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Background The developed abdominal exercise machine could be used to
effectively exercise specific abdominal muscles.

Objective To develop and evaluate an abdominal exercise machine and
to test user satisfaction.

Design Invention for development.
Setting Department of Physical Therapy, Faculty of Allied Health Sciences,

Naresuan University.
Materials and Methods A machine was invented for exercising the Upper Rectus

Abdominis muscle, specifically set to 30 degrees in decline
crunch. The exercise machine was tested on 30 male subjects.

Results The results showed that the efficiency of and satisfaction with
the abdominal exercise machine were at good levels (4.50 ±
0.00 and 4.24 ± 0.68, respectively).

Conclusion The study concluded that the developed abdominal exercise
machine could be used to effectively exercise specific abdominal
muscles.
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อรอุมา บุณยารมย,์ ณัฐพล จันทรศ์รีโคตร, บริราช สมวรรณ, สุรสันต ์ใสญาต,ิ สมภยิา สมถวลิ,

รณกฤต แสงผ่อง. การพัฒนาเคร่ืองออกกำลังกายกล้ามเน้ือหน้าท้อง. จุฬาลงกรณ์เวชสาร 2557
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เหตุผลของการทำวิจัย เครื่องออกกำลังกายกล้ามเนื้อหน้าท้องที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ

ในการออกกำลังกายกล้ามเนื้อหน้าท้อง และสามารถออกกำลังกาย

กล้ามเนื้อหน้าท้องเฉพาะส่วนได้

วัตถุประสงค์ เพื ่อพัฒนา ทดสอบประสิทธิภาพ และประเมินความพึงพอใจต่อ

เครื่องออกกำลังกายกล้ามเนื้อหน้าท้อง

รูปแบบการวิจัย การวิจัยเชิงพัฒนา

สถานที่ทำการศึกษา ภาควชิากายภาพบำบดั คณะสหเวชศาสตร ์มหาวทิยาลยันเรศวร

ตัวอย่างและวิธีการศึกษา โดยการพัฒนาเครื ่องออกกำลังกายกล้ามเนื ้อหน้าท้องให้สามารถ

ออกกำลังกายเฉพาะส่วนของกล้ามเนื้อ Upper Rectus Abdominis

ซึ่งจะมีการกำหนดมุมองศาสำหรับการออกกำลังกาย คือ 30 องศา

ในท่า Decline Crunch โดยทำการศึกษาในอาสาสมัครเพศชาย

จำนวน 30 คน

ผลการศึกษา ผลการทดสอบประสิทธิภาพและประเมินความพึงพอใจต่อเครื ่อง

ออกกำลังกายกล้ามเนื ้อหน้าท้องที่พัฒนาขึ้นพบว่า อยู่ในระดับดี

(4.50 ± 0.00 และ 4.24 ± 0.68 ตามลำดบั)

สรุป เครื่องออกกำลังกายกล้ามเนื้อหน้าท้องที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ

ในการออกกำลังกายกล้ามเนื้อหน้าท้อง และสามารถออกกำลังกาย

กล้ามเนื้อหน้าท้องเฉพาะส่วนได้

คำสำคัญ การพัฒนา, เครื่องออกกำลังกายกล้ามเนื้อหน้าท้อง, ออกกำลังกาย

กล้ามเนื้อหน้าท้อง.
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การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนั ้น เป็น

ประโยชน์ต่อสุขภาพ ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง กล้ามเนื้อ

ทุกส่วนยืดหยุ่นได้ดี ระบบการไหลเวียนของเลือดทำงาน

ไดด้ขีึน้ ช่วยใหรู้ปร่างสมสว่น รวมถงึสรา้งความสนกุสนาน

เพลดิเพลนิ และไมจ่ำกดัเพศอกีดว้ย(1)

ทางด้านการแพทย์ยืนยันว่า การออกกำลังกาย

ช่วยรักษาโรคบางอย่างได้เป็นอย่างดี เช่น โรคอ้วน

โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคปอด เป็นต้น แม้แต่คนท้อง

ยังต้องออกกำลังกายเพื่อช่วยให้คลอดง่าย ยิ่งไปกว่านั้น

หากออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยชะลอความเสือ่ม

ของรา่งกาย ยดืระยะเวลาการเปน็หนุม่สาวใหย้าวนานขึน้

อย่างน่าอัศจรรย์พร้อมกันนั้นยังช่วยให้อายุยืนยาวขึ้น(2,3)

