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๙. ผลงำนท่ีน ำเสนอ เป็นส่วนหน่ึงของกำรศึกษำหรือไม่ 

 ไม่เป็น  เป็นส่วนหน่ึงของวทิยำนิพนธ์ปริญญำโท/เอก 

 เป็นส่วนหน่ึงของกำรสอบวฒิุบตัรของแพทยป์ระจ ำบำ้นหรือแพทยป์ระจ ำบำ้นต่อยอด 
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แบบฟอร์มการเสนอผลงานนวตักรรม/CQI 

โครงการประกวดผลงานคุณภาพ ประจ าปี ๒๕๕๙ 

1. ช่ือผลงาน/โครงการพฒันา: คู่มือกำรออกก ำลงักำยกลำ้มเน้ือมือและแขนส ำหรับผูป่้วยอมัพำต 

2. ค าส าคัญ : ออกก ำลงักำย, โรคหลอดเลือดสมอง, อมัพำต, ฝึกกำรใชมื้อและแขน 

3. ภาพรวม : 

ปัญหำ  

โรคอมัพำตหรือโรคหลอดเลือดสมองเป็นหน่ึงในโรคล ำดบัตน้ของผูม้ำเขำ้รับบริกำรของแผนก

กำยภำพบ ำบดั ทำงระบบประสำท ผูป่้วยกลุ่มน้ีมีควำมตอ้งกำรในกำรฟ้ืนฟูแขนและขำขำ้งอ่อนแรง

ในช่วง 6 เดือนแรกหลงัจำกกำรเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ซ่ึงเป็นช่วงท่ีผูป่้วยจะสำมำรถฟ้ืนตวัไดดี้ท่ีสุด 

แต่ดว้ยจ ำนวนผูเ้ขำ้รับบริกำรจ ำนวนมำกท ำให้ไม่สำมำรถให้กำรรักษำผูป่้วยไดอ้ยำ่งต่อเน่ือง กำรรักษำ

ส่วนใหญ่จึงเน้นให้ผูป่้วยสำมำรถช่วยเหลือตนเองเบ้ืองตน้ในกำรเคล่ือนไหวบนเตียง กำรนั่ง กำรยืน

และกำรเดิน โดยละท่ีจะกระตุน้กำรใช้แขนและมือไวใ้นช่วงสุดทำ้ยของกำรรักษำซ่ึงท ำให้ผูป่้วยเสีย

โอกำสในกำรกลบัมำใชมื้อได ้เน่ืองจำกสมองส่วนท่ีควบคุมมือและแขนนั้นมีควำมซับซ้อนมำกท ำให้

จ  ำเป็นท่ีจะตอ้งให้กำรรักษำแบบเฉพำะเจำะจงและสม ่ำเสมอจึงจะกระตุน้ให้กลบัมำใชแ้ขนและมือขำ้ง

อ่อนแรงได ้นอกจำกน้ี ในกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพนั้นอำศยักำรออกก ำลงักำยท่ีเฉพำะเจำะจงโดยพิจำรณำ

จำกหนำ้ท่ีในกำรท ำงำนกลำ้มเน้ือแต่ละมดั ช่วงกำรเคล่ือนไหว ก ำลงักลำ้มเน้ือ เป็นตน้ ท ำให้มีท่ำกำร

ออกก ำลงักำยเป็นจ ำนวนมำก ผูป่้วยส่วนใหญ่จึงมีควำมสับสนและไม่สำมำรถจดจ ำท่ำในกำรออกก ำลงั

กำยท่ีไดห้ลงัจำกเขำ้รับกำรฟ้ืนฟูในแผนกกำยภำพบ ำบดั จึงไม่สำมำรถน ำกลบัไปท ำต่อท่ีบำ้นไดท้  ำให้

ขำดควำมต่อเน่ืองในกำรฟ้ืนฟูร่ำงกำยดำ้นอ่อนแรงใหก้ลบัมำใชก้ำรได ้

เป้ำหมำย 

เป้ำหมำยในกำรพฒันำงำนคร้ังน้ี คือ กำรสร้ำงเคร่ืองช่วยจ ำท่ำกำรออกก ำลงักำยให้แก่ผูป่้วย

โรคอมัพำตให้สำมำรถออกก ำลงักำยได้อย่ำงถูกตอ้งและเหมำะสมแมไ้ม่ได้เขำ้รับกำรรักษำท่ีแผนก

