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บทคัดย่อ
และความเร็วในการเดินของผูป้ ่ วยดีขนึ ้ อย่างมีนยั สาคัญ
ที่ ม าและความส าคั ญ : ผูป้ ่ วยเบาหวานชนิ ด ที่ 2 ที่ มี
(p < 0.05) เมื่อเทียบกับก่อนการฝึ ก
ภาวะปลายประสาทเสื่อม พบว่ามีการลดลงของการรับ
สรุ ป ผล: ผลของการกระตุ้น ไฟฟ้ า ที่ บ ริ เ วณฝ่ าเท้ า
ความรู ส้ ึกบริเวณฝ่ าเท้า ซึ่งส่งผลต่อความสามารถใน
ร่วมกับการฝึ กการทรงตัวเป็ นเวลา 4 สัปดาห์ช่วยเพิ่ ม
การทรงตั ว เป็ นสาเหตุ ใ ห้ เ กิ ด ภาวะเสี่ ย งล้ ม จาก
ความมั่นคงในการทรงท่าและความสามารถในการเดิน
การศึก ษาที่ ผ่า นมาพบว่าการฝึ ก การทรงตัวและการ
ในผู้ป่ วยเบาหวานชนิ ด ที่ 2 ที่ มี ภ าวะปลายประสาท
กระตุน้ ไฟฟ้าบริเวณฝ่ าเท้าในระดับความรู ส้ ึก สามารถ
เสือ่ ม
เพิ่มความสามารถในการทรงตัวในผูป้ ่ วยเบาหวานที่มี
ภาวะปลายประสาทเสื่อมได้ อย่างไรก็ตาม การศึกษาที่
คาสาคัญ: ภาวะปลายประสาทเสื่อมในเบาหวาน การ
ผ่านมาส่วนใหญ่เป็ นการรักษาเพียงอย่างเดียว ยังไม่มี
แกว่งของลาตัว ความเร็วในการเดิน
การศึกษาที่ดผู ลร่วมของการรักษาทัง้ 2 อย่าง
ABSTRACT
วัต ถุ ป ระสงค์: เพื่ อ ศึก ษาผลของการกระตุ้น ไฟฟ้ า ที่
Background: Patients with type 2 diabetes mellitus
บริเวณฝ่ าเท้า ร่ว มกั บ การฝึ ก การทรงตัว เป็ นเวลา 4
with diabetic peripheral neuropathy (DPN) had
สัปดาห์ต่อความมั่นคงในการทรงท่าและความสามารถ
reduced plantar sensation, which influenced the
ในการเดินในผูป้ ่ วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีภาวะปลาย
postural instability and was associated with the
ประสาทเสือ่ ม
increased risk of falls. Previous studies found that
วิธีการวิจัย: ผูป้ ่ วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีภาวะปลาย
balance training and plantar electrical stimulation
ประสาทเสื่อมจานวน 7 คน ได้รบั การกระตุน้ ด้วยไฟฟ้า
can improve balance in a patient with DPN.
ที่บริเวณฝ่ าเท้าร่วมกับการฝึ กการทรงตัวในท่ายืนเป็ น
However, the effects of combination training
ระยะเวลา 3 ครัง้ /สัปดาห์ 4 สัปดาห์ติดต่อกัน โดยการ
between plantar electrical stimulation and balance
ประเมิ น การแกว่งของล าตัว ของโดยใช้ Lord’s sway
training remain unknown.
meter ใน 4 เงื่ อนไข (ลืม ตายืนบนพื น้ แข็ง หลับ ตายื น
Objective: To determine the effects of 4 weeks of
บนพื น้ แข็ง ลืมตายืนบนพืน้ นิ่ม และหลับตายืนบนพื น้
plantar electrical stimulation combined with
นิ่ม) และประเมินความเร็วในการเดินด้วยแบบประเมิน
standing balance training on postural stability and
10 meter walk test ซึง่ ทาการประเมินก่อนและหลังจาก
walking ability in patients with type 2 diabetes
การฝึ ก
mellitus with DNP.
ผลการวิ จั ย : ผลการศึ ก ษาพบว่า หลัง จากการฝึ ก 4
สัป ดาห์ติด ต่อกันผลการแกว่งของลาตัวทัง้ 4 เงื่อ นไข
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Methods: Seven patients with type 2 diabetes
mellitus with DPN were enrolled in this study. Each
patient was received plantar electrical stimulation
combined with standing balance training three
times per week for four weeks. Postural sway by
Lord’s sway meter on four conditions (eyes
opened and closed on a firm surface, eyes
opened and closed on foam surface) and walking
speed by 10-meter walk test (10MWT) were
assessed at baseline and after training.
Results: After four weeks of training, there were
significant (p<0.05) improvements in postural
sway and walking speed.
Conclusion: Findings from this study showed that
four weeks of plantar electrical stimulation
combined with standing balance training could
improve postural stability and walking ability in
patients with type 2 diabetes mellitus with DNP.
