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: The developed abdominal exercise machine could be used to
effectively exercise specific abdominal muscles.
: To develop and evaluate an abdominal exercise machine and
Objective
to test user satisfaction.
: Invention for development.
Design
: Department of Physical Therapy, Faculty of Allied Health Sciences,
Setting
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.
: The results showed that the efficiency of and satisfaction with
Results
the abdominal exercise machine were at good levels (4.50 ±
0.00 and 4.24 ± 0.68, respectively).
: The study concluded that the developed abdominal exercise
Conclusion
machine could be used to effectively exercise specific abdominal
muscles.
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: เครื่องออกกำลังกายกล้ามเนื้อหน้าท้องที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ
ในการออกกำลังกายกล้ามเนื้อหน้าท้อง และสามารถออกกำลังกาย
กล้ามเนื้อหน้าท้องเฉพาะส่วนได้
: เพื ่ อ พั ฒ นา ทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพ และประเมิ น ความพึ ง พอใจต่ อ
วัตถุประสงค์
เครื่องออกกำลังกายกล้ามเนื้อหน้าท้อง
: การวิจัยเชิงพัฒนา
รูปแบบการวิจัย
: ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานที่ทำการศึกษา
ตัวอย่างและวิธีการศึกษา : โดยการพัฒนาเครื่องออกกำลังกายกล้ามเนื้อหน้าท้องให้สามารถ
ออกกำลังกายเฉพาะส่วนของกล้ามเนื้อ Upper Rectus Abdominis
ซึ่งจะมีการกำหนดมุมองศาสำหรับการออกกำลังกาย คือ 30 องศา
ในท่า Decline Crunch โดยทำการศึกษาในอาสาสมัครเพศชาย
จำนวน 30 คน
: ผลการทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพและประเมิ น ความพึ ง พอใจต่ อ เครื ่ อ ง
ผลการศึกษา
ออกกำลังกายกล้ามเนื้อหน้าท้องที่พัฒนาขึ้นพบว่า อยู่ในระดับดี
(4.50 ± 0.00 และ 4.24 ± 0.68 ตามลำดับ)
: เครื่องออกกำลังกายกล้ามเนื้อหน้าท้องที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ
สรุป
ในการออกกำลังกายกล้ามเนื้อหน้าท้อง และสามารถออกกำลังกาย
กล้ามเนื้อหน้าท้องเฉพาะส่วนได้
เหตุผลของการทำวิจัย

คำสำคัญ

: การพัฒนา, เครื่องออกกำลังกายกล้ามเนื้อหน้าท้อง, ออกกำลังกาย
กล้ามเนื้อหน้าท้อง.
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การพัฒนาเครือ่ งออกกำลังกายกล้ามเนือ้ หน้าท้อง

