
วิธีเดินดวยไมค้ํายันใตรักแร 
    ไมค้ํายัน เปนอุปกรณชวยเดิน ใชในชวงเวลาหนึ่งที่ขา 1 ขาง   

 หรือทั้ง 2 ขาง ไมสามารถรับน้ําหนักไดเต็มที่หรือรับน้ําหนักได  

 เพียงบางสวน  จากสาเหตุใดก็ตาม ทําใหสามารถ  เดิน ทรงตัว   

 และพยุงตัวได ไมค้ํายันแบบที่ใชมากที่สุด คือ ไมค้ํายันใตรักแร     

 ไมค้ํายันใตรักแรที่ปรับขนาด   ความยาวและสวนที่ใชมือจับไม 

 เหมาะสม  ยอมมีผลตอ การเดิน  การทรงตัว การพยุงตัว  และ  

 เกิดอุบัติเหตุไดจากการหกลม  เอกสารสุขภาพฉบับนี้    จึงได 

 แนะนําวิธีการใชไมค้ํายันใตรักแร  และวิธีการเดินดวยไมค้ํายัน 

 ใตรักแร  อยางถูกตอง 
 มารูจักไมค้ํายันใตรักแร 
      ไมค้ํายันใตรักแร  ทําจาก ไมเนื้อแข็งเรียบ น้ําหนักเบา หรือ   

 ทําจาก โลหะอลูมิเนียม ซึ่งเบากวาไม  ประกอบดวยสวนตางๆ     

 และการปรับขนาดใหเหมาะสม  ดังนี้ 

                                                                  
                   

                           

      สวนพักรักแร 
    อยูต่ํากวารักแร 

  ประมาณ 1-2 นิ้ว 

       สวนปลาย      
 มีปลอกยางสวม   

  และมีดอกยาง 

   ปองกันลื่น 
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ไมเดินถอยหลัง  เพาะทําใหลมได     

   6. ตองลงน้ําหนักที่มือหรือแขนเสมอ ขณะเดิน ใหเหยียดแขน  

ตรง   หามลงน้ําหนักที่รักแร  เพราะเสนประสาทที่เลี้ยงแขน  จะ 

ถูกกด  ทําใหแขนชา  ขอมือตก  และมือไมมีแรง 

   7. ขณะเดิน รองเทาที่ใสตองมี ขนาดใสไดพอดี  ไมหลวมหลุด 

งาย   เดินถนัด    สนไมสูง   และไมเดินดวยเทาที่ใสถุงนองหรือ 

ถุงเทา  โดยที่ไมไดใสรองเทา  เพื่อปองกันการลื่น   

   8. สวมเสื้อผารัดกุม  ไมยาวลุมลาม เพราะทําใหสะดุดได 

   9. ที่พักอาศัยควรอยูชั้นลาง ไมควรขึ้นลงบันใดหลายขั้น  หรือ 

ขึ้นลงบันใดบอยๆ  และเพื่อสะดวกในการ   ยืน  นั่ง  นอน   ควร 

ใชเตียงและเกาอี้ที่มั่นคง  

   10. ไมเดินโดยปราศจากไมค้าํยันใตรักแรกอนแพทยอนญุาต 

   11.  หมั่นตรวจความแข็งแรงไมค้ํายันใตรักแร น็อตแต 

ละแหงหมุนใหแนนอยูเสมอ    และปลอกยางที่สวม 

สวนปลาย  ตองมีดอกยางอยูในสภาพที่ดี 
วิธีเดินดวยไมค้ํายันใตรักแร 
      การเดินดวยไมค้ํายันใตรักแร  มีวิธีการเดิน ดังตอไปนี้ 

      1.  การเดินดวยไมค้ํายันใตรักแร 1 คู  มีดังนี้ 

ก.  เดินดวยขาขางปกติ 1 ขาง และไมค้ํายันใตรักแร 1 คู  จะ 

   มีจุดที่รับน้ําหนัก 3 จุด (Three-point gait) ใชในกรณี   ขาขางไม 

                                 ปกติไมสามารถรับน้ําหนัก  วิธีเดิน ดังนี้ 

                             1)ยืนทรงตัวดวยไมค้ํายันฯและขาขางปกติ 

                             2)กาวไมค้ํายันใตรักแรทั้งคูไป 1 กาว      

                               พรอมขาขางไมปกติยกลอยไว 

 3)รับน้ําหนักตัวดวยมือทั้งสองขางที่จับไม 

   ค้ํายันใตรักแร   กาวขาขางปกติถึงระดับ 

                                  ไมค้ํายันใตรักแร  

                             4)เดินกาวตอไป เหมือนขอ 1)  2) และ 3) 

 วิธีขึ้นบันได  (ที่ปกมีภาพประกอบ)   จัดขาขางไมปกติเหยียดไป 

ดานหลัง  หรือ  งอเขาใหเทาอยูดานหลัง  และขึ้นบันได  ดังนี้  
  1)  ใชมือ 2 ขางรับน้ําหนักตัวบนไมค้ํายันใตรักแร   กาวขาขาง 

