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บทคัดย่ อ
การวิจยั มีวตั ถุประสงค์เพื่อเปรี ยบเทียบความแข็งแรงของกล้ามเนื้ องอนิ้วเท้าในผูส้ ู งอายุที่เป็ น (N = 20) และ
ไม่เป็ น (N = 20) โรคเบาหวานชนิ ดที่ 2 และศึ กษาความสัมพันธ์ระหว่าง ความแข็งแรงของกล้ามเนื้ องอนิ้ วเท้า กับ
สมรรถนะในการเดิ น ของผูส้ ู ง อายุท้ ัง สองกลุ่ ม โดยทดสอบ ความแข็ง แรงของกล้า มเนื้ อ งอนิ้ ว เท้า ด้วย toe grip
dynamometer และทดสอบสมรรถนะการเดินด้วยการทดสอบสมดุลร่ างกายด้วยการนัง่ ลุก ยืน เดิน (timed up and go ;
TUG) การวิจยั พบว่าความแข็งแรงของกล้ามเนื้องอนิ้วเท้าในอาสาสมัครสู งอายุที่เป็ นและไม่เป็ นโรคเบาหวานชนิ ดที่ 2
ไม่มีความแตกต่างกัน ยกเว้นความแข็งแรงของกล้ามเนื้ องอนิ้ วเท้าซ้ายต่อน้ าหนักตัวที่มีความแตกต่างกัน และไม่พบ
ความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแรงของกล้ามเนื้องอนิ้วเท้าและสมรรถนะในการเดินในทั้งสองกลุ่ม ถึงแม้วา่ อาสาสมัคร
ที่เป็ นโรคเบาหวานจะใช้ระยะเวลาในการทดสอบสมดุลร่ างกายด้วยการนัง่ ลุก ยืน เดิน (TUG) มากกว่าก็ตาม

ABSTRACT
This research aims to compare toe flexor strength (TFS) between the elderly with (N = 20) and without (N =
20) type 2 diabetes mellitus and to explore the relationship between TFS and walking efficiency in both elderly groups.
Toe grip dynamometer was used to test the TFS. Walking efficiency was determined with timed up and go (TUG) test.
The results found that toe flexor muscle strength in elderly volunteers with and without type 2 diabetes mellitus showed
no differences except TFS of left toes per body weight, with no relationship between TFS and walking efficiency,
although volunteers with type 2 diabetes mellitus took longer to perform the TUG test than those without type 2 diabetes
mellitus.
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บทนา
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 (type 2 diabetes mellitus) มีความสัมพันธ์กบั การเพิ่มขึ้นของความเสี่ ยงต่อความพิการ
ทางกายอย่างชัดเจนทั้งด้านการเคลื่อนไหวและการทากิจวัตรประจาวัน [1] ส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากผลกระทบต่อระบบ
กระดูกและกล้ามเนื้ อ โดยโรคเบาหวานทาให้กล้ามเนื้ ออ่อนแรงและทางานช้าลงและทาให้การเคลื่อนไหวของข้อต่อ
ต่าง ๆ ผิดปกติ [2] ในผูป้ ่ วยโรคเบาหวานที่มีภาวะเส้นประสาทส่ วนปลายเสื่ อม (peripheral neuropathy) จะยิ่งทาให้
กล้ามเนื้ ออ่อนแรงและฝ่ อลีบมากขึ้นโดยเฉพาะกล้ามเนื้ อส่ วนปลาย ในการศึกษาของ Andreassen และคณะ [3] ในปี
ค.ศ. 2004 พบว่าผูป้ ่ วยโรคเบาหวานมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้ อกระดกข้อเท้า และกล้ามเนื้ องอ-เหยียดข้อมือลดลง
อย่างรวดเร็ วเมื่อเที ยบกับคนสุ ขภาพดี ในช่วงอายุที่เท่ากัน เช่นเดี ยวกับการศึ กษาของ Andersen และคณะ [4] พบว่า
ผูป้ ่ วยโรคเบาหวานชนิ ดที่ 2 มีการอ่อนแรงของกล้ามเนื้ องอ-เหยียดข้อเท้าและกล้ามเนื้องอข้อเข่าโดยมีการสันนิษฐาน
ลักษณะของการอ่อนแรงนี้ ว่าเกิ ดจากประสาทส่ วนปลายเสื่ อม (peripheral neuropathy) ซึ่ งเป็ นต้นเหตุการณ์บกพร่ อง
ของสมรรถนะทางการเคลื่อนไหว (motor performance) ผูป้ ่ วยเบาหวานเรื้ อรังมักมีกล้ามเนื้อภายในฝ่ าเท้าอ่อนแรงและ
ฝ่ อลีบ [5] ซึ่งก่อให้เกิดความไม่สมดุลระหว่างกล้ามเนื้อที่ทาหน้าที่งอและเหยียดนิ้วเท้า เป็ นผลให้เกิดนิ้วเท้าจิกลงคล้าย
กรงเล็บ (claw toe) [6] และอาจส่ งผลเสี ยถึงการทางานของเท้าได้ เนื่ องจากกล้ามเนื้ องอนิ้ วเท้ามีบทบาทสาคัญมาก
ในช่วงดันเท้าพ้นพื้น (push off) ขณะเดิ น [7] โดยมีนิ้วเท้าเป็ นจุดหมุน [8] ซึ่ งกล้ามเนื้ อ intrinsic และ extrinsic ของ
กล้ามเนื้ องอนิ้ วเท้า ช่ ว ยทาให้เกิ ด การสมดุ ลของโมเมนต์ก ารเคลื่ อนไหวข้อเท้า ต่อแรงปฏิ กิริย าในแนวดิ่ งจากพื้ น
(vertical ground reaction force) ที่ขอ้ ต่อ metatarsophalangeal [9] หากกล้ามเนื้ องอนิ้วเท้าอ่อนแรงก็อาจจะส่ งผลทาให้
การเดินและการเคลื่อนไหวที่ตอ้ งใช้เท้ารับน้ าหนักมีการเปลี่ยนแปลงไปได้ โดยทัว่ ไปผูส้ ู งอายุท้ งั ที่มีและไม่มีโรคจะมี
ขนาดและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อลดลง โดยเฉพาะอย่างยิง่ รยางค์ส่วนล่าง [10] และยังมีความยืดหยุน่ ของกล้ามเนื้ อ
และช่วงการเคลื่อนไหวของข้อต่อที่ลดลงด้วย ซึ่ งเป็ นสาเหตุให้ผสู ้ ู งอายุเดินช้าลง ก้าวขาสั้นลง และใช้เวลาในการเดิน
นานขึ้น นอกจากนี้ ยงั พบว่าการลดลงของความแข็งแรงของกล้ามเนื้ องอนิ้ วเท้ามีความสัมพันธ์กบั การทากิ จกรรมที่
ลดลงในผูส้ ู งอายุโดยทัว่ ไป [11] เห็นได้วา่ ผูส้ ู งอายุมีการลดลงของความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในส่ วนต่าง ๆ ส่ งผลต่อ
สมรรถนะทางกาย โดยเฉพาะการลดลงของความแข็งแรงของกล้ามเนื้องอนิ้วเท้า ซึ่งอาจส่งผลต่อสมรรถนะในการเดิน
ได้ ยิ่งไปกว่านี้ จากผลกระทบของโรคเบาหวาน ผูส้ ู งอายุที่เป็ นโรคเบาหวานอาจมี ความเสี่ ยงสู งต่อการลดลงของ
สมรรถนะของกล้ามเนื้ อและสมรรถนะในการเดิ นมากกว่าผูส้ ู ง อายุที่ไม่เป็ นโรคเบาหวาน ซึ่ งยังไม่มีการศึ ก ษาที่
เปรี ยบเทียบความแข็งแรงของกล้ามเนื้องอนิ้วเท้าระหว่างผูส้ ูงอายุที่เป็ นและไม่เป็ นเบาหวานชนิดที่ 2

