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หลักการและวัตถุประสงค: ภาวะหลอดเลื อ ดสมองมั ก
ทำใหผูปวยมีภาวะอัมพาตครึ่งซีกที่สงผลตอความสามารถ
ดานการเดิน ปจจุบันยังไมมีรายงานระดับความสามารถ
ในการเขารวมในชุมชนในผปู ว ยโรคหลอดเลือดสมองทีเ่ ดินโดย
ใชหรือไมใชอุปกรณชวยเดิน การศึกษาครั้งนี้ไดศึกษาและ
เปรียบเทียบความสามารถในการมีสวนรวมในชุมชนของ
ผปู ว ยโรคหลอดเลือดสมอง โดยใชการประเมินความเร็วและ
ระยะทางในการเดิน
วิธีการศึกษา: อาสาสมัครเปนผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
ที่ ส ามารถเดิ น ได เ องจำนวน 42 ราย แบ ง เป น 3 กลุ ม
ตามลักษณะอุปกรณชวยเดินที่ใชอาสาสมัครทั้งหมดไดรับ
การประเมิ น ความสามารถในการเดิ น โดยใช ก ารทดสอบ
การเดินระยะทาง 10 เมตร และระยะทางการเดินในเวลา 6
นาที
ผลการศึกษา: อาสาสมัครที่เดินโดยไมใชอุปกรณชวยเดิน
สามารถเดินไดเร็วและไดระยะทางมากที่สุด รองลงมาคือ
อาสาสมัครที่เดินโดยใชไมเทาขาเดียวและไมเทาหลายขา
ตามลำดั บ โดยอาสาสมั ค รในแต ล ะกลุ ม สามารถเดิ น ได
ดวยความเร็วปกติเฉลี่ย 0.25-0.70 เมตร/วินาที ความเร็ว
สู ง สุ ด เฉลี่ ย 0.31-0.93 เมตร/วินาที และระยะทางเฉลี่ย
78-238 เมตร
สรุป: ความสามารถดานการเดินของอาสาสมัครยังนอยกวา
ระดับความสามารถขัน้ ต่ำสำหรับการเขารวมทำกิจกรรมในชุมชน
(ความเร็วอยางนอย 0.80 เมตร/วินาที และระยะทางอยางนอย
*

Background and objectives: Stroke likely makes the
patients to have hemiplegia that affects their walking
ability. Currently, there is no report on the ability of
community participation in patients with stroke who
walked with and without assistive devices. This study
investigated and compared ability of community
participation in these patients using walking speed and
walking distance.
Methods: Subjects were 42 independent ambulatory
patients with stroke. They were divided into three groups
according to the types of device used. All subjects were
assessed for their walking ability using the 10-meter walk
test (10MWT) and 6-minute walk test (6MWT).
Results: Subjects who walked without a walking
device could walk at the fastest speed and longest
distance, followed by those who walked with a single
cane and multiple-legged cane, respectively. Their
average comfortable speed ranged from 0.25-0.70 m/s,
with the average fastest speed of 0.31-0.93 m/s and
average distance of 78-238 meters.
Conclusions: Walking ability of the subjects was
obviously less than that required as a minimum level for
community participation (a walking speed at least 0.80
m/s, a minimum walking distance of 332 meters).
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ความสามารถในการมีสว นรวมในชุมชนในผปู ว ยโรคหลอดเลือดสมอง

332 เมตร) อยางชัดเจน ดังนั้น นอกจากการพัฒนาความ
สามารถในการเดินเอง นักกายภาพบำบัดยังตองใหความ
สำคัญกับการพัฒนาความสามารถดานการเดินเพื่อสงเสริม
ความสามารถในการมีสวนรวมในชุมชนของผูปวย
คำสำคัญ: อัมพาตครึง่ ซีก, การมีสว นรวมในชุมชน, การเดิน,
ความทนทาน, การฟน ฟูสมรรถภาพ

