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--------------------------------บทคัดย่ อ

บทนํา: ภาวะอุง้ เท้าแบนชนิดยืดหยุน่ สามารถเกิดขึ้นได้ต้ งั แต่วยั เด็กถึงผูใ้ หญ่ โดยอุง้ เท้าจะมีการพัฒนามาก
ในช่วงวัยรุ่ นตอนต้น และพัฒนาช้าลงเมื่อเข้าสู่ วยั ผูใ้ หญ่ ภาวะอุง้ เท้าแบนที่เกิดขึ้นในวัยรุ่ นตอนต้น สามารถรบกวน
การทํากิจกรรมต่าง ๆ ที่ตอ้ งมีการลงนํ้าหนัก และกิจกรรมที่มีการทรงท่าร่ วมด้วย ซึ่ งหากไม่ได้รับการดูแลที่ถูกต้อง
ภาวะอุง้ เท้าแบนสามารถส่ งผลกระทบต่อข้อต่ออื่นๆ ของรยางค์ขา ทําให้ความสามารถในการทรงท่าวลดลง และเกิด
การบาดเจ็บในอนาคตได้ วัตถุประสงค์: เพื่อเปรี ยบเทียบระยะการเคลื่อนที่ของกระดูกนาวิคูล่าและความสามารถใน
การทรงท่าทั้งก่ อนและหลังการทํากิ จ กรรมกระโดดซํ้า ในวัยรุ่ นตอนต้นที่มีและไม่มีภาวะเท้าแบนชนิ ดยืดหยุ่น
ระเบียบวิธีวิจยั : อาสาสมัครวัยรุ่ นตอนต้นอายุระหว่าง 13-14 ปี แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือกลุ่มอุง้ เท้าปกติ และกลุ่มอุง้
เท้า แบนชนิ ด ยืดหยุ่น โดยอาสาสมัค รทุ ก คนจะได้รั บ การทดสอบระยะการเคลื่ อ นที่ ข องกระดู ก นาวิ คู ล่ า และ
ความสามารถในการทรงท่าขณะยืนบนขาข้างเดี ยวร่ วมกับลืมตา หลับตา และยืนบนพื้นโฟม ทั้งก่อนและหลังการ
กระโดดซํ้า เมื่อได้ขอ้ มูลทั้งหมดแล้วจึงนํามาเปรี ยบเทียบก่อนและหลังการกระโดดซํ้าด้วยสถิติ Wilcoxon SignedRank test และเปรี ยบเทียบระหว่างกลุ่มด้วยสถิติ Mann-Whitney U test ผลการวิจยั : พบความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติของระยะการเคลื่อนที่ของกระดูกนาวิคูล่าและความสามารถในการทรงท่าขณะยืนบนขาข้างเดียวร่ วมกับลืม
ตาบนพื้นแข็งระหว่างกลุ่มอุง้ เท้าปกติและอุง้ เท้าแบนทั้งก่อนและหลังการกระโดดซํ้า โดยหลังการกระโดดซํ้าพบว่า
ทั้งสองกลุ่มมีการเคลื่อนที่ของกระดูกนาวิคูล่ามากขึ้น และยังพบว่ากลุ่มอุง้ เท้าแบนมีความสามารถในการทรงท่าบน
ขาข้างเดียวลดลงอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ อาจเนื่องมาจากมีการล้าของกล้ามเนื้อเกิดขึ้นหลังการกระโดดซํ้า ทําให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างที่พยุงอุง้ เท้าด้านใน เกิดการเคลื่อนที่ของข้อต่อ และการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ในการลง
นํ้าหนักของฝ่ าเท้า แต่อย่างไรก็ตามในการยืนหลับตาและยืนบนพื้นโฟมยังไม่พบความแตกต่างที่ชดั เจนของทั้งสอง
กลุ่ม อาจเนื่องมาจากระบบการรับความรู้สึกที่ใช้ในการทรงท่าของวัยรุ่ นตอนต้นยังพัฒนาไม่เต็มที่เท่าวัยผูใ้ หญ่ และ
ช่ว งอายุน้ ี ยังต้อ งพึ่งพาระบบการมองเห็ นเพื่อช่ ว ยในการทรงท่า จึงทําให้ไม่พบความแตกต่างที่ชัดเจน ดังนั้นใน
การศึกษาครั้งถัดไป จึงแนะนําให้ศึกษาเพิ่มเติมในวัยผูใ้ หญ่ เพื่อจะได้ทราบถึงผลของการทํากิจกรรมลงนํ้าหนักซํ้า ต่อ
การทรงท่าที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น และแนะนําให้ผทู้ ี่มีภาวะอุง้ เท้าแบนได้รับการรักษาตั้งแต่เริ่ มต้น
เพื่อลดความเสี่ ยงต่าง ๆ ที่สามารถเกิดขึ้นในอนาคตได้
คําสําคัญ: เท้าแบนชนิดยืดหยุน่ , การทรงท่า, การกระโดดซํ้า
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ABSTRACT

