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บทคัดย่ อ
ควบคุม นอกจากนี พ้ บว่ า ปั จ จั ย ด้ า นระยะเวลาและ
ที่ ม าและความส าคั ญ : หลายวิ ธี ก ารได้ อ้ างอิ ง ว่ า
ปฏิสมั พันธ์ ระหว่างสภาวะกับระยะเวลามีผลต่อค่า T
สามารถเพิ่มการไหลเวียนเลือดส่วนปลายบริ เวณเท้ าได้
อย่างมีนยั สาคัญตามลาดับ (p = 0.001, p=0.009)
เช่น การนวด การออกก าลัง กายแบบ Buerger-Allen
โดยพบว่าหลังทุกสภาวะมีค่า T ลดลงยกเว้ นหลังได้ รับ
และการออกก าลัง กายแบบมี ก ารลงน า้ หนั ก ที่ เ ท้ า
โปรแกรม M เท่านันที
้ ่สามารถรักษาอุณหภูมิให้ ค่อนข้ าง
อย่ า งไรก็ ต ามยัง ไม่ พ บการศึ ก ษาใดเปรี ย บเที ย บถึ ง
คงที่ไม่เปลีย่ นแปลง
ประสิทธิผลของ 3 วิธีการดังกล่าว
สรุ ป ผลการศึ ก ษา: การนวดและการออกก าลัง กาย
วัตถุประสงค์ :เพื่อศึกษาผลทันทีของการนวด การออก
แบบมีก ารลงน า้ หนักที่ เท้ า มีผลทัน ทีต่อการไหลเวีย น
กาลังกายแบบ Buerger- Allen และแบบมีการลง
เลือดส่วนปลายบริ เวณเท้ าชัดเจนกว่าการออกกาลังกาย
น า้ หนัก ที่ เ ท้ า ต่ อ การไหลเวี ย นเลื อ ดส่ว นปลายและ
แบบ Buerger-Allen ในทางสถิติ อย่างไรก็ตาม การ
อุณหภูมิผิวหนังบริ เวณเท้ าในคนหนุม่ สาว
เปลี่ยนแปลงของค่า ABI และ T ในการศึกษานี ้เป็ น
วิธีการ: คนหนุม่ สาวสุขภาพดี อายุเฉลี่ย 20.87 ± 1.20
เพียงผลทันทีหลังการได้ รับโปรแกรมดังกล่าว จึงควรมี
ปี จานวน 30 คนเข้ าร่ วมการวิ จัยโดยทาการทดลองใน
การศึก ษาถึ ง ผลระยะยาวและผลต่อ ผู้ที่ มี ปั ญ หาการ
ห้ องที่มีการควบคุมอุณหภูมิที่ 25-27 ˚c ด้ วย 4 สภาวะ
ไหลเวียนเลือดส่วนปลายต่อไป
แบบสุ่ม คือ 1) ควบคุม (นอนหงายราบนาน 30 นาที) ,
Abstract
2) นวดจากเท้ าถึงขาท่อนล่าง(M)30 นาที, 3) ออกกาลัง
Background: Several methods were claimed to
กายแบบ Buerger-Allen(B) 30 นาที, และ 4) ออก
increase peripheral blood flow such as massage,
กาลังกายแบบมีการลงน ้าหนักที่เท้ า(W)30 นาที โดยแต่
Buerger-Allen exercise and weight bearing
ละสภาวะเว้ นระยะเวลาห่างกัน 1 สัปดาห์ และวัดค่าตัว
exercise. However, no evidence comparing
แปรศึกษาคือ ค่าดัชนีความดันโลหิตบริ เวณข้ อเท้ าเมื่อ
effectiveness of the 3 methods was found.
เทียบกับแขน(ABI)และอุณหภูมิผิวหนังบริ เวณเท้ า(T)
Objectives: To investigate the immediate effects of
ก่อนและหลังได้ รับการทดลองในแต่ละสภาวะทันที แล้ ว
massage, Buerger-Allen exercise and weight
วิ เ คราะห์ ข้ อ มูล ทางสถิ ติ ด้ ว ย two-way repeated
bearing exercise on peripheral blood flow and
measures ANOVA
skin temperature of foot in young adults.
ผลการศึกษา: พบว่าปฏิสมั พันธ์ ระหว่างสภาวะที่ได้ รับ
Methods: Thirty healthy young adults aged
กับระยะเวลามีผลต่อค่า ABI อย่างมีนยั สาคัญ (p =
20.87±1.20 years participated in the study. The
0.023) โดยพบว่าค่า ABI ลดลงทันทีหลังได้ รับโปรแกรม
experiments were performed in the controlled
Mและ W ขณะที่ ห ลัง โปรแกรม B มี แ นวโน้ ม การ
room temperature at 25-27 ˚c. All participants
เปลี่ยนแปลงของค่า ABI สูง ขึน้ เช่น เดียวกับสภาวะ
received 4 randomized conditions as the
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University. E-mail: saitida@swu.ac.th

