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ความเร็ วสูงสุด (ความเร็ วในการเดิน = 1.12-1.35 เมตร/
วินาที และ 1.34-1.74 เมตร/วินาทีความถี่การก้ าวขา =
บทคัดย่ อ
96-110ก้ าว/นาที และ 120-139 ก้ าว/นาที เมื่อเดินบน
ที่ม าและความส าคั ญ: พื น้ นุ่ม ส่ง ผลให้ เ กิ ด ความไม่
พื ้นนุม่ และพื ้นเรี ยบแข็งด้ วยความเร็ วปกติและความเร็ ว
มัน่ คงซึ่งท้ าทายความสามารถด้ านการเดินแต่ปัจจุบนั
สูงสุดตามลาดับ p<0.05) แต่ไม่พบความแตกต่างของ
ยัง ไม่ มี ร ายงานผลของพื น้ นุ่ม และระดับ ความหนาที่
ตัวแปรอื่นรวมถึงไม่พบความแตกต่างระหว่างการเดิน
ส่งผลต่อลักษณะการเดิน
บนพื ้นนุม่ หนา 1 นิ ้วและหนา 3 นิ ้ว (p>0.05)
วั ต ถุ ป ระสงค์ : เพื่ อ ศึ ก ษาลั ก ษณะการเดิ น ของ
สรุ ปการศึกษา: พื ้นนุ่มท้ าทายความสามารถด้ านการ
อาสาสมัครสุขภาพดีจานวน 16 คนขณะเดินบนพื ้นนุ่ม
เดินโดยเฉพาะในตัวแปรที่ เกี่ ยวข้ องกับเวลา โดยการ
หนา 1 นิ ้ว และหนา 3 นิ ้ว เปรี ยบเทียบการเดินบนพืน้
ประยุก ต์ ใ ช้ ท างคลิ นิ ก อาจเลือ กใช้ พื น้ นุ่ม หนา 1 นิ ว้
เรี ยบแข็ง
เนื่องจากมีน ้าหนักเบา ราคาถูก จัดเก็บง่าย และขนย้ าย
วิธีการ: อาสาสมัคร (อายุเฉลี่ย26±2.85 ปี ) ได้ รับการ
ได้ สะดวกกว่าพื ้นนุ่มหนา 3 นิ ้ว อย่างไรก็ตาม ข้ อมูลที่
ประเมินความเร็ วในการเดิน ความถี่การก้ าวขา ความ
ได้ เป็ นการศึกษาเบื ้องต้ นในอาสาสมัครสุขภาพดี ดังนัน้
ยาวรอบการเดิน และความสมมาตรของระยะก้ าว ขณะ
การศึ ก ษาในอนาคตควรเ ปรี ยบเที ย บข้ อมู ล ใน
เดินบนพืน้ แต่ละแบบด้ วยความเร็ วปกติและความเร็ ว
อาสาสมัครที่มีความบกพร่ องทางการเคลื่อนไหวเพื่ อ
สูง สุด อย่า งละ 3 รอบ ผู้วิจัย บัน ทึกภาพการเดิ นของ
ยืนยันการประยุกต์ใช้ พื ้นนุ่มในการฟื น้ ฟูความสามารถ
อาสาสมัครเพื่อวิเคราะห์การเคลื่อนไหวแบบ 2 มิติโดย
ทางคลินิกได้ ดียิ่งขึ ้น
ใช้ โปรแกรม Kinovea ใช้ สถิติ ANOVA with repeated
measure เพื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของตัวแปรขณะเดิน
ABSTRACT
บนพื ้นแต่ละแบบ กาหนดระดับนัยสาคัญที่ p<0.05
Background: Soft surfaces provide unstable areas
ผลการศึกษา: เมื่อเดินบนพืน้ นุ่มอาสาสมัครเดินและ
that challenge walking ability. However, no
ก้ าวขาช้ าลงกว่ า การเดิ น บนพื น้ เรี ยบแข็ ง อย่ า งมี
existing evidence reported the effects of soft
นัย สาคัญทางสถิ ติ ทงั ้ เมื่อ เดิ น ด้ ว ยความเร็ ว ปกติแ ละ
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ลักษณะการเดินของผู้ที่มีสขุ ภาพดีขณะเดินบนพื ้นแข็งและพื ้นนุม่ ที่มี
ระดับความหนาระดับต่างๆ
surfaces and level of thickness affecting walking
preliminary data in healthy subjects. Thus, a
characteristics.
further study should investigate in subjects with
Objectives: Investigated walking characteristics of
movement impairments to confirm the application
16 healthy subjects while walking on soft surfaces
of soft surfaces in clinical rehabilitation.
with 1 inch and 3 inches thickness as compared
Keywords: Walking, Rehabilitation, Assessment,
to a hard surface.
