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บทนํา
นักกายภาพบําบัดเปนผูมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาและฟนฟู

ความสามารถของบุคคลกลุมตาง ๆ โดยเฉพาะผูปวยท่ีมีความบกพรอง
ทางการเคล่ือนไหว เชน ผูปวยทางระบบประสาทกลุมตาง ๆ  และผูสูงอายุ 
เปนตน ดังนั้นแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพของการฟนฟูความ
สามารถจึงมีความสําคัญและจําเปน โดยเฉพาะในปจจุบนัที่ระยะเวลา
การฟนฟูความสามารถของผูปวยในลดลงอยางมาก โดยในตางประเทศ 
พบวาลดลงจากเฉล่ีย 98 วัน ในป ค.ศ. 2013 เหลือเพียง 36 วัน ในป 
ค.ศ. 2016 สวนในประเทศไทย ระยะเวลาการการฟนฟูความสามารถ
ผูปวยลดลงเหลือเพียง 7.96–12.68 วัน เทาน้ัน ในป ค.ศ. 2012(1-3)

มีรายงานวาขอมูลนําเขาหรือขอมูลปอนกลับ (afferent informa-
tion or feedback) มีความสําคัญตอการพัฒนา ปรับปรุง และสงเสริม
ประสิทธิภาพของการเคลื่อนไหว(4) เนื่องจากผูปวยทางระบบประสาท
สวนใหญ เชน ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ผูปวยบาดเจ็บไขสันหลัง หรือ
ผูปวยพารกินสัน รวมถึงผูสูงอายุมักบกพรองความสามารถในการรับรู
ขอมูลจากภายในรางกาย (intrinsic feedback) รวมถึงความสามารถ
ในการประมวลผล (integrative function) ท่ีสงผลกระทบตอความ
สามารถในการควบคุมการเคล่ือนไหวของผูปวย(3) ซ่ึงผูปวยอาจตองการ
ขอมูลเพิ่มเติมจากภายนอก (external information) เพื่อสงเสริม
ความสามารถทางการเคลื่อนไหว โดยขอมูลที่เกี่ยวของกับเรื่องนี้ได
กระจายอยูในที่ตาง ๆ ผูเขียนจึงไดรวบรวมขอมูลที่เก่ียวของโดยใชคํา
สําคัญในการคนขอมูล คือ neurology, feedback, stroke, spinal cord 
injury และ Parkinson’s disease โดยพยายามคัดเลือกบทความท่ีมี
คุณภาพสูง เชน ใชรูปแบบการศึกษาแบบ randomized controlled 
trial หรือการศึกษาแบบ quasi-experimental design ที่ทันสมัยและ
มีการเปรียบเทียบผลการศึกษากอนและหลังการทดลอง โดยคัดเลือก
บทความที่ตีพิมพตั้งแตป ค.ศ. 2000 เปนตนมา เพ่ือมุงหวังใหผูอานได
ทราบและสามารถประยุกตขอมูลที่เกี่ยวของกับการเคล่ือนไหวไปใชใน
ผูปวยกลุมตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 

นิยามของขอมูลนําเขาหรือขอมูลปอนกลับ (afferent infor-
mation or feedback)

ขอมูลนําเขาหรือขอมูลปอนกลับ หมายถึง ขอมูลท่ีสัมพันธกับการ
เคล่ือนไหวทุกชนิดท่ีสะทอนกลับไปยังบุคคลท่ีเกิดข้ึนกอน ระหวาง หรือ
หลังการเคล่ือนไหวเสร็จส้ิน เพ่ือใหทราบถึงการเคล่ือนไหวท่ีเกิดข้ึนหรือ
ที่ควรจะเปน(5, 6) เชน ขอมูลภายในรางกายที่ทําใหบุคคลทราบตําแหนง
ของแขน ลําตัว หรือขาในชวงกอน ระหวาง หรือหลังการเคล่ือนไหว หรือ
ขอมูลจากภายนอก เชน คําแนะนําการเคล่ือนไหวจากนักกายภาพ-
บําบัด ความสูงของธรณีประตูที่บุคคลจะตองกาวขาม เปนตน(4, 7)

