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บทคัดยอ
การฝกเดิ นโดยใช ไมค้ํา ยัน รั กแร พบไดบอยในผูปว ยที่ไดรับ บาดเจ็บ รยางคสว นลางเพื่อลดการลง
น้ํ า หนั ก ของขาข า งที่ มี พ ยาธิ ส ภาพ การฝ ก เดิ น โดยใช ไ ม ค้ํ า ยั น รั ก แร แ บบมาตรฐานทํ า ให เ กิ ด ความไม
สะดวกสบายในการใชงาน รวมถึงการปรับระดับความสูง การออกแบบไมค้ํายันรักแรแบบประยุกตจึงเปนอีก
ทางเลือกหนึ่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินได ดังนั้น วัตถุประสงคของการศึกษาในครั้งนี้เพื่อประดิษฐ
นวัตกรรมไมค้ํายันแบบประยุกตที่มีลักษณะพิเศษคือ ปรับระดับความสูงของไมค้ํายันไดงาย มีความสะดวก
มั่นคง ปลอดภัย และสามารถรับแรงจากน้ําหนักตัวของผูใชงาน ไมค้ํายันรักแรแบบประยุกตผลิตออกมา 4
แบบ ไดแก วัสดุที่เปนเหล็ก สแตนเลส และยึดโครงเดิมของไมค้ํายันรักแรที่ผลิตจากอลูมิเนียม 2 แบบ โดย
เพิ่มอุปกรณเปนเบรคจักรยาน และ hand piece เชื่อมลงไปในไมค้ํายันเดิม ผลจากการศึกษาครั้งนี้พบวา ไม
ค้ํายันรักแรแบบประยุกตที่ยึดโครงเดิมจากอลูมิเนียม โดยเพิ่มเบรคจักรยาน และ hand piece มีการใชงานที่
ดีที่สุด โดยพบวารูปแบบไมค้ํายันนี้ มีคุณสมบัติคือ ปรับระดับความสูงไดงาย ลดแรงที่กระทําใตรักแร และ
รองรับน้ําหนักตัวไดดี ซึ่งไมค้ํายันประยุกตที่ประดิษฐขึ้นมานี้อาจจะเปนทางเลือกหนึ่งสําหรับผูปวยที่มีความ
ตองการใชไมค้ํายัน แตอยางไรก็ตามในอนาคตยังตองมีการนําไมค้ํายันนี้ไปทดลองใชในคนปกติและผูปวย
ตอไป
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Abstract
Ambulatory training with standard axillary crutches is often prescribed to reduce
weight bearing after lower limb injuries. Normally, the standard axillary crutches or
discomfort to all users and inconvenient to the height adjustment. A modified axillary crutch
was designed for improvement of assistive device gait efficiency. Therefore, this study aims
to invent innovative a modified axillary crutches, which the characteristic of easy to the
height adjustable, comfort, safety, and stability. The Modified axillary crutches were invented
into fore types, includes metal model, stanless steel model, standard aluminium axillary
cruches with the original hand piece, and standard aluminium axillary cruches with modified
hand piece. More specifically both aluminium axillary crutches models were modified by
using a bicycle brake lever. The result of this study indicated that, a standard
aluminium axillary crushes with the modified hand piece is the best model. This
model has an the easiest to the height adjustment, comfort, safety, stability, and convenient
of weight absorption, especially axillary compression. This study suggested that,
aluminium axillary crushes with the modified hand piece is alternative for patients who
having to use crutches. Nevertheless, further study could applied in healthy and patient
subjects.
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บทนํา (Introduction)
เนื้อหาของเรื่องที่เคยมีผูทําการวิจัยมากอน
ปจจุบันพบวาในประเทศไทยมีการรายงานถึงอุบัติการณการไดรับบาดเจ็บบริเวณรยางคลาง สงผล
ตอภาวะทุพพลภาพ ประสิทธิภาพในการเดินลดลง นํามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ไมดี โดยการใชไมค้ํายันรักแรเปน
อุปกรณที่ใชการฝกเดินเพื่อชวยในการเคลื่อนไหว ฟนฟูสภาพรางกาย และเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่ชวยเพิ่ม
คุณภาพชีวิตที่ดีแกผูปวย จากการศึกษาที่ผานมาของ Stallard, Sankarankutty and Rose (1978)
เปรียบเทียบระหวาง ไมค้ํายันรักแรแบบมาตรฐานกับไมค้ํายันแบบ Canadian พบวาอัตราการเตนของหัวใจ
ของผูปวยที่ใชไมค้ํายันแบบ Canadian มีอัตราการเตนของหัวใจต่ํากวาการใชไมค้ํายันรักแรแบบมาตรฐาน
ในขณะลุกขึ้น ซึ่งอัตราการเตนของหัวใจมีการเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 40 สําหรับการใชไมค้ํายันรักแรแบบ
มาตรฐาน สวนการใชไมค้ํายันแบบ Canadian พบวามีอัตราการเตนของหัวใจเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 20 ซึ่ง
แสดงใหเห็นวาไมค้ํายันแบบ Canadian มีการใชพลังงานนอยกวาไมค้ํายันรักแรแบบมาตรฐาน นอกจากนี้จาก
การศึกษาของ Dounis, Steventon, and Wilson (1980) ไดเปรียบเทียบการใชพลังงานของอาสาสมัครที่ใช
ไมค้ํายันรักแรแบบมาตรฐานและไมค้ํายันขอศอก โดยใชเครื่องวัดออกซิเจนแบบพกพาวัด พบวาผลของการใช
ไมค้ํายันรักแรแบบมาตรฐานมีการใชพลังงานออกซิเจนนอยกวาไมค้ํายันขอศอก และจากการศึกษานํารองของ
Rohit Rambani , Muhammad and Surinder (2007 ) โดยเปรียบเทียบการใชไมค้ํายันแบบ Hands Free
chutch และไมค้ํายันรักแรแบบมาตรฐาน (standard axillary crutches) ศึกษาในอาสาสมัครจํานวน 6 คน
ที่ไดรับบาดเจ็บที่เทาและขอเทาโดยอาสาสมัครชวงอายุระหวาง 16-60 ป ไดรับการบาดเจ็บของเทาและขอ
เทาเพียงขางเดียวยังไมสามารถลงน้ําหนักไดใน 4 สัปดาห โดยใชแบบสอบถามในรูปแบบของการ the
Musculoskeletal Function Assessment Instrument (MFAI) และสํารวจแบบประเมินทางสุขภาพ พบวา
Hands Free crutch (HFC) สามารถทํากิจกรรมตางๆ ในชีวิตประจําวันไดงายกวาไมค้ํายันรักแรแบบ
มาตรฐาน สอดคลองกับการศึกษาของ Goh (1986) โดยการใชไมค้ํายันรักแรแบบมาตรฐานขณะลุกขึ้นยืนโดย
ผาน axillary bar พบวา ตองออกแรงเพิ่มขึ้นขณะลุกขึ้น และอาจมีผลตอกดทับของบริเวณbrachial plexus
ทําใหเกิดโรคcrutch palsy หรือมีการอุดตันของเสนเลือดบริเวณรักแร (axillary artery aneurysms) หรือ
เสนประสาท suprascapular ไดรับบาดเจ็บสงผลใหปวดขอไหล และมีอาการออนแรงตามมา นอกจากนี้ยัง
เกิ ด ภาวะแทรกซ อ น ได แ ก ข อไหล เ สื่ อ ม และการกดทั บ เส น ประสาทบริ เวณข อ มือ (carpal tunnel
syndrome )
การศึกษาของ Nyland และคณะ(2004) ไดมีการผลิตนวัตกรรมไมค้ํายัน the Easy Strutter
Functional Orthosis System™ (ESFOS) โดยดัดแปลง axillary bar ใหมีลักษณะเวา จากผลการศึกษานี้
พบวาสามารถลดแรงกดบริเวณรักแรไดในผูปวยที่มีการเดินลงน้ําหนักแบบบางสวน มีจํานวนกาวในการเดิน
และคาการใชพลังงาน (Energy Expenditure Index; EEI) ลดลง

