ความเชื่อถือไดดา นการวัดซ้ำของการประเมินการรับรูต ำแหนงขอเทาดวย
Biodex Multi-Joint System 4 ในเด็กที่มีภาวะขอเทาไมมั่นคงเรื้อรัง
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บทคัดยอ

ปญหาการรับรูตำแหนงของขอเทาในผูปวยที่มีภาวะขอเทาไมมั่นคงเรื้อรังเปนสวนหนึ่งที่สงผลตอการ
ทำกิจกรรมตางๆ ของรางกาย การศึกษาที่ผานมารายงานพบความชุกของภาวะขอเทาไมมั่นคงเรื้อตั้งแตในวัยเด็ก และ
มีรายงานความชุกของภาวะขอเทาไมมั่นคงเรื้อรังในเด็กไทยที่คลายคลึงกับในผูใหญ ดังนั้นเพื่อใหเด็กที่มีภาวะขอเทาไม
มั่นคงเรื้อรังไดรับการรักษาที่เหมาะสมตอไป การตรวจประเมินเพื่อทราบเกี่ยวกับการรับรูตำแหนงของขอเทาในเด็กจึง
เปนสิ่งสำคัญอยางมาก การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อหาความนาเชื่อถือในการทดสอบซ้ำดวยเครื่อง Biodex MultiJoint System 4 ในการรับรูตำแหนงตำแหนงของขอเทา ในเด็กที่มีความภาวะขอเทาไมมั่งคงเรื้อรัง อายุ 7-12 ป
จำนวน 10 คน โดยใหผูเขารวมการวิจัยซึ่งเปนเด็กที่มีภาวะขอเทาไมมั่นคงเรื้อรังไดรับการตรวจประเมินองศาที่
คลาดเคลื่อนของมุมการเคลื่อนไหวของขอเทา ประกอบดวยการหมุนขอเทาเขาดานในและการหมุนขอเทาออกดาน
นอกทั ้ ง แบบเคลื ่ อ นไหวด ว ยตั ว เองและแบบเคลื ่ อ นไหวให (active and passive movement for direction of
inversion and eversion) ซ้ ำ 2 ครั้ง ระยะเวลาหางกัน 7 วัน ทดสอบความนาเชื่อถือของการวัดซ้ำโดยใชสถิติ
Intraclass correlation coefficients จากผลการศึกษาพบวา Biodex Multi-Joint System 4 มีคาความนาเชื่อถือ
ระดับสูง (ICC3,1 = 0.80-0.86, p-value < 0.05) ในการประเมินองศาที่คลาดเคลื่อนของการเคลื่อนไหวขอเทาทั้ง
สองทิศทาง ดังนั้นจึงสรุปผลการศึกษาไดวา Biodex Multi-Joint System 4 มีความนาเชื่อถือสำหรับการตรวจ
ประเมินองศาที่คลาดเคลื่อนในการรับรูตำแหนงของขอเทาในเด็กที่มีภาวะขอเทาไมมั่นคงเรื้อรัง
คำสำคัญ: ความนาเชื่อถือ, Biodex Multi-Joint System 4, ขอเทา, การรับรูตำแหนงของขอตอ, เด็ก

Abstract

Problem of ankle joint position sense is considered as a problem that leads to impaired
functions and activities in patients with chronic ankle instability (CAI). Previous studies reported
prevalence of CAI in young people. In Thai children, the prevalence of CAI was similar to that found
in adults. Therefore, the assessment of ankle joint position sense problem is important in children.
The purpose of this study is to investigate the test-retest reliability of measuring the ankle joint posit
position sense using the Biodex Multi-Joint System 4 in 10 children with CAI aged 7-12 years old.
Ankle joint position sense was assessed using the method of reproduction test. Ankle inversion and
eversion were assessed for both active and passive movement in this study. Retests were performed
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approximately one week after the first tests. The results showed high levels of test-retest reliability
for inversion and eversion (ICC3,1 = 0.80-0.86, p-value < 0.05). The outcomes indicated that using the
Biodex Multi-Joint System 4 was sufficient to measure the ankle joint position sense in children with
CAI.
