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บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอุปกรณ์เข็มขัดพาเดินจากผ้าขาวม้าส าหรับการฝึกเดินในเด็กที่มีความ

บกพร่องด้านการเคลื่อนไหว การวิจัยแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของอุปกรณ์       
ว่ามีความปลอดภัยที่จะใช้น ามาใช้ในการฝึกเดิน ระยะที่ 2 การศึกษาความปลอดภัยของการใช้อุปกรณ์ในเด็กปกติ และ
ศึกษาความพึงพอใจของนักกายภาพบ าบัดต่ออุปกรณ์ และ ระยะที่ 3 เป็นการศึกษาเปรียบเทียบผลการทรงตัวขณะเดิน
ของเด็กที ่มีความบกพร่องทางด้านการเคลื ่อนไหวระหว่างการใช้เข็มขัดพาเดินจากผ้าขาวม้าและผ้าผูกเอวปกติ               
ผลการศึกษาพบว่าค่าเฉลี่ยเวลาที่ใช้ในการฝึกเดินเมื่อใช้เข็มขัดพาเดินจากผ้าขาวม้าน้อยกว่าการใช้ผ้าผูกเอวแบบปกติ
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P < 0.001) ช้ีให้เห็นว่าอุปกรณ์เข็มขัดพาเดินจากผ้าขาวม้าช่วยเพิ่มความสามารถในการทรงตัว
และความมั่นคงในขณะฝึกเดิน และมีผลให้การเดินมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นในเด็กท่ีมีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหว 

                                
ABSTRACT 

The purpose of this study was to development of a loincloth gait belt for walking training in children 
with impaired mobility. The research was divided into 3 phases. Phase 1, testing the physical properties of the 
device to be safe for use in walking training. Phase 2, study the safety of device in 2 normal children and to 
study the satisfaction of physical therapists with the device. Phase 3, compare the effect of walking balance 
between children with mobility impairments when using a loincloth gait belt and a normal waist tie. The results 
showed that, the walking training time of using a loincloth walking belt was significantly less than using a normal 
waist tie (P < 0.001). This result suggested that a loincloth walking belt can improve stability during walking 
training and increased walking efficiency in children with disabilities. 

 
 

 
 

ค าส าคัญ: เด็กท่ีมีความบกพร่องดา้นการเคลื่อนไหว  อุปกรณ์เข็มขดัพาเดินจากผ้าขาวม้า การทรงตัวขณะเดิน 
Keywords: children with impaired mobility, a loincloth gait belt, walking balance   
* นักศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการให้ค าปรึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

**ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากายภาพบ าบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

***รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการให้ค าปรึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

***อาจารย์ สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการให้ค าปรกึษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
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บทน า 
การฟื้นฟูสมรรถภาพของเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ เป็นอีกหนึ่งบทบาท