x Ability to Participate in Community of Patients with Stroke
Therefore, apart from ability of independent walking,
physical therapists need to improve walking ability in
order to promote community participation of the patients.
Keywords: Hemiplegia, Community participation,
Walking, Endurance, Rehabilitation
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บทนำ
ภาวะหลอดเลือดสมอง (Stroke หรือ Cerebrovascular
accident) เปนสาเหตุสำคัญของการสูญเสียความสามารถ
ทางการเคลื่อนไหว และแมวารอยละ 20-66 ของผู ป ว ย
จะสามารถกลับมาเดินไดเองอีกครั้ง1 แตมากกวารอยละ 80
ของผู ป ว ยยั ง คงมี ค วามบกพร อ งด า นการเดิ น และการ
ทำกิจกรรมตางๆ ในชีวติ ประจำวัน รวมถึงการเดินในชุมชน2
โดยรอยละ 75 ของผปู ว ยระบุวา ความสามารถดานการเดินใน
ชุมชนเปนความสามารถที่จำเปนและสำคัญสำหรับผูปวย
ดังนัน้ การพัฒนาความสามารถดานการเดินจึงเปนเปาหมาย
ที่สำคัญสำหรับการฟนฟูสมรรถภาพของผูปวยเหลานี้3
ปจจุบันวิธีการฟนฟูสมรรถภาพทางการเคลื่อนไหวไดมี
การพั ฒ นามากขึ้ น แต ผู ป ว ยสามารถอยู รั ก ษาตั ว ใน
โรงพยาบาลไดสั้นลง4 ทำใหผูปวยอาจไมไดรับการพัฒนา
ความสามารถไปสู ร ะดั บ ที่ ดี ที่ สุ ด ของแต ล ะคน และอาจมี
ความจำเปนตองใชอปุ กรณชว ยเพิม่ ขึน้ โดยอุปกรณชว ยเดิน
มั ก ใช เ พื่ อ ช ว ยชดเชยความบกพร อ งในการเคลื่ อ นไหว
เพิ่มฐานรองรับของรางกาย ทำใหผูปวยมีความสามารถใน
การทรงตัว ความมัน่ ใจในการเคลือ่ นไหวและความปลอดภัย
ขณะเดินดีขึ้น5 มีรายงานวารอยละ 32-76 ของผูปวยโรค
หลอดเลือดสมองตองการใชอุปกรณชวยเดิน เชน ไมเทา
(cane) และโครงเหล็กชวยเดิน (walker) อยางนอย 1 ชนิด6
โดยผู ป ว ยส ว นใหญ มั ก ใช ไ ม เ ท า ทั้ ง แบบไม เ ท า ขาเดี ย ว
(single cane) และไมเทาหลายขา (multiple-legged cane)
เชน ไมเทา 3 หรือ 4 ขา (tripod or quad cane)7 อยางไรก็ตาม
การศึ ก ษาบางส ว นพบว า การใช อุ ป กรณ ช ว ยเดิ น อาจส ง
ผลกระทบอันไมพงึ ประสงคตอ ผปู ว ยได เชน มีการเรียนรกู าร
เดินแบบผิดปกติทำใหใชงานรางกายขางอัมพาตนอยลง รวมถึง
ทำใหผูปวยตองใชความใสใจและพลังงานในการเดินสูงขึ้น6,7
สงผลตอความเร็วและระยะทางในการเดินซึ่งเปนตัวชี้วัด
สำคัญในการสะทอนความสามารถในการเขารวมกิจกรรมใน
ชุมชน8
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Perry และคณะ9 แบงระดับความสามารถในการเดินของ
ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองโดยใชความเร็วในการเดิน โดย
ผปู ว ยทีเ่ ดินไดชา กวา 0.4 เมตร/วินาที คือผทู สี่ ามารถเดินได
เพียงภายในบาน (household ambulation) ผูที่มีความเร็ว
ตั้งแต 0.4-0.8 เมตร/วินาที คือผูที่สามารถเดินไดในชุมชน
แต ยั ง มี ก ารจำกั ด ในบางกิ จ กรรม (limited community
ambulation) เชน การเดินขามถนน การเดินพรอมกับผูอื่น
เปนตน และผูที่เดินไดเร็วกวา 0.8 เมตร/วินาที เปนผูที่
สามารถทำกิจกรรมในชุมชนไดอยางเต็มที่ (full community
ambulation) นอกจากความเร็วในการเดิน ระยะทางในการ
เดินก็เปนปจจัยที่สำคัญตอการทำกิจกรรมในชุมชน10 โดย
Lernier-Frankiel และคณะ11 พบวาผทู สี่ ามารถเดินในชุมชน
ตองเดินไดระยะทางอยางนอย 332 เมตร ดังนัน้ การศึกษาที่
ชวยใหทราบระดับความสามารถในการเดินของผูปวยโรค
หลอดเลือดสมองที่เดินไดเองโดยใชและไมใชอุปกรณชวย
เดินชนิดตางๆ นาจะชวยใหไดขอ มูลสำคัญทีส่ ะทอนประสิทธิ
ผลของการฟนฟูสมรรถภาพของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
ดังนั้น การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบ
เทียบความเร็วและระยะทางในการเดินในผูปวยโรคหลอด
เลื อ ดสมองที่ ส ามารถเดิ น ได เ องโดยใช แ ละไม ใ ช อุ ป กรณ
ชวยเดินชนิดตางๆ จากการประเมินความเร็วในการเดินระยะ
ทาง 10 เมตร (10-meter walk test: 10MWT) และระยะทาง
การเดินในเวลา 6 นาที (6-minute walk test: 6MinWT)