Keyword: Reliability, Biodex Multi-Joint System 4, Ankle, Joint Position Sense, Children
ความสำคัญและที่มาของปญหาการวิจัย
ภาวะขอเทาไมมั่นคงเปนภาวะความผิดปกติของขอเทาหลังจากไดรับบาดเจ็บ (Hiller et al., 2011;
Holmes & Delahunt, 2009; Mandarakas et al., 2014; Thompson et al., 2016; Webster & Gribble, 2010)
ผูที่มีปญหาขอเทาไมมั่นคงจะรูสึกมีความลำบากเมื่อตองทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน ปญหาที่เกิดขึ้นมีลักษณะอาการที่
ไมพึงประสงคประกอบดวย อาการปวด, อาการบวม, กลามเนื้อออนแรง, การรับรูตำแหนงของขอเทาลดนอยลง, ชวง
การเคลื่อนไหวของขอเทาลดลง, มีความบกพรองของกระบวนการการรับความรูสึก, ความสามารถในการทรงตัวลด
นอยลง และจำกัดการทำกิจกรรมในชีวิตประจำรวมไปถึงการเลนกีฬา หากอาการเหลานี้ยังคงมีอยู จะกลายเปนปจจัย
ที่นำไปสูภาวะขอเทาไมมั่นคงเรื้อรัง (Anandacoomarasamy & Barnsley, 2005; Hiller et al., 2012; Mandarakas
et al., 2014; Santos & Liu, 2008; Timm et al., 2005; Tyler et al., 2006) ซึ่งสงผลกระทบตอกิจกรรมทั้งขณะ
อยูนิ่งและขณะเคลื่อนไหว เชน การยืนและการเดิน หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของขอเทา
กลไกความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังจากเกิดขอเทาแพลง (ankle sprain) คือ การบาดเจ็บที่บริเวณเอ็น
กลามเนื้อ และปลอกหุมขอตอ ซึ่งเปนบริเวณที่มีตัวรับความรูสึกของขอเทาอยู ดังนั้นเมื่ออวัยวะดังกลาวไดรับการ
บาดเจ็บหรือถูกทำลาย ตัวรับความรูสึกนี้จึงไดรับความเสียหายไปดวย ความเสียหายที่เกิดขึ้นเหลานี้ไปขัดขวางการ
ทำงานของการสงสัญญานการรับความรูสึกไปที่ระบบประสาทสวนกลาง ทำใหขอมูลที่ไดรับจากกลไกการรับความรูสึก
เกิดความไมสมบูรณ ซึ่งสงผลตอการประมวลผลขอมูลสำหรับการเคลื่อนไหวของรางกาย ขอมูลที่ไมสมบูรณหรือขอมูล
ที่มีความผิดคพลาดจากการรับรูตำแหนงของขอเทา ทำใหระบบประสาทสวนกลางประมวลผลการตอบสนองหรือการ
เคลื่อนไหวไมเพียงพอหรือเหมาะสมตอสภาวะที่เผชิญอยู จึงทำใหเกิดปญหาตอการยืน การเดิน การวิ่ง และการ
กระโดด เปนตน สิ่งเหลานี้คือความบกพรองของการรับความรูสึกที่เกิดขึ้นหลังจากเกิดขอเทาแพลง และความบกพรอง
นี้เปนสวนหนึ่งที่สงผลใหเกิดภาวะขอเทาไมมั่นคงเรื้อรังตามมา
การศึกษากอนหนานี้รายงานวา ผูใหญจำนวนมากไดรับผลกระทบจากภาวะขอเทาไมมั่นคงเรื้อรัง
(Hiller et al., 2012; Konradsen et al., 2002; Mandarakas et al., 2014) โดยศึ ก ษาในจำนวนคน 648 คนที ่ มี
อาการบาดเจ็บที่ขอเทา พบวา 32% พัฒนากลายเปนภาวะขอเทาไมมั่นคงรื้อรัง และ 72% ของผูที่มีภาวะดังกลาว มี
ภาวะบกพรองของการกลับไปเลนกีฬาดังนี้คือ 28% ยังสามารถทำกิจกรรมทั่วไปไดตามปกติ 7% ยังคงเลนกีฬาได
