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บทนํา
ความพกิารดานการเดนิ (walking) การเคลือ่นยายตวั (transferring)

และการทรงตัว (maintaining body position) น้ัน เปนปญหาที่พบ
ไดบอยในกลุมผูปวยทางระบบประสาท(1,2) และเปนท่ีทราบดีวาการ
หยอนหรือขาดความสามารถดานตาง ๆ เหลาน้ี มีผลกระทบอยางมี
นัยสําคัญตอความสามารถในการชวยเหลือตนเองและในการ
ดํารงชีวิตไดโดยอิสระตามลําพังแมผูปวยท่ีมีความสามารถพอที่จะ
เดินได ก็มักมีการทรงตัวไดนอยกวาปรกติ มีอัตราการเดินท่ีชาและ
อัตราการสิ้นเปลืองพลังงานสูงกวาคนทั่วไป ซึ่งมีผลลบตอระดับ
คณุภาพชวีติของผูปวยผูพกิารจํานวนมาก

การฟนฟูความสามารถเดินตามหลัก locomotor therapy น้ัน
เปนแนวทางใหมท่ีไดถูกคนพบและพัฒนาข้ึนมากในชวงสองทศวรรษ
ท่ีผานมา ปรากฏหลักฐานจากการวิจัยท่ีนาเชื่อถือพอสมควร วามี
ประสิทธิภาพในดานการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพที่สูงกวาเทคนิคการ
ฟนฟูตามแบบมาตรฐานทั่วไปในกลุมผูปวยท่ีเหมาะสมตอการฝก(3)

บทความนีมี้วตัถปุระสงคใหผูอานเขาใจหลกัการการฟนฟูสมรรถภาพ
ท่ี ไดผล ตลอดจนหลักฐานจากงานวิจัยท่ี ยืนยันประสิทธิภาพ
การบําบัดฟนฟู จนสามารถนําเทคนิคการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพ
ดังกลาวน้ีไปปรับใชอยางถูกตองมีประสิทธิภาพ และใหแพรหลายใน
วงกวางตอไป  
นิยาม

ในท่ีน้ี กําหนดนยิามของ locomotor therapy โดยขยายความจากที่
Hesse ไดเคยใช(3) เพือ่ใหรัดกุมเหมาะสมยิง่ข้ึน กลาวคือใหหมายถึง
การฟนฟูความสามารถดานการเดิน และการทรงตัวตามหลักการ
กระตุนศูนยกลางประสาทควบคุมการเดิน และหลักการฝกทักษะการ
ควบคมุการเคลือ่นไหว โดยใชวธีิการใหผูปวยเดนิบนพืน้ราบ ลูวิง่ไฟฟา
หรือ เคร่ืองฝกการเดินอ่ืน ๆ โดยมีจุดเนนท่ีการจําลองการกาวเดนิให
เหมือนทาเดินตามธรรมชาต ิ ท้ังน้ี อาจใชการพยุงนํ้าหนักตัว (body
weight support) และมีการพยุงประคอง และกํากับการเคลือ่นไหว
ของผูปวยรวมดวยกเ็ปนได
วิวัฒนาการของการรกัษา

ไมนานหลังจากที่ มีการตีพิมพผลการทดลองที่ แสดงใหเห็น
ชดัเจนวา แมวท่ีไขสันหลงัถกูตดัขาดจนทําใหมีอาการอัมพาตคร่ึงลาง

โดยสิ้นเชิงน้ัน เม่ือไดรับการฝกเดินบนลูวิ่งไฟฟา ก็สามารถกาวขา
เดินไดคลายกันกับการกาวเดินของแมวปรกติ(4) Barbeau จึงไดริเร่ิม
นําเสนอแนวความคดิ และออกแบบเครือ่งมือสําหรับใหผูปวยไดฝกฝน
ดวยการกาวเดนิบนลูวิง่ไฟฟา โดยมีชดุพยงุลําตวัเพือ่ปองกนัการตกลม
และลดการลงน้าํหนักข้ึนมาเปนคร้ังแรก(5) ทําใหเร่ิมมีผูท่ีสนใจนําเทคนคิ
ดงักลาวน้ี มาปรับใชกบัมนุษย ซึง่ตอมาจงึไดมีผูทําการวจิยัแบบเปรียบ
เทียบผลกอนและหลงัการรักษา (case series) กลาวคอื ในป ค.ศ.1992
Wernig ไดตีพิมพรายงานผลการรักษาผูปวยอัมพาตคร่ึงลางชนิด
เร้ือรัง(6) และ ในป ค.ศ.1994 Hesse จึงไดรายงานผลการรกัษาผูปวย
อัมพาตคร่ึงซกีชนิดเร้ือรัง(7)

