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อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์จุฑารัตน์ ลมอ่อน
บทคัดย่อ
ปัญหาที่พบบ่อย ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ได้แก่ ปัญหากล้ามเนื้ออ่อนแรงนาไปสู่ความ
บกพร่องด้านการเคลื่อนไหว ทางคณะผู้จัดทาจึงจัดทานวัตกรรม “เครื่องช่วยพยุงยืน (Standing support)”
เพื่อช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยที่อ่อนแรงจากโรคหลอดเลือดสมอง ในการเริ่มฝึกหัดยืน ลดกาลังแรงคนในการช่วยยก
ผู้ป่วยเพื่อเริ่มฝึกหัดยืน และลดค่าใช้จ่ายในการใช้อุปกรณ์ฟื้นฟูผู้ป่วย มีขั้นตอนที่สาคัญ ขั้นที่ ๑ สร้าง
นวัตกรรมจากต้นแบบนวัตกรรมที่มีอยู่เดิม ขั้นที่ ๒ ทดลองใช้นวัตกรรมกับกลุ่มตัวอย่างและขั้นที่ ๓ สรุปผล
การทดลองและรายงานผลน าไปปฏิบัติ ใช้งานจริง โดยมีกลุ่ มเป้าหมายคือ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่แผนก
กายภาพบาบัด จานวน ๒ คนและผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ต้องเข้ารับการทากายภาพบาบัดเพื่อฟื้นฟู
สมรรถภาพที่แผนกกายภาพบาบัด โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม จานวน ๓ คน รวมทั้งหมด ๕ คน เก็บ
ข้อ มูล จากแบบประเมิ น ความพึง พอใจต่ อนวัต กรรมจากเจ้ าหน้า ที่ และผู้ รับ บริ ก ารแบบประเมิน ผลการ
ดาเนินงานผลิตนวัตกรรมได้ทดลองใช้กับกลุ่มผู้จัดทานวัตกรรมเองจานวน ๗ คน พบว่ามีปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
การทางานของนวัตกรรมดังนี้ ๑. ผ้ารองสะโพกบาง ทาให้ลวดสลิงที่ดึงตัวผู้ป่วยอาจจะเสียดสีผู้ป่ วยทาให้รู้สึก
เจ็บได้ ๒. ทดลองใช้เครื่องพยุงยืน พบว่าพื้นไม้ฝั่งตรงข้ามงอขึ้น ต้องมีน้าหนักมาถ่วงเพื่อให้สมดุล ดังนั้น
เพื่อให้นวัตกรรมมีคุณภาพและความปลอดภัยต่อผู้รับบริการต้องพัฒนาและปรับปรุงปัญหาที่พบดังกล่าว
คาสาคัญ : โรคหลอดเลือดสมอง, เครื่องช่วยพยุงยืน,กายภาพบาบัด
ที่มาและความสาคัญ
โรคหลอดเลื อดสมอง (stroke) คือภาวะที่สมองขาดเลื อดไปเลี้ยงระบบประสาทอย่างฉับพลั น
เนื่องจากหลอดเลือดตีบ หลอดเลือดอุดตันหรือหลอดเลือดแตก ส่งผลให้เนื้อเยื่อในสมองถูกทาลายการทางาน
ของสมองหยุดชะงัก กล้ามเนื้ออ่อนแรง แขนขาอ่อนแรง พูดไม่ชัด มึนงง เดินเซ หรือทรงตัวไม่ดีซึ่งผู้ป่วยไม่
สามารถทากิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างปกติโ รคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุสาคัญของการเสียชีวิต ทั่วโลกมี
จานวนผู้ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง จานวน ๘๐ ล้านคน และพิการจากโรคหลอดเลือดสมอง จานวน ๕๐

ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕ สาหรับในประเทศไทย จากรายงานสถิติสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขพบว่า
อัตราตายจากโรคหลอดเลือดสมอง ต่อประชากรแสนคน ปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ เท่ากับ ๓๑.๗, ๓๕.๙, ๓๘.๗,
๔๓.๓ และ ๔๘.๗ ตามลาดับ และอัตราผู้ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง ต่อประชากรแสนคน ปี ๒๕๕๔ –
๒๕๕๘ เท่ากับ ๓๓๐.๖๐, ๓๕๔.๕๔, ๓๖๖.๘๑, ๓๕๒.๓๐ และ ๔๒๕.๒๔ ตามลาดับ ซึ่งยังคงมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นทุกปีและสถิติจังหวัดอุดรธานีพบผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบและตันข้อมูล ปี ๒๕๕๗–๒๕๖๑ พบ
ผู้ป่วย ๑,๒๔๖, ๑,๓๖๒, ๑,๕๐๔, ๒,๐๑๒ และ ๒,๒๔๕ คน ตามลาดับซึ่งเพิ่มขึ้นทุกปีพบผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองแตก ๗๑๗, ๔๙๙, ๔๔๔, ๔๒๙ และ ๔๔๔ ราย ตามลาดับ (สิรินญา นันทะนางกูล, ๒๕๖๒) ปัญหาที่พบ
บ่อย ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ได้แก่ ปัญหากล้ามเนื้ออ่อนแรง โดยเฉพาะแบบครึ่งซีกของร่างกายนาไปสู่
ความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหวและการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจาวัน (จิรวรรณ โปรดบารุง , ๒๕๕๖)
การฟื้นตัวของระบบต่าง ๆ ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองส่วนใหญ่ จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วภายใน ๓ เดือนแรก
หลังเป็นโรคหลอดเลือดสมอง ถ้าหลัง ๖ เดือนแล้วการฟื้นตัวจะช้าลง (กฤษณา พิรเวช, ๒๕๕๐) สาหรับ
แนวทางการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ในปัจจุบันคือ การรักษาด้วยยาควบคู่กับการทากายภาพบาบัด
เพื่อ ๑) ฟื้นฟูทักษะการเคลื่อนไหว ที่สูญเสียไปจากการที่บางส่วนของสมองถูกทาลาย ได้แก่ การควบคุมการ
เคลื่อนไหว การทรงตัว และ การทางานประสานสัมพันธ์ของระบบประสาท และกล้ ามเนื้อ ๒) ป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อนจากการ ถูกจากัดการเคลื่อนไหว ได้แก่ การหดสั้นของกล้ามเนื้อ เอ็นและเนื้อเยื่ อรอบข้อต่อ
และป้องกันอาการเกร็ง ของกล้ามเนื้อโดยเป้าหมายของการทากายภาพบาบัด เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับไป
เคลื่อนไหวร่างกาย ให้ใกล้เคียงปกติมากที่สุด ดังนั้นการฟื้นฟูความสามารถของผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมองจึง
เป็น สิ่งจาเป็ นที่นักกายภาพ บาบัดต้องให้ความส าคัญ ซึ่ง ก่อนจะทาการฟื้นฟู ความสามารถจะต้องมีการ
ประเมินการทรงตัวของ ผู้ป่วยก่อนเพื่อประเมินความสามารถของผู้ป่วย ในการคงร่างกายให้อยู่ในภาวะสมดุล
ทั้งการทรงตัว ท่าต่าง ๆ เมื่ออยู่นิ่ง และรักษาสมดุลเมื่อร่างกาย มีการเปลี่ยนแปลงของท่าทาง ซึ่งหากผู้ป่วย มี
ค่าคะแนนจากการประเมินการทรงตัวดีจะทาให้ ผู้ป่วยสามารถประกอบกิจวัตรประจาวันได้ดีและหนึ่งใน
อุปกรณ์ที่ช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองคือเครื่องช่วยพยุงยืนซึ่งเป็นเครื่องกายภาพบาบัดสาหรับการฝึก
ลุ กยื น โดยเครื่ องมือ จะช่ว ยประคองตั ว ในขณะลุ ก ขึ้นยื นจากท่า นั่ง เครื่ องมือ นี้จ ะช่ ว ยในการเสริ มสร้า ง
กล้ามเนื้อเพิ่มความแข็งแรงทั้งส่วนบนและส่วนล่างของร่างกาย และช่วยพัฒนาสมรรถภาพการทรงตัวของ
ร่างกายส่งผลให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีสมรรถภาพทางกายและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในปัจจุบันมีการนาเข้า
เครื่องช่วยพยุงยืนจากต่างประเทศเข้ามาใช้ซึ่งมีราคาสู งคณะผู้จัดทาจึงค้นคว้าเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้ว
รวบรวมแนวคิดเพื่อสร้างนวัตกรรมเครื่องช่วยพยุงยืน : Standing support ขึ้นมาซึ่งสามารถใช้ในการทา
กายภาพบาบัดเพื่อฟื้นฟูผู้ป่วยที่กล้ามเนื้ออ่อนแรงจากโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งมีราคาต้นทุนในการผลิตต่ากว่า
ตามท้องตลาด อีกทั้งยังช่วยลดกาลังแรงคนที่ช่วยพยุงผู้ป่วยยืน จากที่ใช้ ๓-๔ คน เหลือแค่ ๑ คนในการ
ให้บริการ ๑ ครั้ง
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยที่อ่อนแรงจากโรคหลอดเลือดสมอง ในการเริ่มฝึกหัดยืน
๒. เพื่อสร้างนวัตกรรมเครื่องช่วยพยุงยืนช่วยลดกาลังแรงคนในการช่วยยกผู้ป่วยเพื่อเริ่มฝึกหัดยืน
๓. เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการใช้อุปกรณ์ฟื้นฟูผู้ป่วย
๔. เพื่อวัดประสิทธิผลของการทานวัตกรรมเครื่องช่วยพยุงยืน