สายธิดา ลาภอนันตสิน และคณะ

ผลทันทีของการนวด การออกกาลังกายแบบ Buerger-Allen และแบบมีการลงน ้าหนักที่เท้ า
ต่อการไหลเวียนเลือดส่วนปลาย และอุณหภูมิผิวหนังบริเวณเท้ าในคนหนุ่มสาว

followings:1) control (supine lying), 2)massage(M)
from foot to leg, 3) Buerger-Allen exercise(B), and
4) weight bearing exercise (W). Each condition
was taken 30 minutes, with 1 week washout
period. Ankle brachial index (ABI), and skin
temperature (T) of foot were measured before and
immediately after each condition. Data were
analyzed by two-way repeated measures ANOVA.
Results: The interaction of condition and time on
ABI was significantly detected (p=0.023). The ABI
was decreased immediately after program M and
W. In contrast, after program B, the ABI was
tended to increase similarly to the control
condition. Moreover, the effects of time and an
interaction between condition and time on T were
statistically found (p=0.001 and p=0.009
respectively). The foot skin temperature was
decreased after all conditions except after
massage as it was maintained.
Conclusions: Massage, and weight bearing
exercise showed a statistically significant
immediate effect on peripheral blood flow rather
than Buerger-Allen exercise, howeverthe changes
of ABI and T from these programs were just the
immediate effects. Therefore, long-term effects
and clinical study in patients with peripheral
circulation problems hould be verified further.
Keywords: ankle brachial index, blood pressure,
exercise, massage
บทนา
ระบบไหลเวี ย นเลื อ ด เป็ น อี ก ระบบหนึ่ง ที่ มี
ความส าคั ญ ต่ อ ร่ า งกายมนุ ษ ย์ ซึ่ ง ท าหน้ าที่ ห ลาย
ประการได้ แก่ การนาสารอาหารต่างๆไปเลี ้ยงเซลล์ของ
ร่างกายและนาของเสียจากการทางานของเซลล์กลับเข้ า

