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ชื่อผลงานนวัตกรรม : กระป๋องพาเพลิน 
ผู้ประดิษฐ์: นางสาวอนงค์  พลประสิทธิ์ นักกายภาพบ าบัด รพ.กันตัง 
หลักการและเหตุผล: 
 โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ถือเป็นปัญหาส าคัญทางด้านสาธารณสุข  และมีแนวโน้มจะเพ่ิมขึ้น
เรื่อยๆ จากสถิติผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองที่เข้ารับบริการทางกายภาพบ าบัด รพ.กันตัง ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 
2558 ถึง พฤษภาคม 2559 มีจ านวนทั้งหมด 39 คน แบ่งเป็นผู้ปุวยนอก จ านวน 27 คน และผู้ปุวยใน จ านวน 
12 คน โดยในจ านวนผู้ปุวยนอกที่เข้ารับบริการทางกายภาพบ าบัดทั้งหมด มีผู้ปุวยจ านวน 3 คน ที่มี Hand 
function อยู่ใน grade fair คือ ความสามารถในการควบคุมการเคลื่อนไหวได้ดีพอควร แต่ยังไม่เป็นปกติ เช่น 
การเคลื่อนไหวได้เองโดยไม่ต้องอาศัยการจับพยุง แต่การเคลื่อนไหวยังไม่เต็มช่วง (แต่ได้มากกว่า ½ ของช่วง
การเคลื่อนไหวปกต)ิ ซึ่งปัญหาดังกล่าว ถือเป็นความบกพร่อง (Impairment) ในด้านการท างานของระบบที่สั่ง
การโดยสมอง จนไม่สามารถท ากิจวัตร [ Activites of daily living (ADL)] บางอย่างได้  
 จากข้อมูลข้างต้น จึงได้จัดท านวัตกรรม “กระป๋องพาเพลิน” ขึ้น เพ่ือให้ผู้ปุวยได้รับการฟ้ืนฟู ส าหรับ
เตรียมความพร้อมในการกลับไปท ากิจวัตรประจ าวัน เช่น การเอ้ือมมือหยิบจับสิ่งของในทิศทางต่างๆ  การจับ
แก้วน้ าดื่ม เป็นต้น  ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ปุวยมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือให้ผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) มีการเคลื่อนไหวของแขนที่ดีขึ้น 
2) เพ่ือให้ผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) สามารถใช้แขนในการท ากิจวัตรประจ าวันได้ดีข้ึน 

วิธีการพัฒนานวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ 
 1) ตรวจประเมิน  Hand function ของผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ที่เข้ารับบริการทาง
กายภาพบ าบัด รพ.กันตัง 

2) ออกแบบนวัตกรรม “กระป๋องพาเพลิน” จากวัสดุเหลือใช้ให้มีความสอดคล้องกับกิจวัตร  
[Activites of daily living (ADL)]  

3) น ามาทดลองใช้กับผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ทั้ง 3 คน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4) หลังการทดลองใช้ในครั้งแรก พบปัญหาว่าผู้ปุวยทั้ง 3 คน ใช้ระยะเวลาและความส าเร็จในการ 
ท ากิจกรรมไม่เท่ากัน จึงได้ปรับปรุงค าอธิบายวิธีการฝึก โดยการท าสัญลักษณ์เพ่ิมเติม เพ่ือให้ง่ายต่อการบันทึก 
และการติดตามผลการฝึกของผู้ปุวยในแต่ละราย และปรับปรุงนวัตกรรม“กระป๋องพาเพลิน” ชิ้นนี้ให้มีความ
สวยงามมากยิ่งข้ึน เพ่ือดึงดูดให้น่าสนใจ 

5) น าไปทดลองใช้กับผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ทั้ง 3 คน 
    

 
            
 
 
 
 
 

6) รายงานผลการฝึกอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งให้ค าชมเชย เมื่อผู้ปุวยท าได้ดีขึ้น และให้
ก าลังใจทุกครั้งเมื่ออาการยังคงที่ และแนะน าวิธีการท า เพ่ือให้ผู้ปุวยสามารถผลิตได้เอง และฝึกท า Home 
programe ได ้
           7) ประเมินผลการฝึกจากแบบบันทึกข้อมูล และความพึงพอใจจากการฝึกด้วยนวัตกรรมชิ้นนี้ 
การทดสอบประสิทธิภาพ 

ประเมินประสิทธิภาพจากแบบบันทึกข้อมูลการฝึก และตรวจประเมินจาก Hand function 
การประเมินผลและความเปลี่ยนแปลง 

ตารางแสดงรูปแบบการฝึกและระยะเวลาในการฝึกแต่ละครั้งของผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง  
(Stroke) ที่มี Hand function อยู่ใน grade fair 
 
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมอง (Stroke) 

ครั้งที่/รูปแบบการฝึก ระยะเวลา หมายเหตุ 

คนที่ 1 1/1 18.56  
2/1.1 18.45 
3/1.1 17.52  

คนที่ 2 1/1 8.45 D/C เมื่อวันที่ 1/6/59 
2/1.2 11.16 
3/1.2 10.31 

คนที่ 3 1/* ( ท าได้2 รอบ) 8.59  
2/* 9.25 
3/* 9.13 
4/** 9.02 
5/1 13.29 

 
สัญลักษณ์รูปแบบการฝึก 



*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 เพ่ิมน าหนักถุงทราย 0.5 Kg 
2 คือ เพ่ิมน าหนักถุงทราย 1 Kg 
จากตารางข้างต้นสรุปได้ว่าผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) จ านวน 3 รายที่ได้รับ 

การฝึกด้วยนวัตกรรม “กระป๋องพาเพลิน” อย่างต่อเนื่องมีการการเคลื่อนไหวของแขนที่ดีขึ้น โดยการ
เปรียบเทียบจากระยะเวลาและรูปแบบการฝึกของผู้ปุวยแต่ละรายในแต่ละครั้ง ซึ่งใช้ระยะเวลาการฝึกที่
น้อยลง และมีการปรับรูปแบบการฝึกที่ยากข้ึนเรื่อย  
บทเรียนที่ได้รับ 
 1. การฝึกด้วยนวัตกรรม “กระป๋องพาเพลิน” ท าให้ผู้ปุวยมีการเคลื่อนไหวของแขนที่ดีข้ึน 
 2. สามารถน ามาใช้เป็น Home programe ได้ 
โอกาสพัฒนา 
 1. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการฝึกให้มีความยากมากยิ่งข้ึน เช่น การเพิ่มทิศทางการฝึก การลดขนาดของ
ขวด 
 2. น านวัตกรรมชิ้นนี้ไปปรับใช้ในผู้ปุวยโรคอ่ืนๆ เช่น ผู้ปุวยที่มีปัญหาเกี่ยวกับ Cerebellar ที่มีปัญหา
เกี่ยวกับการประสานสัมพันธ์ (Co-ordination)  
การติดต่อกับทีมงาน 

นางสาวอนงค์   พลประสิทธิ์  นักกายภาพบ าบัด   
เบอร์โทร. 086-2805904 email. : nonganong_b@hotmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


