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Abstract
การศึกษานี ้เปรี ยบเทียบมุมข้ อต่อและระยะเท้ าลอยอยู่
The purpose of this study was to compare joint
เหนือสิ่งกีดขวางระหว่างใส่รองเท้ าส้ นสูงและเท้ าเปล่า
kinematics and clearance distances during
ขณะก้ าวข้ ามสิง่ กีดขวาง อาสาสมัครเพศหญิงสุขภาพดี
obstacle crossing between wearing high heel
12 คน (อายุเฉลี่ย 20.58 ± 1.50 ปี ) เข้ าร่ วมการศึกษา
shoes (HH) and bare feet (BF) conditions. Twelve
อาสาสมัครเดินบนทางเดินยาว 9 เมตร ด้ วยความเร็ ว
healthy young female subjects (N =12; aged
ปกติและก้ าวข้ ามสิ่งกีดขวางใน 2 สถานการณ์ คือ เมื่อ
20.58 ± 1.50 years) were participated in this
เดินใส่รองเท้ าส้ นสูงและเดินเท้ าเปล่า สิ่งกีดขวางถูก
study. The subjects were asked to walk along a
วางตรงกึ่งกลางของทางเดินและความสูงของสิ่งกีดวาง
9-meter walkway at preferred speed and step over
เท่ากับ 20% ของความยาวขาข้ างขวาของอาสาสมัคร
an obstacle in two conditions; wearing HH shoes
แต่ละคน ผู้วิจัยเก็บข้ อมูลมุมการเคลื่อนไหวข้ อสะโพก
and BF. The obstacle was set up at the middle of
ข้ อ เข่ า ข้ อ เท้ า ในแนวระนาบข้ า ง ระยะทางระหว่า ง
walkway and its height was adjusted to 20% of
ปลายเท้ าและส้ นเท้ าเหนือสิ่งกีดขวางในแนวดิ่ง ของทัง้
individual’s right leg length. Angular displacement
ขานาและขาตาม ในขณะที่เท้ าลอยอยู่เหนือสิ่งกีดขวาง
of the hip, knee and ankle joints in sagittal plane,
สถิติ Paired-t test ใช้ เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่าง
vertical toe and heel clearance distances in
ระหว่ า งขณะสวมใส่ร องเท้ า ส้ น สูง และเท้ า เปล่า ผล
leading limb (LL) and trialing limb (TL) when the
การศึ ก ษาพบว่ า เมื่ อ ใส่ร องเท้ า ส้ นสูง ระยะระหว่ า ง
foot was over the obstacle were recorded.
ปลายเท้ าเหนือสิ่งกีดขวางเพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญทาง
A paired-t test was used to test for the differences
สถิติในขานา (p-value < 0.001) และขาตาม (p-value
between HH and BF conditions. Results showed
<0.05) มุมข้ อเท้ าเพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติเมื่อ
that the vertical toe clearance distance was
ใส่รองเท้ าส้ นสูงทังในขาน
้
า (p-value <0.001) และขา
significantly higher in HH condition for both LL
ตาม (p-value <0.05) โดยข้ อเท้ าอยู่ในลักษณะปลาย
(p-value <0.001) and TL (p-value <0.05). The
เท้ าเหยียดลง มุมข้ อสะโพกลดลงอย่างมีนยั สาคัญทาง
ankle angle was greater in HH condition
สถิติเมื่อใส่รองเท้ าส้ นสูงในทังขาน
้ า(p-value < 0.01)
representing as ankle plantar flexion for LL
และขาตาม(p-value <0.05) การศึกษานี ้แสดงให้ เห็น
(p-value <0.001) and TL (p-value <0.05).
ว่า เมื่อใส่รองเท้ าส้ นสูงซึ่งจากัดการเคลื่อนไหวของข้ อ
A significantly smaller hip angle was observed in
เท้ าร่ วมกั บ ก้ าวข้ ามสิ่ ง กี ด ขวางนั น้ ท าให้ มี ก าร
HH condition for LL (p-value <0.05) and TL (pเคลือ่ นไหวทดแทนโดยงอข้ อสะโพกเพิ่มมากขึ ้นในขณะ
value <0.01). This present study concluded that
the restriction of ankle joint motion imposed by
ก้ าวข้ ามสิง่ กีดขวางทังในขาน
้
าและขาตาม
high heeled shoes during obstacle crossing was
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compensated by flexion of the hip for LL and TL
limbs.
Keywords: Obstacle crossing, High-heeled shoe,
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บทนา
รองเท้ าส้ นสูงเป็ นที่นิยมในปั จจุบนั ซึ่งทาให้ ผ้ ู
สวมใส่มี บุค ลิก ภาพดี แ ละดูสวยงาม ขณะเดี ย วกัน มี
งานวิจยั จานวนมากแสดงให้ เห็นว่าลักษณะรู ปแบบการ
เดินจะเปลีย่ นแปลงไปเมื่อใส่รองเท้ าส้ นสูง1-3 Nwankwo
และคณะ ในปี 2012 ศึกษาลักษณะการเดินของผู้ที่ใส่
รองเท้ า ที่ มี ข นาดความสูง แตกต่ า งกั น พบว่ า ผู้ ที่ ใ ส่
รองเท้ าที่มีความสูงของส้ น รองเท้ าสูงกว่าหรื อเท่ากับ
7.8 เซนติเมตร จะมีระยะก้ าวสันลง
้ จานวนก้ าวต่อนาที
เพิ่มขึ ้น และความเร็ วการเดินลดลงเมื่อเทียบกับการเดิน
เท้ าเปล่า3 อีกทังยั
้ งพบว่าองศาการเคลื่อนไหวของการ
กระดกข้ อ เท้ า ขึ น้ มี ค่ า ลดลงตลอดช่ ว งของการเดิ น ,
องศาการงอข้ อเข่าลดลงในช่วง swing phase ขณะที่
องศาการเคลื่อนไหวของการงอข้ อสะโพกมีค่าเพิ่มมาก
ขึ ้นขณะใส่รองเท้ าส้ นสูงเมื่อเปรี ยบเทียบกับการเดินเท้ า
เปล่า1, 4 นอกจากนี ้ มีงานวิจัยที่แสดงให้ เห็นว่าความ
มัน่ คงของร่างกายขณะเดินจะลดลงเมื่อใส่รองเท้ าส้ นสูง
ที่มีลกั ษณะพื ้นที่ของส้ นรองเท้ าเล็กและแคบ5
การเดิ น ก้ าวข้ ามสิ่ ง กี ด ขวางเป็ นกิ จ กรรม
ประจาวันที่เสี่ยงต่อการสะดุดล้ มโดยเฉพาะในขณะที่
ก้ าวขาข้ ามสิ่งกีดขวาง ในขณะที่ก้าวข้ ามสิ่งกีดขวาง
นันผู
้ ้ ที่ก้าวข้ ามจาเป็ นต้ องยกขาสูงเพื่อให้ เท้ าลอยพ้ นสิ่ง
กีดขวาง งานวิจัยในอดีตรายงานว่าระยะทางระหว่าง
เท้ าลอยอยู่ เ หนื อ สิ่ ง กี ด ขวางในแนวดิ่ ง ( vertical
clearance distance) ของขานา (Leading limb, LL)
และขาตาม (Trailing limb, TL) ในขณะก้ าวข้ ามสิ่งกีด
ขวาง มีค่ามากกว่าระยะเท้ าลอยพ้ นพืน้ เมื่อเดินทาง
ราบ6, 7 นอกจากนี ้ ยังมีผ้ รู ายงานถึงความแตกต่างของ
องศาการเคลื่อนไหวของข้ อเท้ า ข้ อเข่า และข้ อสะโพก
ร่ วมกับลาตัว ความแตกต่างของมุมข้ อต่อเหล่านี ้ในขา
ทังสองข้
้
างนี ้จะพบได้ ในทุกระนาบการเคลื่อนไหวแต่จะ

