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บทคัดย่อ— ผลกระทบต่อการเดินเนืองจากอาการกล้ามเนืออ่อนแรงเกิดได้
จากหลากหลายสาเหต ุ ดังนนัอปุกรณ์เครืองช่วยเดินจึงเป็นสิงจําเป็นอย่างยิง
เพือให้ผู้ ป่วยสามารถเดินได้ดีขึนซึงหุ่นยนต์ช่วยเดินอัตโนมัติ ก็เป็นหนึงใน
อุปกรณ์ทีได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนืองโดยอาศัยการควบคุมด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์  เพือให้ผู้ ป่วยกลบัมาเดินได้ใกล้เคียงกับคนปกติมากทีสดุ  ดงันัน
จดุประสงค์ในการศกึษานีเพือวิเคราะห์การเคลือนไหวหุน่ยนต์ชว่ยเดินอตัโนมตัิ  
BART LAB LL-EXO1 ขณะเคลือนไหวในอากาศบนแท่งแขวนเฉพาะตาม
รูปแบบของระบบควบคุม  และการเคลือนไหวจริงโดยสวมใส่หุ่นยนต์ช่วยเดิน
อัตโนมัติฯ  ทีขาของอาสาสมัคร  ผลการทดสอบพบว่า  ค่าสูงสุดขององศาข้อ
สะโพกในช่วงงอมี  2 ช่วงคือช่วงสินสดุเมือเท้าสมัผัสพืนครังแรกและช่วงต้นถึง
กลางของการเหวียงขาเหนือพืน  และค่าสงูสดุในช่วงเหยียดคือช่วงทีส้นเท้ายก
เหนือพนื  ข้อเข่าพบวา่คา่สงูสดุในชว่งงอมี  2 ชว่งเช่นเดียวกับข้อสะโพก  คือช่วง
ทีเท้าวางราบกับพืนเพือถ่ายเถนําหนักและช่วงต้นถึงกลางของการเหวียงขา
เหนือพืน  และค่าสงูสดุในช่วงเหยียดคือช่วงทีส้นเท้ายกเหนือพืน  ข้อเท้าพบว่า
ค่าสูงสุดในช่วงกระดกข้อเท้าขึน  คือช่วงทีส้นเท้ายกเหนือพืน  และค่าสูงสุด
ในชว่งกระดกข้อเท้าลง คือชว่งต้นถึงกลางของการเหวียงขาเหนือพืน  นําข้อมลู
ทีได้มาวิเคราะห์และเปรียบเทียบซึงพบว่าหุ่นยนต์ช่วยเดินอตัโนมตัิฯ  สามารถ
เคลือนไหวได้ตามรูปแบบทีระบบควบคมุต้องการและใกล้เคียงกับรูปแบบการ
เคลือนไหวของมนษุย์  แตปั่ญญาทีควรได้รับการพฒันาต่อไปคือการตอบสนอง
ของระบบควบคมุทีรวดเร็วขนึ    รูปแบบการเคลือนไหวทีซบัซ้อนและหลากหลาย
มากยิงขึน 

คําสําคัญ    กายอุปกรณ์เสริมแบบมีกําลงั  หุ่นยนต์ช่วยเดินอัตโนมัติ  ระยางค์
ลา่ง  วิเคราะห์การเดิน 
 

I.� บทนํา 

อาการกล้ามเนืออ่อนแรง    เป็นสาเหตุสําคัญทีมีผลกระทบต่อการ
เคลือนไหว  พบได้จากหลายสาเหตุ  เช่น  โรคหลอดเลือดสมอง  โรคหมอนรอง
กระดูกเคลือนทับเส้นประสาท  และโรคบาดเจ็บไขสันหลัง  เป็นต้น    หลังจาก
ได้รับการรักษา  ผู้ ป่วยจํานวนไม่น้อยทียังลงเหลือความผิดปกติ   ซึงปัญหา

