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เครื่องชวยเดินอัตโนมัติสําหรับผูปวยควบคุมดวยไมโครคอนโทรลเลอร
The Automatic Walker for Patients with Microcontroller
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งานวิจัยฉบับนี้เปนงานวิจัยเกี่ยวกับเครื่องชวยเดินอัตโนมัติสําหรับผูปวยควบคุมดวยไมโครคอนโทรเลอร โดยวัตถุประสงค
ของงานวิจัยนี้คือ เพื่อสรางอุปกรณในการชวยเดินของผูปวยที่เกี่ยวกับกระดูกเทากระดูกขาผูปวยกลามเนื้อแขนขาออนแรง และ
ผูสูงอายุ และเพื่อใหอุปกรณในการชวยเดินอัตโนมัติเคลื่อนที่แทนการยกดวยกําลังแขน โดยจะใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกส และ
ไมโครคอนโทรลเลอรเขามาควบคุมการทํางาน โดยการดัดแปลงเครื่องชวยเดินแบบธรรมดาใหเปนอุปกรณชวยเดินแบบอัตโนมัติ
โดยใชการขับเคลื่อนลอดวยมอเตอรไฟฟากระแสตรง ซึ่งอาศัยหลักการการกาวขาของผูปวยเปนตัวควบคุมใหอุปกรณสามารถ
เคลื่อนที่ไดแทนการยกเคลื่อนยายดวยกําลังแขน

N

จากผลการทดสอบพบวา ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะหไดทดลองใชอุปกรณชวยเดินอัตโนมัติพบวามีประสิทธิภาพ
ในการใชงานไดโดยการอาศัยการกาวขาเปนตัวควบคุม ในการทดสอบการทํางานของเครื่องโดยแบงการทดลองออกเปน 2
รูปแบบคือ การทดลองความเร็วโดยไมหนวงเวลา และการทดลองความเร็วที่ใชของผูปวยโดยการหนวงเวลา จากการทดสอบการ
ทํางานของเครื่องชวยเดินฯโดยไมทําการหนวงเวลาพบวา ที่ระดับความเร็วของเครื่องชวยเดินฯต่ํา ทําใหเวลาที่ใชในการเดินของ
ผูปวยนาน และความเร็วที่ใชในการเดินชา ในขณะที่ระดับความเร็วของเครื่องชวยเดินฯสูง ทําใหเวลาที่ใชในการเดินนอย และ
ความเร็วที่ใชในการเดินเร็วขึ้น และจากการทดสอบการทํางานของเครื่องชวยเดินฯ ที่ทําการหนวงเวลา พบวา คาความหนวงของ
เครื่องชวยเดินฯมากขึ้นทําใหเวลาที่ใชในการเดินมากขึ้น แตความเร็วที่ใชในการเดินลดลง แตที่ระดับความหนวงเดียวกันหากเพิ่ม
ระดับความเร็วของเครื่องชวยเดินจะเห็นวา เวลาที่ใชในการเดินนอยลง แตความเร็วที่ใชในการเดินเพิ่มขึ้น และจากการนําไปใชใน
การทดสอบจริงกับผูปวยที่กําลังเริ่มการทํากายภาพบําบัด และผูปวยที่เปนโรคกลามเนื้อออนแรง พบวาทั้งผูปวย ญาติผูปวย และ
พนักงานปฏิบัติงานของโรงพยาบาลสวนใหญมีความพึงพอใจกับเครื่องชวยเดินโดยการลดภาระของผูดูแลใหนอยได
คําสําคัญ: เครื่องชวยเดิน , ไมโครคอนโทรลเลอร
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Abstract
This paper is a research for “The Automatic Walker for Patients with Microcontroller”. The objectives of this
research are 1) To make the device for help patient who is patient with bone of feet and legs, muscle weakness and
elderly person; 2) To

make automatically walker continue moving instead to rise by arm. Electronic devices and

microcontroller are used for control this device. The simple walker is modified to automatically walker by DC motor
movement. The moving of patient’s leg is control the moving of this device.
The result found that automatically walker can move by leg’s movement which acts as the controller in Chiangrai
Hospital. The testing of this device is divided into 2 experiments including 1) speed of patient without time delay
testing and 2) speed of patient with delay testing. For the testing without time delay found that walking time of patient
is high and the speed of patient is slow at low speed of the device. While walking time of patient is low and the speed of
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patient is speedy at high speed of the device. For the testing with time delay found that the more time delay, the higher
walking time of patient using. In addition to the speed of patient is slow, too. At the same time delay, the more speed of
device, walking time of patient is low and the speed of patient is speedy. The patients who are starting therapy and
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muscle weakness, and the operator of the hospital are satisfy with the automatically walker after the testing.

