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Background Development of a chair walker could be used to fold up to save

space for transport and leg exercise can be done while sitting

on the chair walker.

Objective To invent and test the efficiency of a chair walker and leg-exercise

machine and evaluate users’ satisfaction with the device.

Design Invention for development.

Setting Department of Physical Therapy, Faculty of Allied Health

Sciences, Naresuan University.

Materials and Methods The machine was designed to fold up to save space for transport.

Thirty people participated in this study.

Results The efficiency and evaluated satisfaction levels of the chair

walker and leg-exercise machine were proven to be good

(4.14 ± 0.31 and 4.01 ± 0.82, respectively).
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Conclusion The chair walker and leg-exercise machine has been shown

very useful and comfortable.
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อรอุมา บุณยารมย์, พิมพร จันทร์แก่นทอง, ณัฐรินีย์ เลิศสถิตรุ่ง, สมภิยา สมถวิล, รณกฤต

แสงผ่อง, จุฑาลักษณ์ กองสุข. การพัฒนาเครื่องช่วยเดินแบบมีเก้าอี้พับเก็บได้พร้อมอุปกรณ์
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เหตุผลของการทำวิจัย เครื ่องช่วยเดินที่พัฒนาขึ้นมีการติดตั้งเก้าอี ้นั ่งพักแบบถอดเก็บได้

ตัวเครื่องพกพา พับเก็บได้ และสามารถออกกำลังกายขาไปพร้อม ๆ

กับการนั่งพัก

วัตถุประสงค์ เพื่อประดิษฐ์ ทดสอบประสิทธิภาพ และประเมินความพึงพอใจต่อ

เครื่องช่วยเดินแบบมีเก้าอี้พับเก็บได้พร้อมอุปกรณ์ออกกำลังกายขา

รูปแบบการวิจัย การวิจัยเชิงพัฒนา

สถานที่ทำการศึกษา ภาควชิากายภาพบำบดั คณะสหเวชศาสตร ์มหาวทิยาลยันเรศวร

ตัวอย่างและวิธีการศึกษา โดยออกแบบเครื่องให้สามารถพับเก็บได้เพื่อสะดวกต่อการนำออกไป

ใช้นอกสถานที่ ประหยัดพื้นที ่ในการจัดเก็บ รวมทั้งมีเก้าอี ้นั ่งพัก

และมอุีปกรณอ์อกกำลงักายขา โดยทำการศกึษาในอาสาสมคัร จำนวน

30 คน

ผลการศึกษา ผลการทดสอบประสิทธิภาพและประเมินความพึงพอใจต่อเครื่องช่วย

เดินแบบมีเก้าอี้พับเก็บได้พร้อมอุปกรณ์ออกกำลังกายขาที่ประดิษฐ์ขึ้น

พบวา่อยูใ่นระดบัดี (4.14 ± 0.31 และ 4.01 ± 0.82 ตามลำดบั)

สรุป เครื่องช่วยเดินแบบมีเก้าอี้พับเก็บได้พร้อมอุปกรณ์ออกกำลังกายขา

มีประโยชน์ในการใช้งานด้านความสะดวกสบาย และมีอุปกรณ์

ออกกำลงักายเสรมิแกผู้่ใช้

คำสำคัญ เครือ่งชว่ยเดนิ, เกา้อี,้ การออกกำลงักายขา, อุปกรณ.์
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ปัจจุบันมีผู้ป่วยที่เริ่มฝึกการเดินลงน้ำหนักหลัง