วิธีการศึกษา

อาสาสมัคร
การศึกษานีเ้ ปนการศึกษาแบบภาคตัดขวาง (cross-sectional study) ในอาสาสมัครผูปวยโรคหลอดเลือดสมองที่
สามารถเดินไดเองโดยใชและไมใชอปุ กรณชว ยเดินเปนระยะ
ทางอยางนอย 10 เมตร จากการคำนวณโดยใชสตู รสำหรับ
การเปรียบเทียบความสามารถของอาสาสมัครตัง้ แต 2 กลมุ
ขึ้ น ไป พบว า การศึ ก ษานี้ ต อ งการอาสาสมั ค รอย า งน อ ย
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จรรยา ชวดทอง และคณะ

กลุมละ 11 ราย อาสาสมัครเปนผูปวยที่เขารับการรักษาใน
โรงพยาบาลศรีนครินทรและชุมชนตางๆ ในเขตภาคตะวันออก
เฉียงเหนือทีม่ อี ายุระหวาง 40-75 ป และมีระยะเวลาหลังการ
เปนโรคหลอดเลือดสมองอยางนอย 1 ป สามารถสือ่ สารและ
ทำตามกระบวนการศึกษาได ผูปวยไดรับการคัดออกหากมี
ปญหาทางการแพทยอื่นๆ ที่อาจสงผลตอการศึกษา เชน มี
ภาวะโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ หรือโรคไทรอยดที่ไม
สามารถควบคุมได มีการผิดรูปของขา มีอาการปวดของ
ระบบโครงร า ง และกล า มเนื้ อ โดยมี ร ะดั บ ความเจ็ บ ปวด
มากกวา 5 ใน 10 คะแนนจากการประเมินโดยใช visual analogue scale เปนตน การศึกษานี้ไดผานการรับรองจาก
คณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิจัย ในมนุ ษ ย มหาวิ ท ยาลั ย
ขอนแก น อาสาสมั ค รที่ ผ า นเกณฑ ก ารคั ด เลื อ กได รั บ ฟ ง
คำอธิบาย วิธีการวิจัยและลงนามในใบยินยอมกอนเขารวม
การศึกษา
ระเบียบวิธกี ารศึกษา
อาสาสมัครทีผ่ า นเกณฑการคัดเลือกไดรบั การสัมภาษณ
ขอมูลพื้นฐานและตรวจประเมินความผิดปกติที่เกี่ยวของกับ
ภาวะหลอดเลือดสมองและอุปกรณชวยเดินที่ใชเพื่อแบง
อาสาสมัครออกเปน 3 กลุม ไดแก กลุมที่เดินไดเองโดย
ไมใชอุปกรณชวยเดิน กลุมที่ใชไมเทาขาเดียว และกลุมที่
ใชไมเทาหลายขา จากนัน้ อาสาสมัครไดรบั การประเมินความ
สามารถดานการเดินตามรายละเอียดดังนี้
1. การประเมินความเร็วในการเดินโดยใชการทดสอบ
10MWT โดยใหอาสาสมัครเดินดวยความเร็วปกติ (comfortable speed) และความเร็ ว สู ง สุ ด (fastest speed)
ตามทางเดินระยะทาง 10 เมตร โดยผปู ระเมินจับเวลาในชวง
4 เมตรตรงกลางของทางเดิน12 ทำการทดสอบซ้ำอยางละ 3
รอบ จากนั้นนำคาเฉลี่ยของเวลาที
่ไดมาแปลงเปนความเร็ว
s
ในการเดินโดยใชสตู ร v = โดย v คือ ความเร็ว มีหนวย
t
เปนเมตร/วินาที s คือ ระยะทางมี
หนวยเปนเมตร และ t คือ
เวลามีหนวยเปนวินาที13
2. การประเมินระยะทางในการเดินโดยใชการทดสอบ
6MinWT โดยใหอาสาสมัครเดินใหไดระยะทางไกลที่สุดใน
เวลา 6 นาที รอบทางเดินรูปสีเ่ หลีย่ ม14 ระหวางการประเมิน
อาสาสมัครสามารถหยุดพักไดหากตองการโดยไมหยุดเวลา
การประเมิน และใหอาสาสมัครเดินตอไปเมือ่ ทำได ผปู ระเมิน
เดินตามอาสาสมัครเพื่อระวังความปลอดภัยและแจงเวลา
ที่เหลือในทุกๆ 1 นาที โดยไมมีการรบกวนอยางอื่น เมื่อ
ครบเวลา ผูประเมินวัดระยะทางรวมที่อาสาสมัครเดินได
ทั้งหมด
ก อ นการทดสอบ อาสาสมั ค รต อ งผู ก เข็ ม ขั ด นิ ร ภั ย
(safety belt) เพื่อใหผูประเมินสามารถชวยเหลือไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ขณะทำการทดสอบอาสาสมัครสามารถใช