วิธีการศึกษา
การศึกษาเป็นการสร้างชิ้นงานนวัตกรรมเพื่อช่วยลดต้ นทุนการผลิตเริ่มด้วยการศึกษาจากเครื่องช่วย
พยุงยืนที่เป็นต้นแบบของนวัตกรรม ระบบของการวิเคราะห์สภาพปัญหา แล้วทาการพัฒนา ทางเลือกหรือ
วิธีการใหม่ๆ เป็นการพัฒนาจากต้นแบบนวัตกรรม ทาการทดลองใช้ในสภาพจริงเพื่อการตรวจสอบคุณภาพ
ขั้นตอนการศึกษา ๓ ขั้นตอน คือ
ขั้นที่ ๑ สร้างนวัตกรรมจากต้นแบบนวัตกรรมที่มีอยู่เดิม และพัฒนาออกแบบโดยวิเคราะห์ปัญหา
สถานการณ์และบริบ ทหน่ว ยงาน ประเด็นสาคัญ รวบรวมข้อมูลแจ้งกับหน่วยงานและอาจารย์ที่ปรึกษา
กาหนดวัตถุประสงค์ หาแนวทางการ แก้ไขปัญหาอุปสรรค ออกแบบนวัตกรรมเครื่องช่วยพยุงยืนร่วมกัน
ประชุมและบอกแนวทางในการจัดทาการ ปฏิบัติการใช้นวัตกรรมต่อบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ปฏิบัติไป
ในทางเดียวกัน โดยการศึกษาแนวคิดและทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม แล้วสรุปแนวคิดเพี่อสร้างต้นฉบับ
นวัตกรรมและดาเนินการตามกระบวนการพัฒนานวัตกรรม
ขั้นที่ ๒ ทดลองใช้นวัตกรรมกับกลุ่มตัวอย่างและศึกษาคุณภาพและประสิทธิภาพนวัตกรรมและ
สารวจความพึงพอใจจากเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่แผนกกายภาพบาบัด จานวน ๒ คนและผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองที่ต้องเข้ารับการทากายภาพบาบัดเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพที่แผนกกายภาพบาบัด โรงพยาบาลค่ายประจักษ์
ศิลปาคม จานวน ๓ คน รวมทั้งหมด ๕ คน
ขั้นที่ ๓ สรุปผลการทดลองและรายงานผลนาไปปฏิบัติใช้งานจริง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง คือ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่แผนกกายภาพบาบัด จานวน ๒ คน
และผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ต้องเข้ารับการทากายภาพบาบัดเพื่อฟื้ นฟูสมรรถภาพที่แผนกกายภาพบาบัด
โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม จานวน ๓ คน รวมทั้งหมด ๕ คน

ระยะเวลาในดาเนินการ
วิธีการศึกษา/ขั้นตอนการ
ระหว่างวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ ถึง ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
๑. ขั้นตอนการวางแผน (Plan)
แผนการดาเนินงาน
ตารางแผนการดาเนินงาน