สูก่ ระบวนการขับออกภายนอกร่างกาย ช่วยควบคุมและ
รั ก ษาดุ ล ของสารน า้ ในร่ า งกาย รวมทั ง้ ช่ ว ยรั ก ษา
อุณหภูมิของร่างกายให้ คงที่ หากระบบไหลเวียนเลือดมี
ความผิ ด ปกติ ย่ อ มส่ง ผลกระทบต่ า งๆตามมา เช่ น
ภาวะการไหลเวียนเลือดในรยางค์ส่วนปลายลดลงจาก
โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลาย หรื อจากโรคเบาหวานทา
ให้ เกิดอาการปวดขาและเท้ า และหากเรื อ้ รังอาจส่งผล
ให้ เ ส้ น ประสาทส่ว นปลายเสื่อ มตามมาจากการขาด
เลือด ซึง่ ทาให้ มีอาการชาหรื ออ่อนแรงของขาส่วนล่างได้
หรื ออาจเสี่ยงต่อการเกิดแผลเนื ้อตายและการตัดขาใน
ที่สดุ
ปั จจุบนั มีการศึกษาอย่างแพร่ หลายถึงวิธีการ
ที่ ช่ ว ยเพิ่ ม การไหลเวี ย นเลื อ ด ซึ่ ง จากการทบทวน
วรรณกรรมพบว่า การนวดสามารถเพิ่ มการไหลเวีย น
เลือดและอุณหภูมิผิวหนังได้ โดยการกระตุ้นการขยายตัว
ของหลอดเลื อ ดผิ ว หนัง และหลอดเลื อ ดแดงภายใน
กล้ า มเนื อ้ โดยไม่ท าให้ ค วามดัน โลหิ ต สูง ขึ น้ แต่ ก ลับ
ลดลง เนื่องจากหลอดเลือดขยายตัวและกล้ ามเนื ้อผ่อน
คลาย1,2 นอกจากนี ้ ยังพบการศึกษาที่กล่าวถึงการออก
กาลัง กายเพื่ อ เพิ่ มการไหลเวี ย นที่ หลอดเลือดของขา
แบบ Buerger- Allenโดยการปรั บเปลี่ ยนท่าทางและ
ตาแหน่งของขาร่วมกับการทางานด้ วยการหดและคลาย
ตัวของกล้ ามเนื ้อขาส่วนล่าง3-5 รวมถึงการออกกาลังกาย
แบบมี ก ารลงน า้ หนั ก ที่ เ ท้ าสามารถช่ ว ยเพิ่ ม การ
ไหลเวียนเลือดของขาได้ เช่นกัน6, 7 จากที่กล่าวมาข้ างต้ น
ทังการนวดและการออกก
้
าลังกายส่งผลต่อการเพิ่มการ
ไหลเวียนเลือดของรยางค์สว่ นปลายได้ ซึ่งย่อมลดความ
เสี่ยงของการเกิดผลกระทบแทรกซ้ อนต่างๆจากความ
ผิดปกติของการไหลเวียนเลือดส่วนปลาย แต่ยังไม่มี
งานวิจยั ใดที่ศกึ ษาเปรี ยบเทียบประสิทธิผลของการนวด
(M) การออกกาลังกายแบบ Buerger- Allen (B) และ
การออกกาลังกายแบบมีการลงน ้าหนักที่เท้ า (W) ต่อ
การเพิ่มการไหลเวียนเลือดส่วนปลายบริ เวณรยางค์ขา
ว่าต่างกันอย่างไร
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ดังนัน้ การศึกษานี ้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา
เปรี ยบเทียบผลต่อการไหลเวียนเลือดส่วนปลายบริ เวณ
รยางค์ขาหลังที่ได้ รับโปรแกรมดังกล่าว ด้ วยการประเมิน
จากค่าความดันโลหิตของหลอดเลือดบริ เวณเท้ า (ankle
systolic blood pressure; aSBP) ค่าดัชนีความดัน
เลือดบริ เวณข้ อเท้ าเมื่อเทียบกับแขน (ankle brachial
index; ABI) และอุณหภูมิผิวหนังบริ เวณเท้ า (skin
temperature; T) ซึ่งหากหลอดเลือดบริ เวณข้ อเท้ า
ขยายตัวจะทาให้ ค่า aSBP และ ABI ลดลงในทาง
กลับกันถ้ าหลอดเลือดบริ เวณข้ อเท้ าหดตัวค่าทังสองจะ
้
สูง ขึน้ สาหรั บ ค่า T จะมี อุณ หภูมิ สูง ขึน้ หากมี ก าร
ไหลเวียนเลือดดีจากการขยายตัวของหลอดเลือดส่วน
ปลาย ผลการศึกษานี ้ สามารถเป็ นข้ อ มูลพื น้ ฐานใน
การศึกษาเกี่ยวกับการดูแลเพื่อเพิ่มการไหลเวียนเลือด
ส่วนปลายสาหรับผู้สงู อายุ หรื อผู้ที่มีภาวะบกพร่ องของ
การไหลเวียนเลือดส่วนปลายต่อไปได้
วิธีการวิจัย
การศึกษานี ้ได้ รับอนุมตั ิจริยธรรมการวิจยั ใน
มนุษย์จากคณะกรรมการวิจยั และจริ ยธรรมการวิจยั
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒรหัส
HSPT 2014-014
ผู้เข้ าร่วมการวิจยั
อาสาสมัครนิสติ คณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒจานวน 30 คน มีชว่ งอายุ
ระหว่าง 18-25 ปี (อายุเฉลีย่ : 20.87±1.20 ปี ) และมีคา่
ABI ปกติคืออยูร่ ะหว่าง 0.9-1.3 โดยไม่เป็ นนักกีฬาและ
ไม่ได้ รับบาดเจ็บบริ เวณขาในระหว่างเข้ าร่วมการศึกษา
ครัง้ นี ้ และเป็ นขนาดกลุม่ ตัวอย่างที่เหมาะสมซึง่ คานวณ
จากผลการศึกษาใกล้ เคียงของ Aourell Moa และคณะ
ในปี 20052
ขันตอนการวิ
้
จยั
ในสัปดาห์แรก อาสาสมัครทุกคนได้ รับการ
ตรวจประเมินค่า ankle systolic blood pressure
(aSBP), ankle brachial index (ABI) ด้ วยเครื่ อง