แหลงของขอมูลปอนกลับ (sources of feedback) 
ขอมูลปอนกลับสามารถเกิดจาก 2 แหลงใหญ ๆ คือ
ขอมูลปอนกลับจากภายในรางกาย
ขอมูลปอนกลับหรือขอมูลนําเขาจากภายในรางกาย (ในภาษาอังกฤษ

อาจใชคําวา intrinsic feedback, internal feedback หรือ afferent 
input) เปนขอมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นภายในบุคคลจาก
ระบบการรับความรูสึกภายในรางกาย 3 ระบบที่สําคัญ คือ ระบบ
ประสาทสัมผัสกาย (somatosensory system) ระบบการมองเห็น 
(visual system) และระบบเวสติบูลาร (vestibular system)(4) โดย
ปกติมนุษยจะพ่ึงพาขอมูลปอนกลับจากระบบตาง ๆ เหลาน้ีเพ่ือควบคุม
หรือปรับเปล่ียนการเคล่ือนไหวในปริมาณตางกันไปในแตละชวงอายุ 
เชน เด็กมักใชขอมูลจากการมองเห็นเปนหลัก ในขณะที่ผูใหญมักใช
ขอมูลจากระบบประสาทสัมผัสกายเปนหลัก สวนระบบเวสติบูลารจะ
ทํางานมากขึ้นเมื่อบุคคลไมสามารถใชขอมูลจากระบบอื่น ๆ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เชน เม่ือยืนในที่มืด หรือบนพื้นไมคงที่ เชน โปะเรือ หรือ
แผนโฟม เปนตน(8) โดยขอมูลที่เกิดขึ้นจากทั้ง 3 แหลงนี้ จะไดรับ
การสงไปยังบริเวณ sensory cortex ของสมองใหญ และสมองนอย 
(cerebellum) เพื่อประมวลผล โดยหากพบขอผิดพลาด สมองนอยจะ
สงสัญญาณไปท่ี thalamus และ primary motor cortex เพ่ือวิเคราะห 
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วางแผน และปรับเปลี่ยนรูปแบบการเคลื่อนไหวใหมใหเหมาะสมมาก
ข้ึน(9) แตในผูท่ีมีความบกพรองทางการเคล่ือนไหว เชน ผูปวยทางระบบ
ประสาท ผูสูงอายุ หรือผูปวยเบาหวาน มักมีความบกพรองหรือสูญเสีย
ความสามารถในการรับรูขอมูลภายในรางกาย โดยเฉพาะขอมูลจาก
ระบบประสาทสัมผัสกาย อันประกอบไปดวยขอมูลจากผิวหนัง  กลาม
เนื้อ และขอตอตาง ๆ  สงผลกระทบตอความสามารถในการควบคุมการ
เคลื่อนไหว ดังนั้น ผูปวยจึงอาจตองการขอมูลปอนกลับเพิ่มเติมจาก
ภายนอกเพ่ือสงเสริมประสิทธิภาพของการเคล่ือนไหวใหดีย่ิงข้ึน(4, 6, 7, 10)

