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บทคัดย่อ
1.ชื่ อเรื่ อง : นวัตกรรม “ครึ่งวงกลมพาเพลิน”
2.ชื่ อผู้จัดทา : นริ ศรา โสะนุ้ย, รี น่า ว่านายรัก, สุ วทิ ย์ เส็นสามารถ
3.หน่วยงาน : แผนกกายภาพบาบัด กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและการบริ การปฐมภูมิ
โรงพยาบาลท่าแพ ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล 91150, rusnidasoh@gmail.com
4.เนื้อหาโดยย่อ :
สิ่ งประดิษฐ์น้ ีจดั ทาขึ้นเพื่อใช้กบั กลุ่มผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่ งมีแนวโน้มการเข้ารับ
รับบริ การที่แผนกกายภาพบาบัด โรงพยาบาลท่าแพเพิม่ ขึ้นทุกปี ซึ่ งผูป้ ่ วยเหล่านี้จะมีกล้ามเนื้ออ่อน
แรง โดยเฉพาะกล้ามเนื้อแขน ซึ่ งต้องทากายภาพบาบัดเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ โดย
เครื่ องมือปกติที่ใช้กนั อยูท่ วั่ ไป มีขนาดใหญ่ ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ผูป้ ่ วยต้องเดินทางมากายภาพ
ที่โรงพยาบาลเท่านั้น ทาให้เป็ นข้อจากัดในการฝึ กกายภาพต่อเนื่อง และราคาเครื่ องที่ค่อนข้างสู ง
ประมาณ 10,000 บาท ผูป้ ่ วยไม่สามารถจัดหามาใช้ได้ แผนกกายภาพบาบัดจึงคิดค้นสิ่ งประดิษฐ์น้ ีที่
เรี ยกว่า “ครึ่ งวงกลมพาเพลิน” ซึ่ งมีงบประมาณค่าจัดทาประมาณ 400 บาท เพื่อใช้ในผูป้ ่ วยที่มีอาการ
อ่อนแรงของแขน ฝึ กการหยิบจับและการเคลื่อนไหวของแขน ฝึ กบริ หารข้อไหล่ เพิ่มช่วงการ
เคลื่อนไหวของหัวไหล่ โดยเป็ นการฝึ กที่มีจุดมุ่งหมาย (Purposeful activity) และใช้ร่วมกับการ
ฝึ ก Hand function training และเพื่อให้ผปู ้ ่ วยสามารถกลับฝึ กที่บา้ นได้ โดยวัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้
ได้แก่ แผ่นไม้กระดานขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 90 เซนติเมตร ท่อเหล็ก แผ่นโพลีคาร์ บอเนต น๊อต เลื่อย
ห่วงม่าน สิ่ ว วิธีทามีดงั นี้ 1.ให้นาท่อเหล็กมาโค้งงอเป็ นรู ปครึ่ งวงกลม 2. ตัดแผ่นโพลีคาร์ บอเนต
เป็ นวงกลม 3. เจาะรู แผ่นไม้ให้รับกับวงของเหล็ก 4.ใส่ แผ่นโพลีคาร์ บอเนตเข้าในวงโค้งของเหล็ก
5. นาเหล็กมาใส่ ในแผ่นไม้ที่เจาะรู ไว้แล้ว 6.ใช้น๊อตยึดเหล็กที่ใส่ ในรู ไม้ 7.ทาสี และเก็บรายละเอียด
ต่างๆ จากนั้นนาไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างซึ่งผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง จานวน 20 ราย
ซึ่ งให้โปรแกรมการฝึ กดังนี้ Intensity : 10 ครั้ง 3 set ฝึ กอาทิตย์ละ3วันเป็ นเวลา 2 เดือน ในแต่ละ
ราย ระยะเวลาการเก็บข้อมูลตั้งแต่ ตุลาคม 2560 – เมษายน 2561 ผลการศึกษาพบว่า “ครึ่ งวงกลม
พาเพลิน” ให้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ ๘๐ และผูป้ ่ วยพึงพอใจ
มากกว่าร้อยละ ๘๐ จึงสามารถสรุ ปได้วา่ “ครึ่ งวงกลมพาเพลิน”สามารถเพิ่มความแข็งแรงในผูโ้ รค
หลอดเลือดสมองได้ เป็ นอุปกรณ์ที่ผลิตจากวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยูใ่ นชุมชน มีความคงทน อายุใช้งาน