1. บทนํา
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เนื่องจากในปจ จุบันมีค นปวยและคนพิการบริเ วณ
สวนลางของรางกายมากขึ้น ในกรณีที่ผูปวยขาหักตองเขาเฝอก
ซึ่งในชวงทําการรักษาชวง หนึ่งจะตองมีการพักฟนและทําการ
รักษากายภาพบําบัดเพื่อสรางความแข็งแรงใหกลามเนื้อและ
ปรับสภาพของการเดินใหเปนปกติ และผูปวยที่เริ่มตนทําการ
กายภาพบํ าบั ดจะต อ งใช ร าวเหล็ก คูข นานเดิน ซึ่ง อยู ที่ส ถาน
กายภาพบําบัดและมีห นาที่คอยดูแลอยางใกลชิด[1] ในกรณี
ผูปวยเริ่มพยุงตัวเองไดก็สามารถใชเครื่องชวยเดิน (Walker) ใน
การทํ า กายภาพบํ า บั ด ด ว ยการฝ ก หั ด เดิ น ตั ว เอง แต ทั้ ง นี้ ถ า
ผูปวยไมมีกําลังแขนและกําลังขาที่จะยืนพยุงตัวเองเพียงลําพัง
ไดก็ไมสามารถที่จะยก เครื่องชวยเดินไดถึงแมวา เครื่องชวย
เดินจะทําจากอลูมิ เนียมซึ่งมีน้ําหนักเบาก็ตาม ทําใหผูดูที่แ ล
ผูปวยจะตองคอยประคองผูปวยอยูตลอดเวลา
ดั ง นั้ น คณะผู วิ จั ย จึ ง เกิ ด แนวความคิ ด ที่ จ ะทํ า
วยเดินใเครื่องชหเปนเครื่องชวยเดินอัตโนมัติของคนปวยหัด
เดินและคนชราโดยใชในการขับเคลื่อนลอดวยมอเตอรไฟฟา
กระแสตรง ซึ่งอาศัยการกาวขาของคนปวยหัดเดินหรือคนชรา
มาเปนตัวควบคุมใหเครื่องชวยเดินอัตโนมัติเคลื่อนที่แทนการ
NCTechEd06TEE11

ยก นอ กจากนี้ ยั ง ช วย แบ ง เบาภาระให พ ย า บ าล ที่ ทํ า
กายภาพบําบัดผูปวยในโรงพยาบาลและขอดีคือราคาถูกกวา
ทองตลาดเนื่ อ งจากสามารถหาวั ส ดุที่มี อ ยูในท องถิ่น ในการ
สรางอีกทั้งยังซอมแซมไดงาย

2. วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1. เพื่อสรางเครื่องชวยเดินอัตโนมัติสําหรับผูปวยควบคุม
ด ว ยไมโครคอนโทรลเลอร ข องผู ป ว ยที่ เ กี่ ย วกั บ กระดู ก เท า
กระดูกขาผูปวยกลามเนื้อแขนขาออนแรง และผูสูงอายุ
2.2. เพื่อสรางเครื่องชวยเดินอัตโนมัติสําหรับผูปวยควบคุม
ดวยไมโครคอนโทรเลอรเคลื่อนที่แทนการยกอาศัยการกาวขา
ของคนปวยหัดเดินหรือคนชรามาเปนตัวควบคุม
3. วิธีดําเนินการวิจัย