เด่นชัดในระนาบ sagittal ในขณะที่เท้ าอยู่เหนือสิ่งกีด
ขวาง7
จากการทบทวนวรรณกรรมจะเห็นได้ วา่ ทังการ
้
ใส่รองเท้ าส้ นสูงเดินและการก้ าวข้ ามสิ่งกีดขวางต่างก็
เป็ นกิจกรรมประจาวันที่เสี่ยงต่อการล้ ม ซึ่งรู ปแบบการ
เคลื่อนไหวข้ อ ต่อร่ างกายทัง้ สองกิ จ กรรมมี ลกั ษณะที่
แตกต่างกัน รองเท้ าส้ นสูงจะจากัดการเคลือ่ นไหวข้ อเท้ า
เป็ นหลัก จึ งส่งผลให้ องศาการเคลื่อ นไหวของข้ อเท้ า
ลดลง ผู้สวมใส่รองเท้ าส้ นสูงเดินจึงมีการเคลื่อนไหวที่
ข้ อ สะโพกและข้ อ เข่าเพิ่ม ขึน้ ทดแทน สาหรั บการก้ า ว
ข้ ามสิ่งกีดขวางให้ ได้ อย่างปลอดภัยนันต้
้ องอาศัยการ
ทางานประสานงานกันของทุกข้ อต่อ ซึ่งประกอบด้ วย
ข้ อเท้ า ข้ อเข่า ข้ อสะโพกรวมถึงลาตัว จากการทบทวน
วรรณกรรมที่ผา่ นมา ยังไม่ปรากฏงานวิจยั ที่เปรี ยบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างการเดินใส่รองเท้ าส้ นสูงและเท้ า
เปล่า ก้ าวข้ า มสิ่ ง กี ด ขวาง ด้ ว ยเหตุนี ผ้ ้ ูวิ จัย จึ ง สนใจ
ศึกษาว่า มุมข้ อต่อเหล่านี จ้ ะมีลกั ษณะอย่างไรเมื่ อใส่
รองเท้ า ส้ น สูง ร่ ว มกับ เดิ น ก้ า วข้ า มสิ่ง กี ด ขวาง ผู้ที่ ใ ส่
รองเท้ า ส้ นสูงอาจจาเป็ น ต้ อ งงอข้ อสะโพกและเข่าให้
มากยิ่งขึ ้นซึ่งเป็ นการทดแทนการเคลื่อนไหวที่ถูกจากัด
ในส่วนของข้ อเท้ าเพื่อให้ ก้าวขาข้ ามสิ่งกีดขวางได้ อย่าง
ปลอดภัย นอกจากนี ้การถูกจากัดการเคลื่อนไหวที่ข้อ
เท้ าอาจทาให้ งานก้ าวข้ ามสิง่ กีดขวางขณะใส่รองเท้ าส้ น
สูงมีความยากและเสี่ยงต่อการสะดุดสิ่งกีดขวางล้ มได้
การศึ ก ษาครั ง้ นี ผ้ ้ ูวิ จัย จึ ง สนใจเปรี ย บเที ย บองศาข้ อ
สะโพก (hip angle) ข้ อเข่า (knee angle) และข้ อเท้ า
(ankle angle), ระยะปลายเท้ า เหนื อ สิ่ง กี ด ขวาง
(vertical toe clearance distance) และ ระยะส้ นเท้ า
เหนือสิ่งกีดขวาง (vertical heel clearance distance)
ระหว่างเดินก้ าวข้ ามสิ่งกี ดขวางขณะใส่รองเท้ าส้ นสูง
และเท้ าเปล่า
วิธีการวิจัย
กลุม่ ตัวอย่าง
อาสาสมัครเพศหญิงสุขภาพดี จานวน 12 คน
ที่ มี อ ายุร ะหว่า ง 18-25 ปี ดัช นี ม วลกายอยู่ใ นเกณฑ์
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18.5-24.9 กิโลกรัม/เมตร2 สามารถเดินได้ เองโดยไม่ต้อง
ใช้ อุปกรณ์ช่วยเดิน และถนัดขาขวาซึ่งทดสอบจากการ
สังเกตอาสาสมัครทากิจกรรมดังนี ้ โดยอาสาสมัครต้ อง
ใช้ ขาข้ างขวาเตะลูกบอล, ใช้ ขาข้ างวาดเลข 8 บนพื ้น
และก้ าวขาขวาไปด้ า นหน้ า หนึ่ ง ก้ าวยัง จุ ด ที่ ก าหนด
ทางด้ านหน้ า8 เกณฑ์การคัดออกประกอบด้ วย มีความ
ผิดปกติของระบบกระดูกและกล้ ามเนื ้อของขาทัง้ 2 ข้ าง
มีประวัติข้อเท้ าแพลงภายใน 1 ปี มีความผิดปกติทาง
ระบบประสาทที่ส่งผลการทรงตัวและการเดิน มีความ
แตกต่างของความยาวขาทัง้ 2 ข้ างเกิน 1 เซนติเมตร
(วัดระยะจาก ASIS ถึง lateral malleolus ทังสองข้
้
าง)
การประเมินตามเกณฑ์การคัดออกจะประเมินจากการ
สอบถาม การสังเกต และการวัดความยาวขา การศึกษา
นี ผ้ ่ า นการรั บ รองด้ านจริ ย ธรรมจากคณะกรรมการ
จริ ยธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย์ คณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ (HSPT 2014-009)
ขันตอนการศึ
้
กษา
1. อาสาสมัค รลงนามในใบยิ น ยอมเข้ า ร่ ว ม
การศึกษาและตอบแบบสอบถามข้ อมูลทัว่ ไป ชัง่ น ้าหนัก
วัดส่วนสูง ผู้วิจัยวัดความยาวขาของอาสาสมัครและ
ปรับสิง่ กีดขวางให้ มีความสูงเท่ากับ 20% ของความยาว
ขาข้ างขวาของอาสาสมัครแต่ละคน
2. อาสาสมัครสุ่มเลือกลาดับสถานการณ์ การ
ทดสอบซึ่ ง ผู้ วิ จั ย ก าหนดวิ ธี ก ารสุ่ม เป็ นแบบ block
randomized ใน 2 กรณีดงั นี ้ 1. เดินเท้ าเปล่าก้ าวข้ าม
สิ่งกีดขวาง 2. ใส่รองเท้ าส้ นสูงเดินก้ าวข้ ามสิ่งกีดขวาง
รองเท้ ามีลกั ษณะเป็ นรองเท้ าส้ นสูง ส้ นเท้ าเล็กแหลม
ความสูงของส้ นรองเท้ า 9 เซนติเมตร พื ้นที่ บริ เวณส้ น
รองเท้ าขนาด 3 ตารางเซนติเมตร (รู ปที่1) สิ่งกีดขวาง
เป็ น แท่ง พลาสติ ก ทรงกระบอก เส้ นผ่า นศูน ย์ ก ลาง 4
เซนติเมตร ยาว 70 เซนติเมตร วางอยู่บนฐานเหล็กที่
ปรับระดับความสูงได้ (รู ปที่2) หลังจากนันอาสาสมั
้
คร
ฝึ กเดินบนทางเดินที่มีความยาว 9 เมตร และก้ าวข้ ามสิง่
กีดขวางทีว่ างอยู่กึ่งกลางทางเดิน ขณะใส่รองเท้ าส้ นสูง
และเท้ าเปล่าจนกระทัง่ คุ้นชินกับรองเท้ า ทางเดิน และ