การรักษาฟื ้นฟู และบุคคลที ่ม ีความบกพร่องทาง

การเคลื่อนไหว เกี่ยวกับการเดินร่วมกับการอ่อนแรงของ

กล้ามเนือ้ขา มีอยู่เป็นจำนวนมาก  โดยพบวา่บุคคลเหลา่นี้

มีการเคลือ่นไหวเกีย่วกบัการเดนิทีย่ากลำบาก  ไม่สะดวก

สบายและส่งผลให้มีปัญหาด้านจิตใจที่ตัวบุคคลเหล่านี้

และครอบครัว ซึ่งความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวได้

จำกัดการเดินและก่อให้เกิดความสูญเสียคุณค่าแก่ผู้ป่วย

ในหลาย ๆ ดา้น ทำใหต้อ้งตกเปน็ภาระของครอบครวั ซ่ึง

ถ้าหากเราสามารถช่วยบุคคลเหล่านี้ให้มีการเคลื่อนไหว

ที่สะดวก และมีจิตใจที่ดีขึ้นก็จะสามารถช่วยลดและ/หรือ

แก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้นได้

การรักษาฟื้นฟู เกี่ยวกับการเดินของผู้ที่มีความ

บกพร่องทางการเคลื่อนไหวนั้นโดยปกติแล้วกายอุปกรณ์

ทีใ่ช้ส่วนมากคอื อุปกรณช่์วยเดนิ การทีจ่ะใชอุ้ปกรณช่์วย

เดินชนิดใดขึ้นอยู่กับพยาธิสภาพของผู้ใช้ ความพร้อม

ของร่างกาย ความแขง็แรงและความทนทานของกลา้มเน้ือ

การทรงท่าและการทรงตัว การทำงานประสานกันของ

กล้ามเนื้อ เป็นต้น การใช้อุปกรณ์ช่วยเดินที่เหมาะสมกับ

พยาธิสภาพของผู้ใช้จึงช่วยลดการลงน้ำหนักของขาข้าง

ทีมี่พยาธสิภาพ ซ่ึงทีน่ยิมและใชบ่้อย ๆ คอืเครือ่งชว่ยเดนิ

แบบสี่ขา (Walker) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ใช้ช่วยเดินที่มีความ

มั่นคงในการทรงตัว ช่วยลดการลงน้ำหนักบางส่วนหรือ

ทั้งหมดของขา นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่ไม่

ตอ้งการลงนำ้หนกัของขาขา้งทีเ่จบ็ เนือ่งจากมคีวามเสือ่ม

ของข้อ หรือหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อ นอกจากนั้นยังใช้

กับผู้ที่มีการทรงตัวที่ไม่ดี(1 - 3) ทำให้สามารถช่วยให้ผู้ใช้

เกิดความมั่นใจและมีความปลอดภัยสูงในขณะเดิน  แต่

อย่างไรก็ตามเครื่องช่วยเดินดังกล่าวเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ช่วย

เดินเพียงอย่างเดียว ดังนั้นทางคณะผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็น

ความสำคัญของผู ้ที ่ต้องใช้เครื ่องช่วยเดินเป็นประจำ

และผู้ใช้บางคนต้องใช้เครื่องช่วยเดินต่อเนื่องเป็นเวลา

นาน ๆ  อาจทำให้ไม่สะดวกหากเกิดความเหนื่อยล้าและ

ไม่มีที่นั่งพักในระยะทางที่ไกล และยังไม่สามารถพกพา

พับเก็บได้ คณะผูวิ้จัยจึงได้คิดทำการพฒันาเครือ่งช่วยเดนิ

โดยให้มีการติดตั้งเพิ่มเก้าอี้แบบถอดเก็บได้ ตัวเครื่อง

พกพา  พับเก็บได้พร้อมท้ังมีการเพิม่อุปกรณ์ออกกำลังกาย

ขา เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถออกกำลงักายเพือ่เพ่ิมความแขง็แรง

ของกล้ามเนื้อขา และอุปกรณ์ออกกำลังกายขาสามารถ

ออกกำลังกายไปพร้อม ๆ กับการนั ่งพักได้อ ีกด้วย

ซึ่งการพัฒนานี้เป็นการพัฒนาเครื่องช่วยเดินที่มีอยู่ใน

ปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

และยังช่วยให้ผู ้ป่วยและบุคคลที่มีความบกพร่องทาง

การเคลื ่อนไหวมีคุณภาพชีวิตที ่ดีขึ ้น และสามารถนำ

เครื่องช่วยเดินที่พัฒนาขึ้นนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

วัตถุประสงค์การศึกษา

1. เพือ่ประดษิฐ์ ทดสอบประสทิธภิาพเครือ่งช่วย

เดนิแบบมเีกา้อีพ้บัเกบ็ไดพ้รอ้มอุปกรณอ์อกกำลงักายขา

2. เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อเครื่องช่วยเดิน

แบบมเีกา้อีพ้บัเกบ็ไดพ้รอ้มอุปกรณอ์อกกำลงักายขา

วิธีการศึกษา

1. การทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องช่วยเดิน

แบบมีเก้าอี้พับเก็บได้พร้อมอุปกรณ์ออกกำลังกายขาที่

ประดิษฐ์และพัฒนาขึ้น

โดยให้ผู ้เชี ่ยวชาญจำนวน 3 ท่านซึ ่งเป็นนัก

กายภาพบำบัด ทดลองใช้เครื่องช่วยเดินแบบมีเก้าอี้พับ

เก็บได้พร้อมอุปกรณ์ออกกำลังกายขา เพื่อดูประสิทธิภาพ

ของเครื่องก่อนนำออกมาทดสอบกับกลุ่มอาสาสมัคร โดย

กำหนดตวัแปรชีว้ดั 7 ดา้น (ดงัแสดงไวใ้นตารางที ่1)

2. การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้เครื่องช่วย

เดินแบบมีเก้าอี้พับเก็บได้ พร้อมอุปกรณ์ออกกำลังกายขา

ที่ประดิษฐ์และพัฒนาขึ้น

กลุ่มตัวอย่าง เป็นอาสาสมัครที่ใช้เครื ่องช่วย

เดินในชีวิตประจำวัน จำนวน 30 คน ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับ

การรบัรู้ขอ้ตอ่ (Proprioception, Kinesthesia) โดย

1. ให้อาสาสมัครใช้เครื่องช่วยเดินแบบมีเก้าอี้

พับเก็บได้พร้อมอุปกรณ์ออกกำลังกายขา

2. ให้อาสาสมัครทำท่าออกกำลังกายกล้ามเนื้อ

ขาในท่านั่ง
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3. ให้อาสาสมัครทำท่าออกกำลังกายกล้ามเนื้อ

แขนในท่ายืน

4. ให้อาสาสมัครพับเก็บเครื่องช่วยเดินแบบมี

เกา้อีพ้บัเกบ็ไดพ้รอ้มอุปกรณอ์อกกำลงักายขา

ประเมินความพึงพอใจในเครื ่องช่วยเดินแบบ

มีเก้าอี ้พับเก็บได้พร้อมอุปกรณ์ออกกำลังกายขา ให้

อาสาสมัครกรอกแบบประเมินความพึงพอใจหลังจาก

ทดลองใช้เครื ่องช่วยเดินแบบมีเก้าอี ้พับเก็บได้พร้อม

อุปกรณอ์อกกำลงักายขา

3. การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าเฉลี ่ยและส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Mean ± SD) เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพ

เครื่องช่วยเดินแบบมีเก้าอี้พับเก็บได้พร้อมอุปกรณ์ออก

กำลงักายขา และเพือ่ประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ช้

ผลการศึกษา

1. การทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องช่วยเดิน

แบบมีเก้าอี้พับเก็บได้พร้อมอุปกรณ์ออกกำลังกายขาที่

ประดิษฐ์และพัฒนาขึ้น

จากการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องช่วยเดิน

ที ่มีเก้าอี ้พับเก็บได้พร้อมอุปกรณ์ออกกำลังกายขาที ่

ประดษิฐ์และพฒันาขึน้ ดงัทีไ่ด้แสดงไวใ้นตารางที ่1

2. การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้เครื่องช่วย

เดินแบบมีเก้าอี้พับเก็บได้พร้อมอุปกรณ์ออกกำลังกายขา

ที่ประดิษฐ์และพัฒนาขึ้น

จากผลการศึกษาความพึงพอใจที่ได้จากแบบ

ประเมินความพึงพอใจหลังจากการใช้เครื่องช่วยเดินแบบ

มีเก้าอ้ีพับเก็บได้พร้อมอุปกรณ์ออกกำลงักายขาทีป่ระดษิฐ์

และพฒันาขึน้ ดงัทีไ่ดแ้สดงไวใ้นตารางที ่2

สรุปผลการศึกษา

จากผลการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องช่วยเดิน

แบบมีเก้าอี้พับเก็บได้พร้อมอุปกรณ์ออกกำลังกายขาที่

ประดิษฐ์และพัฒนาขึ้น พบว่าโดยรวมคะแนนเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับดี และประเมินความพึงพอใจในอาสาสมัคร พบว่า

โดยรวมคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีประโยชน์ใน

การใช้งานด้านความสะดวกสบาย และมีอุปกรณ์ออก

กำลงักายเสรมิแกผู้่ใช้

ซึ ่งเครื ่องช่วยเดินแบบมีเก้าอี ้พับเก็บได้พร้อม

อุปกรณ์ออกกำลังกายขาที ่ทางคณะผู ้ว ิจ ัยประดิษฐ์

และพัฒนาขึ้น พบว่ามีประโยชน์ในการใช้งานด้านความ

สะดวกสบาย และมีอุปกรณ์ออกกำลังกายเสริม ในกลุ่ม

อาสาสมัครที่มีปัญหาทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ เช่น

ผู้ที่มีกล้ามเนื้อขาอ่อนแรง ผู้ที่มีอาการปวดเข่า สะโพก

ตารางที ่1. แสดงประสิทธิภาพของเครื่องช่วยเดินแบบมีเก้าอี้พับเก็บได้พร้อมอุปกรณ์ออกกำลังกาย