Physical therapy, Balance control
Methods: Subjects (average age 26±2.85 years)
were assessed for their walking speed, cadence,
บทนา
stride length and step symmetry while walking
การเดิ น (walking) เป็ นปั ญหาทางการ
over each surface at a self-selected and fastest
เคลื่ อ นไหวที่ ส าคั ญ ส าหรั บ ผู้ ป่ วยและผู้ ที่ มี ค วาม
speed for 3 trials / surface. During walking, the
บกพร่ องทางการเคลื่อนไหวกลุ่มต่างๆ เช่น ผู้ป่วยโรค
researchers recorded walking characteristics of
หลอดเลือดสมอง ผู้ป่ วยบาดเจ็ บ ไขสัน หลัง ผู้สูงอายุ
the subjects for further two-dimensional analysis
ผู้ป่วยพาร์ คินสัน ผู้ป่วยตัดขา และผู้ป่วยเบาหวาน เป็ น
using the Kinovea program. Then the ANOVA with
ต้ น 1-3 ซึ่ง แนวทางการฟื ้น ฟูค วามสามารถในปั จ จุบัน
repeated measure was used to compare average
แนะนาให้ พฒ
ั นาความสามารถของผู้ป่วยอย่างจาเพาะ
findings of all parameters while walking on each
กับความสามารถที่ต้องการ (task-specific training)
surface. The levels of significant differences was
ดั ง นั ้น ใ น ผู้ ป่ ว ย ที่ มี ปั ญ ห า ด้ า น ก า ร เ ดิ น นั ก
set at p<0.05.
กายภาพบาบัดจึงพยายามให้ ผ้ ปู ่ วยฝึ กเดินเพื่อให้ เกิ ด
Results: Subjects walked on soft surface with a
ก า ร พั ฒ น า ค ว า ม ส า ม า ร ถ อ ย่ า ง จ า เ พ า ะ กั บ
significantly slower speed and cadence than on a
ความสามารถที่ต้องการ4-6 อย่างไรก็ตาม การฝึ กเดินใน
hard surface both preferred and fastest speed
ปั จจุบนั มักทาบนพื ้นเรี ยบแข็ง (hard surface) จากการ
(walking speed= 1.12-1.35 m/s and 1.34-1.74 m/s,
ทบทวนวรรณกรรม คณะผู้วิจัยพบว่า พืน้ นุ่ม เช่น พื น้
cadence = 96-110 steps/min and 120-139 steps/
ทราย หรื อพื น้ โฟม ท าให้ เกิ ด ความ ท้ าทายต่ อ
min for soft and hard surfaces when walked at a
ความสามารถด้ านต่างๆ เช่น การทางานของกล้ ามเนื ้อ
prefer and fastest speed, respectively, p<0.05).
การทรงตัว การใช้ พลังงาน รวมถึงรู ปแบบการเดินของ
However, there were no significant differences of
อาสาสมั ค รมากกว่ า การเดิ น บนพื น้ เรี ยบแข็ ง 7-9
other variables, and between 1 inch and 3 inches
Morrisonและคณะ 7 พบว่า การเดินหรื อออกกาลังกาย
thickness soft surfaces (p>0.05).
บนพืน้ ทรายทาให้ ความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อเพิ่มขึน้
Conclusion: Walking on soft surfaces challenge
ร้ อยละ 15 นอกจากนี ้ Lejeune และคณะ9 พบว่าการ
walking ability, especially in temporal parameters.