ในเวลาตอมาจึงไดมีงานวิจัยอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวกับผลของการฝกเดิน
บนลูไฟฟา ไดรับการเผยแพรออกมาภายหลังอีกมากมาย กับท้ังมี
การคิดคนพัฒนาเคร่ืองมืออัตโนมัติ เพื่อชวยบรรเทาภาระงานของผู
ควบคมุชวยเหลอืผูปวยระหวางการฝกข้ึนมา ซึง่มักเรียกกนัวา Robotic
Gait Training Devices ไดแก เคร่ืองฝกเดนิ GT1 ซึง่ถกูคดิคนโดย Hesse
ในป ค.ศ.1999(8) และเคร่ืองฝกเดนิ Lokomat ซึง่ Colombo และคณะได
พัฒนาข้ึนในป ค.ศ.2000(9) โดยสรุปแลวอาจกลาวไดวา ไดมีการนํา
เทคนคิการรักษาดงักลาว มาทดลองใชกบัผูปวยเปนเวลากวาสบิปแลว
และไดมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง ทําใหมีแนวโนมท่ีในอนาคตอาจ
กลายเปนการบําบัดหลักท่ีขาดเสียไมได ในขบวนการฟนฟูการเดิน
ของผูปวยโรคตาง ๆ
ประสาทสรรีะวิทยาของการเดนิ

อันท่ีจริงแลว การเดนิสองขาอยางมนุษยน้ันเปนกจิกรรมท่ีมีความ
ซับซอนตองอาศัยการประสานงานของระบบควบคุมการเคลื่อนไหว
เปนอยางดี จึงจะสามารถเคลื่อนศูนยกลางมวลของรางกายใหยาย
ไปมาดวยความเรว็และทศิทางตาง ๆ  ตลอดจนใหหยดุไดตามตองการ
อยางใจ โดยอาศยัการกาวขาทัง้สองขางสลบักนั คอืรับพยงุนํ้าหนักตวั
ดวยเทาขางหนึง่ และกาวเทาอีกขางหนึ่งไปดานหนาเปลีย่นขางไปมา
อยางตอเน่ือง และไมใหเสยีการทรงตวัเลย(10) 

จากการทดลองกับแมวท่ีไขสันหลังท่ีถูกตัดขาดจากสมองและ
ไดรับการกระตุนท่ีไขสันหลัง หรือมีผูพยุงประคองใหเดินบนลูไฟฟา
พบวาขาหลังท้ังสองขางขยับเคลื่อนไหวสลบักันไปมาไดคลายทาเดิน
ปรกติ(11) แมกระน้ันก็ยังมีลักษณะที่ตางจากการกาวเดินของสัตว
ท่ีเปนปรกตอิยูอีกหลายประการกลาวคอื 
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- ความสามารถกาวขานั้นมีข้ึนได ตองใหสัตวน้ันไดรับการฝก
เดินบนลูวิ่ งเปนประจําประมาณหนึ่งเดือน กอนหนาน้ันแมมี
การกาวขาไดแตกจ็ะมีลกัษณะทีผ่ดิปรกตอิยู

- หากหยุดการฝก ความสามารถกาวขาก็ลดลงตามลําดับจนถึง
จดุท่ีเดนิไมไดในท่ีสดุ(12) 

- แมวที่ไดรับการฝกแลวแมจะกาวขาไดคลองดีเพียงไร ก็ยังไมมี
ความสามารถทีจ่ะรักษาการทรงตวัไดเอง หากไมมีการประคองแมว
จะเดินเซสายไปมาแลวลมตะแคงตัวลงขางใดขางหนึ่งภายใน
เวลาไมนาน(13)

- การทดลองตัดสัญญาณประสาทรับความรูสึกมิใหปอนกลับเขา
สู ไขสันหลังมีผลเสียตอการก าวเดิน แมจะไมถึ งกับทําให
กาวขาไมไดเลย แตกส็งผลทําใหไมสามารถคงจงัหวะการกาวขา
ใหสมํ่าเสมอตอเน่ืองไปไดนาน(10) 