นาน ประหยัด สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในผูป้ ่ วยได้จริ ง นอกจากใช้ฟ้ื นฟูผปู ้ ่ วยโรคหลอดเลือด
สมองแล้วยังสามารถพัฒนาไปใช้ในผูป้ ่ วยระบบกล้ามเนื้อและกระดูก ในเด็ก ได้อีก และสามารถ
ถ่ายทอดให้กบั ชุมชน เพื่อที่จะให้ชุมชนฟื้ นฟูคนไข้ได้เอง ลดการมารับบริ การที่โรงพยาบาล และ
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ชุมชนก็สามารถพึ่งพาตนเองได้นาไปสู่ ชุมชนที่เข้มแข็งต่อไป นอกจากนี้แล้ว คนทัว่ ไปก็สามารถ
ใช้ได้เพื่อส่ งเสริ มสุ ขภาพให้มีร่างกายให้แข็งแรง
เอกสารฉบับเต็ม
1. ชื่ อนวัตกรรม : “ครึ่ งวงกลมพาเพลิน”
2. ทีมผู้นาเสนอผลงาน
1) นางสาวนริ ศรา โสะนุย้ ตาแหน่ง นักกายภาพบัด วุฒิ ปริ ญญาตรี โทรศัพท์ 082-266-1321
2) นางสาวรี น่า ว่านายรัก ตาแหน่ง นักกายภาพบัด วุฒิ ปริ ญญาตรี โทรศัพท์ 085-079-2499
3) นายสุ วทิ ย์ เส็นสามารถ ตาแหน่ง นักกายภาพบัด วุฒิ ปริ ญญาตรี โทรศัพท์ 089-298-2943
แผนกกายภาพบาบัด กลุ่มงานเวชศาสตร์ ครอบครัวและบริ การด้านปฐมภูมิ รพ.ท่าแพ
155 หมู่ 2 ถนน ฉลุง - ละงู ต.ท่าแพ อาเภอท่าแพ จังหวัดสตูล โทรศัพท์ 074-787444-505
3. บทนา
ในประเทศไทย โรคหลอดเลือดสมองเป็ นสาเหตุของโรคที่ก่อให้เกิดความสู ญเสี ยอัน
เนื่องมาจากการตาย ก่อนวัยอันควรสู งเป็ นอันดับ 1 ในเพศหญิงและสู งเป็ นอันดับ 2 ในเพศชาย จาก
รายงานของสานักนโยบายและ ยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข พบว่าอัตราตาย
ด้วยโรคหลอดเลือดสมองต่อประชากรแสนคน ใน ภาพรวม ปี พ.ศ. 2557 – 2559 เท่ากับ 38.63,
43.28 และ 43.54 ตามลาดับ จะเห็นได้วา่ อัตราตายด้วย โรคหลอดเลือดสมองนั้นเพิ่มขึ้นทุกปี
จากสถิติในปี งบประมาณ 2555-2560 มีผปู ้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง มารับบริ การที่แผนก
กายภาพบาบัดในโรงพยาบาลท่าแพ จานวน 4, 6, 7, 8, 11 และ 15 คน ตามลาดับ ซึ่ งจะเห็นได้วา่ มี
จานวนผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้นในทุกๆปี จากสถานการณ์ดงั กล่าว แสดงให้เห็นว่าโรค
หลอดเลือดสมองเป็ นภัยที่กาลังคุกคามประชากรทัว่ โลก รวมถึงประเทศไทย ทั้งนี้เพราะโรคหลอด
เลือดสมองเป็ นสาเหตุการเสี ยชีวติ อันดับต้นๆ และยังเป็ นโรคที่สามารถ เกิดได้กบั ประชากรทุกคน
และทุกวัย ผูท้ ี่รอดชีวิตจากโรคนี้จะได้รับผลกระทบทั้งทางด้านร่ างกาย จิตใจ และสังคม ในผูป้ ่ วย
บางรายเกิดความพิการกลายเป็ นภาระให้กบั คนในครอบครัว ทาให้เกิดความสู ญเสี ยทางเศรษฐกิจ จึง
เป็ นปั ญหาที่ทุกคนควรตระหนักและร่ วมกันดูแลป้ องกัน และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ดังนั้นทางแผนกกายภาพบาบัดโรงพยาบาลท่าแพจึงได้คิดค้นพัฒนานวัตกรรมขึ้นเพื่อเป็ น
อุปกรณ์ฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขน ที่สามารถใช้แทนเครื่ องใหญ่ๆ ได้ และ ประหยัด