การเดินก้ าวข้ ามสิ่ งกี ดขวาง โดยใช้ เวลาการฝึ กซ้ อม
รวมทังสิ
้ ้นประมาณ 15 นาที

รูปที่ 1 รองเท้ าส้ นสูงขนาดความสูง 9 เซนติเมตร

รูปที่ 2 สิง่ กีดขวางและฐานปรับระดับ
3. ผู้วิจัยติดมาร์ กเกอร์ แบบสะท้ อ นแสงตาม
ตาแหน่งของปุ่ มกระดูกร่ างกายด้ านซ้ ายและขวา 9 ดังนี ้
acromioclavicular joint, greater trochanter, lateral
condyle of femur, lateral malleolus, lateral head of
the 5th metatarsal, the 1st toe และ heel มาร์ กเกอร์ ที่
ตาแหน่ง lateral head of the 5th metatarsal, the 1st
toe และ heel จะถูกติดบนผิวหนังของอาสาสมัครตาม
ตาแหน่งปุ่ มกระดูกในสถานการณ์เดินเท้ าเปล่าก้ าวข้ าม
สิง่ กีดขวาง สาหรับสถานการณ์ใส่รองเท้ าส้ นสูง เดินก้ าว
ข้ ามสิ่งกี ดขวางมาร์ กเกอร์ เหล่านีจ้ ะถูกติดบนรองเท้ า
ตามตาแหน่งปุ่ มกระดูกแทน นอกจากนี ้ ผู้วิจยั ติดมาร์ ก
เกอร์ ที่ตาแหน่งปลายสุดของส้ นรองเท้ าทังสองข้
้
าง และ
ตาแหน่งสูงสุดของสิ่งกีดขวาง (รู ปที่ 3 A) โดยก่อนเริ่ ม
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กระบวนการเก็บข้ อมูลในครั ง้ แรก ผู้วิจัยได้ ฝึกคลาหา
ตาแหน่ง ปุ่ มกระดูก ร่ างกายและติ ด มาร์ ก เกอร์ กับ นัก
กายภาพบ าบัด ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญจนได้ ต าแหน่ ง ที่
ถูกต้ องและแม่นยา
4. ผู้วิจยั เก็บข้ อมูลการเคลือ่ นไหวโดยใช้ เครื่ อง
วิเคราะห์ การเคลื่อนไหวแบบ 3 มิ ติ (Vicon motion
analysis) โปรแกรม Vicon nexus รุ่ น 1.8.2 กาหนดค่า
sampling frequency ที่ 120 Hz10 ขณะทดสอบ
อาสาสมัครเดินบนทางเดินด้ วยความเร็ วปกติและก้ าว
ข้ า มสิ่ง กี ด ขวาง โดยก้ า วขาขวาข้ า มสิ่ง กี ด ขวางก่ อ น
(LL) และตามด้ วยขาซ้ าย (TL) จากนันเดิ
้ นด้ วยความเร็ว
ปกติจนสุดปลายทางเดิน อาสาสมัครถูกทดสอบให้ เดิน
ก้ าวข้ ามสิ่งกี ดขวางในสถานการณ์ อันดับ แรกที่ส่มุ ได้
ก่อนเป็ นจานวน 3 ครัง้ ผู้วิจยั กาหนดให้ อาสาสมัครนัง่
พัก 2 นาที ระหว่า งการทดสอบแต่ละครั ง้ เพื่อ ป้องกัน
อาการล้ าที่อาจเกิดขึ ้น หลังจากเสร็ จสิน้ การทดสอบใน
สถานการณ์ อัน ดับ แรกอาสาสมัครจะนั่งพัก 10 นาที
จากนันจะถู
้ กทดสอบตามสถานการณ์ที่สองเป็ นจานวน
3 ครั ง้ โดยอาสาสมัค รจะนั่ง พัก 2 นาที ร ะหว่ า งการ
ทดสอบแต่ละครัง้
5. ผู้ วิ จั ย กรองข้ อมู ล ดิ บ โดยใช้ 4 thorder
Butterworth filter กาหนดค่า cut-off frequency ที่ 10
Hz10 และสร้ าง segment จากตาแหน่งของมาร์ กเกอร์
ดังนี ้
5.1 Foot segment (มาร์ กเกอร์ ตาแหน่ง
Lateral malleolus และ Lateral head of the 5th
metatarsal)
5.2 Shank segment (มาร์ กเกอร์ ตาแหน่ง
Lateral condyle of femur และ Lateral malleolus)
5.3 Thigh segment (มาร์ กเกอร์ ตาแหน่ง
Greater trochanter และ Lateral condyle of femur)
5.4 Trunk segment (มาร์ กเกอร์ ตาแหน่ง
Acromioclavicular joint และ Greater trochanter)
ผู้วิจัยคานวณ Absolute angle relative to right
horizontal line11 ของแต่ละ segment (segment) ซึ่ง
ประกอบด้ วย foot ,shank ,thigh,trunk การคานวณจะ