กำยภำพบ ำบัดอย่ำงต่อเน่ือง โดยอำศัยควำมร่วมมือระหว่ำงตัวผู ้ป่วย ญำติหรือผู ้ใกล้ชิดและนัก

กำยภำพบ ำบดั 

 

 



แนวทำงในกำรพฒันำ  

กำรพฒันำกำรใหบ้ริกำรแก่ผูป่้วยกลุ่มน้ีท ำโดยกำรจดัท ำคู่มือกำรออกก ำลงักำยเบ้ืองตน้ส ำหรับ

ผูป่้วยอมัพำตในท่ำทำงกำรออกก ำลงักำยท่ีมีควำมส ำคญัในกำรกระตุน้กำรเคล่ือนไหวของมือและแขน

ขำ้งอ่อนแรงให้แก่ผูป่้วยและท่ำกำรออกก ำลงักำยเพื่อป้องกนักำรเกิดขอ้แทรกซ้อนจำกกำรไม่ไดใ้ชง้ำน

กลำ้มเน้ือมือและแขนขำ้งอ่อนแรงในผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง เช่น อำกำรปวด ขอ้ต่อติดแขง็ เป็นตน้  

4. สาระส าคัญของการพฒันา :  

กำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพในกำรใชมื้อและแขนดำ้นอ่อนแรงของผูป่้วยอมัพำตนั้นตอ้งอำศยักำรออก

ก ำลงักำยท่ีเฉพำะเจำะจงโดยพิจำรณำจำกหน้ำท่ีในกำรท ำงำนกล้ำมเน้ือแต่ละมดั ช่วงกำรเคล่ือนไหว 

ก ำลงักลำ้มเน้ือ เป็นตน้ ท ำให้มีท่ำกำรออกก ำลงักำยเป็นจ ำนวนมำก ผูป่้วยส่วนใหญ่จึงมีควำมสับสน

และไม่สำมำรถจดจ ำท่ำในกำรออกก ำลงักำยท่ีไดห้ลงัจำกเขำ้รับกำรฟ้ืนฟูในแผนกกำยภำพบ ำบดั จึงไม่

สำมำรถน ำกลบัไปท ำต่อท่ีบำ้นได้ นอกจำกน้ี มีจ  ำนวนผูเ้ขำ้รับบริกำรของแผนกกำยภำพบ ำบดัเป็น

จ ำนวนมำกจึงไม่สำมำรถใหก้ำรรักษำไดอ้ยำ่งต่อเน่ือง ท ำให้ผูป่้วยเสียโอกำสในกำรฟ้ืนตวัเม่ือเลยระยะ 

6 เดือนแรกหลงัเกิดโรคหลอดเลือดสมองไปแลว้ จึงเกิดแนวควำมคิดในกำรสร้ำงบนัทึกช่วยจ ำท่ำกำร

ออกก ำลงักำยใหก้บัผูป่้วยกลุ่มน้ี ใหส้ำมำรถน ำกลบัไปท ำเองไดท่ี้บำ้น 

 โดยกำรออกแบบคู่มือในกำรออกก ำลงักำยพื้นฐำนในกำรกระตุน้กำรควบคุมกำรท ำงำนของ

กลำ้มเน้ือมือและแขนดำ้นอ่อนแรงส ำหรับผูป่้วยอมัพำตจำกโรคหลอดเลือดสมอง แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน 

คือ กำรออกก ำลงักำยพื้นฐำนเพื่อป้องกนักำรเปล่ียนแปลงควำมยำวกลำ้มเน้ือของผูป่้วยเน่ืองจำกกำร

ไม่ไดใ้ช้งำน และกำรออกก ำลงักำยพื้นฐำนเพื่อกระตุน้ให้เกิดกำรท ำกิจกรรมส ำหรับมือและแขนดำ้น

อ่อนแรง โดยคู่มือจะมีภำพแสดงท่ำกำรออกก ำลงักำยประกอบค ำบรรยำยสั้ นๆ เขำ้ใจได้ง่ำย เพื่อให้

ผูป่้วยสำมำรถท ำไดเ้องแมไ้ม่ไดม้ำรับกำรรักษำทำงกำยภำพบ ำบดัอยำ่งต่อเน่ือง ซ่ึงนกักำยภำพบ ำบดัจะ