ทางด้านจิตใจนั้น ขณะที่ออกกำลังกายอย่าง

ตอ่เนือ่ง ร่างกายจะหลัง่สาร Endorphin ออกมา สารตวันี้

สร้างความรู้สึกมีความสุข จิตใจสดชื่นเบิกบาน ลดความ

เจ็บปวดให้น้อยลง จึงลดความเครียดได้ดีจากการวิจัย

พบว่า Endorphin ช่วยลดอาการซึมเศร้า ทำให้นอนหลับ

สบาย และการออกกำลงักายอยา่งพอเหมาะทำใหร่้างกาย

หลั่งฮอร์โมนทางเพศมากขึ้น ความรู้สึกทางเพศจึงดีขึ้น

ทั้งหญิงและชาย(4)

การออกกำลงักาย มีหลากหลายรปูแบบ ในแตล่ะ

รูปแบบก็จะมีการคิดค้นอุปกรณ์ต่าง ๆ ขึ้นมาเพื่อช่วย

อำนวยความสะดวกและอำนวยผลประโยชน์ในการออก

กำลังกาย ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้จะผลิตออกมาในรูปแบบของ

เครื่องออกกำลังกาย เครื่องออกกำลังกายแต่ละชนิดมี

คุณลักษณะท่ีแตกต่างกัน บางชนิดสามารถใช้ออกกำลังกาย

ไดก้บัส่วนของรา่งกายหลายสว่น หลายทา่ทาง ซ่ึงสามารถ

อำนวยความสะดวกในการออกกำล ังกายได้มากขึ ้น

ในอดีตยังไม่มีเครื ่องออกกำลังกายที่หลากหลาย และ

เครื่องออกกำลังกายส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้

เต็มที่รวมทั้งสิ้นเปลืองพื้นที่ใช้สอยเนื่องจากเครื่องออก

กำลังกายมีขนาดใหญ่ ในปัจจุบันมีการผลิตเครื่องออก

กำลังกายมาหลากหลายรูปแบบ ผู้ผลิตนำเสนอสิ่งจูงใจ

เพื่อดึงดูดผู้บริโภค เช่น เครื่องออกกำลังกายนั้นสามารถ

พับเก็บได้ หรือมีความทันสมัยเพิ่มมากขึ้น เพื่อเอาใจ

ผู้บริโภค โดยเครื่องออกกำลังกายส่วนใหญ่จะผลิตมาจาก

ต่างประเทศ ซึ่งผลิตในประเทศซีกโลกตะวันตกมากกว่า

ผลิตในประเทศแถบเอเชียรวมถึงประเทศไทย เพราะชาว

ต่างชาติจะให้ความสำคัญเรื ่องของสุขภาพและเร ื ่อง

การออกกำลังกายมากกว่าคนไทย หลังจากประเทศไทยมี

นโยบายสง่เสริมสุขภาพโดยการออกกำลงักายทำใหค้นไทย

เริ่มเห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้น

เพราะขณะนี้คนไทยมีปัญหาสุขภาพในเรื่องของโรคอ้วน

โรคหลอดเลอืดหวัใจตบีตัน และเรือ่งของโรคอืน่ ๆ  ท่ีตามมา

ซ่ึงสาเหตุหน่ึงท่ีทำให้เกิดโรคเหล่าน้ีคือขาดการออกกำลังกาย

ที่เพียงพอ จากสถิติกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2530 พบว่า

สาเหตุการตายด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน มาเป็น

อันดับหนึ่ง(5) และพบอุบัติการณ์ของโรคหลอดเลือดหัวใจ

ตบีตนัสงูอยา่งมนียัสำคญัทางสถติใินประชากร 4 กลุม่ คอื

กลุ ่มที ่สูบบุหรี ่ ความดันโลหิตสูง ความอ้วน และขาด

การออกกำลังกาย(6)