การออกกำลั ง กายอย่ า งสม่ ำ เสมอนั ้ น เป็ น
ประโยชน์ต่อสุขภาพ ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง กล้ามเนื้อ
ทุกส่วนยืดหยุ่นได้ดี ระบบการไหลเวียนของเลือดทำงาน
ได้ดขี น้ึ ช่วยให้รปู ร่างสมส่วน รวมถึงสร้างความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน และไม่จำกัดเพศอีกด้วย(1)
ทางด้านการแพทย์ยืนยันว่า การออกกำลังกาย
ช่ ว ยรั ก ษาโรคบางอย่ า งได้ เ ป็ น อย่ า งดี เช่ น โรคอ้ ว น
โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคปอด เป็นต้น แม้แต่คนท้อง
ยังต้องออกกำลังกายเพื่อช่วยให้คลอดง่าย ยิ่งไปกว่านั้น
หากออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยชะลอความเสือ่ ม
ของร่างกาย ยืดระยะเวลาการเป็นหนุม่ สาวให้ยาวนานขึน้
อย่างน่าอัศจรรย์พร้อมกันนั้นยังช่วยให้อายุยืนยาวขึ้น(2,3)
ทางด้านจิตใจนั้น ขณะที่ออกกำลังกายอย่าง
ต่อเนือ่ ง ร่างกายจะหลัง่ สาร Endorphin ออกมา สารตัวนี้
สร้างความรู้สึกมีความสุข จิตใจสดชื่นเบิกบาน ลดความ
เจ็บปวดให้น้อยลง จึงลดความเครียดได้ดีจากการวิจัย
พบว่า Endorphin ช่วยลดอาการซึมเศร้า ทำให้นอนหลับ
สบาย และการออกกำลังกายอย่างพอเหมาะทำให้รา่ งกาย
หลั่งฮอร์โมนทางเพศมากขึ้น ความรู้สึกทางเพศจึงดีขึ้น
ทั้งหญิงและชาย(4)
การออกกำลังกาย มีหลากหลายรูปแบบ ในแต่ละ
รูปแบบก็จะมีการคิดค้นอุปกรณ์ต่าง ๆ ขึ้นมาเพื่อช่วย
อำนวยความสะดวกและอำนวยผลประโยชน์ในการออก
กำลังกาย ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้จะผลิตออกมาในรูปแบบของ
เครื่องออกกำลังกาย เครื่องออกกำลังกายแต่ละชนิดมี
คุณลักษณะทีแ่ ตกต่างกัน บางชนิดสามารถใช้ออกกำลังกาย
ได้กบั ส่วนของร่างกายหลายส่วน หลายท่าทาง ซึง่ สามารถ
อำนวยความสะดวกในการออกกำลั ง กายได้ ม ากขึ ้ น
ในอดีตยังไม่มีเครื่องออกกำลังกายที่หลากหลาย และ
เครื่องออกกำลังกายส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้
เต็มที่รวมทั้งสิ้นเปลืองพื้นที่ใช้สอยเนื่องจากเครื่องออก
กำลังกายมีขนาดใหญ่ ในปัจจุบันมีการผลิตเครื่องออก
กำลังกายมาหลากหลายรูปแบบ ผู้ผลิตนำเสนอสิ่งจูงใจ
เพื่อดึงดูดผู้บริโภค เช่น เครื่องออกกำลังกายนั้นสามารถ
พับเก็บได้ หรือมีความทันสมัยเพิ่มมากขึ้น เพื่อเอาใจ
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ผู้บริโภค โดยเครื่องออกกำลังกายส่วนใหญ่จะผลิตมาจาก
ต่างประเทศ ซึ่งผลิตในประเทศซีกโลกตะวันตกมากกว่า
ผลิตในประเทศแถบเอเชียรวมถึงประเทศไทย เพราะชาว
ต่ า งชาติ จ ะให้ ค วามสำคั ญ เรื ่ อ งของสุ ข ภาพและเรื ่ อ ง
การออกกำลังกายมากกว่าคนไทย หลังจากประเทศไทยมี
นโยบายส่งเสริมสุขภาพโดยการออกกำลังกายทำให้คนไทย
เริ่มเห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้น
