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ค่าเพิ่มมากขึ ้น ขณะที่ step length, single support,
บทคัดย่ อ
stride length, speed และ cadence มีคา่ ลดลงอย่างมี
ที่มาและความสาคัญ: มีหลักฐานงานวิจัยที่แสดงให้
นัยสาคัญทางสถิติเมื่อเปรี ยบเทียบกับสถานการณ์ STเห็นว่าการใช้ โทรศัพท์ ขณะเดินส่งผลต่อความเร็ วการ
W และ DT1 อย่างไรก็ตาม ไม่พบความแตกต่างอย่างมี
เดิน ความมัน่ คงร่ างกายและประสิทธิ ภาพงานการใช้
นัย สาคัญ ทางสถิ ติ ข องตัว แปรร้ อยละจ านวนเพลงที่
โทรศัพท์ ผลกระทบเหล่านี ้มักถูกรายงานขณะทดสอบ
เลือกถูกต้ องระหว่างแต่ละสถานการณ์
ให้ เ ดิ น บนพื น้ ถนน อย่ า งไรก็ ต าม ยัง ไม่ มี ก ารศึ ก ษา
สรุ ปการศึกษา: ตัวแปรการเดินเปลีย่ นแปลงตามปั จจัย
ผลกระทบเหล่านีใ้ นขณะเดินบนลูว่ ิ่งซึ่งถูกควบคุมให้ มี
ความเร็ ว การเดิ น เป็ นหลัก เมื่ อ เปรี ย บเที ย บระหว่า ง
ความเร็ วคงที่เท่ากับความเร็ วตามถนัดของอาสาสมัคร
สถานการณ์ ST-W และ DT1 ขณะที่อาสาสมัครทาการ
วั ต ถุ ป ระสงค์ : วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการศึ ก ษาเพื่ อ
ค้ นหาเพลงตามคาบอกขณะเดินที่ความเร็ วเดียวกันพบ
เปรี ยบเทียบตัวแปรการเดินขณะเดินบนลูว่ ิ่งและร้ อยละ
การเปลี่ยนแปลงของตัวแปร percentage of single
จ านวนเพลงที่ เ ลื อ กถูก ต้ อ ง ระหว่ า ง 4 สถานการณ์
และ double support
ประกอบด้ วย 1) งานเดินอย่างเดียวที่ความเร็ วตามถนัด
(ST-W) 2) งานค้ นหาเพลงตามค าบอกขณะเดิ น ที่
ABSTRACT
ความเร็ ว เดี ย วกับ งานเดิ น อย่ า งเดี ย ว (DT1) 3) งาน
Background: Using a smartphone while walking
ค้ นหาเพลงตามคาบอกขณะเดินที่ความเร็ วตามถนัด
has been reported to effect gait speed, gait
(DT2) 4) งานนัง่ ค้ นหาเพลงตามคาบอก (ST-S)
stability and efficiency of using smartphone
วิธีการ: อาสาสมัครจานวน 30 คน เข้ าร่ วมการศึกษานี ้
performance. These effects were mostly reported
อาสาสมัครทาการทดสอบงานทัง้ 4 สถานการณ์ แต่ละ
during overground walking however their effects
สถานการณ์ ถูกทดสอบซา้ 3 ครั ง้ แต่ละครั ง้ จะบันทึก
during treadmill walking with constant subject’s
ข้ อมูลเป็ นเวลา 2 นาที
preferred speed have not been studied yet.
ผลการศึ ก ษา: เมื่ อ มี ก ารค้ น หาเพลงขณะเดิ น ด้ ว ย
Objectives: The aim of this study was to compare
ความเร็ วถูกกาหนดให้ เท่ากัน ค่า percentage of total
temporospatial gait parameters and percentage of
double support ในสถานการณ์ DT1 มีค่าเพิ่มมากขึ ้น
corrected songs between 4 conditions including
และ percentage of single support มีค่าน้ อยลงเมื่อ
1) walking at preferred speed, single task (ST-W)
เปรี ยบเทียบกับสถานการณ์ ST-W เมื่อเปรี ยบเทียบ
2) searching a song while walking at ST-W’s
ระหว่างสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนความเร็ วการเดิน ผล
speed (DT1) 3) searching a song while walking at
การศึกษาพบค่าเฉลี่ยในสถานการณ์ DT2 ของตัวแปร
preferred speed (DT2) 4) song searching in sitting
step time, total double support และ stride time มี
position (ST-S).
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การเปลีย่ นแปลงของตัวแปรการเดินขณะเดินบนลูว่ ิ่งที่ความเร็วตามถนัด
ระหว่างมีและไม่มีการค้ นหาเพลงตามคาบอก
Methods: Thirty healthy subjects were participated
ทางานสองอย่างพร้ อมๆกัน ระบบกลไกของสมองจะมี
in this study. They were tested for 2 minutes in
การปรั บ เพื่ อ ให้ ท างานทั ง้ สองชิ น้ ได้ ส าเร็ จ อย่ า งมี
each trial and 3 repetitions in each condition.
ประสิทธิ ภาพสูงที่สดุ อย่างไรก็ตาม ประสิทธิ ภาพของ
Results: Higher in percentage of total double
การทางานชิ ้นใดชิ ้นหนึง่ หรื อทังสองชิ
้
้นอาจลดต่าลงเมื่อ
support and lower in percentage of single support
เปรี ยบเทียบกับทางานอย่างเดียว ดังนัน้ การทางานสอง
and were shown in DT1 compared to ST-W.
อย่างในเวลาเดียวกัน เช่น การใช้ โทรศัพท์ขณะเดินจึง
Results of comparison between different walking
อาจก่อให้ เกิดความเสีย่ งต่อการหกล้ มหรื อได้ รับบาดเจ็บ
speeds showed that step time, stride time and
ขณะเดิน1-3 รวมถึงประสิทธิภาพจากงานการใช้ โทรศัพท์
total double support was higher in DT2; however,
ลดลงก็เป็ นได้ 2, 3 จากการทบทวนวรรณกรรมงานวิจยั ที่
step length, single support, stride length, speed
เกี่ยวข้ องกับการพิมพ์ข้อความในโทรศัพท์ขณะเดินบน
and cadence were lower in DT2 than ST-W and
พื ้นถนนพบว่า อาสาสมัครเดินช้ าลงอย่างมีนัยสาคัญ
DT1. No significant difference was found in
ทางสถิ ติเ มื่ อ เที ยบกับ ขณะเดิ น อย่างเดี ย ว 4, 5 ความ
percentage of corrected songs between each
แม่นยาในการพิมพ์ข้อความลดลง4, 5 และความสามารถ
conditions.
ในการทรงตัวลดลง 6 เมื่อศึกษาในรายละเอียดตัวแปร
Conclusion: The change of gait parameters is
การเดิน (temporospatial gait parameter) 8-12 พบว่า
dependent on gait speed. Compared to ST-W,
ขณะที่เดินร่ วมกับพิมพ์ข้อความ อาสาสมัครมี ความเร็ ว
walking with song searching task at same speed
การเดินลดลง (gait speed) ระยะก้ าวขาสันลง
้ (step
demonstrated changes in percentage of single
length) จานวนก้ าวต่อนาทีลดลง (cadence) ช่วงเวลา
and double support parameters.
ที่เท้ าทังสองรั
้
บน ้าหนักนานขึ ้น (double support time)
และตาแหน่งการวางเท้ าเบี่ยงออกทางด้ านข้ างมากขึ ้น
Keywords: Dual task, Treadmill walking, Gait,