Doppler ultrasound (Maxi Doppler 200 Desktop
Doppler®
รุ่น
MD
200)
ร่วมกับ
Sphygmomanometer (Riester® รุ่น diplomat) และ
ได้ รับการประเมินค่าอุณหภูมิผวิ หนังบริ เวณเท้ า (T) ซึง่
เป็ นค่าเฉลีย่ จากการวัดด้ วยเครื่ อง Hand held infrared
skin thermometer (Exergen® model DT1001-LT ซึง่
คุณลักษณะของเครื่ องมีคา่ accuracy เท่ากับ ±0.1°c)
ที่ 6 จุด ด้ านฝ่ าเท้ า ได้ แก่ first, third, and fifth
metatarsal head, great toe, central mid foot, และ
heel ก่อนและหลังภาวะควบคุม โดยภาวะควบคุมคือให้
อาสาสมัครนอนหงายราบ เป็ นเวลา 30 นาที จากนันท
้ า
การสุม่ จับฉลากลาดับโปรแกรมซึง่ โปรแกรมที่ศกึ ษามี 3
โปรแกรม ดังนี ้ 1) โปรแกรม Mประกอบด้ วยการนวด
แบบลูบเบา ลูบหนักและคลึง จากบริเวณปลายเท้ าถึง
กึ่งกลางขาท่อนล่างโดยใช้ โลชัน่ เป็ นตัวกลาง7 ไปพร้ อม
กับดูวิธีการนวดจาก VDO เป็ นเวลา 30 นาที8 2)
โปรแกรม B ซึง่ มีขนตอนตามรู
ั้
ปแบบของ BuergerAllen exerciseเป็ นเวลา 30 นาที3 และ 3) โปรแกรม W
ประกอบด้ วย 3 ขันตอน
้
คือ warmup 5 นาทีด้วยการยืด
กล้ ามเนื ้อ quadriceps, hamstring, gastrocnemius
และ hip adductor แล้ วยืนเขย่งปลายเท้ าสลับกับ
กระดกข้ อเท้ าขึ ้น การออกกาลังกายด้ วยการเดิน 20
นาที (ความเร็ ว 1 ก้ าว/วินาที) และcool down 5 นาที
ด้ วยการยืดกล้ ามเนื ้อเช่นเดียวกับการ warmup ซึง่ เป็ น
เวลารวมทังหมด
้
30 นาที8
ก่อ นได้ รั บ โปรแกรม อาสาสมัค รทุกคนนอน
หงายราบพัก 5 นาที จากนันได้
้ รับการวัดค่า aSBP, ABI
และ T ก่อนได้ รับโปรแกรมและหลังโปรแกรมเสร็ จทันที
และได้ รั บ โปรแกรมต่อ ไปตามลาดับ ที่ สุ่ม ได้ ห่า งจาก
โปรแกรมก่อ นหน้ าอย่างน้ อย 1 สัปดาห์ เพื่อลดผลคง
ค้ าง ช่ว งที่ อยู่ร ะหว่างการให้ โปรแกรมตลอดการวิจัย
อาสาสมัครต้ องไม่รับการนวดหรื อการออกกาลังกายใด
และผู้วดั ค่าตัวแปรที่ศึกษาไม่ทราบว่าอาสาสมัครได้ รับ
โปรแกรมใดและผลการทดสอบความน่าเชื่อถือของผู้วดั
คนเดิ มในการวัด ซา้ (test-retest reliability) โดยมี
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ระยะห่ า งในการวัด ซ า้ นาน 30 นาที พบว่ า มี ค วาม
น่าเชื่ อถื ออย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติในการวัดค่า ABI
(r= 0.793,p= 0.002 ) และ ค่า T(r = 0.914,p=0.001)
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
ทดสอบผลของโปรแกรม M,B,W ต่ อ ค่ า
aSBP, ABI และ T ด้ วย two-way repeated measures
ANOVA หากพบว่ามีผลอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ จะ
ทาการทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มและระหว่าง
ก่อนกับหลังการทดลองด้ วย Bonferoni test โดยการ
ทดสอบทางสถิติของการศึกษานี ้กาหนดระดับนัยสาคัญ
ที่ p˂ 0.05
ผลการวิจัย
จากการวิจยั ในคนหนุ่มสาวจานวน 30 คน ซึ่ง
มีคุณลักษณะของผู้เข้ าร่ วมวิจัยดังแสดงในตารางที่ 1
สาหรับผลการวิจยั ครัง้ นี ้พบว่าค่า aSBP, ABI และ T ทัง้
ก่อนและหลังในสภาวะควบคุมและในสภาวะที่ได้ รับทัง้
3 โปรแกรม มีค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและช่วง

