
Abstract 

ชื่อเรื่อง : นวัตกรรมเพ่ิมการงอเข่าและเพ่ิมก าลังขา 

ผู้น ำเสนอและเบอร์โทรติดต่อ : นายอาราฟัต  ยูนุ   (089-4630896) 

ประเภทท่ีส่งเข้ำประกวด : นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 

สถำนที่ปฏิบัติงำน : แผนกกายภาพบ าบัด รพ.สุไหงโก-ลก 

         ปัจจุบันผู้ป่วยกระดูกหักเข้ามารับการรักษาท่ี รพ.สุไหงโก-ลกมีจ านวนมากขึ้น ผู้ป่วยที่กระดูกหัก

บริเวณเหนือเข่า (distal femur) กระดูกหักบริเวณใต้เข่า (proximal tibia) และผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม จะ

มีภาวะข้อเข่าติดมากจึงส่งผลต่อการใช้กิจวัตรประจ าวันและการเดิน ดังนั้นผู้ป่วยหลังผ่าตัดแพทย์จะส่งปรึกษา

แผนกกายภาพบ าบัด เรื่องการเพิ่มมุมองศาของข้อเข่า (knee range of motion) การออกก าลังกาย

กล้ามเนื้อขาและการฝึกเดิน ในส่วนของการเพ่ิมมุมองศาข้อเข่าทางกายภาพบ าบัดจะใช้การรักษาโดยการใช้

มือในการดัดดึง (manual techniques) และเครื่อง CPM (continues passive movement) 

         แผนกกายภาพบ าบัดมีเครื่อง CPMเข่าช ารุดเหลือสมารถใช้ได้หนึ่งเครื่อง ท าให้ไม่เพียงพอในการในการ

ใช้งาน เนื่องจากต้องใช้เวลานานในการใช้เครื่องต่อครั้ง ทางแผนกกายภาพบ าบัดจึงได้คิดค้นนวัตกรรมในการ

เพ่ิมมุมองศาในการงอเข่าและสามารถออกก าลังกายเพ่ิมความแข็งแรงกล้ามเนื้อขาในผู้ป่วยหลังผ่าตัดกระดูก

ขา 

        หนึ่งในตัวชี้วัดของแผนกกายภาพบ าบัดคือผู้ป่วยหลังผ่าตัดกระดูกขาสามารถงอเข่าได้อย่างน้อย 90

องศาก่อนกลับบ้านได้ ร้อยละ100  ผู้ป่วยกระดูกหักบริเวณใกล้ข้อเข่าจะมีภาวะข้อเข่าติดและปวดมากต้องใช้

เวลาในการดัดดึงต่อครั้งเป็นเวลานาน ประกอบกับการใช้เครื่อง CPM ใช้เวลา45-60นาทีต่อครั้งในการดัดข้อ

เข่าและเป็นการเพ่ิมองศาของข้อเข่าเพียงอย่างเดียวไม่สามารถเพ่ิมความแข็งแรงได้ ผู้ป่วยต้องออกก าลังกาย

กล้ามเนื้อขาต่อหลังจากท า CPM ท าให้ต้องใช้เวลานานขึ้นต่อครั้งในการท ากายภาพบ าบัด 

       ทางกายภาพบ าบัดจึงได้คิดค้นนวัตกรรมในการเพ่ิมองศาของข้อเข่าและสามารถเพ่ิมความแข็งแรงของ 

กล้ามเนื้อขาในเวลาเดียวกัน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในการท ากายภาพบ าบัด และสามารถน าเทคนิคต่างๆทาง

กายภาพบ าบัดใช้ควบคู่กับอุปกรณ์นี้ได้ 

         นวัตกรรมได้ประยุกต์น าแม่แรงมาเป็นอุปกรณ์ในการเพิ่มมุมองศาของข้อเข่า สามารถปรับเพ่ิมตาม
ความสามารถการงอเข่าของผู้ป่วยและสามารถประยุกต์ใช้เป็น Quadriceps board ในการออกก าลังกาย
กล้ามเนื้อต้นขา  
        ผู้ป่วยหลังผ่าตัดกระดูกขาหักที่แพทย์ส่งปรึกษาท ากายภาพบ าบัดเพื่อเพ่ิมมุมองศาของการงอเข่า พบว่า