ในการสรางเครื่องชวยเดินอัตโนมัติสําหรับผูปวยควบคุม
ดวยไมโครคอนโทรลเลอรนั้นดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
3.1 สวนของโครงสรางเครื่องชวยเดินอัตโนมัติ คณะผูวิจัย
ไดทําการออกแบบไวดังนี้
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- การออกแบบโครงสรางของเครื่องชวยเดินอัตโนมัติและ
การจัดวางอุปรณควบคุมการทํางานของเครื่องประกอบดวย
กลองควบคุม
มือจับ

โครงสราง
ลอและมอเตอร
SENSOR

3.3. ทําการทดสอบ เครื่องชวยเดินอัตโนมัติและทดสอบ
ผลการใชงานกับผูใชงานจริง ในการทดสอบเครื่องชวยเดิน
อัตโนมัติไดทําการทดลองออกเปนดังนี้คือ
1) การทดสอบความเร็วโดยการหนวงเวลา โดยตั้ง
เวลาการหนวงออกเปน 5 ระดับ คือ หนวงเวลา 1 วินาที , 2
วินาที , 3 วินาที, 4 วินาที , 5 วินาที ตามลําดับ
โดยในการทดสอบความเร็ว และเวลาของผูปวยที่ใชในการ
เดินจะทําการทดสอบที่ร ะยะทาง 2 เมตร และกําหนดระดับ
ความเร็วของเครื่องชวยเดิน 5 ระดับดังนี้
- ระดับที่ 1 อัตราความเร็ว 1 เมตร/วินาที
- ระดับที่ 2 อัตราความเร็ว 5 เมตร/วินาที
- ระดับที่ 3 อัตราความเร็ว 10 เมตร/วินาที
- ระดับที่ 4 อัตราความเร็ว 15 เมตร/วินาที
- ระดับที่ 5 อัตราความเร็ว 20 เมตร/วินาที
2. ทําการวิเคราะหขอมูล และสรุปผล
3. จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ
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ภาพที่ 1 โครงสรางเครื่องชวยเดินอัตโนมัติ
หลั ก การทํ า งานของเครื่ อ งช ว ยเดิ น อั ต โนมั ติ ข องผู ป ว ย
ควบคุมดวยไมโครคอนโทรลเลอรสามารถทํางานโดยอาศัย
การควบคุ ม การเคลื่ อ นที่ ข องตั ว เครื่ อ งด ว ยเซ็ น เซอร แ บบ
อิ น ฟราเรดเมื่ อ มี อ วั ย วะของผู ป ว ยเลื่ อ นมาตํ า แหน ง ของ
เซ็ น เซอร ที่ ต รวจจั บ ได จ ะส ง ผลให ส ง สั ญ ญาณไปยั ง ชุ ด
ไมโครคอนโทรลเลอรเพื่อสั่งใหมอเตอรที่ขับเคลื่อนลอหยุด
การทํางานและเมื่อไมมีอวัยวะอยูบริเวณที่เซ็นเซอรตรวจจับได
ก็ทําใหเครื่องชวยเดินเคลื่อนที่ไปดานหนา
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ภาพที่ 3 ปุมควบคุมที่มือจับ

3.2 ติดตั้งอุปกรณควบคุมและเซ็นเซอรตรวจจับการเดิน

N

ของผูปวย และที่มือจับทั้งสองขางของเครื่องชวยเดิน

4. ผลการทดสอบการทํางานของเครื่องชวยเดินอัตโนมัติ

4.1. ผลการทดสอบการใชงานกับผูปวยเด็กผูปวยเด็กไดรับ
อุบัติเหตุจากการตกบอน้ํารอนกําลังเริ่มการทํากายภาพบําบัด
ในโรงพยาบาลเชี ย งรายประชานุ เ คราะห จํ า เป น ต อ งใช ก าร
หนวงที่ 5 วินาทีเนื่องจากตัวผูปวยยังเดินไมถนัด ผลการ
ทดสอบดังตารางที่ 1

ภาพที่ 2 กลองควบคุมการทํางาน

28-29 พฤศจิกายน 2556 www.ncteched.org
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

65

NCTechEd06TEE11

การประชุมวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6
The 6th National Conference on Technical Education

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบการใชงานกับผูปวยเด็กที่เวลาในการ
หนวง 5 วินาที

เวลาใน ความเร็ว ระยะทาง เวลา ที่
การหนวง (เมตร/ (เมตร)
ใช
(วินาที) วินาที)
(วินาที)

เฉลี่ย
(เมตร/
วินาที)
0.036
0.037
0.038
0.038
0.039

1
5
10
15
20

1

29.07
28.02
26.11
25.24
24.53

เฉลี่ย
(เมตร/
วินาที)

0.069
0.071
0.076
0.079
0.082

จากตารางที่ 2 ผลการใชงานกับผูปวยสูงอายุที่เวลาในการ
หนวง 1 วินาที พบวาที่ระดับความเร็วของเครื่องเพิ่มขึ้น เวลาที่
ใชในการเดินเพิ่มขึ้น
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จากตารางที่ 1 ผลการใชงานกับผูปวยเด็กที่เวลาในการ
หนวง 5 วินาที พบวาที่ระดับความเร็วของเครื่องเพิ่มขึ้น เวลาที่
ใชในการเดินก็เร็วขึ้น

2
2
2
2
2
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เวลาในการ ความเร็ว ระยะทาง เวลาที่
หนวง
(เมตร/ (เมตร)
ใช
(นาทีวิ)
วินาที)
(วินาที)
1
2
55.54
5
2
53.72
5
10
2
53.05
15
2
52.03
20
2
51.03

ตารางที่ 2 การทดสอบการใชงานกับผูปวยสูงอายุที่เวลาในการ
หนวง 1 วินาที

ภาพที่ 4 การทดสอบเครื่องชวยเดินฯกับผูปวยเด็ก
4.2. ผลการทดสอบการใชงานกับผูปวยที่เปนคนสูงอายุ
ผู ป ว ยเป น โรคกล า มเนื้ อ อ อ นแรง ในวั น ทดสอบเครื่ อ ง
ผูปวยไดผานการกายภาพบําบัดมาแลวทําใหผูปวยเดินเองได
บาง แตยังทรงตัวไมถนัดและเริ่มเดินไดเร็ว ดังนั้นจึงทําการ
ทดสอบที่เวลาการหนวง 1 วินาที ดังตารางที่ 2
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ภาพที่ 5 การทดสอบเครื่องชวยเดินฯกับผูปวยสูงอายุ
5. สรุปผลการวิจัย

จากการทดลองการทํางานของเครื่องชวยเดินอัตโนมัติทาง
ผูวิจัยไดทดลองความเร็วที่ใชของผูปวยโดยการหนวงเวลา
5. 1. การทดลองความเร็วโดยทําการหนวงเวลา
จากการทดลองความเร็วโดยการหนวงเวลา ที่ 1, 2, 3, 4
และ 5 วินาที ระยะทางในการเดินอยูที่ 2 เมตรและทําการ
ทดสอบระดับความเร็วของเครื่องชวยเดินฯ อยูที่ 1, 5, 10, 15
และ 20 เมตร/วินาที พบวา ความเร็ว และเวลาที่ใชในการเดิน
สัมพันธกับระดับความเร็วของเครื่องชวยเดินฯ และเวลาที่ใช
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ภาพที่ 7 ความสัมพันธระหวางระดับความเร็วของเครื่องชวย
เดินที่มีการเพิ่มคาความหนวงของเครื่องชวยเดินฯกับความเร็ว
ที่ใชในการเดินของผูปวย
6. อภิปรายผล