ขอมูลปอนกลับจากภายนอก
ขอมูลปอนกลับจากภายนอก (extrinsic feedback or external 

feedback) หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวที่ไดรับเพิ่มเติมจาก
ภายนอกเพื่อเสริมหรือทดแทนความบกพรองจากภายในรางกาย เชน 
ภาพจากกระจก ภาพถายการเคลื่อนไหว คําแนะนําหรือการนําการ
เคลื่อนไหวโดยมือของนักกายภาพบําบัด เพื่อใหผูปวยไดทราบความ
แตกตางระหวางลักษณะการเคล่ือนไหวของตนเองและการเคล่ือนไหว
ที่ถูกตอง ทําใหผูปวยกลุมตาง ๆ  สามารถปรับเปลี่ยนการเคล่ือนไหวให
ดีย่ิงข้ึน(11-15) เชน ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง(15) ผูปวยพารกินสัน(12) ผูปวย
เบาหวาน(16) หรือผูปวยบาดเจ็บไขสันหลัง(10) (ตารางท่ี 1) ทั้งนี้ขอมูล
ปอนกลับอาจเปนขอมูลจากการมองเห็น (visual feedback) เชน ภาพ
ในกระจก จากระบบประสาทสัมผัสกาย (somatosensory feedback) 
เชน การสัมผัสและนําการเคล่ือนไหวจากมือของนักกายภาพบําบัด หรือ
การใชเคร่ืองส่ันสะเทือน (whole body vibrator) เปนตน(17) นอกจากน้ี  
ปจจุบันยังมีการใชส่ิงช้ีนําการเคล่ือนไหวจากภายนอก (external cues) 
เพื่อใหผูปวยปรับเปล่ียนการเคล่ือนไหวตามที่ตองการ กลาวคือ หาก
ตองการปรับเปล่ียนตัวแปรท่ีเก่ียวของกับเวลา เชน ความถ่ีในการกาวขา 
และความเร็วในการเดิน อาจใชการช้ีนําที่เก่ียวกับเวลา (temporal 
cues) เชน เคร่ืองตีใหจังหวะ (metronome) หรือเสียงเพลง เปนตน(18) 
แตหากตองการปรับปรุงตัวแปรที่เกี่ยวของกับระยะทางเวลา ควรใช
ขอมูลที่เกี่ยวของกับระยะทาง (spatial cues) เชน การติดเทปสีไวบน
พ้ืนเพ่ือกําหนดระยะกาวท่ีเหมาะสม หรือความสมมาตรของระยะกาว 
เปนตน(19-21) โดยในบทความน้ีใหความหมายของขอมูลการปอนกลับ 
(external feedback) หมายถึง ขอมูลปอนกลับที่สัมพันธกับผล หรือ
รูปแบบของการเคล่ือนไหวของผูปวยท่ีเกิดข้ึน สวนส่ิงช้ีนําจากภายนอก 
(external cue) หมายถึง ขอมูลที่สัมพันธกับลักษณะการเคล่ือนไหวที่
ตองการใหเกิดขึ้น แตไมสัมพันธกับรูปแบบของการเคลื่อนไหวรางกาย
ที่เกิดขึ้นจริง โดยตารางที่ 2 ไดรวบรวมประเภทของขอมลูปอนกลับใน
ลักษณะอื่น ๆ ที่มีกลาวถึงในงานวิจัยที่ผานมา

ลักษณะของขอมูลปอนกลับจากภายนอก
- ขอมูลเก่ียวกับผลลัพธ (knowledge of result หรือ KR) เปนขอมูล

ปอนกลับเกี่ยวกับผลลัพธของการเคล่ือนไหว(7) เชน ผลการเคล่ือนไหว 
(ถูกหรือไมถูก) ปริมาณการลงนํ้าหนักท่ีขาขณะผูปวยลุกข้ึนยืนจากเตียง 
ความเร็วในการเดิน หรือจํานวนส่ิงกีดขวางที่ผูปวยกาวขามได เปนตน

- ขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพการเคล่ือนไหว (knowledge of perfor-
mance หรือ KP) เปนขอมูลเกี่ยวกับลักษณะการเคล่ือนไหวท่ีผูปวย

ทํา(7) เชน นักกายภาพบําบัดอธิบายลักษณะการเดินใหผูปวยทราบ และ
แนวทางการปรับปรุงการเคล่ือนไหว ซ่ึงอาจอธิบายพรอมกับการดูภาพ
เคล่ือนไหวจากวีดีโอ เปนตน

ดังนั้น ขอมูลปอนกลับแบบ KP จะมีรายละเอียดคอนขางมากทํา
ใหผูปวยสามารถเขาใจและทําตามไดยากกวาเน่ืองจากผูปวยตองควบคุม
รูปแบบการเคล่ือนไหวของรางกายทุก ๆ สวน ใหใกลเคียงกับแบบท่ี
ตองการ(11, 22, 23) ในขณะที่ KR บอกเพียงสิ่งที่ผูปวยทําไดเทียบกับคา
เปาหมายที่ตองการ ดังนั้น ขอมูลปอนกลับแบบ KR จึงเขาใจไดงาย แต
ไมมีรายละเอียดวิธีการที่ควรจะทํา จึงอาจเหมาะสมกับผูปวยท่ีความ
สามารถคอนขางตํ่าซึ่งไมสามารถรับรู หรือควบคุมการเคล่ือนไหวที่ใช
องคประกอบของรางกายหลายสวนพรอมกันไดดีนัก ในทางตรงกันขาม 
การใหขอมูลปอนกลับแบบ KP เหมาะสําหรับผูปวยที่มีความสามารถ
คอนขางสูงเพ่ือใหผูปวยปรับปรุงรูปแบบการเคล่ือนไหวใหดียิ่งข้ึน 
โดยการศึกษาที่ผานมาพบวา KP ชวยใหผูปวยพัฒนาทักษะทางการ
เคล่ือนไหวไดดีกวาการใหขอมูลแบบ KR(24, 25)