ใช้ ข้ อมู ล พิ กั ด ต าแหน่ ง มาร์ กเกอร์ ที่ ป ระกอบเป็ น
segment นันๆในระนาบ
้
sagittal
 segment = ATAN2(y, x)
 คือAbsolute angle relative to right horizontal line
x, y คือ พิกดั มาร์ กเกอร์ ตาแหน่งชิดมุม (proximal) และ
ตาแหน่งส่วนปลาย (distal)
6. ผู้วิจยั วัดระยะและคานวณมุม9 ดังนี ้
6.1 Vertical toe clearance: ระยะห่างใน
แนวดิ่งระหว่างมาร์ กเกอร์ ตาแหน่งสูงสุดของสิ่งกีดขวาง
และตาแหน่ง The 1st toe
6.2 Vertical heel clearance: ระยะห่าง
ในแนวดิ่งระหว่างมาร์ กเกอร์ ตาแหน่งสูงสุดของสิ่งกี ด
ขวางและตาแหน่ง Heel (สถานการณ์ เดินเท้ าเปล่าก้ าว
ข้ ามสิ่งกีดขวาง) หรื อตาแหน่งปลายสุดของส้ นรองเท้ า
(สถานการณ์ใส่รองเท้ าส้ นสูงเดินก้ าวข้ ามสิง่ กีดขวาง)
ผู้วิจยั คานวณ ankle angle, knee angle และ
hip angle11 โดยใช้ ข้อมูล absolute angle relative to
right horizontal line ของ segment ต่างๆ ดังนี ้
6.3 Ankle angle: มุมระหว่าง Foot segment
และ Shank segment
Ankle angle=abs( foot) + abs( shank)
6.4 Knee angle: มุม ระหว่า ง Shank
segment และ Thigh segment
Knee angle=abs( shank) + (180 – abs( thigh))
6.5 Hip angle: มุมระหว่าง Thigh segment
และ Trunk segment
Hip angle=(180 – abs( thigh)) + abs( trunk)
ผู้วิจยั ใช้ คา่ เฉลีย่ จากการทดสอบซ ้า 3 ครัง้ ของ
ระยะและมุมดังกล่าวขณะที่เท้ าลอยอยูเ่ หนือสิง่ กีดขวาง
ในแต่ละสถานการณ์มาคานวณทางสถิติ การวัดมุมข้ อ
ต่อแสดงดังรู ป 3A ระยะ vertical toe clearance and
heel clearance แสดงดังรู ป 3B และ 3C ตามลาดับ
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รูปที่ 3 A ตาแหน่งการติด Reflective markers บนร่ างกายและการวัด hip angle, knee angle และ ankle angle,
B การวัดระยะ vertical toe clearance ขณะเดินก้ าวข้ ามสิ่งกีดขวางในทัง้ 2 กรณี , C การวัด ระยะ vertical heel
clearance ขณะเดินเท้ าเปล่า (BF) และ ใส่รองเท้ าส้ นสูง (HH) ก้ าวข้ ามสิง่ กีดขวาง
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
ผู้ วิ จั ย ใ ช้ ส ถิ ติ Kolmogorov-Smirnov
Goodness of-fit test ทดสอบลักษณะการกระจายตัว
ของข้ อมูลซึ่งพบว่าทุกข้ อมูลมีการกระจายตัวแบบโค้ ง
ปกติ จึงใช้ สถิติ Paired t-test เปรี ยบเทียบหาความ
แตกต่างของ vertical heel clearance distance,
vertical toe clearance distance, hip angle, knee
angle และ ankle angle ระหว่างเดินก้ าวข้ ามสิ่งกีด
ขวางด้ วยเท้ าเปล่าและใส่รองเท้ าส้ นสูง ทังใน
้ LL และ
TL โดยกาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติ ไว้ ที่ p< 0.05
สาหรับตัวแปรที่พบความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติจะคานวณขนาดอิทธิพล (effect size) โดยใช้ สถิติ
Cohen’s d12 ต่อไป