การออกกำลังกายโดยเฉพาะการออกกำลังกาย

ให้กล้ามเนื้อหน้าท้องแข็งแรง มีประโยชน์ช่วยในเรื่องลด

การบาดเจ็บของข้อต่อกระดูกสันหลัง ทำให้ลดแรงเครียด

บริเวณที ่กระทำต่อข้อต่อและเนื ้อเยื ่อเกี ่ยวพันบริเวณ

กระดูกสันหลังขณะที่ออกกำลังกาย และมีประโยชน์ต่อ

การรักษาพร้อมทั้งป้องกันข้อต่อกระดูกสันหลังอักเสบ

กล้ามเนื้อหน้าท้องที่แข็งแรง ช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพ

ทำใหร่้างกายแขง็แรง มีการเคลือ่นไหวทีค่ล่องแคลว่มากขึน้

และลดการเสือ่มของร่างกาย(7) ปัจจุบันเคร่ืองออกกำลังกาย

ที่มีการค้นคว้าวิจัย เพื ่อช่วยในเรื ่องการออกกำลังกาย

กล้ามเนื้อหน้าท้อง เช่น เครื่องออกกำลังกายที่คิดค้น โดย

กานต ์และคณะ(8) สามารถปรบัระดบัท่ีปรับโยกได ้5 ระดบั

ท่ีเกีย่วขาปรบัได้ 5 ระดบั เคลือ่นไหวสว่นเบาะพนกัพงิขณะ

ออกกำลังกายพร้อมกำหนดองศาที่ต้องการได้ มีน้ำหนัก

16 กิโลกรัม ราคา 3,000 บาท ซึ่งเครื่องออกกำลังกาย

กล้ามเนื้อหน้าท้องที่ได้คิดค้นขึ้นยังมีขนาดใหญ่ ใช้พื้นที่

ในการเก็บและติดตั้งมาก การใช้งานส่วนปรับโยกยังไม่

สะดวก  และส่วนที่ใช้กำหนดองศาการออกกำลังกายใช้โซ่

ที่ไม่มีความยืดหยุ่น ไม่ราบรื่นต่อการใช้งานในช่วงสุดท้าย
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ของการออกกำลังกาย ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจ

ที่จะทำการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขปัญหาของเครื่อง

ออกกำลังกายกล้ามเนื ้อหน้าท้องดังกล่าวขึ ้น โดย 1)