เดินและวิ่งบนพื ้นทรายทาให้ การทางานของกล้ ามเนื ้อ
However, a soft surface with 1inch thickness may
และการใช้ พลัง งานสูง ขึ น้ ประมาณ 1.6-2.7 เท่ า
be more suitable for clinical application than the
โดยเฉพาะเมื่ อควบคุม ให้ ความเร็ ว ในการเคลื่อ นไหว
3inches thickness because it is lighter, cheaper
เท่ากับขณะเดินบนพื ้นเรี ยบแข็ง ดังนัน้ การประยุกต์ใช้
and easier to be moved and storage than 3inches
พื น้ ดั ง กล่ า วมาร่ ว มในการฝึ กเดิ น อาจช่ ว ยพั ฒ นา
thickness soft surface. However, the findings are
ประสิทธิ ภาพของการฟื น้ ฟูความสามารถของผู้ป่วยได้
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ความหนาระดับต่างๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปั จจุบนั ที่ระยะเวลาการรักษาตั ว
ผิดปกติ ที่ส่งผลต่อ ความสามารถด้ านการเดิ น เช่ น มี
ในโรงพยาบาลของผู้ป่วยลดสันลงมาก
้
(จาก 115 วัน
อาการปวดหรื อการอักเสบของขามากกว่า 5 คะแนน มี
ในปี ค.ศ. 1974 เป็ น 36 วันในปี ค.ศ. 2005)10,11
ความยาวขาแตกต่างกันอย่างชัดเจน หรื อมีการผิดรู ป
อย่า งไรก็ ต าม การน าพื น้ ทรายมาใช้ ใ นการ
ของข้ อต่อต่างๆ เป็ นต้ น
พัฒ นาความสามารถของผู้ป่ วยในโรงพยาบาลหรื อ
วิธีศึกษา
คลิ นิ ก ทั่ ว ไปอาจท าได้ ค่ อ นข้ างยาก โดยเฉพาะใน
ก า ร ศึ ก ษ า นี ้ไ ด้ ผ่ า น ก า ร รั บ ร อ ง จ า ก
สถานพยาบาลที่ ต้ องจั ด การพื น้ ที่ ใ ช้ สอยให้ เกิ ด
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร จ ริ ย ธ ร ร ม ก า ร วิ จั ย ใ น ม นุ ษ ย์
ประโยชน์สงู สุด รวมทังท
้ าให้ เกิดปั ญหาในการดูรักษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (HE591368) อาสาสมัครที่ผ่าน
ความสะอาด ส่วนการทาบริ เวณพืน้ ทรายไว้ ภายนอก
เกณฑ์การคัดเลือกได้ รับการอธิบายวิธีการวิจยั และต้ อง
อาคาร (outdoor area) อาจจากัดการใช้ งานเพียงใน
ลงนามยินยอมก่อนเข้ าร่ วมโครงการวิจัย หลังจากนัน้
บางช่วงเวลาหรื อฤดูกาล เช่น แดดไม่ร้อน ฝนไม่ตก เป็ น
อาสาสมัครได้ รับการติดเทปสีบริ เวณส้ นเท้ าทัง้ 2 ข้ าง
ต้ น ในทางตรงข้ าม การใช้ พืน้ นุ่ม เช่น พื น้ ฟองนา้ อัด
เพื่อใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล12,13 และได้ รับการประเมิน
น่าจะทาให้ เกิดความไม่มนั่ คงขณะเคลือ่ นไหวที่สง่ ผลท้ า
ลักษณะการเดินขณะเดินบนพื ้นต่างๆ ประกอบด้ วย พื ้น
ทายต่อความสามารถในการเดิน โดยพืน้ นุ่ม สามารถ
เรี ยบแข็ง และพื ้นนุม่ ซึง่ ทาจากฟองน ้าอัดที่ใช้ สาหรับทา
จัดหาและเก็ บได้ ง่า ย ประยุกต์ ใช้ ในสถานที่ ต่า งๆ ได้
ที่นอนหรื อโซฟาที่มีความหนา 1 นิ ้ว และ 3 นิ ้ว (ความ
ราคาไม่แพง รวมถึงลดภาระการดูแลรักษาความสะอาด