ผลการวิจัย
ระยะระหว่ างเท้ าและสิ่งกีดขวางในแนวดิ่ง (vertical
clearance distance)
ผลการศึกษาเปรี ยบเทียบการเดินก้ าวข้ ามสิ่ง
กีดขวางระหว่างใส่รองเท้ าส้ นสูงและเท้ าเปล่าพบความ
แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติของค่าเฉลี่ย vertical
toe clearance distance ทังใน
้ LL (p-value<0.01)
และ TL (p-value<0.05) โดยระยะ vertical toe
clearance distance มีค่ามากกว่าเมื่อใส่รองเท้ าส้ นสูง
ทังใน
้ LL และ TL อย่างไรก็ตาม การศึกษานี ไ้ ม่พบ
ความแตกต่างของระยะ vertical heel clearance
distance ใน LL และ TL
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ผลการเปรี ย บเที ย บค่า เฉลี่ย มุม ข้ อ ต่อ ต่า งๆ
ขณะเดินก้ าวข้ ามสิ่งกี ดขวางระหว่างใส่รองเท้ าส้ นสูง
และเท้ าเปล่าพบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติของ ankle angle ใน LL (p-value<0.01) และ TL
(p-value<0.01), hip angle ใน LL (p-value<0.05)
และ TL(p-value<0.01) แต่ ไม่พ บความแตกต่า งของ
knee
angle
ทั ง้ ใน LL
และ TL

ขนาดอิ ท ธิ พลส าหรั บ ตั ว แปรที่ พ บความ
แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติในการศึกษานี ้พบว่า
ค่า ระยะ vertical toe clearance distance ทังใน
้ LL
และ TL และ ankle angle ใน LL มีขนาดอิทธิพลอยู่ใน
ระดับสูง ค่า hip angle ใน LL และ TL และ ค่า ankle
angle ใน TL มีขนาดอิทธิ พลอยู่ในระดับปานกลาง 12
(ตารางที่1)

ตารางที่1 ค่าเฉลีย่ ระยะ Vertical toe and heel clearance, มุม hip, knee, ankle

p-value

Effect size
(Cohen’s)

204.55 ± 40.42

0.000**

-1.89

Vertical heel clearance distance (mm) 161.15 ± 30.72

151.18 ± 47.39

0.424

-

Hip angle (degree)

121.57 ± 6.81

118.54 ± 7.99

0.037*

0.44

Knee angle (degree)

94.51 ± 9.18

94.12 ± 8.68

0.818

-

Ankle angle (degree)

119.80 ± 8.97

142.11 ± 6.43

0.000**

-2.49

Trailing limb
Vertical toe clearance distance (mm)

157.29 ± 36.80

187.20 ± 46.71

0.045*

-0.81

Vertical heel clearance distance (mm) 313.76 ± 58.93

340.53 ± 60.86

0.335

-

Hip angle (degree)

163.84 ± 6.33

159.29 ± 6.20

0.009**

0.72

Knee angle (degree)

74.76 ± 6.91

74.29 ± 9.88

0.853

-

Ankle angle (degree)

135.30 ± 11.55

141.19 ± 9.03

0.010**

-0.51

Parameters
Leading limb
Vertical toe clearance distance (mm)

BF

HH

Mean ± SD

Mean ± SD

165.38 ± 20.72

HH = High heel, BF = Barefoot
p-value ได้ มาจากการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติแบบ Pair T- test
*, ** มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ p-value < 0.05, 0.01
บทวิจารณ์