ขาทีป่ระดษิฐ์และพฒันาขึน้ แสดงโดยคา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Mean ± SD)

รายการประเมิน ระดบัประสิทธภิาพ (Mean ±±±±± SD)

1. ความสะดวกสบายในการใช้งาน 4.00 ± 0.00

2. ความสะดวกในการจัดเก็บ 4.67 ± 0.58

3. ความความมัน่คงแขง็แรง ปลอดภยัของเครือ่ง 4.33 ± 0.58

4. ความสะดวกในการนั่ง 4.00 ± 0.00

5. ความสวยงามของเครื่อง 4.00 ± 1.00

6. ความเหมาะสมของน้ำหนักและขนาดอุปกรณ์ 3.00 ± 0.00

7. ประโยชน์ในการใช้งาน 5.00 ± 0.00

รวม 4.14 ± 0.31
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เนื่องจากการเสื่อมของข้อ ผู้ได้รับการเปลี่ยนข้อต่อ หรือ

อาสาสมัครที่มีปัญหาทางระบบประสาท เช่น อัมพาต

ครึ่งซีก (Hemiplegia) อัมพาตครึ่งท่อนแบบไม่สมบูรณ์

(Incomplete tetraplegia) ผู้ท่ีมีรอยโรคของระบบประสาท

ซึ่งส่งผลทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือเสียการทรงตัว ทั้งนี้