จากการทดสอบการใชงานกับผูปวยเด็กที่ไดรับอุบัติเหตุจาก
การตกบ อ น้ํ า ร อ น และกํ า ลั ง เริ่ ม การทํ า กายภาพบํ า บั ด การ
ทดสอบจําเปนตองใชการหนวงที่ 5 วินาทีเนื่องจากตัวผูปวยยัง
เดินไมถนัดมากนัก ผลการทดสอบพบวา ที่ระดับความเร็วของ
เครื่องชวยเดินฯต่ําสุด ) 1 เมตรวินาที) เวลา และความเร็วที่/
ผูปวยเด็กใชในการเดินคือ55.54 วินาที และ 0.036 เมตร/วินาที
และเมื่อเพิ่มระดับความเร็วของเครื่องชวยเดินฯ สูงสุด (20
เมตร/วินาที) เวลาและความเร็ วที่ผูปวยเด็กใชในการเดินคือ
51.03 วินาที และ 0.039 เมตร/วินาที นั่นคือเมื่อปรับระดับ
ความเร็วของเครื่อ งเพิ่ม ขึ้น เวลาที่ ใชใ นการเดิน สั้นลง และ
ความเร็วที่ใชในการเดินเร็วขึ้น
จากการทดสอบการใชงานกับผูปวยเปนโรคกลามเนื้อออน
แรง ในวั น ทดสอบเครื่ อ งผู ป ว ยได ผ า นการกายภาพบํ า บั ด
มาแลวทําใหผูปวยเดินเองไดบาง แตยังทรงตัวไมถนัดและเริ่ม
เดินไดเร็ว ดังนั้นจึงทําการทดสอบที่เวลาการหนวง 1 วินาที ผล
การทดสอบพบวา ที่ระดับความเร็วของเครื่องชวยเดินฯ ต่ําสุด
(1 เมตร/วินาที) เวลาและความเร็วที่ผูปวยเด็กใชในการเดินคือ
29.07 วินาที และ 0.069 เมตร/วินาที และเมื่อเพิ่มระดับ
ความเร็วของเครื่องชวยเดินฯ สูงสุด (20 เมตร/วินาที) เวลาและ
ความเร็วที่ผูปวยเด็กใชในการเดินคือ 24.53 วินาที และ 0.082
เมตร/วินาที นั่นคือเมื่อปรับระดับความเร็วของเครื่องเพิ่มขึ้น
เวลาที่ใชในการเดินสั้นลงและความเร็วที่ใชในการเดินเร็วขึ้น
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ความเร็วที่ใช ในการเดิน (เมตร/วินาที)
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ในการหนวง นั่นคือที่เวลาในการหนวง 1 วินาที และระดับ
ความเร็วของเครื่องชวยเดินที่ 1 เมตร/วินาที พบวา เวลาและ
ความเร็วที่ใชในการเดินอยูที่ 28.13 วินาที และ 0.071 เมตร/
วินาที ตามลําดับ, แตที่ระดับความหนวงเทากันถาทําการเพิ่ม
ระดับความเร็วของเครื่องชวยเดินเปน 20 เมตร/วินาที พบวา
เวลาและความเร็วที่ใชในการเดินอยูที่ 24.22 วินาที และ 0.083
เมตร/วินาที ตามลําดับ, ถาเปลี่ยนคาเวลาที่ใชในการหนวง
เพิ่มขึ้นเปน 5 วินาที โดยระดับความเร็วของเครื่องชวยเดินที่ 1
เมตร/วินาที พบวาเวลา และความเร็วที่ใชในการเดินอยูที่ 55.42
วิน าที และ 0.036 เมตร/วิ น าที ตามลํ าดั บ , และที่ ร ะดั บ
ความหนวงเทากันเมื่อเพิ่มระดับความเร็วของเครื่องชวยเดิน
เปน 20 เมตร/วินาที พบวาเวลา และความเร็วที่ใชในการเดินอยู
ที่ 51.05 วินาที และ 0.039 วินาที ตามลําดับ จะเห็นวาที่คา
ความหนวงของเครื่องชวยเดินฯมากขึ้นทําใหเวลาและความเร็ว
ที่ใชในการเดินมากขึ้น แตที่ระดับความหนวงเดียวกันหากเพิ่ม
ระดับความเร็วของเครื่องชวยเดินจะเห็นวา เวลาและความเร็วที่
ใชในการเดินลดลง ดังจะเห็นไดจากภาพที่ 6 และ 7

ความเร็วที่ใ ชใ นการเดิน (เมตร/วินาที)
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ภาพที่ 6 ความสัมพันธระหวางระดับความเร็วของเครื่องชวย
เดินที่มีการเพิ่มคาความหนวงของเครื่องชวยเดินฯกับเวลาที่ใช
ในการเดินของผูปวย
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การประชุมวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6
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