ตั้งวันที่ 1 ต.ค. 59 – 31 ม.ค. 60 ยังมีผู้ป่วยบางเคสยังไม่สามารถงอเข่าได้ 90 ก่อนกลับบ้านและตั้งแต่ วันที่ 

1 ก.พ. 60 – 30 เม.ย. 60 ได้ทดสอบการใช้นวัตกรรมในผู้ป่วยกระดูกขาหักเพ่ือเพ่ิมมุมองศาการงอเข่า 



ร่วมกับการให้ manual technique ในการดัดดึงในผู้ป่วย 10 ราย พบว่าผู้ป่วยสามารถงอเข่าได้ 90 องศาได้
ร้อยละ100  
         โอกาสพัฒนาศึกษาต่อยอดการเพ่ิมมุมองศาเปรียบเทียบกับ CPM เป็นเครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้

ภายในแผนกกายภาพบ าบัด ซึ่งมีราคาแพงถึงสามแสนบาท กับนวัตกรรมเพ่ิมการงอเข่าที่ใช้งบประมานหนึ่ง

พันบาท ว่าสามารถเพ่ิมการงอเข่าได้ใกล้เคียงกันหรือไม่ 



ชื่อเรื่อง : นวัตกรรมเพ่ิมการงอเข่าและเพ่ิมก าลังขา 

ผู้น ำเสนอและเบอร์โทรติดต่อ : นายอาราฟัต  ยูนุ   (089-4630896) 

ประเภทท่ีส่งเข้ำประกวด : นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 

สถำนที่ปฏิบัติงำน : แผนกกายภาพบ าบัด รพ.สุไหงโก-ลก 

สมำชิกทีมด ำเนินงำน : นายอาราฟัต  ยูนุ 

                             นางสาวอิศราภรณ์  อนุกูลประชา 

                             นางสาวธิดารัตน์    ติ้นหนู 

                             นางสาวชุติมา     ขรรค์ชัยศักดิ์ 

                             นางสาวซูไรดา    ยูโซะ 

ที่มำของปัญหำ 

        ปัจจุบันผู้ป่วยกระดูกหักเข้ามารับการรักษาท่ี รพ.สุไหงโก-ลกมีจ านวณมากข้ึน ผู้ป่วยที่กระดูกหัก

บริเวณเหนือเข่า (distal femur) กระดูกหักบริเวณใต้เข่า (proximal tibia) และผ่าตัดเปลี่ยนช้อเข่าเทียม จะ

มีภาวะข้อเข่าติดมากจึงส่งผลต่อการใช้กิจวัตรประจ าวันและการเดิน ดังนั้นผู้ป่วยหลังผ่าตัดแพทย์จะส่งปรึกษา

แผนกกายภาพบ าบัด เรื่องการเพิ่มมุมองศาของข้อเข่า (knee range of motion) การออกก าลังกาย

กล้ามเนื้อขาและการฝึกเดิน ในส่วนของการเพ่ิมมุมองศาข้อเข่าทางกายภาพบ าบัดจะใช้การรักษาโดยการใช้

มือในการดัดดึง (manual techniques) และเครื่อง CPM (continues passive movement) 

กำรวิเครำะห์สำเหตุของปัญหำ 

          ปัจจุบันแผนกกายภาพบ าบัดมีเครื่อง CPMเข่าช ารุด เหลือสามารถใช้ได้หนึ่งเครื่อง ท าให้ไม่เพียงพอ

ในการในการใช้งาน เนื่องจากต้องใช้เวลานานในการใช้เครื่องต่อครั้ง ทางแผนกกายภาพบ าบัดจึงได้คิดค้น

นวัตกรรมในการเพ่ิมมุมองศาในการงอเข่าและสามารถออกก าลังกายเพ่ิมความแข็งแรงกล้ามเนื้อขาในผู้ป่วย

หลังผ่าตัดกระดูกขา 

          หนึ่งในตัวชี้วัดของแผนกกายภาพบ าบัดคือผู้ป่วยหลังผ่าตัดกระดูกขาสามารถงอเข่าได้อย่างน้อย 90

องศาก่อนกลับบ้าน ได้ร้อยละ100 เพราะผู้ป่วยกระดูกหักบริเวณใกล้ข้อเข่าจะมีภาวะข้อเข่าติดและปวดมาก