2

จากการศึกษาที่ผานมาของ John (1997) พบวาการดัดแปลงของไมค้ํายันรักแร ในผูที่มีความพิการ
ตั้งแตกําเนิด พบวาเปนผลดีในการเคลื่อนยายตัวไดอยางอิสระ เนื่องจากพบวาผูปวยมีความบกพรองในแขน
ขางซาย และแขนขางขวา และที่กระดูกขา (tibia) ทําใหมีการเคลื่อนยายตัวไดยาก รวมไปถึงความยากลําบาก
ในการใชเกาอี้รถเข็น จึงเกิดการดัดแปลงไมค้ํายันเฉพาะผูปวยรายนี้ หลังจากการผาตัดที่แขนทั้ง 2 ขาง โดย
ทําการพับแขนทั้ง 2 ขางไวกับไมค้ํายันรักแรรวมกับการฝกการลงน้ําหนักของขา ผูปวยมีความพึงพอใจในการ
เคลื่อนยายตัว อยางไรก็ตามยังเกิดความไมปลอดภัยของการใชอุปกรณชนิดนี้
นอกจากนี้ การศึกษาที่ผานมาของ Min-hyeok Kang และคณะ(2013) ศึกษาการเดินดวยไมค้ํายัน
รั ก แร แ บบมาตรฐานขณะกล า มเนื้ อ ลํ า ตั ว ทํ า งาน และขณะข อ ต อ เชิ ง กรานมี ก ารเคลื่ อ นไหว โดยทํ า ใน
อาสาสมัครจํานวน 11 คน ที่สุขภาพดีใชวิธีการทดสอบโดยใหเดินแบบสามจุด(three-point gait ) มีการ
เปรียบเทียบระหวางการกาวไมค้ํายันในระยะสั้นกับยาวแตกตางกัน โดยขางหนึ่งใหมีการลงน้ําหนัก อีกขาง
หนึ่งมีวัดคลื่นไฟฟาElectromyography (EMG) เพื่อดูการทํางานของกลามเนื้อ Rectus abdominis และ
Erector spinae นอกจากนี้ศึกษาการทํางานของ Lumbo-pelvic-hip จากผลการศึกษาพบวา กลามเนื้อ
Rectus abdominis ในขางที่มีการลงน้ําหนักภายใตการใชไมค้ํายันรักแรแบบมาตรฐานในระยะที่แตกตางกัน
ในสามระยะคือระยะการกาวของไมที่เหมาะสม กาวสั้น และกาวยาว โดยพบวามีระยะในการกาวเหมาะสม
เมื่ อเปรี ย บเที ย บกับ การก า วสั้ น และยาวอยางมีนัย สําคัญ ทางสถิติ และการวัดคาคลื่น ไฟฟาในกลามเนื้อ
Rectus abdominis ที่ใชในการเดินแบบไมลงน้ําหนัก และกลามเนื้อ Erector spinae ขางที่มีการลงน้ําหนัก
ลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในการใชไมค้ํายันเดิน เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่ใชในการกาวสั้นแตไมมี
ความแตกตางทางนัยสําคัญทางสถิติของกลามเนื้อ Erector spinae ในขางที่ไมมีการลงน้ําหนัก และการวัดคา
ชวงองศาการเคลื่อนไหวของ Lumbo pelvic hip พบวาไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
การศึกษาครั้งนี้แสดงใหวาระยะเวลาในกาวที่เหมาะสมจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพของกลามเนื้อลําตัวในขณะที่
เดินดวยไมค้ํายันรักแรแบบมาตรฐาน
จากการศึกษาที่ผานมาของ นําชัยศิริ และโกมลกิติ (2551) ไดพัฒนาออกแบบโครงรางไมค้ํายันรักแร
แบบประยุกตเพื่อแกปญหาความไมสะดวกสบายของผูใชไมค้ํายันในกลุมนักกีฬาที่ไดรับบาดเจ็บ โดยออกแบบ
ใหถูกตามหลักการยศาสตร มีการปรับในสวนของไมค้ํายันแบบมาตรฐานดวยระบบล็อกอยูสามตําแหนงที่
ควบคุมดวย grasping safety bar ปรับความยาวของทอและใสวงแหวนเพื่อความสะดวกปลอดภัยในการใชไม
ค้ํายัน นอกจากนี้ไดปรับจุกยางเพื่อลดปญหาการลื่นไถล และสะดุดหกลมผลการออกแบบในครั้งนี้สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการเดิน และจากการศึกษาของ Kahaduwa, Weerasiriwardane, Wijeyarat (2004) ทํา
การเปรียบเทียบระหวางไมค้ํายันรักแรแบบมาตรฐานกับไมค้ํายันรักแรแบบประยุกต ในอาสาสมัครทั้งหมด 40
คน โดยแบงเปนผูปวย amputee และอาสาสมัครสุขภาพดี โดยวัดอัตราการเตนของหัวใจและความเร็วในการ
เดินเปนระยะทาง 50 เมตรเพื่อคํานวณประสิทธิภาพในการเดินรวมถึงแบบสอบถามความพึงพอใจในการใชไม
ค้ํายัน พบวาไมค้ํายันแบบประยุกตชวยลดพลังงานขณะเดิน อยางไรก็ตาม ความพึงพอใจในดานความมั่นคง
และความสะดวกสบายในการใชงานใหผลไมแตกตางกัน
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จากการศึกษาของ Michelle Mittel และคณะ(2012) ศึกษาการออกแบบไมค้ํายันแบบประยุกต ใน
ผูปวยที่มีอายุระหวาง 12-80 ป มีประวัติการหกลม และมีปญหาในการขึ้นลงบันได โดยตัวไมค้ํายันสามารถ
รองรับน้ําหนักไดทั้งหมด 300 ปอนด และสามารถรองน้ําหนักไดต่ําสุดกวา 10 ปอนด มีสวนประกอบไดแก
carbon fibermaterial, shock absorbent base และกลไกลการปรับระดับความสูง วัสดุcarbon
fibermaterial ชวยเพิ่มใหไมค้ํายันรักแรแบบประยุกตมีความคลองแคลวทนทาน แตจะทําใหฐานของไมลื่น
จึงสรางวัสดุที่ดูดซับแรงไดซึ่งมีลักษณะเหมือนยาง ตัวเบาะรองใตรักแรผลิตจากวัสดุ sorbothane ที่ลดการ
ดูดซับแรงที่มากเกินไป การออกแบบในครั้งนี้พบวาสามารถขึ้นลงบันไดไดสะดวก มีขนาดกะทัดรัด ทันสมัย
ประหยัด สามารถทําความสะอาดไดงาย น้ําหนักเบา แข็งแรง ใชงานไดงาย และสะดวกสบาย
ความสําคัญและที่มาของปญหา
ปจจุบันไดมีการรายงานถึงอุบัติการณผูปวยที่ไดรับอุบัติเหตุทางจราจร รอยละ 80.04 สงผลใหเกิด
ภาวะกระดูกหัก (fracture) โดยพบมากเปนอันดับสองรองจากการไดรับบาดเจ็บแผลถลอก ฉีกขาด หรือ
ฟกช้ํา ซึ่งตําแหนงที่กระดูกหักพบไดมากที่สุดคือ ตั้งแตสะโพกถึงนิ้วเทา รอยละ 31.21(ชัชวาล จันทะเพชร,
2552) สอดคลองกับการศึกษาที่ผานมาของ Moran และคณะ (2003) พบวาในประเทศสหรัฐอเมริกามีการ
รายงานถึงอุบัติการณของการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น สงผลใหรยางคสวนลางไดรับบาดเจ็บรอยละ 36 ไดแก
กระดูกขาหัก การถูกตัดขา กลามเนื้อ หรือเอ็นไดรับบาดเจ็บ หรือไดรับบาดเจ็บบริเวณกระดูกไขสันหลัง เปน
ตน โดยพบในกลุมอายุนอยกวา 20 ป และชวงอายุระหวาง 20-29 ป (Buckley et al., 2012) สงผลตอ
คุณภาพชีวิตของผูปวย ดังนั้นการรักษาและฟนฟูจึงเปนสิ่งจําเปนที่ควรปฏิบัติตอไป
การฝกเดินโดยใชไมค้ํายันรักแร (axillary crutches) เปนทางเลือกหนึ่งที่ชวยเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีแก
ผูปวย เหมาะสมสําหรับผูปวยที่มีระดับความสามารถในดานการทรงตัวที่ดี มีรยางคสวนบนแข็งแรง อาจมีขา
ข า งหนึ่ ง แข็ ง แรงแต อี ก ข า งมี พ ยาธิ ส ภาพ หรื อ มี พ ยาธิ ส ภาพทั้ ง สองข า งทํ า ให ไ ม ส ามารถเดิ น ได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ โดยไมค้ํายันรักแรเ ปนอุปกรณชวยเดินทางการแพทยช นิดหนึ่ง วัสดุที่ใชอาจทําดวยไมหรือ
อะลูมิเนียม สามารถปรับระดับไดตามความสูงของผูปวยซึ่งมีหลายขนาดแตกตางกันไป ชวยเพิ่มความมั่นคง
ดานขาง ชวยเพิ่มความมั่นคงขณะยืนและเดิน (เรณู ทองวิไล และนาฎอนงค อรุณวิลัย,2557; สุกัลยา สิทธิคง
ศักดิ์ และ วรวรรณ คําฤาชา, 2549) สอดคลองจากศึกษาที่ผานมาของ George และคณะ(1951) ไดประดิษฐ
ไมค้ํายันรักแรแบบปรับระดับได หรือแบบมาตรฐาน (adjustable/standard axillary crutches) หรือไมค้ํา
ยันรักแรที่นํามาใชในปจจุบันผลิตจากอะลูมิเนียม มีน้ําหนักเบา ใชงานสะดวก สามารถชวยเพิ่มความคลองตัว
ชวยลดแรงที่กระทําระหวางพื้นดินกับบริเวณ axillary bar และระหวางaxillary bar ที่เชื่อมกับตัวไมค้ํายัน
และชวยชดเชยน้ําหนักของผูปวยขณะเดินได
นอกจากนี้จากการศึกษาที่ผานมาในอดีตของ Maurice และคณะ (1993) แบงไมค้ํายันออกเปน 5
ชนิด ไดแก Axillary crutches ,Suspension มีรูปแบบการใชงานเหมือนกับไมค้ํายันรักแร ,Pogoดัดแปลงมา
จากไมค้ํายันแขนทอนลาง (forearm crutches) และไมค้ํายันรักแร ,Prosthetic foot ดัดแปลงมาจากไมค้ํา
ยันแขนทอนลางและไมค้ํายันรักแร แตมีการดัดแปลงโดยเพิ่มอุปกรณเทาเทียมรวมดวย และแบบ Rocker
ดัดแปลงมาจากไมค้ํายันแขนทอนลางและไมค้ํายันรักแร แตดัดแปลงเพิ่มบริเวณ Rubber suction tip ถูก

