งานประจาสู่ งานวิจัย (Routine to Research)
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาถุงมือช่วยจับขณะปั่ นจักรยานมือสาหรับผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองเรื้ อรังที่มี
ปัญหาภาวะอัมพาตของมือ
ชื่อภาษาอังกฤษ : Glove for hold on hand bicycle in chronic Stroke Patients with Plegic Hand
ชื่ อผู้วจิ ัย : นางสาวธิดารัตน์ ธรรมตา
หน่ วยงาน : กิจกรรมบาบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้ นฟู โรงพยาบาลดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
ความเป็ นมาและความสาคัญ
ปั จจุบนั ประชากรทัว่ โลก ป่ วยเป็ นโรคหลอดเลือดสมองจานวน 17 ล้านคน เสี ยชี วิตจากโรคหลอด
เลือดสมองจานวน 6.5 ล้านคน และมีชีวติ รอดจากโรคหลอดเลือดสมองจานวน 26 ล้านคน ซึ่ งผูท้ ี่มีชีวิตรอด
จากโรคหลอดเลือดสมอง จานวนมากได้รับผลกระทบทั้งทางด้านสภาพร่ างกาย จิตใจ จากสถิติสาธารณสุ ข
กระทรวงสาธารณสุ ข ปี พ.ศ.2551 พบว่า โรคหลอดเลื อ ดสมองเป็ นสาเหตุ ก ารเสี ย ชี วิ ตอัน ดับ ที่ 4 ใน
ประชากรไทย ผูป้ ่ วยที่รอดชี วิตส่ วนหนึ่ งมักมีความพิการหลงเหลื ออยู่ ทาให้เกิ ดความบกพร่ องในการทา
ห

น้

า

ที่

ด้านต่าง ๆ ของร่ างกาย เกิดปั ญหาทางสมรรถนะด้านต่างๆ เช่น การเคลื่อนไหว การมอง การฟัง การพูด และ
ผูป้ ่ วยกว่า 60% จะเกิ ดความพิการอย่างใดอย่างหนึ่ งติ ดตัวตลอดชี วิต แม้จะหายป่ วยจากโรคหลอดเลื อด
สมองแล้วก็ตาม ทาให้มีผลกระทบต่อการช่ วยเหลื อตนเองในชี วิตประจาวัน เป็ นภาระต่อครอบครั วและ
สังคม อย่างไรก็ดีถา้ ผูป้ ่ วยได้รับการดูแลรักษาที่ถูกต้องและรวดเร็ วตั้งแต่แรกจะสามารถลดอัตราการตาย
หรื อพิการลงได้มาก และสามารถกลับไปใช้ชีวิตในครอบครัวและสังคมได้
เมื่อป่ วยเป็ นโรคหลอดเลื อดสมอง อาการของผูป้ ่ วยแต่ละรายจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กบั ว่ารอยโรค
เกิดขึ้นบริ เวณตาแหน่งใดของสมอง อาการบางอย่างก็อาจจะเหลื อติดตัวเป็ นความบกพร่ องพิการไปตลอด
ชีวติ ขึ้นอยูก่ บั พยาธิ สภาพของโรค ระยะเวลาที่เริ่ มได้รับการรักษา ระยะเวลาที่เริ่ มทาการบาบัดฟื้ นฟู วิธีที่ทา
การบาบัดฟื้ นฟู และปั จจัยอื่นๆอีกมาก อาการทัว่ ไปที่เกิดจากโรคหลอดเลื อดสมอง คือ อาการแขนขาอ่อน
แรง ร่ างกายครึ่ งซี กซ้ายหรื อขวาซี กใดซี กหนึ่งจะอ่อนแรง (อัมพฤกษ์อมั พาตครึ่ งซี ก) ซึ่ งเป็ นอาการที่พบเห็น
ได้มากที่สุดในบรรดาอาการต่างๆที่เกิ ดขึ้นกับผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง อาจมีอาการกล้ามเนื้ อเกร็ งด้วย
เช่น กล้ามเนื้ อบางมัดอาจะหดเกร็ งและขยับโดยที่สมองไม่ได้สั่งการ หรื อนิ้ วมืออาจจิกเกร็ งโดยไม่รู้สึกตัว
การบาบัดฟื้ นฟู จะต้องทากายภาพบาบัดและกิจกรรมบาบัดเพื่อฟื้ นฟูอาการอ่อนแรง วัตถุประสงค์หลักของ