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่ อ ทดสอบและเปรี ยบเที ย บความแข็ ง แรงของกล้า มเนื้ อ งอนิ้ ว เท้า ในผู ้สู ง อายุ ที่ เ ป็ นและไม่ เ ป็ น
โรคเบาหวานชนิดที่ 2
2. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแรงของกล้ามเนื้องอนิ้วเท้ากับสมรรถนะในการเดินของผูส้ ู งอายุท้ งั
ในกลุ่มที่เป็ นและไม่เป็ นโรคเบาหวานชนิดที่ 2
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วัสดุและและวิธีการ
รู ปแบบวิธีวจิ ยั
การศึ กษานี้ เป็ นการศึ กษาเชิ งสังเกต (observational study) แบบภาคตัดขวาง (cross-sectional design) โดย
ศึกษาเปรี ยบเทียบ (comparative study) และศึกษาความสัมพันธ์ (correlational study) ของตัวแปร ได้แก่ ความแข็งแรง
ของกล้ามเนื้องอนิ้วเท้า สมรรถนะในการเดินในผูส้ ูงอายุที่เป็ นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โดยทาการเก็บข้อมูลระหว่างเดือน
มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2561
อาสาสมัคร
ผูส้ ู งอายุเพศหญิง อายุระหว่าง 60 - 70 ปี มีดชั นี มวลกาย 18.50 - 29.90 กิโลกรัมต่อตารางเมตร และสามารถ
เดิ นได้อย่างอิสระโดยไม่ตอ้ งใช้เครื่ องช่วยเดิ นอย่างน้อย 10 เมตร โดยไม่มีอาการปวดสะโพก เข่า และเท้าขณะเดิน
อาสาสมัครแบ่งออกเป็ นสองกลุ่ม ได้แก่ 1) ผูส้ ู งอายุเพศหญิงที่เป็ นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 มาแล้วอย่างน้อย 6 ปี (ระดับ
กลูโคสในเลือด > 110 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร และค่าน้ าตาลสะสมในเลือด (HbA1C) ≥ 6.50%) และ 2) ผูส้ ูงอายุเพศหญิง
ที่ ไม่เป็ นโรคเบาหวานชนิ ดที่ 2 จานวนอาสาสมัครในแต่ละกลุ่มมีจานวน 20 คน โดยทาการคานวณหาขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างด้วยสู ตรคานวณสาหรับการเปรี ยบเที ยบค่าเฉลี่ยของข้อมูลระหว่างสองกลุ่มที่ เป็ นอิสระต่อกัน [12] โดยนา
ข้อมูลค่าเฉลี่ยความแข็งแรงของกล้ามเนื้ องอนิ้วเท้าที่ได้จากการศึกษาของ Abe และคณะ ในปี ค.ศ. 2015 [13] มาใช้ใน
การคานวณ โดยกาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ p < 0.05 ระดับอานาจการทดสอบที่ระดับ 80% จากผลการคานวณ
พบว่าต้องใช้อาสาสมัครกลุ่มละ 20 คน
ก่อนเริ่ มการวิจยั อาสาสมัครได้รับฟังคาอธิ บายเกี่ยวกับขั้นตอนการศึกษาโดยละเอียดและลงนามแสดงความ
ยินยอมเข้าร่ วมการวิจัย ซึ่ งการศึ กษานี้ ผ่านการรั บรองจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร (NUIRB No.0413/60)
ขั้นตอนการเก็บข้ อมูล
ก่อนวันเก็บข้อมูล อาสาสมัครทั้ง 2 กลุ่มจะได้รับการสอบถามโดยใช้แบบสัมภาษณ์ลกั ษณะกิจวัตรประจาวัน
[14] แบบสัมภาษณ์ระดับความเหนื่ อยของ Borg [15] และแบบประเมินความเสี่ ยงต่อการหกล้มของผูส้ ู งอายุไทยใน
ชุมชน (Thai FRAT) [16] และแบบสอบถามลักษณะอาชีพของอาสาสมัคร
ในวันที่อาสาสมัครถูกทดสอบ อาสาสมัครที่เป็ นโรคเบาหวานจะได้รับการเจาะเลือดที่ปลายนิ้วโดยไม่ตอ้ งอด
อาหารมาก่ อน เพื่อดู ระดับน้ าตาลในเลื อดให้อยู่ในช่ วงที่ ป กติ (100 - 250 มิ ลลิ กรั มต่อเดซิ ลิต ร) [17] หลังจากนั้น
อาสาสมัครทั้ง 2 กลุ่มจะได้รับการทดสอบต่าง ๆ ตามลาดับ ได้แก่ การวัดอัตราการเต้นของหัวใจ ความดันโลหิ ต
น้ าหนักตัว (body weight; BW) ดัชนี มวลกาย มวลกล้ามเนื้ อ (muscle mass) ทดสอบด้วยเครื่ องวัดองค์ประกอบภายใน
ร่ างกาย (TANITA รุ่ น SC330P) ทดสอบความถนัดของเท้า ประเมินการรับความรู ้สึกของเท้าด้วย monofilament [18]
วัดองศาการเคลื่อนไหวแบบทาเอง (active range of motion; AROM) และการเคลื่อนไหวแบบผูอ้ ื่นทาให้ (passive range
of motion; PROM) ของข้อ ต่ อ metatarsophalangeal ข้อ ที่ 1 (1st MTP) ด้ว ยโกนิ โ อมิ เ ตอร์ วัด ค่ า toe flexion strength
(TFS) ด้วยเครื่ อง toe grip dynamometer (T.K.K.3365 ; Takei Scientific Instruments, Niigata, Japan) [19] จากนั้นให้
อาสาสมัครนัง่ พักอย่างน้อย 5 นาที แล้วทดสอบ Time Up and Go (TUG) [20] อาสาสมัครแต่ละรายจะใช้ระยะเวลาใน
การเก็บข้อมูลทั้งสิ้นประมาณ 40 นาทีและเก็บข้อมูลเสร็ จภายใน 1 วัน
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ประเมินการรับความรู้ สึกของเท้ าด้ วย Semmes-Weinstein monofilament
ให้อาสาสมัครนอนในท่ าที่ สบาย และวางเท้าบนที่ วางเท้าที่ มนั่ คง และหลับตา ผูท้ ดสอบจะใช้ SemmesWeinstein monofilament ขนาด 10 กรั ม แตะในแนวตั้ง ฉากกับ ผิ ว หนัง ในต าแหน่ ง ที่ ต รวจ และค่ อ ย ๆ กดลง จน
monofilament มี ก ารงอตัว เพี ย งเล็ ก น้อ ย แล้ว กดค้า งไว้น าน 1 - 1.5 วิ น าที จึ ง เอา monofilament ออก จากนั้น ให้
อาสาสมัครบอกว่ารู ้สึกว่ามี monofilament มาแตะหรื อไม่ หรื อส่งสัญญาณเมื่อมีความรู ้สึกโดยแต่ละตาแหน่งให้ตรวจ 3
ครั้งโดยเป็ นการตรวจจริ ง จริ ง 2 ครั้ง และตรวจหลอก 1 ครั้ง โดยตาแหน่งที่ตรวจ คือ ที่ฝ่าเท้า 4 จุด ของเท้าแต่ละข้าง
ได้แก่ หัวแม่เท้า metatarsal head ที่ 1 ที่ 3 และที่ 5 ถ้าตาแหน่ งที่จะตรวจมีผิวหนังแข็ง แผล หรื อ แผลเป็ น ให้เลี่ยงไป
ตรวจที่บริ เวณใกล้เคียง โดยผลการตรวจจะรายงานเป็ น ปกติ หรื อ ผิดปกติ และใช้เป็ นการทดสอบเพื่อคัดกรองผูท้ ี่ มี
ปั ญหาการรับความรู ้สึกของเท้าออกจากการวิจยั
วัดความแข็งแรงของกล้ ามเนื้องอนิว้ เท้ า (toe flexor strength; TFS)
ให้อาสาสมัครยืดกล้ามเนื้ อขาและเท้าก่อนการทดสอบ แล้วนัง่ เก้าอี้ที่สามารถปรับระดับความสู งได้ นัง่ หลัง
ตรงไม่พิงพนักและมือกอดอก ข้อสะโพกและข้อเข่างอประมาณ 90° เท้าวางบนเครื่ อง toe grip dynamometer ส้นเท้าอยู่
ใน heel stopper แล้ว ยึด ข้อ เท้า ไว้ด้ว ยสายรั ด และให้นิ้ ว เท้า ส่ ว น first proximal phalanx ยึด grip-bar ไว้ (ภาพที่ 1)
จากนั้นให้อาสาสมัครออกแรงงอนิ้วเท้าเล็กน้อย เพื่อลองดึง grip-bar ทาความคุน้ เคย 1 ครั้ง และทาการวัดจริ งโดยให้
ออกแรงเต็มที่และเกร็ งค้างไว้ 3 วินาที ห้ามขยับลาตัวจากเก้าอี้หรื องอเข่าช่วยดึง หลังจากปล่อยแล้วให้พกั อย่างน้อย 1
นาที หรื อ จนหายเมื่ อยล้า แล้ว ท าซ้ า อี ก 1 ครั้ ง เลื อ กค่ า ที่ มากที่ สุ ด ของ TFS ในแต่ ล ะข้า งแล้ว หารด้ว ยน้ าหนักตัว
(TFS/BW) [21] ซึ่ งลาดับการวัดเท้าถนัดและเท้าไม่ถนัดเป็ นการสุ่ มด้วยวิธีจบั ฉลาก ก่ อนการทดสอบจริ ง ผูว้ ิจัยได้
ทดสอบความน่าเชื่อถือของการวัดซ้ า (test-retest reliability) ของวิธีการวัด TFS ด้วยอุปกรณ์ toe grip dynamometer ผล
การทดสอบพบว่ า มี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ อยู่ ใ นระดั บ ดี ม าก (intraclass correlation coefficient (2-way mixed effect,
consistency) โดยเท้าขวามีค่าเท่ากับ 0.92 (95% confidence interval = 0.73 - 0.98), p < 0.001 และ เท้าซ้าย มีค่าเท่ากับ
0.98 (95% confidence interval = 0.93 - 0.99), p < 0.001) และผูว้ จิ ยั เลือกทดสอบในท่านัง่ เนื่ องจากลดความเสี่ ยงในการ
หกล้มขณะทดสอบเนื่องจากอาสาสมัครเป็ นกลุ่มผูส้ ูงอายุซ่ ึงมีความเสี่ ยงต่อการล้มหากทดสอบในท่ายืน