ต้องใช้เวลาในการดัดดึงต่อครั้งเป็นเวลานาน ประกอบกับการใช้เครื่อง CPM ใชเวลา45-60นาทีต่อครั้งในการ

ดัดข้อเข่าและเป็นการเพ่ิมองศาของข้อเข่าเพียงอย่างเดียวไม่สามารถเพ่ิมความแข็งแรงได้ ผู้ป่วยต้องออกก าลัง

กายกล้ามเนื้อขาต่อหลังท า CPM  ท าให้ต้องใช้เวลานานขึ้นต่อครั้งในการท ากายภาพบ าบัด 



       ทางกายภาพบ าบัดจึงได้คิดค้นนวัตกรรมในการเพ่ิมองศาของข้อเข่าและสามารถเพ่ิมความแข็งแรงของ 

กล้ามเนื้อขาในเวลาเดียวกัน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในการท ากายภาพบ าบัด และสามารถน าเทคนิคต่างๆทาง

กายภาพบ าบัดใช้ควบคู่กับอุปกรณ์นี้ได้ เช่น 

 1.Hold-relax โดยการให้ผู้ป่วยเกร็งค้าง (isometric) กล้ามเนื้อที่ตึง ในช่วงการเคลื่อนไหวที่ถูกจ ากัด 

(limited range) การที่กล้ามเนื้อเกร็งนี้จะท าให้ GTO  ถูกกระตุ้นแล้วไปยับยั้งกล้ามเนื้อที่เกร็งนั้นผ่อน 

คลายลง  เมื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อก็จะถูกยืดยาวได้โดยง่าย 

2.Hold relax with agonist contraction คล้ายกับ hold relax แต่เมื่อกล้ามเนื้อที่ตึง เริ่มผ่อนคลายแล้ว  

ท าให้กล้ามเนื้อด้านตรงข้ามออกแรงแบบ concentric contraction การหดตัวของกล้ามเนื้อด้านตรงข้ามจะ

ช่วยยับยั้งการท างานของกล้ามเนื้อที่ตึงเรียกว่ามี reciprocal innervation 

3.Contract relax คล้ายกับ hold relax แต่ให้ออกแรงแบบ isotonic แทน 

4.Agonist contraction ให้ท าโดยเกร็งต้าน (isometric contraction) กล้ามเนื้อด้านตรงข้าม 

(ตรงข้ามกับกล้ามเนื้อที่ตึง) ซึ่งการเกร็งตัวนี้จะไปยับยั้งกล้ามเนื้อที่ตึงโดย reciprocal innervation 

          อ้างอิงจากการศึกษาของ รพ.สุรินทร์ พบว่าการเปรียบเทียบมุมองศาการเคลื่อนไหวงอข้อเข่าระหว่าง 
hold relax และ passive stretching ในผู้ป่วยกระดูกต้นขาส่วนก้านหัก 

เหตุผลของการศึกษา: ท าการเปรียบเทียบมุมองศาการเคลื่อนไหวงอข้อเข่าแบบ passive range of motion 
ระหว่าง hold relax และ passive stretching ในผู้ป่วยกระดูกตน้ขาส่วนก้านหัก หลังผ่าตัดใส่แกนดาม
กระดูก โรงพยาบาลสุรินทร์ 
วัตถุประสงค์:  1.เพื่อศึกษาผลของ hold relax และ passive stretching ต่อมุมองศาการเคลื่อนไหวงอข้อ
เข่า ในผู้ป่วยกระดูกต้นขาส่วนก้านหัก หลังผ่าตัดใส่แกนดามกระดูก วันส่งปรึกษาภายภาพบ าบัด, วันนัด
ติดตามผลครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 
                  2. เพ่ือเปรียบเทียบระหว่าง hold relax และ passive stretching ต่อมุมการเคลื่อนไหวงอข้อ
เข่า ในผู้ป่วยกระดูกต้นขาส่วนก้านหัก หลังผ่าตัดใส่แกนดามกระดูก วันส่งปรึกษากายภาพบ าบัด, วันนัด
ติดตามผลครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 
สถานที:่ งานกายภาพบ าบัด โรงพยาบาลสุรินทร์ 
รูปแบบการวิจัย: การศึกษาเชิงทดลอง 
วิธีการศึกษา: ศึกษาในผู้ป่วยกระดูกต้นขาส่วนก้านหักหลังผ่าตัดใส่แกนดามกระดูก โรงพยาบาลสุรินทร์ 
จ านวน 48 คน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2547 ถึงเดือนกันยายน 2548 สุ่มตัวอย่าง แบ่งเป็น กลุ่มควบคุมที่ได้รับ 
passive stretching และกลุ่มทดลองได้รับ hold relax ท าการวัดมุมการเคลื่อนไหวงอข้อเข่า ก่อน-หลัง
การศึกษา ด้วยไม้วัดมุม แบบ passive range of motion และบันทึกข้อมูล วันส่งที่ปรึกษากายภาพบ าบัด, 
วันนัดติดตามผลครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 