ระยะเวลา

การเตรียมงาน PLAN
๑. ค้นหาปัญหาเพื่อการผลิตนวัตกรรม
๑.๑ ประชุมเลือกหัวข้อในการผลิตนวัตกรรม
จากการประชุมพบปัญหาในการนาไปต่อยอดนวัตกรรมดังนี้
-ปัญหาที่พบจากการศึกษาดูงานที่โ รงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิล ปาคมตึก
กายภาพบาบัด ซึ่งพบปัญหาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่แขน-ขาอ่อนแรงซึ่งต้องเป็น
ต้องทากายภาพบาบัดในการฟื้นฟูสาหรับการฟื้นฟูของผู้ป่วยในการทากายภาพบาบัด
จะเริ่มต้นด้วยการยืนหรือการทรงตัวก่อนซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการฝึกเดินต่อไปซึ่งพบ
ปัญหาจากการศึกษาดูงานคือในการทากายภาพในการพยุง ผู้ป่วยยืนต้องใช้เจ้าหน้าที่
กายภาพบ าบั ด ๓ -๔ คนต่ อ ผู้ ป่ ว ย ๑ คนและเครื่ อ งช่ ว ยในการพยุ ง ยื น ที่ ท าง
บริษัทเอกชนนามาเสนอที่โรงพยาบาลมีราคาค่อนข้างแพงซึ่งเครื่องจะเป็นตัวช่วยใน
การพยุงผู้ป่วยยืนและลดกาลังเจ้าหน้าที่ในการพยุงผู้ป่วยเหลือเพียงเจ้าหน้าที่ ๑ คน
ต่อผู้ป่วย ๑ คน
- จากการศึกษาหาข้อมลู ร่ วมกัน ภายในกลุ่ มสาหรับปัญหาของผู้ป่ว ยโรค
หลอดเลื อ ดสมองปั ญ หาที่ พ บบ่ อ ยในผู้ ป่ ว ยโรคหลอดเลื อ ดสมอง ได้ แ ก่ ปั ญ หา
กล้ามเนื้ออ่อนแรง โดยเฉพาะแบบครึ่งซีกของร่างกายนาไปสู่ความบกพร่องด้านการ
เคลื่อนไหวและการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจาวันการฟื้ นตัวของระบบต่าง ๆ ใน
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองส่วนใหญ่ จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วภายใน ๓ เดือนแรกหลัง
เป็นโรคหลอดเลือดสมอง ถ้าหลัง ๖ เดือนแล้วการฟื้นตัวจะช้าลงสาหรับแนวทางการ
รักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ในปัจจุบันคือ การรักษาด้วยยาควบคู่กับการทา
กายภาพบาบัดเพื่อ
๑.๒ น าหั ว ข้ อ ที่ ไ ด้ ป รึ ก ษาอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาและสมาชิ ก ในกลุ่ ม เพื่ อ

๑๗ กันยายน ๒๕๖๒

ตารางแผนการดาเนินงาน

ระยะเวลา

ประเมินความเป็นไปได้ในการผลิตนวัตกรรม
๑.๓ ออกแบบการผลิตนวัตกรรม

๒. การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

๑๘ กันยายน ๒๕๖๒

๓. การเลือกกลุ่มเป้าหมาย

๑๘ กันยายน ๒๕๖๒

- กลุ่มเป้าหมายเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่แผนกกายภาพบาบัด จานวน ๒ คน
และผู้ ป่ ว ยโรคหลอดเลื อ ดสมองที่ ต้ อ งเข้ า รั บ การท ากายภาพบ าบั ด เพื่ อ ฟื้ น ฟู
สมรรถภาพที่แผนกกายภาพบาบัด โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม จานวน ๓ คน
รวมทั้งหมด ๕ คน
การดาเนินงาน DO
๔. การผลิตนวัตกรรม
๔.๑ ดาเนินการผลิตนวัตกรรม
- ศึกษาต้นแบบนวัตกรรม ประชุมวางแผนร่วมกันเกี่ยวกับโครงร่างนวัตกรรม
และการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
- จัดทาอุปกรณ์ส่วนประกอบของเครื่องพยุงยืน
- ประกอบทุกชิ้นส่วนเข้าด้วยกันกับมอเตอร์ รวมถึงอุปกรณ์ยึดต่างๆ
๔.๒ ตรวจสอบคุณภาพของนวัตกรรม

๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ –
๑๗ พฤศจิกายน
๒๕๖๒

ตารางแผนการดาเนินงาน

ระยะเวลา

๔.๓ ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
- นวัตกรรมได้ทดลองใช้กับกลุ่มผู้จัดทานวัตกรรมเองจานวน ๗ คน พบว่ามี
ปัญหาที่เกิดขึ้นกับการทางานของนวัตกรรมดังนี้
๑. ผ้ารองสะโพกบาง ทาให้ลวดสลิงที่ดึงตัวผู้ป่วยอาจจะเสียดสีผู้ป่วยทาให้รู้สึกเจ็บได้
๒. เมื่อใช้มอเตอร์ดึงผู้ป่วย พบว่ามอเตอร์มีแรงดึงฝั่งเดียวทาให้ผู้ป่วยเอียงมาทางฝั่ง
มอเตอร์
๓. เมื่อทดลองใช้เครื่องพยุงยืน พบว่าพื้นไม้ฝั่งตรงข้ามงอขึ้น ต้องมีน้าหนักมาถ่วง
เพื่อให้สมดุล
๔. ไม่สามารถถอดผ้ารองสะโพกมาทาความสะอาดได้ เนื่องจากเย็บติดกับลวดสลิง
แบบถาวรเพื่อความแข็งแรง ดังนั้นเพื่อให้นวัตกรรมมีคุณภาพและความปลอดภัยต่อ
ผู้รับบริการต้องพัฒนาและปรับปรุงปัญหาที่พบดังกล่าว
๔.๔ ปรับปรุงนวัตกรรม
-น าปั ญ หาที่ พ บขณะทดลองนวั ต กรรมมาปรั บ แก้ เ พื่ อ ให้ น วั ต กรรมมี
ประสิทธิภาพในการใช้งานมากขึ้น

๑๗ พฤศจิกายน
๒๕๖๒

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล CHECK
๕. การเก็บรวมรวมข้อมูล
๕.๑ ประเมินความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้

๑๖ พฤศจิกายน
๒๕๖๒

๕.๒ การเตรียมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล
๕.๓ เลือกวิธีวิเคราะห์ข้อมูลและดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล
๕.๔ การแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล
๕.๕ อภิปรายผลและเขียนรายงาน
การนาผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา ACT
๖. ปรับปรุง

๑๗ - ๒๐พฤศจิกายน

ตารางแผนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
๒๕๖๒

๗. นาเสนอและส่งรูปเล่มรายงาน

๑๘ - ๒๑พฤศจิกายน
๒๕๖๒

การเก็บและรวบรวมข้อมูล
สถิติและเครื่องมือที่ใช้ คือ สถิติพื้นฐาน ได้แก่ จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
ครั้งนี้ ประกอบด้วย แบบสอบถามความพึงพอใจต่อนวัตกรรม โดยรวบรวมข้อมูลทุกครั้งที่ให้บริการแก่ผู้ป่วย
มีคาตอบให้เลือกตอบ ๕ ระดับ (๕, ๔, ๓, ๒, ๑)
การแปลผล
การแปลผลคะแนนระดับคุณภาพและประสิทธิภาพของนวัตกรรม และแบบสอบถาม ความพึงพอใจ
ต่อนวัตกรรม แปลผลโดยนามาจัดระดับ ๕ ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ซึ่งได้จากการ
แบ่งช่วงคะแนนเฉลี่ย ดังนี้
ระดับมากที่สุด
ระดับมาก
ปานกลาง
ระดับน้อย
ระดับน้อยที่สุด

ช่วงคะแนนเฉลี่ย ๔.๕๐ - ๕.๐๐
ช่วงคะแนนเฉลี่ย ๓.๕๐ - ๔.๔๙
ช่วงคะแนนเฉลี่ย ๒.๕๐ - ๓.๔๙
ช่วงคะแนนเฉลี่ย ๑.๕๐ - ๒.๔๙
ช่วงคะแนนเฉลี่ย ๑.๐๐ - ๑.๔๙