หนาแน่น 60 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร) โดยแต่ละพื ้นมี
ได้ อย่างไรก็ตาม ปั จจุบนั ยังไม่มีรายงานผลของพื ้นนุ่ม
ความยาว 10 เมตร เดินด้ วยความเร็ วปกติ (preferred
และความหนาที่ ส่ ง ผลต่ อ ลัก ษณะการเดิ น ดั ง นั น้
speed) และความเร็ ว สูง สุด อย่ า งปลอดภัย (fastest
การศึกษานีจ้ ึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของพื ้นนุ่ม
and safe speed) 3 รอบ/ความเร็ ว/พื ้น ขณะเดินบนพื ้น
และความหนาทีส่ ง่ ผลต่อลักษณะการเดินที่ประเมินจาก
แต่ละแบบ ผู้ประเมินจับภาพการเคลื่อนไหวในช่วง 4
ตั ว แปรด้ านระยะทางและเวลา (spatiotemporal
เมตรตรงกลางของทางเดินทังหมด
้
โดยใช้ กล้ องดิจิตอล
parameters) ในอาสาสมัครสุขภาพดี ผลการศึกษาจะ
ที่ มี ค วามเร็ วในการจั บ ภาพ 60
ภาพ/วิ น าที
ช่วยให้ ได้ ข้อมูลเบื ้องต้ นเพื่อการเปรี ยบเทียบผลของพื ้น
(frames/second) จากนัน้ น าข้ อมู ล ที่ ไ ด้ มาวิ เ คราะห์
นุ่มในผู้ที่มีความบกพร่ องทางการเคลื่อนไหวกลุม่ ต่างๆ
ค่าเฉลี่ยลักษณะการเดินแบบ 2 มิติด้วยวิธี manual
รวมถึงได้ แนวทางในการพิจารณาความหนาของพื ้นนุ่ม
digitization และโปรแกรม Kinovea (version 0.8.24)
ที่ควรประยุกต์ใช้ เพื่อให้ เกิดการท้ าทายความสามารถ
โ ด ย ผู้ วั ด ที่ มี ค ว า ม เ ที่ ย ง ภ า ย ใ น สู ง (intra-class
ด้ านการเดินทางคลินิกต่อไป
correlation coefficient [ICC] = 0.88-0.99) เพื่อ
วิ เ คราะห์ ลัก ษณะการเดิ น ด้ านต่ า งๆ ประกอบด้ วย
วิธีการวิจัย
ความเร็ วในการเดิน(walking speed) ความถี่การก้ าว
อาสาสมัคร
ขา (cadence) ความยาวรอบการเดิน (stride length)
การศึ ก ษานี เ้ ป็ นการวิ จัย แบบภาคตัด ขวาง
และความสมมาตรของระยะก้ าว (step symmetry) โดย
(cross-sectional study) ในอาสาสมัครสุขภาพดีจาก
ใช้ สตู รดังนี12-14,17
้
ชุมชนต่างๆ ในจังหวัดขอนแก่น อายุตงแต่
ั ้ 18 ปี ขึ ้นไป
ทั ง้ เพศชายและเพศหญิ ง ที่ มี ดั ช นี ม วลกายปกติ
(ระหว่า ง18.5-24.9 กิ โลกรั ม /ตารางเมตร) ไม่มี ค วาม
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ความเร็วในการเดิน =
ความถี่การก้ าวขา = จานวนก้ าวใน 1 นาที
ความยาวรอบการเดิน = ระยะก้ าวเฉลี่ยของขาข้ างขวา + ระยะ
ก้ าวเฉลี่ยของขาข้ างซ้ าย (เมตร)
ความสมมาตรของระยะก้ าว =

ผลการศึกษาของความถี่การก้ าวขาสอดคล้ องกับ
ความเร็วในการเดิน คือ พบความแตกต่างอย่างมี
นัยสาคัญระหว่างพื ้นเรี ยบแข็งและพื ้นนุม่ (p<0.001 รูป
ที่ 1ข และ 1ง) แต่ไม่พบความแตกต่างระหว่างพื ้นนุม่ ทัง้
สองแบบ (p>0.05 รูปที่ 1ข และ 1ง) อย่างไรก็ตาม ผล
การศึกษาไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญของตัว
แปรอื่นๆ ระหว่างการเดินบนพื ้นทังสามแบบ
้
(p>0.05