เหมือนเดิม ในขณะที่ 18% รายงานถึงการลดลงของความสามารถในการเลนกีฬา 40% ไมสามารถแมแตจะออกกำลัง
กายในระดับปานกลางได และ 7% ไมสามารถเดินบนพื้นผิวที่ไมราบเรียบได (Konradsen et al., 2002) ซึ่งสอดคลอง
กับการศึกษาในผูปวยที่มีอาการบาดเจ็บขอเทาพบวา 74% ยังคงมีอาการการบาดเจ็บยาวนานเปนเวลา 1.5-4 ป
หลังจากไดรับบาดเจ็บ และการศึกษาในกลุมผูปวยที่ไดรับการผาตัดแลว พบวา 15% ของผูปวยเหลานี้กลับไปทำงาน
โดยยังมีความบกพรองหรือปญหาจากการบาดเจ็บอยู ในขณะที่ 6% ไมสามารถทำกิจกรรมหรือประกอบอาชีพดังเชน
กอนหนานี้ได (Konradsen et al., 2002) โดยภาวะขอเทาไมมั่นคงเรื้อรัง สามารถเกิดขึ้นไดตั้งแตวัยเด็ก (Guzzanti,
2014; Letts et al., 2003; Mandarakas et al., 2014) เนื่องจากวัยเด็กเปนวัยที่มีการเคลื่อนไหวและมีกิจกรรมใน
ชีวิตประจำวันมาก ซึ่งเพิ่มความเปนไปไดในการเกิดขอเทาแพลงที่สัมพันธกับภาวะขอเทาไมมั่นคง และเมื่อไดรับการ
รักษาที่ไมเหมาะสมหรือการรักษาที่ไมตรงกับปญหาที่เกิดขึ้นจริง จึงสงผลใหเกิดอาการไมพึงประสงคระหวางการทำ
กิจกรรมในชีวิตประจำวันและการกีฬา ซึ่งบางครั้งสงผลใหไมสามารถทำกิจกรรมเหลานี้ไดอีกตอไป (Guzzanti, 2014;
Mandarakas et al., 2014; Webster & Gribble, 2010) จากการศึกษาในกลุมเด็กพบวา ภาวะขอเทาไมมั่นคงเรื้อรัง
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มีความสัมพันธกับการบาดเจ็บในอดีต ซึ่งก็คือตั้งแตครั้งแรกที่เด็กเกิดขอเทาแพลง การศึกษาในวัยรุนชาวไอริชจำนวน
266 คน พบวา มีอาการบาดเจ็บที่ขอเทามากที่สุดเมื่อเทียบกับอวัยวะสวนอื่นๆ (Weir & Watson, 1996) และ
การศึกษาอุบัติการณและความชุกของการบาดเจ็บที่ขอเทาในป 2014 พบวา อัตราการบาดเจ็บที่ขอเทาในวัยเด็กสูง
มากกวาเมื่อเทียบกับวัยรุน (Doherty et al., 2014) การศึกษาความชุกของภาวะขอเทาไมมั่นคงเรื้องรังในกลุมเด็กไทย
พบวามีอุบัติการณการเกิดเชนเดียวกับที่พบในกลุมผูใหญ (Lekskulchai & Kadli, 2020) การศึกษาทั้งหมดดังกลาวบง
บอกวา ภาวะขอเทาไมมั่นคงเรื้อรังเกิดขึ้นในกลุมประชากรเด็ก ฉะนั้น ความบกพรองในดานการรับความรูสึก ควร
ไดรับการแกไข ซึ่งการตรวจประเมินที่มีความถูกตองจะชวยใหเด็กไดรับโปรแกรมการรักษาที่มีความเหมาะสมตอ
ปญหาที่เกิดขึ้นจริงๆ การศึกษาความนาเชื่อถือของการประเมินการรับรูตำแหนงของขอเทาจึงเปนสิ่งจำเปนอยางยิ่ง
โดยเฉพาะในกลุมเด็กที่อวัยวะในรางกายเริ่มมีความสมบูรณเต็มที่ตามชวงอายุ ผูวิจัยจึงเห็นความสำคัญของการตรวจ
ประเมินนี้ และนำไปสูวัตถุประสงคของการศึกษาในครั้งนี้คือ เพื่อศึกษาความนาเชื่อถือของ Biodex Multi-Joint
System 4 สำหรับการประเมินองศาที่คลาดเคลื่อนของการรับความรูสึกที่ขอเทาในกลุมเด็กที่มีภาวะขอเทาไมมั่นคง
เรื้อรัง
วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อศึกษาความนาเชื่อถือของ Biodex Multi-Joint System 4 สำหรับการประเมินองศาที่คลาดเคลื่อนของ
การรับรูตำแหนงของขอเทาในกลุมเด็กที่ภาวะขอเทาไมมั่นคงเรื้อรัง
สมมติฐานการวิจัย
Biodex Multi-Joint System 4 มีความนาเชื่อถือสำหรับการประเมินองศาที่คลาดเคลื่อนของการรับ รู
ตำแหนงของขอเทาในกลุมเด็กที่ภาวะขอเทาไมมั่นคงเรื้อรัง
วิธีดำเนินการวิจัย
ผูเขารวมวิจัย
ผูเขารวมการวิจัยครั้งนี้เปนเด็กหญิงและเด็กชายอายุ 7-12 ป โดยมีเกณฑในการคัดเขาสำหรับผูเขารวม
วิจัยคือ มีคาดัชนีมวลกายอยูในชวง 5th เปอรเซ็นไทล ถึงนอยกวา 85th เปอรเซ็นไทล, มีขอเทาแพลงขางเดียว, มีภาวะ
ขอเทาแพลงครั้งแรกเกิดขึ้นอยางนอย 1 ปกอนเขารวมงานวิจัย, มีประสบการณของภาวะขอเทาไมมั่นคงอยางนอย 2
ครั้ง ภายในระยะเวลา 6 เดือนกอนกอนเขารวมงานวิจัย และมีเกณฑการคัดออกสำหรับผูเขารวมวิจัย คือ มีการ
บาดเจ็บที่รยางคสวนลางในระยะเวลา 3 เดือนกอนเขารวมงานวิจัย, มีประวัติกระดูกแตกหรือหักที่รยางคสวนลาง, มี
ประวัติการผาตัดที่รยางคสวนลาง, มีปญหาทางสายตาที่ไมสามารถแกไขไดดวยการใสเลนสหรือสวมแวนตา, มีปญหา
ทางการไดยินที่ไมสามารถแกไขไดดวยอุปกรณภายนอก, มีภาวะขอตอเคลื่อนไหวไดมากกวาปกติ, มีภาวะขอตอยึดติด
และกลามเนื้อหดสั้น, มีภาวะที่ไมสามารถควบคุมอาการชักได และมีอวัยวะในรางกายขาดหายหรือเกิน หรือผิดรูป
การตรวจวัดความคลาดเคลื่ อนการรับ รูตำแหนง ของขอเทา ดว ย Biodex Multi-Joint System 4
ผูเขารวมวิจัยถูกจัดใหนั่งบนที่นั่งของเครื่อง Biodex Multi-Joint System 4 เริ่มแรกผูเขารวมวิจัย
เคลื่อนไหวขอเทาอยางเต็มที่เทาที่สามารถทำได จากนั้นผูประเมินบันทึกมุมการเคลื่อนไหวสูงสุดที่ผูเขารวมวิจัย
สามารถทำได แลวหักลบออก 5 องศา จะไดมุมเปาหมาย (target angle) ที่ตองการวัด การวัดแบบเคลื่อนไหวให
(passive movement) เครื่องเคลื่อนไหวขอเทาของผูเขารวมวิจัยในตำแหนงมุมเปาหมาย และใหผูเขารวมวิจัยจดจำที่
ตำแหนงนี้เปนเวลา 10 วินาที จากนั้นเครื่องเคลื่อนไหวกลับมาในตำแหนงจุดเริ่มตน โดยเครื่องทำการเคลื่อนไหวขอ
เทาของผูเขารวมวิจัยดวยความเร็วคงที่ 0.5 องศาตอวินาที โดยผูเขารวมวิจัยกดปุมสีดำที่อยูในมือทันทีเมื่อเครื่องได
เคลื่อนขอเทาผานตำแหนงมุมที่จดจำไวกอนหนานี้ สวนการวัดแบบเคลื่อนไหวดวยตนเอง (active movement)
ผูเขารวมวิจัยเคลื่อนไหวขอเทาดวยตนเอง โดยกดปุมสีดำที่อยูในมือทันทีเมื่อตนเองไดเคลื่อนขอเทาผานตำแหนงมุมที่
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จดจำไวกอนหนานี้ การวัดทั้งสองแบบทำซ้ำตำแหนงละ 3 ครั้ง ในทิศทางหมุนขอเทาเขาดานใน (inversion) และหมุน