หน้าท่ีส าคัญของศูนย์การศึกษาพิเศษทุกแห่ง ซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษได้จัดการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่ม พัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กพิการ ส าหรับการพัฒนาเด็กพิการให้มีความพร้อมนั้นมีวิธีการ
สอนที่หลากหลาย เช่น ใช้สื่อในการเรียนการสอน การใช้สื่อภูมิปัญญาท้องถิ่นช่วยในการพัฒนา เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพ
ให้แก่เด็กพิการ การท ากายภาพบ าบัดในเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ ช่วยการ
ตรวจหาปัญหาสุขภาพตั้งแต่แรกเริ่ม และใช้รูปแบบที่กว้างและหลากหลายในการรักษาความผิดปกติในเด็กที่มีความ
บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ ซึ่งนักกายภาพบ าบัดจะมีความช านาญเป็นพิเศษในการวินิจฉัย            
ให้การรักษา และการจัดการเกี่ยวกับภาวะที่ผิดปกติตั้งแต่ก าเนิดทั้งหลาย การพัฒนาการ ระบบกล้ามเนื้อประสาท ระบบ
กระดูก และภาวะโรคหรือความผิดปกติที่เกิดขึ้นภายหลัง จากการคลอดแล้ว การรักษาจะมุ่งเน้นไปที่ การเพิ่มทักษะ
เกี่ยวกับการควบคุมกล้ามเนื้อมัดใหญ่ และกล้ามเนื้อมัดเล็ก การทรงตัวและความสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อ ความแข็งแรงและ
ทนทานของกล้ามเนื้อ รวมไปถึงการแปลผลทางการรับรู้ การรับสัมผัส ผู้ป่วยส่วนหนึ่งของนักกายภาพบ าบัดในเด็ก คือเด็ก
ที่มีการพัฒนาการล่าช้า, สมองพิการแต่ก าเนิด, ความผิดปกติที่เกิดจากการสร้างหลอดประสาทที่ไม่สมบูรณ์ (Spina 
bifida), การผิดรูปหรือการเอียงของคอ (Torticollis) เป็นต้น โดยหลักการจัดการเรยีนการสอนเด็กท่ีมีความต้องการพเิศษ 
พัฒนาความสามารถ ของเด็กตามสภาพของความแตกต่างระหว่างบุคคล และเอกลักษณ์ของแต่ละคน วิธีการที่น ามาใช้   
สั่งสอนอบรมเพื่อพัฒนาเด็กจึงจ าเป็นต้องปรับให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละคนด้วย โดยมีเป้าหมายที่ต้องการให้เป็นประชากร     
ที ่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมมากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ในการจัดการศึก ษาส าหรับ        
เด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ จึงได้ยึดหลักของความแตกต่างระหว่างบุคคล และการมีเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละคน
เป็นเครื่องช่วยให้เกิดความส าเร็จในการจัดการศึกษาเช่นเดียวกัน ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าเด็กที่มีความต้องการพิเศษแต่ละ
ประเภทจึงมีหลักในการจัดการศึกษาที่แตกต่างกันไป (ชนนิษฏ์ ลิ่มสกุล และคณะ, 2560) 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมาและจากการส ารวจข้อมูลเบื้องต้น จากนักกายภาพบ าบัด ประจ าศูนย์
การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 จังหวัดนรคราชสีมา พบว่าเด็กที่ปัญหาเกี ่ยวกับการเคลื ่อนไหวและการทรงท่า                     
และมีปัญหาของพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ส่วนใหญ่จะต้องได้รับการฟื้นฟูสภาพร่างกายโดยนักกายภาพบ าบัด  โดยมี
เป้าหมายการรักษาทางกายภาพบ าบัดที่ส าคัญคือเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท างานของกล้ามเนื้อมัดใหญ่โดยเฉพาะการ
เดิน โดยนักกายภาพบ าบัดจ าเป็นต้องมีอุปกรณ์ช่วยเพื่อเสริมประสิทธิภาพและความปลอดภัยของเด็กในการฝึกเดิน               
เช่น  อุปกรณ์ช่วยเดิน (Gait aids) ราวคู่ขนานฝึกเดิน (Parallel bar) และเข็มขัดพาเดิน (Gait belt) เป็นต้น  และพบว่า
เข็มขัดพาเดิน ที่นักกายภาพบ าบัด ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา เป็นอุปกรณ์ ที่ยังขาด
ความสะดวกในการใช้งานและมีส่วนที่ควรพัฒนาให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนา
อุปกรณ์เข็มขัดพาเดินส าหรับส าหรับการฝึกเดินในเด็กที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหว  
 ผ้าขาวม้า (Loincloth)  เป็นผ้านุ่งชนิดหนึ่งที่คนไทยใช้นุ่งห่มกันมายาวนานโดยผู้หญิงมักจะนุ่งเป็นผ้าถุง ส่วนผู้ชาย
จะใช้เป็นผ้าคาดเอว ทอเป็นลายขัดแบบตาหมากรุกหรือรูปลายสี่เหลี่ยมที่ได้จากการขัดกันระหว่างเส้นด้ายยืนกับเส้นด้ายพุ่ง
สลับสีกัน  เป็นช่วง มีสีสันหลากหลาย ผ้าขาวม้าผลิตและจ าหน่ายในแทบจะทุกจังหวัดของประเทศไทยโดยวัสดุที่น ามาผลิต
ผ้าขาวม้าจะใช้เส้นใยหลายชนิด เช่น เส้นฝ้าย เส้นใยสังเคราะห์หรือเส้นไหม เป็นต้น ผ้าขาวม้าที่ผลิตจากเส้นฝ้ายหรือใย
สังเคราะห์มักจ าหน่ายได้ในราคาถูกและหาซื้อได้ง่าย เดิมนั้นความนิยมนุ่งผ้าขาวม้าจะนิยมนุ่งเฉพาะชายชาวชนบท โดยเฉพาะ
คนแถบภาคอีสานที่ประกอบอาชีพรับจ้างหรือท านา นิยมน าผ้าขาวม้ามาคาดเอวเอาไว้เพื่อประโยชน์หลายอย่าง เช่น เช็ดเหง่ือ 
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ท าความสะอาดร่างกาย เอาไว้คลุมกันแดด หรือแม้กระทั่งเอาไว้มัดสิ่งของต่าง ๆ เป็นต้น ผ้าขาวม้านอกจากจะน ามาใช้เพื่อ
ประโยชน์ต่าง ๆ แล้ว ผ้าขาวม้ายังเป็นผ้าที่สามารถหาได้ง่ายและราคาประหยัด คุณสมบัติพิเศษของผ้าขาวม้าซึ่งนอกจะเป็นผ้า
ที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นแล้วยังมีความความนุ่มและแข็งแรงอีกทั้งยังนิยมน ามาใช้ในการคาดเอวหรือมัดเอว (จรัสพิมพ์ วังเย็น,และ
คณะ) จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจน าผ้าขาวม้ามาเป็นวัสดุในการพัฒนาอุปกรณ์เข็มขัดพาเดินในการศึกษาครั้งนี้ ดังนั้นวัตถุประสงค์ใน
การวิจัยครั้งนี้คือเพื่อพัฒนาอุปกรณ์เข็มขัดพาเดินจากผ้าขาวม้าส าหรับการฝึกเดินในเด็กที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหว
และเพื่อเปรียบเทียบการทรงตัวขณะเดินของเด็กที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหวระหว่างการใช้เข็มขัดพาเดินจาก
ผ้าขาวม้าและผ้าผูกเอวปกติ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื ่อพัฒนาอุปกรณ์เข็มขัดพาเดินจากผ้าขาวม้าส าหรับการฝึกเดินในเด็กที่มีความบกพร่องด้านการ
เคลื่อนไหว 

2. เพื่อเปรียบเทียบการทรงตัวขณะเดินของเด็กที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหวระหว่างการใช้อุปกรณ์
เข็มขัดพาเดินจากผ้าขาวม้าและผ้าผูกเอวปกติ 

 
วิธีการวิจัย 

การศึกษาครั ้งนี ้ได ้ผ ่านรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจ ัยในมนุษย์มหาวิทยาล ัยขอนแก่น                        
เลขที่ HE644007 โดยผู้วิจัยได้สร้างเข็มขัดพาเดินจากผ้าขาวม้าส าหรับการฝึกเดินในเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านการ
เคลื่อนไหว โดยมีขั้นตอนการสร้างอุปกรณ์เข็มขัดพาเดินจากผ้าขาวม้าเพื่อน ามาใช้ในการศึกษา ดังนี ้

1. การส ารวจข้อมูล และก าหนดคุณลักษณะของอุปกรณ์เข็มขัดพาเดินจากปัญหาที่พบในการฝึกทักษะการ
เดินในเด็กท่ีมีความบกพร่องทางด้านการเคลื่อนไหวหรือเด็กท่ีต้องได้รับการฝึกเดิน 