ภาพที่ 1 วิธีการทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้องอนิ้วเท้า (TGS); ก) ท่านัง่ ที่ใช้ในการทดสอบ ข) ลักษณะการงอ
นิ้วเท้าเพื่อทดสอบความแข็งแรง
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การทดสอบสมดุลร่ างกายด้ วยการนั่ง ลุก ยืน เดิน Time Up and Go (TUG)
ก่อนทดสอบจริ งให้อาสาสมัครทดลองเดินก่อน 1 ครั้ง โดยให้อาสาสมัครถอดรองเท้า นั่งบนเก้าอี้ที่มีที่พกั
แขน ลุกยืนแล้วเดิ นบนทางราบที่ เป็ นพื้นกระเบื้ องเรี ยบระยะทาง 3 เมตร และหมุนตัวเดิ นกลับมาที่ เก้าอี้แล้วนั่งลง
เหมื อ นเดิ ม ภายในห้อ งที่ ค วบคุ ม อุ ณหภู มิ ไ ว้ที่ 25 ± 2 องศาเซลเซี ย ส จากนั้น ท าการทดสอบจริ ง โดยเริ่ ม จากให้
อาสาสมัครนัง่ หลังพิงพนักเก้าอี้ มือวางบนที่เท้าแขนเก้าอี้ จากนั้นผูว้ ดั พูด “เริ่ ม” ทดสอบ พร้อมกดเริ่ มบันทึกเวลา ให้
อาสาสมัครลุกยืนจากเก้าอี้ เดิ นไปด้านหน้าด้วยอัตราความเร็ วธรรมชาติเป็ นระยะทาง 3 เมตร แล้วหมุนรอบกรวย
กลับมานั่งเก้าอี้ตวั เดิ มและให้หลังพิงพนักเก้าอี้ แล้ว “หยุดเวลา” บันทึ กเวลาที่ ได้จากการทดสอบ TUG (จาก “เริ่ ม”
จนถึง “หยุดเวลา”) โดยให้อาสาสมัครทุกคนหมุนรอบกรวยไปด้านตรงข้ามกับด้านที่ถนัด และทาการทดสอบเพียง1ครั้ง
การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
ข้อมูลทัว่ ไปของอาสาสมัครรายงานโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา แสดงค่าตัวแปรเป็ นค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ใช้สถิ ติ Shapiro-Wilk test ทดสอบการกระจายตัวของข้อ มูลตัวแปรที่ ใ ช้การวิจัย ในกรณี ที่ขอ้ มูล มี การ
กระจายเป็ นตัวปกติ ใช้สถิติ independent t-test เปรี ยบเทียบข้อมูลระหว่างกลุ่ม หากข้อมูลมีการกระจายตัวไม่เป็ นปกติ
ใช้สถิติ Mann-Whitney U test ทดสอบเปรี ยบเทียบข้อมูลระหว่างกลุ่ม ใช้สถิติ Chi-square เปรี ยบเทียบอัตราส่ วนของ
จานวนคนที่ ถนัดเท้าซ้ายและขวาระหว่างกลุ่ม ลักษณะกิจวัตรประจาวัน ลักษณะอาชีพ และใช้สถิติ Spearman's rank
correlation วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลความแข็งแรงของกล้ามเนื้องอนิ้วเท้าและระยะเวลาที่ใช้ในการทดสอบ
TUG นอกจากนี้ ยงั ได้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแรงของกล้ามเนื้ องอนิ้วเท้า กับ AROM และ PROM
ของ 1st MTP ด้วยสถิติ Spearman's rank correlation โดยกาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ p < 0.05 ในทุกการทดสอบ