ค่าใช้จ่าย สามารถทาใช้เองได้ ก็จะทาให้คนไข้ได้มีการดูแลตนเองเพิ่มมากขึ้น ป้ องกัน ลดปั จจัย
เสี่ ยง ลดความพิการและเสี ยชีวติ จากโรคหลอดเลือดสมองได้ จึงได้ประดิษฐ์นวัตกรรมแบบ
ผลิตภัณฑ์ (Product innovation) ขึ้นมา ชื่อ “ครึ่ งวงกลมพาเพลิน” ซึ่งเป็ นอุปกรณ์ที่ใช้ฟ้ื นฟูผปู ้ ่ วยที่มี
อาการอ่อนแรงของแขนเพื่อฝึ กหยิบจับและการเคลื่อนไหวของแขน เช่น ผูป้ ่ วยอัมพาต ผูป้ ่ วยไหล่
ติด ที่สามารถฝึ กบริ หารข้อไหล่ เพิ่มช่วงการเคลื่อนไหวของหัวไหล่ ผูป้ ่ วยที่เส้นประสาทถูกกดทับ
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ส่ งผลให้แขนและมืออ่อนแรง เป็ นต้น เป็ นการเพิ่มความแข็งแรง และเป็ นการฝึ กที่มีจุดหมาย
ร่ วมกับการฝึ ก hand function training
วัตถุประสงค์ในการจัดทาสิ่ งประดิษฐ์ “ครึ่ งวงกลมพาเพลิน”
1. ใช้ในผูป้ ่ วยที่มีอาการอ่อนแรงของแขน เพื่อฝึ กการหยิบจับและการเคลื่อนไหวของ
แขน เช่น ผูป้ ่ วยอัมพาต
2. ใช้เพื่อฝึ กบริ หารข้อไหล่ เพิ่มช่วงการเคลื่อนไหวของหัวไหล่ โดยเป็ นการฝึ กที่มี
จุดมุ่งหมาย (Purposeful activity)
3.ใช้ร่วมกับการฝึ ก Hand function training
4. เพื่อให้ผปู ้ ่ วยสามารถกลับไปทากิจวัตรประจาวันได้
5.เพื่อลดค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาล
4.วัสดุและวิธีการ
ขั้นตอนการดาเนิ นงาน
1.ประชุมทีมคณะทางานเพื่อวางแผนการจัดทานวัตกรรม
2.เก็บข้อมูลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองที่มารับบริ การที่แผนกกายภาพบาบัด
3.จัดทานวัตกรรม ครึ่ งวงกลมพาเพลิน โดยมีการวัดกาลังกล้ามเนื้อก่อนและหลังการใช้
นวัตกรรม
วัสดุ อุปกรณ์
- แผ่นไม้กระดานนิ้วครึ่ งแปด ยาว 90 เซนติเมตร
- ท่อเหล็กโค้งงอ
- แผ่นโพลีคาร์ บอเนต
- น๊อต
- เลื่อย
- ห่วงม่าน
- สิ่ ว
วิธีทา
1.ดัดเหล็กให้เป็ นครึ่ งวงกลม
2. ตัดแผ่นโพลีคาร์ บอเนตเป็ นวงกลม
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3. เจาะรู แผ่นไม้ให้ทากับวงของเหล็ก
4.ใส่ แผ่นโพลีคาร์ บอเนตเข้าในวงโค้งของเหล็ก
5. นาเหล็กมาใส่ ในแผ่นไม้ที่เจาะรู ไว้แล้ว
6.ใช้น๊อตยึดเหล็กที่ใส่ ในรู ไม้
7.ทาสี และเก็บรายละเอียดต่างๆ
รวมราคา คิดเป็ นเงิน 400 บาท
วิธีการใช้ และการพัฒนาต่อเนื่อง
ให้ผปู ้ ่ วยหยิบแผ่นโพลีคาร์ บอเนตทีละแผ่น
พาเคลื่อนตามเหล็กที่โค้งงอเป็ นครึ่ ง วงกลม จนหมด และทาสลับกัน เพิม่ ความยากโดยถอดห่วง
ม่านออก และให้ผหู ้ ยิบทีละอันเช่นเดิม
เทคนิค
เมื่อผูป้ ่ วยทาได้คล่องแล้ว สามารถเพิ่มความท้าทายในการฝึ ก โดยการใช้ถุงทรายน้ าหนักที่
เหมาะสมกับผูป้ ่ วย ถ่วงไว้ที่บริ เวณข้อมือผูป้ ่ วย
4. นาไปใช้ในผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง โดยมีจานวนผูป้ ่ วย 20 ราย ซึ่งให้โปรแกรมการ
ฝึ กดังนี้ Intensity : 10 ครั้ง 3 set ฝึ กอาทิตย์ละ 3 วัน เป็ นเวลา 2 เดือน ในแต่ละราย
ระยะเวลาการเก็บข้อมูลตั้งแต่ ตุลาคม 2560 – เมษายน 2561
5.ประเมินผลหลังการใช้นวัตกรรม
5.ผลการดาเนินงาน