1.1  ผู้วิจัยท าการเก็บข้อมูลจากนักกายภาพบ าบัดด้วยการสัมภาษณ์พบประเด็น ที่น่าสนใจเกี ่ยวกับ
อุปกรณ์ ผ้าผูกบริเวณเอวของเด็กขณะฝึกเดินเพื่อให้เป็นเสมือนเข็มขัดส าหรับให้นักกายภาพบ าบัดได้จับเพื่อช่วยพยุงตัว
เด็กและป้องก้นการล้มในขณะฝึกเดิน ปัจจุบันอุปกรณ์ดังกล่าว มีหลายรูปแบบ โดยพบว่านักกายภาพบ าบัดในศูนย์
การศึกษาพิเศษในปัจจุบันมักใช้ผ้าท าประดิษฐ์หรือตัดเย็บให้มีลักษณะเหมือนผ้าคาดเอว ขนาดกว้าง 15-20 เซนติเมตร 
ยาว 100-150 เซนติเมตร โดยใช้ผ้าที่มีอยู่ไปในท้องตลาด ที่มีคุณสมบัติมีความทนทานเนื้อนุ่มไม่แข็งกระด้าง เช่น ผ้าฝ้าย  
ผ้าใยสังเคราะห์ผสมผ้าฝ้าย  เป็นต้น  ซึ ่งการใช้งานยังไม่สะดวกเนื่องจากเป็นการผูกผ้าที่รอบเอวข องผู้ป่วย ดังนั้น                
นักกายภาพบ าบัดต้องการเข็มขัดพาเดินที่ใช้งานได้สะดวก มีอุปกรณ์ล็อคเข็มขัดแทนการผูก และมีส่วนช่วยพยุงตัวเด็ก
เพิ่มขึ้นเพื่อช่วยเสริมความปลอดภัยในขณะที่ท าการฝึกให้เด็กเดิน เพราะการทรงตัวเป็นสิ่งจ าเป็นในการเคลื่อนไหวทุกสิ่ง
ทุกอยา่งในชีวิตของมนุษย์ ส่วนการเดินเป็นการเคลื่อนไหวท่ีมนุษย์ต้องการมากท่ีสุด เพราะมนุษย์ต้องทรงตัวได้ก่อนถึงจะ
สามารถเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้ดี อีกทั้งสมองของมนุษย์ยังท างานได้ดีขึ้นจากการเดินทรงตัวซึ่งจะช่วยสร้างภูมิให้สมองมีระบบ
การท างานท่ีดีขึ้น และช่วยพัฒนาให้คุณภาพอารมณ์ดีขึ้นด้วย ดังนั้นการฝึกเดินทรงตัวจึงส่งผลต่อการเรียนรู้ของเด็กท าให้
เด็กสามารถเรียนรู้และมีความพร้อมในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ได้ดียิ่งข้ึน 

1.2 ผู้วิจัยได้ท าการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับลักษณะของเข็มขัดพาเดินเพิ่มเติม และศึกษาหาข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดของผ้าที่เหมาะน ามาพัฒนาและประดิษฐ์เป็นเข็มขัดพาเดิน และได้พบว่า “ผ้าขาวม้า (Loincloth)”  
เป็นผ้าที่น่าสนใจและมีความเหมาะสมในการน ามาประดิษฐ์เข็มขัดพาเดินในการศึกษาครั้งนี้  เนื่องจากผ้าขาวม้าเป็นผ้าที่
อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานและที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะในชนบท  มีลักษณะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า       
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ที่ถักทอมาจากฝ้ายไว้อย่างประณีต มีความนุ่มและแข็งแรง ถูกน ามาใช้ประโยชน์ในหลายๆ  ด้าน  และมีแหล่งผลิตส่วน
ใหญ่อยู่ในภาคอีสาน จึงสามารถหาผ้าขาวม้าได้ง่ายและราคาประหยัด อีกทั้งลักษณะการใช้งานของผ้าขาวม้าส่วนมากยัง
เป็นลักษณะการน ามาคาดเอวหรือผูกเอวซึ่งเป็นลักษณะเดียวกันกับการคาดเข็มขัด ดังนั้นผ้าขาวม้าจึงมีความเหมาะสมที่
ควรน ามาประดิษฐ์เป็นอุปกรณ์เข็มขัดพาเดิน 

1.3 ผู้วิจัยได้น าข้อมูลจากการส ารวจเบื้องต้นปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษานักกายภาพบ าบัด ที่มีประสบการณ์
ในการฝึกเดินในเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านการเคลื่อนไหว เพื่อก าหนดคุณลักษณะที่ส าคัญของอุปกรณ์เข็มขัดพาเดิน  
ดังต่อไปนี้  

1.3.1  ตัวเข็มขัดที่พยุงรอบเอวท าจากผ้าขาวม้าและเสริมความความนุ่มด้วยฟองน ้า 
1.3.2  สายเข็มขัดนิรภัยหรือสายคาดเบลท์ ใช้ส าหรับรัดช่วงเอวและขาเพื่อสนับสนุนให้เข็มขัดมีความ

มั่นคงมากยิ่งขึ้น 
1.3.3  มีอุปกรณ์ล็อคสายเข็มขัดนิรภัยหรือสายคาดเบลท์ ให้มีความยาวเหมาะสมกับขนาดตัวของเด็ก

แทนการผูกมัดด้วยผ้าแบบเดิม  
1.3.4  มีสายโซ่พลาสติกระหว่างหูจับดา้นข้างของเข็มขัดกับราวคู่ขนานฝึกเดินพร้อมทั้งใช้คาราบิเนอร์

เป็นตัวเชื่อม ท้ังด้านซ้ายและขวาเพื่อเสริมการพยุงตัวเด็กขณะฝึกเดิน 
1.3.5  ตัวเข็มขัดมีหูจับที่ท่ีจับส าหรับให้นักกายภาพบ าบัดจับได้อย่างสะดวก 

2.  การออกแบบและการสร้างเข็มขัดพาเดิน   
หลักจากที่ได้ก าหนดลักษณะของเข็มขัดพาเดินแล้ว ผู้วิจัยได้น าข้อมูลจากการส ารวจเบื้องต้นปรึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษา นักกายภาพบ าบัดที่มีประสบการณ์ในการฝึกเดินในเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านการเคลื่อนไหว และ
ช่างตัดเย็บผู้มีประสบการณ์ท างานด้านการตัดเย็บผ้ามากกว่า 10 ปี  เพื่อท าการออกแบบและสร้างเข็มขัดพาเดิ นจาก
ผ้าขาวม้าตาม ภาพที่ 1 