ซึ่ ง ลั ก ษณะการเดิ น ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปนี เ้ ป็ นการ
Smartphone, Cognitive function
ปรับเปลี่ยนของร่ างกายเพื่อที่จะสามารถเดินพร้ อมกับ
พิมพ์ข้อความได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สดุ
บทนา
จากการทบทวนวรรณกรรมจะเห็ น ได้ ว่ า
โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ ทโฟนถือเป็ นอุปกรณ์
งานวิจัยส่วนใหญ่ ศึกษาขณะเดิน บนพืน้ บนราบที่ไม่มี
สื่ อ สารที่ มี บ ทบาทในชี วิ ต ประจ าวั น เป็ นอย่ า งมาก
การก าหนดความเร็ ว การเดิ น ผลการศึ ก ษามี ก าร
ถึงแม้ ว่าการใช้ สมาร์ ทโฟนจะทาให้ การดาเนินกิจกรรม
รายงานออกมาไปในทิศทางเดียวกันคือ เมื่ออาสาสมัคร
ต่างๆประจาวันมีความสะดวกสบายยิ่งขึ ้นแต่ก็มรี ายงาน
ใช้ สมาร์ ทโฟนร่ วมด้ วยขณะเดิน อาสาสมัครจะปรับลด
ถึงอุบตั ิเหตุที่เกิดขึ ้นจากการใช้ โทรศัพท์ขณะทากิจกรรม
ความเร็ วการเดินลงซึง่ ส่งผลให้ ตวั แปรการเดินอื่นๆมีการ
อื่นพร้ อมๆกันอยู่บ่อยครัง้ ตัง้ แต่อุบตั ิเหตุเล็กน้ อย เช่น
เปลี่ ย นแปลงตามที่ ก ล่ า วไว้ อย่ า งไรก็ ต าม บาง
การสะดุด หกล้ ม หรื ออุบตั ิเหตุใหญ่ เช่น อุบตั ิเหตุรถชน
สถานการณ์ ในชีวิตประจาวันการปรับลดความเร็ วการ
จากการข้ ามถนน ที่อาจก่อให้ เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ 1-3
เดิ นให้ ช้ าลงอาจไม่สามารถทาได้ เช่ น ขณะเดิ นออก
ปกติ ส มองจะมี ห น้ าที่ ห ลัก ในการรวบรวม
ก าลัง กายบนลู่วิ่ ง ซึ่ ง อาสาสมัค รจ าเป็ นต้ อ งควบคุม
ประมวลผล คิ ด วิ เ คราะห์ ข้ อมู ล ก่ อ นส่ ง ค าสั่ง ลงมา
ความเร็ วการเดินให้ คงที่สม่าเสมอ หากมีการปรั บลด
ควบคุมให้ ร่างกายเคลื่อนไหวหรื อทากิ จกรรมได้ อย่าง
ความเร็ วการเดิ น ลงในสถานการณ์ ดั ง กล่ า วอาจ
เหมาะสม อย่างไรก็ตามหากอยู่ในสถานการณ์ที่มีการ
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การเปลีย่ นแปลงของตัวแปรการเดินขณะเดินบนลูว่ ิ่งที่ความเร็ วตามถนัด
ระหว่างมีและไม่มีการค้ นหาเพลงตามคาบอก
ก่อให้ เกิ ดอันตรายร้ ายแรงอื่นตามมา เช่น หกล้ มหรื อ
ออกมาทางตัว แปรการเดิ น ขณะเดิ น บนลู่วิ่ ง ร่ ว มกั บ
เลื่อ นไถลตกจากลู่วิ่ ง ถึ ง แม้ ว่า ปั จ จุบัน ยัง ไม่มี ก าร
ค้ นหาเพลงจากสมาร์ ทโฟนในสถานการณ์ที่มีความเร็ ว
รายงานเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิ ดขึ ้นจากการใช้ โทรศัพท์
การเดินแตกต่างกัน
สมาร์ ทโฟนขณะเดินบนลูว่ ิ่งโดยตรง แต่มีการศึกษาที่
วิธีการวิจัย
รายงานถึ ง อัต ราการเกิ ด อุบัติ เ หตุข ณะใช้ เครื่ อ งออก
กลุม่ ตัวอย่าง
กาลังกาย เช่น เดินบนลูว่ ิ่งหรื อปั่ นจักรยาน ซึง่ อัตราการ
อาสาสมัครวัยรุ่ นสุขภาพดี จานวน 30 คน ที่มี
เกิดอุบตั ิเหตุเหล่านี ้มีมากถึง 5.2% ของอุบตั ิเหตุทงหมด
ั้
อายุระหว่าง 18-25 ปี ดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ 18.5ที่ เ กิ ด ขึ น้ ในศู น ย์ อ อกก าลั ง กาย และ 70.7 % ของ
22.9 kg/m2 สามารถเดินได้ เองโดยไม่ต้องมีเครื่ องช่วย
อุบัติเหตุนีเ้ กิ ดจากการพลัดตกหกล้ มหรื อลื่น ไถลจาก
เดิน มีระบบสายตาที่ปกติหรื อสามารถแก้ ไขให้ ปกติได้
อุปกรณ์ออกกาลังกายเหล่านี13้ ด้ วยเหตุนี ้ผู้วิจยั จึงสนใจ
ใช้ โทรศัพท์ สมาร์ ทโฟนระบบหน้ าจอสัมผัสเป็ นประจา
ศึกษาตัว แปรกการเดินขณะทางานชิ น้ ที่สองร่ วมด้ ว ย
อย่างน้ อย 6 เดือนก่อนเข้ าร่วมการศึกษา เข้ าใจคาพูด มี
ร่ วมกับการเดินบนลู่วิ่ง ทังในกรณี
้
ขณะเดินที่ความเร็ ว
ทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยได้ ไม่มีภาวะสมอง
ตามถนัดขณะทางานสองอย่างพร้ อมกันและกรณีขณะ
เสื่อมประเมินจากการทดสอบโดยแบบทดสอบสภาพ
เดินที่ความเร็ วตามถนัดขณะทางานเดินอย่างเดียว ผล
สมองเบื ้องต้ นฉบับภาษาไทย (MMSE-Thai 2002) ได้
จากการศึกษาครัง้ นี ้จะทาให้ ทราบว่าตัวแปรการเดินที่
คะแนนมากกว่า 22 คะแนน ไม่มีประวัติเกี่ยวกับความ
เปลี่ยนแปลงไปตามแต่สถานการณ์ นนเป็
ั ้ นผลที่เกิดขึ ้น
ผิดปกติทางระบบประสาทที่เกี่ยวข้ องกับการทรงตัว ไม่
จากปั จ จัย การปรั บ เปลี่ย นความเร็ ว การเดิ นหรื อ จาก
เคยได้ รับอุบตั ิเหตุร้ายแรงและการผ่าตัดใดๆบริ เวณขา,
ปั จจัยงานชิ ้นที่สองหรื อจากทังสองปั
้
จจัยร่วมกัน
เท้ าและหลังภายใน 1 ปี และยินดีที่จะเข้ าร่ วมการวิจยั
ในการศึกษาครัง้ นี ้ผู้วิจัยสนใจเปรี ยบเทียบตัว
เกณฑ์การคัดออกประกอบด้ วย การบาดเจ็บหรื ออาการ
แปรการเดิ น และร้ อยละจ านวนเพลงที่ เ ลื อ กถูก ต้ อ ง
ปวดบริ เวณหลังและขาที่ส่งผลหรื อขัดขวางต่อการเดิน
ระหว่าง 4 สถานการณ์ ได้ แก่ งานเดินบนลูว่ ิ่งอย่างเดียว
ปกติภายในระยะเวลา 1 เดือนก่อนเข้ าร่วมงานวิจยั การ
ที่ความเร็ วตามถนัดของอาสาสมัคร (ST-W), งานค้ นหา
ประเมินตามเกณฑ์การคัดเข้ าและคัดออกจะประเมิน
เพลงตามคาบอกขณะเดินบนลู่วิ่ง ที่ความเร็ วเดียวกับ
จากการสอบถามและการสังเกต การศึกษานี ้ผ่านการ
งานเดินอย่างเดียว (DT1) ,งานค้ นหาเพลงตามคาบอก
รับรองด้ านจริ ยธรรมจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการ
ขณะเดิน บนลู่วิ่ ง ที่ ความเร็ ว ตามถนัดของอาสาสมัค ร
วิ จั ย ในมนุ ษ ย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
ขณะทางานสองอย่างพร้ อมกัน (DT2) และงานนัง่ ค้ นหา
ศรี นคริ นทรวิโรฒ (HSPT 2015-004)
เพลงตามคาบอก (ST-S) ตัวแปรการเดินที่สนใจศึกษา
ประกอบด้ วย step length, step time, stride length,
stride time, cadence, percentage of single
support, percentage of double support และ
speed ซึ่ ง ตั ว แปรเหล่ า นี จ้ ะเปรี ยบเที ย บระหว่ า ง
สถานการณ์ ST-S, DT1 และ DT2 สาหรับค่าร้ อยละ
จ านวนเพลงที่ เ ลื อ กถู ก ต้ อ งใช้ เปรี ย บเที ย บระหว่ า ง
สถานการณ์ ST-W, DT1 และ DT2 ผลการศึกษานี ้ จะ
ท าให้ ทราบรู ป แบบการปรั บ ตัว ของร่ า งกายที่ แ สดง