ยังมีข้อควรระวังแก่อาสาสมัครบางคนที่ค่อนข้างมีกล้าม

เนื้ออ่อนแรงทั้งแขนขา หรืออาสาสมัครบางคนที่มีรอยโรค

ของระบบประสาทซึง่ส่งผลต่อการควบคมุลำตัว อาจส่งผล

ให้ไม่สามารถใช้เครื ่องช่วยเดินแบบมีเก้าอี ้พับเก็บได้

พร้อมอุปกรณ์ออกกำลังกายขาที่ประดิษฐ์และพัฒนาขึ้น

ไดด้ว้ยตนเอง อาจตอ้งมญีาตหิรอืผู้ช่วยดแูลอกีที

เครื ่องช่วยเดินแบบมีเก้าอี ้พ ับเก็บได้พร้อม

อุปกรณ์ออกกำลังกายขาที่ประดิษฐ์ และพัฒนาขึ้นเป็น

เพยีงตน้แบบทีค่ณะผูว้จัิยรเิริม่สร้างสรรคเ์พือ่เปน็แนวทาง

เลือกหนึ่ง และเป็นแนวทางการพัฒนาเครื่องช่วยเดินให้

เหมาะสมแก่ผู้ใช้เครื่องช่วยเดินเป็นประจำ อีกทั้งยังเพื่อ

ตอบสนองความต้องการของผู้ที ่ใช้เครื ่องช่วยเดินเป็น

ประจำที่ไม่สะดวกในการออกไปข้างนอก สถานที่ต่าง ๆ

เนื่องด้วยความลำบากในการเคลื่อนย้ายเครื่องช่วยเดินที่

มีขนาดใหญ่ ซึ่งได้จากการสัมภาษณ์ผู้ใช้เครื่องช่วยเดิน

นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแก่ผู้ใช้เครื่อง

ช่วยเดนิอกีดว้ย

เครื ่องช่วยเดินแบบมีเก ้าอี ้พ ับเก็บได้พร้อม

อุปกรณ์ออกกำลังกายขาที่ประดิษฐ์ขึ้น หากมีการศึกษา

ในครั้งต่อไป ควรจะมีการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพ

การทำงานของเครื่องช่วยเดินแบบมีเก้าอี้พับเก็บได้พร้อม

อุปกรณ์ออกกำลังกายขาใหไ้ด้ประสิทธิภาพท่ีดีย่ิงข้ึนต่อไป

ข้อคดิเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อจำกดัจากการศกึษา

จากสมมติฐานของเครื่องช่วยเดินแบบมีเก้าอี้พับ

เก็บได้พร้อมอุปกรณ์ออกกำลังกายขาที่ตั้งไว้ ตัวเครื่องใช้

โครงอลูมิเนียมทั้งหมดสามารถพับเก็บได้ มีลักษณะพับ

เก็บแบบบานพับโดยแขนของเครื ่องช่วยเดินสองข้าง

สามารถประกบเข้าหากันได้ ตัวโครงอลูมิเนียมของเครื่อง

ใช้โครงโลหะช่วยเดินมาตรฐานทั่วไป(3) เพื่อความเป็น

มาตรฐานของตัวเครื่อง เก้าอี้ใช้นั่งเป็นแบบพับเก็บได้มี

ลักษณะคล้ายบานพับเปิดปิดลง มีตะขอเกี่ยวบนล่างเพื่อ

ความสะดวกงา่ยตอ่การใชง้าน ความสงูของเบาะนัง่เทยีบ

เท่ากับลักษณะเก้าอี ้มาตรฐานคือเมื ่อนั ่งแล้วเข่าและ

สะโพกงอ 90 องศา หรือสูงจากพืน้ 16 น้ิว(4) ลักษณะเบาะ

ตารางที ่2. แสดงความพึงพอใจต่อเครื่องช่วยเดินแบบมีเก้าอี้พับเก็บได้พร้อมอุปกรณ์ออกกำลังกาย

ขาทีป่ระดษิฐ์และพฒันาขึน้ แสดงโดยคา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Mean ± SD)

รายการประเมิน ระดับความพึงพอใจ (Mean ±±±±± SD

ด้านความสะดวกสบายในการใช้งาน

1. ความสะดวกในการเคลื่อนย้ายและพกพาเครื่อง 4.13 ± 0.87

2. ความง่ายต่อการใช้เครื่อง 4.30 ± 0.70

3. ความสะดวกในการนำออกใช้และจัดเก็บเครื่อง 4.20 ± 0.71

ด้านความทันสมัยของเครื่อง

4. ความทันสมัยและความง่ายต่อการใช้อุปกรณ์เสริมออก

กำลังกายในตัวเครื่องช่วยเดิน 4.30 ± 0.67

ด้านความเหมาะสมด้านรูปลักษณ์

5. ความเหมาะสมของน้ำหนักเครื่อง 3.10 ± 1.06

6. ความเหมาะสมของเบาะนั่ง 4.00 ± 0.92

รวม 4.01 ± 0.82
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เป็นผา้ใบหุม้ฟองนำ้ เพือ่ใหผู้้ใช้รู้สึกสบายขณะนัง่พกัและ