วิธีการประเมินผล
ประเมิ น ความพึ ง พอใจต่ อ นวั ต กรรม โดยรวบรวมข้ อ มู ล ทุ ก ครั้ ง จาก เจ้ า หน้ า ที่ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านที่ แ ผนก
กายภาพบาบัด จานวน ๒ คนและผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ต้องเข้ารับการทากายภาพบาบัดเพื่อฟื้นฟู
สมรรถภาพที่แผนกกายภาพบาบัด โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม จานวน ๓ คน รวมทั้งหมด ๕ คน
วัสดุในการจัดทา
ลาดับ

รายการ

จานวน

๑

ท่อนเหล็ก

๒ ท่อน

๒

แผ่นไม้

๑ แผ่น

ลาดับ

รายการ

จานวน

๓

น็อต

๑๒ ตัว

๔

ผ้า

๒ เมตร

๕

ตีนตุ๊กแก

๒ เมตร

๖

แผ่นเบาะหนัง

๑ เมตร

๗

ฟองน้า

๑๐ ก้อน

๘

สีน้ามัน

๑ กระปุกกลาง

๙

ทินเนอร์

๑ ขวด

๑๐

แปรงทาสี

๒ ด้าม

๑๑

ลวดสลิง

๑๐ เมตร

๑๒

สเปรย์

๑ กระป๋อง

๑๓

เหล็กเดินลวดสลิง
รวม

ผลการศึกษา
วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ได้ทดลองใช้กับกลุ่มผู้จัดทานวัตกรรมเองจานวน ๗ คน พบว่ามีปัญหา
ที่เกิดขึ้นกับการทางานของนวัตกรรมดังนี้ ๑. ผ้ารองสะโพกบาง ทาให้ลวดสลิงที่ดึงตัวผู้ป่วยอาจจะเสียดสี
ผู้ป่วยทาให้รู้สึกเจ็บได้ ๒. เมื่อใช้มอเตอร์ดึงผู้ป่วย พบว่ามอเตอร์มีแรงดึงฝั่งเดียวทาให้ผู้ป่วยเอียงมาทางฝั่ง
มอเตอร์ ๓. เมื่อทดลองใช้เครื่องพยุงยืน พบว่าพื้นไม้ฝั่งตรงข้ามงอขึ้น ต้องมีน้าหนักมาถ่วงเพื่อให้สมดุล ๔. ไม่
สามารถถอดผ้ารองสะโพกมาทาความสะอาดได้ เนื่องจากเย็บติดกับลวดสลิงแบบถาวรเพื่อความแข็งแรง
วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ได้มีการนาเสนอผลงาน รายงานความเรียบร้อยของการทานวัตกรรม ได้
นาเสนอปัญหาที่พบจากการทดลองนวัตกรรมในที่ประชุม ทางอาจารย์ได้แนะนาให้จัดวางมอเตอร์ และเดิน
ลวดสลิงใหม่ เพื่อจะให้เกิดแรงยกทั้งสองข้าง และให้เกิดแรงสมดุลเมื่อยกผู้ป่วยขึ้น
ผลจากการทดลองใช้นวัตกรรมแล้วพบปัญหาดังกล่าว จึงไม่สามารถนานวัตกรรมไปทดลองใช้กับ
ผู้ป่วยได้ และกาลังอยู่ในขั้นตอนปรับแก้นวัตกรรมตามคาแนะนาของอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

การนาผลงานไปใช้ประโยชน์
ผลจากจากผลิตนวัตกรรมสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ดังนี้
๑. ใช้เป็นเครื่องมือในการฝึกยืนทรงตัว ซึ่งเหมาะสาหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองให้ผู้ป่วยสามารถกลับไป
เคลื่อนไหวร่างกายให้ได้ใกล้เคียงปกติมากที่สุด
๒. พัฒนานวัตกรรมสู่การพัฒนาคุณภาพบริการเพื่อความปลอดภัยและพึงพอใจ
๓. พัฒนานวัตกรรมเพื่อช่วยลดกาลังแรงคนในการช่วยยกผู้ป่วยเพื่อเริ่มฝึกหัดยืน
๔. พัฒนานวัตกรรมเพื่อลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือในการทากายภาพ

ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนานวัตกรรม
๑. ผ้าที่ใช้รองรับน้าหนักบริเวณสะโพกควรเปลี่ยนเป็นผ้าหนา มีความแข็งแรง
๒. ปรับให้มีที่ถ่วงน้าหนักอีกฝั่งเพื่อให้สมดุลขณะที่มีการยกตัวผู้ป่วยขึ้น
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