เครื่ องมือ
อุ ป กรณ์ แ ละเครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ ในการวิ จั ย นี ้
ประกอบด้ วย เครื่ องชั่ ง น า้ หนั ก และวั ด ความสู ง
แบบทดสอบสภาพสมองเบื อ้ งต้ นฉบั บ ภาษาไทย
(MMSE-Thai 2002) เข็มขัดพยุงเพื่อความปลอดภัย ลู่
วิ่ ง ระบบสายพานพร้ อมโปรแกรมวิ เ คราะห์ ก ารลง
น ้าหนักขณะเดินรุ่ น Treadmill Zebris FDM-T โทรศัพท์
สมาร์ ทโฟนระบบหน้ าจอสัมผัสขนาด 6.22 x 3.06 x
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การเปลีย่ นแปลงของตัวแปรการเดินขณะเดินบนลูว่ ิ่งที่ความเร็วตามถนัด
ระหว่างมีและไม่มีการค้ นหาเพลงตามคาบอก
0.28 นิว้ น ้าหนัก 172 กรัม เพลงที่มีชื่อ เพลงเป็ น
การทดสอบ เมื่ อเริ่ มต้ นทดสอบผู้วิจัยเริ่ ม เปิ ดลู่วิ่งและ
ภาษาไทยบรรจุในโทรศัพท์ 500 เพลง รายการชื่อเพลง
ปรั บ ระดับ ความเร็ ว ของสายพานเพิ่ ม ขึน้ ที ละ 0.1
10 รายการ ในแต่ละรายการประกอบด้ วยรายชื่อเพลง
กิ โลเมตร/ชั่วโมง (0.028 เมตร/วิน าที ) โดยผู้วิจัยจะ
20 เพลง รวมทังสิ
้ ้นมี 200 ชื่อเพลงที่ไม่ซ ้ากัน รายการ
ค่อยๆ ปรับความเร็ วเพิ่มขึ ้นอย่างช้ าๆ เพื่อให้ อาสาสมัคร
เพลงที่ 1 กาหนดไว้ ใช้ สาหรับขณะหาความเร็ วการเดิน
สามารถปรับระดับการเดินได้ ผู้วิจยั ปรับระดับความเร็ ว
ตามถนั ด ขณะเดิ น ร่ ว มกั บ ค้ นหาเพลงตามค าบอก
เพิ่มขึน้ จนกระทั่งอาสาสมัครแจ้ งว่าเป็ นความเร็ วการ
รายการเพลงที่ 2-4 กาหนดไว้ ใช้ สาหรับสถานการณ์นงั่
เดิ น ปกติ ที่ ส บาย จากนัน้ ผู้วิ จัย ปรั บ ระดับ ความเร็ ว
ค้ นหาเพลงตามคาบอก (ST-S) รายการเพลงที่ 5-7
เพิ่มขึน้ จนกระทั่งอาสาสมัครแจ้ งว่าเป็ นความเร็ วการ
กาหนดไว้ ใช้ สาหรับสถานการณ์ งานค้ นหาเพลงตามคา
เดินที่เร็ วเกินไปทาให้ ร้ ูสกึ ไม่สบาย จากนันผู
้ ้ วิจยั ปรับลด
บอกขณะเดิ น ที่ค วามเร็ วเดี ยวกับงานเดิ น อย่า งเดี ย ว
ระดับความเร็ วของสายพานลงมาทีละ 0.1 กิโลเมตร/
(DT1) และ รายการเพลงที่ 8-10 กาหนดไว้ ใช้ สาหรับ
ชั่วโมง อย่างช้ าๆ มาจนกระทั่งอาสาสมัครแจ้ งว่าเป็ น
สถานการณ์ ง านค้ น หาเพลงตามค าบอกขณะเดิ น ที่
ความเร็ วในการเดินปกติที่สบายอีกครัง้ ผู้วิจยั บันทึกค่า
ความเร็ วตามถนัด (DT2) ผู้วิจยั กาหนดให้ แต่ละเพลงใน
ความเร็ ว การเดิ น ปกติ ค รั ง้ สุ ด ท้ ายนี แ้ ละใช้ เป็ นค่ า
รายชื่ อ เพลงมี จ านวนพยางค์ ร ะหว่ า ง 2-5 พยางค์
ความเร็ วการเดินตามถนัดขณะเดินอย่างเดียว (PS1) ใน
นอกจากนี ้ได้ ควบคุมขนาดตัวอักษรบนจอโทรศัพท์ให้ มี
สถานการณ์ ST-W และสถานการณ์ DT1 อาสาสมัคร
ขนาดใหญ่ ที่ สุด และก าหนดระดับ ความคมชั ด ของ
จะไม่ ท ราบถึ ง ความเร็ ว การเดิ น ที่ ใ ช้ ทดสอบตลอด
หน้ าจอโทรศัพท์ให้ อยูใ่ นระดับมากที่สดุ ตลอดการศึกษา
การศึ ก ษา และตลอดเวลาที่ อ าสาสมัค รเดิ น บนลู่วิ่ ง
ผู้ วิ จั ย จะคอยระวั ง อยู่ ท างด้ านข้ างอย่ า งใกล้ ชิ ด
ขันตอนการศึ
้
กษา
ตลอดเวลา เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์อาสาสมัคร
1. อาสาสมัครที่ผ่านเกณฑ์การคัดเข้ าและคัดออกลงชื่อ
สามารถจั บ ราวทางด้ านข้ างลู่ วิ่ ง ผู้ วิ จั ย จะให้ การ
ในใบยินยอมเข้ าร่วมการวิจยั ผู้วิจยั อธิบายกระบวนการ
ช่วยเหลือโดยการจับเข็มขัดพยุง ปรับลดความเร็ วของ
ทดสอบแก่ อ าสาสมัค ร โดยในขณะท าการทดสอบ
สายพานและหยุดการทดสอบทันที
อาสาสมัครสวมใส่เสื ้อผ้ าที่ไม่ขดั ขวางการเคลือ่ นไหว ใส่
4. อาสาสมัครนัง่ พัก 2 นาที จากนันท
้ าการทดสอบหา
รองเท้ าผ้ าใบของอาสาสมัคร และเข็มขัดพยุงตลอดการ
ความเร็ วตามถนัดขณะเดินร่ วมกับค้ นหาเพลงตามคา
ทดสอบ
บอก (preferred speed2, PS2) อาสาสมัครถูกทดสอบ
2. อาสาสมัครฝึ กใช้ โทรศัทพ์สมาร์ ทโฟนที่กาหนดในท่า
โดยให้ ค้นหาเพลงตามคาบอกขณะเดิน ซึ่งผู้วิจยั จะเป็ น
นัง่ เป็ นเวลา 10 นาที โดยให้ ฝึกถือ เลื่อนหน้ าจอระบบ
ผู้บอกรายชื่อเพลงตามลาดับจากรายการเพลงที่ 1 เมื่อ
สัม ผัสขึน้ ลง และค้ นหาเพลงเพื่ อให้ ค้ ุน ชิ น ในการถื อ
เริ่ ม ต้ นการทดสอบอาสาสมัค รยื น บนลู่วิ่ ง พร้ อมถื อ
โทรศัพ ท์ อ าสาสมัค รสามารถเลือ กถื อ สองมื อ หรื อ มื อ
โทรศัพท์สมาร์ ทโฟนด้ วยมือทังสองข้
้
าง ผู้วิจยั เริ่ มเปิ ดลู่
เดียวแล้ วแต่ความถนัด จากนันฝึ
้ กซ้ อมเดินบนลู่วิ่ งเป็ น
วิ่ ง และปรั บ ค่ อ ยๆเพิ่ ม ความเร็ ว ของลู่วิ่ ง ขึ น้ ที ล ะ 0.1
เวลา 5 นาทีเพื่อให้ เกิดความคุ้นชิน จากนันนั
้ ง่ พัก 2
กิโลเมตร/ชัว่ โมง ร่ วมกับบอกรายชื่อเพลง ขันตอนการ
้
นาที
หาความเร็ วตามถนัดนี ้จะทาการทดสอบเช่นเดียวกันกับ
3. ผู้วิจัยทดสอบหาความเร็ วตามถนัดขณะเดินอย่าง
การหาความเร็ วตามถนัดขณะเดินอย่างเดียว คาสัง่ ที่ใช้
เดียว14 (preferred speed1, PS1) ในการทดสอบ
คือให้ อาสาสมัครเดินพร้ อมค้ นหาเพลงตามชื่อที่ผ้ วู ิจัย
อาสาสมัครจะเดินบนลูว่ ิ่ง มือสองข้ างไม่จบั ราวด้ านข้ าง
บอกและกดเล่นเพลงนันให้
้ ถกู ต้ องมากที่สดุ โดยผู้วิจัย