วิเคราะห์ทางสถิติ: เก็บรวบรวมข้อมูลน ามาค านวณทางสถิติใช้ Paired-Sample T-test เปรียบเทียบทางสถิติ 
ระหว่างค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่ไม่เป็นอิสระ Independent Sample T test เปรียบเทียบทางสถิติ ระหว่าง
ค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่เป็นอิสระ ก าหนดค่า p < 0.05 โดยใช้โปรแกรม SPSS for windows 
ผลการศึกษา: พบการเปลี่ยนแปลงมุมองศาการเคลื่อนไหวงอข้อเข่าเฉลี่ยเพิ่มข้ึนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p < 0.05) วันส่งปรึกษากายภาพบ าบัด, วันนัดติดตามผลครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ทั้งกลุ่มควบคุมและกลุ่ม
ทดลอง ส่วนค่าความแตกต่างเฉลี่ยมุมอาศาการเคลื่อนไหวงอข้อเข่าระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง
เพ่ิมข้ึน วันส่งปรึกษากายภาพบ าบัด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p <0.05) 
สรุป: การรักษาโดยใช้เทคนิค hold relax วันส่งปรึกษากายภาพบ าบัด สามารถเพ่ิมมุมมององศาการ
เคลื่อนไหวงอข้อเข่าได้ดีกว่า passive stretching ในผู้ป่วยกระดูกต้นขาส่วนก้านหักหลังผ่าตัดใส่แกนดาม
กระดูก ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งในการรักษามุมการเคลื่อนไหวข้อเข่า 
        ทางแผนกกายภาพบ าบัดจึงได้คิดค้นนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมองศาของของเข่าโดยใช้การออกก าลังกายควบคู่
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในการท ากายภาพบ าบัด 
  
วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อเพ่ิมมุมองศาการเคลื่อนไหวของข้อเข่าในผู้ป่วยหลังผ่าตัดกระดูกขาหักบริเวณกระดูกเหนือเข่าและใต้เข่า 
2.เพื่อเป็นอุปกรณ์ในการออกก าลังกายกล้ามเนื้อขา 
3. ผู้ป่วยหลังผ่าตัดสามารถงอเข่าได้ 90องศาก่อนกลับบ้าน (D/C)  
 
วิธี/กิจกรรมที่ด ำเนินกำร 
         นวัตกรรมได้ประยุกต์น าแม่แรงมาเป็นอุปกรณ์ในการเพิ่มมุมองศาของข้อเข่า สามารถปรับเพ่ิมตาม
ความสามารถการงอเข่าของผู้ป่วยและสามารถประยุกต์ใช้เป็น Quadriceps board ในการออกก าลังกาย
กล้ามเนื้อต้นขา  
         โดยมีวิธีการข้ันตอนดังนี้ 
1.ออกแบบนวัตกรรมที่สามารถปรับเพิ่มมุมองศาของข้อเข่าได้ 

2.น าแม่แรงมาประยุกต์ใช้และเชื่อมต่อท่อวางข้อเข่า โดยใช้ไม้แผ่นสี่เหลี่ยมยึดเป็นฐานเพ่ือความมั่นคง 

3.ทดสอบการใช้งานโดยนักกายภาพบ าบัด 

4.ทดสอบ/ทดลองใช้จริงโดยผู้ป่วย 

 

        ผู้ป่วยหลังผ่าตัดกระดูกขาหักที่แพทย์ส่งปรึกษาท ากายภาพบ าบัดเพื่อเพ่ิมมุมองศาของการงอเข่า พบว่า