การปรับขนาดของเครื่องให้กะทัดรัด 2) ปรับที่ปรับโยก

ให้มีรูปแบบพอเหมาะ และ 3) ง่ายต่อการออกกำลังกาย

4) เปลี่ยนวัสดุที่ใช้กำหนดองศาการออกกำลังกายให้มี

ความยดืหยุน่และราบรืน่ตอ่การใชง้านมากขึน้ 5) พบัเกบ็

ไดง้า่ย และ 6) สะดวกในการตดิตัง้ สามารถนำไปใชต้าม

สถานพยาบาล สถาบันส่งเสริมสุขภาพ บ้านพัก และใช้

นอกสถานที่ได้

วิธีการศึกษา

1. ทดสอบประสิทธิภาพเครื ่องออกกำลังกาย

กลา้มเนือ้หนา้ทอ้ง

ให้ผู้เช่ียวชาญ จำนวน 3 ท่าน ซ่ึงได้แก่ นักกายภาพ

บำบดั นกัวทิยาศาสตรก์ารกฬีา และนกักฬีามหาวทิยาลยั

ทดลองใช้เครื่องออกกำลังกายกล้ามเนื้อหน้าท้องในท่า

Decline crunch (กล้ามเนื ้อส่วน Upper rectus

abdominis) โดยในการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องออก

กำลังกายกำหนดใหท้ำ จำนวน 7 คร้ังต่อเซต จำนวน 3 เซต

พักระหวา่งเซต 1 นาที

2. ประเมินความพึงพอใจในเครื่องออกกำลังกาย

กลา้มเนือ้หนา้ทอ้ง

กลุ่มตัวอย่าง เป็นอาสาสมัครเพศชาย จำนวน

30 คน อายรุะหวา่ง 18 - 25 ปี มีสุขภาพด ีไม่มีอาการปวด

ที่รยางค์แขน ท้อง หลัง และรยางค์ขา เป็นเวลา 1 เดือน

กอ่นการศกึษา

1. ใหอ้าสาสมคัรทำการยดืเหยยีดกลา้มเนือ้กอ่น

ใช้เครื่องออกกำลังกายกล้ามเนื้อหน้าท้องในท่าต่าง ๆ

ดังนี้ 1) ท่ายืดกล้ามเนื้อหน้าท้อง 2) ท่ายืดกล้ามเนื้อคอ

3) ท่ายืดกล้ามเนื้อไหล่และต้นแขน 4) ท่ายืดกล้ามเนื้อ

ไหล่ แขน และมือ 5) ท่ายืดกล้ามเนื้อปลายแขนและมือ

6) ท่ายืดกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังและหลัง 7) ท่ายืด

กล้ามเนื้อน่อง 8) ท่ายืดกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้า โดยทำ

คา้งไวท้า่ละ 5 วนิาท ีทำทา่ละ 3 ครัง้(9)

2. ให้อาสาสมัครใช้เคร่ืองออกกำลังกายกล้ามเน้ือ

หนา้ทอ้งทีพั่ฒนาขึน้ จำนวน 7 คร้ังตอ่เซต จำนวน 3 เซต

พักระหวา่งเซต 1 นาที(10,11)

3. ให้อาสาสมัครทำการยืดเหยียดกล้ามเนื้อหลัง

ใช้เครื่องออกกำลังกายกล้ามเนื้อหน้าท้องในท่าต่าง ๆ

ดังนี้ 1) ท่ายืดกล้ามเนื้อหน้าท้อง 2) ท่ายืดกล้ามเนื้อคอ

3) ท่ายืดกล้ามเนื้อไหล่และต้นแขน 4) ท่ายืดกล้ามเนื้อ

ไหล่ แขน และมือ 5) ท่ายืดกล้ามเนื้อปลายแขนและมือ

6) ท่ายืดกล้ามเนื ้อต้นขาด้านหลังและหลัง 7) ท่ายืด

กล้ามเนื้อน่อง 8) ท่ายืดกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้า โดยทำ

คา้งไวท้า่ละ 5 วนิาท ีทำทา่ละ 3 ครัง้(9)

ให้อาสาสมัครกรอกแบบประเมินความพึงพอใจ

หลังจากทดลองใช้เครื่องออกกำลังกายกล้ามเนื้อหน้าท้อง

3. การวเิคราะหท์างสถติิ

ใช้ค่าเฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Mean ±
SD) เพือ่ทดสอบประสทิธภิาพ และประเมนิความพงึพอใจ

เครื ่องออกกำลังกายกล้ามเนื ้อหน้าท้องที ่พัฒนาและ

ปรับปรุงขึ้น

ผลการศึกษา

1. ทดสอบประสิทธิภาพเคร่ืองออกกำลังกายกล้ามเน้ือ

หนา้ท้อง

ผลการศึกษาประสิทธิภาพ ที่ได้รับการประเมิน

ประสิทธิภาพจากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งได้แก่

นักกายภาพบำบัด นักวิทยาศาสตร์การกีฬา และนักกีฬา

มหาวิทยาลัย หลังจากการใช้การออกกำลังกายกล้ามเนื้อ

หนา้ทอ้ง ดงัทีแ่สดงในตารางที ่1

2. ประเมินความพึงพอใจในเครื่องออกกำลังกาย

กลา้มเนือ้หนา้ทอ้ง

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้เครื่องออก

กำลังกายกล้ามเนื้อหน้าท้องได้ผลการประเมิน ดังที่แสดง

ในตารางที ่2
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วิจารณ์ผลการศึกษา
จากการนำเคร ื ่องออกกำลังกายกล้ามเน ื ้อ

หน้าท้องที ่พ ัฒนาขึ ้นไปทดสอบประสิทธิภาพ โดย
ผู้เชี ่ยวชาญพบว่าด้านความเหมาะสมของขนาดเครื่อง
ออกกำลังกายอยู่ในระดับดีมาก (5.00 ± 0.00) และดา้น
ความเหมาะสมในการปรับเครื่องออกกำลังกายกับผู้ใช้
ตามสะดวกอยู่ในระดับดี (4.00 ± 0.00) แสดงให้เห็นว่า
เครื่องออกกำลังกายกล้ามเนื้อหน้าท้องที่พัฒนาขึ้นโดย
รวมประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี

จากการศึกษาความพึงพอใจ โดยประเมินด้าน
ความสะดวกในการใช้งาน และความเหมาะสมด้าน
รูปลักษณ ์ ซ่ึงผลการประเมนิในแตล่ะดา้นมคีวามพงึพอใจ
ดังต่อไปนี้ ความพึงพอใจโดยรวมด้านความสะดวกใน

การใช้งานเครื่องออกกำลังกาย อยู่ในระดับมาก (4.22 ±
0.64) และความพึงพอใจโดยรวมด้านความเหมาะสม
ด้านรูปลักษณ์ของเครื่องออกกำลังกาย อยู่ในระดับมาก
(4.25 ± 0.72) ผลที่วัดได้จากด้านต่าง ๆ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมีความพึงพอใจมากเนื่องจากอาสาสมัครได้เห็น
ถึงความสะดวกในการใช้งาน การจัดเก็บ การพกพา
การเคลื ่อนย้าย ความเหมาะสมด้านรูปลักษณ์ของ
เครื่องออกกำลังกาย และความพึงพอใจด้านความสะดวก
ในการใช้งาน หัวข้อความสะดวกในการเคลื่อนย้ายและ
พกพาเครื ่องออกกำลังกายมีคะแนนของค่าเฉลี ่ยและ
ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานตำ่สดุ (4.13 ± 0.81) เพราะเนือ่ง
จากท่ีเคร่ืองออกกำลังกายท่ีพัฒนาข้ึนมาน้ัน มีส่วนประกอบ
อยูด่ว้ยกนัหลายชิน้ จึงทำใหมี้นำ้หนกัคอ่นขา้งมาก

ตารางที ่1. แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Mean ± SD) การทดสอบประสิทธิภาพ

ของเครื่องออกกำลังกายกล้ามเนื้อหน้าท้องที่พัฒนาขึ้น

รายการประเมิน ระดับประสิทธิภาพ

    (Mean ±±±±± SD)

1.  ความเหมาะสมของขนาดเครือ่งออกกำลงักาย 5.00 ± 0.00

2. ความเหมาะสมในการปรับเครื่องออกกำลังกายกับผู้ใช้ตามสะดวก 4.00 ± 0.00

ประสิทธิภาพเครื่องออกกำลังกายโดยรวม 4.50 ± 0.00

ตารางที ่2. แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Mean ± SD) การประเมินความพึงพอใจ

ต่อเครื่องออกกำลังกายกล้ามเนื้อหน้าท้องที่พัฒนาขึ้น

รายการประเมิน ระดับความพึงพอใจ

     (Mean ±±±±±SD)

ความสะดวกในการใช้งาน

1. ความสะดวกในการนำออกใช้และจัดเก็บเครื่องออกกำลังกาย 4.26 ± 0.52

2. ความสะดวกในการเคลื่อนย้ายและพกพาเครื่องออกกำลังกาย 4.13 ± 0.81

3. ความง่ายต่อการใช้เครื่องออกกำลังกาย 4.26 ± 0.58

สรุปความพึงพอใจด้านความสะดวกในการใช้งาน 4.22 ± 0.64

ความเหมาะสมด้านรูปลักษณ์

4. ความเหมาะสมด้านการใช้ที่ปรับโยกของเครื่องออกกำลังกาย 4.30 ± 0.70

5. ความราบรื่นของเครื่องขณะออกกำลังกาย 4.16 ± 0.74

6. ความเหมาะสมของขนาดเครื่องออกกำลังกาย 4.30 ± 0.72

สรุปความพึงพอใจด้านความเหมาะสมด้านรูปลักษณ์ 4.25 ± 0.72

ความพึงพอใจต่อเครื่องออกกำลังกายโดยรวม 4.24 ± 0.68
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สรุปผลการศึกษา

เครื่องออกกำลังกายกล้ามเนื้อหน้าท้องที่พัฒนา

ข้ึนมีประสิทธภิาพในการออกกำลงักายกลา้มเนือ้หนา้ทอ้ง

โดยสามารถกำหนดมุมองศาการออกกำลังกายกล้ามเนื้อ

หน้าท้องได้ โดยมีตัววัดองศาบอกระดับความกว้างของ

ท่ีปรับโยกสามารถปรบัได้ มีล้อเล่ือนช่วยในการเคลือ่นย้าย

ได้สะดวกข้ึนสามารถพับเก็บและพกพาเคร่ืองออกกำลังกาย

ได้ อีกทั ้งเครื ่องออกกำลังกายนี้สามารถนำไปใช้ตาม

สถาบันส่งเสริมสุขภาพบ้านพักอาศัย และนำออกไปใช้

นอกสถานที่ได้ จากการประเมินประสิทธิภาพเครื่องออก

กำลังกายกล้ามเนื้อหน้าท้องโดยรวม  พบว่าการประเมิน

ประสิทธภิาพจากผูเ้ช่ียวชาญมปีระสิทธภิาพอยู ่ในระดบัดี

(4.50 ± 0.00) และจากการประเมนิความพงึพอใจโดยรวม

ต่อเครื่องออกกำลังกายกล้ามเนื้อหน้าท้องพบว่า ผู้ใช้มี

ความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก (4.24 ± 0.68) และหากมี

การศกึษาในครัง้ตอ่ไป ควรมกีารปรบัปรุงทีป่รับโยกขอ้พับ

ตา่ง ๆ ใหมี้ความมัน่คงยิง่ขึน้

ขอ้จำกดัของงานวจัิยนีค้อื ไม่ไดศ้กึษาการทำงาน

ของกล้ามเนื ้อ Upper rectus abdominis ในขณะ

ออกกำลงักายดว้ยเครือ่งออกกำลงักายกลา้มเนือ้หนา้ทอ้ง

ท่ีพัฒนาขึน้ เช่น ค่า Electromyography (EMG) ท่ีวัดจาก

กล้ามเน้ือ Upper rectus abdominis หรือการเปล่ียนแปลง

กล้ามเนื้อที่ดีขึ้น  จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมก่อนนำไปใช้

งานต่อไป

รายละเอยีดของเครือ่ง

รูปท่ี 1. เครือ่งออกกำลงักายกลา้มเนือ้หนา้ทอ้ง

รูปที่ 2. ท่ีปรับโยกกำหนดองศาได้

รูปที่ 3. ตัวกำหนดมมุองศาการออกกำลงักาย

รูปที ่4. เบาะพนกัพงิเคลือ่นไหวขณะออกกำลงักายได้
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จุดเด่น และขดีความสามารถของเครือ่ง

เครื่องออกกำลังกายกล้ามเนื้อหน้าท้องที่พัฒนา

ข้ึนมีประสิทธิภาพในการออกกำลังกายกล้ามเน้ือหน้าท้องโดย

- สามารถกำหนดมุมองศาการออกกำลังกาย

กล้ามเนื้อหน้าท้องโดยมีตัววัดองศาบอกระดับ

- ความกวา้งของทีป่รบัโยกสามารถปรบัได้

- มีล้อเลื่อนช่วยในการเคลื่อนย้ายได้สะดวกขึ้น

- สามารถพับเก็บและพกพาเครือ่งออกกำลังกาย

ได้ โดยเบาะพนกัพงิ ท่ีปรับโยกสามารถ  ท่ีเกีย่วขาสามารถ

พบัได้

อีกทั ้งเครื ่องออกกำลังกายนี้สามารถนำไปใช้

ตามสถาบนัสง่เสรมิสุขภาพ บ้านพกัอาศยั และนำออกไป

ใช้นอกสถานที่ได้

ขนาดของเครือ่ง

- ขนาดความกวา้ง ×××××     ความยาว ××××× ความสงู โดย

ประมาณ 65 ××××× 135 ××××× 110 เซนตเิมตร

- น้ำหนกั โดยประมาณ 16 กิโลกรมั
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