ผลการศึกษา
ผลการศึกษาไม่พบความแตกต่างของลักษณะพื้นฐานส่ วนใหญ่ระหว่างอาสาสมัครทั้ง 2 กลุ่ม ได้แก่ ส่ วนสู ง
ความถนัดของเท้า ลักษณะกิ จวัตรประจาวัน ลักษณะอาชี พ แต่ท้ งั สองกลุ่มมี อายุน้ าหนัก ดัชนี มวลกาย และมวล
กล้ามเนื้ อมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ โดยอาสาสมัครกลุ่มผูส้ ู งอายุที่โรคเป็ นเบาหวานชนิ ดที่ 2 นั้นมี
อายุ น้ าหนัก ดัชนีมวลกาย และมวลกล้ามเนื้อมากกว่ากลุ่มผูส้ ูงอายุที่ไม่เป็ นโรคเบาหวาน ดังแสดงในตารางที่ 1
เมื่อเปรี ยบเทียบระหว่างกลุ่ม พบว่า กลุ่มผูส้ ูงอายุที่เป็ นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 มีค่าเฉลี่ยความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
งอนิ้วเท้าต่อน้ าหนักตัว (TFS/BW) ของเท้าซ้ายน้อยกว่า (p = 0.048) และระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการทดสอบ TUG มากกว่า
กลุ่มที่ ไม่เป็ นโรคเบาหวานชนิ ดที่ 2 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p < 0.001) ดังแสดงในตารางที่ 2 แต่ไม่พบความสัมพันธ์
ระหว่างความแข็งแรงของกล้ามเนื้องอนิ้วเท้าต่อน้ าหนักตัวกับระยะเวลาในการทดสอบ TUG ทั้งกลุ่มผูส้ ูงอายุที่เป็ นและไม่
เป็ นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในทั้งเท้าข้างขวาและข้างซ้าย (p > 0.05) ดังแสดงในตารางที่ 3
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในการศึกษาพบว่า ในผูส้ ู งอายุที่เป็ นโรคเบาหวานชนิ ดที่ 2 ค่าความ
แข็งแรงของกล้ามเนื้ องอนิ้วเท้าข้างซ้ายต่อน้ าหนักตัว มีความสัมพันธ์กบั AROM ของ 1st MTP ข้างซ้าย extension ในระดับ
ปานกลาง (r = 0.61) [22] แต่ในผูส้ ู งอายุที่ไม่เป็ นโรคเบาหวานชนิ ดที่ 2 ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างค่าความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้องอนิ้วเท้าต่อน้ าหนักตัว กับ AROM และ PROM ของ 1st MTP ของเท้าทั้ง 2 ข้าง ดังแสดงในตารางที่ 4
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ตารางที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของอาสาสมัครในกลุ่มผูส้ ูงอายุที่เป็ นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และไม่เป็ นโรคเบาหวานชนิดที่ 2
ผูส้ ูงอายุที่เป็ น
ผูส้ ูงอายุที่ไม่เป็ น
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรคเบาหวานชนิดที่ 2
ข้อมูลพื้นฐาน
p -value
(n = 20)
(n = 20)
mean ± SD
mean ± SD
อายุ (ปี )

65.50 ± 2.91

63.45 ± 2.87

0.030a*

น้ าหนัก (กิโลกรัม)
ส่วนสูง (เมตร)

60.79 ± 6.19
1.53 ± 0.03

54.96 ± 5.98
1.51 ± 0.06

0.004b*
0.231b

ดัชนีมวลกาย (กิโลกรัมต่อตารางเมตร)