Background: The flexible flatfoot was a common problem in every age. Medial longitudinal arch had high
development in adolescence and slight development in adult. Flexible flatfoot can disturb some of functional
performance especially weight bearing performance during standing balance. Therefore, adolescent who have
flexible flatfoot should acquire appropriate treatments for protecting of balance impairment and joint injuries in the
future. Objective: The study compared navicular drop and postural stability via single leg standing before and after
repetitive hopping in normal foot and flexible flatfoot. Methodology: Participants had age between 13 and14 years
old. They were separated in groups of flexible flatfoot and normal foot. Participants were measured navicular drop
and single leg standing before and after repetitive hopping. Wilcoxon Signed-Rank test and The Mann-Whitney U
test were statistical analysis for calculating of difference within and between groups of normal and flexible flatfoot.
Result: The result of navicular drop and single leg standing during eyes open showed significant difference between
groups of normal and flexible flatfoot. After repetitive hopping, increasing of navicular drop was shown in both
groups and flexible flatfoot found significant reduction of balance ability through single leg standing with eyes
open. The result might be explained as muscular fatigue after repetitive hopping lead to changing of supporting
structure under the medial longitudinal arch, changing of joint alignment, and changing of weight distribution on
plantar foot. Nevertheless, there were no difference obviously in conditions of single leg standing with eyes closed
or foam surface. The results may imply that adolescent have immaturity of sensory systems and they have reliance
on visual system for balance stability. Therefore, study of standing balance in adults after repetitive activity with
weight baring will be a suggestion for further study. Adolescent who have flexible flatfoot should acquire earlier
treatment for preventing of risk factors in the future.
Keywords: Flexible flatfoot, Balance, Repetitive hopping
1. บทนํา