รูปที่ 2ก-2ง)

100

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
ใช้ สถิติเชิงพรรณนาเพื่ออธิ บายลักษณะของ
อาสาสมัค รและผลการศึก ษา ใช้ ส ถิ ติ Analysis of
variance (ANOVA) with repeated measures เพื่อ
วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ความเร็ วในการเดิน
ความถี่ ก ารก้ า วขาความยาวรอบการเดิ น และความ
สมมาตรของระยะก้ าวขณะอาสาสมัครเดินบนพื ้นแต่ละ
แบบและใช้ สถิติ post-hoc (Bonferroni’s) tests ในการ
ระบุความแตกต่างระหว่างคู่ โดยกาหนดระดับนัยสาคัญ
ที่ p<0.05
ผลการศึกษา
ลักษณะการเดินของอาสาสมัครขณะเดินบนพื ้นต่างๆ
ผลการศึกษาพบว่าอาสาสมัครเดินได้ เร็ วมาก
ที่สดุ ขณะเดินบนพื ้นเรี ยบแข็ง อาสาสมัครเดินช้ าลงและ
มี เ สี ย งลากเท้ าเมื่ อ เดิ น บนพื น้ นุ่ ม ทั ง้ เมื่ อ เดิ น ด้ วย
ความเร็ วปกติและความเร็ วสูงสุด (รูปที่ 1ก, 1ค) โดยพบ
ความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญของความเร็ วในการเดิน
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บระหว่ า งพื น้ เรี ยบแข็ ง และพื น้ นุ่ ม
(p < 0.05 รู ปที่1ก และ p < 0.001 รู ปที่ 1ค) แต่ไม่พบ
ความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญของความเร็ วในการเดิน
ระหว่างการเดินบนพื ้นนุ่มหนา 1 นิ ้วและพื ้นนุ่มหนา 3
นิ ้ว (p>0.05 รูปที่ 1ก, 1ค)

บทวิจารณ์
การวิ จั ย นี ศ้ ึ ก ษาลัก ษณะการเดิ น บนพื น้ 3
แบบ ประกอบด้ วยพื ้นเรี ยบแข็ง พื ้นนุ่มหนา 1 นิ ้วและ
พื ้นนุ่มหนา 3 นิ ้วในอาสาสมัครสุขภาพดี ผลการศึกษา
พบว่าการเดินบนพื ้นนุ่มทาให้ อาสาสมัครเดินช้ าลงและ
มี ค วามถี่ ก ารก้ าวขาลดลงอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับการเดินบนพื ้นเรี ยบแข็ง (รู ปที่ 1ก-1ง)
แต่ ไ ม่ พ บความแตกต่ า งอย่ า งมี นัย ส าคั ญ ทางสถิ ติ
ระหว่างพื ้นนุ่มหนา 1 นิ ้วและพื ้นนุ่มหนา 3 นิ ้ว (รู ปที่ 1
ก-1ง) และไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญของตัว
แปรที่เกี่ยวข้ องกับระยะทาง เช่น ความยาวรอบการเดิน
(รู ปที่ 2ก, 2ค) และความสมมาตรของระยะก้ าว (รู ปที่
2ข, 2ง)
ผลการศึกษาที่พบอาจเกิดขึ ้นเนื่องจากพื ้นนุ่ม
มี ค วามไม่ มั่น คง (unstable surface) ส่ง ผลต่ อ
ประสิท ธิ ภาพการท างานของกล้ า มเนื อ้ 8,9 และความ
มัน่ คงในการเคลื่อนไหวขณะเดินโดยเฉพาะในช่วงที่ขา
รับน ้าหนักเพียงข้ างเดียว (single leg support period)
ทาให้ การเดินบนพื ้นนุ่มต้ องใช้ กล้ ามเนื ้อทางานร่ วมกัน
(co-contraction) มากขึ ้น เพื่อให้ ร่างกายมีความมัน่ คง
และขับเคลื่อนร่ างกายไปทางด้ านหน้ า นอกจากนี ้ พืน้
นุ่มยังมีแรงปฏิกิริยาจากพื ้น (ground reaction force)
ลดลง โดยเฉพาะการเดินในระยะ push off ของช่วงที่ขา