25.88 ± 2.66

23.90 ± 2.29

0.016b*

มวลกล้ามเนื้อ (กิโลกรัม)
ความถนัดของเท้า : ข้างขวา/ข้างซ้าย (คน)
ลักษณะกิจวัตรประจาวัน (คน)
- มีการเคลื่อนไหวน้อย
- มีกิจกรรมทางกายระหว่างวันเป็ นประจา
- ออกกาลังกายเป็ นประจา
ลักษณะอาชีพ (คน)
- ค้าขาย
- ทาไร่ ทานา ทาสวน
- ไม่ได้ประกอบอาชีพ
ค่าน้ าตาลสะสมในเลือด (HbA1C; %)
ระยะเวลาที่เป็ นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 (ปี )

35.83 ± 1.61
19 / 1

34.32 ± 2.64
18 / 2

0.035b*
0.548c
0.677c

17
3

16
4
0.492c

9
7
4
8.13 ± 1.57
10.05 ± 3.09

หมายเหตุ a= p-value จากการทดสอบด้วยสถิติ Mann-Whitney U test เมื่อเปรี ยบเทียบระหว่างกลุ่ม
b = p-value จากการทดสอบด้วยสถิติ independent t-test เมื่อเปรี ยบเทียบระหว่างกลุ่ม
c = p-value จากการทดสอบด้วยสถิติ Chi -square เมื่อเปรี ยบเทียบระหว่างกลุ่ม
* = มีระดับนัยสาคัญทางสถิติ
HbA1C, Hemoglobin A1C (ฮีโมโกลบินเอวันซี)

6
7
7
-
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ตารางที่ 2 ผลการเปรี ยบเทียบ TFS/BW, AROM และ PROM ของ 1st MTP และ TUG ระหว่างผูส้ ูงอายุที่เป็ นและไม่
เป็ นโรคเบาหวานชนิดที่ 2
ผูส้ ูงอายุที่เป็ น
ผูส้ ูงอายุที่ไม่เป็ น
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรคเบาหวานชนิดที่
(n = 20)
2
ตัวแปร
p -value
(n = 20)
mean ± SD
mean ± SD
TFSขวา/BW
TFSซ้าย/BW
AROM 1st MTP ขวา (องศา) flexion
extension
st
PROM 1 MTP ขวา (องศา) flexion
extension
AROM 1st MTP ซ้าย (องศา) flexion
extension
st
PROM 1 MTP ซ้าย (องศา) flexion
extension
TUG (วินาที)

0.12 ± 0.04
0.10 ± 0.02
36.61 ± 8.64
41.54 ± 10.73
47.95 ± 8.86
56.87 ± 10.49
34.80 ± 7.65
46.70 ± 9.60
49.08 ± 8.66
60.28 ± 10.67
11.00 ± 1.50

0.13 ± 0.03
0.11 ± 0.03
36.16 ± 6.30
43.58 ± 8.57
49.76 ± 10.52
58.99 ± 8.91
35.90 ± 8.01
45.29 ± 7.29
52.11 ± 9.90
56.66 ± 11.15
9.14 ± 1.20

0.350a
0.048a*
0.852b
0.510b
0.558b
0.496b
0.660b
0.605b
0.309b
0.301b
0.001a*

หมายเหตุ a = p-value จากการทดสอบด้วยสถิติ Mann-Whitney U test เมื่อเปรี ยบเทียบระหว่างกลุ่ม
b = p-value จากการทดสอบด้วยสถิติ independent t-test เมื่อเปรี ยบเทียบระหว่างกลุ่ม
* = มีระดับนัยสาคัญทางสถิติ
TFSขวา/BW, toe flexor strength ด้านขวาต่อน้ าหนักตัว; TFSซ้าย/BW, toe flexor strength ด้านซ้ายต่อน้ าหนักตัว
AROM, active range of motion; PROM, passive range of motion; MTP, metatarsophalangeal joint
TUG, timed up and go

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง TFS/BW และ TUG ในผูส้ ูงอายุที่เป็ นและไม่เป็ นโรคเบาหวานชนิดที่ 2
ผูส้ ูงอายุที่เป็ นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ผูส้ ูงอายุที่ไม่เป็ นโรคเบาหวานชนิดที่ 2
(n = 20)
(n = 20)
ตัวแปร
TUG
TUG
r
p-value
r
p-value
TFS ขวา/BW
0.00
1.00
- 0.02
0.95
TFS ซ้าย/BW
- 0.21
0.37
- 0.08
0.74
หมายเหตุ r = reliability’s coefficient จากการทดสอบด้วยสถิติ Spearman’s rank correlation
TFS ขวา/BW, toe flexor strength ด้านขวาต่อน้ าหนักตัว; TFS ซ้าย/BW, toe flexor strength ด้านซ้ายต่อน้ าหนักตัว
TUG, timed up and go
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ตารางที่ 4 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง TFS/BW, AROM และ PROM ของ 1st MTP ของขาทั้งสองข้างใน
ผูส้ ูงอายุที่เป็ นและไม่เป็ นเบาหวานชนิดที่ 2
ตัวแปร
ผูส้ ูงอายุที่เป็ นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ผูส้ ูงอายุที่ไม่เป็ นโรคเบาหวานชนิดที่ 2
(n = 20)
(n = 20)
TFS ขวา/BW
TFS ซ้าย/BW
TFS ขวา/BW
TFS ซ้าย/BW
AROM 1st MTP ขวา
flexion
- 0.03
0.08
extension
0.31
0.05
PROM 1st MTP ขวา
flexion
0.27
- 0.03
extension
0.15
0.10
st
AROM 1 MTP ซ้าย
flexion
- 0.17
0.12
a
extension
0.05
0.61
PROM 1st MTP ซ้าย
flexion
extension

-

0.28
0.38

-

0.05
0.26

หมายเหตุ a = p-value < 0.01 จากการทดสอบด้วยสถิติ Spearman's rank correlation
TFSขวา/BW, toe flexor strength ด้านขวาต่อน้ าหนักตัว; TFSซ้าย/BW, toe flexor strength ด้านซ้ายต่อน้ าหนักตัว
AROM, active range of motion; PROM, passive range of motion; MTP, metatarsophalangeal joint