เวชศาสตร์ ฟ้ื นฟู คือการบาบัดฟื้ นฟูสมรรถนะที่สูญเสี ยไปของผูป้ ่ วยให้ฟ้ื นคืนกลับมาได้มากที่สุด และเพื่อ
ช่ วยรั กษาสมรรถนะที่ได้รับการฟื้ นฟูมาแล้วนั้น ให้ไม่เสื่ อมหรื อถดถอยลงไปกว่าเดิ ม หนึ่ งในการบาบัด
ฟื้ นฟูผปู ้ ่ วย คือ การฝึ กออกกาลังกายกล้ามเนื้อส่ วนบนของร่ างกาย นักกิจกรรมบาบัดมีบทบาทสาคัญในการ
ฝึ กเพื่อฟื้ นฟูในส่ วนของแขน มือและนิ้ ว โดยการให้ผปู ้ ่ วยใช้แขน มือและนิ้ วเพื่อทากิจกรรมหรื อเล่นเกมส์
ต่างๆ การขยับข้อต่อต่างๆ ในแขนและมือด้านที่อ่อนแรง ให้เคลื่ อนไหวอย่างครบถ้วน เช่ น ข้อมือ นิ้ วมือ
ข้อศอก และหัวไหล่ เพื่อป้ องกันภาวะข้อติด เช่น กิจกรรมการยกแขนและมือสองข้างพร้อมกันในทิศทางขึ้น
และลง รวมไปถึงการใช้อุปกรณ์ออกกาลังกาย เช่น จักรยานมือ เพื่อเพิ่มช่วงการเคลื่อนไหวของแขนและมือ
และเพิ่มกาลังกล้ามเนื้อ
จากการฝึ กฟื้ นฟูส ภาพผูป้ ่ วยโรคหลอดเลื อดสมองที่ มี ปัญหาการใช้แขนและมือโดยใช้ การปั่ น
จักรยานมือ พบว่า อุปกรณ์ดงั กล่าวช่วยให้ผปู ้ ่ วยมีการฟื้ นฟูในส่ วนของกาลังกล้ามเนื้ อส่ วนบนของร่ างกาย
ได้ดี และผูป้ ่ วยสามารถทาได้เองในขณะฝึ กโดยอาศัยการพันผ้ายืดในมือข้างที่อ่อนแรงเพื่อไม่ให้มือหลุ ด
ออกจากมือจับ แต่การใช้จกั รยานมือต้องใช้ผา้ ยืดในการพันมือข้างที่อ่อนแรงไว้เพื่อให้จบั ได้มนั่ คง มักจะมี
ความยุ่งยากในขณะใช้งาน บางครั้งเกิ ดความล่ าช้าต่อการปฏิ บตั ิ งาน หรื อเมื่ อผูป้ ่ วยรู ้ สึกไม่สบายมื อ จะ
ปรับแก้ไขได้ไม่สะดวก และผูป้ ่ วยไม่สามารถทาได้ดว้ ยตนเอง การพัฒนาถุงมือช่วยจับขณะปั่ นจักรยานมือ
สาหรับผูป้ ่ วยโรคหลอดเลื อดสมองเรื้ อรังที่มีปัญหาภาวะอัมพาตของมือที่ราคาไม่แพง ใช้งานสะดวก จึงมี
ความสาคัญ และจากปั ญหาดังกล่าว คณะผูว้ ิจยั จึงพัฒนา “ถุงมือปั่ นไม่หลุด” เพื่อเกิ ดความสะดวกในการ
บาบัดรักษาผูป้ ่ วย ปรับแก้ไขได้ง่าย ทั้งยังมีขนาดกะทัดรัด ดูแลรักษาง่าย ผูป้ ่ วยสามารถนาไปปรับใช้เองที่
บ้านได้ และมีราคาถูกเมื่อเทียบกับผ้ายืด (Bandage) ที่ใช้ในการทางานปั จจุบนั ซึ่ งมีราคาสู งกว่า และใช้งาน
ยากกว่า โดยหวังว่าผลที่ได้จากการพัฒนานวัตกรรมในครั้งนี้ จะเป็ นประโยชน์แก่นกั กิจกรรมบาบัดในการ
นาไปประยุกต์ใช้ในการรักษาผูป้ ่ วยและเป็ นแนวทางในการศึกษาและดาเนินงานวิจยั ต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนานวัตกรรม “ถุงมือปั่ นไม่หลุด”
2. เพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ของการใช้นวัตกรรมสาหรั บผูป้ ่ วยโรคหลอดเลื อดสมองเรื้ อรั งที่ มี
ปัญหาภาวะอัมพาตของมือ
ขอบเขตการวิจัย
การวิ จ ัย ครั้ งนี้ เป็ นการวิ จ ัย เชิ ง พัฒ นา ประกอบด้ว ย 1.ระยะวิเ คราะห์ ส ถานการณ์ แ ละพัฒ นา
2.ระยะดาเนินการ 3. ระยะประเมินผล โดยศึกษาในกลุ่มผูป้ ่ วยผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองเรื้ อรังที่มีปัญหา
ภาวะอัมพาตของมือ ที่ใช้เครื่ องออกกาลังจักรยานมือ ภายในกลุ่มงานเวชกรรมฟื้ นฟู โรงพยาบาลดอยเต่า
จานวน 5 คน