ขอเทาออกดานนอก (eversion)
การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงวิเคราะห ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง (cross-sectional study)
จำนวนกลุมตัวอยางใชสูตรคำนวณอางอิงจาก Arifin WN. Sample size calculator (web) (Arifin, 2021) ไดขนาด
ตัวอยางที่เหมาะสมคือ 10 ราย วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสถิติสำเร็จรูป SPSS (version 23) สถิติ Intraclass
correlation coefficient (ICC) ถูกใชในการวิเคราะหหาคาความนาเชื่อถือของการวัดซ้ำ ในการศึกษาครั้งนี้กำหนด
ระดับคาความนาเชื่อถือระดับต่ำมีคานอยกวา 0.5 ความนาเชื่อระดับปานกลางมีคา 0.50 ถึง 0.75 ความนาเชื่อระดับ
ดีมีคา 0.75 ถึง 0.90 และความนาเชื่อถือระดับดีเยี่ยมมีคามากกวา 0.90 (Koo & Li, 2016)
ผลการวิจัย
ผูเขารวมวิจัยทั้งหมด 10 รายเปนเด็กชาย 6 ราย เด็กหญิง 4 ราย อายุเฉลี่ย 8.90±1.38 ป น้ำหนักเฉลี่ย
28.73±4.67 กิโลกรัม สวนสูงเฉลี่ย 128.07±5.91 เซนติเมตร คาดัชนีมวลกายเฉลี่ย 17.39±1.30 เปนอาสาสมัครจาก
ชุมชนใกลมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม ซึ่งมีภาวะขอเทาไมมั่นคงเรื้อรังขางเดียว ผลการ
วิเคราะหความนาเชื่อถือในการวัดซ้ำแสดงโดยคา ICC ในตารางที่ 1 โดยพบวาคาเฉลี่ยองศาที่คลาดเคลื่อนของมุมการ
เคลื่อนไหวของขอเทาจากการวัดซ้ำของการเคลื่อนไหวแบบหมุนขอเทาเขาดานในและหมุนขอเทาออกดานนอกมีคา
ความนาเชื่อถืออยูในระดับดี (ICC3,1 = 0.80-0.86)
Table 1. Test-retest reliability of the error degree of ankle joint reproduction angle
The value of the error degree of reproduction testing (°)
Movement
1th assessment
2nd assessment
ICC
95% CI
Mean
SD
Mean
SD
Inversion
4.50
2.39
5.17
2.07
0.40-0.95
0.81
Active
Eversion
6.13
3.01
6.96
3.18
0.38-0.95
0.80
Inversion
5.07
2.92
6.14
3.72
0.53-0.96
0.86
Passive
Eversion
4.53
1.36
4.37
1.98
0.42-0.95
0.82
อภิปรายผล

p-value
0.001
0.002
<0.001
0.001

การศึกษานี้พบวา Biodex Multi-Joint System 4 มีคาความนาเชื่อถือของการวัดซ้ำ สำหรับ การ
ประเมินองศาที่คลาดเคลื่อนของการรับรูตำแหนงของขอเทาอยูในระดี (good reliability) โดยมีคาอยูระหวาง 0.800.86 ซึ่งผลความนาเชื่อถือในการศึกษาครั้งนี้มีความสอดคลองกับการศึกษาในกลุมคนผูใหญที่มีภาวะขอเทาไมมั่นคง
จำนวน 42 คน ซึ่งพบคาความเชื่อถือของการวัดการรับรูตำแหนงของขอเทาสำหรับการหมุนขอเทาเขาดานในและหมุน
ขอเทาออกดานนอกโดยเครื่อง Isokinetic dynamometer มีคา ICC = 0.94-0.98 (Sekir et al., 2008) และยังพบ