4

ออกแบบใหเปนอุปกรณมีขนาดกวางกวา Axillary bar มีลักษณะโคงทั้งสองฝงชวยเพิ่มผิวสัมผัสกับพื้นขณะ
เดิน โดยจากผลการศึกษานี้พบวา ไมค้ํายันแบบรักแรมีคาเฉลี่ยความเร็วของการเดินดีกวาไมค้ํายันชนิดอื่นใน
ผูปวยที่ถูกตัดขา และไดรับบาดเจ็บบริเวณไขสันหลัง รวมถึงในอาสาสมัครสุขภาพดี
นอกจากนี้จากการศึกษาที่ผานมา Rudin และคณะ (1951) พบวาการเดินโดยใชไมค้ํายันรักแรเปน
ประจํา 1-4 สัปดาหในผูปวยหลังการผาตัดรยางคสวนลางที่มีภาวะบกพรองความสามารถในการทํากิจวัตร
ประจํ า วั น ระยะเรื้ อ รั ง หรื อ ได รั บ บาดเจ็ บ รยางค ส ว นล า งระยะเฉี ย บพลั น นั้ น ผู ป ว ยสามารถเกิ ด โรค
thromboembolic โรค aneurysm formation หรือมีการกดทับของเสนประสาท radial สงผลใหเกิดภาวะ
crutch paralysis ได เนื่องจากมีการใชแรงบริเวณมือกดที่จับเพื่อดันตัวขึ้นขณะเดินทําใหใชพลังงานมาก
สงผลใหเกิดความบกพรองของ neurovascular และจากการศึกษาที่ของ John Nyland และคณะ (2004 )
ไดผลิตนวัตกรรมไมค้ํายัน the Easy Strutter Functional Orthosis System™ โดยดัดแปลง axillary bar
ใหมีลักษณะเวา จากผลการศึกษานี้ พบวาสามารถลดแรงกดในผูปวยที่มีการเดินลงน้ําหนักแบบบางสวนที่ไม
เหมาะสมได มีจํานวนกาวในการเดิน และคาการใชพลังงานลดลงและ the Easy Strutter Functional
Orthosis System™ มีความมั่นคงและความปลอดภัย สะดวกสบายในการเดินบนพื้นผิวที่เรียบหรือบันได มี
ประสิทธิภาพมากกวาไมค้ํายันรักแรแบบมาตรฐาน
ในปจจุบัน ประเทศไทยยังคงใชไมค้ํายันรักแรแบบมาตรฐาน เนื่องจากมีราคาถูก สามารถใชงายใน
การฝกเดิน (สุกัลยา สิทธิคงศักดิ์ และ วรวรรณ คําฤาชา, 2549) อยางไรก็ตามจากหลายการศึกษาที่ผานมา
ของนวัตกรรมการประดิษฐไมค้ํายันนั้น ผูปวยตองใชพลังงานมากขณะเดิน สงผลตอประสิทธิภาพในการเดิน
และตองอาศัยขั้นตอนการฝกที่มาก โดยเฉพาะผูปวยที่อยูตามลําพังซึ่งมีความยากลําบากตอการปรับระดับไม
ค้ํายันใหเหมาะสมกอนการเดิน รวมถึงยังไมตอบสนองตอความตองการของผูใชงานดานการปรับระดับสวนสูง
ใหเหมาะสมไดในไมอันเดียว ทําใหเสี่ยงตอการไดรับการกดทับบริเวณรักแรบน axillary bar เกิดแรงกดบน
radial groove สงผลใหเกิดอันตรายตอเสนประสาท radial ได นอกจากนี้จากการศึกษาที่ผานมายังขาดการ
ประเมินความพึงพอใจของผูใชงาน รวมถึงอุปกรณมีราคาคอนขางแพง และตองนําเขาจากตางประเทศ
ดังนั้นการออกแบบไมค้ํายันแบบประยุกต (modified crutches) ที่มีความสะดวก มั่นคง ปลอดภัย
พกพาได และสามารถรับแรงจากน้ําหนักตัวของผูใชงานไดจึงเปนที่มาของการศึกษาในครั้งนี้ และการศึกษา
ครั้งนี้ยังมีวัตถุประสงคตอเนื่องเพื่อนําไมค้ํายันแบบประยุกตไปทําการทดลองใชในอาสาสมัครสุขภาพดีและ
ผูปวยที่ไดรับบาดเจ็บของรยางคลาง ทั้งนี้เพื่อคํานึงถึงความปลอดภัยในการใชงานจริงตอไปในอนาคต
วัตถุประสงคและขอบเขตการวิจัย
เพื่อประดิษฐนวัตกรรมไมค้ํายันแบบประยุกตที่มีลักษณะพิเศษคือ ปรับระดับความสูงของไมค้ํายันได
งาย มีความสะดวก มั่นคง ปลอดภัย และสามารถรับแรงจากน้ําหนักตัวของผูใชงาน
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แนวทางความคิดที่นํามาใชในการวิจัย

