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Q: กระดานบริหารกล้ามเนือ้ ต้ นขา Quadriceps board คืออะไร
A: เป็ นอุปกรณ์เสริ มที่ช่วยส่ งเสริ มการฟื้ นฟูกล้ามเนื้อต้นขา เป็ นที่นิยมมากในหมู่นกั กายภาพบาบัด
Q: Quadriceps board มีลกั ษณะอย่ างไร

A: เป็ นไม้กระดานที่ออกแบบเพื่อเน้นการฟื้ นฟูกล้ามเนื้อเหยียดเข่าโดยเฉพาะตามหลักหลักกายวิภาคศาสตร์ ที่
สามารถปรับองศาความสู งได้ 30 องศา และ 45 องศา
Q: ผู้ป่วยผ่ าตัดหัวเข่ า สามารถออกกาลังกายด้ วยกระดานบริหารกล้ามเนือ้ ต้ นขา Quadriceps boardได้ หรือไม่
A: ได้ เพราะเป็ นการออกกาลังกายเพื่อเพิ่มกาลังกล้ามเนื้อ ก่อนผ่าตัดควรเน้นออกกาลังกายข้างที่ดีก่อนเพื่อจะได้
รองรับน้ าหนักจากข้างที่ผา่ ตัด ส่ วนข้างที่ผา่ ตัดควรออกกาลังกายแบบ free weight ไปก่อนแล้วค่อยเพิ่มความ
แข็งแรง
Q: ประโยชน์ ของ อุปกรณ์ บริหารกล้ามเนือ้ ต้ นขา Quadriceps boardคืออะไร
A:ใช้ออกกาลังกาย ฝึ กการเตะขา, เหยียดขา เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต้นขา และเพิ่มช่วงการเคลื่อนไหว
ของข้อเข่า สาหรับผูท้ ี่ขอ้ เข่าติดเคลื่อนไหวไม่สุด และกล้ามเนื้อขาอ่อนแรง
Q: ขอทราบวิธีการใช้ กระดานบริหารกล้ามเนือ้ ต้ นขา Quadriceps board
A: ให้หวั เข่าพาดบนกระดานที่พบั เป็ นมุม ในขณะที่คนออกกาลังนอน แล้วใช้น้ าหนักถ่วงที่ขอ้ เท้า ให้ยกขาขึ้น
เหยียดเข่าตรง ถ้ารู ้สึกหนักหรื อเจ็บเกินไปให้ลองแบบไม่ตอ้ งถ่วงน้ าหนักได้
Q: กระดานบริหารกล้ามเนือ้ ต้ นขา Quadriceps board สามารถใช้ กบั ผู้ป่วยประเภทใดได้ บ้าง
A: สามารถใช้ในผูท้ ี่ตอ้ งการเน้นเพิ่มความแข็งแรงของต้นขา เช่น ผูท้ ี่มีอาการปวดเข่า ข้อเข่าเสื่ อม ผูป้ ่ วยอัมพาต
อัมพฤกษ์ กล้ามเนื้ออ่อนแรงขา
Q: การออกกาลังกายด้ วยกระดานบริหารกล้ามเนือ้ ต้ นขา Quadriceps boardสามารถทาได้ ตลอดเวลาหรือไม่

A: ทาได้บ่อยตามที่ตอ้ งการ ถ้ารู ้สึกล้าให้พกั อย่าออกกาลังกายหักโหมจนเกินไป อาจจะทาให้เกิดอาการอักเสบได้
Q: ขอทราบวิธีการเลือกนา้ หนักถุงทรายหรือถุงเม็ดเหล็กหุ้มหนังทีใ่ ช้ ฝึกกับกระดานบริหารกล้ามเนือ้ ต้ นขา
Quadriceps board อย่ างไร
A: ใช้หลักการ 1 RM นี้ คือ น้ าหนัก(ที่ยก)สู งสุ ดที่ผฝู ้ ึ กนั้นๆสามารถยกได้อย่างสมบูรณ์เป็ นจานวน 1ครั้ง
-เพื่อความแข็งแรง Strength ฝึ กที่ความหนัก 1 – 7 RM หรื อที่ความหนักมากกว่า 85% ของ 1RM
-เพื่อสร้างกล้ามเนื้อ Hypertrophy ฝึ กที่ความหนัก 8 – 12 RM หรื อที่ความหนัก 70 – 80% ของ 1RM
-เพื่อความทนทาน Endurance ฝึ กที่ความหนัก 12RM ขึ้นไป หรื อที่ความหนักน้อยกว่า70%ของ 1RM
Q: ท่ าออกกาลังกายด้ วยกระดานบริหารกล้ามเนือ้ ต้ นขา Quadriceps boardทาได้ อย่ างไร
A: ค่อยๆยกขาค้างไว้ 5 วินาทีแล้ววางขาลง ทาสลับขึ้น-ลง
Q: ผู้ป่วยทีไ่ ม่ สามารถงอเข่ าและเหยียดเข่ าได้ สามารถใช้ อปุ กรณ์ ใดทีช่ ่ วยในการออกกาลังกาย
A: กระดานบริ หารกล้ามเนื้อต้นขา Quadriceps board เพื่อช่วยในการงอเข่าและเหยียดเข่า
Q: วัตถุประสงค์ ของการใช้ กระดานบริหารกล้ามเนือ้ ต้ นขา Quadriceps boardคืออะไร
A: - เพื่อป้ องกันข้อติด หรื อเพิ่มพิสัยการเคลื่อนไหวของข้อ (range of motion)
- เพื่อเพิ่มความแข็งแรง (strength) และความทนทาน (endurance)
- เพื่อเพิ่มการประสานงานกันของกล้ามเนื้อ (coordination) และทักษะ (skill)
- เพื่อการผ่อนคลาย (relaxation)
Q: ปวดทีเ่ ข่ าแปล๊บๆ ขณะถ่ วงถุงทรายแล้วยกขาบนกระดานบริหารกล้ามเนือ้ ต้ นขา จะต้ องทาอย่ างไร
A: ควรถอดถุงทรายออกจากขา แล้วยกขากับกระดานบริ หารกล้ามเนื้อต้นขาตามปกติ ถ้ายกแล้วไม่มีอาการปวด
แสดงว่าน้ าหนักถุงทรายที่ใช้ในการถ่วงตอนแรกนั้นมากเกินไป
Q: การประยุกต์ การออกกาลังกายด้ วยกระดานบริหารกล้ามเนือ้ ต้ นขา Quadriceps boardทีบ่ ้ านทาได้ อย่ างไร
A: ใช้หมอนข้างรองใต้เข่าให้มีระดับความสู ง45 องศา และยกขาขึ้น-ลง ทาได้เองที่บา้ น
Q: ผู้ป่วยทีถ่ ูกรถชน ขาหักใส่ เฝื อกทีข่ าขวา ควรออกกาลังกายอย่ างไร
A: ออกกาลังกายด้วยกระดานบริ หารกล้ามเนื้อต้นขา Quadriceps board ที่ขาข้างซ้าย เพื่อเวลาถอดเฝื อกแล้วขาข้าง
ซ้ายจะรับน้ าหนักแทนขาข้างขวา
Q: เมือ่ ออกกาลังกายด้ วยกระดานบริหารกล้ามเนือ้ ต้ นขา Quadriceps board แล้วเจ็บทีใ่ ต้ ขาควรทาอย่ างไร
A: ควรใช้ผา้ รองที่ใต้ขา เพื่อลดการเสี ยดสี กบั ตัวกระดาน