พิสยั ของตัวแปรที่ศึกษาดังแสดงในตารางที่ 2 โดยเมื่อ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติพบว่าข้ อมูลมีการกระจายปกติ
และพบว่า ปั จ จัย ด้ า นโปรแกรมและระยะเวลาเพี ย ง
อย่างใดอย่างหนึ่งไม่มีผลต่อค่า aSBP และค่าABI แต่
ปั จ จั ย ด้ านปฏิ สัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งโปรแกรมที่ ไ ด้ รั บ กั บ
ระยะเวลามีผลต่อค่า ABI และค่า T อย่างมีนยั สาคัญที่
p = 0.023 และ p = 0.009 ตามลาดับ โดยพบว่าหลัง
ได้ รับโปรแกรม M และ W ให้ คา่ ABI ลดลง ซึ่งโปรแกรม
M จะมีค่า ABI ลดลงอย่างชัดเจน ในทางกลับกันหลัง
โปรแกรม B และสภาวะควบคุมพบว่ามีค่า ABI เพิ่มขึ ้น
ดังแสดงในรู ปที่ 1 นอกจากนี ้ ปั จจัยด้ านระยะเวลายัง
มีผลอย่างมีนยั สาคัญต่อค่า Tร่ วมด้ วย (p = 0.001) ดัง
แสดงในตารางที่ 3 โดยพบว่าเมื่อเวลาผ่านไป 30 นาที
ณ อุณหภูมิห้อง 25-27˚c ในสภาวะควบคุมและทุก
โปรแกรมจะมีค่า T ลดลงอย่างชัดเจนยกเว้ นโปรแกรม
M ที่มีค่า T ค่อนข้ างคงที่ไม่แตกต่างจากก่อนได้ รับการ
นวด ดังแสดงในรูปที่ 2

ตารางที่ 1 คุณลักษณะของผู้เข้ าร่วมวิจยั จานวน 30 คน ในด้ านเพศ อายุ น ้าหนัก ส่วนสูง และดัชนีมวลกาย
คุณลักษณะของผู้เข้ าร่ วมวิจัย
เพศชาย/เพศหญิง (คน)
อายุ (ปี )

ค่ าเฉลี่ย ± ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ช่ วงพิสัย)
9/21
20.87 ± 1.20 (18-22)

ส่วนสูง (เซนติเมตร)

160.57 ± 1.40 (148-175)

น ้าหนัก (กิโลกรัม)

54.57 ± 6.54 (45-70)

ดัชนีมวลกาย (กิโลกรัม/ตารางเมตร)

21.10 ± 7.37 (18.59-22.86)
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ตารางที่ 2 ค่าดัชนีความดันโลหิตบริ เวณข้ อเท้ าเมื่อเทียบกับแขน (ankle brachial index, ABI), ค่าอุณหภูมิผิวหนัง
บริ เวณเท้ า (foot skin temperature, T) ระหว่างก่อนและหลังได้ รับโปรแกรมทันทีในสภาวะควบคุม (C), สภาวะที่ได้ รับ
การนวด (M), สภาวะที่ได้ รับการออกกาลังกายแบบ Buerger-Allen exercise (B) และการออกกาลังกายแบบมีการลง
น ้าหนักที่เท้ า (W) (n=30)
ตัวแปรที่ศกึ ษา / สภาวะหรือโปรแกรมที่ได้ รับ

ค่ าเฉลี่ย ± ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ช่ วงพิสัย)
ก่ อน

หลัง

ค่ าดัชนีความดันโลหิตบริเวณข้ อเท้ าเมื่อเทียบกับแขน (ABI)
ภาวะควบคุม (C)
โปรแกรมนวด (M)
โปรแกรม Buerger-Allen exercise (B)
โปรแกรมแบบมีการลงน ้าหนักทีเ่ ท้ า (W)

1.08 ± 0.07
1.10 ± 0.09
1.11 ± 0.08
1.09 ± 0.08

ค่ าอุณหภูมิผิวหนังบริเวณเท้ า (T)
ภาวะควบคุม (C)
โปรแกรมนวด (M)
โปรแกรม Buerger-Allen exercise (B)
โปรแกรมแบบมีการลงน ้าหนักทีเ่ ท้ า (W)

29.82 ± 2.24 (25.47-33.42)
29.53 ± 2.95 (24.5-34.15)
29.60 ± 2.56 (25.1-33.82)
29.64 ± 2.79 (24.87-34.83)

(0.95-1.21)
(0.92-1.33)
(0.92-1.29)
(0.90-1.33)

1.09 ± 0.07
1.06 ± 0.08
1.12 ± 0.07
1.08 ± 0.07

(0.93-1.23)
(0.87-1.20)
(0.93-1.30)
(0.96-1.25)

28.00 ± 2.07 (25.02-33.03)
29.39 ± 1.84 (24.87-30.97)
28.16 ± 2.26 (24.6-31.68)
28.38 ± 2.01 (24.43-30.58)