การศึกษานี ้เปรี ยบเทียบระยะระหว่างเท้ าลอย
อยูเ่ หนือสิง่ กีดขวางและมุมข้ อต่อระหว่างเดินใส่รองเท้ า
ส้ นสูงและเท้ าเปล่าก้ าวข้ ามสิ่งกีดขวาง ผลการศึกษา

พบว่า เมื่อ ใส่ร องเท้ า ส้ น สูง ก้ า วข้ า มสิ่งกี ด ขวางระยะ
vertical toe clearance distance ใน LL และ TL มีค่า
มากกว่าขณะเดินเท้ าเปล่าก้ าวข้ ามสิ่งกีดขวางอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ เมื่อเดินใส่รองเท้ าส้ นสูง ข้ อเท้ าจะ
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ถูก จ ากัด การเคลื่ อ นไหวให้ อ ยู่ใ นลัก ษณะปลายเท้ า
เหยีย ดลงตลอดเวลา องศาของการกระดกข้ อเท้ าขึน้
ลดลงเมื่อเทียบกับ การเดินเท้ าเปล่า 1, 13 จึงส่งผลให้
อาสาสมัครต้ องยกขาลอยสูงให้ มากยิ่งขึ ้นในขณะก้ าว
ข้ ามสิ่งกีดขวางเพื่อลดความเสี่ยงต่อการสะดุดล้ ม ผล
การศึกษานีส้ อดคล้ องกับหลายงานวิจัยในอดีต 6, 7 ที่
รายงานว่า vertical toe clearance distance มีค่าเพิ่ม
สูงขึน้ ในขณะก้ าวข้ ามสิ่งกี ดขวางเมื่อเทียบกับเดินบน
พื ้นราบด้ วยเท้ าเปล่าใน TL และ LL ระยะที่เพิ่มมากขึ ้น
เป็ นไปเพื่อลดความเสี่ยงต่อการสะดุดล้ มขณะเดินก้ าว
ข้ ามสิ่งกีดขวาง อย่างไรก็ตาม สาหรับการศึกษาครัง้ นี ้
ผู้วิจัยไม่พบความแตกต่า งอย่างมีนัย สาคัญทางสถิ ติ
ของ vertical heel clearance distance ระหว่างเดิน
เท้ าเปล่า (มาร์ กเกอร์ ตาแหน่ง Heel และตาแหน่งสูงสุด
ของสิ่งกี ดขวาง) และเดินสวมใส่รองเท้ าส้ นสูง (มาร์ ก
เกอร์ ต าแหน่ง ปลายสุด ของส้ น รองเท้ า และต าแหน่ ง
สูงสุดของสิง่ กีดขวาง) ในขณะก้ าวข้ ามสิง่ กีดขวาง ทังใน
้
LL และ TL ซึ่ง อาจเป็ นเพราะข้ อเท้ าถูกจากัดการ
เคลื่อนไหวโดยรองเท้ าส้ นสูง 1, 13 อาสาสมัครจึงไม่
สามารถกระดกข้ อ เท้ าขึน้ ได้ จากงานวิจัยในอดีต ที่
ศึกษาการเดินเท้ าเปล่าก้ าวข้ ามสิ่งกีดขวางที่มีความสูง
หลายระดั บ พบว่ า ไม่ มี ค วามแตกต่ า งกั น อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติของระยะ vertical heel clearance
distance เมื่อเปรี ยบเทียบในขณะก้ าวข้ ามสิ่งกีดขวางที่
มีความสูงหลายระดับ ดังนัน้ จึงเป็ นไปได้ ว่าระยะเท้ า
ลอยพ้ นเหนือสิ่งกีดขวางอาจมีค่าคงที่ถึงแม้ จะเดินก้ าว
ข้ ามสิ่ ง กี ด ขวางที่ มี ร ะดั บ ความสู ง แตกต่ า งกั น 7 ,14
นอกจากนี ้งานวิจัยที่ศึกษารู ปแบบการการเคลื่อนไหว
ของข้ อเท้ าขณะเดินเท้ าเปล่าก้ าวข้ ามสิ่งกีดขวาง 7แสดง
ให้ เห็นว่า ข้ อเท้ าจะอยู่ในลักษณะปลายเท้ าเหยียดลง
ในช่วงก่อนยกเท้ า (Toe off) จากนันจะเริ
้
่ มกระดกขึ ้น
เมื่อเท้ ายกลอยพ้ นพื ้น ในส่วนของ LL องศาสูงสุดในการ
กระดกข้ อเท้ าอยู่ในช่ว งก่อนที่ เท้ าลอยอยู่เหนือสิ่งกี ด
ขวางเล็กน้ อย หลังจากนันข้
้ อเท้ าจะเริ่ มเหยียดลงเมื่อ
เท้ าลอยพ้ นสิ่งกีดขวางไปแล้ ว สาหรับ TL พบรู ปแบบ