ชวงเวลาการใหขอมูลปอนกลับ (timing of external feed-
back provision) 

ชวงเวลาท่ีใหขอมูลปอนกลับมีความสําคัญตอการพัฒนาทักษะ
ทางการเคลื่อนไหวของผูปวย ซึ่งผูรักษาอาจใหขอมูลปอนกลับกอน 
ระหวาง หรือหลังการเคล่ือนไหวก็ได โดยมีรายงานวาการใหขอมูลปอน
กลับระหวางการเคล่ือนไหว (concurrent feedback) ชวยใหผูปวย
เปลี่ยนแปลงความสามารถทันทีภายหลังการฝก (immediate effect) 
ในขณะที่การใหขอมูลปอนกลับภายหลังการฝกเสร็จสิ้น (terminal 
feedback) ชวยใหผูปวยเปล่ียนแปลงความสามารถภายหลังจากการ
ฝก 24 ชั่วโมง(26)    โดยการใหขอมูลปอนกลับระหวางการฝกชวยใหผูปวย
ทางระบบประสาทพัฒนาทักษะทางการเคลื่อนไหวไดดีกวาการให
ขอมูลปอนกลับภายหลังจากการฝก(7)

ความถ่ีของการใหขอมูลปอนกลับ (frequency of external 
feedback provision) 

ความถ่ีของการใหขอมูลปอนกลับขึ้นกับความสามารถของผูปวย
และความยากของกิจกรรม โดยการใหขอมูลปอนกลับบอย ๆ เชน 
ตลอดเวลาท่ีฝก ในขณะฝกกิจกรรมท่ีคอนขางงาย หรือในผูปวยที่มี
ความสามารถสูงจะลดประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรู หรือการ
พัฒนาทักษะของผูปวยลง(22) ดังน้ัน ในกรณีเชนน้ีควรใหขอมูลปอนกลับ
เปนบางครั้งในระหวางการฝก เชน รอยละ 80, 50 หรือ 20 ของการ
เคล่ือนไหว(23) ตามความสามารถของผูปวยและความยากของกิจกรรม 
เชน อาจใหขอมูลปอนกลับเฉพาะชวงที่ผูปวยทําผิด แลวคอย ๆ ลด
จํานวนครั้งในการใหขอมูลปอนกลับลง โดยการศึกษาที่ผานมาพบวา
การใหขอมูลปอนกลับเพียงรอยละ 50 ชวยใหอาสาสมัครพัฒนาทักษะ
ทางการเคลื่อนไหวดีกวาการใหขอมูลดวยความถี่รอยละ 100(23) ใน
ทางตรงกันขาม หากเปนการเคล่ือนไหวที่คอนขางยาก หรือผูปวยมี
ความสามารถคอนขางตํ่า ผูฝกควรจะใหขอมูลปอนกลับคอนขางบอย
เพื่อปองกันไมใหผูปวยใชการเคล่ือนไหวชดเชย (compensatory stra-
tegy) ซึ่งอาจสงผลตอการพัฒนาความสามารถในระยะยาวของผูปวย 
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Table 1. Summarize of external feedback used in previous studies

Authors, 
years 

Subject characteristics 
Objectives Study 

design 

Experimental group programs Control 
group 

programs 

Duration 
and 

frequency 
of programs 

Results External feedback used

Cause Stage Baseline 
ability 

Type Timing Frequency 
KR KP Concurrent Terminal High Low

Sungkar
at 

et al., 
2011 

CVD sub-
acute 

ability to 
walk at 
least 10 

m. 