                                              แบบตางๆ ของไมค้ํายัน 

        ไมค้ํายันมีแบบตางๆ  ดังนี้             ข   ค    ง 

ก.  ไมค้ํายันใตรักแร (รูปบน) 

ข.  ไมค้ํายันพยุงดวยแขนทอนบน 

ค.  ไมค้ํายันพยุงดวยแขนทอนลาง 

   ง.  ไมค้ํายันพยุงดวยแขนและ 

        ขอศอกเหยียดตรง                                                              

    ผูปวยจะดินดวยไมค้ํายันแบบใด ขึ้นอยูกับพยาธิสภาพ ความ 

แข็งแรงของอวัยวะที่ชวยในการเดิน   และแผนการรักษา     

  

      สวนที่ใชมือจับ 

 ขณะจับและพักแขน 

 มุมหนาขอศอกกาง  

 ประมาณ 160 องศา 

  (มีน็อตปรับระดับ 
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วิธีปรับขนาดไมค้ํายันใตรักแร 
     โดยปกติ เจาหนาที่จะเปนผูปรับให ใหไดขนาดตามรูปที่

อธิบายดังกลาว  มีวิธีการปรับสวนตางๆ ตามลําดับ  ดังนี้        
   1. การปรับความยาวหรือความสูงของไมค้ํายันใตรักแร   จะปรับที่สวนลาง 

โดยใหผูปวยยืนตรง  กางแขนตรงในแนวราบระดับไหล   ใหสวนพักรักแร อยู

ต่ํากวาระดับรักแรผูปวยประมาณ  1 - 2 นิ้ว    และสวนปลายอยูหางจากดาน

นอกของเทา  5  นิ้ว หรือ ประมาณ 1 คบื   เมื่อปรับความสูงไดเหมาะสมแลว  

ใหใสน็อตตามระดับความสูงที่ปรับ   และหมุนน็อตใหแนน      ไมค้ํายันใต

รักแรที่ยาวเกินไป จะกดรักแรและเสนประสาทที่มาเลี้ยงแขน 

ทําให  แขนชา ขอมือตก และมือไมมีแรง    ไมค้ํายันใตรักแร

ที่สั้นไป  เสี่ยงตอการหกลมและเดินไมมั่นคง 
   2.  การปรับระดับสวนที่ใชมือจับ     เมื่อไดขนาดความยาวของไมค้ํายันใต

รักแรแลว   ใหผูปวยยืนตรง   ถือไมค้ํายันใตรักแร    ใหสวนปลายอยูหางจาก

ดานนอกของเทา  5 นิ้ว  หรือ  ประมาณ 1 คืบ   และสวนพักรักแรอยูใตรักแร 

ในขณะพกัแขน  ใหมุมหนาขอศอกกางประมาณ 160 องศา  จะไดระดับความ

สูงของสวนที่ใชมือจับที่เหมาะสม  จึงใสน็อตและหมุนน็อตใหแนน  

ขอควรปฏิบัติและระวังในการเดินดวยไมค้ํายันใตรักแร         
    เพื่อความปลอดภัยของผูใชไมค้ํายันใตรักแร      และไม
ค้ํายันแบบตางๆ   ควรตระหนักถึงสิ่งตอไปนี้  คือ 

   1.  ผูใชตองรูสึกตัวดี  มีการรับรูปกติ และใหความรวมมือดี 

   2.  มีความปกติและแข็งแรงของ รางกายครึ่งบน ไหล แขน 

มือ  ทรงตัวไดดีในทายืนตรง และเหมาะกับแบบไมค้ํายันที่ใช   

   3. ขณะหัดเดินดวยไมค้ํายันใตรักแร ผูแนะนําควรอยูใกลๆ 

เพื่อใหความชวยเหลือและปองกันอุบัติเหตุ เมื่อเริ่มเดินใหมๆ 

จะเดินไดไมเร็ว  แตเมื่อเดินบอยๆ  ความชํานาญเกิดขึ้น  จะ

เดินไดเร็วขึ้นเอง  ขอใหมีกําลังใจในการเดิน   

   4.  กอนเดินผูปวยตองยืนทรงตัวไดมั่นคง   จับไมค้ํายันใต 

รักแรใหกระชับ วางสวนปลายไมค้ํายันใตรักแรหางขนานจาก

ดานขางของเทาดานนอก  5 นิ้ว หรือ ประมาณ 1 คืบ   หรือ  

ชองระหวางไมค้ํายัน กวางพอที่ตะโพกรอดผานได สํารวจพื้น

ดานหนาไมมีสิ่งกีดขวาง   เลี่ยงการเดินบนพื้นที่เปยกและลื่น  

   5.  ขณะเดิน สายตามองตรงไปขางหนา ลําตัวตรง  ไมหอ 

ไหล ความยาวของการกาวเดิน เทากับการกาวเดินตามปกติ 

 

               สวนลาง 
        มีน็อตปรับระดับ 

     ความสูงของไมค้ํายันฯ 
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ปกติขึ้นไปยืนรับน้ําหนักตัว บนบันไดขั้นถัดไป 1 ขั้น  และยก 