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. สามารถออกแบบอุปกรณชวยเดินไมค้ํายันรักแรแบบประยุกตเพื่อพัฒนาประยุกตผูปวยที่ไดรับ
บาดเจ็บรยางคลางทั้งในโรงพยาบาล ศูนยฟนฟูผูพิการ และแหลงชุมชน เพื่อใชในการเดิน และการปรับเปลี่ยน
ทาทางในการทํากิจวัตรประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ในราคาที่เหมาะสม
2. อุปกรณชวยเดินไมค้ํายันรักแรแบบประยุกตสามารถใชงานไดงาย พกพาไดสะดวก ปรับระดับ
ความสูงของไมค้ํายันไดเหมาะสมกับสวนสูงไดดวยตัวเอง และรองรับน้ําหนักตัวจากผูใชงาน
3. สามารถลดความเสี่ยงของการเกิดการออนแรงของกลามเนื้อบริเวณขอไหล (crutch paralysis)
เนื่องจากการปรับระดับที่ไมเหมาะสมกับสวนสูงของผูใชงาน หรือจากการใชไมค้ํายันรักแรเปนระยะเวลานาน
4. นําผลงานการผลิตและคิดคนสิ่งประดิษฐที่มีศักยภาพสามารถพัฒนาไปสูการใชประโยชนและสราง
มูลคาเชิงพาณิชยเกี่ยวกับอุปกรณทางการแพทย
5. สามารถจดสิทธิบัตรเพื่อนํามาเผยแพรไดตอไป
6. นํานวัตกรรมมาประยุกตใชกับการเรียนการสอนในรายวิชา กายอุปกรณเสริม และเทียมและการ
เคลื่อนยายผูปวย กายภาพบําบัดในระบบกระดูกและกลามเนื้อ กายภาพบําบัดในระบบประสาท และนํา
เผยแพรลงสูพื้นที่ชุมชนผานรายวิชากายภาพบําบัดในชุมชนตอไป
7. เผยแพรผลงานวิจัยลงในวารสารทางวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศตอไปในอนาคต
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เนื้อเรื่อง (Main body)
วิธีดําเนินการวิจัย (Materials & Method)
แผนผังการดําเนินงาน
ประชุมทีม
ออกแบบโครงสร้ าง
วิเคราะห์โครงสร้ าง
สร้ างชิ ้นงาน
ออกแบบระบบการปรับความสูง
ออกแบบระบบปรับระยะของมือจับ
สร้ างชุดปรับระยะ
ประกอบและติดตังชุ
้ ดปรับระยะ
ทดสอบการใช้ งาน
บันทึกข้ อมูล

ปรับปรุงชุดอุปกรณ์

สรุปผล
ระยะการดําเนินงานระยะที่ 1 การออกแบบและสรางอุปกรณค้ํายันชวยพยุงการเดิน
กรณี ผู ป ว ยที่ มี ป ญ หาในการเดิ น นั้ น จํ า เป น ต อ งมี อุ ป กรณ ช ว ยพยุ ง การเดิ น เพื่ อ ช ว ยให ก ารใช
ชีวิตประจําวันดําเนินไดตามปกติ ซึ่งอุปกรณชวยเดินนั้นมีทั้งแบบวอคเกอร และแบบไมค้ํายัน แตการใชไมค้ํา
ยันจะชวยใหผูใชเกิดความคลองตัวมากกวาแบบวอคเกอร โดยอุปกรณค้ํายันนั้นอาจจะตองมีการปรับเปลี่ยน
ตําแหนงตางๆ ตามความสูง และความยาวชวงแขนของผูใชงาน โดยปจจุบันการปรับระยะตางๆ บนไมค้ํายัน
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นั้น ทํ าได ย าก เนื่ องจากเป น ลั กษณะของสกรู ตองหมุน ตามเกรีย วเพื่อปรับ ความสูงของไม และหมุน ถอด
ประกอบเพื่อปรับตําแหนงของมือจับ ซึ่งจากปญหาความไมคลองตัวของการปรับไมค้ํายันจึงเกิดแนวความคิด
ในการออกแบบที่ปรับความสูงของไมค้ํายัน และตําแหนงมือจับ กําหนดผูปวยมีน้ําหนักสูงสุด 120 กิโลกรัม
ความสูงผูปวย 150-200 เซนติเมตร กําหนดคาความปลอดภัย (Safety Factor) เทากับ 3 วัสดุที่ใชในการ
ทดสอบ 3 ชนิดไดแก ไม เหล็ก และอลูมิเนียม ชุดสําหรับการปรับมี 3 แบบ ไดแก 1.แบบสลิงดึงเพื่อปรับตัว
ล็อค 2.แบบกลไกการปรับแบบขยับทีละชวง (Ratchet Mechanism) และ 3.แบบสปริงล็อคดีดกลับ โดย
ปจจัยทดสอบจะทดสอบความแข็งแรงโดยวิธีการหาคาความแข็งแรง และวิธีทางไฟไนตเอลิเมนต วิเคราะหแรง
ที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการงานเทีย บกับคาความแข็งของวัสดุวาสามารถรับแรงดังกลาวไดหรือไม และทีม
นักวิจัยจะออกแบบจนไดไมค้ํายันที่สรางโดยวัสดุตางๆ มีความแข็งแรงพอในการใชงาน สวนในการงานไมค้ํา
ยันนั้นจะประเมินจากผูรวมการทดลองถึงความพึงพอใจในรูปทรง ขนาด น้ําหนักของอุปกรณ และการปรับ
ระยะมือจับสําหรับการใชงาน เพื่อหารูปแบบฟงกั่นที่เหมาะสมที่สุดองไมค้ํายัน
การออกแบบไมค้ํายัน
จากขอมูลเกี่ยวกับไมค้ํายันนั้น ขนาดที่ถูกใชงานจะอยูในชวงระยะของผูใชงานที่มีความสูง 135-195
เซนติเมตร โดยขนาดความสูงของไมค้ํายันนั้นจะอยูที่ 35-56 นิ้ว หรือ 88.9-142.24 เซนติเมตร ซึ่งสามารถ
ปรับระดับความสูงในแตละชวงที่ระยะ 2 นิ้ว หรือ 5.08 เซนติเมตร จะสามารถปรับระดับความสูงไดในระยะ
21 นิ้ว หรือ 53.34 เซนติเมตร ซึ่งในการออกแบบนั้น จะกําหนดระยะที่ครอบคลุมการใชงานทั้งหมดที่ระยะ
ความสูงของไมค้ํายัน 35-56 นิ้ว โดยสามารถปรับระดับความสูงไดทั้งหมด 10 ระดับ คือที่ความสูง 35”, 40”,
42”, 44”, 46”, 48”, 50”, 52”, 54”, 56” โดยในการปรับระดับองไมค้ํายันนั้น จะทําการปรับทั้งหมด 2
ตําแหนง คือตําแหนงการปรับระดับความสูงของไมค้ํายัน และตําแหนงมือจับ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. การออกแบบการปรับระดับความสูงของไมค้ํายัน
จากขอมูลของไมค้ํายันในขนาดตางๆ พบวาความสูงของไมค้ํายันถาตองการใชงานแบบครอบคลุมทุก
ขนาดที่มีใชอยูตามทองตลาด จะตองปรับคาไดตั้งแตความสูง 35 นิ้ว และสูงสุดที่ 56 นิ้ว โดยความสูงที่นอย
ที่สุดจะเปนคาเริ่มตนของไมค้ํายัน และจะปรับความสูงเพื่อรองรับขนาดความสูงตางๆ ของไมค้ํายัน โดยไมค้ํา
ยันที่ออกแบบไวจะสามารถปรับระดับความสูงไดทั้งหมด 10 ระดับตั้งแต ความสูง 35”, 40”, 42”, 44”,
46”, 48”, 50”, 52”, 54”, 56” จะไดวาความสูงที่เปนคาพื้นฐานหรือเปนระยะความสูงหลักมีคา 35 นิ้ว และ
สวนที่เปนตัวปรับจะทําใหไมสามารถเพิ่มความยาวไดอีก 21 นิ้ว ทําใหความยาวสูงสุดรวมได 56 นิ้ว แตในการ
ออกแบบนั้นจําเปนตองมีชุดในการยึดจับไมที่ระยะยืดยาวสุด โดยในการออกแบบครั้งนี้ไดเผื่อระยะยึดจับไวที่
4 นิ้ว ระยะรวมของชุดยืดขยายจะเปน 21+4=25 นิ้ว ดังรูปที่ 1
ความยาวพื้นฐานของไมค้ํายันพื้นฐาน
35”