ภาพที่ 1   อุปกรณ์เข็มขัดพาเดินจากผ้าขาวม้า 
 
เมื่อผู้วิจัยได้จัดท าเข็มขัดพาเดินจากผ้าขาวม้าเรียบร้อยแล้ว จึงท าการวิจัยโดยแบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้  
การทดลองระยะที่ 1 การทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของอุปกรณ์ว่ามีความปลอดภัยที่จะใช้น ามาใช้ในการ

ฝึกเดิน  
ท าการจัดชุดเข็มขัดพาเดินแขวนไว้ที่ราวคู่ขนานฝึกเดิน(parallel bar) โดยใช้ด้วยสายโซ่พลาสติเกี่ยวระหว่าง

กระหว่างหูจับด้านข้างของเข็มขัดกับ parallel bar  จากนั้นใช้ถุงทรายน าหนัก 10 กก./ถุง จ านวน 5 ถุง วางบนเข็มขัดพา
เดินทีละถุง บันทึกความสาสมารถในการรับน ้าหนักของเข็มขัด หากวางถุงทรายครบ 5 ถุงแล้วเข็มขัดยังไม่หลุดจาก 
parallel bar แสดงว่าเข็มเข็ดสามารถนับน ้าหนักอย่างน้อยไม่เกิน 50 กก. หลังจานั้นให้วางถุงทรายทั้ง 5 ถุงบนเข็มขัดไว้     
24 ชม. และสังเกตผลทุก 6 ชม. 12 ชม. และ 24 ชม.  
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การทดลองระยะที ่2 การศึกษาความปลอดภัยของการใช้อุปกรณ์ในเด็กปกติ และความพึงพอใจของเด็กและนัก
กายภาพบ าบัดต่ออุปกรณ์ 

2.1  การตรวจสอบและประเมินผลเครื่องมือ 
ผู้วิจัยท าการทดสอบการใช้งานของเข็มขัดพาเดินที่ท าจากผ้าขาวม้า ในกลุ่มเป้าหมายเด็กปกติ จ านวน 2  

คน ชาย 1 คน หญิง 1 คน  อายุ 7-13 ปี เพื่อตรวจสอบใช้งานของเข็มขัดพาเดินที่ท าจากผ้าขาวม้า  และท าการขอ
อนุญาต ในการบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว (video) เพื่อน าเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน    

การประเมินผลการใช้งานโดยให้นักกายภาพบ าบัดที่ท าหน้าที่ในการฝึกเดินให้เด็กทดลองใช้ เข็มขัดพาเดิน
ที่ท าจากผ้าขาวม้าที่ผู้วิจัยประดิษฐ์ข้ึนในการศึกษาครั้งนี้  ผู้วิจัยบันทึกผลความสามรถในการใช้งานเครื่องมือในเด็กแต่คน
ว่าเป็นไปตามลักษณะที่ผู้วิจัยออกแบบไว้หรือไม่ 

 

 
 

ภาพที่ 2  การทดสอบการใช้งานอุปกรณ์เข็มขดัพาเดินจากผ้าขาวม้า 
 
2.2  การประเมินเครื่องมือโดยผู้ทรงคุณวุฒิ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

2.2.1  ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเด็กที่มีจ าเป็นพิเศษ จ านวน 5 ท่าน ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น
ผู้ประเมินอุปกรณ์  

2.2.2   น าคู่มือการใช้งาน สื่อวีดิทัศน์ที่บันทึกการทดสอบการใช้งานเครื่อง โครงการวิจัย วัตถุประสงค์
โครงการวิจัยและแบบแสดงความคิดเห็น น าเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ 

2.2.3  น ารายการที่ผู้ทรงคุณวุฒิแสดงความคิดเห็นมาให้ค่าน ้าหนักคะแนน 
+1  หมายถึง  แน่ใจว่าลักษณะของอุปกรณ์สอดคล้องกับรายการขอความคิดเห็น 
0  หมายถึง  ไม่แน่ใจลักษณะของอุปกรณ์สอดคล้องกับรายการขอความคิดเห็น 
-1  หมายถึง  แน่ใจว่าลักษณะของอุปกรณ์ไม่สอดคล้องกับรายการขอความคิดเห็น 

น าคะแนนความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง  5  ท่าน มาวิเคราะห์หาดัชนีความสอดคล้องของอุปกรณ์กับ
วัตถุประสงค์  (Index of Item–Objective Congruence หรือ IOC) โดยใช้สูตร 

 
∑R  หมายถึง   รวมค่าน ้าหนักของผู้ทรงคุณวุฒิ 
N    หมายถึง   จ านวนผู้ทรงคุณวุฒิ 
ค่า  IOC  ตั้งแต่  0.5  ขึ้นไป ถือว่าใช้ได้ 

          IOC    =    R 

                          N 

          R                                           

          N                                   

IOC                          0.5                      
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2.3  บันทึกผลความพึงพอใจของนักกายภาพบ าบัด ด้วยแบบประเมินผลความพึงพอใจ และก าหนดเกณฑ์การ
แปลความหมายจากแบบประเมิน ดังนี้ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540; มนัส สุวรรณ, 2549) 

คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00  หมายถึง  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจสมน้อย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 

 
การทดลองระยะที่ 3: การศึกษาเปรียบเทียบผลการทรงตัวขณะเดินของเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านการ

เคลื่อนไหวระหว่างการใช้เข็มขัดพาเดินจากผ้าขาวม้าและผ้าผูกเอวปกติ   
มีรูปแบบการวิจัยกึ ่งทดลอง  (Quasi-Experimental Research) โดยกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในงานวิจัยครั ้งนี้            