สําคญัทีพบคือการเคลือนไหวทีผิดปกติไป  โดยเฉพาะอย่างยิงการเดิน  ดงันัน
อุปกรณ์เครืองช่วยเดิน  เช่น  ไม้เท้า  ไม้คํายัน  และกายอุปกรณ์เสริม  จึงเป็น
สิงจําเป็นทีช่วยเพิมประสิทธิภาพในการเดินให้ดียิงขึน   [1] ปัจจุบันกาย
อปุกรณ์เสริมแบ่งเป็น  2 ประเภทตามหลกัการทีใช้ในการขับเคลือน  คือ  กาย
อปุกรณ์เสริมแบบไมมี่กําลงัหรือผู้ ป่วยต้องควบคมุการเดิน ควบคูก่บัการใช้กาย
อปุกรณ์  และกายอปุกรณ์เสริมแบบมีกําลังหรือหุ่นยนต์ช่วยเดินอัตโนมัติ   คือ
อปุกรณ์ทีสามารถขับเคลือนตัวเองโดยถูกควบคมุด้วยระบบคอมพิวเตอร์  ซึง
พบว่าหุ่นยนต์ช่วยเดินอตัโนมตัิเป็นทางเลือกใหม่ทีสามารถเพิมประสิทธิภาพ
ในการเดินให้ดีขึน  [2-3] ดงันันทางศนูย์เครือข่ายวิจยัประยกุต์ทางเทคโนโลยี
หุ่นยนต์และชีวการแพทย์  จึงได้พฒันาหุ่นยนต์ช่วยเดินอตัโนมตัิ BART LAB 

LL-EXO1 ขนึ  ดงัแสดงในรูปที  1 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

          รูปที 1 หุ่นยนต์ช่วยเดินอตัโนมติั  BART LAB LL-EXO1 
 

 

จดุประสงค์ทีนําเสนอในการศึกษานีเพือวิเคราะห์การเคลือนไหวหุ่นยนต์
ช่วยเดินอตัโนมัติ  BART LAB LL-EXO1 ขณะเคลือนไหวบนแท่งแขวน  โดย
หุ่นยนต์ช่วยเดินอตัโนมัติฯ  เคลือนทีในอากาศตามรูปแบบของระบบควบคุม
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และการเคลือนไหวจริงโดยสวมใส่หุ่นยนต์ช่วยเดินอัตโนมัติฯ  ทีขาของ
อาสาสมคัร   

II.� วิจารณ์วรรณกรรม 

กิจวัตรประจําวันทีสําคัญคือการลุกขึนยืน  การนังลง  และการเดินไป
ข้างหน้าอยา่งมนัคงและปลอดภยั  [4] ซึงเป็นเรืองยากทีผู้ ป่วยจะสามารถทําได้  
ดงันนัหุน่ยนต์ชว่ยเดินอตัโนมตัิฯ  จึงมีบทบาทสําคญั  เพือช่วยให้ผู้ ป่วยสามารถ
ปฎิบตัิกิจกรรมเหล่านนัได้  ชีวกลศาสตร์และการเคลือนไหวของร่างกายมนษุย์
โดยเฉพาะสว่นขา  จงึเป็นสิงทีควรเข้าใจเพือนําไปใช้ในการออกแบบและพฒันา
หุ่นยนต์ช่วยเดินอัตโนมัติฯ  ให้ดียิงขึน    แนวการเคลือนไหวถูกแบ่งออกได้   3 

ระนาบ  คือ  ระนาบซ้ายขวา (Sagittal plane) ระนาบหน้าหลงั (Coronal plane)  
และระนาบบนลา่ง  (Transverse plane) ดงัแสดงในรูปที  2   

 

รูปที  2  ระนาบการเคลือนไหวของร่างกายมนษุย์ 

ชีวกลศาสตร์สว่นขาประกอบด้วย  ข้อสะโพก  ข้อเข่า  และข้อเท้า [5] ทีติดกนั
และเรียงตัวอยู่ในแนวทีเหมาะสม  ข้อสะโพกเกิดจากการต่อกันของกระดูก
สะโพก (Pelvic bone) และกระดกูฟีเมอร์  (Femur) สามารถเคลือนไหวได้ทงั  3 

ระนาบคือ  งอเหยียด (Flexion/Extension)  กางหุบ (Abduction/Adduction)  