25”

ความยาวสวนยืดขยาย
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รูปที่ 1 แสดงสวนความยาวที่ออกแบบไว
จากการออกแบบสวนยืดขยายนั้นจะตองมีรูเพื่อการยึดล็อคที่ระยะตางๆ เพื่อใหไดระดับความสูงรวม
ตามที่ออกแบบไว ดังรูปที่ 2
4”

21”

ตําแหนงของรูสําหรับระยะสูงที่สุด เพื่อใหไมค้ํายันมีความสูงที่ 56
ตําแหน่งของรูสาํ หรับระยะ 40”, 42”, 44”, 46”, 48”, 50”, 52”, 54”

ตําแหนงของรูสําหรับระยะต่ําที่สุด เพื่อใหไมค้ํายันมีความสูงที่ 35

รูปที่ 2 แสดงรายละเอียดของสวนยืดขยาย
การออกแบบการปรับระดับมือจับ
จากขอมูลทาจับไมค้ํายันนั้น ผูใชงานจะถือไมค้ํายันใหตั้งตรงโดยอยูใตรักแร และแขนงอใหศอกทํามุม
ที่ 20-30 องศา โดยจากการทบทวนวรรณกรรมของ สุทธินันท เจียรนิล กุลชัย และคณะ (2543) เรื่อง
อัตราสวนความยาวของแขนสวนบนและสวนลางตอความสูงในประชากรไทย พบวาอัตราสวนความยาวแขน
สวนบนตอความสูงในเพศชายและเพศหญิงเทากันคือ 0.19 และอัตราสวนความยาวแขนสวนลางตอความสูง
ในเพศชายและเพศหญิงเทากันคือ 0.16 ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอย
ละ 95 ความยาวของแขนสวนบน วัดจากปุมกระดูก acromion ของกระดูก scapula ถึงปุมกระดูก lateral
epicondyle ของกระดูก humerus
ความยาวของแขนสวนลาง วัดจากปุมกระดูก medial epicondyle ของกระดูก humerus ถึงปลาย
สุดของกระดูก ulna
ดังนั้นการออกแบบตําแหนงระยะมือจับจะไดวา ที่มุม θ มีคา 20-30 องศา และความสูง L มีคาดัง
แสดงในตารางที่ 1
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แขนส่วนบน

ความสูง

θ
L

แขนส่วนล่าง

θ

(cm)
135

195

ตําแหนงแขน

ความยาว

ความยาว

ของแขน (cm) ในแนวดิ่ง(cm)

แขนสวนบน

25.65

22 - 24

แขนสวนลาง

21.6

18.7 - 20.3

แขนสวนบน

37.05

32 - 34.8

แขนสวนลาง

31.2

27 - 29.3

ชวง
(cm)
18.7 – 24

27 – 34.8

หมายเหตุ cm = เซนติเมตร
จากขอมูลในตารางพบวา ระยะความสูงในแนวดิ่งของแขนโดยวัดจากไหลถึงขอมือมีระยะ 18.7 ถึง
34.8 เซนติเมตร และเมื่อรวมระยะความยาวของมือจับรวมระยะชดเชย 5 เซนติเมตร จะไดวาจากตําแหนง
บนสุดของไมค้ํายันลงมาถึงตําแหนงมือจับไมค้ํายันจะอยูที่ 20 – 40 เซนติเมตร
2. การวิเคราะหโครงสรางและความแข็งแรง
2.1 การออกแบบ โดยยึดโครงเดิมของไมค้ํายันอลูมิเนียม และเพิ่มอุปกรณเปนเบรคจักรยาน
เชื่อมลงไปในไมค้ํายันเดิม
2.2 การออกแบบไมค้ํายันแบบประยุกต โดยใชวัสดุจากสแตนเลส
2.3 การออกแบบไมค้ํายันแบบประยุกต โดยใชวัสดุจากเหล็ก
3. การออกแบบกลไกสําหรับการยึดล็อค
แบบที่ 1 กลไกการปรับแบบระบบเบรคของรถจักรยาน
แบบที่ 2 กลไกการปรับแบบขยับทีละชวง (Ratchet Mechanism)
แบบที่ 3 กลไกการล็อคโดยสปริงดีดกลับพรอมกันทั้ง 2 ดาน }

ทฤษฎีที่ใช

1 Intermittent Motion Mechanism
กลไกเครื่องจักรแบบนี้ถูกนํามาใชเพื่อ เปลี่ยนการเคลื่อนที่ตลอดเวลามาเปนการเคลื่อนที่ไมตอเนื่อง
คือในระหวางการเคลื่อนที่จะมีการหยุด ประโยชนไดจากกลไกเครื่องจักรแบบนี้มีมาก เชน หยุดเพื่อจะเปลี่ยน
ชิ้นงานใหม หรือหยุดเพื่อเปลี่ยนขบวนการทํางานเปนตน มีอยูหลายแบบดวยกัน เชน
1.1 Geneva Wheel ตามรูปที่ 1 ชิ้นสวนเครื่องจักรที่ 1 หมุนครบ 1 รอบ ชิ้นสวนเครื่องจักรที่ 2
จะหมุนไปไดเพียง 1/4 รอบ
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รูปที่ 3 สวนประกอบของกลไก Geneva Wheel
1.2 Ratchet Mechanism ตามรูปที่ 4 เปนกลไกลที่จะเปลี่ยนการเคลื่อนแบบขยับและการ
เคลื่อนที่เปนพักๆ โดยที่ชิ้นสวนเครื่องจักรที่ 2 และ 3 ขยับได ชิ้นสวนเครื่องจักรที่ 4 จะเคลื่อนที่เปนพักๆ
ชิ้นสวนที่ 5 ปองกันการหมุนกลับของชิ้นสวนเครื่องจักรที่ 4

