ผลงานนวัตกรรม
ชื่อผลงานนวัตกรรม : กระป๋องพาเพลิน
ผู้ประดิษฐ์: นางสาวอนงค์ พลประสิทธิ์ นักกายภาพบาบัด รพ.กันตัง
หลักการและเหตุผล:
โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ถือเป็นปัญหาสาคัญทางด้านสาธารณสุข และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ จากสถิติผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองที่เข้ารับบริการทางกายภาพบาบัด รพ.กันตัง ตั้งแต่เดือน ตุลาคม
2558 ถึง พฤษภาคม 2559 มีจานวนทั้งหมด 39 คน แบ่งเป็นผู้ปุวยนอก จานวน 27 คน และผู้ปุวยใน จานวน
12 คน โดยในจานวนผู้ปุวยนอกที่เข้ารับบริการทางกายภาพบาบัดทั้งหมด มีผู้ ปุวยจานวน 3 คน ที่มี Hand
function อยู่ใน grade fair คือ ความสามารถในการควบคุมการเคลื่อนไหวได้ดีพอควร แต่ยังไม่เป็นปกติ เช่น
การเคลื่อนไหวได้เองโดยไม่ต้องอาศัยการจับพยุง แต่การเคลื่อนไหวยังไม่เต็มช่วง (แต่ได้มากกว่า ½ ของช่วง
การเคลื่อนไหวปกติ) ซึ่งปัญหาดังกล่าว ถือเป็นความบกพร่อง (Impairment) ในด้านการทางานของระบบที่สั่ง
การโดยสมอง จนไม่สามารถทากิจวัตร [ Activites of daily living (ADL)] บางอย่างได้
จากข้อมูลข้างต้น จึงได้จัดทานวัตกรรม “กระป๋องพาเพลิน” ขึ้น เพื่อให้ผู้ปุวยได้รับการฟื้นฟู สาหรับ
เตรียมความพร้อมในการกลับไปทากิจวัตรประจาวัน เช่น การเอื้อมมือหยิบจับสิ่งของในทิศทางต่างๆ การจับ
แก้วน้าดื่ม เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ปุวยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) มีการเคลื่อนไหวของแขนที่ดีขึ้น
2) เพื่อให้ผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) สามารถใช้แขนในการทากิจวัตรประจาวันได้ดีขึ้น
วิธีการพัฒนานวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์
1) ตรวจประเมิน Hand function ของผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ที่เข้ารับบริการทาง
กายภาพบาบัด รพ.กันตัง
2) ออกแบบนวัตกรรม “กระป๋องพาเพลิน” จากวัสดุเหลือใช้ให้มีความสอดคล้องกับกิจวัตร
[Activites of daily living (ADL)]
3) นามาทดลองใช้กับผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ทั้ง 3 คน

4) หลังการทดลองใช้ในครั้งแรก พบปัญหาว่าผู้ปุวยทั้ง 3 คน ใช้ระยะเวลาและความสาเร็จในการ
ทากิจกรรมไม่เท่ากัน จึงได้ปรับปรุงคาอธิบายวิธีการฝึก โดยการทาสัญลักษณ์เพิ่มเติม เพื่อให้ง่ายต่อการบันทึก
และการติดตามผลการฝึกของผู้ปุวยในแต่ละราย และปรับปรุงนวัตกรรม“กระป๋องพาเพลิน” ชิ้นนี้ให้มีความ
สวยงามมากยิ่งขึ้น เพื่อดึงดูดให้น่าสนใจ
5) นาไปทดลองใช้กับผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ทั้ง 3 คน

6) รายงานผลการฝึกอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งให้คาชมเชย เมื่อผู้ปุวยทาได้ดีขึ้น และให้
กาลังใจทุกครั้งเมื่ออาการยังคงที่ และแนะนาวิธีการทา เพื่อให้ผู้ปุวยสามารถผลิตได้เอง และฝึกทา Home
programe ได้
7) ประเมินผลการฝึกจากแบบบันทึกข้อมูล และความพึงพอใจจากการฝึกด้วยนวัตกรรมชิ้นนี้
การทดสอบประสิทธิภาพ
ประเมินประสิทธิภาพจากแบบบันทึกข้อมูลการฝึก และตรวจประเมินจาก Hand function
การประเมินผลและความเปลี่ยนแปลง
ตารางแสดงรูปแบบการฝึกและระยะเวลาในการฝึกแต่ละครั้งของผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง
(Stroke) ที่มี Hand function อยู่ใน grade fair
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมอง (Stroke)
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3

สัญลักษณ์รูปแบบการฝึก

ครั้งที่/รูปแบบการฝึก

ระยะเวลา

1/1
2/1.1
3/1.1
1/1
2/1.2
3/1.2
1/* ( ทาได้2 รอบ)
2/*
3/*
4/**
5/1

18.56
18.45
17.52
8.45
11.16
10.31
8.59
9.25
9.13
9.02
13.29

หมายเหตุ

D/C เมื่อวันที่ 1/6/59

*คือ ฝึกหยิบจับกระป๋องพาเพลิน 3 รอบ สูงสุดได้ 3 แถว จับแบบ Cylindrical grip
**คือ ฝึกหยิบจับกระป๋องพาเพลิน 3 รอบ สูงสุดได้ 4 แถว จับแบบ Cylindrical grip
1 คือ ฝึกหยิบจับกระป๋องพาเพลิน 3 รอบ สูงสุดได้ 5 แถว จับแบบ Cylindrical grip
2 คือ ฝึกหยิบจับกระป๋องพาเพลิน 3 รอบ สูงสุดได้ 5 แถว จับแบบ Flipped Cylindrical grip
1 คือ เพิ่มนาหนักถุงทราย 0.5 Kg
2 คือ เพิ่มนาหนักถุงทราย 1 Kg
จากตารางข้างต้นสรุปได้ว่าผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) จานวน 3 รายที่ได้รับ
การฝึ กด้ ว ยนวัต กรรม “กระป๋ อ งพาเพลิ น ” อย่า งต่ อ เนื่ องมี การการเคลื่ อ นไหวของแขนที่ดี ขึ้น โดยการ
เปรีย บเทีย บจากระยะเวลาและรูป แบบการฝึ กของผู้ปุว ยแต่ล ะรายในแต่ละครั้ง ซึ่งใช้ระยะเวลาการฝึกที่
น้อยลง และมีการปรับรูปแบบการฝึกที่ยากขึ้นเรื่อย
บทเรียนที่ได้รับ
1. การฝึกด้วยนวัตกรรม “กระป๋องพาเพลิน” ทาให้ผู้ปุวยมีการเคลื่อนไหวของแขนที่ดีขึ้น
2. สามารถนามาใช้เป็น Home programe ได้
โอกาสพัฒนา
1. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการฝึกให้มีความยากมากยิ่งขึ้น เช่น การเพิ่มทิศทางการฝึก การลดขนาดของ
ขวด
2. นานวัตกรรมชิ้นนี้ไปปรับใช้ในผู้ปุวยโรคอื่นๆ เช่น ผู้ปุวยที่มีปัญหาเกี่ยวกับ Cerebellar ที่มีปัญหา
เกี่ยวกับการประสานสัมพันธ์ (Co-ordination)
การติดต่อกับทีมงาน
นางสาวอนงค์ พลประสิทธิ์ นักกายภาพบาบัด
เบอร์โทร. 086-2805904 email. : nonganong_b@hotmail.com