นั่งออกกำลังกาย ด้านล่างของตัวเครื่องช่วยเดินด้านใน

เป็นกล่องไม้มีฝาเปิดปิดภายในเป็นลวดสปริงปรับแรง

ต้านได้ สามารถดึงออกมาจากกล่องเพื่อออกกำลังกาย

ขาได้

ในทางปฏิบัติผลที่ได้ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน

ที่ตั ้งไว้ก่อนหน้าการทดลองพบว่าสมมติฐานเดิมเก้าอี ้

ออกแบบให้พับกางได้  ในทางปฏิบัติพบว่าเมื่อประกอบ

เก้าอี้วางไว้ตำแหน่งกลางเครื่องช่วยเดินด้านในทำให้เมื่อ

พับแขนเครือ่งช่วยเดนิทัง้สองขา้งเขา้มาไมส่ามารถประกบ

กันสนทิได ้ ด้วยเหตนุีจึ้งทำใหต้อ้งเปลีย่นรปูแบบตวัเครือ่ง

ช่วยเดินใหม่ทั้งหมด

จากเดิมแขนเครื่องช่วยเดินทั้งสองข้างออกแบบ

ให้สามารถกางออกและปิดประกบกันได้เปลี่ยนเป็นทาง

ด้านหน้าของเครื่องช่วยเดินสามารถพับครึ่งได้ และแขน

ทั้งสองของเครื่องช่วยเดินสามารถประกบเข้ามาชิดกันได้

ทำให้เม่ือพับเก็บแล้วตัวเคร่ืองมีขนาดประมาณเทา่กับแขน

ของเครือ่งชว่ยเดนิ (กวา้ง 46 ซม. × สูง 74.36 ซม.) ทำให้

เมื่อพับเก็บเครื่องทั้งหมดแล้วตัวเครื่องมีขนาดความกว้าง

ลดลงมาก เป็นผลดีในการประหยัดพื้นที่ใช้สอยเป็นผลให้

ผู้ทดลองใช้เคร่ืองมีความพึงพอใจมากในดา้นความสะดวก

สบายในการใช้เครื่อง

ตัวล็อค 3 ตำแหน่งบริเวณด้านหน้าตัวเครื ่อง

ทางซา้ย ขวา และกึง่กลาง จะเปน็ตวัควบคมุใหเ้ครือ่งพบั

ได ้ลักษณะเปน็ตวัล็อค ปลดลอ็คได ้ขณะลอ็คแลว้เครือ่งมี

ความมัน่คงสามารถใชง้านได้

เบาะนั่งเดิมจะติดตรงกลางกับตัวเครื่องช่วยเดิน

ถูกปรับเปลี ่ยนให้สามารถแยกออกจากตัวเครื ่องได้

โดยวางตำแหน่งเบาะไว้บริเวณด้านข้างที่แขนของเครื่อง

ลักษณะจะเป็นการเกี่ยวแขวนไว้ เมื่อต้องการใช้เบาะนั่ง

จะนำเบาะที่เกี่ยวไว้ด้านข้างมาวางพาดกับแขนทั้งสอง

ข้างของเครื่องช่วยเดินแนวขวาง ลักษณะเบาะรองนั่งเป็น

หนงัหุม้ฟองนำ้ นำ้หนกัเบาะรองนัง่คอ่นขา้งมนีำ้หนกัมาก

เนื ่องจากฐานเบาะเป็นโครงเหล็กเพื ่อให้ความมั ่นคง

แข็งแรงแก่ผู้ใช้งานขณะนั่งและออกกำลังกาย ขนาดเบาะ

มีความยาวเท ่าก ับตัวเคร ื ่องช ่วยเด ินตามแนวขวาง

ความกว้างเบาะมีขนาดน้อยกว่าความกว้างของแขน

เครื่องช่วยเดินเล็กน้อยเพื่อให้ความสะดวกเมื่อวางพาด