ตั้งวันที่ 1 ต.ค. 59 – 31 ม.ค. 60 ยังมีผู้ป่วยบางเคสยังไม่สามารถงอเข่าได้ 90 ก่อนกลับบ้านและตั้งแต่ วันที่ 

1 ก.พ. 60 – 30 เม.ย. 60 ได้ทดสอบการใช้นวัตกรรมในผู้ป่วยกระดูกขาหักเพ่ือเพ่ิมมุมองศาการงอเข่า 

ร่วมกับการให้ manual technique ในการดัดดึงในผู้ป่วย 10 ราย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        นวัตกรรมเพ่ิมการงอเข่าสามารถงอเข่าได้เริ่มต้นที่ 40 องศา – 110 องศา 

 

 

 

      

        

 

 

       

       

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Flow chart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมคณะท างาน เพื่อออกแบบ 
 นวัตกรรมสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

นวัตกรรม 

ผลิตนวัตกรรม 

ทดลองใช้กับนักกายภาพบ าบัด 

 

 นวัตกรรมสามารถใช้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

พบ าบัด 

นวัตกรรมต้องมีการปรับปรุง

แก้ไข 

ทดลองใช้กับผู้ป่วย 



 

 

 
 
 

 

 

 

เครื่องชี้วัด 

       น านวัตกรรมมาใช้กับผู้ป่วยหลังผ่าตัดกระดูกขาหักที่แพทย์ส่งปรึกษาเพ่ิมมุมองศาการงอเข่าสามารถงอ
เข่าได้ 90 องศา ก่อนกลับบ้านได้ ร้อยละ 100 
 
ระยะเวลำ : วันที่ 1 ม.ค. 60 – 30 เม.ย. 60 

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 

      ผู้ป่วยจ านวน 10 ราย ทีม่ีภาวะกระดูกหักหลังผ่าตัดดามเหล็กพบว่าสามารถงอเข่าได้ 90 องศา ก่อนกลับ

บ้านได้ร้อยละ 100 

บทเรียนที่ได้รับ 

      ผู้ป่วยหลังผ่าตัดกระดูกที่มีภาวะข้อต่อยึดติดควรรับการท ากายภาพบ าบัดให้เร็วที่สุด หากท้ิงเป็น

เวลานานจะเกิดการยึดติดของข้อต่อท าให้ต้องใข้เวลานานในการท ากายภาพบ าบัด ผู้ป่วยหลังผ่าตัดกระดูกหัก

โดยส่วนใหญ่แล้วสามารถงอเข่าได้ 30-60 องศา ในการดัดเพ่ิมการงอเข่าในช่วงก่อน 90 องศา เป็นช่วงที่ต้อง

ตระหนักและให้ความส าคัญอย่างมากเพราะผู้ป่วยจะมีอาการปวดและภาวะอ่อนแรงจากการปวดแผลผ่าตัด 

ส่วนการงอเข่าที่ 90 องศาขึ้นไปความหนืดของการยึดติดของข้อต่อจะลดลงท าให้การเพ่ิมองศาได้ง่ายขึ้น นัก

กายภาพบ าบัดสามารถให้ Home program ให้ผู้ป่วยกกลับไปท าที่บ้านได้ 

      นวัตกรรมเพ่ิมการงอเข่าสามารถเพ่ิมมุมองศาในการงอเข่าในผู้ป่วยหลังผ่าตัดกระดูกหักได้จริง 

ปัญหำ-อุปสรรค 

 นวัตกรรมสามารถใช้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 



    ผู้ป่วยยังมีความกังวลในความม่ันคงของนวัตกรรม เมื่อใช้เป็นเวลานานจะมีผู้ป่วย 3 ใน 10 รายมรู้สึกปวด

ใต้ข้อพับของข้อเข่า 

โอกำสกำรพัฒนำต่อเนื่อง 

      ศึกษาต่อยอดการเพ่ิมมุมองศาเปรียบเทียบกับ CPM เป็นเครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้ภายในแผนก

กายภาพบ าบัด ซึ่งมีราคาแพงถึงสามแสนบาท กับนวัตกรรมเพ่ิมการงอเข่าที่ใช้งบประมานหนึ่งพันบาท ว่า

สามารถเพ่ิมการงอเข่าได้ใกล้เคียงกันหรือไม่ 

      