รูปที่ 4 สวนประกอบของกลไก Ratchet Mechanism
1.3 Intermitten Gearing ตามรูปที่ 5 ชิ้นสวนเครื่องจักรที่ 1 หมุนตลอดเวลา สวนเครื่องจักรชิ้นที่
2 จะหมุนเปน พักๆ

รูปที่ 5 สวนประกอบของกลไก Intermittent Gearing

2. ความแข็งแรง
ในการออกแบบโครงสรางและชิ้นสวนตางๆของไมค้ํายันจะตองพิจารณาถึงความแข็งแรงเพื่อรองรับ
ภาระที่มากระทํา เนื่องจากไมค้ํายันนั้นจะตองมีความแข็งแรงมากพอสําหรับการใชงานกับผูปวยจริงๆ การ
ออกแบบไมค้ํายันนั้นจําเปนจะตองอาศัยความรูทางดานกลศาสตรของวัสดุ ซึ่งจะตองใชประกอบการคํานวณ
ออกแบบ ทฤษฏีที่ใชในการคํานวณมีดังตอไปนี้
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2.1 ความเคน
นิยามของความเคนคือ แรงหารดวยพื้นที่หนาตัดที่รับแรง ความเคนอยางงายมีอยู 3 ชนิด
คือ ความเคนดึง ความเคนอัด ความเคนเฉือน
σt =

ความเคนดึง

F

A

(1)

โดยที่ σt คือ ความเคนดึงหรือหนวยแรงดึงที่เกิดขึ้น (N/mm2)
F คือ แรงดึงในแนวแกนของวัตถุ (N)
A คือ พื้นที่หนาตัดของวัตถุที่มีระนาบตั้งฉากกับทิศทางของแนวแรง (mm2)
σc =

ความเคนอัด

F

A

(2)

โดยที่ σc คือ ความเคนอัดหรือหนวยแรงอัดที่เกิดขึ้น (N/mm2)
F คือ แรงอัดในแนวแกนของวัตถุ (N)
A คือ พื้นที่หนาตัดของวัตถุที่มีระนาบตั้งฉากกับทิศทางของแนวแรง (mm2)
τ =

ความเคนเฉือน

F

A

(3)

โดยที่ τ คือ ความเคนเฉือนหรือหนวยแรงเฉือนที่เกิดขึ้น (N/mm)
F คือ แรงกระทําที่มีทิศขนานกับพื้นที่ผิวหรือแรงเฉือน (N)
A คือ พื้นที่ที่มีระนาบขนานกับทิศทางของแรงเฉือน (mm2)
2.2 ความเคนดัดในคาน
ชิ้นสวนของไมค้ํายันบางตําแหนงจะรับแรงในแนวดิ่งลักษณะเชนเดียวกับคานทั่วไป ฉะนั้นจึง
ใชความเคนดัด เปนขอจํากัดในการออกแบบความเคนดัดสูงสุดจะเกิดที่ผิวนอกสุดของคาน ณ ตําแหนงที่
โมเมนต (bending moment) ดัดมีคาสูงสุด ซึ่งคํานวณไดจาก
ความเคนดัด

σb =

Mc
I

โดยที่ M คือโมเมนตดัด (N.mm)
c คือ ระยะจากแกนสะเทิน(neutral axis) (mm)
I คือ โมเมนตความเฉื่อยของพื้นที่รอบแกนสะเทิน (mm4)

(4)
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สําหรับคา I ของหนาตัดคานและโมเมนตดัดเราเราสามารถหาไดจาก
โมเมนตความเฉื่อยของพื้นที่รอบแกนสะเทิน (I)

I รอบ NA =
C=

1

12

bh3

(5)

h
2

พิจารณาจากพื้นที่หนาตัด
NA จุดศูนยกลางสะเทิน
b คือความกวางของชิ้นงาน
h คือความสูงของชิ้นงาน
C คือ ศูนยกลางมวล
โมเมนตดัด (bending moment)

M = WL
M คือ โมเมนตดัด
W คือ แรง หนวย นิวตัน
L ความยาวที่ตั้งฉากกับแรง

(6)
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ผลการวิจัย (Results)
ผูวิจัยไดออกแบบและประดิษฐไมค้ํายัน แบงออกเปน 3 รูปแบบ ดังตอไปนี้
รูปแบบที่ 1 แสดงการออกแบบไมค้ํายันแบบประยุกต ดังรูปที่ 6 7 และ8

รูปที่ 6 แสดงการออกแบบ โดยยึดโครงเดิมของไมค้ํายันอลูมิเนียม และเพิ่มอุปกรณเปนเบรคจักรยาน เชื่อมลง
ไปในไมค้ํายันเดิม

รูปที่ 7 แสดงการออกแบบโดยแสดงถึงชิ้นสวนประกอบตางๆ
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Axillary bar
เบรคจักรยาน
ปรับระดับ
ความสูง
Hand piece

รูปที่ 8 แสดงตัวอยางไมค้ํายันแบบประยุกต รูปแบบที่ 1
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รูปแบบที่ 2 แสดงการออกแบบไมค้ํายันแบบประยุกต โดยใชวัสดุจากสแตนเลส แสดงดังรูปที่ 9 และ10

16

รูปที่ 9 แสดงการออกแบบไมค้ํายันแบบประยุกต

Axillary bar

ปรับระดับความสูงของไมค้ํายัน
แบบประยุกต
Hand piece

รูปที่ 10 แสดงตัวอยางไมค้ํายันแบบประยุกต รูปแบบที่ 2
รูปแบบที่ 3 แสดงการออกแบบไมค้ํายันแบบประยุกต โดยใชวัสดุจากเหล็ก ดังรูปที่ 11 และ12
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18

19

รูปที่ 11 แสดงการออกแบบไมค้ํายันแบบประยุกตโดยใชวัสดุจากเหล็ก

Axillary bar

Hand piece

ปรับระดับความสูงของไมค้ํายัน
แบบประยุกต

รูปที่ 12 แสดงตัวอยางไมค้ํายันแบบประยุกต รูปแบบที่ 3
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รูปแบบที่ 4 แสดงการออกแบบไมค้ํายันแบบประยุกต โดยยึดโครงเดิมของไมค้ํายันอลูมิเนียม และเพิ่ม
อุปกรณเปนเบรคจักรยาน เชื่อมลงไปในไมค้ํายันเดิม และเพิ่ม hand piece ยื่นออกมาดานขาง ดังรูปที่ 13

กดเพื่อปรับระดับความสูง

Hand piece

รูปที่ 13 แสดงสวนประกอบของไมค้ํายันรักแรแบบประยุกต แบบที่ 4
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รูปที่ 14A แสดงการออกแบบไมค้ํายันรักแรแบบประยุกต

รูปที่ 14B แสดงการออกแบบ โครงหลัก ชุดดึงปรับระดับ และสกรู ไมค้ํายันรักแรแบบประยุกต