อุง้ เท้าด้านใน (Medial Longitudinal Arch) มีโครงสร้างที่ช่ว ยพยุงไว้ แบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ Dynamic
support ประกอบด้ว ย Tibialis posterior, tibialis anterior และ Intrinsic plantar muscles และ Passive support
ประกอบด้วย ligaments ต่างๆ และ Plantar aponeurosis (Anne et al., 2009) ความผิดปกติของอุง้ เท้าเกิดขึ้นได้ 2
ประเภท คืออุง้ เท้ายกตัวสูง (High arch) และอุง้ เท้าแบน (Flatfoot) จากอุบตั ิการณ์พบว่าอุง้ เท้ายกตัวสู งเกิดขึ้นได้ร้อย
ละ 1.32 และอุง้ เท้าแบนเกิดขึ้นได้ร้อยละ 13.88 ของผูท้ ี่มีอุง้ เท้าผิดปกติ (Chou et al., 2009) นอกจากนี้ อุง้ เท้าแบนยัง
แบ่งได้อีก 2 ประเภทคืออุง้ เท้าแบนชนิ ดติดแข็ง (Rigid flatfoot) และอุง้ เท้าแบนชนิ ดยืดหยุ่น (Flexible Flat Foot)
(Fabry, 2010) อุง้ เท้าแบนชนิดยืดหยุน่ จะมีความรุ นแรงน้อยกว่าชนิดติดแข็ง และหากได้รับการรักษาตั้งแต่เริ่ มแรกจะ
สามารถรักษาให้หายได้โดยไม่ตอ้ งผ่าตัด (Evans et al., 2011) แต่หากปล่อยให้อุง้ เท้าแบนเกิดขึ้นแบบเรื้ อรัง จะเพิ่ม
โอกาสให้เกิดการผิดรู ปของเท้าและเกิดการเจ็บปวดได้ หรื ออาจส่ งผลให้แนวข้อต่อบริ เวณเท้าและข้อเท้าเปลี่ยนแปลง
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ไป การเปลี่ยนแปลงนี้จะเกิดขึ้นต่อเนื่องไปถึงการเปลี่ยนแปลงของแนวข้อเข่า ข้อสะโพก และหลังส่ วนล่าง ทําให้มี
ความเสี่ ยงที่จะเกิดการอักเสบและการบาดเจ็บบริ เวณข้อต่อต่าง ๆ ได้ (Otsuka et al., 2003)
มีการทดสอบเพื่อวัดระดับความรุ นแรงของภาวะอุง้ เท้าแบนได้หลากหลายวิธี เช่น การทดสอบการเคลื่อนที่
ของกระดูกนาวิคูล่า (Navicular Drop) และการฉายภาพรังสี (x-rays) จากการศึกษาของ Brody ในปี 1982 ได้แนะนํา
การทดสอบการเคลื่อนที่ข องกระดูกนาวิคูล่าว่าเป็ นวิธีการทดสอบที่ง่าย สะดวก และประหยัด สามารถใช้วินิจฉัย
ภาวะอุง้ เท้าแบนแทนการฉายภาพรังสี ได้ โดยมีค่าปกติอยูใ่ นช่วง 5-9.99 มิลลิเมตร และค่าที่แสดงถึงภาวะเท้าแบนคือ
การเคลื่อนที่มากกว่า 10 มิลลิเมตรขึ้นไป (Brody, 1982) การพัฒนาของอุง้ เท้าด้านในจะเริ่ มขึ้นตั้งแต่วยั เด็กมากขึ้น
ในช่วงอายุ 11 ปี เริ่ มมีความคงที่เมื่อเข้าสู่วยั รุ่ นตอนต้นอายุประมาณ 13 ปี และมักจะไม่พบการเปลี่ยนแปลงเมื่ออายุ
ประมาณ 18 ปี (Waseda et al., 2014) สาเหตุการเกิดอุง้ เท้าแบนในวัยรุ่ น สามารถเกิดขึ้นได้จากการพัฒนาของอุง้ เท้าที่
ไม่สมบูรณ์ การใช้งานของอุง้ เท้าไม่ถูกต้อง และนํ้าหนักตัวที่มากเกินกว่าเกณฑ์ (Daneshmandi et al., 2009) เด็กวัยรุ่ น
ที่มีภาวะเท้าแบนแม้ว่าจะไม่พบอาการเจ็บปวด แต่อาจพบความบกพร่ องขณะทํากิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะกิจกรรมที่
มีการลงนํ้าหนัก เช่นการวิ่ง และกระโดด และยังพบความสามารถในการทรงท่าลดลงด้วย (Vittore et al., 2009) จาก
งานวิจยั ของ Kim ในปี 2015 พบว่าอาสาสมัครกลุ่มอุง้ เท้าแบนมีความสามารถในการทรงท่าแบบอยูก่ บั ที่ลดลงอย่างมี
นัยสําคัญ เมื่อเปรี ยบเทียบกับกลุ่มอาสาสมัครอุง้ เท้าปกติ (Kim et al., 2015) และจากงานวิจยั ของ Boozari ในปี 2013
พบว่ากลุ่มอาสาสมัครอุง้ เท้าแบนจะมีการลงนํ้าหนักที่ฝ่าเท้าด้านในมากขึ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับกลุ่มอาสาสมัครอุง้ เท้า
ปกติ ภายหลังที่มีการกระโดดซํ้าบนขาข้างเดียว (Boozari et al., 2013) ตําแหน่ งการลงนํ้าหนัก ที่เ ปลี่ ยนไปของ
อาสาสมัค รอุ ้ ง เท้า แบนหลัง การทํา กิ จ กรรม ทํา ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงของมุ ม ข้ อ เท้า เข่ า และสะโพก
(Jafarnezhadgero et al., 2017) ส่ งผลให้ความสามารถในการทรงท่าเปลี่ยนแปลงไปด้วย ดังนั้นจึงมีความเป็ นไปได้ว่า
คนเท้าแบนที่มกี ารทํากิจกรรมการลงนํ้าหนักอย่างต่อเนื่อง (Repetitive loading) จะส่ งผลกระทบต่ออุง้ เท้า และทําให้
ความสามารถในการทรงท่าลดลง โดยเฉพาะขณะยืนบนขาข้างเดียว จากการทบทวนวรรณกรรมจะเห็ นได้ว่าวัยรุ่ น
ตอนต้นอายุประมาณ 13-14 ปี เป็ นช่วงอายุที่เหมาะสมที่จะตรวจสอบหาความผิดปกติของอุง้ เท้า เนื่ องจากอุง้ เท้าของ
วัยรุ่ นตอนต้นมีการพัฒนาใกล้เคียงกับวัยผูใ้ หญ่ ซึ่งหากพบความผิดปกติของอุง้ เท้าในวัยรุ่ นตอนต้น และให้การดูแล
รัก ษาที่ถูก ต้อ ง อุง้ เท้าแบนอาจสามารถพัฒนาให้ใกล้เ คี ยงอุ ้งเท้าปกติ ได้ ซึ่ งจะลดปั ญ หาความเจ็บปวดที่เ กิ ดขึ้ น