ราคา 400 บาท

ราคา 10,000 บาท

“ครึ่ งวงกลมพาเพลิน” เป็ นอุปกรณ์ที่ผลิตจากวัสดุอุปกรณ์ที่อยูใ่ นชุมชน เน้นประหยัดและ
สามารถใช้ฟ้ื นฟูกบั ผูป้ ่ วยได้ จากที่ทา เป็ นวัสดุที่คงทน อายุการใช้งานได้นาน
รายงานผลการทดลองใช้ “ครึ่ งวงกลมพาเพลิน” กับผูป้ ่ วย ปี งบประมาณ 2561
ที่ ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย.
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1 ร้อยละของกาลังกล้ามเนื้อใน
ผูป้ ่ วยที่ใช้นวัตกรรม
2 ร้อยละของความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้นวัตกรรม

80

97.6 95.3 92.1 93.9 95.1 96.5 95.8

80

100 99.5 100 100 96.8 99.5 98.5

การนาไปใช้ในผูป้ ่ วย
6.สรุ ปบทเรี ยนที่ได้รับ
จากการทานวัตกรรม ครึ่ งวงกลมพาเพลินครั้งนี้ ได้รับความช่วยเหลือเต็มที่จากทีมงานใน
ชุมชนและเจ้าหน้าที่แผนกกายภาพบาบัด ทาให้ได้สาเร็ จลุล่วงไปด้วยดี ญาติของผูป้ ่ วยสามารถ
กลับไปทาอุปกรณ์ที่ใช้ฝึกเองได้ที่บา้ น แต่ในการเก็บข้อมูลซึ่ งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็ นผูป้ ่ วยโรคหลอด
เลือดสมองที่เป็ นรายใหม่ ซึ่ งบางรายมีกาลังเกรดกล้ามเนื้ อไม่ถึงเกรด 2 จึงไม่ได้เข้าร่ วม เนื่องจาก
นวัตกรรมนี้มีขอ้ จากัด คือ ผูฟ้ ้ื นฟูสามารถนัง่ ได้ เกรดกาลังกล้ามเนื้อเกรด 2 ขึ้นไป
ข้อเสนอแนะ : พัฒนาอุปกรณ์ที่มีน้ าหนักเบากว่านี้เพื่อที่จะสามารถพกพาง่าย ง่ายต่อการ
เคลื่อนย้าย, สามารถนาไปใช้ในผูป้ ่ วยกลุ่มอื่นๆ เช่น ไหล่ติด, pakinson เป็ นต้น ,แผ่นโพลี
คาร์ บอเนตน่าจะเปลี่ยนเป็ นวงกาไลที่มีสีสันให้ง่ายต่อการหยิบจับและเพิ่มความสนใจมากขึ้น
การประยุกต์ใช้ : สามารถนานวัตกรรมไปใช้ในผูป้ ่ วยได้จริ ง แทนการซื้ อเครื่ องมือฟื้ นฟูที่
แพงกว่า นอกจากใช้ฟ้ื นฟูผปู ้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองแล้วยังสามารถพัฒนาไปใช้ในผูป้ ่ วยระบบ
กล้ามเนื้อและกระดูกในเด็กได้ และสามารถถ่ายทอดให้กบั ชุมชน เพื่อที่จะให้ชุมชนฟื้ นฟูคนไข้ได้