to determine 
whether external 
feedback to promote 
symmetrical 
weight distribution 
during standing and 
walking would 
improve gait 
performance and 
balance in people 
with stroke 

RCT 

      
convention
al program 

60 
min/session, 

5 times/ 
week, 

15 times 
(3 weeks) 

Improvement of  
- weight distribution 
symmetry during standing 
and walking 
(  = 0.14%, p-value<0.03) 
- walking speed 
(  = 12.24 cm/s, p<0.02) 
- balance control ability 
(TUG) 
(  = 9.88 s, p-<0.001) 

auditory feedback was emitted, the weight-
bearing load on the paretic leg exceeded a set 

threshold 

Hollands 
et al., 
2015 

CVD chronic 
walking 
speed < 
0.8 m/s 

to examine the 
feasibility and 
preliminary efficacy of 
varied walking 
practice in response 
to visual cues, for the 
rehabilitation of walking 
following stroke 

RCT 
      

usual care 

60 
min/session, 

2 times/ 
week, 

16 times 
(8 weeks) 

Improvement of 
- step walking symmetry 
(  = 0.1 cm) 
- walking speed 
(  = 0.14 cm/s) 
- balance control ability 
(TUG) 
(  = 17.1 s) 

treadmill based visual cue training 

Tsaklis 
et al., 
2012 

CVD chronic 

ability to 
walk at 
least 20 

m. 

to evaluate the effects 
of weight-shift training 
on functional balance, 
weight distribution, 
and postural control 
measures during 
standing and forward 
reach tasks in subjects 
with chronic stroke 

pre-
post 

(single 
group) 

      
- 

30 min/ 
session, 
4 times/ 
week, 

16 times 
(4 weeks) 

Improvement of balance 
control ability (BBS) (  = 4 
scores) 

visual feedback about center of pressure  
from a PC monitor 

Choi 
et al., 
2015 

CVD chronic 

ability to 
walk at 
least 10 

m. 

to investigate the 
effects of stepper 
exercise with visual 
feedback on 
strength, walking, 
and stair climbing in 
stroke patients 

RCT 

      stepper 
exercise 
without 

feedback 

30 
min/session, 

3 times/ 
week, 

18 times 
(6 weeks) 

Improvement of 
- walking speed 
(  = 0.15 m/s, p <0.05) 
- lower limb muscle strength 
(  = 1.57-2.03scores, p- 
<0.05) 

full-length mirror and  watched their own 
movements in the mirror 

De Icco 
et al., 
2015 

PD chronic 
H&Y 
stage 
2-4 

to compare the 4 
weeks effects of 
visual and acoustic 
cues on gait 
performance in 
Parkinson’s Disease 

RCT 

      
walking 
training  
without 

feedback 

40 
min/session, 

5 times/ 
week, 

20 times 
(4 weeks) 

 

Improvement of 
- cadence (auditory group) 
(  = 1 steps/min, p<0.05) 
- stride length (auditory 
group) 
(  = 23.2 cm, p-value<0.05) 
- walking speed (all groups) 
(  = 0.09-0.14 m/s, p- <0.05) 
- walking symmetry (visual 
group) 
(stance: swing time from 
71.3: 27.6 to 62.6: 36.6) 

providing acoustic cues  
(digital metronome, with a frequency ranging 

between 60 and 120 Hz) 
and  visual cues  

(colored stripes placed on the floor) 

Kadivar 
et al., 
2011 

PD - 
H&Y 
stage 
2-4 

to determine if 
multidirectional step 
training with or 
without RAS for 6 
weeks would 
improve functional 
gait and balance of 
people with PD. 