ตารางที่ 3 ผลของปั จจัยด้ านสภาวะหรื อโปรแกรมที่ได้ รับและระยะเวลาต่อตัวแปรที่ศึกษาได้ แก่ ค่า ค่าดัชนีความดัน
โลหิตบริ เวณข้ อเท้ าเมื่อเทียบกับแขน (ABI), ค่าอุณหภูมิผิวหนังบริ เวณเท้ า (skin temperature) เมื่อวิเคราะห์ด้วย Twoway repeated measures ANOVA
ตัวแปรที่ศกึ ษา

F

p-value

ค่ าดัชนีความดันโลหิตบริเวณข้ อเท้ าเมื่อเทียบกับแขน(ABI)
สภาวะหรื อโปรแกรมที่ได้ รับ
ระยะเวลา (ก่อน-หลัง)
สภาวะหรื อโปรแกรมที่ได้ รับ x เวลา

1.713
1.512
3.345

0.170
0.229
0.023*

ค่ าอุณหภูมิผิวหนังบริเวณเท้ า(skin temperature)
สภาวะหรื อโปรแกรมที่ได้ รับ
ระยะเวลา (ก่อน-หลัง)
สภาวะหรื อโปรแกรมที่ได้ รับ x เวลา

0.669
48.908
4.063

0.573
0.001***
0.009**

หมายเหตุ:

มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญเมื่อทดสอบด้ วย Two-way repeated measures ANOVA
ที่ *p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001
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รูปที่ 1 ผลทันทีของปั จจัยด้ านปฏิกิริยาระหว่างโปรแกรมกับระยะเวลาต่อค่า ankle brachial index (ABI) ก่อน (pre) –
หลัง (post) สภาวะควบคุม และโปรแกรมนวด (massage), โปรแกรม Buerger-Allen exercise และ โปรแกรม weight
bearing exercise

รูปที่ 2 ผลทันทีของปั จจัยด้ านปฏิกิริยาระหว่างโปรแกรมกับระยะเวลาต่อค่าอุณหภูมิผิวหนังบริ เวณเท้ า (องศาเซลเซียส)
ก่อน (pre) – หลัง (post) สภาวะควบคุม และโปรแกรมนวด (massage), โปรแกรม Buerger- Allen exercise และ
โปรแกรม weight bearing exercise
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บทวิจารณ์
จากผลการวิ จั ย ครั ้ง นี ้ พบว่ า หลั ง ได้ รั บ
โปรแกรม M และ W มีคา่ ABI ลดลง ซึ่งค่า ABI ที่ลดลง
อาจแสดงถึงการไหลเวียนเลือดส่วนปลายเท้ าที่เพิ่มขึ ้น
เนื่องมาจากโปรแกรม M เป็ นการนวดที่ใช้ น ้าหนักแรง
นวดระดับปานกลางซึ่งมีผลกระตุ้นการตอบสนองของ
ระบบประสาท parasympathetic ทาให้ หลอดเลือ ด
ขยายตัว ส่ง ผลให้ blood pressure ลดลง และ
peripheral blood flow เพิ่มขึ ้น1,9,10 ส่วนโปรแกรม W
ท าให้ เกิ ด ความเค้ น เฉื อ นต่ อ หลอดเลื อ ดขณะมี ก าร
ทางานของกล้ ามเนื ้อเมื่อมีการลงน ้าหนักที่เท้ า ส่งผลให้
endothelium ของผนังหลอดเลือดมีการหลัง่ ไนตริ กออก
ไซด์ (NO) ซึง่ มีฤทธิ์ทาให้ หลอดเลือดขยายตัว11, 12 อีกทัง้
โปรแกรม W เป็ นการออกกาลังกายที่มีการลงน ้าหนัก
ของเท้ าซึ่ ง หนัก กว่ า โปรแกรม B อาจท าให้ เกิ ด
metabolites จาก metabolism ของกล้ ามเนื ้อที่มีผลทา
ให้ หลอดเลือดขยายตัวมากกว่าจึงทาให้ การไหลเวียน
เลือดเพิ่มขึ ้นในทางกลับกันพบว่าหลังได้ รับโปรแกรม B
ทันที มีคา่ ABI เพิ่มขึ ้น ซึง่ ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน อาจ
เนื่องจาก Buerger - Allen exercise จะจบลงด้ วยการ
นอนราบห่ ม ผ้ า เป็ น เวลา 5 นาที ท าให้ เ กิ ด การปรั บ
สภาพของการไหลเวี ย นเลื อ ดสู่ ส ภาวะเดิ ม โดย
สอดคล้ องกับการศึกษาของ Dimpka และ Ugwu ในปี
ค.ศ. 2009 ที่ว่าหลัง การออกกาลัง กาย 5 นาทีใ นคน
หนุม่ สาวสุขภาพดีจะมีการปรับค่า SBP กลับสูค่ ่าเดิม13
ทาให้ ค่า ABI เพิ่มขึ ้นใกล้ เคียงกับสภาวะควบคุม หรื อ
อี ก นั ย หนึ่ ง คื อ กลไกของการออกก าลั ง กายแบบ
Buerger-Allen จะอาศัยการปรับเปลี่ยนตาแหน่งเท้ า
เพื่ อ ให้ เ ลื อ ดภายในหลอดเลื อ ดมี แ รงดั น ไหลพุ่ง ลงสู่
ปลายเท้ าตามแรงโน้ มถ่วงของโลกมากกว่ากลไกการ
ขยายตัวของหลอดเลือด
สาหรับผลของค่าอุณหภูมิผิวหนังบริ เวณเท้ า
(T) ที่ ล ดลงในภาวะควบคุ ม และหลัง ได้ รั บ ทัง้ 3
โปรแกรมอาจเป็ นเพราะการพักเป็ นเวลา 5 นาทีก่อน
การทดลองไม่ เ พี ย งพอต่ อ การปรั บ ตัว ของอุ ณ หภู มิ
ผิวหนังบริ เวณเท้ าให้ เข้ ากับอุณหภูมิห้อง 25-27 ˚c ซึ่ง