แกว่งแขนตามปกติ สายตามองตรงไปด้ านหน้ าตลอด
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การเปลีย่ นแปลงของตัวแปรการเดินขณะเดินบนลูว่ ิ่งที่ความเร็ วตามถนัด
ระหว่างมีและไม่มีการค้ นหาเพลงตามคาบอก
จะบอกชื่ อเพลงตามลาดับ เพลงในรายการเพลงและ
กรณีสมุ่ ได้ หมายเลข 1: อาสาสมัครทดสอบใน
บอกชื่ อ เพลงล าดั บ ต่ อ ไปเมื่ อ ได้ ยิ น เสี ย งเพลงที่
สถานการณ์ DT1 คือเดินที่ความเร็ วเดียวกับงานเดิน
อาสาสมัค รกดเล่น ดัง ขึน้ ผู้วิ จัยบัน ทึก คะแนนเพลงที่
อย่างเดียวร่ วมกับการค้ นหาเพลงตามคาบอกตามลาดับ
ถูกต้ อง ในกรณีที่อาสาสมัครเลือกเล่นเพลงผิด ผู้วิจยั จะ
รายการเพลงที่ 5-7 ตามลาดับ
บอกรายชื่ อเพลงลาดับต่อไปทันที ความเร็ ว ตามถนัด
กรณีสมุ่ ได้ หมายเลข 2: อาสาสมัครทดสอบใน
ขณะเดินร่ วมกับค้ นหาเพลงตามคาบอก (PS2) นี ้จะถูก
สถานการณ์ DT2 คือเดินที่ความเร็ วตามถนัดขณะ
กาหนดให้ ใช้ ในการทดสอบในสถานการณ์ DT2
ทางานสองอย่า งร่ ว มกับ การค้ น หาเพลงตามค าบอก
5. อาสาสมัครสุม่ ลาดับการทดสอบงาน ST-S และงาน
ตามลาดับรายการเพลงที่ 8-10 ตามลาดับ
ST-W โดยแต่ละงานจะถูกทดสอบซ ้า 3 ครัง้ ผู้วิจยั แบ่ง
ในการทดสอบทัง้ 2 สถานการณ์ อาสาสมัคร
สลากออกเป็ น 3 กอง ในแต่ละกองจะมีสลากหมายเลข
เดินบนลูว่ ิ่งเป็ นเวลา 2 นาที 30 วินาที ผู้วิจยั จะเริ่ มบอก
1 และ 2 แทนงานข้ างต้ น อาสาสมัครสุม่ จับหมายเลขใน
ชื่อเพลงแรกแก่อาสาสมัครเมื่อเวลาผ่านไป 15 วินาที
แต่ละกองและทาการทดสอบตามงานที่หมายเลขนัน้
และจะบอกชื่อเพลงลาดับต่อไปเมื่อได้ ยินเสียงเพลงที่
กาหนดตามลาดับ อาสาสมัครจะได้ นงั่ พัก 2 นาทีหรื อ
อาสาสมัครกดเล่นดังขึ ้น หากอาสาสมัครกดเล่นเพลง
จนกว่าไม่มีอาการเมื่อยล้ าระหว่างแต่ละการทดสอบ
ผิ ด ผู้ วิ จั ย จ ะ บ อ ก ชื่ อ เ พล ง ใ น ล า ดั บ ต่ อ ไ ป ทั น ที
กรณีสมุ่ ได้ หมายเลข 1: อาสาสมัครทดสอบใน
อาสาสมัครเดินพร้ อมค้ นหาเพลงตามคาบอกจากผู้วิจยั
สถานการณ์ ST-S คือ ค้ นหาเพลงตามคาบอกให้ ถกู ต้ อง
เป็ นเวลา 2 นาที จากนัน้ ปรั บ ลดความเร็ ว ของลู่วิ่ง จน
มากที่สดุ ภายใน 2 นาทีขณะนัง่ บนเก้ าอี ้ ตามรายการ
หยุดนิ่งในช่วง 15 วินาทีสดุ ท้ าย ในการทดสอบนีผ้ ้ วู ิจยั
เพลงที่ 2-4 ผู้วิจยั บันทึกจานวนเพลงที่อาสาสมัครเลือก
บันทึกค่าข้ อมูลตัวแปรการเดิน จานวนเพลงทังหมดที
้
่
ได้ ถูกต้ องที่ มากที่ สุดภายในเวลา 2 นาที ในกรณี ที่
ผู้วิจยั บอกและจานวนเพลงที่อาสาสมัครเลือกได้ ถกู ต้ อง
อาสาสมัครเลือกเล่นเพลงผิด ผู้วิจยั จะบอกรายชื่อเพลง
ตลอดช่วง 2 นาที หากอาสาสมัครของยุติระหว่างการ
ลาดับต่อไปทันที
ทดสอบในแต่ละครั ง้ ทางผู้วิจัยจะทาการบันทึกข้ อมูล
กรณีสมุ่ ได้ หมายเลข 2: อาสาสมัครทดสอบใน
นัน้ ๆไว้ และไม่ ท าการทดสอบในสถานการณ์ นัน้ ซ า้
สถานการณ์ ST-W คือ เดินบนลู่วิ่งด้ วยความเร็ ว PS1
ลาดับขันตอนการทดสอบแสดงในรู
้
ปที่1
ทังหมดระยะเวลา
้
2 นาที 30 วินาที ผู้วิจัยทาการเก็บ
บันทึกข้ อมูลตัวแปรการเดินและกาหนดให้ อาสาสมัคร
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
มองตรงทางด้ านหน้ าไม่ให้ ก้มมองเท้ าหรื อมองสิ่งรอบ
ผู้วิจัยคานวณค่าร้ อยละจานวนเพลงที่เลือ ก
ข้ าง ไม่จับราวด้ านข้ า งลู่วิ่ง ขณะเดิน ผู้วิจัย เริ่ มบันทึก
ถูกต้ องในแต่ละรอบการทดสอบตามสูตรดังนี ้
ข้ อมูลตัวหลังจากเริ่ มเดิน แล้ ว 15 วินาที โดยจะบันทึก
ข้ อมูล 2 นาที และค่อยๆ ปรับลดความเร็ ว ของลู่วิ่งจน
หยุดนิ่งในช่วง 15 วินาทีสดุ ท้ าย
ผู้วิจัยหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
6. อาสาสมัครนั่งพัก 2 นาที จากนัน้ สุ่ม ลาดับการ
ของร้ อยละจานวนเพลงที่เลือกถูกต้ องและตัวแปรการ
ทดสอบระหว่างงาน DT1 และงาน DT2 โดยแต่ละงาน
เดิน ได้ แก่ step length, step time, stride length,
จะทดสอบ 3 ครัง้ ผู้วิจยั กาหนดการสุม่ เป็ นแบบเดียวกับ
stride time, percentage of single support,
การสุม่ ลาดับการทดสอบงาน ST-S และงาน ST-W
percentage of double support, cadence และ
speed จากนันใช้
้ สถิติ Kolmogorov – Smirnov Tests
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รูปที่1 แผนภูมิลาดับขันตอนการทดสอบ
้
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ผลการวิจัย
ทดสอบการกระจายตัวของข้ อมูล พบว่า ข้ อมูลมีการ
ข้ อ มูลพื น้ ฐานของ อาสาสมัครเพศชายและ
กระจ ายตั ว แบบโค้ งปกติ จึ งใช้ สถิ ติ repeated
หญิงสุขภาพดี จานวน 30 คน ที่มีอายุระหว่าง 18-25 ปี
measures ANOVA และ post hoc test ด้ วย
ดัชนีมวลกายอยูใ่ นเกณฑ์ 18.5-22.9 kg/m2 ดังแสดงใน
Bonferroni เปรี ยบเทียบความแตกต่างของตัวแปรการ
ตารางที่ 1
เดินระหว่างสถานการณ์ ST-W, DT1 และ D2 และร้ อย
ละจานวนเพลงที่เลือกถูกต้ องระหว่างสถานการณ์ STS, DT1 และ DT2 โดยกาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติ
p ≤ 0.05