Quasi-
experi
ment 

      multidirecti
onal step 
training 
without 
RAS 

45-60 min, 
3 times/ 

week 
18 times 
(6 weeks) 

Improvement of  
- balance control ability 
(Tinetti) 
(  = 2 scores, p-value<0.05) 
- walking scores (DGI) 
(  = 1.77 scores, p-
value<0.05) 

rhythmic auditory stimulation  
(auditory feedback to stimulate 

multidirectional step) 

Nieuwbo
er et al., 

2009 
PD chronic 

H&Y 
stage 
2-4 

to investigate the 
effect of different 
modalities of rhythmic 
cueing on the dura-
tion of a functional 
turn in freezers and 
non-freezers 

pre-
post 

      

- 1 session 

Improvement of  
- functional turning 
performance, especially 
auditory group 
(  = 0.58s, p- <0.001) 

The 3 different cue modalities  
- the rhythmical auditory tone 
- flash of light 
- pulsed vibration 

Pramodh
yakul  
et al., 
2016 

iSCI Sub-
acute 

ability to 
walk at 
least 50 

m. 

to explore the use of 
visuotemporal cues in 
rehabilitation training 
by subjecting ambu-
latory individuals with 
SCI to walking training 
with or without 
visuotem-poral cues 
and then assessing 
the effects on their 
functional ability 

Quasi-
experi
ment 

      
walking 
training  
without 

feedback 

30 min/ 
session, 
5 times/ 

week 
5 times 

(1 week) 

Improvement of  
- walking speed (10MWT) 
(  = 0.23 m/s, p-
value<0.001) 
- lower limb muscle strength 
(FTSST) 
(  =2.53s, p- <0.007) 
- balance control ability 
(TUG) 
(  = 5.96s, p-value<0.004) 
- walking endurance 
(6MWT) 
(  = 48.53m , p- <0.045) 

the displayed light bars which indicated the 
time remaining on the countdown timer for the 

participants to complete the task 
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Authors, 
years 

Subject characteristics 
Objectives Study 

design 

Experimental group programs Control 
group 

programs 

Duration 
and 

frequency 
of programs 

Results External feedback used

Cause Stage Baseline 
ability 

Type Timing Frequency 
KR KP Concurrent Terminal High Low

Schliess
mann  
et al., 
2014 

iSCI chronic WISCI II 
 13 

to test if individuals 
with iSCI can 
normalize their gait 
kinematics during 
feedback and more 
importantly maintain 
an improvement 
after therapy 

Quasi-
experi
ment 

      treadmill 
walking 
training  
without 

feedback 

30 min/ 
session, 

1 time/ week 
3 times 

(3 week) 

Improvement of gait 
kinematics 
(  = 1-20%) 

- visual feedback (to indicate gait kinematics)

Yen  
et al., 
2014 

iSCI chronic FIML - 5 

to test whether 
augmented 
multisensory 
feedback could 
enhance aftereffects 
following short term 
locomotor training in 
patients with iSCI 

Cross-
over 

design 

      treadmill 
walking 
training  
without 

feedback 

30 min 
(1 session) 

Improvement of step length 
(p<0.02) The 2 different cue modalities on treadmill 

consisted of augmented proprioceptive 
feedback (resistance) and augmented visual 

feedback (visual feedback) 

 * Abbreviations: RCT: randomized controlled trial; CVD: cerebrovascular disease; PD: Parkinson’s disease; iSCI: incomplete spinal cord injury; KR: knowledge of result; 
KP: knowledge of performance; CoP: center of pressure; H&Y stage: Hoehn and Yahr scale; WISCI II: Walking Index for Spinal Cord Injury II; FIML: Functional Inde-
pendence Measure Locomotor; TUG: Timed up and go test; BBS: Berg balance scale; DGI: the Dynamic Gait Index; 10 MWT: 10-meter walk test; FTSST: Five times 
sit-to-stand; 6MWT: 6-minute walk test; s: second; m: meters; min; minutes.

Table 2. characteristics and application of external feedback 

* Patient’s characteristics can be classifi ed using a movement time. Patients who could complete the task with a short movement time (< 15 second) would have a higher 
level of performance. In contrast, patients who could complete the task with a longer movement time (> 15 second) would have a lower level of performance (movement 
task is goal-directed arm or leg movement)24

จากนั้นจึงคอย ๆ ลดความถี่ในการใหขอมูลปอนกลับลงเมื่อผูปวยมี
ความสามารถดีขึ้น แตหากปรับแลวผูปวยไมสามารถทําการเคล่ือนไหว
ได นักกายภาพบําบัดควรยอนกลับไปใชท่ีความถ่ีหรือจํานวนคร้ังเทาเดิม 
และเมื่อผูปวยสามารถทําไดดีขึ้น นักกายภาพบําบดัควรคอย ๆ  ลดการ
ใหขอมูลปอนกลับลง เพื่อใหผูปวยสามารถควบคุมและปรับปรุงการ
เคลื่อนไหวไดดวยตนเองในท่ีสุด(22,27)