ข้ างนันรั
้ บน ้าหนักร่ างกาย (stance phase)7,9 ทาให้
กล้ ามเนื ้องอสะโพก (hip flexor muscles) ต้ องทางาน
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มากขึ น้ เพื่ อ ยกขาขึ น้ จากพื น้ ในช่ ว งก้ าวขา (swing
phase) 15,16 ด้ วยเหตุ นี ้ การเดิ น บนพื น้ นุ่ ม จึ ง ท าให้
อาสาสมัครเดินและก้ าวขาช้ าลง (p<0.05รู ปที่ 1ก-1ง)
รวมถึงยกเท้ าขึ ้นจากพื ้นได้ ไม่สงู ทาให้ มีเสียงเดินลาก
เท้ า โดยลักษณะต่างๆ เหล่านี ้ มีความชัดเจนมากยิ่งขึ ้น
เมื่ อ เดิ น ด้ ว ยความเร็ ว สูงสุด เนื่ อ งจากเมื่ อ เดิ น เร็ ว ขึน้
อาสาสมัครต้ องอยู่ในช่วงที่ขารับน ้าหนักเพียงข้ างเดียว
นานขึ ้น แต่พื ้นนุ่มที่ไม่มนั่ คงทาให้ กล้ ามเนื ้อต่างๆ ต้ อง
ทางานร่วมกันมากขึ ้น ทาให้ พบความแตกต่างของตัว

แปรอย่างชัดเจนกว่าการเดินบนพื ้นเรี ยบแข็ง (p<0.001
รูปที่ 1ข, 1ง)
อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษานี ้แสดงให้ เห็นว่า
การเดินบนพื ้นนุม่ ไม่สง่ ผลต่อความยาวรอบการเดินและ
ความสมมาตรของระยะก้ าว (รูปที่ 2ก-2ง) รวมถึงไม่พบ
ความแตกต่ า งอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ของตั ว แปรต่ า งๆ
ระหว่างการเดินบนพื ้นนุ่มหนา 1 นิ ้วและพื ้นนุ่มหนา 3
นิ ้ว (รูปที่ 2ก-2ง) ทังนี
้ ้อาจเนื่องมาจากอาสาสมัครเป็ นผู้
ที่มีสขุ ภาพดี ทาให้ การเดินบนพื ้นนุม่ หนา 1 นิ ้ว และพื ้น
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นุม่ หนา 3 นิ ้ว มีความท้ าทายต่ออาสาสมัครสุขภาพดีไม่
การศึกษาที่พบนี ้สอดคล้ องกับการศึกษาของ Lejeune
แตกต่ า งกั น อย่ า งชั ด เจน โดยเฉพาะในช่ ว งที่ ข ารั บ
และคณะ 9 ที่ พ บว่า การเดิ น และวิ่ ง บนพื น้ ทรายท าให้
น า้ หนัก เพี ย งข้ างเดี ย ว กล่ า วคื อ อาสาสมัค รยัง คง
อาสาสมัครเดินและเคลื่อนไหวช้ าลง ทาให้ ค่าตัวแปร
สามารถรับน ้าหนักร่างกายและทรงตัวบนขาข้ างเดียวได้
ต่างๆ เช่น ทางานของกล้ ามเนื ้อและการใช้ พลังงานไม่
มากและนานเพี ย งพอที่ จ ะก้ าวขาอี ก ข้ างไปได้ ใน
เปลี่ยนแปลงมากนัก แต่เ มื่ อควบคุม ให้ อ าสาสมัค รมี
ระยะใกล้ เคียงเดิม แต่ความนุ่มของพืน้ ส่งผลให้ มีแรง
ความเร็ วในการเคลื่อนไหวขณะเดินบนพื ้นทรายเท่ากับ
ปฏิกิริยาจากพื ้นลดลง จึงส่งผลต่อความถี่การก้ าวขาขึ ้น
ขณะเดินบนพื ้นเรี ยบแข็ง ผลการศึกษาพบว่าการทางาน
จากพื ้นและความเร็ วในการเดิน แต่ไม่พบความแตกต่าง
ของกล้ ามเนื ้อและการใช้ พลังงานของอาสาสมัครสูงขึ ้น
อย่างมีนัยสาคัญของระยะก้ าวหรื อระยะรอบการเดิน
อย่างชัดเจน (1.6-2.7 เท่าเมื่อเทียบกับการเดินบนพื ้น
และความสมมาตรของระยะก้ า วของอาสาสมัค รผล
เรี ยบแข็ง)9
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