การทดลองดงักลาวแสดงใหเห็นวา ศนูยกลางควบคมุการกาวเดนิ
ในใขสันหลังน้ันมีอยูจริง และสามารถทํางานไดดีข้ึนหากไดรับการ
กระตุนท่ีเหมาะสม แตมีความสามารถที่จํากัด และไมอาจทํางานได
สมบูรณโดยลําพงั คือยังตองอาศยัระบบประสาทสวนกลางอ่ืน ๆ  เชน
กานสมอง สมองใหญ และสมองนอยมาชวยควบคมุจงึจะทําใหเดนิได
เหมือนปรกติ(10)

สวนสาเหตุท่ีทําใหนาเชื่อวาศูนยกลางการควบคุมการกาวเดิน
น้ัน  มีอยูในมนุษยเชนเดยีวกนักบัสตัวท่ีมีไขสนัหลงัอ่ืน ๆ   กเ็ปนเพราะวา
ลักษณะจากการวัดทางไฟฟากลามเน้ือ การกาวยางขาของมนุษยท่ี
ไดรับบาดเจบ็ไขสันหลังจนมีอาการอัมพาตคร่ึงลางอยางสมบรูณและ
การกระตุนรีเฟลก็ซการเดนิของเดก็แรกเกดิ ท่ีไดรับการประคองพยงุตวั
ใหเดินบนลู วิ่ งไฟฟาน้ัน ลวนแลวแตมีลักษณะการประสานการ
ทํางานของกลามเน้ือตาง ๆ คลายกัน อยางไรก็ตามพบวาความ
สมํ่าเสมอของสัญญาณไฟฟากลามเน้ือในแตละรอบการกาวเดนิของ
มนุษยน้ันไมคงที่เหมือนกับท่ีพบเทากันกับของสัตวทดลอง และอาจ
ตองอาศยัการทาํงานของระบบประสาทสวนกลางในการควบคมุการเดนิ
มากกวาสัตว(10)

หลั กการฟ นฟู สภาพด านการเดิ นตามหลั กการกระตุ น
ศูนยกลางประสาทควบคุมการเดนิ

ดวยเหตุดั งกลาว Wernig จึงได เสนอแนวทางการกระตุ น
ศูนยการควบคุมการกาวเดินใหไดผลดีเรียกวา rules of spinal
locomotion(14) ดงัรายการตอไปน้ี
- มีการลงน้ําหนักท่ี ขาทั้ งสองขางสลับกันไปมาเปนจั งหวะ

สมํ่าเสมอ
- การลงน้ําหนักท่ีขาแตละขางตองเร่ิมในทาสะโพกงอ และคงอยู

จนกระทั่งมีการเหยียดสะโพกในระยะ terminal stance แลว
จงึถายเทน้าํหนักลงไปสูขาขางตรงกนัขาม

- ควรมีการพยุงนํ้าหนักตัว โดยมีตัวรัดประคองที่รอบลําตัวดวย
เพราะมีขอสังเกตวา การกระตุนรีเฟล็กซการกาวขาเดินในเด็ก
แรกเกิดน้ัน มักไมเกิดการตอบสนองหากไมมีการสัมผัสจับ
ประคองทีล่ําตวั 

- ควรมีการเคลือ่นไหวทีซ่้ํา ๆ  สมํ่าเสมอ เชือ่วาทําใหเกิดการกระตุน
การทํางานของศนูยควบคมุการเดนิไดดกีวา

จากการฝกผูปวยไขสันหลังบาดเจ็บเร้ือรังดวยการเนนเทคนิค
วธีิการฝกดงักลาว Wernig ไดเคยรายงานผลการรกัษาท่ีดกีวารายงาน
จากสถาบันอ่ืน ๆ(15) และยังพบวาบางคร้ังอาจสามารถฝกผูปวย
อัมพาตคร่ึงลางแบบสมบรูณ ใหกาวเดนิดวยตนเองโดยใชมือเกาะพยงุ
เคร่ืองชวยพยงุเดนิสีข่าชนดิสีล่อ (wheeled walker) เพือ่ชวยการทรงตวั
ได แมจะไมสามารถเดินไดไกลและรวดเร็ว ปลอดภัยพอท่ีจะทดแทน
การใชรถน่ังคนพกิาร (wheelchair) กต็าม

หลักการฟนฟูสภาพดานการเดิน ตามหลักการเรียนรูทักษะใน
ระบบควบคุมการเคลือ่นไหว

เน่ืองจากการเดินไดเปนปรกติน้ัน เปนทักษะทางการเคลื่อนไหว
รางกาย (motor skill) ท่ีซับซอน การดําเนินการฝกสอนผูท่ีสูญเสีย
ความสามารถเดินใหกลับมาเดินและทรงตัวไดดีข้ึนยอมถือไดวาเปน
การเรียนรูทักษะทางการเคลือ่นไหวชนดิหนึง่ เชนเดยีวกนักบัการท่ีคน
ปรกตพิยายามเรยีนรูทักษะการเคลือ่นไหวใหม ๆ  เพยีงแตวาผูปวยน้ัน
มีขอจํากัดบางประการ อาทิเชน มีการรับรูความรูสึกสัมผัสท่ีลดลง
หรือมีอาการเกร็ง อาการออนแรง ท่ีทําใหการฝกฝนเปนไปไดยากกวา
ดังน้ัน Shepherd และ Carr(16) จึงไดแนะนําข้ันตอนการปฏิบัติตาง ๆ
เพือ่ชวยทําการฝกเพือ่ฟนฟคูวามสามารถเคลือ่นไหวรางกายของผูปวย
ระบบประสาทเพื่อใหเปนไปตามหลักวิชา motor learning ท่ีเปนท่ี
ยอมรับกนัท่ัวไปอยูแลววาจะตองทําอยางไร การเรียนรูการเคลือ่นไหว
จงึเกิดข้ึนไดอยางมีประสทิธิภาพสงูในคนปรกตหิรือนักกฬีา โดยตัง้ชือ่
วิธีการน้ีเรียกวา motor relearning programme (MRP) เคยมีการ
วจิัยแบบสุมไปขางหนาเปรียบเทียบผลการฟนฟผููปวยโรคหลอดเลอืด
สมองในระยะกึง่เฉยีบพลัน ท่ีไดรับการรักษาดวยวิธีการฝกแบบ MRP
น้ี เทียบกบักลุมท่ีไดรับการฝกตามแบบ Bobath พบวากลุม MRP มีการ
ฟนฟูดานการเคลื่อนไหวรางกายที่ดีกวา และสามารถจาํหนายออก
จากโรงพยาบาลไดเร็วกวา อยางมีนัยสําคัญ(17) ทําใหเชื่อไดวา MRP
นาจะเปนวธีิการท่ีมีประโยชนแกผูปวยจริง

ขบวนการปฏิบัติการรักษาตามหลักที่ วาน้ีมีอยู  4 ข้ันตอน
ดังตอไปนี้
1. วิเคราะหปญหา โดยเปรียบเทียบระหวางการเคลื่อนไหวของ
ผูปวยกับคนปรกติ เพื่อระบุวามีทักษะหรือการเคลื่อนไหวสวนใด
ท่ีบกพรอง หรือขาดหายไป
2. ทําการฝกผูปวย โดยเนนการฝกทํากจิกรรมเฉพาะสวนยอยท่ีคนไข
ยงัทําไมไดด ีใหทําซ้าํ ๆ  แตท้ังน้ีตองมีการอธิบายเปาหมายของกจิกรรม
โดยเฉพาะวา การเคลื่อนไหวที่ตองการเปนอยางไร ตางจากการ
เคลื่อนไหวท่ีผิดอยางไร ท่ีสําคัญตองใหขอมูลปอนกลับแกผูปวยถึง
ผลการฝกปฏบัิตใินทุก ๆ  รอบการเคลือ่นไหว ซึง่อาจใชวธีิพดูบอก และ/
หรือ ใชสัญญาณภาพอยางใดอยางหนึ่งก็ได ในกรณีท่ีผูปวยมีแรง
แตสามารถควบคุมการเคลื่ อนไหวไมพอเพียง ควรประคองพยุง
ผูปวยดวยเทาท่ีจําเปน เพื่อใหผูปวยไมตองเคลื่อนไหวในรูปแบบ
ท่ีผิดธรรมชาติ เพราะจะทําใหไมเกิดการเรียนรูทักษะการเคลื่อนไหว
ท่ีตองการอยางถกูตอง
3. หลงัจากฝกทักษะยอยจนสามารถทําไดดแีลว ตอไปจึงทําการฝก
ทักษะการเคลือ่นไหวทีต่องการฝก การฝกยงัคงใชหลกัการเดยีวกนักบั
การฝกทักษะยอยคอื มีการระบเุปาหมายให ชดัเจน และมีการพยายาม
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ทําซ้ําโดยมีการปอนกลบัผลการปฏิบัตอิยางตอเน่ือง  
4. เม่ือสามารถทําการเคลือ่นไหวไดตามเปาหมายที่ตองการทําการ
ฝกไดแลว กค็วรตองใหผูปวยทดลองเคลือ่นไหวน้ัน ในสภาพแวดลอม
ท่ีตางออกไปหรือเหมือนสถานการณจริง
 อน่ึ ง ทักษะยอยท่ีจําเปนตองฝกฝน และพบวาผูปวยระบบ
ประสาทมีความบกพรองบอย ๆ  มีดังตอไปน้ี
- ทักษะการเคลือ่นยายศนูยกลางมวลรางกาย ไปสูตาํแหนงเหนอืหรือ

ลงบนขาทีย่นืรับนํ้าหนัก (physiologic weight  shifting to the stance
leg) พรอมกับคงตําแหนงเอาไวตลอดชวงเหยียบรับนํ้าหนักของ
ขาขางน้ัน (maintain weight bearing and balance during single
stance)

- ทักษะการรักษาขอเขาใหม่ันคงระหวางการลงน้ําหนัก ท้ังในชวง
early stance eccentric knee control และ mid to terminal
stance concentric knee control

- ทักษะการสรางแรงสง (generation of propulsion force) ในชวง
สดุทายของ stance phase

- ทักษะการกาวขาและวางเทาลงใหแมนยํา (stepping and accu-
rate foot placing)

จะเห็นไดวาการฝกทักษะยอย ท่ีจําเปนตอการเดินใหไดปรกติ
เหลาน้ี  โดยการฝกเดนิบนพืน้ราบ และใชราวพยงุเกาะชวยการทรงตวั
น้ัน เปนสิง่ท่ีทําไดยากในกรณีท่ีผูปวยทรงตวัเองไมได ตองการการชวย
พยุงตัวตลอดเวลาการเดิน แตหากจัดใหผูปวยใสชุดพยุงนํ้าหนักตัว
และเดนิบนลูไฟฟา หรือ เคร่ืองชวยฝกการเดนิจะทําการฝกไดงายข้ึน
อีกมาก เพราะผูปวยและผูชวยฝกไมตองพะวงกังวลกับการรักษา
การทรงตัว ทําใหสามารถจดจอสมาธิอยู ท่ีการเคลื่อนไหวเฉพาะ
สวนท่ีตองการฝกไดงายกวา กับท้ังการที่ผูปวยมิไดเคลื่อนท่ีไปจาก
ท่ีเดิมจริง ๆ ก็ทําใหผูชวยฝกสามารถจับประคองและควบคุมการ
เคลือ่นไหวสวนตาง ๆ เชน ขอเขา และเชิงกรานของผูปวยไดงายกวา
การท่ีผูชวยฝกจะตองเดนิเขา หรือคลานตามคอยพยงุจบัขาของคนไข
อยางเชนในเวลาฝกเดนิบนพืน้ราบอยางท่ัวไป เม่ือเปนเชนน้ี ผูปวยและ
ผูชวยฝกจึงมีความเหน็ดเหนื่อยตอการฝกท่ีนอยลง และสามารถทํา
การฝกไดมากคร้ังข้ึน นอกจากนัน้ การฝกทักษะท่ีมีความคลายคลึง
กับการใชงานกนัจริง ทําใหลดปญหาดาน transfer of skill ท้ังหมด
น้ีถือไดวาสอดคลองกับหลักการฝกแบบ high intensity & task
specificity อันเปนท่ียอมรับกนัท่ัวไปในปจจุบัน

สรปุ
การฟนฟกูารเดนิดวยการฝกเดนิบนลูวิง่ไฟฟา  หรือ หุนยนตชวยฝก

เดิน  เปนเทคนคิการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพทีเ่อ้ือใหผูบําบัดสามารถ
ปฏิบัติงานสะดวกไดและสอดคลองกับหลักทางประสาทสรีระวิทยา
และหลกัการเรียนรูทักษะการเคลือ่นไหว เม่ือเขาใจหลกัการปฏบัิตแิละ
แนวคดิเบือ้งหลงัการบาํบัดแบบนีแ้ลว ควรพจิารณาหลกัฐานทีแ่สดงผล
การรักษาฟนฟูการเดินดวยเทคนิคแบบ locomotor therapy ในกลุม
ผูปวยโรคตาง ๆ  วาเปนอยางไรบาง ซึง่จะไดนําเสนอในลําดับตอไป
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