ตารางท่ี 1 ไดรวบรวมการใชขอมูลปอนกลับสําหรับการพัฒนาทักษะ
ดานการเดินในผูปวยทางระบบประสาทกลุมตาง ๆ โดยการศึกษาเหลาน้ี
มักทําในผูปวยระยะกึ่งเฉียบพลันถึงเรื้อรัง ในอาสาสมัครที่สามารถ
เดินเองไดระยะทางอยางนอย 10 เมตร โดยมักเปนการใหขอมูลปอน-
กลับแบบ KR ผานการรับรูทางสายตา ในระหวางการฝก โดยการ

ใหขอมูลปอนกลับเก่ียวกับระยะเวลาผานการไดยินชวยปรับปรุง
ตัวแปรดานเวลา เชน ความถ่ีในการกาวขา(12, 15, 17, 28) ในขณะที่ขอมูล
ปอนกลับเกี่ยวกับระยะทางผานการมองเห็นมักชวยพัฒนาความ
สามารถในการเดินที่เกี่ยวของกับระยะทาง(15, 28-33) โดยการใหขอมูล
ปอนกลับท้ังสองรูปแบบยังชวยพัฒนาความสามารถดานการทรงตัว 
ความสมมาตรของการเดิน และความเร็วในการเดินอีกดวย

กลไกการใหขอมูลปอนกลับตอการพัฒนาการเรียนรูหรือทักษะ
ทางการเคล่ือนไหว (mechanisms of feedback provision on 
motor learning or skill acquisition) 

สามารถแบงไดเปน 2 แบบ คือ 

Characteristics of 
external feedback Descriptions and application 

1. Type of external 
feedback 

Knowledge of result (KR) Knowledge of performance (KP) 

Descriptions Application Descriptions Application 
information about the 
outcome of performing a 
skill or about achieving 
the goal of the 
performance 

Low 
performance* 

information about 
the movement 
characteristics that 
led to performance 
outcome 

High 
performance* 

2. Timing of external 
feedback provision 

Concurrent feedback Terminal feedback 

Descriptions Application Descriptions Application 
information  presented 
during  the movement 

Low 
performance* 

information  
presented  after 
completion of each 
trial 

High 
performance* 

3. Frequency of external 
feedback provision 

High Low 

Descriptions Application Descriptions Application 
100 % of the training 
period 

Low 
performance* 

< 100% of the 
training period 

High 
performance* 
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การอธิบายการพัฒนาทักษะการเคล่ือนไหวตามแนวคิดดาน
การเรียนรูการเคลื่อนไหว (motor learning concepts) มีรายงาน
วาการเคลื่อนไหวและขอมูลที่ไดรับระหวางการเคล่ือนไหว (percep-
tual information) มีความสัมพันธกันอยางใกลชิดในลักษณะเปนวงจร
ที่เรียกวา perception-action coupling กลาวคือ การเคล่ือนไหวเปน
ผลจากขอมูลท่ีไดรับระหวางการเคล่ือนไหว ในทางตรงขามการเคล่ือน-
ไหวก็ทําใหเกิดขอมูลท่ีจําเปนสําหรับการปรับปรุงการเคล่ือนไหวให
เหมาะสมมากย่ิงข้ึน เน่ืองจากขอมูลท่ีไดรับขณะเคล่ือนไหวมีความสําคัญ
ในการกําหนดปริมาณแรงและรูปแบบการเคลื่อนไหวที่เหมาะสมกับ
งานและสถานการณในขณะน้ัน(4, 34) เชน ระยะการยกขากาวขึ้นบันได
จะขึ้นกับขนาดความสูงของข้ันบันได เปนตน โดยขอมูลปอนกลับที่ได
รับขณะเคลื่อนไหวจะชวยเรงเราการใชประโยชนจากการทํางาน
ซ้ําซอน (redundant properties) ของระบบตาง ๆ ของรางกาย เชน 
กลามเนื้อหรือระบบประสาทท่ีสามารถทํางานเหมือนกัน เพื่อใหเกิด
รูปแบบการเคล่ือนไหวที่ตองการ จากน้ัน การฝกฝนรวมกับการไดรับ
ขอมูลปอนกลับแบบซํ้า ๆ จะกระตุนการปรับเปล่ียนโครงขายการเช่ือม
โยงในสมอง (synaptic modifi cation or neural plastic change or 
neuroplasticity) ตามขอมูลนําเขา(26) ทําใหเกิดการพัฒนาทักษะใน
การควบคุมการเคลื่อนไหวไดเองในที่สุด(6)

การอธิบายการพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวตามความรูดาน
ประสาทสรีรวิทยาของระบบควบคุมการเคล่ือนไหว (neurophysiolo-
gy of motor control concepts) ผูปวยทางระบบประสาทมักมีความ
บกพรองในการรับรูและการประมวลผลขอมูลนําเขา สงผลใหผูปวยไม
สามารถใชขอมูลภายในรางกาย (internal reference of movement 
correction) เพื่อปรับปรุงการเคล่ือนไหวได(35) ดังน้ัน เมื่อผูปวยไดรับ
ขอมูลปอนกลับเพ่ิมเติมผานระบบการรับรูท่ียังทํางานได เชน การมอง-
เห็น หรือการไดยิน จะเกิดสัญญาณประสาทสงไปยัง primary visual 
cortex หรือ primary auditory cortex เพ่ือสงตอไปยัง associa-
tion cortex ท่ีเก่ียวของ เชน visual association cortex หรือ audi-
tory association cortex โดยขอมูลจากการมองเห็นเทาน้ันที่จะผาน 
extrastriate visual cortex(36) กอนท่ีขอมูลจะไดรับการสงตอไปยัง 
cerebral cortex เพื่อสรางสัญญาณประสาทผานทาง corticopon-
tine tract ลงมาที่ Pons และสงเขาสูสมองนอยผาน pontine mossy 
fi ber จากนั้นสมองนอยจะเกิด complex และ simple spike(9, 37) 
เพื่อประมวลรูปแบบการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้น และสงขอมูลตอไปที่ 
thalamus ผานทาง dentatothalamic tract และสงไปประมวลผล
ตอไปที่ primary motor cortex เพ่ือใหเกิดรูปแบบการเคลื่อนไหว
ใหมที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น แลวจึงสงคําสั่งตอไปยังหนวยแสดงผล 
(effectors) ผาน medial และ lateral descending tracts เชน 
lateral และ anterior corticospinal tract, reticulospinal tract 
หรือ rubrospinal tract ดังรูปที่ 1(9, 37) จากน้ันรางกายจะเกิดกลไกนี้
ในทุกครั้งท่ีมีการเคลื่อนไหวเกิดข้ึนทําใหสามารถสรางการเคลื่อนไหว
ที่เหมาะสมมากขึ้นเรื่อย ๆ และเมื่อสามารถเคล่ือนไหวไดอยางเหมาะ
สมแลว motor cortex จะชวยพัฒนาความคงที่ของการเคล่ือนไหวจน
เกิดเปนทักษะการเคลื่อนไหวนั้น ๆ หลังจากการฝกซํ้า ๆ (repetitive-
task practice)(37)

สรุป 
ขอมูลนําเขาหรือขอมูลปอนกลับมีความสําคัญตอการควบคุมและ

การปรับเปลี่ยนการเคล่ือนไหวของรางกาย  ผูปวยที่มีความบกพรอง
ในการรับรูขอมูลจากภายในรางกายอาจตองการขอมูลปอนกลับเพิ่ม
เติมจากภายนอกเพ่ือสงเสริมความสามารถทางการเคล่ือนไหว โดย
ขอมูลปอนกลับจากภายนอกมีหลายชนิด แตละชนิดมีความเหมาะสม
สําหรับผูปวยที่มีอาการและความรุนแรงตาง ๆ  กัน  ซึ่งการเลือกใชขอมูล
ปอนกลับอยางเหมาะสมสําหรับผูปวยจะชวยพัฒนาทักษะในการ
ควบคุมการเคล่ือนไหวของผูปวยได 
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