ร้ อยละจานวนเพลงที่เลือกถูกต้ อง
จากการคานวณทางสถิติเปรี ยบเทียบระหว่าง
งานค้ นหาเพลงในทัง้ 3 สถานการณ์ ผลการศึกษาไม่
พบความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติของร้ อยละ
จ านวนเพลงที่ เ ลื อ กถู ก ต้ องในทั ง้ 3 สถานการณ์
รายละเอียดแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่1 ข้ อมูลพื ้นฐานของอาสาสมัคร
ข้ อมูล
อายุ (ปี )
น ้าหนัก (กิโลกรัม)
ส่วนสูง (เซนติเมตร)
ค่าดัชนีมวลกาย (กิโลกรัม/เมตร2)
เพศ
หญิง: 22 , คนชาย: 8 คน

จานวน 30 คน
Mean + SD
20.84 + 1.78
56.64 + 5.97
164.02 + 7.14
21.07 + 1.41

Range
18 - 24
43 - 70
150 - 178
18.75 - 22.90

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของจานวนเพลงที่เลือกถูกต้ อง จานวนเพลงสูงสุดที่ผ้ วู ิจยั บอกและร้ อยละ
จานวนเพลงที่เลือกถูกต้ องในแต่ละสถานการณ์ (n = 30)
ST-S
DT1
DT2
p-value
จานวนเพลงที่เลือกถูกต้ อง (เพลง)

11.17 ± 1.74

10.62 ± 1.97

10.67 ± 1.84

จานวนเพลงสูงสุดที่ผ้ วู ิจยั บอก (เพลง)

12.08 ± 1.65

11.52 ± 1.74

11.58 ± 1.84

ร้ อยละจานวนเพลงทีเ่ ลือกถูกต้ อง (%)

92.13 ± 4.45

92.14 ± 4.85

91.65 ± 4.15

pa = 0.098
pb = 0.240
pc = 1.00
pa = 0.065
pb = 0.228
pc = 1.00
pa = 1.00
pb = 1.00
pc = 1.00

หมายเหตุ: p ≤ 0.05 หมายถึงพบความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
a, b, c การเปรียบเทียบระหว่าง ST-W กับ DT1, ระหว่าง ST กับ DT2, และระหว่าง DT1 กับ DT2 ตามลาดับ
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ temporospatial gait parameters จาแนกตามสถานการณ์ (n = 30)
p-value
gait parameters
ST-W
DT1
DT2
step length (cm)

58.90 ± 5.09

59.01 ± 4.67

56.41 ± 4.89

step time (sec)

0.57 ± 0.03

0.57 ± 0.03

0.60 ± 0.04

single support (%)

34.56 ± 1.57

34.21 ± 1.47

33.73 ± 1.51

total double support (%)

30.68 ± 3.20

31.48 ± 3.02

32.38 ± 3.04

stride length (cm)

117.81 ± 10.43

117.99 ± 9.55

112.49 ± 10.08

stride time (sec)