และหมนุเข้าในหมนุออกนอก  (Internal/External rotation) ข้อเข่าเกิดจากการ
ต่อกันของกระดกูฟีเมอร์ (Femur)  ทิเบีย (Tibia)  และฟิบูล่า (Fibular)  สามารถ
เคลือนไหวได้  3 ระนาบเชน่เดียวกับข้อสะโพก  แต่การเคลือนไหวทีโดดเด่นและ
สําคญัในการเดิน  คือระนาบซ้ายขวา  เพือการงอและเหยียดข้อเข่า  ข้อเท้าเกิด
จากการต่อกันของกระดูกทิเบียและฟิบูล่า   บนหัวกระดูกทาลัส  (Talus)  การ
เค ลื อน ไห วอยู่ ใ น ร ะนาบ ซ้ ายข วา  เพื อก ร ะดก เ ท้ า ขึ นแ ละล ง  
(Dorsiflexion/Plantarflexion) เท้าเป็นส่วนทีช่วยรับแรงกระแทก  กระจายแรง  
และปรับเปลียนไปตามการเคลือนทีหรือพืนผิวทีแตกต่างกัน  โดยอาศัย
โครงสร้างเฉพาะ ตลอดจนกล้ามเนือและเส้นเอ็นภายในเท้า  การเคลือนไหว
หนึงทีสําคัญคือบิดเท้าเข้าด้านใน  (Inversion) และออกด้านนอก (Eversion) 

ในแนวระนาบหน้าหลงั ด้วยข้อตอ่ทีเรียกวา่  ซบัทาลา่  (Subtalar joint) [6-7] 

การเดินเป็นกิจกรรมการเคลือนไหวหนึงทีสําคญัและมีผลกระทบต่อผู้ ป่วย
กล้ามเนือส่วนขาอ่อนแรง  วงรอบการเดินหนึงรอบนิยมนับเริมต้นจากส้นเท้า
หนึงข้างสมัผสัพนืจนถึงส้นเท้าข้างเดิมสมัผัสพืนอีกครัง  หนึงวงรอบการเดินถกู
แบ่งออกได้เป็น  2 ช่วงเวลา  คือช่วงเวลาทีเท้าสมัผัสพืน  (Stance phase) ซึงใช้

เวลาประมาณร้อยละ  62  ของวงรอบการเดิน และช่วงเวลาทีเท้าลอยพ้นพืน  
(Swing  phase)  ซงึใช้เวลาสว่นทีเหลืออีกร้อยละ  38  ของวงรอบการเดิน  โดยทงั
สองชว่งเวลานนั  ยงัสามารถแบ่งย่อยๆได้อีกเป็น  8 ช่วงเวลา  โดยพิจารณาจาก
องศา  ทิศทางและลกัษณะของการเคลือนไหวทีแตกต่างกัน  นอกจากนีรูปแบบ
การเดินของขาทงัสองข้างยังมีรูปแบบทีคล้ายกันอีกด้วย  แต่แตกต่างกันทีช่วง
ของเวลา  ดงัแสดงในรูปที  3 [8] 

 
รูปที  3 หนึงวงรอบการเดิน 

III.�ภาพรวมการออกแบบ  BART LAB LL-EXO1 

การศึกษานีพิจารณาเฉพาะการเคลือนไหวในแนวระนาบซ้ายขวา  
(Sagittal plane) เทา่นนั  ซงึเป็นการเคลือนไหวหลกัระหวา่งรอบการเดิน  โดยสงั
การให้หุ่นยนต์ช่วยเดินอตัโนมตัิฯ  เคลือนทีตามรูปแบบของระบบควบคมุและ
เก็บผลการทดลองจากภาพเคลือนไหว  ระบบควบคมุถกูออกแบบให้มีรูปแบบ
การเคลือนไหวทีเลียนแบบการเดินของคนปกติให้มากทีสดุตามการศึกษาของ  
Winter [8] ระบบควบคมุประกอบด้วยไมโครคอนโทรเลอร์รุ่น  Arduino Mega 

2560  มอร์ เตอร์ขับ เคลือน  4 ตัว   และตัววัดค่า โพเทนชิ โอมิ เตอร์  
(Potentiometers)  จํานวน  6 ตวั     