การเคลือ่ นไหวของข้ อเท้ าที่คล้ ายกัน แต่องศาสูงสุดของ
การกระดกข้ อเท้ าเกิดขึ ้นขณะเท้ าลอยพ้ นสิ่งกีดขวางไป
แล้ วเล็กน้ อย จากการศึกษาข้ างต้ นนี ้จะเห็นได้ ว่าการ
กระดกข้ อเท้ าขึ ้นเป็ นองค์ประกอบอย่างหนึ่งเพื่อให้ เท้ า
ลอยข้ ามสิ่งกีดขวางได้ พ้นอย่างปลอดภัย ปลายเท้ าไม่
สะดุ ด สิ่ ง กี ด ขวาง ส าหรั บ การศึ ก ษาครั ง้ นี เ้ ป็ นการ
เปรี ยบเทียบระหว่างเดินสวมใส่รองเท้ าส้ นสูงและเท้ า
เปล่ า ก้ าวข้ ามสิ่ ง กี ด ขวาง ดัง นัน้ เป็ นไปได้ ว่ า การที่
รองเท้ าส้ นสูงจากัดการเคลื่อนไหวในการกระดกข้ อเท้ า
ขึน้ จึงส่งผลให้ เท้ าอยู่ในลักษณะปลายเท้ าเหยียดลง
ตลอดเวลา1, 13 โดยในขณะเดินก้ าวข้ ามสิ่งกีดขวางอา
สมัครจึงต้ องมีการเคลื่อนไหวทดแทนในข้ อต่อส่วนอื่น
ของร่ างกายซึ่งส่งผลให้ ระยะ vertical toe clearance
distance เพิ่มมากขึ ้นในขณะที่ไม่มีความแตกต่างของ
ระยะ vertical heel clearance distance เมื่อเปรี ยบ
เทียบกับการเดินเท้ าเปล่าก้ าวข้ ามสิง่ กีดขวาง
งานวิจยั ในอดีตที่ศึกษาเกี่ยวกับการเดินขณะ
ใส่รองเท้ าส้ นสูงพบว่าองศาการเคลื่อนไหวโดยเฉพาะ
การกระดกข้ อเท้ าขึ ้นจะลดลงตลอดช่วงของการเดิน 1, 13
ซึ่งสนับสนุนผลการศึกษาครั ง้ นีท้ ี่พบว่ามุมข้ อเท้ ามีค่า
เพิ่มสูงขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติเมื่อใส่รองเท้ าส้ นสูง
ข้ อเท้ าอยู่ในลักษณะปลายเท้ าเหยียดลงทังใน
้ LL และ
TL ลักษณะปลายเท้ าที่เหยียดลงอยู่ตลอดเวลาขณะใส่
รองเท้ า ส้ น สูง เกิ ด จากถู ก จ ากั ด การเคลื่ อ นไหวจาก
รองเท้ า จึงส่งผลให้ การเคลือ่ นไหวของการกระดกข้ อเท้ า
ขึ ้นลดน้ อยลงอีกด้ วย ดังนันผู
้ ้ สวมใส่รองเท้ าส้ นสูงเดิน
จะกระดกข้ อ เท้ า ขึน้ ได้ น้ อ ยลงในขณะก้ า วข้ ามสิ่ง กี ด
ขวาง
เมื่อ เปรี ยบเทีย บองศาข้ อเข่า ระหว่า งเดิ นใส่
รองเท้ าส้ นสูงและเท้ าเปล่าขณะเดินก้ าวข้ ามสิ่งกีดขวาง
ผลการศึกษาครัง้ นี ้ไม่พบความแตกต่างของมุมการงอ
ข้ อ เข่า ขณะที่ เ ท้ า ลอยอยู่เ หนื อสิ่ง กี ด ขวางระหว่า งใส่
รองเท้ าส้ นสูงและเท้ าเปล่า Chen และคณะในปี 20047
ศึกษารูปแบบการเคลื่อนไหวข้ อต่อขณะเดินก้ าวข้ ามสิ่ง
ขวางที่มีความสูงหลายระดับพบว่า ในส่วนของ LL เมื่อ
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เท้ า เริ่ ม ยกลอยพ้ น จากพื น้ องศาในการงอข้ อ เข่ า จะ
เพิ่ ม ขึน้ เรื่ อ ยๆ และข้ อ เข่ า จะเปลี่ ย นเป็ น เหยี ย ดออก
ในช่วงก่อนที่เท้ าจะลอยอยู่เหนือสิ่งกีดขวาง จากนันจะ
้
เหยียดออกเรื่ อยๆจนสุดในขณะที่วางเท้ า องศาสูงสุด
ของการงอข้ อเข่าจึงอยูใ่ นช่วงก่อนที่เท้ าลอยอยู่เหนือสิ่ง
กีดขวาง สาหรับ TL เมื่อเท้ าเริ่ มยกลอยพ้ นจากพื ้นองศา
การงอข้ อเข่าจะเพิ่มมากขึ ้นและข้ อเข่าจะงอสูงสุดเมื่อ
เท้ าลอยพ้ นสิง่ กีดขวางไปแล้ ว ดังนัน้ จึงเป็ นไปได้ ว่าการ
ที่ไม่พ บความแตกต่า งอย่า งมี นัย สาคัญ ทางสถิ ติ ของ
องศาการงอเข่ า ในการศึ ก ษาครั ง้ นี อ้ าจเป็ นเพราะ
ช่วงเวลาที่นามาวิเคราะห์คือช่วงที่เท้ าลอยอยู่เหนือสิ่ง
กี ด ขวางซึ่ ง ไม่ ใ ช่ ช่ ว งที่ ข้ อเข่ า งอมากที่ สุ ด ทั ง้ นี ถ้ ้ า
เปรี ยบเทียบองศาสูงสุดของการงอเข่า ตลอดช่วงการ
ก้ าวข้ ามสิง่ กีดขวางระหว่างเดินใส่รองเท้ าส้ นสูงและเท้ า
เปล่าอาจพบความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติก็
เป็ นได้ นอกจากนี ้ การเคลื่อนไหวของข้ อต่อขณะก้ าว
ข้ ามสิง่ กีดขวางนันไม่
้ ได้ เกิดขึ ้นในระนาบ sagittal เพียง
อย่างเดียว ข้ อต่อมีการเคลื่อนไหวในระนาบอื่นๆร่ วม
ด้ วย เช่น การกางและการหมุน เป็ นต้ น7, 15
ผลการศึกษาครัง้ นี ้ยังพบอีกว่าเมื่อใส่รองเท้ า
ส้ นสูงก้ าวข้ ามสิ่งกี ดขวางจะมีการเคลื่อนไหวทดแทน
เกิ ดขึน้ ที่ข้อสะโพกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติในขาทัง้
สองข้ าง มุมข้ อสะโพกในการศึกษาครัง้ นี ้เป็ นมุมระหว่าง
แนวขาท่อนบน (thigh segment) และแนวลาตัว (trunk
segment) ดังนันองศาการเคลื
้
่อนไหวของข้ อสะโพกที่
ลดลงขณะใส่รองเท้ าส้ นสูงก้ าวข้ ามสิ่งกี ดขวางคือผู้ที่
ก้ าวข้ ามมีการงอข้ อสะโพกมากขึ ้นโดยการยกขาสูงขึ ้น
หรื ออาจมีการยกขาร่ วมกับโน้ มลาตัวมาด้ านหน้ ามาก
ขึ ้น เมื่อเทียบกับเดินเท้ าเปล่าก้ าวข้ ามสิง่ กีดขวาง Chou
และคณะในปี 2001 16 ศึ ก ษาการเคลื่ อ นที่ ข องจุ ด
ศูนย์กลางร่ างกาย (center of mass) ขณะก้ าวข้ ามสิ่ง
กีดขวาง ผลการศึกษาแสดงให้ เห็นว่าอาสาสมัครมีการ
งอข้ อสะโพก ยกขา และโน้ มลาตัวมาทางด้ านหน้ ามาก
ขึ ้นขณะก้ าวข้ ามสิ่งกีดขวางเมื่อเทียบกับขณะเดินทาง
ราบ การงอสะโพกและยกขาให้ สงู ขึ ้นขณะก้ าวข้ ามสิ่ง