x
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อุปกรณชว ยเดินไดตามทีใ่ ชในการเดินปกติ แตไมใสรองเทา
เพือ่ ลดผลกระทบทีอ่ าจเกิดจากลักษณะรองเทาทีแ่ ตกตางกัน
และไมเหมาะสม เชน รองเทาแตะ พืน้ ลืน่ หรือหลวม ตอผล
การทดสอบและความเสีย่ งตอการลม ผปู ระเมินเดินตามหรือ
อยขู า งๆ อาสาสมัครตลอดเวลา เพือ่ ชวยระวังความปลอดภัย
และใหไดผลการศึกษาที่มีความถูกตองมากที่สุด และอาสา
สมัครสามารถพักไดตามตองการระหวางการทดสอบแตละครัง้
การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
การศึ ก ษานี้ ใ ช ส ถิ ติ พ รรณนาเพื่ อ อธิ บ ายลั ก ษณะ
พืน้ ฐานของอาสาสมัครและผลการศึกษา ใชสถิติ Chi-square
test เพื่อวิเคราะหความแตกตางของอาสาสมัครทั้ง 3 กลุม
สำหรับตัวแปรทีเ่ ปนขอมูลแจงนับ ใชสถิติ One-way analysis
of variance (ANOVA) เพือ่ วิเคราะหความแตกตางของอาสา
สมัครทั้ง 3 กลุมสำหรับตัวแปรที่เปนขอมูลตอเนื่อง และใช
สถิติ Post-hoc (Scheffe’s test) analysis เพือ่ ระบุคทู มี่ คี วาม
แตกตางกัน โดยกำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ p<0.05