ภายหลังการทํากิจกรรมต่างๆ (Volpon, 1994) รวมถึงป้ องกันการเกิดอุง้ เท้าแบนที่มากขึ้นหรื ออุง้ เท้าแบนชนิดติดแข็ง
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการทรงท่าทั้งก่อนและหลังการทํากิจกรรมกระโดดซํ้า ในวัยรุ่ นตอนต้นที่
มีและไม่มีภาวะอุง้ เท้าแบนชนิดยืดหยุน่
3. ระเบียบวิธีการวิจัย
3.1 รูปแบบการดําเนินงานวิจัย
งานวิจยั อยูใ่ นรู ปแบบเชิงทดลอง
3.2 ประชากรและการกําหนดกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มประชากรของงานวิจยั ในครั้งนี้ คืออาสาสมัครที่มีอายุอยู่ในช่วง 13-14 ปี แบ่งเป็ นกลุ่มที่ไม่มีและมีอุง้
เท้าแบนชนิ ดยืดหยุ่น สามารถสื่ อ สารและเข้าใจภาษาไทยได้อ ย่างชัดเจน และผูป้ กครองหรื อผูด้ ูแลยินยอมให้เข้า
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ร่ ว มงานวิจยั เกณฑ์ในการคัดออกคือ มีก ารผิดรู ปหรื อมีแผลเปิ ดบริ เ วณเท้าหรื อ ข้อ เท้า มีค วามยาวขาทั้งสองข้าง
แตกต่างกันมากกว่า 2 เซนติเมตร (Shaffer et al., 2013) เคยมีประวัติการบาดเจ็บของรยางค์ขา ตัวอย่างเช่น มีประวัติ
การผ่าตัดของรยางค์ขา มีปัญหาทางระบบกระดูกกล้ามเนื้ อที่ส่งผลต่อการทรงท่า มีปัญหาทางระบบหายใจหรื อการ
ไหลเวียนโลหิ ตที่ส่งผลต่อการวิจยั มีปัญหาทางระบบประสาทที่ส่งผลต่อการทรงท่า มีปัญหาทางสายตาที่ไม่สามารถ
แก้ไขด้ว ยเลนส์ สายตา มีน้ ําหนัก เกิ นเกณฑ์มาตรฐานนํ้าหนัก ส่ ว นสู งของประเทศไทย (สถาบันวิจยั และประเมิน
เทคโนโลยีทางการแพทย์กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุ ข, 2542) และเป็ นนักกีฬาประจําโรงเรี ยนหรื อสถาบัน
3.3 วิธีดําเนินการดําเนินงานวิจัย
งานวิจยั นี้ ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการดําเนิ นงานด้านวิจ ัย จริ ยธรรมการวิจ ัย และจรรยาบรรณ
บุคลากรรหัส PTPT 2017 - 023 โดยในงานวิจยั นี้มีผทู้ าํ การทดสอบจํานวน 2 คน คือผูท้ าํ การทดสอบคนที่ 1 และผูท้ าํ
การทดสอบคนที่ 2 เมื่ออาสาสมัครผ่านเกณฑ์การคัดเลือกแล้ว ผูท้ ดสอบคนที่ 1 จะบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเพศ อายุ
ส่ วนสูง นํ้าหนัก ความถนัดของขา ความยาวขา และความแข็งแรงกล้ามเนื้อรยางค์ขา จากนั้นผูท้ ดสอบคนที่ 1 เป็ นคน
ประเมินการเคลื่อนตัวของกระดูกนาวิคู่ล่าโดยให้อาสาสมัครถอดรองเท้า นัง่ บนเก้าอี้ เท้าวางราบกับพื้น มุมข้อเข่างอ
90° จากนั้นผูท้ ดสอบคนที่ 1 คลําหาปุ่ มกระดูกนาวิคูล่า และทําสัญลักษณ์เอาไว้บนผิวหนัง จัดแนวของข้อเท้าให้อยู่
ในแนวเส้นตรงตามวิธีการ anterior line method (Najjarine, 2011) จากนั้นให้อาสาสมัครยืนขึ้นพร้อมลงนํ้าหนักขาทั้ง
สองข้างให้เท่ากัน ผูท้ ดสอบคนที่ 1 จะขีดระดับการเปลี่ยนแปลงของกระดูกนาวิคูล่าลงบนกระดาษกาวที่อยู่บนไม้
บรรทัด 2 ขีด ในขณะนัง่ และยืนลงนํ้าหนักตามลําดับ จากนั้นผูท้ าํ การทดสอบคนที่ 2 เป็ นผูว้ ดั ระยะการเคลื่อนที่ของ
กระดูก นาวิคูล่ าโดยใช้ Vernier caliper หน่ ว ยมิล ลิ เมตร และแบ่งกลุ่ มอาสาสมัค รออกเป็ น 2 กลุ่ มโดยถ้าพบว่า
อาสาสมัครมีระยะการเคลื่อนที่ของกระดูกนาวิคูล่าอยูท่ ี่ 5-9.99 มิลลิเมตร จะจัดอยู่ในกลุ่มเท้าปกติ แต่หากระยะการ
เคลื่อนที่ของกระดูกนาวิคูล่าตั้งแต่ 10 มิลลิเมตรขึ้นไป จะจัดอยูใ่ นกลุ่มอุง้ เท้าแบนแบบยืดหยุน่ (Brody, 1982)
เมื่อแบ่งอาสาสมัครเป็ น 2 กลุ่มเรี ยบร้อยแล้ว อาสาสมัครทั้งหมดจะได้รับการสุ่ มเพื่อทดสอบความสามารถ
ในการทรงท่าขณะยืนลงนํ้าหนักบนขาข้างเดียวหรื อ Single leg standing มีท้งั หมด 4 การทดสอบคือ ยืนลืมตาทรงท่า
บนพื้นแข็ง ยืนหลับตาทรงท่าบนพื้นแข็ง ยืนลืมตาทรงท่าบนพื้นโฟม และยืนหลับตาทรงท่าบนพื้นโฟม ทําการ
ทดสอบท่าละ 1 ครั้ง อาสาสมัครทุกคนจะยืนบนขาข้างที่ถนัดในตําแหน่ งที่กาํ หนดไว้ โฟมที่ใช้ในการทดสอบการ
ทรงท่าคือ Ethylene Vinyl Acetate (EVA) foam (Chaikeeree et al., 2015) ขณะยืนอาสาสมัครจะยกขาข้างที่ไม่ถนัด
ขึ้นในมุมข้อสะโพกเท่ากับ 0° และข้อเข่างอ 90° มือทั้งสองข้างวางไว้ที่สะโพก เมื่ออาสาสมัครยืนในท่าทางที่ถูกต้อง
แล้ว ผูท้ ดสอบคนที่ 1 เริ่ มจับเวลา โดยกําหนดเวลาสูงสุ ดไว้ที่ 120 วินาที หากพบว่าขาข้างที่ยกตกลงแตะพื้น มือข้าง
ใดข้างหนึ่งหลุดออกจากสะโพก และลืมตาขึ้นขณะการทดสอบที่ตอ้ งหลับตา ผูท้ ดสอบคนที่ 1 จะหยุดเวลาทันที หลัง
การทดสอบแต่ละครั้ง อาสาสมัครจะได้นง่ั พักเป็ นเวลา 120 วินาที
3.4 ค่าสถิตทิ ี่ใช้ ในการวิเคราะห์