กี ดขวางเป็ น ไปเพื่อ ลดความเสี่ย งต่อการสะดุดสิ่งกี ด
ขวางล้ ม ขณะเดียวกันการโน้ มลาตัวมาด้ านหน้ าร่ วม
ด้ วยในขณะก้ า วข้ ามนัน้ เป็ น ไปเพื่อ สาหรั บเพิ่ มความ
มั่น คงของร่ างกายให้ ม ากยิ่ง ขึน้ เนื่ องจากช่ วยลดการ
เคลื่ อ นที่ ข องจุ ด ศู น ย์ ก ลางร่ า งกายขึ น้ ทางด้ านบน
งานวิจัยในอดีตที่ศึกษาตาแหน่งจุดศูนย์กลางร่ างกาย
ขณะยืน ใส่รองเท้ าส้ นสูงเปรี ย บเทีย บกับยืน เท้ าเปล่า
พบว่ า ต าแหน่ ง จุ ด ศู น ย์ ก ลางร่ า งกายของผู้ส วมใส่
รองเท้ าส้ นสูงอยู่ในตาแหน่งที่สูงและอยู่ทางด้ านหน้ า
ของลาตัวมากกว่ายืนเท้ าเปล่า ซึ่งเป็ นผลจากความสูง
และความลาดเอียงของรองเท้ าที่ส่งผลให้ น ้าหนักและ
แรงกดบริ เวณเท้ า (center of pressure) กระจายไปยัง
ส่วนหน้ าเท้ ามากขึ ้น2, 17 ดังนันองศาการเคลื
้
่อนไหวข้ อ
สะโพกที่ลดลงเมื่อใส่รองเท้ าส้ นสูงก้ าวข้ ามสิ่งกีดขวาง
จึงคาดว่าเป็ นผลจากการช่วยลดการเคลื่อนที่ของจุด
ศูนย์กลางร่ างกายขึ ้นด้ านทางด้ านบนเพื่อให้ ร่างกายมี
ความมั่น คงมากยิ่ ง ขึ น้ ในขณะก้ าวข้ ามสิ่ ง กี ด ขวาง
อย่า งไรก็ ต าม การศึก ษาครั ง้ นี ผ้ ้ ูวิ จัย ไม่ได้ วัด มุม การ
เคลือ่ นไหวของลาตัวโดยตรง จึงไม่สามารถอภิปรายผล
การศึกษาได้ อย่างแน่ชดั ว่าองศาข้ อสะโพกที่ลดลงขณะ
ใส่รองเท้ าส้ น สูงเกิ ดจากการงอลาตัวร่ วมด้ วยหรื อไม่
องศาที่ ล ดลงอาจหมายถึ ง การงอข้ อสะโพก (hip
flexion) ร่ วมกันกับการงอลาตัว (trunk flexion) หรื อ
อาจหมายถึงการงอข้ อสะโพก (hip flexion) ร่ วมกับการ
เหยียดลาตัว (trunk extension) ก็เป็ นได้ ดังนัน้ การ
อภิปรายถึงมุมการเคลื่อนไหวของลาตัวจึงเป็ นข้ อจากัด
ในการศึกษานี ้
ถึงแม้ วา่ การศึกษานี ้พบความแตกต่างอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติขององศาการเปลี่ยนแปลงการงอข้ อ
สะโพกระหว่างขณะเดินใส่ส้นสูงและเท้ าเปล่าก้ าวข้ าม
สิ่งกี ดขวาง แต่ความแตกต่างที่พบมีค่าประมาณ 3-4
องศา อีกทัง้ ผู้วิจัยไม่ได้ ทาการวัดค่า reliability และ
minimal detectable difference จึงไม่อาจทราบได้
อย่างแน่ชดั ว่าความแตกต่างเพียงเล็กน้ อยนี ้จะส่งผลให้
ต่อความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางคลินิกอย่างแน่
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ชัดหรื อไม่ซงึ่ ถือเป็ นข้ อจากัดของการศึกษานี ้อีกประการ
หนึ่ง ผู้วิจัยเห็นว่า ในการศึกษาครั ง้ ถัดไปควรวัดค่า
reliability และ minimal detectable difference ร่ วม
ด้ วยเพื่อจะได้ ทราบความแตกต่างที่ชดั เจนมากยิ่งขึ ้น
เมื่อสังเกตความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรทุกตัว
ร่ วมกันจะเห็นได้ ว่าขณะใส่รองเท้ าส้ นสูงก้ าวข้ ามสิ่งกีด
ขวาง ผู้สวมใส่รองเท้ าส้ นสูงจะงอข้ อสะโพกเพิ่มมากขึ ้น
เมื่อเทียบกับเดินเท้ าเปล่า ทังนี
้ เ้ ป็ นการยกขาให้ สงู ขึน้
เพื่อให้ ปลายเท้ าลอยพ้ นสิ่งกี ดขวางได้ อย่างปลอดภัย
การงอข้ อสะโพกจึงเป็ นการเคลื่อนไหวทดแทนที่เกิ ดขึ ้น
จากการถูกจากัดการกระดกข้ อเท้ าขึ ้นโดยรองเท้ าส้ นสูง
ในขณะที่องศาของข้ อเข่าไม่มีความแตกต่างกันขณะ
เดินก้ าวข้ ามสิง่ กีดขวาง จากการที่ข้อสะโพกงอเพิ่มมาก
ขึน้ เมื่ อ ใส่ร องเท้ า ส้ น สูง จึ ง ส่ง ผลให้ ค่า vertical toe
clearance distance สูงเพิ่มมากขึ ้นด้ วย อย่างไรก็ตาม
ในการศึกษานี ้ไม่พบความแตกต่างของระยะ vertical
toe clearance distance ซึ่งอาจเป็ นเพราะการถูก
จ ากัด การเคลื่ อ นไหวของการกระดกข้ อ เท้ า ขึ น้ จาก
รองเท้ าส้ นสูง โดยรู ปแบบการเปลี่ยนแปลงนีพ้ บทัง้ ใน
TL และ LL ขณะก้ าวข้ ามสิง่ กีดขวาง
สรุ ปผลการวิจัย
จากผลการศึกษานีพ้ บว่ าเมื่ออาสาสมัครใส่
รองเท้ าส้ นสูงซึง่ จากัดการเคลือ่ นไหวข้ อเท้ าเดินก้ าวข้ าม
สิ่ง กี ด ขวางพบว่า อาสาสมัค รงอข้ อ สะโพก เพิ่ ม มาก
ยิ่งขึ ้นเมื่อเทียบกับเดินเท้ าเปล่าขณะก้ าวข้ ามสิง่ กีดขวาง
ค่าระยะปลายเท้ าลอยอยู่เหนือสิ่งกีดขวางในแนวดิ่งสูง
เพิ่มมากขึ ้น ขณะที่ไม่พบความแตกต่างของระยะส้ นเท้ า
ลอยอยู่เหนือสิ่งกีดขวางและมุมข้ อเข่าในขาทังสองข้
้
าง
อย่างไรก็ตามองศาการเปลีย่ นแปลงในการงอข้ อสะโพก
ที่พบในการศึกษานีม้ ีค่าประมาณ 3-4 องศา ซึ่งองศา
ความแตกต่างเพี ยงเล็กน้ อยนีอ้ าจไม่ก่อ ให้ เกิ ดความ
แตกต่ า งอย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางคลิ นิ ก อย่ า งไรก็ ต าม
สาหรับตัวแปรที่ถูกรายงานว่ามีความแตกต่างอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติจากผลการศึกษาในห้ องปฏิบตั ิการ
ครัง้ นี ้มีอิทธิ พลอยู่ในระดับปานกลางถึงระดับสูง ดังนัน้

ผลการศึกษานี ้จึงสามารถใช้ เป็ นข้ อมูลพื ้นฐานสาหรับ
อธิ บายถึงความแตกต่างระหว่างการใส่รองเท้ าส้ นสูง
และเท้ าเปล่าเดินก้ าวข้ ามสิ่งกีดขวางสาหรับการศึกษา
ต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จัย นี ไ้ ด้ รับ ทุน อุดหนุน จากคณะสหเวช
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