รูปแบบควบคมุการเดินถูกเก็บไว้ในไมโครคอนโทรเลอร์  และรับข้อมลูจาก
องศาการเคลือนไหวของข้อสะโพก  ข้อเข่า  และข้อเท้าจากตัววัดค่าฯ  
สถาปัตยกรรมการออกแบบระบบควบคุม  ดงัแสดงในรูปที  4  โดยเปรียบเทียบ
องศาระหว่างข้อเข่าและข้อเท้าจากตัววัดค่าฯ  เทียบกับองศาของข้อสะโพก  
และระบบควบคมุจะหยดุก็ตอ่เมือความแตกต่างขององศาอยู่ในช่วงระหว่าง  ± 

1 องศา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที  4  สถาปัตยกรรมการออกแบบระบบควบคมุ  
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IV.�การทดลองและผลการทดลอง 

การทดสอบแบ่งออกเป็น     ระยะ  ช่วงแรกคือศึกษาการเคลือนไหวของ
หุ่นยนต์ช่วยเดินอตัโนมัติฯ  โดยขับเคลือนบนแท่งทีแขวนเฉพาะ  หุ่นยนต์ช่วย
เดินอัตโนมัติฯ  จะเคลือนไหวไปตามโปรแกรมทีถูกกําหนดรูปแบบการเดินไว้
แล้ว  โดยข้อเข่าและข้อเท้าจะเคลือนทีไปตามการเปลียนแปลงองศาของข้อ
สะโพกทีผู้ทดลองได้ให้แรงขับเคลือนจากภายนอกและเก็บผลการทดลองจาก
ภาพเคลือนไหว  จากนนัให้อาสาสมคัรสวมใส่หุ่นยนต์ช่วยเดินอตัโนมตัิฯ  เพือดู
การเคลือนไหวจริงและเก็บผลการทดลองจากภาพเคลือนไหวเชน่เดียวกนั 

ผลการทดลองในระยะแรกพบว่าหุ่นยนต์ช่วยเดินอัตโนมัติ ฯ  สามารถ
เคลือนไหวไปยังตําแหน่งและทิศทางได้ตามระบบควบคุมและใกล้เคียงกับ
องศาการเคลือนไหวของมนษุย์ ดงัแสดงในรูปที  5 โดยเส้นหนาของรูปภาพ  5A  
คือการจําลองการเคลือนไหวจากการศึกษาของ  Winter  [8]  รูป  5B คือ  การ
เคลือนไหวของหุน่ยนต์ชว่ยเดินอตัโนมตัิฯ  บนแท่งแขวน  และเส้นปะของรูป  5C  
คือการจําลองการเคลือนไหวโดยโปรแกรม  MATLAB  ทีได้คา่มมุจากตวัวดัคา่ฯ 
 
                                                                                                                                                                                                               
 

 

 

 

 

 
 
 

รูปที     (A) จําลองการเดินตามการศึกษาของ  Winter 

(B) การเคลือนไหวของหุน่ยนต์ช่วยเดินอตัโนมติัฯ  บนแท่งแขวน 

และ  (C) จําลองการเดินโดยโปรแกรม  MATLAB 

 

หากนําองศาการเคลือนไหวทีได้ของข้อสะโพก  ข้อเข่าและข้อเท้ามาแสดง
กราฟดังรูปที  6 โดยแกนนอนคือระยะเวลาทีแปลงให้อยู่ในช่วงร้อยละของ
วงรอบการเดิน  และแกนตงัคือองศาการเคลือนไหว  โดยค่าบวกแสดงถึงการงอ  
(Flexion) ของข้อสะโพกและข้อเข่า  และการกระดกข้อเท้าขึน  (Dorsiflexion)  
ในทางตรงกันข้าม  ค่าลบแสดงถึงการเหยียด (Extension) ของข้อสะโพกและ
ข้อเข่า  และการกระดกข้อเท้าลง (Plantarflexion)  

พิจารณาจากกราฟพบวา่คา่สงูสดุขององศาข้อสะโพกในช่วงงอมี  2 ช่วงคือ
ช่วงสินสุดเมือเท้าสัมผัสพืนครังแรก  (Initial contact)  มีค่าเท่ากับ  20 องศา 