ผลการศึกษา

ลักษณะพื้นฐานของอาสาสมัคร
อาสาสมัครที่เขารวมการศึกษานี้เปนผูปวยโรคหลอด
เลือดสมองทีเ่ ดินไดเองในระยะเรือ้ รัง (ระยะเวลาหลังการเกิด
ความผิดปกติเฉลีย่ 78.9±73.3 เดือน) จำนวน 42 ราย โดย
แบงเปน 3 กลุม ประกอบดวย กลุมที่ 1 คือ อาสาสมัครที่
เดิน โดยใชไมเทาหลายขา กลมุ ที่ 2 อาสาสมัครทีเ่ ดินโดยใช
ไม เทาขาเดียว และกลมุ ที่ 3 อาสาสมัครเดินไดเองโดยไมใช
อุปกรณชว ยเดิน กลมุ ละ 14 ราย โดยอาสาสมัครสวนใหญเปน
เพศชาย มีอายุเฉลี่ยมากกวา 60 ป ลักษณะพื้นฐานของ
อาสาสมั ค รทั้ ง 3 กลุ ม ไม มี ค วามแตกต า งกั น อย า งมี นั ย
สำคัญทางสถิติ (p>0.05, ตารางที่ 1)
ความเร็วในการเดินของอาสาสมัคร
รู ป ที่ 1ก แสดงความเร็ ว ในการเดิ น ของอาสาสมั ค ร
ผลการศึกษาพบวาอาสาสมัครกลุมที่เดินโดยไมใชอุปกรณ
ชวยเดินสามารถเดินไดเร็วที่สุด คือ มีความเร็วเฉลี่ย 0.70
เมตร/วินาที รองลงมา คือ อาสาสมัครกลุมที่เดินโดยใชไม
เทาขาเดียว และกลมุ ทีเ่ ดินโดยใชไมเทาหลายขา ตามลำดับ
เมือ่ ใหอาสาสมัครเดินดวยความเร็วสูงสุด พบวา อาสาสมัคร
กลมุ ทีเ่ ดินโดยไมใชอปุ กรณชว ยเดินสามารถเพิม่ ความเร็วใน
การเดินไดถึง 0.93 เมตร/วินาที ในขณะที่กลุมที่เดินโดย
ใชไมเทาขาเดียวและไมเทาหลายขาสามารถเดินไดความเร็ว
เฉลีย่ 0.31 และ 0.53 เมตร/วินาที ตามลำดับ โดยความเร็ว
ในการเดินของอาสาสมัครทุกกลุมมีความแตกตางกันอยาง
มีนยั สำคัญทางสถิติ (p<0.05) (รูปที่ 1ก)
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ความสามารถในการมีสว นรวมในชุมชนในผปู ว ยโรคหลอดเลือดสมอง

ระยะทางในการเดินของอาสาสมัคร
รูปที่ 1ข แสดงระยะทางการเดินของอาสาสมัคร ผลการ
ศึกษาพบวาอาสาสมัครกลุมที่เดินโดยไมใชอุปกรณชวยเดิน
สามารถเดินไดระยะไกลที่สุด คือ เดินไดระยะทางเฉลี่ย
ประมาณ 238 เมตร รองลงมา คือ อาสาสมัครทีเ่ ดินโดยใช
ไมเทาขาเดียว และอาสาสมัครที่เดินโดยใชไมเทาหลายขา
ตามลำดั บ โดยระยะทางการเดิ น ของอาสาสมั ค รทั้ ง 3
กลุมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05)
ยกเวนอาสาสมัครทีเ่ ดินโดยใชไมเทาขาเดียว และอาสาสมัคร
ตารางที่ 1 ลักษณะพืน้ ฐานของอาสาสมัคร

x Ability to Participate in Community of Patients with Stroke
ทีเ่ ดินโดยใชไมเทาหลายขา (p>0.05, รูปที่ 1ข)

วิจารณ
การศึกษาครั้งนี้ศึกษาความเร็วและระยะทางในการเดิน
ของอาสาสมัครโรคหลอดเลือดสมองที่สามารถเดินไดเอง
จากการประเมินโดยใช 10MWT และ 6MinWT ผลการศึกษา
พบว า อาสาสมั ค รแต ล ะกลุ ม มี ค วามเร็ ว ปกติ เ ฉลี่ ย ตั้ ง แต
0.25-0.70 เมตร/วินาที และเมือ่ ใหอาสาสมัครเดินดวยความ
เร็วสูงสุด อาสาสมัครกลุมที่เดินไดเร็วที่สุดหรือกลุมที่ไมใช