เอง ลดการมารับบริ การที่โรงพยาบาล และชุมชนก็สามารถพึ่งพาตนเองได้นาไปสู่ ชุมชนที่เข้มแข็ง
ต่อไป นอกจากนี้แล้ว คนทัว่ ไปก็สามารถใช้ได้เพื่อส่ งเสริ มสุ ขภาพให้มีร่างกายให้แข็งแรง
7.เอกสารอ้างอิง
1.นวลอนงค์ ชัยปิ ยะพร.การทดสอบกาลังกล้ามเนื้อด้วยมือ.กรุ งเทพ;ลิฟวิง่ ทรานส์ มีเดีย
,2541.
2.Kisner C and Colby LA. Therapeutic exercise; foundations and techniques .5th ed:
United states of American:F.A.Davis Company 2007)
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ภาคผนวก
ผลลัพธ์ ของการดาเนินงาน
ลา
ผู้ป่วย
กาลัง
กาลัง
ลา
ผู้ป่วย
กาลัง
ดับ
กล้ ามเนื้อ กล้ ามเนื้อ ดับ
กล้ ามเนื้อ
ก่ อนใช้
หลังใช้
ก่ อนใช้
1 ผูป้ ่ วยหญิงไทยคู่
Gr.4
Gr.5
11 ผูป้ ่ วยหญิงไทยเดียว Gr.2
2 ผูป้ ่ วยชายไทยคู่
Gr.2
Gr.3
12 ผูป้ ่ วยหญิงไทยคู่
Gr.2
3 ผูป้ ่ วยชายไทยคู่
Gr.2
Gr.3
13 ผูป้ ่ วยหญิงไทยคู่
Gr.2
4 ผูป้ ่ วยหญิงไทยคู่
Gr.2
Gr.3
14 ผูป้ ่ วยชายไทยคู่
Gr.2
5 ผูป้ ่ วยชายไทยคู่
Gr.3
Gr.5
15 ผูป้ ่ วยหญิงไทยคู่
Gr.3
6 ผูป้ ่ วยหญิงไทยคู่
Gr.2
Gr.3
16 ผูป้ ่ วยหญิงไทยคู่
Gr.2
7 ผูป้ ่ วยหญิงไทยคู่
Gr.2
Gr.3
17 ผูป้ ่ วยชายไทยคู่
Gr.2
8 ผูป้ ่ วยชายไทยคู่
Gr.3
Gr.4
18 ผูป้ ่ วยหญิงไทยคู่
Gr.2
9 ผูป้ ่ วยชายไทยคู่
Gr.3
Gr.4
19 ผูป้ ่ วยชายไทยคู่
Gr.2
10 ผูป้ ่ วยชายไทยคู่
Gr.2
Gr.3
20 ผูป้ ่ วยหญิงไทยเดียว Gr.2
ตารางแสดงนิยามและความหมายในการทาหน้าที่ของกล้ามเนื้อในลาดับขั้นของเกรดระบบต่างๆ
ระบบเกรด
นิยาม
ความหมาย
MRC
Lovett
ไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆ และคลาไม่พบการหดตัวของ ไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆ
0
Zero(0)
เส้นใยกล้ามเนื้อ
ไม่มีการเคลื่อนที่ของส่ วนนั้นๆ แต่คลาพบการหดตัว
อ่อนแรงมากที่สุด
1
Trace(T)
ของกล้ามเนื้อเล็กน้อย
เคลื่อนที่ได้โดยไม่มีแรงต้านจากแรงโน้มถ่วงโลก
อ่อนแรงมาก
2
Poor(P)