ไมค้ํายันใตรักแรมาวางบนบันไดขั้นเดียวกันนี้ 

  2)  กาวขึ้นขั้นถัดไป  เหมือนขอ 1) 

  วิธีลงบันได  (ที่ปกมีภาพประกอบ)  เหยียดขาขางไมปกติไป 

ขางหนา  หรือ ยกลอยไวดานหนา  และลงบันได  ดังนี้ 

  1) ใชขาขางปกติรับน้ําหนักตัว    ยกไมค้ํายนัใตรักแรทั้งคู 

วางบนบันไดขั้นถัดลงมา 1 ขั้น  

  2) ใชมือสองขางรับน้ําหนักตัวบนไมค้ํายันฯ 

กาวขาขางปกติมาที่บันไดขั้นเดียวกันนี ้   

   3) กาวลงขั้นถัดไป เหมือนขอ1) และ 2)  
 วิธีลุกจากทานั่ง ยืนขึ้นดวยขาขางที่ปกติ พรอม 

มือที่ถนัดจับไมค้ํายันทั้งคูไวดวยกัน  เพื่อใช  

ชวยพยุงตัวใหลุกขึ้นได 

    ข.  เดินดวยขาทั้ง 2 ขาง และไมค้ํายันใตรักแร 1 คู   ใชใน  

 กรณี  ขาทั้ง 2 ขาง รับน้ําหนักตัวไดไมเต็มที ่ มี  2 วิธี  คือ    

   วิธีที่ 1 ไมค้ํายันไตรักแร 1 คู และเทาทั้ง 2 ขาง ขณะเดินจะ 

มีการรับน้ําหนักสลับกันไปทั้ง 4 จุด (Four–point gait)   โดย    

ขณะที่กาวไป 1 กาว จะมีจุดรับน้ําหนักที่พื้น 3 จุด เดินดังนี้  

1) ยืนทรงตัวตัวดวยไมค้ํายันใตรักแร    2)    3)     4)       5)  

2) กาวไมค้ํายันฯ  มือขวา ไปขางหนา    

3) กาวเทาซาย    ไปขางหนา 

4) กาวไมค้ํายันฯ มือซาย ไปขางหนา    

5) กาวเทาขวา   ไปขางหนา                

6) กาวตอไป  เหมือนขอ  2)  3)  4)  และ  5)       

   วิธีที่ 2  เดินไดเร็วกวาวิธีที่ 1 ผูเดินตองมีการทรงตัวดี ขณะ  

กาวไป 1 กาว จะมี จุดรับน้ําหนักที่พื้น 2 จุด (Two-point gait) 

                   วิธีเดิน ดังนี้ 1) ยืนทรงตัวดวยไมค้ํายันใตรักแร    

                    2) กาวไมค้ํายันฯ มือขวา    พรอมกาวขาซาย 

                    ไปขางหนา 3) กาวไมค้ํายันฯ มือซาย  พรอม    

                    กาวขาขวา  ไปขางหนา  4) กาวตอไปเหมือน 

                        ขอ 2) และ 3) 

                                          5 

     ค. เคลื่อนไปขางหนา   โดยโหนตัวดวยมือทั้ง 2 ขางที่รับ 

    น้ําหนักตัวบนไมค้ํายันใตรักแร 1 คู ใชในกรณี  ขาทั้ง 2 ขาง 

    ออนแรงมาก  มี  2 วิธี  คือ 

       วิธีที่ 1   โหนตัวถึงไมค้ํายันใตรักแร  

               (Swing–to gait)  ดังนี้ 
  1)  พยุงตัวยืนตรงดวยไมค้ํายันฯ 1 คู 

  2)  ยกไมค้ํายันฯ ทั้งคู  กาวไปขางหนา 1 กาว                                

       พรอมกับลงน้ําหนักตัวที่มือทั้ง  2  ขาง 

       และโหนตัวไปขางหนา ไปหยุดที่ระดับ       

       เดียวกันกับไมค้ํายันใตรักแร 

  3)  กาวตอไป เหมือนขอ 2)  

                                   วิธีที่ 2  โหนตัวผานเลยไมค้ํายันใตรักแร   

                         (Swing–through gait)   
                             เหมือนวิธีที่ 1       แตจะไปไดเร็วกวา  

                             เพราะแตละกาว     โหนตัวไปขางหนา  

                             และหยุดที่จุดผานเลยไมค้ํายันใตรักแร 

     

           2.  การเดินดวยไมค้ํายันใตรักแร  1 ขาง สําหรับผูที่มี 

    ขาไมปกติหรือรับน้ําหนักไดไมเต็มที่ 1 ขาง  วิธีเดิน   

    1) ถือไมค้ํายันใตรักแรดวยมือตรงขามกับขาไมปกติ    

    2) ขาขางปกติรับน้ําหนักตัว    และกาวขาขางไมปกติไป 

 พรอมไมค้ํายันใตรักแร     

 3) กอนกาวขาขางปกติ ใหรับน้ําหนักตัวบนมือที่ถือไมค้ํายันฯ 

มากกวาขาขางไมปกต ิ

 4) กาวตอไป เหมือนขอ 2) และ  3)  **วิธีนี้ใชกับไมเทาได 
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