กลมุ ของอาสาสมัคร (14 ราย/กลมุ )
ใชไมเทาหลายขา
ใชไมเทาขาเดียว ไมใชอปุ กรณชว ย

ตัวแปร
เพศ: ชาย/หญิง§
อายุ (ป)¥
ดัชนีมวลกาย (กิโลกรัม/ตารางเมตร)¥
ระยะเวลาหลังความผิดปกติ (เดือน)¥
ระยะเวลาการใชอปุ กรณชว ยเดิน (เดือน)¥

9/5
(64.3/35.7)
65.5±8.9
(60.4-70.6)
24.5±3.3
(22.6-26.4)
103.1±95.5
(47.7-158.2)
89.1±91.7
(35.8-142.0)

10/4
(71.4/28.6)
66.1±7.2
(62.0-70.3)
24.4±3.4
(22.4-26.4)
60.2±59.3
(26.0-94.4)
45.1±34.3
(25.3-65.0)

10/4
(71.4/28.6)
61.0±7.5
(56.7-65.3)
22.2±3.2
(20.3-24.0)
73.4±57.1
(40.4-106.3)
-

p-value
0.90
0.19
0.12
0.29
0.11

หมายเหตุ
แสดงผลการศึกษาดวยจำนวน (รอยละ) และเปรียบเทียบผลการศึกษาระหวางกลมุ โดยใชสถิติ Chi-square test
¥
แสดงผลการศึกษาดวยคาเฉลีย่ ±สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (95% confidence interval) และเปรียบเทียบผลการศึกษาระหวางกลมุ โดยใช
สถิติ One-way analysis of variance (ANOVA)

ความเร็วปกติ
ความเร็วสูงสุด

ไมเทาหลายขา

ไมเทาขาเดียว

(ก)

ไมใชอปุ กรณชว ยเดิน

กลมุ อาสาสมคร

การเดินในเวลา 6 นาที (เมตร)

ความเร็ว (เมตร/วินาที)

§

ไมเทาหลายขา

ไมเทาขาเดียว

(ข)

รูปที่ 1 ผลการประเมินความสามารถดานการเดิน
(ก) ผลการประเมิน 10-meter walk test ดวยความเร็วปกติและความเร็วสูงสุด
(ข) ผลการประเมิน 6-minute walk test
หมายเหตุ *แสดงความแตกตางอยางมีนยั สำคัญทางสถิติ p<0.05
**
แสดงความแตกตางอยางมีนยั สำคัญทางสถิติ p<0.001
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ไมใชอปุ กรณชว ยเดิน