เห็นได้ ชัดจากกลุ่มควบคุมที่มีค่า T ลดลง นอกจากนี ้
พบว่าหลังได้ รับโปรแกรม B และ W มีค่า T ลดลง
เช่นกัน อาจเกิดจากการวัดอุณหภูมิผิวหนัง บริ เวณเท้ า
ทันทีเกิดขึ ้นหลังจากการ cool down แล้ วในโปรแกรม
W และหลังการนอนหงายราบพักนาน 5 นาทีแล้ วใน
โปรแกรม B จึงอาจทาให้ ค่า T ลดลงกลับมาใกล้ เคียง
อุณ หภูมิ ห้ อ งเช่ น เดี ย วกับ สภาวะควบคุม นอกจากนี ้
เหงื่อที่เกิดขึ ้นจากการออกกาลังกายจะระเหยเร็ วในห้ อง
ที่ มี ค ว า ม ชื ้ น สั ม พั ท ธ์ ต่ า เ ช่ น ใ น ห้ อ ง ที่ ติ ด
เครื่ องปรับอากาศจึงอาจทาให้ อณ
ุ หภูมิเท้ าของกลุม่ W
และกลุ่ม B ลดลงอย่างรวดเร็ ว ในทางตรงข้ ามพบว่า
หลังได้ รับโปรแกรม M สามารถช่วยคงค่า T ไม่ให้ ลดลง
ได้ ดีกว่าสภาวะควบคุมและอีก 2 โปรแกรม ซึง่ อาจแสดง
ให้ เห็นได้ วา่ การนวดสามารถช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือด
มา ที่ ผิ ว หนั ง โด ย สอ ด ค ล้ อ งกั บ ก า รศึ ก ษ า ข อ ง
Weerapong และคณะในปี ค.ศ.2005 ว่าการนวด
สามารถเพิ่ม local heating โดยทาให้ เกิดการเพิ่มขึ ้น
ของ local microcirculatory blood flow14 หรื อในอีก
มุมมองหนึง่ คือโลชัน่ ที่ใช้ ลดแรงเสียดทานขณะนวดอาจ
มีผลเป็ นฉนวนรักษาอุณหภูมิผิวหนังไว้ ไม่ให้ ลดลง ซึ่ง
ควรมีการศึกษาพิสจู น์ตอ่ ไปว่าโลชัน่ เป็ นปั จจัยที่มีผลต่อ
อุณหภูมิผิวหนังหรื อไม่โดยกาหนดเพิ่มกลุม่ ควบคุมที่มี
การทาโลชั่นแต่ไม่ได้ รับโปรแกรมใดหรื อมีกลุ่มที่ได้ รับ
โปรแกรม W และโปรแกรม B ที่ได้ รับการทาโลชัน่ ร่ วม
ด้ วยเพื่อเป็ นกลุม่ เปรี ยบเทียบ
อย่างไรก็ตาม การวิจัยในครัง้ นี ้มีข้อจากัดคือ
ไม่สามารถวัดปริ มาณการไหลเวีย นเลือดบริ เวณปลาย
เท้ าได้ โดยตรงเนื่ อ งจากมี ข้ อจ ากั ด ของเครื่ อ งมื อ
Doppler Ultrasound ของกลุ่มผู้วิจัย คณะผู้วิจัยจึง
ประยุก ต์ ใ ช้ ค่า ABI และค่า T มาเป็ น ตัว แปรใน
การศึกษาเพื่อแสดงถึงการไหลเวียนเลือดบริ เวณเท้ า
รวมถึงปั จจัยด้ านอุณหภูมิแวดล้ อมภายนอกห้ องทดลอง
ที่ สู ง ท าให้ มี ผ ลต่ อ การปรั บ ตั ว ของอุ ณ หภู มิ ผิ ว หนั ง
บริ เวณเท้ าเมื่อเข้ าสู่ห้องที่มีการควบคุมอุณหภูมิที่ 2527 ˚c ซึ่งต่ากว่าอุณหภูมิภายนอก ในการศึกษานี ้