ข้อมูลพื้นฐานของอาสาสมัครทั้งสองกลุ่มเกี่ยวกับ เพศ อายุ นํ้าหนัก ส่ วนสู ง ความถนัดของขา และความ
แข็งแรงกล้ามเนื้ อ จะใช้ส ถิ ติเ ชิ งพรรณนาและสถิ ติ independent t-test ในการวิเ คราะห์ ขอ้ มูล ตัว แปรระยะการ
เคลื่อนที่ของกระดูกนาวิคูล่า (มิลลิเมตร) และเวลา (วินาที) ขณะยืนบนขาข้างเดียว ทั้งก่อนและหลังการกระโดดซํ้า ๆ
ระหว่างกลุ่มอุง้ เท้าปกติ และกลุ่มอุง้ เท้าแบนชนิดยืดหยุน่ จะได้รับการทดสอบการกระจายตัวของข้อมูลโดย ShapiroWilk test หากพบว่าข้อมูลมีการกระจายตัวแบบปกติ สถิติที่จะใช้เปรี ยบเทียบคือ Two-way mixed ANOVA แต่หาก
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พบว่าข้อมูลมีการกระจายตัวไม่ปกติ สถิติที่จะใช้เปรี ยบเทียบระหว่างก่ อนและหลังการกระโดดซํ้า ๆ คือ Wilcoxon
Signed-Rank test และสถิ ติที่จะใช้เ ปรี ยบเทียบระหว่างกลุ่ มอุ ้งเท้าปกติ และกลุ่มอุ ้งเท้าแบนชนิ ดยืดหยุ่นคื อ The
Mann-Whitney U test โดยกําหนดค่านัยสําคัญไว้ที่ P < 0.05
4. ผลการวิจัย
4.1 ข้ อมูลทัว่ ไปอาสาสมัคร
อาสาสมัครรวมทั้งหมด 38 คน แบ่งเป็ นกลุ่มอุง้ เท้าปกติ และกลุ่มอุง้ เท้าแบนชนิดยืดหยุน่ กลุ่มละ 19 คน อยู่
ในช่วงวัยรุ่ นตอนต้น อายุอยูร่ ะหว่าง 13-14 ปี เมื่อเปรี ยบเทียบข้อมูลพื้นฐานของอาสาสมัครทั้งสองกลุ่ม พบว่าไม่มี
ความแตกต่างกันในเรื่ องนํ้าหนัก ส่ วนสูง และกําลังกล้ามเนื้อขา ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานอาสาสมัคร (SD = Standard deviation)
ข้ อมูลอาสาสมัคร
กลุ่มอุ้งเท้าแบน (n=19) กลุ่มเท้าปกติ (n=19) P value
เพศ (n, %)
ชาย
12, 63.16 %
9, 47.37 %
หญิง
7, 36.84 %
10, 52.63 %
อายุ (Mean ± SD)
13.31 ± 0.73
13.64 ± 0.50
0.113
นํ้าหนัก, กิโลกรัม (Mean ± SD)
46.71 ± 6.03
47.96 ± 10.57
0.656
ส่ วนสูง, เซนติเมตร (Mean ± SD)
158.74 ± 8.68
161.37 ± 8.29
0.346
ขาข้างถนัด (n, %)
ข้างขวา
16, 84.21 %
17, 89.47 %
ข้างซ้าย
3, 15.79 %
2, 10.53 %
กําลังกล้ามเนื้อ (Mean ± SD)
Hip flexors, กิโลกรัม
12.65 ± 2.16
12.16 ± 2.12
0.490
Hip extensors, กิโลกรัม
11.38 ± 2.48
11.98 ± 2.49
0.458
Hip abductors, กิโลกรัม
11.89 ± 14.31
8.23 ± 1.50
0.275
Hip adductors, กิโลกรัม
7.55 ± 2.04
7.49 ± 1.42
0.920
Knee flexors, กิโลกรัม
11.48 ± 3.11
10.80 ± 2.27
0.447
Knee extensors, กิโลกรัม
11.53 ± 2.91
11.46 ± 2.88
0.942
Dorsiflexors, กิโลกรัม
7.76 ± 1.55
8.16 ± 1.76
0.468
Plantar flexors, กิโลกรัม
8.95 ± 2.03
8.46 ± 2.17
0.477
4.2 การวิเคราะห์ ข้อมูล
เมื่อ ทดสอบการกระจายตัวของข้อ มูลพบว่าข้อ มูลมีการกระจายตัวไม่ปกติ จึ งเลื อกใช้ส ถิติ The MannWhitney U test ในการทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มอุง้ เท้าปกติและกลุ่มอุง้ เท้าแบนชนิ ดยืดหยุ่น และใช้สถิติ
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Wilcoxon Signed-Rank test ในการทดสอบความแตกต่ างก่ อนและหลังการกระโดดซํ้า ผลการศึก ษาระยะการ
เคลื่อนทีข่ องกระดูกนาวิคูล่าพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติระหว่างก่อนและหลังการกระโดดซํ้าใน
กลุ่มอุง้ เท้าแบนชนิ ดยืดหยุ่นและกลุ่มอุง้ เท้าปกติ (P = 0.003, 0.000) นอกจากนี้ ยงั พบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติระหว่างกลุ่มอุง้ เท้าปกติและกลุ่มอุง้ เท้าแบนชนิดยืดหยุน่ ทั้งก่อนและหลังการกระโดดซํ้า (P = 0.000, 0.000)
ดังแสดงในตารางที่ 2 ผลการทรงท่าในขณะยืนบนขาข้างเดียว พบความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติระหว่างกลุ่ม
อุง้ เท้าปกติ และกลุ่มอุง้ เท้าแบนชนิดยืดหยุน่ ทั้งก่อนและหลังการกระโดดซํ้า เมื่อยืนลืมตาบนพื้นแข็ง (P = 0.000, P =
0.000) และพบความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติระหว่างก่อนและหลังการกระโดดซํ้า ในกลุ่มอุง้ เท้าแบนชนิ ด
ยืดหยุน่ เมื่อยืนลืมตาบนพื้นแข็ง (P = 0.002) นอกจากนี้ยงั พบความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติระหว่างก่อนและ
หลังการกระโดดซํ้าขณะยืนหลับตาบนพื้นแข็ง (P = 0.044) ในกลุ่มอุง้ เท้าปกติ และเมื่อยืนหลับตาบนพื้นโฟม (P =
0.025) ในกลุ่มอุง้ เท้าแบนชนิดยืดหยุน่ ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างทั้งก่อนและหลังกิจกรรมการกระโดดซํ ้าๆ
การทดสอบ

กลุ่ม

ระยะการเคลื่อนที่
ของกระดูกนาวิคูล่า
(มิลลิเมตร)

อุง้ เท้าแบน
ชนิ ดยืดหยุน่
เท้าปกติ
อุง้ เท้าแบน
ชนิ ดยืดหยุน่

ลืมตาทรงท่า
บนพื้นแข็ง

Single leg
standing
(วินาที)

หลับตาทรงท่า
บนพื้นแข็ง
ลืมตาทรงท่า
บนพื้นโฟม
หลับตาทรงท่า
บนพื้นโฟม

ก่ อนการกระโดดซํ้า

Mean ± SD
16.12 ± 4.47

P value
0.000*

หลังการกระโดดซํ้า

Mean ± SD
18.32 ± 2.98

P value
0.000*

ก่ อนและหลัง
กระโดดซํ้า
(P value)
0.003*

8.10 ± 1.48

12.19 ± 3.79

0.000*

78.89 ± 30.75

50.37 ± 33.04

0.002*

0.000*

0.000*

เท้าปกติ

112.35 ± 16.17

102.09 ± 25.24

อุง้ เท้าแบน
ชนิ ดยืดหยุน่

21.39 ± 20.89

เท้าปกติ

29.69 ±20.95

21.97 ±19.81

0.044*

อุง้ เท้าแบน
ชนิ ดยืดหยุน่

41.03 ± 31.66

28.97 ± 27.10

0.122

เท้าปกติ

55.93 ± 35.83

อุง้ เท้าแบน
ชนิ ดยืดหยุน่

3.78 ± 2.19

เท้าปกติ

3.12 ± 1.91

0.157

0.199

14.33 ± 14.84

0.114
0.267

0.133

50.78 ± 43.47
0.255

3.12 ± 2.44
3.03 ±1.65

0.085

0.246
0.589

0.025*
0.717

* มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P < 0.05)
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5. การอภิปรายผล
จากการศึกษาความสามารถในการทรงท่าและระยะการเคลื่อนที่ของกระดูกนาวิคูล่า ทั้งก่อนและหลังการทํา
กิจกรรมกระโดดซํ้าในวัยรุ่ นตอนต้นที่มีและไม่มีอุง้ เท้าแบนชนิดยืดหยุน่ ผลการศึกษาพบความแตกต่างของระยะการ
เคลื่อนที่ของกระดูกนาวิคูล่าระหว่างกลุ่มทั้งก่อนและหลังมีการกระโดดซํ้า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Robbins ใน
ปี 1987 ที่พบความเปลี่ยนแปลงของอุง้ เท้าด้านใน ภายหลังมีกิจกรรมการลงนํ้าหนักที่รยางค์ขา (Robbins et al., 1987)
และงานของ Gardin ในปี 2013 ที่พบว่าภายหลังการทํากิจกรรมส่ งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระดับกระดูกนาวิคู
ล่าได้ เนื่องจากการล้าของกล้ามเนื้อ tibialis posterior และ tibialis anterior (Gardin, 2013) ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึง
อาจอธิบายได้ว่า การเคลื่อนตัวของกระดูกวิคูล่าที่ต่าํ ลงภายหลังการกระโดดซํ้านั้น เกิดจากความล้าของกล้ามเนื้อหรื อ
โครงสร้างที่ทาํ หน้าที่พยุงอุง้ เท้าด้านในได้แก่ tibialis posterior และ plantar intrinsic muscles (Anne et al., 2009) โดย
วงจรที่ใช้อธิ บายการล้าของกล้ามเนื้ อขณะการกระโดดซํ้า ได้แก่ Stretch - shortening cycles ซึ่ งประกอบไปด้วย 3
ขั้นตอน คือ 1) Pre-activation ช่วงก่อนที่จะเกิดแรงสัมผัสระหว่างพื้นกับรยางค์ 2) Stretch phase ช่วงที่เท้าสัมผัสพื้น
แล้วกล้ามเนื้อถูกยืดออก จากนั้นกล้ามเนื้อจะทํางานแบบ eccentric contraction เพื่อเตรี ยมการเคลื่อนไหวในขั้นตอน
ถัดไปและ 3) Shortening phase ช่วงกระโดดจะเป็ นการทํางานของกล้ามเนื้ อแบบ concentric contraction โดยการ
ทํางานของวงจรนี้ซ้ าํ ๆ จะส่ งผลให้เกิดการล้าของกล้ามเนื้อแบบชัว่ คราวได้ (Nicol et al., 2006) และเมื่อวิเคราะห์ถึง
ท่าทางการกระโดดในการศึกษาครั้งนี้ ที่มีการกระโดดด้วยขาข้างเดียว ในทิศทางด้านข้างสลับไปมาซ้ายและขวา ข้าม
เส้นที่กาํ หนด อาจจะเป็ นการส่ งเสริ มให้มีการลงนํ้าหนักบริ เวณด้านในฝ่ าเท้ามากขึ้น จึงทําให้เห็ นการเคลื่อนตัวของ
กระดูก นาวิคูล่ า ที่ต่ าํ ลง การเคลื่ อ นตัว ตํ่าลงของกระดูก นาวิคูล่ าสามารถส่ งผลกระทบต่ อ การเปลี่ ยนแปลงของ
โครงสร้างอื่นได้ดว้ ย เช่น การเคลื่อนตัวของกระดูกแคลคาเนียสและทาลัส ส่ งผลให้ขอ้ เท้าอยูใ่ นรู ปแบบ Valgus และ