สรุปและอภิปรายผล
จากการเปรี ยบเทียบข้อมูลพื้นฐานของอาสาสมัครระหว่างผูส้ ู งอายุที่เป็ นและไม่เป็ นโรคเบาหวานชนิ ดที่ 2
พบว่า มีคุณลักษณะแตกต่างกัน โดยกลุ่มผูส้ ู งอายุที่เป็ นโรคเบาหวานมีอายุ น้ าหนัก ดัชนี มวลกาย และมวลกล้ามเนื้ อ
มากกว่าผูส้ ูงอายุที่ไม่เป็ นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 จะเห็นได้วา่ กลุ่มโรคเบาหวานชนิดที่ 2 มีน้ าหนักตัวมากกว่าประมาณ 6
กิโลกรัม ซึ่ งอาจส่ งผลต่อการเปรี ยบเทียบความแข็งแรงของกล้ามเนื้ อได้ ผูว้ ิจยั จึงได้นาน้ าหนักตัวไปหารกับค่าความ
แข็งแรงของกล้ามเนื้องอนิ้วเท้าที่วดั ได้ เพื่อป้ องกันอคติของค่าความแข็งแรงที่ได้รับอิทธิพลจากน้ าหนักตัว ดังนั้นความ
แตกต่ า งของน้ า หนัก ตัว จึ ง ไม่ น่ า จะส่ ง ผลต่ อ การเปรี ย บเที ย บความแข็ง แรงของกล้า มเนื้ อ งอนิ้ ว เท้า ระหว่า งกลุ่ ม
นอกจากนี้ ผวู ้ ิจยั ได้ต้ งั สมมติฐานว่าอาสาสมัครผูส้ ู งอายุกลุ่มที่เป็ นโรคเบาหวานชนิ ดที่ 2 น่าจะมีปริ มาณมวลกล้ามเนื้ อ
ลดลงเนื่องจากปั จจัยสูงอายุและโรคเบาหวาน ซึ่งเรี ยกภาวะนี้วา่ ภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อย (sarcropenia) โดยผูท้ ี่มีภาวะนี้
จะส่งผลทาให้กล้ามเนื้อมีความแข็งแรงและการทางานลดลง ผูว้ จิ ยั จึงได้เลือกเกณฑ์คดั เข้าอาสาสมัครที่มีระยะเวลาการ
เป็ นโรคเบาหวานมาแล้วอย่างน้อย 6 ปี เนื่ องจากเป็ นระยะเวลาที่โรคเบาหวานเริ่ มส่ งผลกระทบต่อความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้ อ [23] อย่างไรก็ตาม เมื่อผูว้ ิจยั ได้คานวณหาภาวะมวลกล้ามเนื้ อน้อย โดยวิเคราะห์จากดัชนี skeletal muscle
mass index (SMI) [24] ซึ่ งผลการวิเคราะห์ ในอาสาสมัครทั้ง 2 กลุ่ม พบว่ามีค่า SMI ≥ 6.76 กิ โลกรัมต่อตารางเมตร
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ดังนั้นอาสาสมัครทั้ง 2 กลุ่มจึงไม่มีภาวะนี้ แสดงให้เห็นว่าภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยไม่น่าจะมีอิทธิ พลต่อความแข็งแรง
ของกล้ามเนื้องอนิ้วเท้าและสมรรถนะการเดินในอาสาสมัครผูส้ ูงอายุที่เป็ นและไม่เป็ นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในการวิจยั นี้
เมื่อเปรี ยบเทียบความแข็งแรงของกล้ามเนื้ องอนิ้วเท้า พบว่า TFS ของเท้าทั้งสองข้างในผูส้ ู งอายุที่เป็ นและไม่
เป็ นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ไม่แตกต่างกัน ยกเว้น TFS/BW ของเท้าซ้ายในกลุ่มผูส้ ูงอายุที่เป็ นโรคเบาหวาน มีค่าน้อยกว่า
กลุ่มที่ ไม่เป็ นโรคเบาหวาน 9.09% อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p = 0.048) โดยค่าเฉลี่ย TFS/BW ของเท้าซ้ายในกลุ่ม
ผูส้ ู งอายุที่เป็ นโรคเบาหวานมีค่าแตกต่างเล็กน้อยเมื่อเปรี ยบเทียบกับกลุ่มที่ไม่เป็ นโรคเบาหวาน และไม่น่าจะมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางคลินิก เนื่ องจากแตกต่างระหว่างกลุ่มค่อนข้างน้อย อย่างไรก็ตามยังไม่มีการศึกษาที่
รายงานค่าความแตกต่างของ TFS ที่ จะส่ งผลต่อระดับนัยสาคัญทางคลินิก ซึ่ งปรากฏการณ์ ที่พบอาจเกิ ดจากปั จจัย
ดังต่อไปนี้
1. อายุ เมื่ออายุเพิ่มขึ้น ความแข็งแรงของกล้ามเนื้องอนิ้วเท้าจะมีค่าลดลง [21] ซึ่งความแข็งแรงของกล้ามเนื้ อ
งอนิ้ วเท้าลดลงในทั้ง 2 กลุ่มเมื่อเปรี ยบเที ยบกับคนในวัยหนุ่ มสาว [21] แต่ไม่แตกต่างกันระหว่างกลุ่ม ทั้งนี้ อาจเป็ น
เพราะทั้ง 2 กลุ่มมีอายุที่ใกล้เคียงกัน นอกจากเรื่ องปั จจัยของอายุ Uritani และคณะ ในปี ค.ศ. 2014 [21] พบว่าปั จจัย อายุ
เพศ ส่ วนสู ง และน้ าหนัก มีความสัมพันธ์กบั ความแข็งแรงของกล้ามเนื้ องอนิ้ วเท้า ซึ่ งค่าเฉลี่ยของ TFS ลดลงเมื่ออายุ
เพิ่มขึ้นทั้งเพศหญิงและเพศชาย และพบว่าเพศหญิงมี TFS ลดลงมากกว่าเพศชาย แต่ในการศึกษานี้มีอาสาสมัครเฉพาะ
เพศหญิง ดังนั้นปั จจัยด้านเพศจึงไม่ส่งผลต่อการเปรี ยบเทียบความแข็งแรงของกล้ามเนื้ องอนิ้วเท้าระหว่างผูท้ ี่เป็ นและ
ไม่เป็ นเบาหวาน
2. ความรุ นแรงของโรคเบาหวาน และภาวะแทรกซ้อน ในผูป้ ่ วยโรคเบาหวานที่มี neuropathy จะพบความ
แข็งแรงกล้ามเนื้ อลดลง [3-4, 25-26] เช่นเดี ยวกับการศึ กษาของ Ijzerman และคณะ ปี ค.ศ. 2012 [27] ที่ พบว่าผูป้ ่ วย
โรคเบาหวานชนิ ดที่ 2 มีความแข็งแรงของกล้ามเนื้ อเข่าและข้อเท้าลดลงอย่างชัดเจนเมื่อเที ยบกับกลุ่มคนสุ ขภาพดี
เนื่ องจากคนสุ ขภาพดีกลุ่มนี้มีดชั นีมวลกายปกติ แต่ผปู ้ ่ วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 มีดชั นี มวลกายอยูใ่ นระดับอ้วน ดังนั้น
การที่ความแข็งแรงของกล้ามเนื้องอนิ้วเท้าในอาสาสมัครเพศหญิงที่เป็ นและไม่เป็ นโรคเบาหวานไม่มีความแตกต่างกัน
อาจเป็ นเพราะอาสาสมัครผูส้ ู งอายุที่เป็ นโรคเบาหวาน มีความรุ นแรงอยู่ในระดับที่ ไม่รุนแรงมาก และยังไม่มีภาวะ
diabetic polyneuropathy จึ งยังไม่ส่งผลกระทบต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้ องอนิ้วเท้าจนทาให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลง
อย่างเห็นได้ชดั ถึงแม้วา่ อาสาสมัครจะเป็ นโรคเบาหวานมานานหลายปี
3. ลักษณะกิจวัตรประจาวัน หรื อลักษณะอาชีพ อาจส่งผลต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้องอนิ้วเท้าได้ โดยการ
มีระดับการทากิจกรรมมาก หรื ออาชีพที่ตอ้ งใช้กาลังจะทาให้ร่างกายมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้ อ เพราะมีการทางาน
ของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ จากการสอบถามด้วยการสัมภาษณ์อาสาสมัครทั้ง 2 กลุ่ม ส่วนใหญ่ เป็ นกลุ่มที่มีกิจกรรมทางกาย
ระหว่างวันเป็ นประจา และบางส่ วนเป็ นกลุ่มที่ออกกาลังกายเป็ นประจา นอกจากนี้ อาสาสมัครส่ วนใหญ่มีอาชีพทาไร่
ท านา และค้า ขาย ซึ่ ง การค้า ขายต้องมี ก ารยืนและเดิ นอยู่บ่อยๆ จึ ง ท าให้มีกิ จกรรมทางกายค่อนข้า งมาก ถึ ง แม้ว่า
อาสาสมัครบางส่วนจะอยูบ่ า้ นแต่ก็มีกิจกรรมทางกายระหว่างวันเป็ นประจา หรื อออกกาลังกายเป็ นประจา ดังนั้นการจึง
อาจส่งผลให้กล้ามเนื้อยังมีความแข็งแรง โดยเฉพาะกล้ามเนื้อขาและเท้า
การเปรี ยบเที ยบค่าเฉลี่ย AROM และ PROM ของ 1st MTP ทั้ง flexion และ extension ในการศึ กษานี้ ไม่พบ
ความแตกต่างกันระหว่างผูส้ ู งอายุที่เป็ นและไม่เป็ นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 อาจเนื่ องจากผูส้ ู งอายุที่เป็ นโรคเบาหวานนั้น
ยังไม่มีภาวะแทรกซ้อนที่ รุนแรงจนทาให้เกิ ดปั ญหาการลดลงของความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้ อ หรื อ ข้อต่อ ที่ เห็ นได้
ชัดเจนอย่างมากที่ส่วนปลาย จากปั จจัยดังกล่าวอาจเป็ นส่ วนหนึ่ งที่ส่งผลให้การเคลื่อนไหวในการงอนิ้วเท้าสามารถทา
ได้ไ ม่ แ ตกต่ า งกัน ระหว่า งกลุ่ ม ที่ เ ป็ นและไม่ เ ป็ นเบาหวาน จึ ง ส่ ง ผลให้ค วามแข็ง แรงที่ ว ดั ได้จ ากเครื่ อ ง toe grip
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dynamometer ไม่มีความแตกต่างกันไปด้วย นอกจากนี้ อาสาสมัครทั้ง 2 กลุ่มนี้ มีค่าเฉลี่ย AROM และ PROM ของ 1st
MTP extension ลดลงจากค่าการเคลื่อนไหวในช่วงปกติที่อยูร่ ะหว่าง 0 – 70 องศา [28-29] เหมือนๆกัน ดังนั้นมุมการ
เคลื่อนไหวของ 1st MTP ทั้ง 2 กลุ่มจึงใกล้เคียงกัน ทาให้ความยาวของกล้ามเนื้อในการงอนิ้วเท้าน่าจะใกล้เคียงกัน จึง
ส่งผลให้การออกแรงในการงอนิ้วเท้าใกล้เคียงกัน ดังนั้น อาสาสมัครทั้ง 2 กลุ่มจึงมีค่า TFS ไม่แตกต่างกัน
กลุ่มผูส้ ูงอายุที่เป็ นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ใช้ระยะเวลาเฉลี่ยในการทดสอบ TUG เท่ากับ 11.00 วินาที มากกว่า
กลุ่มที่ ไม่เป็ นโรคเบาหวานซึ่ งใช้เวลาในการทดสอบ TUG เท่ากับ 9.14 วินาที อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ เช่นเดี ยวกับ
การศึ กษาของ Ijzerman และคณะ ปี ค.ศ. 2012 [27] ที่ พบว่ากลุ่มผูป้ ่ วยโรคเบาหวานชนิ ดที่ 2 ที่ มีภาวะประสาทส่ วน
ปลายเสื่ อมจากโรคเบาหวาน (diabetic peripheral neuropathy; DPN) ใช้ระยะเวลาในการทดสอบ TUG มากกว่ากลุ่ม
คนสุขภาพดี และการศึกษาของ พัชรี ยา อัมพุธ และคณะปี พ.ศ. 2559 [30] พบว่า ผูท้ ี่เป็ นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ใช้เวลา
12.11 ± 2.61 วินาที มากกว่ากลุ่มคนปกติ ที่ใช้เวลา 9.04 ± 1.04 วินาที ถึงแม้วา่ ในการศึกษานี้ผสู ้ ูงอายุที่เป็ นโรคเบาหวาน
ที่ไม่มีภาวะประสาทส่ วนปลายเสื่ อม (DPN) แต่การเป็ นโรคเบาหวานก็ส่งผลกระทบต่อสมรรถนะในการเดิน โดยปกติ
ในผูส้ ู งอายุช่วงอายุ 60 – 69 ปี ใช้ระยะเวลาเฉลี่ยในการทดสอบ TUG คือ 8.10 วินาที โดยมีค่าเฉลี่ย 95% confidence
interval เท่ากับ 7.10 – 9.00 วินาที โดย 7.10 วินาที เป็ นจุดตัด (cut-off) ค่าปกติของการทดสอบ TUG [10] แต่ถา้ ผูส้ ูงอายุ
ใช้ระยะเวลาในการทดสอบ TUG มากกว่า 12 วินาที [31] แสดงว่า ผูส้ ู งอายุคนนั้นควรได้รับการติดตามประเมินและ
ดู แลต่อ ซึ่ งในการศึ กษานี้ อาสาสมัครทั้ง 2 กลุ่มใช้ระยะเวลา TUG มากกว่าจุ ดตัดค่าปกติ โดยเฉพาะผูส้ ู งอายุที่เป็ น
โรคเบาหวานนั้นอาจมีความเสี่ ยงต่อการล้ม จึงควรได้รับการประเมินติดตามอย่างต่อเนื่อง
การศึกษานี้เป็ นการศึกษาแรกที่หาความสัมพันธ์ระหว่าง TFS/BW กับระยะเวลาที่ใช้ในการทดสอบ TUG ใน
ผูส้ ูงอายุท้ งั 2 กลุ่ม พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กนั แตกต่างจากจากการศึกษาของ Van Sloten และคณะ ปี ค.ศ. 2011 [26] ที่
พบว่า ความแข็งแรงของแรงบีบมือลดลง และดัชนีมวลกาย มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับเวลาในการทดสอบ
TUG จากที่ กล่าวมาข้างต้นระยะเวลาในการทดสอบ TUG ทั้ง 2 กลุ่มแตกต่างกัน อาจแปลได้ว่าความสามารถของ
อาสาสมัครในการทดสอบ TUG อาจมีผลมาจากปั จจัยอื่นด้วยนอกจากความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเท้า เช่น ระดับการทา
กิจกรรม อาชีพ และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมัดใหญ่บริ เวณขา ความสามารถในการทรงตัว
ผูส้ ู งอายุที่เป็ นโรคเบาหวานชนิ ดที่ 2 มี TFS ข้างซ้ายต่อน้ าหนักตัว มีความสัมพันธ์กบั AROM ของ 1st MTP
ข้างซ้าย extension แต่ในผูส้ ูงอายุที่ไม่เป็ นเบาหวานไม่พบความสัมพันธ์ระหว่าง TFS/BW กับ AROM และ PROM ของ
1st MTP ของเท้าทั้ง 2 ข้าง เนื่ องจากข้อต่อ 1st MTP มีความสาคัญมากในการเดินปกติ โดยในช่วงที่มีการเริ่ มสัมผัสพื้น
(heel strike) MTP มี extension เล็กน้อย [32] และในช่วง stance phase จนถึง toe off มีการเกิด passive dorsiflexion ของ
ข้อต่อ MTP [7] จึงมีช่วงการเคลื่อนไหวของ extension ในการเดินมากกว่า flexion ดังนั้นผูส้ ูงอายุที่เป็ นโรคเบาหวานซึ่ง
มี น้ าหนัก และดัชนี มวลกายมากกว่าอี กกลุ่ม จึ งอาจทาให้ขอ้ ต่อ 1st MTP มี การ extension ขณะที่ จุดศู นย์กลางมวล
เคลื่อนที่ไปด้านหน้าของข้อต่อมากกว่าปกติ แต่อย่างไรก็ตามในการศึกษานี้ยงั ไม่สามารถอธิ บายได้วา่ เพราะเหตุใดจึง
พบความสัมพันธ์ระหว่าง TFS และ MTP ในทิศทาง extension เฉพาะเท้าด้านซ้ายในผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน
จากการศึกษานี้ช้ ีให้เห็นว่าในผูส้ ูงอายุที่เป็ นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และไม่มีภาวะประสาทส่วนปลายเสื่ อมจาก
โรคเบาหวาน (เนื่ องจากอาสาสมัครทุกรายมีผลการตรวจการรับความรู ้สึกของเท้าด้วย monofilament เป็ นปกติ) พบว่า
มีความแข็งแรงของกล้ามเนื้องอนิ้วเท้าแตกต่างเล็กน้อยกับผูส้ ู งอายุที่ไม่เป็ นโรคเบาหวาน แสดงให้เห็นว่าในผูส้ ูงอายุที่
เป็ นโรคเบาหวานชนิ ดที่ 2 ที่ยงั ไม่มีปัญหาภาวะประสาทส่ วนปลายเสื่ อม เริ่ มมีแนวโน้มความแข็งแรงของกล้ามเนื้องอ
นิ้วเท้าแตกต่างจากผูส้ ู งอายุที่ไม่เป็ นโรคเบาหวาน ดังนั้นจึงควรมีมาตรการในการส่ งเสริ มและรักษาความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้ องอนิ้วเท้าในผูส้ ู งอายุที่เป็ นโรคเบาหวานเพื่อป้ องกันการสู ญเสี ยความแข็งแรงที่อาจเกิดมากขึ้นได้ในอนาคต
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และผูว้ จิ ยั สันนิษฐานว่าอาจพบปั ญหานี้ ได้ชดั เจนมากขึ้นโดยเฉพาะในผูป้ ่ วยโรคเบาหวานที่มีปัญหาภาวะประสาทส่ วน
ปลายเสื่ อมร่ วมด้วย
ข้อจากัดในการศึกษาวิจยั คือ ไม่ได้ควบคุมลักษณะอาชีพ และระดับกิจกรรมทางกายต่อ TFS และผูส้ ูงอายุท้ งั
2 กลุ่มมีการรับรู ้ความรู ้สึกที่เท้าปกติ โดยในกลุ่มที่เป็ นโรคเบาหวานนั้นไม่พบภาวะประสาทส่ วนปลายเสื่ อมร่ วมด้วย
ดังนั้นอาจส่ งผลให้ TFS ในอาสาสมัครทั้ง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกัน นอกจากนี้ การทดสอบค่าน้ าตาลสะสมในเลือดเฉพาะ
เก็บข้อมูลเฉพาะกลุ่มผูส้ ูงอายุที่ถูกวินิจฉัยเป็ นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 เท่านั้น
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