มีเกณฑ์การคัดเข้าคือ เป็นเด็กที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่ามีความบกพร่องทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือ
สุขภาพ ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 10 คน ที ่ม ีอายุต ั ้งแต่ 7-13 ปี ระดับ
ความสามารถในการเคลื่อนไหว Gross Motor Function Classification System (GMFCS) ระดับ 3 และเด็กสามารถ
พูดหรือสื่อสารเข้าใจและปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของการวิจัยได้  ไม่มีปัญหาสุขภาพ และไม่มีความพิการอื่นร่วมด้วย เช่น 
ลมชัก  และผู้ปกครองยินยอมเข้าร่วมการวิจัยโดยสมัครใจ มีเกณฑ์การคัดออกคือ มีความพิการซ้อน มีอาการเจ็บป่วย
รุนแรง มีโรคประจ าตัวที่เป็นข้อห้ามของการออกก าลังกาย อยู่ในระหว่างการรักษาอาการชัก และได้รับการผ่าตัดทางด้าน
กระดูกและกล้ามเนื้อในช่วง 6 เดือนก่อนเข้าร่วมการศึกษา  

ท าการคัดกรองกลุ่มเป้าหมายตามคุณสมบัติที่ก าหนดไว้โดยใช้แบบคัดกรองกลุ่มเป้าหมาย  และกลุ่มเป้าหมายที่
ผ่านการคัดกรองทั้ง 10 คน  จะได้รับทดสอบความสามารถในการเดินทรงตัวขณะเดินโดยการประยุกต์ใช้แบบประเมิน 
Timed Up and Go Test โดยใช้เข็มขัดพาเดินจากผ้าขาวม้าใช้และผ้าผูกเอวแบบปกติโดยมีระยะพักระหว่างการทดสอบ
ทั้งสองแบบเป็นเวลา 24 ช่ัวโมงหรือ 1 วัน ดังนั้นเพื่อลดผลจากล าดับการทดสอบและผลอื่น ๆ ที่อาจเกิดจากการทดสอบ
ในวันท่ีแตกต่างกัน ดังนั้นผู้วิจัยจึงท าการแบ่งกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุม่ย่อย 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม A ( 5 คน)  และกลุ่ม B ( 5 คน) 
ด้วยการจับฉลาก  

 การศึกษาครั้งน้ีท าการเก็บข้อมูลจ านวน 2 วัน ในวันท่ี 1 ของการทดลอง กลุ่ม A  ทดสอบความสามารถในการ
เดินทรงตัวขณะเดินโดยการประยุกต์ใช้แบบประเมิน Timed Up and Go Test โดยใช้เข็มขัดพาเดินจากผ้าขาวม้า กลุ่ม 
B ทดสอบความสามารถในการเดินทรงตัวโดยการประยุกต์ใช้แบบประเมิน Timed Up and Go Test โดยใช้ผ้าผูกเอว
แบบปกติ เมื่อเก็บข้อมูลครบทั้ง 10 คน ใหพ้ัก 24 ช่ัวโมงหรือ 1 วัน  และท าการเก็บข้อมูลในวันท่ี 2  โดยกลุ่ม A ทดสอบ
ความสามารถในการเดินทรงตัวโดยการประยุกต์ใช้แบบประเมิน Timed Up and Go Test โดยใช้ผ้าผูกเอวแบบปกติ 
กลุ่ม B ทดสอบความสามารถในการเดินทรงตัวขณะเดินโดยการประยุกต์ใช้แบบประเมิน Timed Up and Go Test โดย
ใช้เข็มขัดพาเดินจากผ้าขาวม้า  

วิธีการทดสอบความสามารถในการเดินทรงตัวขณะเดินโดยการประยุกต์ใช้แบบประเมิน Timed Up and Go 
Test โดยใช้เข็มขัดพาเดินจากผ้าขาวม้า โดยให้เด็กยืนและใช้มือท้ังสองข้างจับราวคู่ขนานฝึกเดิน  (Parallel bar)  โดยนัก
กายภาพบ าบัดคอยพยุงตัวเด็กอยู่ด้านข้างหรือด้านหลังของเด็ก จากนั้นนักกายภาพบ าบัดน าเข็มขัดรัดรอบเอวของเด็ก
และปรับให้แน่นกระชับพอดีกับเอวของเด็ก จากนั้นคล้องสายส าหรับพยุงส่วนขาที่ขาทั้งสองข้างของเด็กและล็อคสายพยุง
เข้ากับตัวเข็มขัด พร้อมท้ังปรับให้กระชับพอดีกับต้นขาของเด็ก นักกายภาพบ าบัดจับต าแหน่งหูจับของเข็มขัดอยู่ด้านหลัง
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ของเด็กเพื่อช่วยพยุงตัวเด็กหรือป้องกันการหกล้มของเด็กขณะฝึกเดิน เมื่อติดเข็มขัดเสร็จเรียบร้อยแลว้ นักกายภาพบ าบัด
จะเริ่มท าพาเด็กฝึกเดิน โดยท าการจับเวลาให้สัญญานโดยการพูดค าว่า “เริ่ม” และท าการหยุดเวลาเมื่อสิ้นสุดระยะทาง
ของ parallel bar เพียง 3 เมตร ให้สัญญานโดยพูดค าว่า“หยุด” พร้อมบันทึกผล เมื่อสิ้นสุดระยะฝึกเดิน ให้เด็กนั่งพัก
ประมาณ 5 นาที  ฝึกท้ังหมด 3 ครั้ง แล้วหาค่าเฉลี่ยเวลาที่ใช้ในการฝึกเดิน  

ส าหรับวิธีการทดสอบความสามารถในการเดินทรงตัวขณะเดินโดยการประยุกต์ใช้แบบประเมิน Timed Up 
and Go Test โดยใช้ผ้าผูกเอวแบบปกติ โดยให้เด็กยืนและใช้มือทั้งสองข้างจับราวคู่ขนานฝึกเดิน  (Parallel bar)  โดย
นักกายภาพบ าบัดคอยพยุงตัวเด็กอยู่ด้านข้างหรือด้านหลังของเด็ก จากนั้นนักกายภาพบ าบัดน าผ้าผูกเอวปกติผูกเอวเด็ก
ให้กระชับ และนักกายภาพบ าบัดจับผ้าผูกเอกบริเวณด้านหลังของเด็กเพื่อช่วยพยุงตัวเด็กหรือป้องกันการหกล้มของเด็ก
ขณะฝึกเดิน นักกายภาพบ าบัดจะเริ่มท าพาเด็กฝึกเดิน โดยท าการจับเวลาให้สัญญานโดยการพูดค าว่า “เริ่ม” และท าการ
หยุดเวลาเมื่อสิ้นสุดระยะทางของ parallel bar เพียง 3 เมตร ให้สัญญานโดยพูดค าว่า“หยุด” พร้อมบันทึกผล เมื่อสิ้นสุด
ระยะฝึกเดิน ให้เด็กนั่งพักประมาณ 5 นาที  ฝึกท้ังหมด 3 ครั้ง แล้วหาค่าเฉลี่ยเวลาที่ใช้ในการฝึกเดิน   

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์การกระจายตวัของข้อมูลค่าเฉลีย่เวลาที่ใช้ในการฝึกเดนิจาการทดสอบ Timed Up and Go Test โดย
ใช้เข็มขัดพาเดินก่อนการใช้ผ้าผูกเอวแบบปกติ  และใช้ผ้าผูกเอวแบบปกติก่อนการใช้เข็มขัดพาเดิน ด้วยสถิติ Shapiro-
wilk test พบว่าข้อมูลมีการกระจายตัวปกติ จึงท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเวลาที่ใช้ในการฝึกเดินโดยใช้อุปกรณ์
เข็มขัดพาเดินจากผ้าขาวม้า และค่าเฉลี่ยเวลาที่ใช้ในการฝึกเดินโดยใช้ผ้าผูกเอวปกติโดยใช้สถิติ Paired t-test  โดยใช้
โปรแกรม SPSS version 22 ใช้สถิติพรรณนารายงานผลเป็นค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละในการอธิบายผลข้อมูลทั่วไปของ
กลุ่มเป้าหมาย และผลความพึงผลการศึกษาความปลอดภัยของการใช้อุปกรณ์ในเด็กปกติและความพึงพอใจของนัก
กายภาพบ าบดัต่ออุปกรณ์  

 
ผลการวิจัย 

1. ผลการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของอุปกรณ์ว่ามีความปลอดภัยที่จะใชน้ ามาใช้ในการฝึกเดิน  
ผลการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของอุปกรณ์ว่ามีความปลอดภัยที่ จะใช้น ามาใช้ในการฝึกเดิน

ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา IOC ของผู้เชี่ยวชาญ พบว่า 1) ค่าความสอดคล้องเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
2) ความสอดคล้องเหมาะสมในการแก้ปัญหาของเด็ก 3) ความสอดคล้องเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 4) อุปกรณ์ใช้งานได้
จริง 5) ปรับหรือประยุกต์ใช้ ท าได้ตามความต้องการ 6) มีความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย 7) ความเหมาะสมในการเกิด
ประโยชน์ต่อเด็กคนอื่นๆ 8) ความเหมาะสมของรูปแบบการใช้งานจริง ความสะดวกต่อการใช้งานและการรักษาความ
สะอาด 9) ความสอดคล้องตามแนวคิด ทฤษฎี สามารถอ้างอิงได้ มีค่า IOC = 1 และ 10) ความสอดคล้องตามแนวคิด 
ทฤษฎี สามารถอ้างอิงได้ มีค่า IOC = 0.98 และจากการสรุปคะแนนความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 ท่าน พบว่าค่า 
IOC เฉลี่ยเท่ากับ 0.98  จึงสรุปได้ว่าอุปกรณ์เข็มขัดพาเดินจากผ้าขาวม้าสามารถน าไปใช้งานได้ โดยผู้ทรงคุณวุฒิได้มี
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับอุปกรณ์เข้มขัดพาเดินจากผ้าขาวม้าว่าเป็นอุปกรณ์ที่ดี สามารถใช้งานได้จริง มีความมั่นคงแข็งแรง
และปลอดภัย เป็นประโยชน์ต่อเด็กและนักกายภาพบ าบัดรวมถึงผู้ปกครองในการฝึกเดิน นอกจากน้ีผลการศึกษายังพบว่า 
นวัตกรรมเข็มขัดพาเดินจากผ้าขาวม้าสามารถรับน ้าหนักได้มากกว่า 50 กิโลกรัม โดยไม่มีหลุดร่วงและเสียหาย ซึ่ง
การศึกษาครั้งน้ีได้ก าหนดน ้าหลังกลุ่มเป้าหมายที่มีน ้าหนักไม่เกิน 50 กิโลกรัม 
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2. ผลการศึกษาความปลอดภัยของการใช้อุปกรณ์ในเด็กปกติและความพึงพอใจของนักกายภาพบ าบัดต่อ 
อุปกรณ์ 