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อุณหภูมิเท้ าจึงอาจเป็ นตัวแปรที่ไม่ชัดเจนพอในการบ่ง
บอกถึงการไหลเวีย นเลือด เนื่ องจากมีความต่างของ
อุ ณ หภู มิ ห้ องและอุ ณ หภุ มิ เ ท้ าค่ อ นข้ างมาก ท าให้
อุณหภูมิห้องเป็ นตัวแปรที่รบกวนได้
ดังนัน้ การวิจยั ในอนาคตควรวัดการไหลเวียน
เลือดส่วนปลายบริ เวณเท้ าโดยตรงด้ วยการใช้ Laser
Doppler Flow meter ซึ่งจะมีความแม่นยากว่าค่า ABI
และค่า T อีกทังควรมี
้
การควบคุมปั จจัยด้ านอุณหภูมิ
สิ่ ง แวดล้ อ มโดยให้ เวลาในการปรั บ ตัว ของอุณ หภู มิ
ผิ ว หนัง บริ เ วณเท้ า ให้ ใ กล้ เ คี ย งกับ อุณ หภูมิ ห้ อ งก่ อ น
ดาเนินการวิจัยตลอดจนการควบคุมปั จจัยอื่นๆที่มีผล
ต่ออุณหภูมิผิวหนัง เช่น ความชื ้นสัมพัทธ์ และช่วงเวลา
ระหว่างวัน นอกจากนี ้ ควรวัดค่าตัวแปรที่ศึกษาหลัง
การออกก าลัง กายทัน ที ก่ อ นการ cool down ใน
โปรแกรม W และก่อนการนอนหงายราบพัก 5 นาทีใน
โปรแกรม B เพื่อจะได้ ทราบผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ค่าตัวแปรที่ศึกษาก่อนการปรับตัวสูส่ ภาวะเดิมและควร
เพิ่มความถี่ในการวัดระหว่างได้ รับโปรแกรม นอกจากนี ้
การเปลี่ยนแปลงของค่า ABI และ T ในการวิจัยนี ้เป็ น
เพียงผลทันทีหลังการได้ รับทัง้ 3โปรแกรมจึงควรศึกษา
ถึ ง ผลระยะยาวของโปรแกรมทัง้ 3 โปรแกรมต่อ การ
ไหลเวียนเลือดส่วนปลายบริ เวณเท้ าและศึกษาถึงผล
ดังกล่าวในผู้ที่มีปัญหาการไหลเวียนเลือดต่อไป
สรุ ปผลการวิจัย
การนวดและการออกกาลังกายแบบมีการลง
น ้าหนักที่เท้ าอาจมีผลทันทีต่อการไหลเวียนเลือดส่วน
ปลายบริ เวณเท้ ากว่าการออกกาลังกายแบบ BuergerAllen และ ณ อุณหภูมิห้องที่ 25-27˚c การนวด(แบบ
มี โ ลชั่ น เป็ นตั ว กลางหล่ อ ลื่ น ) สามารถคงอุ ณ หภู มิ
ผิวหนังบริ เวณเท้ าได้ ขณะที่การออกกาลังกายทังสอง
้
แบบมีอุณหภูมิผิวหนังบริ เวณเท้ าลดลงสู่อุณหภูมิห้อง
เช่ น เดี ย วกั บ สภาวะควบคุ ม อย่ า งไรก็ ต าม ควรมี
การศึกษาถึงผลระยะยาวต่อไปและควรศึกษาผลนี ้ใน
ผู้ป่วยที่มีปัญหาการไหลเวียนเลือดส่วนปลายบกพร่อง
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