และช่วงต้นถึงกลางของการเหวียงขาเหนือพืน  (Initial to mid swing) มีค่า
เท่ากับ  34 องศา  ในทางกลบักันค่าสงูสดุขององศาข้อสะโพกในช่วงเหยียดคือ
ชว่งทีส้นเท้ายกเหนือพืน  (Terminal stance) มีค่าเท่ากับ     องศา  ดงัแสดงใน
รูปที  6A  

ข้อเข่าพบวา่คา่สงูสดุในชว่งงอมี  2 ชว่ง  เชน่เดียวกบัข้อสะโพก  คือชว่งทีเท้า
วางราบกับพืนเพือถ่ายเถนําหนัก  (Loading response) มีค่าเท่ากับ  20 องศา  
และช่วงต้นถึงกลางของการเหวียงขาเหนือพืน  มีค่าเท่ากับ  45 องศา  ในทาง

กลบักนัคา่สงูสดุขององศาข้อเข่าในชว่งเหยียดคือชว่งทีส้นเท้ายกเหนือพนื  มีค่า
เทา่กบั  0  องศา  ดงัแสดงในรูปที  6B 

ข้อเท้าพบว่าค่าสงูสดุในช่วงกระดกข้อเท้าขึน  คือช่วงทีส้นเท้ายกเหนือพืน  
มีค่าเท่ากับ  13  องศา และค่าสงูสดุในช่วงกระดกข้อเท้าลง คือช่วงต้นถึงกลาง
ของการเหวียงขาเหนือพนื  มีคา่เทา่กบั  9 องศา  ดงัแสดงในรูปที  6C 

 

 
(A) 

 

 
(B) 

 

 
(C) 

รูปที  6  (A) องศาการเคลือนไหวข้อสะโพก  (B)  ข้อเขา่ 

และ  (C)  ข้อเท้าในหนึงรอบการเดิน 

 
ผลการทดลองในระยะสุดท้ายคืออาสาสมัครทดลองเดินขณะสวมใส่

หุน่ยนต์ชว่ยเดินอตัโนมตัิฯ  ดงัแสดงในรูปที  7  พบว่าหุ่นยนต์ช่วยเดินอตัโนมตัิฯ  

(A) 

(B) 

(C) 
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สามารถเคลือนไหวได้ใกล้เคียงกับการเคลือนไหวทีเราต้องการ  แต่อย่างไรก็
ตามยงัมีบางชว่งการเคลือนไหวทีคลาดเคลือนไป  เช่น  ช่วงกึงกลางของการยืน  
(Mid stance) และชว่งทีส้นเท้ายกเหนือพนื  (Terminal stance) ทีข้อเข่างอมาก
จนเกินไป  ชว่งเวลาของการก้าวเดินทียงัไมต่อ่เนือง  (Uneven timing)  และเวลา
ทีตอบสนองตอ่ระบบควบคมุยงัไมเ่ป็นทีน่าพอใจ  

 

 
รูปที     อาศาสมคัรเดินขณะสวมใสหุ่่นยนต์ช่วยเดินอตัโนมติัฯ 

 

V.� บทวิจารณ์ผลงาน 

รูปแบบการเคลือนไหวของหุน่ยนต์ชว่ยเดินอตัโนมตัิฯ  มีความใกล้เคียงกับ
การวิเคราะห์การเดินของ  Winter  [8] แตปั่ญญาทีพบคือเวลาการตอบสนองต่อ
ระบบควบคมุ  และรูปแบบการเคลือนไหวทียงัไมต่อ่เนืองและสมบูรณ์เท่าทีควร  
โดยระบบควบคมุควรได้รับการพัฒนาให้การเคลือนไหวเป็นไปอย่างต่อเนือง
และเพิมความซบัซ้อนของระบบควบคมุให้มากยิงขึน   

เนืองจากสถาปัตยกรรมการออกแบบระบบควบคมุนีเป็นไปตามรูปแบบที
ถกูกําหนดเฉพาะ โดยอาสาสมคัรจําเป็นต้องเดินตามรูปแบบทีถกูควบคมุไว้
เท่านัน  ซึงในความเป็นจริง  การเดินมีหลายเหตุปัจจยัทีทําให้รูปแบบการเดิน
สามารถปรับเปลียนไปตามสถานกาณ์  สภาพพืนผิว  หรือเหตุการณ์ทีไม่            
พึงปรารณา  เช่น  เสียการทรงตัวและหกล้ม  เป็นต้น  ดังนันหุ่นยนต์ช่วยเดิน
อัตโนมัติฯ  ควรถูกพัฒนาให้ตอบสนองหรือปรับเปลียนไปตามสถานการณ์
เหลา่นนัได้ 