1.14 ± 0.07

1.14 ± 0.07

1.19 ± 0.08

105.33 ± 6.35

104.93 ± 6.77

100.89 ± 6.94

1.03 ± 0.12

1.03 ± 0.12

0.95 ± 0.12

cadence (steps/min)

speed (m/s)

pa = 1.00
p**,b < 0.001
p**,c < 0.001
pa = 1.00
p**,b < 0.001
p**,c < 0.001
p**,a = 0.005
p**,b < 0.001
p**,c < 0.001
p**,a < 0.001
p**,b < 0.001
p**,c < 0.001
pa = 1.00
p**,b < 0.001
p**,c < 0.001
pa = 0.791
p**,b < 0.001
p**,c < 0.001
pa = 0.998
p**,b < 0.001
p**,c < 0.001
pa = 0.313
p**,b < 0.001
p**,c < 0.001

หมายเหตุ: *, ** หมายถึงพบความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติระดับ p ≤ 0.05 และ 0.01 ตามลาดับ
a, b, c การเปรียบเทียบระหว่าง ST-W กับ DT1, ระหว่าง ST กับ DT2, และระหว่าง DT1 กับ DT2 ตามลาดับ
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ตัวแปรการเดิน
ตารางที่ 3 แสดงถึงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของตัว แปรการเดิ นในทุกสถานการณ์ เมื่ อ
เปรี ยบเทียบระหว่างสถานการณ์ ST-W และ DT2 และ
ระหว่างสถานการณ์ DT1 และ DT2 ผลการศึกษาพบ
ความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P ≤ 0.05)
ของค่าเฉลี่ยของ step length, step time, single
support, total double support, stride length, stride
time, cadence และ speed ในการเปรี ยบระหว่าง
สถานการณ์ข้างต้ น ค่าเฉลีย่ ในสถานการณ์ DT2 ของตัว
แปร step time, total double support และ stride time
มีค่าเพิ่มมากขึ ้น ขณะที่ step length, single support,
stride length, speed และ cadence มีคา่ ลดลงอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติเมื่อเปรี ยบเทียบกับสถานการณ์ STW และ DT1 กรณีเปรี ยบเทียบระหว่าง ST-W และ DT1
ผลการศึก ษาพบความแตกต่างอย่างมีนัย สาคัญทาง
สถิ ติของตัวแปร single support และ total double
support (P ≤ 0.05) เท่านัน้ โดยในสถานการณ์ DT1
ตัวแปร single support มีค่าน้ อยกว่าและตัวแปร total
double support มีคา่ มากกว่าสถานการณ์ ST-W อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติ
บทวิจารณ์
การศึกษานี ม้ ี วัต ถุป ระสงค์ เ พื่อ เปรี ยบเที ย บ
ค่าตัวแปรการเดินระหว่างใช้ และไม่ใช่โทรศัพท์สมาร์ ท
โฟนค้ นหาเพลงตามค าบอกขณะ เดิ น บนลู่ วิ่ ง ใน
อาสาสมั ค รกลุ่ ม วั ย รุ่ น ผลการศึ ก ษาพบว่ า เมื่ อ
อาสาสมั ค รเดิ น พร้ อมกั บ ค้ นหาเพลงตามค าบอก
ความเร็ วการเดินตามถนัดของอาสาสมัครขณะทางาน
สองอย่างพร้ อมกันลดลงอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับความเร็ ว การตามถนัด ขณะเดินอย่าง
เดียว (PS2 เทียบกับ PS1) โดยในสถานการณ์ DT2
อาสาสมัครเดินด้ วยความเร็ ว 0.94 เมตร/วินาที ซึ่งช้ า
กว่าความเร็ วการเดิน 1.03 เมตร/วินาที ในสถานการณ์

ST-W อย่างมี นัย สาคัญ ทางสถิ ติ ผลการศึกษานี ้
สอดคล้ องกับการศึกษาในอดีตที่วา่ เมือ่ มีการทางานสอง
ชิ น้ ร่ ว มกัน ขณะเดิ น บนทางราบ อาสาสมัค รจะปรั บ
ความเร็ วการเดินให้ ช้าลง เพื่อให้ สามารถทางานทังสอง
้
ชิ น้ พร้ อมๆกั น ได้ อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากที่ สุ ด 8-10
Agostini และคณะในปี 2015 8 รายงานว่าเมื่อให้
อาสาสมัครพิมพ์ข้อความบนโทรศัพท์ขณะเดินบนทาง
ราบ อาสาสมัครจะปรับการเดินให้ ช้าลงเมื่อเปรี ยบเทียบ
กั บ ความเร็ วขณะเดิ น อย่ า งเดี ย วซึ่ ง เป็ นเพราะ
อาสาสมัครต้ องคิด วิเคราะห์และพิมพ์ข้อความพร้ อมๆ
กับการเดิน จากหลักฐานการวิจยั ในอดีตทาให้ ทราบว่า
การเดินเป็ นงานที่อาศัยกระบวนการทางานของสมอง
ระดับสูงที่รวมถึงระบบการรับรู้ ความเข้ าใจ (cognitive
function) ซึ่งทาหน้ าที่เกี่ ยวกับการวางแผนการทางาน
การเลือกการตอบสนองให้ เหมาะสมกับงาน (executive
function) และการใส่ ใ จในสิ่ ง ที่ ท าอยู่ (attention)15
ดัง นัน้ เมื่ อ มี ก ารท างานชิ น้ ที่ ส องเพิ่ ม ขึ น้ มาในเวลา
เดียวกัน งานชิ ้นที่สองเองก็อาศัยระบบการจัดการข้ อมูล
รวมถึงความตัง้ ใจในการทางานด้ ว ยเช่นกัน สมองจึ ง
ต้ องเรี ยบเรี ยง ประมวลผลข้ อมูล สัง่ การควบคุมร่ างกาย
เพื่อให้ สามารถทางานทังสองชิ
้
้นได้ อย่างปลอดภัยและมี
ประสิทธิภาพ ดังนันจากผลการศึ
้
กษาครัง้ นี ้ซึ่งเห็นได้ ว่า
การปรั บ ลดความเร็ ว การเดิ น ตามถนั ด ให้ ช้ าลงใน
สถานการณ์ DT2 เป็ นกระบวนการที่ร่างกายเลือกใช้ ใน
การตอบสนองเพื่อที่จะสามารถทางานทังสองอย่
้
างให้
ได้ อ ย่ า งสมบูร ณ์ ม ากที่ สุด ซึ่ ง นอกเหนื อ จากตัว แปร
ความเร็ วการเดินที่ลดลงอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติแล้ ว
การศึกษาครัง้ นี ้ยังพบการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรการ
เดินอื่นๆด้ วยเช่นกันซึ่งสอดคล้ องกับหลายการศึกษาใน
อดี ต 8-10 กล่ า วคื อ เมื่ อ อาสาสมั ค รเดิ น ช้ าลงใน
สถานการณ์ DT2 ค่าเฉลี่ย step time, total double
support และ stride time มีคา่ เพิ่มมากขึ ้น ขณะที่ step
length, single support, stride length, และ cadence
มีค่าลดน้ อยอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติเมื่อเปรี ยบเทียบ
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กับ สถานการณ์ ST-W จากการทบทวนวรรณกรรมที่
มาแล้ ว ประกอบกับในการศึกษานี ้ไม่พบความแตกต่าง
ศึกษาการเดินในความเร็ วที่แตกต่างกัน พบว่า ความเร็ ว
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติของค่า ร้ อยละจานวนเพลงที่
การเดินเป็ นปั จจัยหลักที่ส่งผลให้ ตวั แปรการเดินทังตั
้ ว
เลือกถูกต้ องระหว่างสถานการณ์ ST-S, DT1 และ DT2
แปรด้ านระยะ (spatial gait parameter) และตัวแปร
(P>0.05) ดังนัน้ จึงอาจสรุ ปได้ ว่าอาสาสมัครทางาน
ด้ านเวลา (temporal gait parameter) เปลี่ยนแปลงไป
ค้ น หาเพลงได้ อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพใกล้ เคี ย งกัน ทุ ก
กล่าวคือเมื่อเมื่ออาสาสมัครเดินช้ าลง รู ปแบบการเดินก็
สถานการณ์ไม่ว่าจะเป็ นขณะนัง่ ค้ นหาเพลงอย่างเดียว
จะถูกปรับเปลี่ยนไปให้ สอดคล้ องกับความเร็ วการเดิน
หรื อขณะเดินร่ วมกับค้ นหาเพลงในความเร็ วตามถนัดที่
นันๆ
้ อาสาสมัครจึงมีระยะก้ าวขาที่สนลง
ั ้ (step length)
แตกต่ า งกัน ด้ ว ยเหตุนี ข้ ้ อ สรุ ป ที่ ไ ด้ เ พิ่ ม เติ ม จากการ
ใช้ เวลาที่ใช้ ในการก้ าวขา (step time) นานขึ ้น ด้ วยการ
เปรี ยบเทียบระหว่างสถานการณ์ DT1 และ DT2 คือ
เปลี่ยนแปลงของทังสองปั
้
จจัยนี ้จึงส่งผลให้ จานวนก้ าว
ความเร็ วการเดินจึงเป็ นปั จจัยหลักที่สง่ ผลต่อตัวแปรการ
ต่อนาที (cadence) ลดน้ อยลง นอกจากนี ้ยังพบอีกว่า
เดิ น อื่ น ๆให้ มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นไปให้ สอดคล้ องกั บ
ช่วงเวลาที่เท้ าสองข้ างสัมผัสพื ้น (percentage of total
ความเร็ วการเดินในแต่ละสถานการณ์
double support) จะนานขึ ้น ในขณะที่ช่วงเวลาที่เท้ า
เมื่อศึกษาระหว่างสถานการณ์เดินอย่างเดียว
10
ข้ างเดียวสัมผัสพื ้น (single support) ลดน้ อยลง จาก
และค้ น หาเพลงขณะเดิน ที่ ความเร็ วการเดิ นเดี ยวกัน
การเปรี ยบเทียบระหว่าง ST-W และ DT2 จึงได้ ข้อสรุ ป
(ST-W และ DT1) ผลการศึกษาพบว่าในสถานการณ์
ที่วา่ เมื่อมีการค้ นหาเพลงร่ วมด้ วยขณะเดิน อาสาสมัคร
DT1 ค่าเฉลี่ย percentage of total double support มี
จะปรั บลดความเร็ วการเดิน ตามถนัด ให้ ช้ า ลงเพื่ อ ให้
ค่าเพิ่มขึ ้นและค่าเฉลีย่ single support มีคา่ ลดลงอย่าง
สามารถท างานทัง้ สองได้ อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ จาก
มี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ในขณะที่ ไ ม่ พ บความแตกต่ า ง
ปั จจัยด้ านความเร็ วการเดินที่ลดลงและการเพิ่มงานชิ ้น
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติในตัวแปรการเดินอื่นๆ ได้ แก่
ที่ ส องนี จ้ ึ ง ส่ง ผลให้ ลัก ษณะการเดิ น ของอาสาสมัค ร
step time, stride time, step length, stride length,
เปลี่ยนไปโดยสะท้ อนออกมาทางการเปลี่ยนแปลงของ
และ cadence จะเห็นได้ ว่าหากมีการกาหนดความเร็ ว
ตัวแปรการเดินอื่นดังที่กล่าวมาข้ างต้ น
การเดินให้ เท่ากันและเพิ่มงานชิ น้ ที่สองแก่อาสาสมัคร
เมื่อศึกษาตัวแปรการเดินระหว่างสถานการณ์
ค่ า ความแตกต่ า งอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ข อง
DT1 และ DT2 ซึ่งเป็ นสถานการณ์ ที่มีการค้ นหาเพลง
percentage of total double support และ single
ตามค าบอกขณะเดิ น ทั ง้ คู่ แ ต่ มี ค วามแตกต่ า งกั น ที่
support ที่พบระหว่างสถานการณ์ ST-W และ DT1 จึง
ความเร็ วการเดิน โดยอาสาสมัครเดินด้ วยความเร็ วตาม
บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของลักษณะการเดินที่เกิ ด
ถนัดที่ 1.03 และ 0.94 เมตร/วินาที ในสถานการณ์
โดยตรงจากการเพิ่มงานชิน้ ที่สองโดยตรงซึ่งไม่มี ปัจจัย
DT1 และ DT2 ตามลาดับ เมื่อศึกษารายละเอียดตัว
ด้ านการปรั บเปลี่ยนความเร็ วการเดินเข้ ามาเกี่ยวข้ อง
แปรการเดินอื่นๆพบว่าค่าเฉลีย่ ในสถานการณ์ DT2 ของ
ปกติ แ ล้ ว วงจรการเดิ น จะประกอบด้ ว ยช่ ว ง double
ตัวแปร step time, percentage of total double
support และ single support16 ค่า percentage of
support และ stride time เพิ่มมากขึ ้น ขณะที่ step
total double support สะท้ อนถึงร้ อยละของช่วงเวลาที่
length, single support, stride length, และ cadence
เท้ าสองข้ างสัม ผั ส พื น้ ในหนึ่ ง รอบการเดิ น ขณะที่
ลดลงอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ซึ่งผลการเปรี ยบเทียบ
percentage of single support สะท้ อนถึงร้ อยละของ
ค่าตัวแปรการเดินเหล่านี ้เหมือนกับผลการเปรี ยบเทียบ
ช่วงเวลาที่เท้ าข้ างใดข้ างหนึ่งสัมผัสพื ้นในหนึ่งรอบการ
ระหว่างสถานการณ์ ST-W และ DT2 ตามที่กล่าว
เดิ น ดัง นัน้ ผลจาการเพิ่ ม งานชิ น้ ที่ ส องขณะเดิ น ที่
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การเปลีย่ นแปลงของตัวแปรการเดินขณะเดินบนลูว่ ิ่งที่ความเร็ วตามถนัด
ระหว่างมีและไม่มีการค้ นหาเพลงตามคาบอก
ความเร็ วเดียวกันพบว่าอาสาสมัครปรับเพิ่มช่วงเวลาที่
หลักดังนี ้ capacity theory และ bottleneck theory19, 20
เ ท้ า ส อ ง ข้ า ง สั ม ผั ส พื ้น ใ ห้ น า น ม า ก ขึ ้น แ ล ะ ใ น
ทฤษฎี capacity อธิ บายว่า เมื่อการประมวลผลของ
ขณะเดี ย วกัน ก็ ป รั บ ลดช่ ว งเวลาที่ เ ท้ า เพี ย งข้ า งเดี ย ว
ระบบประสาทมีขีดจากัดในการทางาน ระบบประสาท
สัมผัสพื ้นให้ ลดน้ อยลง การปรับเพิ่มช่วงเวลาที่เท้ าสอง
จึงต้ องแบ่ง แยกการประมวลข้ อ มูลให้ งานทัง้ สองงาน
ข้ างสัม ผัส พื น้ ให้ ยาวนานขึ น้ อาจเป็ นเพราะเพื่ อ ให้
พร้ อมๆกัน ดังนันจึ
้ งอาจทาให้ ประสิทธิภาพของงานชิน้
ร่างกายมีความมัน่ คงนานยิ่งขึ ้นขณะเดินร่ วมกับทางาน
ใดชิ น้ หนึ่ ง หรื อ งานทั ง้ สองชิ น้ ลดลง ส าหรั บ ทฤษฎี
17, 18
ชิ ้นที่สองร่ วมด้ วย โดยช่วงเวลานี ้เป็ นช่วงที่จุดศูนย์
bottleneck อธิบายได้ ว่าเมื่อระบบประสาทจาเป็ นต้ อง
ร่างกายเคลือ่ นที่ไปทางด้ านหน้ าบนฐานรองรับที่เป็ นขา
ประมวลข้ อมูลหลายจานวนพร้ อมกัน ระบบประสาทจะ
ทัง้ สองข้ า ง และเมื่ อ มี ก ารให้ ช่ ว งเวลาที่ เ ท้ า สองข้ า ง
เลือกประมวลข้ อมูลที่มีความจาเป็ นก่อน โดยข้ อมูลอื่น
สัมผัสพืน้ นานขึน้ ดังนัน้ จึงส่งผลให้ ช่วงเวลาที่เท้ าข้ า ง
จะถูกชะลอให้ ช้าลงซึ่งจะแสดงให้ เห็นจากความล่าช้ า
เดียวสัมผัสพืน้ ลดลงเพื่อให้ ช่วงเวลาที่ก้ าวเท้ า ครบ 1
ของการตอบสนองของงานชิ น้ หลัง หรื อประสิท ธิ ภาพ
รอบวงจรการเดิน หรื อ stride time ยัง คงที่ ซึ่ง ผล
ลดลงได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อมีการทดสอบให้ ผ้ สู งู อายุเดิน
การศึกษาครัง้ นี ้สอดคล้ องกับการศึกษาของ McFadyen
พร้ อมกับตอบคาถาม มักจะพบว่าผู้สงู อายุจะหยุดเดิน
17
และคณะในปี 2009
ที่ พบว่า อาสาสมัค รใช้ เ วลา
เพื่ อ ตอบค าถาม เป็ นต้ น แต่ ใ นการศึ ก ษาครั ง้ นี ้
ในช่วง double support ยาวนานมากขึ ้นขณะเดินบนลู่
อาสาสมัครถูกทดสอบขณะเดินบนลู่วิ่งระบบสายพาน
วิ่งพร้ อมกับ ทางาน auditory stroop task ร่ วมใน
โดยตลอดการศึก ษาไม่พบว่า มีอ าสาสมัค รชะงักหรื อ
ขณะเดียวกัน เมื่อศึกษารายละเอียดของงานค้ นหาเพลง
หยุดเดินขณะค้ นหาเพลง ซึ่งปั จจัยหนึ่งอาจเป็ นเพราะ
ตามคาบอกขณะเดินจะพบว่าอาสาสมัครจะต้ องค้ นหา
การเดินบนลู่วิ่งระบบสายพานซึ่งมีลกั ษณะเหมือนพืน้
เพลงจากลาดับรายการเพลงในโทรศัพท์ตามชื่อเพลงที่
จาลองที่เคลื่อนที่ตลอดเวลาในความเร็ วคงที่สม่าเสมอ
ผู้วิจยั บอก ขณะทาการทดสอบอาสาสมัครจึงต้ องฟั งชื่อ
จึงทาให้ อาสาสมัครต้ องเดินเคลื่อนที่ ตลอดเวลาด้ ว ย
เพลงจากผู้วิจัย คิดวิเคราะห์ ชื่อเพลง ตัวอักษรตัวแรก
เช่นกัน อาสาสมัครจึงไม่สามารถหยุดเดินได้ เพราะจะ
ละสายตามามองหน้ าจอโทรศัพท์ทาการค้ นหาชื่อเพลง
ก่อ ให้ เกิ ดอัน ตรายและหกล้ ม ดังนัน้ เมื่อ มีก ารค้ น หา
และกดเล่น ดังนัน้ จึงจะเห็นได้ ว่างานค้ นหาชื่ อเพลง
เพลงตามค าบอกร่ ว มด้ วยขณะเดิ น บนลู่ วิ่ ง นี ร้ ะบบ
ตามคาบอกหลายระบบในร่ างกายจะต้ องทางานพร้ อม
ประสาทจึงมีก ารประมวลข้ อ มูลตามทฤษฎี capacity
กัน เช่ น สมองท าหน้ า ที่ คิ ด วิ เ คราะห์ ระบบสายตา
โดยสมองจะแยกการประมวลข้ อมูลทังงานเดิ
้
นและงาน
ส าหรั บ การค้ น หาชื่ อ เพลง รวมถึ ง ต้ อ งมี ค วามตัง้ ใจ
ค้ นหาเพลงตามคาบอกไปพร้ อมกัน ซึ่งจากทฤษฎีนี ้อาจ
สมาธิในการทางานร่วมด้ วย
ทาให้ เห็นประสิทธิภาพของงานชิ ้นใดชิ ้นหนึง่ หรื อสองชิ ้น
โดยปกติแล้ วระบบประสาทมีหน้ าที่ประมวล
ลดลงก็ เป็ นได้ อย่า งไรก็ ตาม เมื่ อศึก ษาร้ อยละความ
ข้ อมู ล ต่ า งๆที่ ผ่ า นเข้ ามาและส่ ง ข้ อมู ล ออกเพื่ อ ให้
ถูกต้ องของคะแนนการค้ นหาเพลงตามคาบอกร่ วมด้ วย
ร่ างกายสามารถทางานชิ น้ นัน้ ได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ
ซึ่งในการศึกษานี ้ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ
แต่อย่างไรก็ดี ความสามารถของระบบการประมวลผล
ทางสถิ ติของคะแนนระหว่างสถานการณ์ ST-S และ
ของสมองมี ขี ด จ ากั ด ที่ ร ะดั บ หนึ่ ง เมื่ อ ต้ องอยู่ ใ น
DT1 จึงอาจกล่าวได้ ว่าอาสาสมัครทางานเลือกเพลง
สถานการณ์ ที่ มี ก ารท างานสองชิ น้ ในขณะเดี ย วกั น
ตามค าบอกได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเท่ า เที ย มกัน ทัง้
ความสามารถของระบบประสาทในการประมวลข้ อมูล
ในขณะนัง่ และขณะเดิน ดังนันผลการศึ
้
กษาด้ านตัวแปร
จึงอาจเปลีย่ นแปลงไปโดยสามารถอธิบายด้ วย 2 ทฤษฎี
การเดินที่พบค่า percentage of total double support
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การเปลีย่ นแปลงของตัวแปรการเดินขณะเดินบนลูว่ ิ่งที่ความเร็วตามถนัด
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