ผลการศึกษาความปลอดภัยของการใช้อุปกรณ์ในเด็กปกติ และความพึงพอใจของนักกายภาพบ าบัดต่อ
อุปกรณ์ โดยผลความพึงพอใจของนักกายภาพบ าบัดต่อการใช้อุปกรณ์เข็มขัดพาเดินจากผ้าขาวม้า ส าหรับการฝึกเดินใน
เด็กท่ีมีความบกพร่องทางด้านการเคลื่อนไหวจ านวน 10 คน  พบว่า ค่าเฉลี่ยนความพึงพอใจของนักกายภาพบ าบัดต่อการ
ใช้อุปกรณ์เข็มขัดพาเดินจากผ้าขาวม้าเท่ากับร้อยละ 96.14 โดยมีผลความพึงพอใจในแต่ละด้าน ดังนี้ มีความพึงพอใจด้าน
ความปลอดภัยคิดเป็นร้อยละ 97.20  ด้านประโยชน์ในการใช้งานคิดเป็นร้อยละ 91.71ด้านการประหยัดคิดเป็นร้อยละ 
99.00 และด้านการประยุกต์ใช้คิดเป็น ร้อยละ 96.67 ซึ่งนักกายภาพบ าบัดที่ท าแบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งาน
เข็มขัดพาเดินจากผ้าขาวม้าทั้งหมด 10 คน แบ่งเป็น เพศชาย 3 คน คิดเป็น 30 % เพศหญิง 7 คน คิดเป็น 70% มีอายุ
ระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 6 คน คิดเป็น 60 % และอายุระหว่าง 20-30 ปี จ านวน 4 คน คิดเป็น 40 % ด้านการศึกษา 
ปริญญาตรี จ านวน 8 คน 8 คิดเป็น 80% และสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 2 คน คิดเป็น 20% ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ 
จ านวน 9 คน คิดเป็น 90 % และเป็นพนักงานราชการ จ านวน 1 คน คิดเป็น 10 % ซึ่งส่วนใหญ่มีประสบการณ์ด้านการ
ท างาน 1-5 ปี จ านวน 4 คน คิดเป็น 40 % 6-10 ปี จ านวน 5 คน คิดเป็น 50 % และ มากกว่า 10 ปี จ านวน 1 คน คิด
เป็น 10 % จึงสามารถสรุปได้ว่า นักกายภาพบ าบัดมีความพึงพอใจต่อเข็มขัดพาเดินจากผ้าขาวม้าทั ้ง 4 ด้าน                   
ในระดับสูงสุด  

3. ผลการศึกษาเปรียบเทียบผลการทรงตัวขณะเดินของเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านการเคลื่อนไหว
ระหว่างการใช้เข็มขัดพาเดินจากผ้าขาวม้าและผ้าผูกเอวปกติ 

ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 10 คน ได้แก่  เพศชาย จ านวน 8 คน คิดเป็น 80 % เพศหญิง 
จ านวน 2 คน คิดเป็น 20 %  โดยมีอายุเฉลี่ย 9.80±1.87 ปี น ้าหนักเฉลี่ย 32.40±5.82  กิโลกรัม และมีส่วนสูง เฉลี่ย 
130.80±10.38  เซนติเมตร และ มีค่า BMI เฉลี่ย 24.72±3.57 กิโลกรัม/เมตร2  

การศึกษาเปรียบเทียบผลการทรงตัวขณะเดินของเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านการเคลื่อนไหวระหว่างการใช้
เข็มขัดพาเดินจากผ้าขาวม้าและผ้าผูกเอวปกติจาการทดสอบ Timed Up and Go Test  พบว่าข้อมูลค่าเฉลี่ยเวลาที่ใช้ใน
การฝึกเดินจาการทดสอบ Timed Up and Go Test โดยใช้เข็มขัดพาเดินเท่ากับ 89.70±16.76 วินาที และใช้ผ้าผูกเอว
แบบปกติเท่ากับ 102.10±18.02 วินาที และมีการกระจายตัวปกติ  โดยการใช้เข็มขัดพาเดินจากผ้าขาวม้าค่ามีเฉลี่ยเวลาที่
ใช้ในเดินน้อยกว่าการฝึกเดินโดยผ้าผูกเอวปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P=0.000) โดยท าการทดสอบด้วยสถิติ Paired      
t-test ดังแสดงในตารางที่ 3 ซึ่งช้ีให้เห็นว่าการฝึกเดินโดยใช้อุปกรณ์เข็มขัดพาเดินจากผ้าขาวม้าส่งเสริมให้เด็กมีการทรงตัว
ดีขึ้น เดินมั่นคงมากขึ้น และมีความเร็วในการเดินเพิ่มขึ้น  
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ตารางที่ 1  การเปรยีบเทียบการทรงตัวขณะเดินของของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางด้านการเคลื่อนไหวระหว่างการใช้  
              อุปกรณ์เข็มขดัพาเดินจากผ้าขาวม้าและผ้าผูกเอวปกต ิ

รหัส 
กลุ่มเป้าหมาย 

ค่าเฉลี่ยเวลาที่ใช้ในการฝึก
เดินโดยใช้อุปกรณ์เข็มขัดพา
เดินจากผ้าขาวม้า (วินาที)  

ค่าเฉลี่ยเวลาที่ใช้ในการ
ฝึกเดินโดยใช้ผ้าผูกเอว

ปกติ (วินาที) 

ค่าเฉลี่ยความต่าง 
(วินาที) 

P-
value 

01 126 139 +13  
02 104 121 +17 
03 84 93 +9 
04 93 109 +16 

05 62 72 +10 
06 88 98 +10 
07 85 96 +11 

08 91 99 +8 
09 87 102 +25 
10 77 92 +15 

ค่าเฉลี่ย± ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Mean± SD) 

89.70±16.76* 102.10±18.02 13.40±5.10 0.000 

* P < 0.001 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเวลาที่ใช้ในการฝึกเดินโดยใช้อุปกรณ์เข็มขัดพาเดินจากผ้าขาวม้าและค่าเฉลี่ยเวลา
ที่ใช้ในการฝึกเดินโดยใช้ผ้าผูกเอวปกติ  โดยใช้สถิติ Paired t-test   
 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอุปกรณ์เข็มขัดพาเดินจากผ้าขาวม้าส าหรับการฝึกเดินในเด็กที่มีความ
บกพร่องด้านการเคลื่อนไหวและเพื่อเปรียบเทียบการทรงตัวขณะเดินของเด็กท่ีมคีวามบกพร่องด้านการเคลือ่นไหวระหวา่ง
การใช้เข็มขัดพาเดินจากผ้าขาวม้าและผ้าผูกเอวปกติ  การศึกษาครั้งนี้พบว่าค่าดัชนีความสอดคล้องของอุปกรณ์กับ
จุดประสงค์ (Index of Item Objective Congruence: IOC) จากการประเมินโดยผู ้ทรงคุณวุฒิ มีค่าเท่ากับ 0.98          
จากขั้นตอนการพัฒนาอุปกรณ์เข็มขัดพาเดินจากผ้าขาวม้าส าหรับการฝึกเดินในเด็กที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหว 
ดังกล่าว  แสดงให้เห็นว่า ชุดอุปกรณ์เข็มขัดพาเดินจากผ้าขาวม้าส าหรับการฝึกเดินในเด็กที่มีความบกพร่องด้านการ
เคลื่อนไหว สามารถน ามาใช้เป็น อุปกรณ์เสริมในการฝึกทางกายภาพบ าบัดในเด็กที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหว 
เนื่องจากมีกระบวนการพัฒนาที่ออกแบบโดยอาศัยหลักการและทฤษฎี ผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อ
น าข้อมูลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาให้ชุอุปกรณ์เข็มขัดพาเดินจากผ้าขาวม้าให้มีความสมบูรณ์ ตรงตามแนวคิ ดและ
ทฤษฎี สามารถน าไปฝึกเดินในเด็กที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหวได้มากท่ีสุด และผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักกายภาพบ าบัดแสดงให้เห็นว่านักกายภาพบ าบัดมีความพึงพอใจต่อการใช้งานอุปกรณ์เข็มขัดพาเดินจากผ้าขาวม้าอยู่ใน
ระดับสูงที่สุด เนื่องจากมีผลการประเมินความพึงพอใจด้านความปลอดภัย คิดเป็นร้อยละ 97.20 ผลการประเมินความพึง
พอใจด้านประโยชน์การใช้งาน คิดเป็นร้อยละ 91.71 ผลการประเมินความพึงพอใจด้านความประหยัด คิดเป็นร้อยละ 
99.00 และผลการประเมินความพึงพอใจด้านการประยุกต์ใช้ คิดเป็นร้อยละ 96.67 สามารถสรุปได้ว่า นักกายภาพบ าบัด    
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มีความพึงพอใจต่ออุปกรณ์เข็มขัดพาเดินจากผ้าขาวม้าทั้ง 4 ด้านในระดับสูงและมีความเหมาะสมที่จะน าไปใช้ฝึกเดินใน
เด็กท่ีมีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหว สอดคล้องกับนภดล  สิทธิวงศ์ (2559 ) ที่กล่าววถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ต้องมี
ขนาดที่เหมาะสมกับ สรีระเด็กต้องค านึงถึงความแข็งแรงและการรับน ้าหนักควบคู่กันไป   

ผลการเปรียบเทียบการทรงตัวขณะเดินของเด็กที่มีความบกพร่องด้าน การเคลื่อนไหวระหว่างการใช้เข็มขัดพา
เดินจากผ้าขาวม้าและผ้าผูกเอวปกติ พบว่า กลุ่มเป้าหมายทั้ง 10 คน มีค่าเฉลี่ยเวลาที่ใช้ ในการฝึกเดิน ใช้เวลาเดินทรงตัว
โดยใช้อุปกรณ์เข็มขัดพาเดินจากผ้าขาวม้า น้อยกว่าค่าเฉลี่ยเวลาการฝึกเดินโดยใช้ผ้าผูกเอวปกติ  (89.70±16.76 วินาที 
และ102.10±18.02 วินาทีตามล าดับ, P=0.000) อาจเนื่องมาจากการฝึกเดินโดยใช้อุปกรณ์เข็มขัดพาเดินจากผ้าขาวม้า 
ช่วยให้เด็กเดินมั่นคงมากขึ้น จึงส่งเสริมให้ความเร็วในการเดินเพิ่มขึ้น การทรงตัวดีขึ้น และอาจจะส่งผลให้ความกลัวการ
หกล้มลดลง สอดคล้องกับ ถกลวรรณ ร่าเริงยิ่ง (2546) ได้ศึกษาผลของการฝึกเดินบนลู่วิ่งสายพานร่วมกับการพยุงน ้าหนัก
ของร่างกายเทียบกับการฝึกเดินบนพื้นในผู้ป่วยอัมพาดครึ่งซีก พบว่าได้ผลดีและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางว่าการฝึก
เดินบนลู่วิ่งสายพาน ด้วยเครื่องพยุงน ้าหนักท าให้ลักษณะการเดินมั่นคง ความเร็วในการเดินเพิ่มขึ้น การทรงตัวดีขึ้น และ
ความกลัวการหกล้มลดลง ซึ่งสอดคล้องกับ ภาริส  วงศ์แพทย์ (2559) ที่ศึกษาประสิทธิภาพการฟื้นฟูความสามารถด้าน
การทรงตัวและการเดิน ด้วยการฝึกเดินบนลู่วิ่งไฟฟ้าที่มีเครื่องช่วยพยุงน ้าหนัก ในผู้สูงอายุท่ีมีความสามารถในการทรงตัว
ที่ไม่ดี สามารถเพิ่มความสามารถการเดินและการทรงตัว ลดอัตราการหกล้ม ได้อย่างน้อย 6 เดือนหลังหยุดฝึก 

ผลการศึกษาครั้งนี้สรุปได้ว่าอุปกรณ์เข็มขัดพาเดินจากผ้าขาวม้าส าหรับการฝึกเดินในเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางด้านการเคลื่อนไหวสามารถน าไปฝึกเดินทรงตัวในเด็กที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และจากการเปรียบเทียบความสามารถการฝึกเดินทรงตัวระหว่างการใช้อุปกรณ์เข็มขัดพาเดินจากผ้าขาวม้าและผ้าผูกเอว
แบบปกติ พบว่าค่าเฉลี่ยเวลาที่ใช้ในการฝึกเดินใช้เวลาเดินทรงตัวโดยใช้อุปกรณ์เข็มขัดพาเดินจากผ้าขาวม้าน้อยกว่า
ค่าเฉลี่ยเวลาการฝึกเดินโดยใช้ผ้าผูกเอวปกติ  (P=0.000)  ดังนั้นอุปกรณ์เข็มขัดพาเดินจากผ้าขาวม้าจึงน่าจะสมารถ
น ามาใช้เป็นอุปกรณ์เสริมในการฝึกเดินในเด็กที ่มีความบกพร่องด้านการเคลื ่อนไหว เพื ่อส่งเสริมให้ผลการฝึกมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และยังต้องมีการศึกษาผลในระยาวต่อไป  
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