เพราะขณะนี้คนไทยมีปัญหาสุขภาพในเรื่องของโรคอ้วน
โรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน และเรือ่ งของโรคอืน่ ๆ ทีต่ ามมา
ซึง่ สาเหตุหนึง่ ทีท่ ำให้เกิดโรคเหล่านีค้ อื ขาดการออกกำลังกาย
ที่เพียงพอ จากสถิติกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2530 พบว่า
สาเหตุการตายด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน มาเป็น
อันดับหนึ่ง(5) และพบอุบัติการณ์ของโรคหลอดเลือดหัวใจ
ตีบตันสูงอย่างมีนยั สำคัญทางสถิตใิ นประชากร 4 กลุม่ คือ
กลุ่มที่สูบบุหรี่ ความดันโลหิตสูง ความอ้วน และขาด
การออกกำลังกาย(6)
การออกกำลังกายโดยเฉพาะการออกกำลังกาย
ให้กล้ามเนื้อหน้าท้องแข็งแรง มีประโยชน์ช่วยในเรื่องลด
การบาดเจ็บของข้อต่อกระดูกสันหลัง ทำให้ลดแรงเครียด
บริ เ วณที ่ ก ระทำต่ อ ข้ อ ต่ อ และเนื ้ อ เยื ่ อ เกี ่ ย วพั น บริ เ วณ
กระดูกสันหลังขณะที่ออกกำลังกาย และมีประโยชน์ต่อ
การรักษาพร้อมทั้งป้องกันข้อต่อกระดูกสันหลังอักเสบ
กล้ามเนื้อหน้าท้องที่แข็งแรง ช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพ
ทำให้รา่ งกายแข็งแรง มีการเคลือ่ นไหวทีค่ ล่องแคล่วมากขึน้
และลดการเสือ่ มของร่างกาย(7) ปัจจุบนั เครือ่ งออกกำลังกาย
ที่มีการค้นคว้าวิจัย เพื่อช่วยในเรื่องการออกกำลังกาย
กล้ามเนื้อหน้าท้อง เช่น เครื่องออกกำลังกายที่คิดค้น โดย
กานต์ และคณะ(8) สามารถปรับระดับทีป่ รับโยกได้ 5 ระดับ
ทีเ่ กีย่ วขาปรับได้ 5 ระดับ เคลือ่ นไหวส่วนเบาะพนักพิงขณะ
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
ออกกำลังกายกล้ามเนื้อหน้าท้องดังกล่าวขึ้น โดย 1)
การปรับขนาดของเครื่องให้กะทัดรัด 2) ปรับที่ปรับโยก
ให้มีรูปแบบพอเหมาะ และ 3) ง่ายต่อการออกกำลังกาย
4) เปลี่ยนวัสดุที่ใช้กำหนดองศาการออกกำลังกายให้มี
ความยืดหยุน่ และราบรืน่ ต่อการใช้งานมากขึน้ 5) พับเก็บ
ได้งา่ ย และ 6) สะดวกในการติดตัง้ สามารถนำไปใช้ตาม
สถานพยาบาล สถาบันส่งเสริมสุขภาพ บ้านพัก และใช้
นอกสถานที่ได้
วิธีการศึกษา
1. ทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพเครื ่ อ งออกกำลั ง กาย
กล้ามเนือ้ หน้าท้อง
ให้ผเู้ ชีย่ วชาญ จำนวน 3 ท่าน ซึง่ ได้แก่ นักกายภาพ
บำบัด นักวิทยาศาสตร์การกีฬา และนักกีฬามหาวิทยาลัย
ทดลองใช้เครื่องออกกำลังกายกล้ามเนื้อหน้าท้องในท่า
Decline crunch (กล้ า มเนื ้ อ ส่ ว น Upper rectus
abdominis) โดยในการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องออก
กำลังกายกำหนดให้ทำ จำนวน 7 ครัง้ ต่อเซต จำนวน 3 เซต
พักระหว่างเซต 1 นาที
2. ประเมินความพึงพอใจในเครื่องออกกำลังกาย
กล้ามเนือ้ หน้าท้อง
กลุ่มตัวอย่าง เป็นอาสาสมัครเพศชาย จำนวน
30 คน อายุระหว่าง 18 - 25 ปี มีสขุ ภาพดี ไม่มอี าการปวด
ที่รยางค์แขน ท้อง หลัง และรยางค์ขา เป็นเวลา 1 เดือน
ก่อนการศึกษา
1. ให้อาสาสมัครทำการยืดเหยียดกล้ามเนือ้ ก่อน
ใช้เครื่องออกกำลังกายกล้ามเนื้อหน้าท้องในท่าต่าง ๆ
ดังนี้ 1) ท่ายืดกล้ามเนื้อหน้าท้อง 2) ท่ายืดกล้ามเนื้อคอ
3) ท่ายืดกล้ามเนื้อไหล่และต้นแขน 4) ท่ายืดกล้ามเนื้อ
ไหล่ แขน และมือ 5) ท่ายืดกล้ามเนื้อปลายแขนและมือ
6) ท่ายืดกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังและหลัง 7) ท่ายืด
กล้ามเนื้อน่อง 8) ท่ายืดกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้า โดยทำ
ค้างไว้ทา่ ละ 5 วินาที ทำท่าละ 3 ครัง้ (9)
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2. ให้อาสาสมัครใช้เครือ่ งออกกำลังกายกล้ามเนือ้
หน้าท้องทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ จำนวน 7 ครัง้ ต่อเซต จำนวน 3 เซต
พักระหว่างเซต 1 นาที(10,11)
3. ให้อาสาสมัครทำการยืดเหยียดกล้ามเนื้อหลัง
ใช้เครื่องออกกำลังกายกล้ามเนื้อหน้าท้องในท่าต่าง ๆ
ดังนี้ 1) ท่ายืดกล้ามเนื้อหน้าท้อง 2) ท่ายืดกล้ามเนื้อคอ
3) ท่ายืดกล้ามเนื้อไหล่และต้นแขน 4) ท่ายืดกล้ามเนื้อ
ไหล่ แขน และมือ 5) ท่ายืดกล้ามเนื้อปลายแขนและมือ
6) ท่ายืดกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังและหลัง 7) ท่ายืด
กล้ามเนื้อน่อง 8) ท่ายืดกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้า โดยทำ
ค้างไว้ทา่ ละ 5 วินาที ทำท่าละ 3 ครัง้ (9)
ให้อาสาสมัครกรอกแบบประเมินความพึงพอใจ
หลังจากทดลองใช้เครื่องออกกำลังกายกล้ามเนื้อหน้าท้อง
3. การวิเคราะห์ทางสถิติ
ใช้คา่ เฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Mean ±
SD) เพือ่ ทดสอบประสิทธิภาพ และประเมินความพึงพอใจ
เครื ่ อ งออกกำลั ง กายกล้ า มเนื ้ อ หน้ า ท้ อ งที ่ พ ั ฒ นาและ
ปรับปรุงขึ้น
ผลการศึกษา
1. ทดสอบประสิทธิภาพเครือ่ งออกกำลังกายกล้ามเนือ้
หน้าท้อง
ผลการศึกษาประสิทธิภาพ ที่ได้รับการประเมิน
ประสิทธิภาพจากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งได้แก่
นักกายภาพบำบัด นักวิทยาศาสตร์การกีฬา และนักกีฬา
มหาวิทยาลัย หลังจากการใช้การออกกำลังกายกล้ามเนื้อ
หน้าท้อง ดังทีแ่ สดงในตารางที่ 1
2. ประเมินความพึงพอใจในเครื่องออกกำลังกาย
กล้ามเนือ้ หน้าท้อง
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้เครื่องออก
กำลังกายกล้ามเนื้อหน้าท้องได้ผลการประเมิน ดังที่แสดง
ในตารางที่ 2
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ตารางที่ 1. แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Mean ± SD) การทดสอบประสิทธิภาพ
ของเครื่องออกกำลังกายกล้ามเนื้อหน้าท้องที่พัฒนาขึ้น
รายการประเมิน

ระดับประสิทธิภาพ
(Mean ± SD)

1. ความเหมาะสมของขนาดเครือ่ งออกกำลังกาย
2. ความเหมาะสมในการปรับเครื่องออกกำลังกายกับผู้ใช้ตามสะดวก
ประสิทธิภาพเครื่องออกกำลังกายโดยรวม

5.00 ± 0.00
4.00 ± 0.00
4.50 ± 0.00

ตารางที่ 2. แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Mean ± SD) การประเมินความพึงพอใจ
ต่อเครื่องออกกำลังกายกล้ามเนื้อหน้าท้องที่พัฒนาขึ้น
รายการประเมิน

ระดับความพึงพอใจ
(Mean ±SD)

ความสะดวกในการใช้งาน
1. ความสะดวกในการนำออกใช้และจัดเก็บเครื่องออกกำลังกาย
2. ความสะดวกในการเคลื่อนย้ายและพกพาเครื่องออกกำลังกาย
3. ความง่ายต่อการใช้เครื่องออกกำลังกาย
สรุปความพึงพอใจด้านความสะดวกในการใช้งาน
ความเหมาะสมด้านรูปลักษณ์
4. ความเหมาะสมด้านการใช้ที่ปรับโยกของเครื่องออกกำลังกาย
5. ความราบรื่นของเครื่องขณะออกกำลังกาย
6. ความเหมาะสมของขนาดเครื่องออกกำลังกาย
สรุปความพึงพอใจด้านความเหมาะสมด้านรูปลักษณ์
ความพึงพอใจต่อเครื่องออกกำลังกายโดยรวม

วิจารณ์ผลการศึกษา
จากการนำเครื ่ อ งออกกำลั ง กายกล้ า มเนื ้ อ
หน้ า ท้ อ งที ่ พ ั ฒ นาขึ ้ น ไปทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพ โดย
ผู้เชี่ยวชาญพบว่าด้านความเหมาะสมของขนาดเครื่อง
ออกกำลังกายอยู่ในระดับดีมาก (5.00 ± 0.00) และด้าน
ความเหมาะสมในการปรับเครื่องออกกำลังกายกับผู้ใช้
ตามสะดวกอยู่ในระดับดี (4.00 ± 0.00) แสดงให้เห็นว่า
เครื่องออกกำลังกายกล้ามเนื้อหน้าท้องที่พัฒนาขึ้นโดย
รวมประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี
จากการศึกษาความพึงพอใจ โดยประเมินด้าน
ความสะดวกในการใช้ ง าน และความเหมาะสมด้ า น
รูปลักษณ์ ซึง่ ผลการประเมินในแต่ละด้านมีความพึงพอใจ
ดังต่อไปนี้ ความพึงพอใจโดยรวมด้านความสะดวกใน

4.26 ± 0.52
4.13 ± 0.81
4.26 ± 0.58
4.22 ± 0.64
4.30 ± 0.70
4.16 ± 0.74
4.30 ± 0.72
4.25 ± 0.72
4.24 ± 0.68

การใช้งานเครื่องออกกำลังกาย อยู่ในระดับมาก (4.22 ±
0.64) และความพึงพอใจโดยรวมด้านความเหมาะสม
ด้านรูปลักษณ์ของเครื่องออกกำลังกาย อยู่ในระดับมาก
(4.25 ± 0.72) ผลที่วัดได้จากด้านต่าง ๆ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมีความพึงพอใจมากเนื่องจากอาสาสมัครได้เห็น
ถึ ง ความสะดวกในการใช้ ง าน การจั ด เก็ บ การพกพา
การเคลื ่ อ นย้ า ย ความเหมาะสมด้ า นรู ป ลั ก ษณ์ ข อง
เครื่องออกกำลังกาย และความพึงพอใจด้านความสะดวก
ในการใช้งาน หัวข้อความสะดวกในการเคลื่อนย้ายและ
พกพาเครื ่ อ งออกกำลั ง กายมี ค ะแนนของค่ า เฉลี ่ ย และ
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานต่ำสุด (4.13 ± 0.81) เพราะเนือ่ ง
จากทีเ่ ครือ่ งออกกำลังกายทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มานัน้ มีสว่ นประกอบ
อยูด่ ว้ ยกันหลายชิน้ จึงทำให้มนี ำ้ หนักค่อนข้างมาก
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อรอุมา บุณยารมย์ และคณะ

สรุปผลการศึกษา
เครื่องออกกำลังกายกล้ามเนื้อหน้าท้องที่พัฒนา
ขึน้ มีประสิทธิภาพในการออกกำลังกายกล้ามเนือ้ หน้าท้อง
โดยสามารถกำหนดมุมองศาการออกกำลังกายกล้ามเนื้อ
หน้าท้องได้ โดยมีตัววัดองศาบอกระดับความกว้างของ
ทีป่ รับโยกสามารถปรับได้ มีลอ้ เลือ่ นช่วยในการเคลือ่ นย้าย
ได้สะดวกขึน้ สามารถพับเก็บและพกพาเครือ่ งออกกำลังกาย
ได้ อีกทั้งเครื่องออกกำลังกายนี้สามารถนำไปใช้ตาม
สถาบันส่งเสริมสุขภาพบ้านพักอาศัย และนำออกไปใช้
นอกสถานที่ได้ จากการประเมินประสิทธิภาพเครื่องออก
กำลังกายกล้ามเนื้อหน้าท้องโดยรวม พบว่าการประเมิน
ประสิทธิภาพจากผูเ้ ชีย่ วชาญมีประสิทธิภาพอยู่ ในระดับดี

Chula Med J

(4.50 ± 0.00) และจากการประเมินความพึงพอใจโดยรวม
ต่อเครื่องออกกำลังกายกล้ามเนื้อหน้าท้องพบว่า ผู้ใช้มี
ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก (4.24 ± 0.68) และหากมี
การศึกษาในครัง้ ต่อไป ควรมีการปรับปรุงทีป่ รับโยกข้อพับ
ต่าง ๆ ให้มคี วามมัน่ คงยิง่ ขึน้
ข้อจำกัดของงานวิจยั นีค้ อื ไม่ได้ศกึ ษาการทำงาน
ของกล้ า มเนื ้ อ Upper rectus abdominis ในขณะ
ออกกำลังกายด้วยเครือ่ งออกกำลังกายกล้ามเนือ้ หน้าท้อง
ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ เช่น ค่า Electromyography (EMG) ทีว่ ดั จาก
กล้ามเนือ้ Upper rectus abdominis หรือการเปลีย่ นแปลง
กล้ามเนื้อที่ดีขึ้น จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมก่อนนำไปใช้
งานต่อไป

รายละเอียดของเครือ่ ง

รูปที่ 1. เครือ่ งออกกำลังกายกล้ามเนือ้ หน้าท้อง

รูปที่ 3. ตัวกำหนดมุมองศาการออกกำลังกาย

รูปที่ 2. ทีป่ รับโยกกำหนดองศาได้

รูปที่ 4. เบาะพนักพิงเคลือ่ นไหวขณะออกกำลังกายได้
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รูปที่ 5. เครือ่ งออกกำลังกายกล้ามเนือ้ หน้าท้องทีพ่ บั เก็บแล้ว

รูปที่ 6. เบาะพนักพิง ทีป่ รับโยก ถอดได้

จุดเด่น และขีดความสามารถของเครือ่ ง
เครื่องออกกำลังกายกล้ามเนื้อหน้าท้องที่พัฒนา
ขึน้ มีประสิทธิภาพในการออกกำลังกายกล้ามเนือ้ หน้าท้องโดย
- สามารถกำหนดมุมองศาการออกกำลังกาย
กล้ามเนื้อหน้าท้องโดยมีตัววัดองศาบอกระดับ
- ความกว้างของทีป่ รับโยกสามารถปรับได้
- มีล้อเลื่อนช่วยในการเคลื่อนย้ายได้สะดวกขึ้น
- สามารถพับเก็บและพกพาเครือ่ งออกกำลังกาย
ได้ โดยเบาะพนักพิง ทีป่ รับโยกสามารถ ทีเ่ กีย่ วขาสามารถ
พับได้
อีกทั้งเครื่องออกกำลังกายนี้สามารถนำไปใช้
ตามสถาบันส่งเสริมสุขภาพ บ้านพักอาศัย และนำออกไป
ใช้นอกสถานที่ได้
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