22

รูปที่ 14C แสดงการออกแบบ hand piece ไมค้ํายันรักแรแบบประยุกต

รูปที่ 14D แสดงการออกแบบชุด hand piece ไมค้ํายันรักแรแบบประยุกต
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รูปที่ 14E แสดงการออกแบบชุดปรับระดับความสูงไมค้ํายันรักแรแบบประยุกต

รูปที่ 14F แสดงการออกแบบโครงสไลดสําหรับปรับระดับความสูงไมค้ํายันรักแรแบบประยุกต
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รูปที่ 14G แสดงการออกแบบโครงสไลด แกนสไลด ขายึดสายดึงปรับระดับ ชุดปรับระดับความสูงไมค้ํายัน
รักแรแบบประยุกต

รูปที่ 14H แสดงการออกแบบชุดขาสไลดสําหรับปรับระดับความสูงต่ําไมค้ํายันรักแรแบบประยุกต
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รูปที่ 14I แสดงการออกแบบแผนลอคขาสไลดของชุดปรับระดับความสูงต่ําไมค้ํายันรักแรแบบประยุกต

จากการทดสอบแรง ไมค้ํายันแบบประยุกตโดยยึดโครงเดิมของไมค้ํายันอลูมิเนียมและเพิ่มอุปกรณเปนเบรค
จักรยาน เชื่อมลงไปในไมค้ํายันเดิม พบวา
𝜎=

𝑃
𝐴

σ = คาความเคน (N/mm2)
P = คาแรง (N)
A = พื้นที่รับแรง (mm2)
พิจารณา พื้นที่รับแรงที่มีความเสียหายไดมากที่สุดของไมค้ํายัน อลูมิเนียม มีพื้นที่ 8 mm2
แรงที่กระทํากับไมค้ํายัน โดยใชกับผูปวยน้ําหนักไมเกิน 100 kg
โดยคิดที่ครึ่งหนึ่งของน้ําหนักตัว 50 kg จะไดเปน 459 N
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จะไดคาความเคนที่เกิดขึ้นกับไมค้ํายันเทากับ 459/8 = 57.4 N/mm2
คาความเคนของอลูมิเนียม σAi = 30 N/mm2

รูปที่ 15 แสดงการคํานวณการรองรับน้ําหนักของไมค้ํายัน

ขั้นตอนการใชงานไมค้ํายันรักแรแบบประยุกต
1. ผูใชงานนําไมค้ํายันแบบประยุกต โดยใหสวนปลายของไมค้ํายันหางจากปลายเทามาทาง
ด า นหน า และด า นข า งลํ า ตั ว ประมาณ 4 นิ้ ว โดยสามารถใช ไ ด ตั้ ง แต ส ว นสู ง 148-180
เซนติเมตร แสดงดังรูปที่ 16
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รูปที่ 16 แสดงทาเริ่มตนที่เหมาะสมในการวางตําแหนงของไมค้ํายันแบบประยุกตของผูที่สูง 148
เซนติเมตร

รูปที่ 17A แสดงทาเริ่มตนที่เหมาะสมในการวางตําแหนงของไมค้ํายันแบบประยุกตของผูที่สูง 178
เซนติเมตร รูปที่ 17B แสดงทาเริ่มตนที่เหมาะสมในการวางตําแหนงของไมค้ํายันแบบมาตรฐาน
2. เมื่อไดตําแหนงเหมาะสม ผูใชงานสามารถปรับระดับความสูง โดยกดเบรคจักรยานลงเพื่อลด
และเพิ่มความสูงของไมค้ํายัน ตามความเหมาะสมเพื่อให axillary bar หางจากรักแร

28

ประมาณ 2-3 นิ้ ว มือ ให ขอศอกงอทํามุมกับ ไมค้ํายัน ประมาณ 20 องศา โดยจากการ
ออกแบบไมค้ํายันแบบประยุกต ซึ่งให hand piece ออกจากตัวไมประมาณ 10 เซนติเมตร
พบว า สามารถลดแรงที่ ก ระทํ าใตรักแร และรองรับ น้ําหนักตัว ไดดีขณะออกแรงยกไมไ ป
ดานหนา แสดงดังรูปที่ 18