กลมุ อาสาสมคร

จรรยา ชวดทอง และคณะ

อุปกรณชว ยสามารถเพิม่ ความเร็วไดถงึ 0.93 เมตร/วินาที (รูป
ที่ 1ก) และอาสาสมัครสามารถเดินไดระยะทางเฉลีย่ ประมาณ
78-238 เมตร (รูปที่ 1ข) โดยความเร็วในการเดินของอาสา
สมัครมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทุกกลุม ในขณะที่
ระยะทางการเดินของอาสาสมัครกลุมที่เดินโดยใชไมเทา
ขาเดี ย วและหลายขาไม มี ค วามแตกต า งอย า งมี นั ย สำคั ญ
(p>0.05, รูปที่ 1ข)
ความเร็วในการเดินทีป่ ระเมินดวย 10MWT ชวยสะทอน
ถึงภาวะสุขภาพ (health status) คุณภาพและความสามารถใน
การเดินโดยรวม รวมถึงความสามารถในการมีสวนรวมใน
ชุมชน (community participation)3,8 Perry และคณะ9 รายงาน
วาผปู ว ยโรคหลอดเลือดสมองตองมีความเร็วในการเดินอยางนอย
0.80 เมตร/วินาที จึงจะสามารถทำกิจกรรมในชุมชนไดอยาง
มีประสิทธิภาพ แตผลการศึกษานี้พบวาอาสาสมัครทุกกลุม
รวมถึงกลุมที่เดินไดเองโดยไมใชอุปกรณชวยเดินไดชากวา
0.80 เมตร/วินาที แตเมื่อใหอาสาสมัครเดินเร็วที่สุด พบวา
อาสาสมัครกลุมนี้สามารถเพิ่มความเร็วไดถึงประมาณ 0.93
เมตร/วินาที ผลการศึกษาที่พบนี้อาจแสดงใหเห็นวาอาสา
สมัครอาจตองเดินดวยความเร็วใกลเคียงกับความเร็วสูงสุด
จึงจะเขารวมในกิจกรรมในชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ แต
การเดินดวยความเร็วสูงทำใหตอ งใชพลังงานมากกวาการเดิน
ดวยความเร็วปกติจึงอาจมีผลกระทบตอระยะทางและความ
ทนทานในการทำกิจกรรมของอาสาสมัคร15 ซึง่ ผลการศึกษา
นี้ พ บว า อาสาสมั ค รที่ เ ดิ น ได ดี ที่ สุ ด (กลุ ม ที่ ไ ม ใ ช อุ ป กรณ
ชวยเดิน) สามารถเดินไดระยะทางเฉลีย่ เพียง 238 เมตร ซึง่
นอยกวาระยะทางขัน้ ต่ำทีต่ อ งการสำหรับการเดินในชุมชนคือ
332 เมตร คอนขางมาก11 ผลการศึกษาทีพ่ บนีอ้ าจสะทอนให
เห็นวาอาสาสมัครโรคหลอดเลือดสมองที่เดินไดเอง ยังมี
ปญหาในการเดินออกนอกบานหรือการเขารวมทำกิจกรรม
ในชุมชนแมในกลมุ ทีเ่ ดินไดเองโดยไมใชอปุ กรณชว ยเดิน (รูป
ที่ 1ข)
โดยทั่ ว ไปไม เ ท า มั ก ใช เ พื่ อ ช ว ยชดเชยความผิ ด ปกติ
ตางๆ เชน ความบกพรองในการทรงตัว และการออนแรงของ
กลามเนื้อเพื่อใหผูปวยสามารถชวยเหลือตนเองไดมากขึ้น5
โดยระดับความชวยเหลือจากไมเทาขึน้ กับจำนวนขาของไมเทา
โดยไมเทาขาเดียวมักใชเพือ่ เพิม่ ขนาดฐานรองรับของรางกาย
ในผูปวยที่ไมตองการความชวยเหลือหรือการลงน้ำหนักที่
แขนขางปกติมากนัก16 ในขณะที่ไมเทาหลายขามักใชเพื่อ
ช ว ยเพิ่ ม ขนาดฐานรองรั บ น้ำ หนั ก ให ก ว า งขึ้ น และผู ป ว ย
สามารถลงน้ำหนักผานแขนขางปกติไดมากกวาไมเทาขา
เดียว17 อยางไรก็ตามการใชไมเทาอาจสงผลกระทบตอการ
เคลื่อนไหวของอาสาสมัครไดตามจำนวนขาหรือความมั่นคง
ของอุปกรณชว ย เชน ทำใหใชพลังงานและความใสใจในการ
เดินมากขึ้น5 ซึ่งผลกระทบจากอุปกรณชวยดังกลาวอาจมี