เบาะนั่งกับแขนเครื่องช่วยเดินทั้งสองข้าง ความสูงของ

เบาะจากพื้นพบว่ามีความสูงเพิ ่มขึ ้นกว่าเดิมประมาน

7.5 นิว้ เนือ่งจากเดมิทีอ่อกแบบตามมาตรฐานคอื เม่ือนัง่

แล้วเข่าและสะโพกงอ 90 องศานั้น ผู้ใช้ลุกขึ้นได้ลำบาก

เนื่องจากกล้ามเนื้อขายังอ่อนแรงอาจทำให้เกิดการล้มได้

ทางผู้วิจัยจึงเพิ่มความสูงของเบาะจากพื้นเพื่อให้ผู้ใช้ลุก

ขึ้นได้ง่าย และทางปฏิบัติจริงพบว่ากลุ่มอาสาสมัครที่

ทดลองใช้เครื ่อง ส่วนมากจะใช้เบาะนั ่งเพียงเพื ่อพัก

ช่ัวคราวในระยะเวลาสัน้ ๆ ในระหวา่งทีอ่าสาสมคัรจะเดนิ

ไปถึงเป้าหมายที่ต้องการจะไปเท่านั้น  ไม่ได้นั่งพักเป็น

ระยะเวลานาน ขนาดความสูงของเบาะนั่งที่คณะผู้วิจัย

จัดทำปรับขึ้นมาใหม่นั้นจึงไม่ส่งผลต่อท่าทางการนั่งของ

ผู้ใช้มากนัก อีกทั้งยังพบว่าในทางปฏิบัติจริงระดับเบาะ

นั่งแบบเดิมเมื่อผู้ใช้ทดลองนั่ง  ปรากฏว่าขณะลุกยืนผู้ใช้

ต้องออกแรงประคองตัวลุกยืนมาก ไม่ว่าจะเป็นทั้งกล้าม

เนื้อส่วนรยางค์แขนและกล้ามเนื้อส่วนรยางค์ขา ทำให้

ผู้ใช้เกิดความลำบากขณะลกุยืน ซ่ึงสอดคล้องกับงานเขยีน

ของ น้อมจิตต์(5)  ในหนังสือหลักการทางกายภาพบำบัด

สำหรับผู้ป่วยทางระบบประสาทวา่ “การฝึกผู้ป่วยลุกข้ึนยืน

อาจฝึกโดยใช้เก้าอี้สูงก่อน เพื่อให้ผู้ป่วยทำได้ง่ายขึ้นไม่

ต้องออกแรงพยายามมากจนเกินไป” ทั้งยังพบว่าระดับ

เบาะนั่งที ่คณะผู้วิจัยปรับใหม่นั ้นยังเพิ ่มความง่ายต่อ

การนัง่แกอ่าสาสมคัรทีผ่่าขอ้เขา่ หรือขอ้สะโพก  เนือ่งจาก

ว่าขณะที่กลุ่มอาสาสมัครเหล่านี้จะลุกยืนไม่ต้องออกแรง

พยุงตัวมาก และยังช่วยลดอาการปวดที่ข้อเข่าได้อีกด้วย

แต่อย่างไรก็ตามการปรับระดับเบาะนั่งที่เพิ่มขึ้นนั้นยังคง

เป็นข้อควรระวังแก่อาสาสมัครที่มีส่วนสูงต่ำ (น้อยกว่า

150 ซม.) และ/หรือมีปัญหาการทรงตัวมากในการนั่งจะ

ทำให้เท้าลอยพื้น เสี่ยงต่อการล้มได้ ทั้งนี้อาจมีญาติหรือ

ผู้ช่วยดูแล

อุปกรณ์ออกกำลังกายจากเดิมเป็นกล่องอุปกรณ์

ภายในมีลวดสปริงเพื่อใช้ออกกำลังกายขาอยู่ด้านล่าง
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ทางดา้นในตวัเครือ่งชว่ยเดนิ ถกูเปลีย่นเปน็ใชแ้ผน่ยางยดื

