 2012; Namkorn et al., 2013 Vaillant et al.,
2009) การนวดยังช่วยยืดกล้ามเนื้ อบริ เวณฝ่ าเท้า ทาให้
องศาการเคลื่ อ นไหวของข้อ เท้ า ดี ข้ ึ น(Chatchawan
et al., 2015; Namkorn et al., 2013) นอกจากนี้ การยืน
บนกะลาที่ เป็ นวัส ดุ ที่ มี ห น้ าตัด แคบและมี ค วามสู ง
ร่ ว มกั บ การฝึ กที่ มี กิ จ กรรมการถ่ า ยน้ าหนั ก ไปใน
ทิศทางต่าง ๆ ได้แก่ ไปด้านหน้า-หลัง ไปด้านข้างซ้ายขวา ด้านหน้าเยื้องไปด้านข้าง และด้านหลังเยื้อ งไป
ทางด้านข้าง เป็ นการเพิ่มความท้าทายในการควบคุ ม
การทรงท่า เนื่ องจาก การยืนหรื อเดินบนกะลาเป็ นการ
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