เส้นเอ็นกลางเท้า (Plantar ligament) ถูกยืดยาวขึ้นด้วย (Neumann, 2002)
ผลการศึกษาการทรงท่าเมื่อยืนบนขาข้างเดียวขณะลืมตา พบว่ามีความแตกต่างของทั้ง 2 กลุ่มตั้งแต่ก่อนการ
กระโดด โดยจากเวลาการทดสอบสู งสุ ด 120 วินาที กลุ่ มอุง้ เท้าแบนและกลุ่ มอุง้ เท้าปกติ สามารถยืนได้เวลาเฉลี่ ย
ประมาณ 78 และ 112 วินาทีตามลําดับ หลังการกระโดดยืนได้เวลาเฉลี่ยประมาณ 50 และ 102 วินาทีตามลําดับ
นอกจากนี้ กลุ่มอุง้ เท้าแบนยังพบว่าหลังการกระโดดยืนได้เวลาที่น้อยลงเฉลี่ยจาก 78 วินาทีเป็ น 50 วินาที จากผล
การศึกษาจะเห็นได้ว่ากลุ่มอุง้ เท้าแบนมีความสามารถในการยืนด้วยขาข้างเดียวน้อยกว่ากลุ่มอุง้ เท้าปกติ สอดคล้องกับ
การศึก ษาของ Lee ในปี 2013 ที่พบว่าภายหลังการทํากิ จกรรมจะทําให้เกิดการล้าของกล้ามเนื้ อ plantar intrinsic
muscles ร่ วมกับความไม่มนั่ คงของอุง้ เท้า (Lee et al., 2013) ส่ งผลให้ผิวหนังที่สัมผัสพื้นและพื้นที่ในการลงนํ้าหนัก
ของฝ่ าเท้า รวมถึงการวางตัวของข้อต่อต่างๆ ภายในอุง้ เท้าเปลี่ยนแปลงไป เกิดการรบกวนต่อระบบ somatosensory
ซึ่ งเป็ นระบบสําคัญ ในการควบคุ มการทรงท่า ที่ทาํ งานร่ วมกับระบบสายตา และเวสติ บูล่า (visual and vestibular
system) (Prieto et al., 1993) ดังนั้นเมื่อระบบใดระบบหนึ่ งถูกรบกวน จะทําให้ความสามารถในการทรงท่าลดลงได้
(Cote et al., 2005) และเมื่อพิจารณาถึงกลุ่มอุง้ เท้าปกติจะพบว่าอาสาสมัครสามารถยืนทรงท่าบนขาข้างเดียวได้ดว้ ย
เวลาเฉลี่ยที่ค่อนข้างนานมากกว่า 100 วินาที ซึ่ง Condon ในปี 2014 ได้กล่าวไว้ว่าในเด็กอุง้ เท้าปกติที่มีอายุต้ งั แต่ 12 ปี
ขึ้นไป สามารถพบ Ceiling effect เมื่อทดสอบความสามารถในการทรงท่าขณะยืนด้วยขาข้างเดียวร่ วมกับการลืมตา
บนพื้นแข็งได้ (Condon et al., 2014) นอกจากความล้าของกล้ามเนื้ อแล้วอีกปั จจัยที่อาจทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ขณะยืนทรงท่าบนขาข้างเดียวของกลุ่ มอุ ้งเท้าแบนคือ ความทนทานของกล้ามเนื้ อ เนื่ องจากการวัดการทรงท่าใน
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การศึกษาครั้งนี้ใช้เวลาสูงสุ ดคือ 120 วินาที ซึ่งเป็ นเวลาที่ค่อนข้างนาน ถ้ากล้ามเนื้อขามีความทนทานไม่เพียงพอ อาจ
ส่ งผลให้ความสามารถในการทรงท่าเปลี่ยนแปลงไปได้ (Avelar et al., 2010)
เมื่อทดสอบความสามารถในการทรงท่าขณะยืนบนขาข้างเดียวในสถานการณ์อื่นคือ การยืนหลับตาและการ
ยืนบนพื้นโฟม ทั้งก่อนและหลังการกระโดด พบว่าไม่มีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มอุง้ เท้าแบนและกลุ่มอุง้ เท้าปกติ
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Tudor ในปี 2009 ที่ไม่พบความแตกต่างระหว่างกลุ่มอุง้ เท้าแบนและกลุ่มอุง้ เท้าปกติใน
การทดสอบการทรงท่าบนพื้นที่ไม่มนั่ คง (Tudor et al., 2009) ซึ่ งปั จ จัยที่อาจทําให้ท้ งั สองกลุ่มมีก ารทรงท่าที่ไม่
แตกต่างกันคือ การพัฒนาของระบบรับความรู้สึกที่ใช้ในการทรงท่า ที่อาจจะยังพัฒนาไม่เต็มที่เท่าวัยผูใ้ หญ่ ดังนั้นเมื่อ
มีการปิ ดกั้นระบบการมองเห็ นหรื อรบกวนระบบ somatosensory จึงทําให้ความสามารถในการทรงท่าของทั้งสอง
กลุ่มลดลงและไม่พบความแตกต่าง ซึ่ งจากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าช่วงอายุ 8-12 ปี จะเริ่ มมีก ารพัฒนาที่คงที่ของ
ระบบ somatosensory แต่ยงั จําเป็ นต้องพึ่งพาระบบการมองเห็ นมาก (Hay et al., 1997) และยังพบว่าการทรงท่าในวัย
เด็กจนกระทัง่ อายุ 16 ปี จะแย่ลงมากเมื่อมีการทดสอบ ขณะหลับตา (Humphriss et al., 2011; Nolan et al., 2005) และ
จากงานวิจยั ของ Goble ในปี 2005 ยังได้ศึกษาถึง ความถูกต้องในการทํางานของ Proprioceptive sense ในคนอายุ 8–
10 ปี และ อายุ 16–18 ปี พบว่าในคนที่อายุมากกว่ามีความถูกต้องในการทํางานของ Proprioceptive มากกว่าคนที่มี
อายุน้อยกว่าถึงร้อยละ 50 (Goble et al., 2005) แต่ อย่างไรก็ตามในกลุ่มอุ ้งเท้าปกติ หลังการกระโดดซํ้าพบว่ามี
ความสามารถในการยืนบนขาข้างเดียวร่ วมกับหลับตาด้วยเวลาที่ลดลงเฉลี่ยจาก 29 วินาที เป็ น 21 วินาที และกลุ่มอุง้
เท้าแบนพบว่ามีความสามารถในการยืนบนขาข้างเดียวร่ วมกับหลับตาบนพื้นโฟมด้วยเวลาลดลงเฉลี่ยจาก 3.7 วินาที
เป็ น 3.1 วินาที ซึ่งจากการวิเคราะห์ผลในตารางที่ 2 พบว่า การยืนทรงท่าบนขาข้างเดียวใน 3 สถานการณ์คือ หลับตา
บนพื้ นแข็ ง ลื มตาบนพื้นโฟม และหลับตาบนพื้ นโฟม มีค่ า เบี่ย งเบนมาตรฐานที่ค่ อ นข้างสู ง ซึ่ งแสดงถึ งความ
แปรปรวนและการกระจายของข้อมูลที่ค่อนข้างสูงเช่นกัน ซึ่ง 3 สถานการณ์น้ ีเป็ นสถานการณ์ที่ตอ้ งมีการปรับเปลี่ยน
การทํางานของระบบการรับความรู้สึก ทั้งระบบการมองเห็ น และ somatosensory (Condon et al., 2014) ดังนั้นความ
แปรปรวนของข้อ มูล ที่เ กิ ดขึ้ นใน 3 สถานการณ์ น้ ี อ าจนํามาสนับ สนุ นสมมติ ฐ านเรื่ อ งการพัฒ นาของระบบรั บ
ความรู้สึก ในวัยรุ่ นตอนต้นที่ยงั พัฒนาไม่เต็มที่เท่าวัยผูใ้ หญ่ และวัยรุ่ นตอนต้นอาจจะยังต้องอาศัยระบบการมองเห็ น
เป็ นหลักในการทรงท่า (Rine et al., 2013) จึงยังไม่สามารถอธิ บายได้แน่ ชดั ว่าการลดลงของเวลาขณะยืนบนขาข้าง
เดียวร่ วมกับหลับตาหลังการกระโดดซํ้าของกลุ่มอุง้ เท้าปกติ และยืนบนขาข้างเดียวร่ วมกับหลับตาบนพื้นโฟมของ
กลุ่มอุง้ เท้าแบนนั้น เกิดจากผลของการกระโดดซํ้า การล้าของกล้ามเนื้อ และการเปลี่ยนแปลงของการลงนํ้าหนัก ดังที่
ได้อธิบายไว้ขา้ งต้น ดังนั้นในการศึกษาครั้งถัดไปแนะนําให้เก็บข้อมูลในวัยผูใ้ หญ่ เพื่อจะได้อธิ บายถึงผลของการทํา
กิจกรรมที่มีการลงนํ้าหนักซํ้าต่อการทรงท่าได้ชดั เจนมากยิง่ ขึ้น
จากการศึกษาจะเห็นได้ว่าวัยรุ่ นตอนต้นที่มีภาวะอุง้ เท้าแบนชนิ ดยืดหยุ่นพบการเปลี่ยนแปลงตําแหน่ งของ
กระดูกนาวิคูล่ามากขึ้นเมื่อมีการทํากิจกรรมที่มีการลงนํ้าหนักซํ้า และยังพบการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการทรง
ท่าขณะยืนบนขาข้างเดียวร่ วมกับลืมตา ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการทํากิจกรรมที่มีการลงนํ้าหนักซํ้าอาจจะส่ งผลให้เกิดเท้า
แบนเพิ่มมากขึ้น มีผลต่อการเคลื่อนที่ของข้อต่อต่างๆ ภายในอุง้ เท้า ข้อเท้า และข้อเข่า (Volpon, 1994) รวมถึงพื้นที่ใน
การลงนํ้าหนักเปลี่ยนแปลงไป จึงทําให้กระทบต่อความสามารถในการทรงท่า ดังนั้นการลดความเสี่ ยงในการเกิดอุง้
เท้าแบนมากขึ้น จะสามารถลดความเสี่ ยงในการบาดเจ็บต่อโครงสร้างต่างๆ และการบกพร่ องต่อความสามารถในการ
ทรงท่าด้วย ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงแนะนําให้วยั รุ่ นตอนต้นที่มีภาวะอุง้ เท้าแบนชนิ ดยืดหยุ่นได้รับการรักษาด้วย
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วิธีการที่เหมาะสมตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและความทนทานของกล้ามเนื้อที่ใช้ในการพยุงอุง้ เท้าด้านใน ลด
ความเสี่ ยงที่จะเกิดอุง้ เท้าแบนเพิ่มมากขึ้น และความเสี่ ยงต่าง ๆ ที่สามารถเกิดขึ้นได้ในอนาคต
6. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาในครั้งนี้พบการเคลื่อนตัวของกระดูกนาวิคูล่าในกลุ่มอุง้ เท้าแบนชนิ ดยืดหยุ่นมากกว่ากลุ่มอุง้
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