พาดในแนวสองข้างทางด้านหน้าตัวเครื่องช่วยเดิน โดย

ปลายแผ่นยางยืด ทางด้านบนถูกยึดแบบสอดรัดพาดลง

มาด้านล่าง ปลายด้านล่างเชื่อมด้วยผ้าสำหรับคล้องขา

สองข้าง เพื่อออกกำลังกาย  ซึ่งตัวแผ่นยางยืด สามารถ

ถอดเปลี่ยนตามแรงต้านมากน้อยเพื่อความเหมาะสมแก่

ผู้ใช้งาน  อุปกรณ์แผ่นยางยืดที่ใช้ออกกำลังกายสามารถ

นำมาใช้ออกกำลังกายทั้งในท่านั่งและท่ายืน  ซึ่งในท่านั่ง

ลักษณะจะเป็นการเหยียดเข่าช่วยฝึกกำลังกล้ามเนื ้อ

กลุม่เหยยีดเขา่ได ้ส่วนทางยนืผูใ้ช้สามารถออกกำลงักาย

ขาในท่างอเข่างอสะโพก ท่าเหยียดเข่าเหยียดสะโพก

ท่าเหยียดเข่างอสะโพก ท่ากางขากางสะโพก ท่าหุบขา

หุบสะโพก ซึ่งเป็นท่าออกกำลังกายที่เสริมความแข็งแรง

แก่กล้ามเนื้อรยางค์ส่วนล่างที่ต้องใช้ในการเดินทั้งสิ้น

ข้อจำกดัในการทำวจิยั

พบว่าเครื่องช่วยเดินแบบมีเก้าอี้พับเก็บได้พร้อม

อุปกรณ์ออกกำลังกายขาที่ประดิษฐ์และพัฒนาขึ้นค่อน

ข้างมีน้ำหนักมาก ซึ่งน้ำหนักโดยรวมของเครื่องเมื่อรวม

เบาะนัง่และตวัเครือ่ง มีนำ้หนกั 7.9 กโิลกรมั เมือ่คดิแยก

ส่วนพบวา่ ตวัเครือ่งหนกั 5.9 กิโลกรมั  ส่วนเบาะนัง่หนกั

2 กโิลกรมั เนือ่งจากวสัดอุุปกรณท์ีใ่ช้เปน็โครงเหลก็ ทำให้

อาสาสมัครบางคนท่ีค่อนข้างมีกล้ามเน้ืออ่อนแรงท้ังแขนขา

หรืออาสาสมัครบางคนที ่มีรอยโรคของระบบประสาท

ซึ่งส่งผลต่อการควบคุมลำตัว อาจส่งผลให้ไม่สามารถใช้

เครื่องช่วยเดินแบบมีเก้าอี้พับเก็บได้พร้อมอุปกรณ์ออก

กำลังกายขาที่ประดิษฐ์และพัฒนาขึ้นได้ด้วยตนเอง อาจ

ต้องมีญาติหรือผู้ช่วยดูแลอีกที ดังนั้นการประเมินความ

พึงพอใจของผู้ใช้เครื่องช่วยเดินแบบมีเก้าอี้นั่งพับได้พร้อม

อุปกรณอ์อกกำลงักายขา  ควรประเมนิความพงึพอใจของ

ญาติหรือผู้ช่วยดูแลร่วมด้วย

แต่อย่างไรก็ตามเครื่องช่วยเดินแบบมีเก้าอี้พับ

เก็บได้พร้อมอุปกรณ์ออกกำลังกายขาท่ีประดิษฐ์และพัฒนา

ขึน้มขีอ้ทีค่วรปรบัปรุงดงัทีก่ล่าวมาแลว้นัน้ ผลการทดสอบ

ประสิทธิภาพของเครื่องจากผู้เชี่ยวชาญในภาพรวมถือว่า

มีประสิทธิภาพอยู ่ในระดับดี และการประเมินความ

พึงพอใจของผู้ใช้เครื่องในภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจ

มาก นับว่าเครื่องช่วยเดินแบบมีเก้าอี้พับเก็บได้พร้อม

อุปกรณ์ออกกำลังขาที ่ประดิษฐ์และพัฒนาขึ ้นนั ้นมี

ประสิทธิภาพในการใช้งานได้จริง

แต่อย่างไรก็ตามเครื่องช่วยเดินแบบมีเก้าอี้พับ

เก็บได้พร้อมอุปกรณ์ออกกำลังขาที่ประดิษฐ์และพัฒนา

ข้ึน  เป็นเพยีงตน้แบบทีค่ณะผูวิ้จัยริเร่ิมสร้างสรรคเ์พือ่เป็น

แนวทางเลือกหนึ่งแก่ผู้ใช้เครื่องช่วยเดินเป็นประจำให้เกิด

ความสะดวกสบายเพิม่ขึน้ ยังมีขอ้ทีค่วรปรบัปรุงเพือ่แกไ้ข

พัฒนาต่อไป ให้มีรูปลักษณ์คุณสมบัติต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้น

ต่อไปอีก ไม่ว่าจะเป็นโครงเหล็กที่ใช้ประกอบเครื่องอาจ

ต้องใช้เป็นโครงอลูมิเนียมที่เบากว่าเดิมแต่มีคุณสมบัติ

แข็งแรง ระดับเบาะนั่งอาจจัดให้มีการปรับระดับได้อย่าง

น้อย 2 ระดับ หรือขาของเครื่องช่วยเดินอาจมีการปรับ

ระดบัได้อย่างนอ้ย 2 - 3 ระดบั เพือ่ให้เหมาะสมกบัความ

สูงของผู้ใช้แต่ละคน ซึ่งเป็นข้อปรับปรุงที่คณะผู้วิจัยจะ

ศึกษาและพัฒนาต่อไป

รายละเอยีดของเครือ่ง

รูปที ่1. โครงสร้างเครื่องช่วยเดินแบบมีเก้าอี้พับเก็บได้พร้อม

อุปกรณ์ออกกำลังกายขา
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จุดเด่น และขดีความสามารถของเครือ่ง

- มีเบาะนัง่ สามารถถอดเกบ็ได้

- มีอุปกรณ์ออกกำลังกายขา สามารถปรับแรง

ต้านได้

- สามารถพบัเกบ็ได้

ขนาดของเครือ่งและอปุกรณป์ระกอบ

- ตัวเครื่องเมื่อพับเก็บ ขนาด กว้าง 46 ซม. ×
สูง 74.36 ซม.

- เบาะหนังหุ้มฟองน้ำ ขนาด กว้าง 9 นิ้ว ยาว

25 น้ิว หนา 1 น้ิว

รูปที่ 2. เครือ่งชว่ยเดนิแบบมเีกา้อีพ้บัเกบ็ไดพ้รอ้มอุปกรณอ์อกกำลงักายขา

รูปที ่ 3. เครือ่งชว่ยเดนิแบบมเีกา้อีพั้บเกบ็ได้พร้อมอุปกรณอ์อกกำลงักายขาทีพั่บเกบ็แล้ว

- แผ่นยางยดื ขนาด 120 ซม. x 15 ซม. ×  0.35

ซม.

- แผ่นยางยดื ขนาด 120 ซม. x 15 ซม.×  0.50

ซม.

- แผ่นยางยดื ขนาด 120 ซม. x 15 ซม. × 0.65

ซม.

- น้ำหนกัเครือ่ง โดยประมาณ 5.9 กิโลกรมั
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