เป็นผูเ้ลือกท่ำกำรออกก ำลงักำยท่ีเหมำะสมกบัระดบัควำมสำมำรถของผูป่้วยแต่ละรำย โดยจะสอนใหแ้ก่

ทั้งตวัผูป่้วยโดยตรงและญำติเพื่อให้สำมำรถช่วยเหลือผูป่้วยได ้โดยให้ผูป่้วยตอ้งบนัทึกกำรออกก ำลงั

กำยท่ีไดท้  ำลงในตำรำงบนัทึกกิจกรรมทุกคร้ังและน ำมำทุกคร้ังเม่ือมีนดัฟ้ืนฟูท่ีแผนกกำยภำพบ ำบดั 

 

 



ภำพแสดงท่ำกำรออกก ำลงักำยพื้นฐำนส ำหรับมือและแขน 

    

ท่ำท่ี 1 ท่ำท่ี 2 ท่ำท่ี 3 ท่ำท่ี 4 

    

ท่ำท่ี 5 ท่ำท่ี 6 ท่ำท่ี 7 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ำท่ี 8 ท่ำท่ี 9 ท่ำท่ี 10 ท่ำท่ี 11 

 

 

 



5. ผลลพัธ์:  

ผลกำรด ำเนินงำนพบวำ่ ผูป่้วยท่ีออกก ำลงักำยกลำ้มเน้ือมือและแขนขำ้งอ่อนแรงอยำ่งสม ่ำเสมอ

อยำ่งนอ้ย  5 คร้ังต่อสัปดำห์ สำมำรถควบคุมกำรท ำงำนของขอ้ต่อหวัไหล่ ขอ้ศอก ขอ้มือและน้ิวมือไดดี้

ข้ึน สำมำรถเพิ่มองศำกำรเคล่ือนไหวของขอ้ต่อต่ำงๆ ของมือและแขนขำ้งอ่อนแรงได้ท ำให้สำมำรถ

ป้องกนักำรเกิดขอ้ติดและอำกำรแทรกซ้อนจำกกำรไม่ไดใ้ชง้ำนแขนขำ้งอ่อนแรงได ้นอกจำกน้ี ในกำร

ประเมินตนเองพบวำ่ผูป่้วยมีควำมมัน่ใจวำ่จะสำมำรถออกก ำลงักำยไดถู้กตอ้งมำกข้ึนเม่ือประเมินก่อน

และหลงัเขำ้ร่วมโครงกำร แสดงให้เห็นว่ำกำรใช้คู่มือประกอบกำรออกก ำลงักำยมีส่วนช่วยให้ผูป่้วย

จดจ ำท่ำกำรออกก ำลงักำยไดดี้มำกข้ึน 

6. บทเรียนทีไ่ด้รับ : 

ควำมส ำเร็จในกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพผูป่้วยอมัพำตให้กลบัมำใชแ้ขนและขำดำ้นอ่อนแรงไดน้ั้น

ตอ้งอำศยัควำมร่วมมือระหวำ่งตวัผูป่้วยเอง ญำติหรือผูใ้กลชิ้ดและนกักำยภำพภำพบ ำบดั โดยผูป่้วยนั้น

ตอ้งมีทศันะคติท่ีดี มีควำมขยนัและควำมใส่ในกำรออกก ำลงักำยอย่ำงสม ่ำเสมอ ญำติและผูใ้กลชิ้ดมี

ส่วนในกำรกระตุน้ให้ผูป่้วยเกิดก ำลงัใจในกำรใช้ชีวิตและช่วยเหลือในกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวนัและ

ส่วนสุดทำ้ยคือ นกักำยภำพบ ำบดัผูใ้ห้กำรรักษำท่ีสำมำรถเลือกให้กำรรักษำท่ีเหมำะสมกบัผูป่้วยแต่ละ

รำยได ้ 

7. การติดต่อกบัทมีงาน :  

กำรด ำเนินงำนอำศยักำรส่ือสำรพูดคุยโดยตรงระหวำ่งนกักำยภำพบ ำบดั ตวัผูป่้วยและญำติเม่ือ

เกิดปัญหำหรือเกิดควำมไม่เขำ้ใจในขั้นตอนกำรท ำงำน 

 

 

 

 

 

 