กาลัง
กล้ ามเนื้อ
หลังใช้
Gr.4
Gr.3
Gr.3
Gr.4
Gr.5
Gr.3
Gr.5
Gr.3
Gr.4
Gr.3

Kendall
0%
20%
40%

เคลื่ อ นที่ ต ้า นแรงโน้ ม ถ่ ว งโลกได้ต ลอดช่ ว งการ
เคลื่อนไหว แต่ไม่สามารถต้านแรงจากผูท้ ดสอบได้

อ่อนแรงปานกลาง

3

Fair(F)

60%

เคลื่ อ นที่ ต ้า นแรงโน้ ม ถ่ ว งโลกได้ต ลอดช่ ว งการ
เคลื่อนไหว และสามารถต้านแรงจากผูท้ ดสอบได้บา้ ง

อ่อนแรงเล็กน้อย

4

Good(G)

80%

แข็งแรงปกติ เคลื่อนที่ตา้ นแรงโน้มถ่วงโลกได้ตลอด
ช่ ว งการเคลื่ อ นไหว และสามารถต้า นแรงจากผู ้
ทดสอบได้เต็มที่ตามกาลังของกล้มเนื้อปกติ

แข็งแรงปกติ

5

Normal(N)

100%

7

เกรด
5 = N (Normal)
4 = G (Good)
3 = F (Fair)
2 = P (Poor)
1 = T (Trace)
0 = Z (Zero)

ความหมาย
สามารถเคลื่อนข้อต่อได้ตลอดช่วงการเคลื่อนไหวต้านแรงโน้มถ่วงโลก และแรงต้านจากผูท้ ดสอบได้เต็มที่
สามารถเคลื่อนข้อต่อได้ตลอดช่วงการเคลื่อนไหวต้านแรงโน้มถ่วงโลก และแรงต้านจากผูท้ ดสอบได้บา้ ง
สามารถเคลื่อนข้อต่อได้ตลอดช่วงการเคลื่อนไหวต้านแรงโน้มถ่วงโลกได้
สามารถเคลื่อนข้อต่อได้ตลอดช่วงการเคลื่อนไหว โดยปราศจากแรงโน้มถ่วงโลกและแรงต้านภายนอก
เห็นหรื อคลาการหดตัวของกล้ามเนื้อได้ แต่ไม่มีการเคลื่อนที่ของข้อต่อ
กล้ามเนื้อไม่สามารถหดตัวได้ คลาไม่พบการเปลี่ยนแปลงใด