x
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ความชัดเจนในการเดินระยะสัน้ ทำใหความเร็วในการเดินของ
อาสาสมัครมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญระหวางกลุม
(รูปที่ 1ก) ในทางตรงขาม Faruqui และคณะ18 รายงานวามี
ผปู ว ยจำนวนมากทีใ่ ชอปุ กรณชว ยเดินทีไ่ มเหมาะสมกับความ
สามารถและขาดการแนะนำและติดตามการพัฒนาความ
สามารถจากผูรักษาทำใหผูปวยยังคงใชอุปกรณชนิดเดิม
แม ความสามารถดีขนึ้ ดวยเหตุนี้ เมือ่ ทำการทดสอบระยะทาง
ไกล (6MinWT) ผลกระทบจากชนิ ด ของอุ ป กรณ ช ว ยจึ ง
อาจไม ม ากเท า กั บ ความเสื่ อ มถอยการทำงานของระบบ
ตางๆ ของรางกาย โดยการทดสอบ 6MinWT มีความทาทาย
ตอความทนทานในการทำงานและการทำงานผสานกันของ
ระบบตางๆ ของรางกาย เชน ระบบหัวใจและหลอดเลือด
ระบบประสาทและกลามเนือ้ 19 โดยความเสือ่ มถอยการทำงาน
ของระบบเหลานีจ้ ะเกิดขึน้ มากในผทู มี่ คี วามบกพรองทางการ
เคลื่ อ นไหวมากและผู ที่ เ ป น โรคหลอดเลื อ ดสมองมานาน
เนื่ อ งจากหลั ง การเกิ ด ความผิ ด ปกติ ผู ป ว ยมั ก เคลื่ อ นไหว
ลดนอยลงโดยเฉพาะผทู ตี่ อ งใชอปุ กรณชว ยเดิน สงผลกระทบ
ตอการคงหรือการพัฒนาสมรรถภาพการทำงานของระบบ
ตางๆ ของรางกายรวมถึงระบบหัวใจและปอด20 ซึ่งอาสา
สมัคร ในการศึกษานีม้ รี ะยะเวลาหลังการเปนโรคหลอดเลือด
สมอง เฉลีย่ 78.9±73.3 เดือน (ตารางที่ 1) ดวยเหตุนี้ ผลการ
ทดสอบ 6MinWT จึงไมมีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญ
ระหวางกลุมอาสาสมัครที่ใชอุปกรณชวยเดินตางชนิดกัน
ผลการศึกษานี้ สอดคลองกับการศึกษาของ Saensook และ
คณะ21 ที่พบวา ผลการทดสอบ 6MinWT ของอาสาสมัคร
บาดเจ็บไขสันหลังทีเ่ ดินไดเองไมมคี วามแตกตางอยางมีนยั สำคัญ
(p>0.05) ระหวางกลมุ ทีเ่ ดินโดยใชโครงเหล็กชวยเดิน (ระยะ
เวลาหลังการบาดเจ็บเฉลีย่ 47.1±46.2 เดือน) และไมค้ำยัน
(ระยะเวลาหลังการบาดเจ็บเฉลี่ย 58.3±69.7 เดือน) และ
ระหวางกลมุ ทีเ่ ดินโดยใชไมค้ำยันและไมเทา (ระยะเวลาหลัง
การบาดเจ็บเฉลีย่ 63.1±44.3 เดือน) อยางไรก็ตาม การศึกษานี้
มี จำนวนอาสาสมั ค รในแต ล ะกลุ ม ค อ นข า งน อ ย ซึ่ ง อาจ
ไมเพียงพอทีจ่ ะนำไปใชเปนคาอางอิงความสามารถ ในผปู ว ย
ที่มีลักษณะเหมือนกันได นอกจากนี้คาอางอิง สำหรับระดับ
ความสามารถในการเดินในชุมชน (ความเร็วและระยะทาง
การเดิ น ) ยั ง เป น ข อ มู ล จากการศึ ก ษาในอาสาสมั ค รของ
ประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแลว ซึง่ อาจมีบริบทของประเทศ และลักษณะ
โครงสรางทางรางกายของประชากรที่แตกตางกัน ดังนั้น
การศึกษาในอนาคตจึงควรศึกษาคาความเร็ว และระยะทาง
การเดินที่สามารถใชเปนคาอางอิงเฉพาะสำหรับประชากร
ไทยหรือประชากรกลุมอื่นๆ ที่มีลักษณะรูปรางหรือบริบท
ของประเทศที่ ใ กล เ คี ย งกั น เช น กลุ ม ประเทศในเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต เปนตน
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สรุป
ผลการศึกษานี้ชี้ใหเห็นวาอาสาสมัครโรคหลอดเลือด
สมองที่เดินไดเองทั้งโดยใชหรือไมใชอุปกรณชวยยังมีความ
สามารถดานการเดินนอยกวาความสามารถขัน้ ต่ำสำหรับการ
เขารวมทำกิจกรรมในชุมชน (ความเร็วอยางนอย 0.80 เมตร/
วินาที และระยะทางอยางนอย 332 เมตร) อยางชัดเจน ดังนัน้
นอกจากการพัฒนาความสามารถในการเดินเอง นักกายภาพ
บำบัดยังตองใหความสำคัญกับการพัฒนาความสามารถเพื่อ
สงเสริมการมีสวนรวมในชุมชนของผูปวย
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