คา ICC = 0.82-0.98 สำหรับการวัดความแข็งของกลามเนื้อรอบขอเทา ซึ่งมีความสอดคลองกับงานที่ศึกษาในกลุม
นักกีฬาสุขภาพดีจำนวน 20 คน ที่พบคาความนาเชื่อถือของ Biodex Multi-Joint System 4™ สำหรับการประเมิน
ความแข็งแรงของกลามเนื้อที่ใชในการหมุนขอเทาเขาดานในและหมุนขอเทาออกดานนอก อยูในระดับดีถึงดีเยี่ยม โดย
มีคา ICC = 0.87-0.96 (Tankevicius et al., 2013) เชนเดียวกับการศึกษาในกลุมคนสุขภาพดีจำนวน 30 คน โดยใช
Biodex dynamometer ในการประเมินความแข็งแรงของกลามเนื้อกระดกขอเทา พบวา Biodex dynamometer มี
คาความนาเชื่อถืออยูในระดับปานกลางถึงดี โดยมีคา ICC = 0.61-0.93 (Holmbäck et al., 1999) การศึกษาที่ผาน
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มาสนับสนุนการใช Biodex machine ในการตรวจประเมินความบกพรองในรางกาย โดยกลาววา Biodex machine
เปน เครื่องมื อที่ มีค วามถู ก ต องและแม น ยำ (Taylor et al., 1991) โดยถูกใชเพื่ อประเมิน ความบกพร องในการ
เคลื่อนไหวของรางกายรวมถึงทดสอบความสามารถของในการรับรูตำแหนงของขอเทา การศึกษาครั้งนี้จึงสนับสนุนผล
การศึกษาที่ผานมา (Lekskulchai & Kadli, 2017; Lim & Tan, 2009; Sekir et al., 2008) และบงบอกไดวา Biodex
Multi-Joint System 4 สามารถใชตรวจประเมินความบกพรองในการรับรูตำแหนงของขอเทาในกลุมเด็กที่มีภาวะขอ
เทาไมมั่นคงเรื้อรังได
สรุปผลการวิจัย
Biodex Multi-Joint System 4 แสดงค า ความน า เชื ่ อ ถื อ ของการวั ด ซ้ ำ สำหรั บ การประเมิ น องศาที่
คลาดเคลื่อนของการรับรูตำแหนงของขอเทาอยูในระดับสูง ขอมูลจาการศึกษาครั้งนี้จึงสรุปไดวา Biodex Multi-Joint
System 4 มีความนาเชื่อถือสำหรับการตรวจประเมินองศาที่คลาดเคลื่อนในการรับรูตำแหนงของขอเทาในเด็กที่มี
ภาวะขอเทาไมมั่นคงเรื้อรัง
ขอเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช
จากการศึกษาครั้งนี้ แสดงใหเห็นวาการใช Biodex Multi-Joint System 4 ในการประเมินการรับรูตำแหนง
ของขอเทาเด็ก อายุ 7-12 ป มีระดับคาความเชื่อถือไดในระดับสูง และเปนการประเมินที่ใหผลการประเมินเชิงปริมาณ
จึงเหมาะสมตอการวิจัยที่ใชประเมินองศาที่คลาดเคลื่อนของการรับรูตำแหนงการหมุนเขาและหมุนออกของขอเทา
เปนตัวแปรในการประเมินประสิทธิภาพของการรักษา หรือโปรแกรมการออกกำลังกายในเด็กกลุมนี้ตอไป
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาการรับรูตำแหนงของขอเทา ในดานการเคลื่อนไหวขอเทาในทาหมุน
เขาและหมุนออก ในการศึกษาครั้งตอไปควรศึกษาการเคลื่อนไหวทาอื่นของขอเทารวมดวย ไดแก การกระดกขอเทา
ขึ้นและลง เพื่อใหมีขอมูลการเคลื่อนไหวขอเทาที่ครบถวนมากขึ้น
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