รูปที่ 18 แสดงการปรับเพิ่มและลดความสูงของไมค้ํายันแบบประยุกต
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อภิปรายผลการวิจัย (Discussion)
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประดิษฐนวัตกรรมไมค้ํายันแบบประยุกตที่มีลักษณะพิเศษคือ ปรับ
ระดับความสูงของไมค้ํายันไดงาย มีความสะดวก มั่นคง ปลอดภัย และสามารถรับแรงจากน้ําหนักตัวของ
ผูใชงานได
จากผลการประดิ ษ ฐ ไ ม ค้ํ ายั น รั กแร ค รั้ งนี้ พ บวา เมื่อ ทํ า งานประยุ ก ต และเพิ่ มเติ ม อุป กรณ ได แ ก
เบรคจักรยาน และปรับเปลี่ยนรูปแบบมือจับของไมค้ํายันรักแรเขาไปในโครงเดิมของไมคํายันรักแรมาตรฐาน
แบบอลูมิเ นียม ทําใหการปรับ ระดับความสูงต่ําของไมค้ํายัน ไดงายมากขึ้น และบริเวณมือจับที่ ยื่นออกมา
ทางดานขางนั้นมีความสะดวกในการจับและการกระจายแรงกด และทําใหขอศอกอยูในทางอเล็กนอยประมาน
30 องศา และขอมือขณะจับไมค้ํายันอยูในทาเหยียดเล็กนอยซึ่งเปนทาทางที่เหมาะสมตอการรับน้ําหนักมาก
ขึ้น ถึงแมการนําเบรคจักยานมาประยุกตทําใหไมค้ํายันปรับระดับความสูงต่ําไดงายมากขึ้น แตอยางไรก็ตาม
เบรคจักรยานคอนขางยาวและมีขนาดใหญ จึงอาจทําใหรูปลักษณและความสวยงามของไมค้ํายันรักแรลดลง
อีกทั้งการศึกษาครั้งนี้เปนเพียงการผลิตไมค้ํายันรักแรแบบประยุกตขั้นที่ 1 ซึ่งยังไมไดนํามาทดลองใช
จริงในอาสาสมัครสุขภาพดีและผูปวย จึงยังไมเห็นผลการทดลองที่แนชัด ซึ่งจะทําการศึกษาตอไปในขั้นที่ 2
และ 3
จากการศึกษาที่ผานมาของ Nyland และคณะ (2004) พบวาการเดินโดยใชไมค้ํายันรักแรแบบ
มาตรฐานเปนประจํา 1-4 สัปดาหในผูปวยหลังการผาตัดรยางคลางที่มีภาวะบกพรองความสามารถในการทํา
กิจวัตรประจําวันระยะเรื้อรัง หรือไดรับบาดเจ็บรยางคลางระยะเฉียบพลันนั้น ทําใหเกิดภาวะแทรกซอน เชน
การอุดกั้นของหลอดเลือดบริเวณรักแรและอาจทําใหเกิดลิ่มเลือด (thromboembolic) มีการโปงพองของ
หลอดเลือด หรือมีการกดทับของเสนประสาท radial สงผลใหเกิดภาวะที่เรียกวา crutch paralysis ได
เนื่องจากตองใชแรงบริเวณมือในการกดที่จับเพื่อดันตัวขึ้นขณะเดินทําใหใชพลังงานมาก สงผลใหเกิดภาวะ
ความบกพรองของ neurovascular จึงไดมีการผลิตนวัตกรรมไมค้ํายัน the Easy Strutter Functional
Orthosis System™ (ESFOS) โดยดัดแปลง axillary bar ใหมีลักษณะเวา จากผลการศึกษานี้ พบวาสามารถ
ลดแรงกดบริเวณรักแรไดในผูปวยที่มีการเดินลงน้ําหนักแบบบางสวน มีจํานวนกาวในการเดินและคาการใช
พลังงาน (Energy Expenditure Index; EEI) ลดลง สอดคลองกับการศึกษาในครั้งนี้ซึ่งผูวิจัยไดเล็งเห็นปญหา
เชนเดียวกัน จึงไดมีการปรับ hand piece ใหออกมาดานขางจากตัวไมค้ํายันรักแร โดยในทาเริ่มตนและขณะ
ใชงานขอศอกควรงอประมาณ 20-30 องศา เพื่อเปน การกระจายและลดแรงที่กระทําภายใตตอรักแร ซึ่ง
ภายในรักแรมีเสนประสาท axillary หากใชงานเปนประจําและมีระยะเวลานานสงผลใหแขนออนแรงได หาก
มุมองศาของขอศอกที่งอมากกวา 30 องศา สงผลใหคานระหวางมุมตั้งฉากของแขนกับขอศอก และแรงที่
กระทําตอมือนั้นยาวมากเกินไป โดยเฉพาะพบไดบอยในผูที่มีสวนสูงตั้งแต 175 เซนติเมตรขึ้นไป ชวงจังหวะที่
ออกแรงกด hand piece เพื่อยกตัวขึ้นและกาวเดิน (Reisman et al.,1985) กลุมกลามเนื้อ shoulder
depressor ไดแก กลามเนื้อ lattisimus dorsi และtriceps ทํางานแบบ concentric คงคางนานมากกวา
ปกติ รวมถึงเกิดแรงกดที่มือ เมื่ออาสาสมัครเพิ่มความเร็วในการเดินมากขึ้น จะทําใหเกิดการลาไดงายตามมา
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(Herr and Langman, 1997) จึงสงผลตอคาเฉลี่ยอัตราการเตนของหัวใจได ทําใหสูญเสียพลังงานในการเดิน
ได มาก ดั งนั้ น การออกแบบไม ค้ํา ยั นรั กแรแบบประยุกตครั้งนี้นาจะเปน อีกวิธีหนึ่งที่ส ามารถชว ยลดภาวะ
ดังกลาวไดดี
สรุปผลการทดลอง
จากการศึกษาในครั้งนี้พบวา ไมค้ํายันรักแรแบบประยุกตสามารถใชไดในผูที่มีสวนสูงตั้งแต 148-180
เซนติเมตร และการออกแบบ hand piece ใหยื่นออกมาดานขางเพื่อลดแรงที่กระทําใตรักแร ชวยปองกันการ
ออนแรงของแขนหากใชงานไมค้ํายันรักแรเปนประจําและระยะเวลานาน และการประยุกตระบบเบรคจักรยาน
มาติดตั้งกับโครงไมค้ํายันรักแรแบบมาตรฐานที่ผลิตจากวัสดุอลูมิเนียม พบวา ทําใหสามารถปรับระดับความสูง
ต่ําของไมค้ํายันไดงาย และสะดวกตอการใชงานมากขึ้น
ขอจํากัดของงานวิจัย ขอเสนอแนะ และประโยชนในทางประยุกตของผลงานวิจัย
ขอจํากัดดานรูปลักษณและความสวยงาม ถึงแมการนําเบรคจักยานมาประยุกตทําใหไมค้ํายันปรับ
ระดับความสูงต่ําไดงายมากขึ้น แตอยางไรก็ตามเบรคจักรยานคอนขางยาวและมีขนาดใหญ จึงอาจทําให
รูปลักษณและความสวยงามของไมค้ํายันรักแรลดลง
เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้เปนเพียงการผลิตไมค้ํายันรักแรแบบประยุกต โดยยังไมมีการนําไปใชใน
อาสาสมัครสุขภาพดีและผูปวยที่มีการบาดเจ็บของขาหรือไดรับบาดเจ็บไขสันหลัง ทําใหไมเห็นผลการทดลอง
ที่ชัดเจน ดังนั้น การศึกษาในอนาคตจึงควรศึกษาในรูปแบบเชิงทดลองและศึกษาในอาสาสมัครสุขภาพดีและ
ผูปวย โดยศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการเดินและความพอใจในการใชงานตอไป
การศึกษาในครั้งนี้แสดงใหเห็นถึงประโยชนของการออกแบบอุปกรณชว ยเดิน ไมค้ํายันรักแรแบบ
ประยุกตที่สามารถใชงานไดงาย ปรับระดับความสูงของไมค้ํายันไดเหมาะสมกับสวนสูงไดดวยตัวเอง และ
รองรับน้ําหนักตัวจากผูใชงาน สามารถลดความเสี่ยงของการเกิดการออนแรงของกลามเนื้อบริเวณขอไหล
เนื่องจากการปรับระดับที่ไมเหมาะสมกับสวนสูงของผูใชงานหรือจากการใชไมค้ํายันรักแรเปนระยะเวลานาน
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ผลผลิต (Output)
ผลิตไมค้ํายันจํานวน 1 คูเพื่อใชในการเรียนการสอน และยื่นขอจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
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รายงานสรุปการเงิน
เลขที่โครงการระบบบริหารงานวิจัย (NRMS 13 หลัก) 2560A10302109 สัญญาเลขที่ 165/2560
โครงการวิจัยประเภทงบประมาณเงินรายไดจากเงินอุดหนุนรัฐบาล (งบประมาณแผนดิน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยบูรพา
ชื่อโครงการ การผลิตไมค้ํายันรักแรแบบประยุกต
ชื่อหัวหนาโครงการวิจัยผูรับทุน อาจารยภูริชญา วีระศิริรัตน
รายงานในชวงตั้งแตวันที่ (วัน/เดือน/ป) 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ (วัน/เดือน/ป) 30 กันยายน 2560
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป ตั้งแตวันที่ (วัน/เดือน/ป) 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560
รายรับ
จํานวนเงินที่ไดรับ
งวดที่ 1 (50%)

175,545 บาท เมื่อวัน เดือน ป 22 พฤศจิกายน 2559

งวดที่ 2 (40%)

140,436 บาท เมื่อวัน เดือน ป 20 กรกฎาคม 2560

งวดที่ 3 (10%)

.............-..................... บาท เมื่อวัน เดือน ป................-......................
รวม 315,981
รายจาย

รายการ
1. คาตอบแทน

งบประมาณที่ตั้งไว

งบประมาณที่ใชจริง

จํานวนเงินคงเหลือ/
เกิน

49,200

49,200

-

250,000

250,000

-

2.คาจาง
- คาจางเหมาผลิตไมค้ํายัน
แบบประยุกต
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3. คาวัสดุ
- ไมค้ํายันรักแร 2 คู
- กลองปฐมพยาบาล 2
ชุด
- คาวัสดุสํานักงาน
4. คาใชสอย
5. คาครุภัณฑ (คิดรวมกับ
คาจางเหมา)
6. คาใชจายอื่น ๆ

2,000

2,000

-

1,000

1,000

39,530

39,530

4,360

4,360

-

-

-

-

30,000

30,000

-

376,090

376,090

คาจดอนุสิทธิบัตร
รวม

(นางสาวภูริชญา วีระศิริรัตน)
หัวหนาโครงการวิจัยผูรับทุน
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