โครงสร้างทางกลและสถาปัตยกรรมระบบควบคมุถกูออกแบบมาเฉพาะ
การเดินเท่านนั  ซึงในความเป็นจริงยงัมีกิจกรรมอืนๆทีจําเป็นในชีวิตประจําวนั  
เช่น  การลกุยืนจากเก้าอี  การนังลงบนเก้าอี  การขึนและลงบรรไดหรือทางลาด
เอียง  เป็นต้น  ดงันันหุ่นยนต์ช่วยเดินอัตโนมัติฯ  ควรถกูพัฒนาให้มีรูปแบบการ
เคลือนไหวทีหลากหลายเพือตอบสนองตอ่ความจําเป็นในชีวิตประจําวนัและยงั
เป็นการสง่เสริมให้ผู้ ป่วยมีคณุภาพชีวิตทีดีขนึในอนาคตอีกด้วย 

 

 

VI.�บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

การศกึษานีเพือวิเคราะห์ถึงการเคลือนไหวของหุ่นยนต์ช่วยเดินอตัโนมตัิฯ    
โดยวิเคราะห์การเคลือนไหวทางกล  ระบบควบคุม  และการเคลือนไหวจริง
ขณะทีอาสาสมคัรสวมใส่  โดยเปรียบเทียบกับการศึกษาการเดินของ  Winter 

[8] การทดลองแบ่งออกเป็น  2 ระยะ  คือทดลองการเคลือนไหวเหนือพืนโดย
แขวนหุ่นยนต์ช่วยเดินอัตโนมัติฯ  ไว้บนแท่งแขวนเฉพาะ  และการทดลองให้
อาศาสมคัรทดลองเดินขณะสวมใส่หุ่นยนต์ช่วยเดินอตัโนมตัิฯ  โดยนําข้อมลูที
ได้มาวิเคราะห์และเปรียบเทียบ  ซึงพบว่าหุ่นยนต์ช่วยเดินอัตโนมตัิฯ  สามารถ
เคลือนไหวได้ตามรูปแบบทีระบบควบคมุต้องการและใกล้เคียงกับรูปแบบการ
เคลือนไหวของมนษุย์  แตปั่ญญาทีควรได้รับการพฒันาต่อไปคือการตอบสนอง
ของระบบควบคมุทีรวดเร็วขนึ  รูปแบบการเคลือนไหวทีซบัซ้อนและหลากหลาย
มากยิงขึน 

 

บรรณานุกรม 
 

[1]� John WM. Lower Limb Orthoses. AAOS Atlas of Orthoses and 

Assistive Devices Third Edition. Mosby Elsevier. 1998. 

[2]� Dollar AM, Herr H. Lower Extremity Exoskeletons and Active 

Orthoses: Challenges and State-of-the-Art. Robotics, IEEE 

Transactions on. 2008;24(1):144-58. 

[3]� Herr H. Exoskeletons and orthoses: Classification, design 

challenges and future directions. J NeuroEngineering Rehabil 

Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation. 2009;6(1).  

[4]� Kerr KM, White JA, Barr DA, Mollan RA. Analysis of the sit-stand-sit 

movement cycle in normal subjects. Clin Biomech (Bristol, Avon). 

1997 Jun;12(4):236-45. 

[5]� Prosthetists CAo, Orthotists, Weber D. Clinical Aspects of Lower 

Extremity Orthotics: Elgan Enterprises; 1990. 

[6]� Wu, K.K. Foot orthoses: Principles and clinical applications. 
Maryland: Williams & Willkins. 1990 

[7]� Reynold, J.C. Rehabilitation of the foot and ankle. Missouri: Mosby 

Year-Book. 1995. 

[8]� Winter D. A. Anthropometry, Biomechanics and motor control of 

human movement: Chapter 4; 2009, pp. 51-74. 
 

 

 

 

�� 3URFHHGLQJV�RI�WKH�&5,7�����


