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ช่ือเร่ือง / ยืดเส้นยืดสายด้วยไม้พลอง 
รายละเอียดเก่ียวกับการประดษิฐ์คิดค้นผลงาน 
จดุเร่ิมต้นหรือท่ีมาของการประดษิฐ์คดิค้นของสิ่งประดษิฐ์/นวตักรรม(ให้ระบรุายละเอียดให้มากท่ีสดุ) 

 ท าซ า้ในสิ่งท่ีผู้ อ่ืนท ามาก่อนโดยไมด่ดัแปลงดดัแปลงสิ่งท่ีมีผู้ท ามาก่อน  
        พฒันาตอ่ยอดสิ่งประดิษฐ์                         คดิค้นเป็นครัง้แรกในคณะฯ 
1. กรอบแนวคิดหรือส่ิงประดษิฐ์ต้นแบบท่ีน ามาดัดแปลง ในการประดษิฐ์คิดค้นผลงาน (มีข้อมูลอ้างอิง
ชัดเจน) 

หอผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟูเป็นหอผู้ป่วยที่รับผู้ป่วยเพื่อเข้ารับการฝึกและท ากายภาพบ าบัด ซึ่งผู้ป่วยที่รับในหอ
ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยที่มีปัญหาในการเคลื่อนไหว ซึ่งเป็นผู้ ป่วยท่ีมีปัญหาทางระบบประสาท เชน่ อบุตัเิหตทุางสมอง 
เส้นเลือดสมองตีบ แตก ตนั หรือผู้ ป่วยท่ีมีปัญหาการบาดเจ็บจากระบบอ่ืนๆ เชน่ เจ็บไขสนัหลงั ท่ีมีปัญหาแขน-ขา ออ่น
แรง ซึง่ผู้ ป่วยดงักลา่วมกัจะช่วยเหลือตวัเองได้น้อย หรือไมไ่ด้เลย ท าให้มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนตา่งๆจาการนอนอยู่
กบัท่ีนิ่งๆเป็นเวลานาน และไมข่ยบัตวัเลย  อย่างเชน่ แผลกดทบั ภาวะแทรกซ้อนของระบบทางเดนิหายใจ ระบบหวัใจ
และหลอดเลือด  หรือภาวะแทรกซ้อนท่ีเกิดกบัระบบกระดกู ข้อตอ่ กล้ามเนือ้ ซึง่ภาวะแทรกซ้อนท่ีเกิดขึน้จะสง่ผลกระทบ
ตอ่การฝึก หรือฝึกได้แตส่ามารถบรรลเุป้าหมายท่ีวางแผนไว้ได้ หรือไมส่ามารถฝึกตามโปรแกรมได้อีกตอ่ไป นอกจากนี ้
จากการปฏิบตังิานพบวา่ผู้ ป่วยจะรอฝึกกบันกักายภาพและนกักิจกรรมบ าบดัเทา่นัน้ ต่ืนเช้ามาก็มกัจะนอนเพ่ือรอการฝึก
จากเจ้าหน้าท่ีเพียงอยา่งเดียว ซึง่จากการท่ีรอเจ้าหน้าท่ีอยา่งเดียวพบวา่จากท่ีนอนมาทัง้คืน เวลาเจ้าหน้าท่ีมาฝึก
เหมือนกบัต้องมาตัง้ต้นใหม่ทกุครัง้ท่ีต้องมาเสียเวลาในการยืดกล้ามเนือ้แขน-ขาใหม ่แทนท่ีจะได้ฝึกตอ่เน่ืองไปได้เลย  

จากปัญหาและผลกระทบดงักลา่ว พยาบาลในหอผู้ ป่วยท่ีท าหน้าท่ีในการดแูลและป้องกนัภาวะแทรกซ้อน 
รวมทัง้การท่ีจะชว่ยสง่เสริมให้ผู้ ป่วยได้รับฝึกตามโปรแกรมอยา่งตอ่เน่ือง ทางหอผู้ ป่วยจงึได้มีการจดัท าโครงการ ยืดเส้น
ยืดสายด้วยไม้พลองขึน้ ซึง่โครงการยืดเส้นยืดสายด้วยไม้พลองนี ้จะชว่ยในการยืด เหยียด ลดการเกร็งของกล้ามเนือ้
เพ่ือให้กล้ามเนือ้แข็งแรง และชว่ยกระตุ้นให้ผู้ ป่วยมีการเคล่ือนไหวท่ีเพิ่มขึน้ บรรเทาการปวดเม่ือย เพิ่มการเผาผลาญ
พลงังาน ลดภาวะแทรกซ้อนตา่งๆจากการนอนนานๆได้ และเป็นการเตรียมความพร้อมของผู้ ป่วยท่ีจะสามารถฝึกตาม
โปรแกรมได้อยา่งตอ่เน่ืองได้เลยโดยไมต้่องเร่ิมต้นใหมใ่นทกุวนั 
  ทางหอผู้ ป่วยได้ออกแบบทา่บริหาร และน าไม้พลองมาใช้ในการประกอบทา่ ร่วมกบัเปิดเสียงเพลงเพ่ือความ
บนัเทิงร่วมด้วย ซึง่ประกอบด้วยท่าบริหารจ านวน 13 ทา่ และให้ผู้ ป่วยทกุคนเข้าร่วมโครงการและฝึกในตอนเช้าของทกุ
วนัเวลาประมาณ 7 นาฬิกา โดยมีเจ้าหน้าท่ีเป็นผู้น าในการบริหาร ใช้เวลาในการบริหารทัง้หมดประมาณ 30 นาที 
กระบวนการท างานของหน่วยงาน (Workflow)   

  
 
 
 
     
   

กระบวนการรับผู้ป่วย กระบวนการดูแลผู้ป่วยขณะอยู่โรงพยาบาล กระบวนการจ าหน่ายผู้ป่วย 

ให้การพยาบาลผู้ป่วยเพื่อให้
สามารถฝึกได้ตามโปรแกรม และ
บรรลุแผนการรักษาที่ตั้งไว ้

ปัญหา...นอนนิ่งๆไม่เคลื่อนไหว 
กล้ามเนื้อแข็ง เกร็ง ปวดเมื่อย กิจวัตร
ประจ าวันไม่ครบ มีภาวะแทรกซ้อน ฝึก
ไม่ได้ตามโปรแกรม 
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  วัตถุประสงค์การประดษิฐ์คิดค้นผลงาน 

โครงการยืดเส้นยืดสายด้วยไม้พลอง จะชว่ยในการยืด เหยียดกล้ามเนือ้ ลดการเกร็งช่วยให้กล้ามเนือ้แข็งแรง 
และมีการเคล่ือนไหวท่ีดี เพิ่มคณุภาพชีวิต สง่เสริมการปฏิบตักิิจวตัรประจ าวนัได้ตามอตัภาพ บรรเทาอาการปวดเม่ือย 
เพิ่มการเผาผลาญพลงังาน ลดภาวะแทรกซ้อนจากการนอนนานๆ ซึง่การท่ีผู้ ป่วยถือไม้พลองเทา่กบัเป็นการกระตุ้นให้
ผู้ ป่วยฝึกการใช้มือในการหยิบจบัสิ่งของตา่งๆได้ด้วย และสามารถฝึกกายภาพบ าบดั กิจกรรมบ าบดัได้ตอ่เน่ืองตาม
โปรแกรม 
2. งบประมาณที่ใช้ในการประดษิฐ์(ระบุงบประมาณและรายละเอียดค่าใช้จ่าย)ความคุ้มค่าของสิ่งประดิษฐ์/
นวัตกรรม      
      -ทอ่น า้สีฟ้าตดัเป็นทอ่นๆยาวประมาณ 1 เมตรพร้อมใสห่วัจกุ จ านวน 20 อนั ราคารวม 1,000 บาท    
3.ระยะเวลา และขัน้ตอนการพัฒนา (วิธี/ขัน้ตอนท่ีใช้ในการประดษิฐ์ผลงาน) 
ขัน้ตอนการพฒันา ก.ค. 

60 
ส.ค 
60 

ก.ย. 
60 

ต.ค. 
60 

พ.ย. 
60 

ธ.ค. 
60 

ม.ค. 
61 

ก.พ. 
61 

มี.ค. 
61 

1.ค้นหาข้อมลู แนวทางแก้ไขปัญหา          

2.วางแผนการท างาน และจดัหา
อปุกรณ์ 

         

3.จดัท า โครงการยืดเส้นยืดสาย
ด้วยไม้พลอง 
 

         

4.ทดลองใช้ และเก็บข้อมลู          
5.น าข้อมลูมาวิเคราะห์ ปรับปรุง          
6.จดัท า โครงการยืดเส้นยืดสาย
ด้วยไม้พลองท่ีปรับปรุงแล้ว 
 

         

7.ทดลองใช้ และเก็บข้อมลู          

ฝึกไมไ่ด/้ไม่พร้อมในการ 
ฝึกกิจกรรม 

นอนนานติดเตยีง ไม่
ขยับตัว 

 

     ปวดเมื่อย 

 

ไม่มกีารเผาผลาญ          
พลังงาน 

 

ปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวันไม่ครบ 

  กล้ามเนื้อแข็ง ลีบ เกร็ง 
  กระตุก กระดูกและข้อติด 

เกิดภาวะแทรกซ้อน 
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4.สภาพการปฏิบัตงิานก่อนและหลังการน าสิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรมไปใช้ 
 

 
 
                                                            รูปภาพก่อนท า 
           

      

 
                                                            

รูปภาพหลังท า 
 

5.ตัวชีวั้ดความส าเร็จของส่ิงประดษิฐ์ / นวัตกรรม (ระบุ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีตัง้ไว้ ในรูปแบบตาราง
หรือกราฟ) 

 

 
 

ตัวชีว้ัด 

 
เป้าหมาย 

 

ผลด าเนินการ (เดอืน/ ปี) 

ก่อน
ด าเนินการ 

หลัง 

ครัง้ที่1 ครัง้ที่2 ครัง้ที่3 

1.ความพงึพอใจของแพทย์และเจ้าหน้าท่ีสหสาขาวิชาตอ่
โครงการ ในระดบั ดี-ดีมาก 

80% ไม่มี 80 90  

2.ความพงึพอใจของผู้ ป่วยและและญาตติอ่โครงการ  ใน
ระดบั ดี-ดีมาก 

80% ไม่มี 80 90  
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6.ผลที่คาดว่าจะได้รับเมื่อเสร็จสิน้โครงการ/ ผลจากการน าสิ่งประดษิฐ์ไปปรับใช้ 

ผู้ ป่วยสามารถฝึกกายภาพบ าบดั และฝึกกิจกรรมบ าบดัได้อย่างตอ่เน่ืองและได้รับการฝึกอยา่งมีประสิทธิภาพ  
บรรลเุป้าหมายตามโปรแกรม ญาตแิละผู้ ป่วยสามารถน าไปประยกุต์และประดิษฐ์ไม้พลองไว้ฝึกได้เอง เพ่ือกระตุ้นการ
การฝึกของผู้ ป่วยให้ตอ่เน่ืองท่ีบ้าน เพ่ือสง่เสริมการท ากิจวตัรประจ าวนั ส่งเสริมคณุภาพชีวิตของผู้ ป่วยได้ 
7. การเรียนรู้ท่ีได้รับจากการท าโครงการและการขยายผล 

1.การมีสว่นร่วมของเจ้าหน้าท่ีในหอผู้ ป่วยซึ่งทกุคนได้มีสว่นร่วมในการท าโครงการรวมทัง้ผู้ ป่วยและญาตไิด้มี
สว่นร่วมในการสร้างสรรค์และชว่ยแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะหลงัจากท าโครงการ 
 2.ได้ใช้ความคดิสร้างสรรค์และการระดมความคดิเพ่ือแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ เพ่ือพฒันาคณุภาพการบริการให้มี
คณุภาพยิ่งขึน้ 
 3. สามารถน าไปฝึกผู้ ป่วยตอ่ท่ีบ้านเพราะผู้ ป่วยจ าเป็นต้องได้รับการฝึกอยา่งตอ่เน่ืองและญาตนิ าแนวคิดและ
ตวัอยา่งกลบัไปพฒันาและฝึกผู้ ป่วยได้เองท่ีบ้านได้   

4. หอผู้ ป่วยอ่ืนท่ีมีผู้ ป่วยท่ีมีปัญหาเร่ืองการเคล่ือนไหว แขนขาอ่อนแรง ช่วยเหลือตวัเองได้น้อยหรือไมไ่ด้เลย 
สามารถน าโครงการนีไ้ปให้ผู้ ป่วยฝึกได้ 

5. ผู้ ป่วยสามารถพฒันาศกัยภาพของตนเองได้เพิ่มขึน้ สง่เสริมคณุภาพชิวิต กระตุ้นการท ากิจวตัรประจ าวนั 
กล้ามเนือ้ได้เหยียดยืด ลดเกร็งเพ่ือให้กล้ามเนือ้แข็งแรงและมีการเคล่ือนไหวท่ีดี บรรเทาอาการปวดเม่ือย เพิ่มการเผา
ผลาญพลงังาน และลดภาวะแทรกซ้อนจากการนอนนานๆ 

6. เป็นการสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีระหว่างเจ้าหน้าท่ี ผู้ ป่วยและญาตผิู้ ป่วย 
8. การควบคุม/ตดิตาม/ประเมินผล/การป้องกันปัญหาเกิดซ า้  

ตดิตามและเก็บข้อมลูของโครงการยืดเส้นยืดสายด้วยไม้พลองอยา่งตอ่เน่ือง และน าข้อมลูท่ีได้มาวิเคราะห์เพ่ือ
พฒันาให้ได้โครงการยืดเส้นยืดสายด้วยไม้พลองท่ีมีประสิทธิภาพและสามารถใช้ได้อยา่งยัง่ยืน 
9. โครงการ/กิจกรรม/โอกาสพัฒนาในครัง้ต่อไป  
 จากข้อเสนอแนะของผู้ ป่วยบางรายบอกว่าทา่บริหารด้วยไม้พลองบางทา่มีความใกล้เคียงกนั จะได้มีการ
ปรับปรุงและพฒันาทา่บริหารด้วยไม้พลองบางทา่ให้แตกตา่งกนัมากขึน้ เพ่ือให้ทา่บริหารง่ายตอ่การฝึกและผู้ ป่วยไม่
สบัสนในการบริหารในแตล่ะทา่ และจะพฒันาเพิ่มกิจกรรมรูปแบบอ่ืนให้มากขึน้ เพ่ือให้ผู้ ป่วยได้รับการบริหารร่างกายได้
ครบทกุสว่น และไมจ่ าเจ        

ลงช่ือ(ผู้ประดษิฐ์ )นางสาวพรปวีณ์ ชนะภัย  
ลงช่ือ(หัวหน้า ภาค/ฝ่าย/งาน/หน่วย) นางสาวพรปวีณ์ ชนะภัย 

สังกัดหอผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู งานการพยาบาลออร์โธปิดกิส์และเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู 
ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลรามาธิบดี   

วัน / เดือน / ปี 30 เม.ย. 2561 
 
 