Keywords: Diabetic neuropathy, Postural sway,
Gait speed
บทนา
ในปั จ จุบัน โรคเบาหวานชนิ ด ที่ 2 (Diabetes
mellitus type 2) ซึ่ ง จั ด เป็ นหนึ่ ง ในกลุ่ม โรคไม่ ติ ด ต่ อ
เรื ้ อ รั ง (noncommunicable diseases: NCDs) เป็ น
ปั ญ หาที่ สาคัญ และส่งผลกระทบอย่า งมากต่ อ ระบบ
สาธารณสุขของโลกและของประเทศไทย ซึง่ มีผลกระทบ
ทางสังคมอันเนื่องมาจากอัตราการเสียชีวิต และทุพพล
ภาพของประชากรเพิ่มขึน้ และผลกระทบทางเศรษฐกิจ
ซึ่งเกิดจากภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเพิ่มขึน้
ตามมา จากข้ อ มู ล สมาพั น ธ์ เ บาหวานนานาชาติ
(International diabetes federation: IDF) ปี พ.ศ. 2560
พบว่า จานวนผู้ป่ วยเบาหวานทั่วโลกมี ป ระมาณ 451
ล้า นคน และสาหรับ ประเทศไทยมี ผู้ป่ วยจ านวน 4.2
ล้ า น ค น แ ล ะ มี แ น ว โน้ ม เพิ่ ม สู ง ขึ ้ น ใน ทุ ก ๆ ปี 1,2
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ภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานที่เกิดขึน้ ได้บ่อยจาก
การที่มีนา้ ตาลในเลือดสูงเป็ นเวลานานๆ ส่งผลให้เกิ ด
ภาวะแทรกซ้อนได้ทงั้ หลอดเลือดขนาดใหญ่ และหลอด
เลือดขนาดเล็ก3 โดยภาวะแทรกซ้อนที่พบได้บอ่ ยคือการ
เสื่ อ มภาวะปลายประสาทเสื่ อ ม (DNP) ซึ่ ง พบได้
ประมาณ 16-66% ของผู้ป่ วยเบาหวาน โดยมี ค วาม
เสี่ ย งของการเกิ ด โรคมากขึ น้ เมื่ อ ระยะเวลาการเป็ น
โรคเบาหวานนานขึน้ 4 แม้วา่ ภาวะนีไ้ ม่ทาให้เกิดอันตราย
ถึงแก่ชีวิต แต่มีผลต่อการเคลื่อนไหวในชีวิตประจาวัน
เนื่องจากการทางานของเส้นประสาทส่วนปลายเสื่อมลง
ส่งผลให้การรับความรูส้ กึ ลดลง โดยเฉพาะบริเวณปลาย
มือ ปลายเท้า เกิดอาการชาลักษณะเหมือนคนใส่ถงุ มือ
ถุงเท้า (glove and stocking) นอกจากอาการชาแล้ว
ยังมีความสามารถในการรับความรู ส้ ึกร้อน เย็นลดลง
การรับรู ก้ ารสั่น (vibration) การรับรู ต้ าแหน่งของข้อต่อ
(proprioception) แ ล ะ ก ารรั บ รู ้ แ รงก ด (pressure)
ลดลง4,5 จึงเป็ นอันตรายกับผูเ้ ป็ นเบาหวานเพราะอาจทา
ให้เกิดแผลที่เท้าได้ นอกจากนี ้ ผลการศึกษาที่ผ่านมา
พบว่าผูป้ ่ วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีภาวะปลายประสาท
เสื่ อ ม มี ค วาม ไม่ มั่ น ค งในก ารท รงท่ า (postural
instability) เนื่องจากภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึน้ มีผลทาให้
ระบบกายสัมผัส (somatosensory system) โดยเฉพาะ
การรับสัมผัสที่บริเวณฝ่ าเท้าลดลง ซึ่งส่งผลทัง้ ในขณะ
ยื น และเดิ น มี ค วามเสี่ ย งต่ อ การล้ม ได้ ง่ า ย 6 จาก
หลักฐานงานวิจยั แบบการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ น
ระบบ (systematic review)7 พบว่าการประเมินการทรง
ตัวที่นิยมใช้ในการประเมินผูป้ ่ วยเบาหวานชนิดที่ 2 มี
หลากหลายการประเมิ น ขึน้ กับ วัต ถุป ระสงค์ข องการ
ประเมิ น ซึ่ง ในการศึ ก ษานี ส้ นใจศึ ก ษาในเรื่อ งความ
มั่ น ค งในก ารท รงท่ า (postural stability) โด ยก าร
ประเมิ น จากค่ า การแกว่ง ของล าตัว (postural sway)
เพื่ อ ดู ก ารตอบสนองของการควบคุ ม การทรงท่ า ใน
ขณะที่ ร่า งกายมี ก ารถู ก รบกวนข้อ มู ล จากระบบรับ
ความรูส้ กึ โดยสังเกตการเปลีย่ นแปลงของการแกว่งของ
ล าตั ว โดยการใช้ Lord’s sway meter ประเมิ น ใน 4
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เงื่อนไขคือ ลืมตายืนบนพืน้ แข็ง หลับตายืนบนพืน้ แข็ง
ลื ม ตา ยื น บนพื ้น นิ่ ม และหลับ ตายื น บนพื ้น นิ่ ม จาก
การศึกษาที่ผ่านมาพบว่าเป็ นวิธีที่ง่ายเหมาะกับการใช้
ในทางคลิ นิ ก เนื่ อ งจากอุ ป กรณ์ ไม่ ยุ่ ง ยาก พกพาได้
สะดวก ใช้งานง่า ยและราคาไม่ แ พงและการทดสอบ
postural sway ป ระเมิ น โด ย Lord’s sway meter มี
รายงานความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก 8 และใน
การศึ ก ษานี ใ้ ช้ก ารประเมิ น ความเร็ว ในการเดิ น ของ
ผูป้ ่ วยเพื่อดูความสามารถในการทากิจวัตรประจาวัน 9
เนื่ อ งจากความเร็ว ในการเดิ น ระยะทาง 10 เมตร มี
ความสัม พั น ธ์ กั บ ความเสี่ ย งในการล้ม และสะท้อ น
ความสามารถในการกิจวัตรประจาวันได้ดีกว่าทางเดิน
ระยะสัน้ ๆ10
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าผลของการ
ฝึ กการออกกาลังกายเพื่อเพิ่มการทรงตัวพบว่าสามารถ
ช่วยเพิ่มความมั่นคงในการทรงท่าและการเดิน เพิ่มการ
รับความรู ส้ กึ ที่ขอ้ ต่อขณะเดินและยังช่วยควบคุมระดับ
นา้ ตาลในเลือดในผูป้ ่ วยเบาหวานชนิดที่ 2 ได้อีกด้วย11
นอกจากการออกกาลังกายเพื่อเพิ่มการทรงตัวแล้วจาก
การศึกษาที่ผ่านมาพบว่าการกระตุน้ ไฟฟ้าโดยใช้เครื่อง
เครื่องกระตุน้ ไฟฟ้าแบบพกพา (TENS) ทาการกระตุน้
บริเวณฝ่ าเท้าในระดับความรู ส้ ึก (sensory threshold)
สามารถช่วยเพิ่มการรับความรู ส้ กึ เพิ่มการกาซาบไปยัง
ผิวหนังได้ (skin perfusion) โดยมีผลช่วยเพิ่มไหลเวียน
เลือดบริเวณผิวหนังบริเวณฝ่ าเท้าบริเวณที่ถูกกระตุ้น
ด้วยไฟฟ้า และทาให้การรับความรู ส้ กึ ที่บริเวณฝ่ าเท้าดี
ขึน้ มีผลต่อการทางานของระบบกายสัมผัสในการช่วย
เพิ่มความสามารถในการทรงตัวในผูป้ ่ วยเบาหวานที่มี
ภาวะปลายประสาทเสื่ อ มได้ 12–14 แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม
การศึกษาที่ผ่านมาส่วนใหญ่ เป็ นการรักษาเพียงอย่าง
เดี ย วยัง ไม่ มี ก ารศึก ษาที่ ดูผลร่วมของการรัก ษาทั้ง 2
อย่าง คือการกระตุน้ ไฟฟ้าบริเวณฝ่ าเท้าร่วมกับการฝึ ก
การทรงตัวในท่ายืนโดยท่าทางที่ใช้ในการฝึ กการทรงตัว
มีก ารเปลี่ยนแปลงขนาดฐานรองรับ และมี ก ารลืม ตา
และหลับตาซึ่งน่าจะช่วยส่งเสริมประสิทธิ ภ าพในการ
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เพิ่มความสามารถในการทรงตัว ลดการแกว่งของลาตัว
(postural sway) และลดความเสี่ยงต่อการล้มในผูป้ ่ วย
เบาหวานชนิ ด ที่ 2 ที่ มี ภ าวะปลายประสาทเสื่ อ มได้
เพิ่มขึน้ ดังนัน้ การศึกษานีจ้ ึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา
ผลของการกระตุ้ น ไฟฟ้ า บริ เ วณ ฝ่ าเท้ า (plantar
electrical stimulation) ร่ ว ม กั บ ก ารฝึ ก ก ารท รงตั ว
(balance training) ต่ อ การแกว่ง ของล าตัว (postural
sway) และความสามารถในการเดินในผูป้ ่ วยเบาหวาน
ชนิดที่ 2 ที่มีภาวะปลายประสาทเสื่อม โดยมีสมมติฐาน
งานวิ จั ย ว่ า ผู้ป่ วยเบาหวานชนิ ด ที่ 2 ที่ ภ าวะปลาย
ประสาทเสื่อมเมื่อได้รบั การกระตุ้นไฟฟ้าบริเวณฝ่ าเท้า
ร่วมกับการฝึ กการทรงตัว เป็ นระยะเวลา 4 สัปดาห์จะมี
การแกว่ง ของล าตัว ลดลงและมี ค วามเร็ว ในการเดิ น
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิ จัยในคน มหาวิท ยาลัย
รังสิต (COA. No. RSUERB 2019-035) และผ่านการ
พิจารณารับรองจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์โรงพยาบาล
นครนายก (รพ. นย. REC No12/2562)
ผูเ้ ข้าร่วมการวิจยั
อาสาสมั ค รเพศชายและหญิ ง ที่ ได้ร ับ การ
วิ นิ จ ฉั ย จากแพทย์ ว่ า เป็ นผู้ป่ วยเบาหวานชนิ ด ที่ 2
มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี มี อายุตงั้ แต่ 40 ปี ขึน้ ไปที่สนใจ
และยินยอมเข้าร่วมงานวิจัย โดยมีเกณฑ์คดั เข้าคือ 1)
เป็ นผูท้ ี่ได้รบั การรักษาด้วยการรับประทานยา 2) มีภาวะ
ปลายประสาทเสื่อมโดยประเมินจากการรับความรู ส้ กึ ที่
ฝ่ าเท้ า ด้ ว ย 10 g Monofilament 4 จุ ด คื อ นิ ้ ว โป้ ง
(hallux) กระดูกโคนนิว้ เท้า (metatarsal heads) ที่ 1, 3,
5 ต้องมีตาแหน่งที่ไม่รูส้ ึกอย่างน้อย 1 จุด15 3) เป็ นผูท้ ี่
ไม่ได้ออกกาลังกายสม่ าเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ออกก าลัง กายเพื่ อ การทรงตัว เป็ นเวลาอย่ า งน้อ ย 6
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เดือน 4) เดินเองได้อย่างอิสระโดยไม่ใช้เครื่องช่วยเดิน
ระยะทางอย่างน้อย 10 เมตร 5) สามารถสื่อสารเข้าใจ
และปฏิบตั ิตามคาสั่งได้ 6) การรับรู ท้ ่วั ไปเป็ นปกติ จาก
การประเมินด้วยแบบทดสอบสภาพสมองเบือ้ งต้นฉบับ
ภ า ษ า ไ ท ย (Mini-Mental State Examination Thai
Version 2002; MMSE-Thai 2002) โด ย ได้ ค ะ แ น น
มากกว่ า 22 คะแนนขึ ้น ไป (จบการศึ ก ษาสู ง กว่ า
ระดับประถม) ได้คะแนนมากกว่า 17 คะแนนขึน้ ไป (จบ
การศึกษาระดับประถมศึกษา) หรือได้คะแนนมากกว่า
14 คะแนนขึน้ ไป (อ่านและเขียนหนังสือไม่ออก)16
ส่วนเกณฑ์คดั ออกคือ 1) มีปัญหาเกี่ยวกับโรค
ทางระบบประสาทเช่น โรคหลอดเลือดสมอง (stroke),
โรคพาร์กินสัน (Parkinson’s disease) 2) มีปัญหาทาง
ระบบโครงร่างและกล้ามเนือ้ ที่ส่งผลต่อการทรงตัวเช่น
ผูป้ ่ วยข้อเข่าเสื่อม, มีกระดูกขาหัก ภายใน 1 ปี ก่อนเข้า
ร่วมการศึกษา หรือมีแผลบริเวณฝ่ าเท้า 3) มีปัญหาการ
ได้ยินหรือการมองเห็ นที่ยังไม่ได้รบั การแก้ไข 4) มีโรค
ประจาที่ไม่ได้ควบคุมหรือเป็ นอุปสรรคต่อการเข้าร่วม
การวิจยั เช่นความดันโลหิตสูง หอบหืด โรคหลอดเลือด
หั ว ใจ 5) มี ปั ญ หาที่ ร ะบบเวสติ บู ล าร์ (vestibular
disorder) เช่น Benign paroxysmal positional vertigo
(BPPV) ภาวะนา้ ในหูไม่เท่ากัน (Meniere’s disease)
ขัน้ ตอนการวิจยั
ผูว้ ิจัยประชาสัมพันธ์เชิญชวนอาสาสมัคร คัด
กรองอาสาสมัค รตามเกณฑ์คัด เข้า และคัด ออกโดย
อาสาสมัครที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กาหนดจะได้รบั
คาอธิ บายเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขัน้ ตอนการศึกษา ลง
นามยินยอมเข้าร่วมการศึกษา และบันทึกข้อมูลทั่วไป
หลังจากนัน้ อาสาสมัครทุกคนจะได้ร ับการประเมินการ
แกว่ ง ของล าตั ว (postural sway) และการประเมิ น
ความเร็วในการเดิน (walking speed)
การประเมิ น การแกว่ ง ของล าตัว (postural
sway) ประเมิน ด้วย Lord’s sway meter ใน 4 เงื่อนไข
คือ ลืมตายืนบนพืน้ แข็ง หลับตายืนบนพืน้ แข็ง ลืมตายืน
บนพื น้ นิ่ ม และหลับ ตายื นบนพื ้น นิ่ม ในแต่ละเงื่ อนไข
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การทดสอบ ให้ผูถ้ ูกทดสอบยืนนิ่งๆ เป็ นระยะเวลา 30
วินาที บันทึกค่าการแกว่งของลาตัวจากค่าสูงสุด ของ
การแกว่งทางระนาบหน้า -หลัง (anteroposterior: AP)
และระนาบด้า นข้า ง (mediolateral: ML) น าค่ า การ
แกว่งสูงสุด ของทัง้ 2 ระนาบมาคานวณพืน้ ที่ของการ
แกว่ง (sway area) โดยใช้สูต ร : Sway area (mm2) =
AP (mm) x ML (mm)11
การประเมิ น ความเร็ ว ในการเดิ น (walking
speed) โดยใช้การทดสอบการเดินระยะทาง 10 เมตร
(10-meter walk test; 10MWT) โดยการทดสอบจะท า
การเดินด้วยความเร็ว 2 แบบคือ เดินด้วยความเร็วปกติ
(preferred speed) และ ความเร็ ว สูง สุ ด (maximum
speed) ความเร็วละ 3 รอบ โดยแต่ละรอบกาหนดให้มี
ช่วงพัก 1 นาทีและพักระหว่างเปลีย่ นความเร็วที่ทดสอบ
5 นาที ท าการทดสอบโดยให้ อ าสาสมั ค รเดิ น เป็ น
ระยะทาง 10 เมตร ผู้วิ จัย จะท าการจับ เวลาในช่ วง 6
เมตร ตรงกลางของการเดิน และนาเวลาที่ไ ด้มาหาค่า
ความเร็วการเดิน (m/s) และใช้ค่าเฉลี่ยในการวิเคราะห์
ผลต่อไป
อาสาสมัครได้รบั การกระตุน้ ไฟฟ้าที่บริเวณฝ่ า
เท้า ทั้ง 2 ข้า งโดยใช้เครื่อ งกระตุ้น ไฟฟ้ า แบบพกพา
(TENS) โดยใช้ แ ผ่ น ขั้ ว กระตุ้ น 2 แผ่ น ขนาด 4×4
เซนติเมตร ติดบริเวณฝ่ าเท้าทัง้ ด้านหน้าเท้าและส้นเท้า
โดยตัง้ ค่าตัวแปรกระแสไฟฟ้าดังนีค้ ือ ใช้รูปคลื่นแบบ
biphasic pulse current ช่ ว งกระตุ้น 0.1 ms ความถี่
100 Hz เปิ ดความแรงของกระแสในระดับความแรงของ
กระแสที่อาสาสมัครรูส้ กึ สั่นๆ ชาๆ (tingling sensation)
มากเท่าที่อาสาสมัครทนได้โดยไม่มีอาการปวด (strong
sensation) โดยทาการกระตุน้ ร่วมกับการฝึ กการทรงตัว
ในท่ายืนจานวน 6 ท่า ท่าละ 1 นาทีได้แก่ 1) ยืนตรงวาง
เท้าห่างเท่ากับความกว้างช่วงไหล่ลืมตา 2) ยืนตรงวาง
เท้าห่างเท่ากับความกว้างช่วงไหล่หลับตา 3) ยืนเท้าชิด
ลืม ตา 4) ยื น เท้า ชิ ด หลับ ตา 5) ยื น semi-tandem เท้า
ซ้ายอยูห่ น้า 6) ยืน semi-tandem เท้าขวาอยูห่ น้า โดยมี
ช่วงพักระหว่างท่า 30 วินาที และทาซา้ 3 รอบในการฝึ ก
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1 ครั้ง และมี ช่ ว งพั ก ระหว่ า งรอบ 5 นาที หรื อ จน
อาสาสมัครไม่รูส้ กึ ล้า อาสาสมัครจะได้รบั โปรแกรมการ
ฝึ กสัปดาห์ละ 3 วันต่อสัปดาห์เป็ นระยะเวลาติดต่อกัน 4
สัป ดาห์ ขณะท าการฝึ ก ผู้วิ จัย คอยยื น อยู่ใกล้ ๆ เพื่ อ
ป้องกันความเสี่ยงจากการล้มจากการสูญเสียการทรง
ตัว
เมื่อครบตามระยะเวลาการฝึ กที่กาหนด ผูว้ ิจยั
ท าการประเมิ น การแกว่ง ของล าตัว (postural sway)
และความเร็วในการเดิน (walking speed) อีกครัง้ โดย
ท าการประเมิ น ในวัน ถั ด ไปของการฝึ กครั้ง สุ ด ท้ า ย
จากนัน้ นาข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติตอ่ ไป
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ
การศึกษานีใ้ ช้สถิติเชิงพรรณนา (descriptive
statistic) ในการรายงานผลข้อมูลทั่วไปและทดสอบการ
กระจายตัว ของข้อ มู ล โดยใช้ส ถิ ติ Shapiro-Wilk test
พบว่ า ข้ อ มู ล มี ก ารกระจายตั ว ไม่ ป กติ จึ ง ใช้ ส ถิ ติ
Wilcoxon signed rank test เปรี ย บเที ย บข้ อ มู ล การ
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แกว่งของลาตัว (postural sway) และ ความเร็วการเดิน
(walking speed) ระหว่ า งก่ อ นและหลัง การฝึ ก โดย
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรม SPSS สาหรับ Windows
เวอร์ชั น 22 ก าหนดระดับ นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ไว้ที่ p
<0.05
ผลการวิจัย
การศึกษานีม้ ี วตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของ
การกระตุ้น ไฟฟ้ า บริ เ วณฝ่ าเท้ า (plantar electrical
stimulation) ร่ ว ม กั บ ก ารฝึ ก ก ารทรงตั ว (balance
training) ต่อการแกว่งของลาตัว (postural sway) โดยมี
อาสาสมัค รคื อ ผูป้ ่ วยโรคเบาหวานชนิ ด ที่ 2 ที่ มี ภาวะ
ปลายประสาทเสื่อมที่ยินยอมเข้าร่วมการศึกษาและมี
คุณสมบัติตรงตามเกณฑ์การคัดเข้าและคัดออก จานวน
7 คน โดยเป็ นอาสาสมัครเพศชาย 4 คนและเพศหญิง 3
คน โดยลัก ษณะข้อ มูลทั่วไปของอาสาสมัค รแสดงใน
ตารางที่ 1

ตาราง 1 ตารางแสดงค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของลักษณะข้อมูลทั่วไปของอาสาสมัคร (n=7)
คุณลักษณะ
ค่าเฉลี่ย (Mean)
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
อายุ (ปี )
60.71
9.74
2
ดัชนีมวลกาย (kg/m )
28.08
2.79
จานวนปี การศึกษา (ปี )
11.86
4.88
คะแนน MMSE-Thai 2002 (คะแนน)
27.57
2.88
ระยะเวลาที่เป็ นเบาหวาน (ปี )
11.14
7.24
หมายเหตุ: MMSE-Thai 2002 = Mini-Mental State Examination Thai Version 2002

ผลการประเมินการแกว่งของลาตัว (postural
sway) พบว่า หลังจากอาสาสมัค รได้รบั โปรแกรมการ
รัก ษาด้วยการกระตุ้น ไฟฟ้า ที่ บ ริเวณฝ่ าเท้าทั้ง 2 ข้า ง
ร่ ว ม กั บ การฝึ กการทรงตั ว ในท่ า ยื น ต่ อ เนื่ อ งเป็ น
ระยะเวลา 4 สัปดาห์ มีค่าการแกว่งของลาตัว (postural

sway) ลดลงทั้ง 4 เงื่ อนไข และจากการวิเคราะห์ดว้ ย
สถิติพบว่าค่าการแกว่งของลาตัวในทุกเงื่อนไขพบความ
แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.05) ดังแสดง
ในรูปที่ 1
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รูปที่ 1 ค่าพืน้ ที่การแกว่งของลาตัว (n=7), Wilcoxon signed rank test, p < 0.05
ผลการทดสอบความเร็วในการเดิน (walking
speed) พบว่าหลังอาสาสมัครได้รบั โปรแกรมการรักษา
ด้วยการกระตุน้ ไฟฟ้าที่บริเวณฝ่ าเท้าทัง้ 2 ข้างร่วมกับ
การฝึ ก การทรงตัว ในท่ า ยื น ต่ อ เนื่ อ งเป็ น ระยะเวลา 4
สั ป ด า ห์ โด ย ใช้ ก า รท ด ส อ บ 10 meter walk test
(10MWT) มี ค่า ความเร็วในการเดิ น เพิ่ ม ขึน้ ทั้ง 2 แบบ

คื อ เดิ น ด้ว ยความเร็ว ปกติ (preferred speed) และ
ความ เร็ ว สู ง สุ ด (maximum speed) และจากก าร
วิเคราะห์ท างสถิ ติพ บว่าค่าความเร็วของการเดิ นด้วย
ความเร็ว ทั้ง 2 แบบพบว่ า มี ค วามเร็ว เพิ่ ม ขึ น้ อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) ดังแสดงในรู ปที่ 2

รูปที่ 2 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของค่าความเร็วการเดิน (n=7), Wilcoxon signed rank test, p < 0.05
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บทวิจารณ์
การศึกษานีม้ ี วตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของ
การกระตุน้ ไฟฟ้าบริเวณฝ่ าเท้าร่วมกับการฝึ กการทรงตัว
เป็ น เวลา 4 สัป ดาห์ โดยท าการฝึ ก 3 ครัง้ ต่อ สัป ดาห์
รวมทัง้ สิน้ 12 ครัง้ เพื่อเพิ่มความสามารถในการทรงตัว
ในผู้ป่ วยเบาหวานชนิ ด ที่ 2 ที่ มี ภ าวะปลายประสาท
เสื่อม จากผลการศึกษา พบว่าอาสาสมัครสามารถเข้า
ร่วมโปรแกรมได้ตงั้ แต่รอ้ ยละ 80 ขึน้ ไป (ช่วงพิสยั ตัง้ แต่
10-12 ครัง้ ) และระหว่างการศึกษาวิจยั ไม่มีรายงานของ
อาการไม่พงึ ประสงค์หรือการบาดเจ็บเกิดขึน้
ภายหลัง สิ น้ สุด โปรแกรมการกระตุ้น ไฟฟ้ า
บริเวณฝ่ าเท้าร่วมกับการฝึ กการทรงตัว 4 สัปดาห์ พบว่า
ผูป้ ่ วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีภาวะปลายประสาทเสือ่ ม มี
ค่ า การแกว่ ง ของล าตั ว (postural sway) ลดลงเมื่ อ
เปรียบเทียบกับก่อนฝึ กทัง้ 4 เงื่อนไข และมีความเร็วใน
การเดิ น ทั้งความเร็วปกติ แ ละความเร็วสูงสุด ดี ขึน้ ซึ่ง
สนับสนุนสมมติฐานงานวิจยั
จากผลการศึกษานีพ้ บว่าผลของการกระตุ้น
ไฟฟ้าบริเวณฝ่ าเท้าในระดับ ที่ใช้ความแรงของกระแส
แบบ strong sensation มีผลต่อการลดลงของการแกว่ง
ของลาตัวและการเดินที่ดขี นึ ้ สอดคล้องกับการศึกษาของ
Najafi และคณะ13 ที่ทาการศึกษาในผูป้ ่ วยเบาหวานที่มี
ภาวะปลายประสาทเสื่อมอายุ 18 ปี ขึน้ ไป โดยใช้การ
กระตุน้ ไฟฟ้าบริเวณฝ่ าเท้าในระดับความรู ส้ กึ สั่นๆ ชาๆ
(strong sensation) ด้วยเครือ่ งกระตุน้ ไฟฟ้าแบบพกพา
(TENS) ที่ ค วามเข้ม 30 mA ท าการกระตุ้น บริเวณฝ่ า
เท้า เป็ น เวลา 60 นาที /วัน ทุก วัน เป็ น เวลา 6 สัป ดาห์
สามารถเพิ่ ม ความสามารถในการทรงตั ว และยั ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ Najafi และคณะ14 ที่พบว่า
การกระตุน้ ไฟฟ้าสามารถเพิ่มความมั่นคงในการทรงท่า
ในผูป้ ่ วยเบาหวานที่มีภาวะปลายประสาทเสื่อมที่ มีอายุ
53-70 ปี โดยใช้ ด ้ ว ยเครื่ อ งกระตุ้ น แบบ Footbath
(WaveRxTM ความถี่ 120 Hz และเปิ ดความเข้ ม ที่
ผู้ป่ วยรู ้สึ ก ซ่ า ๆสบายๆ สู ง สุ ด ได้ ถึ ง 50 mA ท าการ
กระตุน้ ขณะผูป้ ่ วยแช่เท้าในอ่างที่มีขวั้ กระตุน้ และใช้นา้
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เป็ นสือ่ ในการกระตุน้ ครัง้ ละ 30 นาทีเป็ นเวลา 5 ครัง้ ต่อ
สัปดาห์ นาน 6 สัปดาห์
จากผลการศึกษาที่ผ่านมา 13,14 พบว่าผลของ
การกระตุ้น ไฟฟ้ า ช่ ว ยเพิ่ ม การไหลเวี ย นเลื อ ดบริเวณ
ผิ ว หนั ง ที่ ฝ่ าเท้า (plantar skin perfusion) และน่ า จะ
ส่งผลทาให้การรับความรู ส้ ึกที่บริเวณฝ่ าเท้าดีขึน้ จาก
การฟื ้ นตัวจากความเสียหายของเส้นประสาทเนื่องจาก
หลอดเลือ ดขนาดเล็ก ในผู้ป่ วยเบาหวานที่ ถูก ท าลาย
และเมื่ อ การไหลเวี ย นเลื อ ดลดลงจึ ง ท าให้เกิ ด ภาวะ
oxidation stress ท าให้ เ กิ ด ปั จจั ย ที่ ขั ด ขวางการส่ ง
สัญ ญาณประสาทและส่ ง ผลท าให้เกิ ด ภาวะปลาย
ประสาทเสื่อมได้ นอกจากนี ้ ผลจากการศึกษา 17 พบว่า
การกระตุน้ ไฟฟ้านอกจากช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือด
บริเวณผิวหนังส่วนที่ทาการกระตุน้ (local cutaneous
perfusion) แล้ว ยั ง ส่ ง ผลให้ มี ก ารเพิ่ ม ของ vascular
endothelial growth factor (VEGF) ซึ่งการเพิ่มขึน้ ของ
VEGF เป็ นการกระตุ้ น การสร้า งหลอดเลื อ ดใหม่
(angiogenesis) ในผู้ป่ วยเบาหวานที่ มี ภ าวะปลาย
ประสาทเสือ่ มซึง่ ทาให้การรับความรูส้ กึ ที่บริเวณฝ่ าเท้าดี
ขึ ้ น ส่ ง ผ ล ต่ อ ก ารท า งาน ข อ งระบ บ ก า ย สั ม ผั ส
(somatosensory system) และมี ผลต่อ การทรงท่าที่ ดี
ขึน้ ในผูป้ ่ วยเบาหวานที่มีภาวะปลายประสาทเสือ่ ม13,14
นอกจากนี ้ จากการศึกษาที่ ผ่า นมา 18 พบว่า
ผูป้ ่ วยเบาหวานที่ มี ภาวะปลายประสาทเสื่ อ มมี ภาวะ
เสี่ยงล้มมากกว่าคนที่มีสขุ ภาพดี เนื่องจากหลายปั จจัย
เช่น ความไม่แข็งแรงของกล้ามเนือ้ ขา การรับความรู ส้ กึ
บริ เ วณ ข้ อ ต่ อ และฝ่ าเท้ า ลดลง และจากผลของ
การศึกษานีพ้ บว่าการกระตุน้ ไฟฟ้าร่วมกับการฝึ กการ
ทรงท่าสามารถเพิ่มความสามารถในการทรงท่าและเพิ่ม
ความเร็ ว การเดิ น ภายหลัง การฝึ ก เป็ นระยะเวลา 4
สัป ดาห์ โดยพบการลดลงของพื ้น ที่ ในการแกว่ งของ
ลาตัวในทุก เงื่ อ นไขที่ ท ดสอบและพบการเพิ่ ม ขึน้ ของ
ความเร็วในการเดิ น 60% และ 70% เมื่ อ ทดสอบการ
เดินที่ ความเร็วปกติและความเร็วสูงสุดตามลาดับ ซึ่ง
เป็ นที่ทราบดีว่าความมั่นคงในการทรงท่าและความเร็ ว
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ในการเดินเป็ นปั จจัยที่ช่วยลดความเสี่ยงในการล้มของ
ผูป้ ่ วยกลุ่มนีไ้ ด้ ซึ่งในการศึกษานีไ้ ด้ออกแบบโปรแกรม
ฝึ กการทรงตัวโดยมีการเปลี่ยนแปลงขนาดฐานรองรับ
และการฝึ ก ร่ว มกับ การลื ม ตาและหลับ ตา ซึ่ ง ท่ า ฝึ ก
ดังกล่าวน่าช่วยกระตุน้ การรับรู ข้ องตาแหน่งภายในข้อ
ต่ อ (joint proprioception) ให้มี ค วามแม่ น ย ามากขึ น้
และกระตุ้น การลงน ้า หนัก บริเวณฝ่ าเท้าในขณะการ
กระตุน้ ไฟฟ้าบริเวณฝ่ าเท้าร่วมกับการฝึ กการทรงตัว ซึ่ง
ในผูป้ ่ วยเบาหวานที่มีภาวะปลายประสาทเสื่อมมีการ
ทรงท่าที่ไม่ม่นั คง (postural instability) ทัง้ ขณะยืนและ
เดินและเสี่ยงต่อการล้มได้ง่ายเนื่องจากการลดลงของ
ข้ อ มู ล จากระบบรั บ ค วาม รู ้สึ ก ระบบ กายสั ม ผั ส
(somatosensory system)19 ดังนัน้ ผลจากการกระตุน้
ไฟฟ้ า บริ เ วณ ฝ่ าเท้ า ร่ ว มกั บ การฝึ กการทรงตั ว ใน
การศึกษานีจ้ ึงช่วยทาให้การทรงตัวของผูป้ ่ วยเบาหวาน
ดีขนึ ้ ทัง้ ในขณะยืนและเดิน
สรุ ปผลงานวิจัย
การกระตุน้ ไฟฟ้าบริเวณฝ่ าเท้าร่วมกับการฝึ ก
การทรงตัว 3 ครัง้ ต่อสัปดาห์ เป็ นเวลา 4 สัปดาห์ ช่วย
เพิ่ ม ความมั่ น คงในการทรงท่ า ในขณะยื น และเพิ่ ม
ความเร็วในการเดินทัง้ ความเร็วปกติและความเร็วสูงสุด
ได้ในผูป้ ่ วยเบาหวานที่มีภาวะปลายประสาทเสื่อม ผล
การศึกษานีพ้ บว่าการกระตุน้ ไฟฟ้าบริเวณฝ่ าเท้าร่วมกับ
การฝึ กการทรงตัวอาจใช้เป็ นแนวทางในการรักษาและ
ฟื ้ นฟูเพื่อเพิ่มความสามารถในการทรงตัวและลดความ
เสี่ยงต่อการเกิดการล้มในผูป้ ่ วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มี
ภาวะปลายประสาทเสื่อมได้อีกทางเลือกหนึ่ง อย่างไรก็
ตามการศึกษานีเ้ ป็ นการศึกษานาร่อง จึงมีขอ้ จากัดใน
เรื่องจานวนผู้เข้าร่วมการวิจัยที่ มี จานวนน้อย และใน
การศึกษาครัง้ ต่อไปควรเพิ่มการติดตามผลคงค้างของ
การฝึ กรวมทั้งควรมีกลุ่ม ควบคุม เพื่ อเปรียบเทียบร่วม
ด้วย
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