คาสาคัญ
โรคหลอดเลือดสมอง, ถุงมือปั่ นไม่หลุด, อัมพาตครึ่ งซีก, จักรยานมือ, กิจกรรมบาบัด
เอกสารทีเ่ กีย่ วข้ อง
โรคหลอดเลือดสมอง หมายถึงภาวะที่สมองขาดออกซิ เจนเนื่ องมาจากเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอ ทา
ให้สมองส่ วนดังกล่าวตายภายในไม่กี่นาที อาการของโรคจะเกิดบริ เวณของร่ างกายที่ควบคุมด้วยสมองส่ วน
นั้น เช่น อาการอ่อนแรงโดยเฉี ยบพลัน อ่อนแรงหรื อชาบริ เวณใบหน้า แขน หรื อขา พูดลาบาก หรื อไม่เข้าใจ
คาพูด หรื อมีปัญหาเรื่ องการมองเห็น
โรคหลอดเลื อดสมอง เป็ นภาวะเร่ ง ด่ วนที่ ตอ้ งรี บให้ก าร
รักษาเนื่องจากหากรักษาช้าจะทาให้เซลล์สมองตาย เกิดความพิการ
ตามมา อาจจะรุ นแรงถึงกับเสี ยชีวติ
โรคหลอดเลือดสมอง แบ่งออกเป็ นชนิดใหญ่ๆได้สามชนิดคือ
1.สมองขาดเลือด (Ischemic Stroke)
กลุ่มโรคหลอดเลื อดสมอง ที่เกิดจากสมองขาดเลื อด เนื่ องจากหลอดเลือดสมองตีบ หรื อมีลิ่มเลือด
อุดสมอง โรคนี้จะทาให้เกิดอาการอัมพาตเฉี ยบพลัน ผูป้ ่ วยอาจสู ญเสี ยความสามารถในการพูดและหรื อการ
มองเห็น ภาวะสมองขาดเลื อดมีสาเหตุจากการที่ร่างกายไม่สามารถลาเลียงเลือดไปเลี้ ยงสมองได้ เนื่ องจาก
เกิ ดการอุดตันของเส้นเลือด ส่ งผลให้ออกซิ เจนและสารอาหารอื่นไม่สามารถขึ้นไปเลี้ ยงสมองได้เพียงพอ
ประมาณ 1ใน 3 ของผูป้ ่ วย มักมีอาการของภาวะสมองขาดเลือดชัว่ คราว นามาก่อน
2.เลือดออกในสมอง (Hemorrhagic Stroke)
การมีเลือดออกในสมองเนื่องจากภาวะหลอดเลือดแตก และมีเลือดออกในสมอง ปั จจัยเสี่ ยงที่สาคัญ
คือ ความดันโลหิตสู ง และความผิดปกติของผนังหลอดเลือด ทาให้มีเลือดออกในสมอง
3.สมองขาดเลือดชั่วคราว (transient ischemic attract (TIA))
เป็ นภาวะที่มีลิ่มเลือดอุดสมองชัว่ คราวทาให้สมองขาดเลือดชัว่ คราว เนื้ อสมองมักจะไม่ตาย ภาวะนี้
จะต้องเกิดจากความผิดปกติ ของหลอดเลือดสมองจากเหตุในข้อ 1 มีผลทาให้สมองบางส่ วนสู ญเสี ยหน้าที่
เช่นพูดไม่ได้ อ่อนแรง ระยะเวลาที่เป็ นต้องไม่เกิน24 ชัว่ โมง หลังจากนั้นอาการต่างๆจะหายไป

ปัจจัยเสี่ ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
1. ปัจจัยเสี่ ยงทีเ่ ปลีย่ นแปลงได้ ได้ แก่
1.1 การสู บบุหรี่ ผูท้ ี่สูบบุหรี่ จะทาให้หวั ใจทางานเพิ่มขึ้น และเกิดลิ่มเลือดได้ง่ายขึ้น นอกจากนั้นยัง
ทาให้เกิดโรคหลอดเลือดแข็งด้วย
1.2 การดื่ มสุ รา พบว่าการดื่ มสุ รามากเกิ นไปจะเพิ่มความเสี่ ยงของการเกิ ดโรคหลอดเลื อดสมอง
หากดื่มประมาณหนึ่งหน่วยสุ ราจะลดความเสี่ ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
1.3 การออกกาลังกาย ผูท้ ี่ไม่ออกกาลังกายจะเสี่ ยงต่อการเกิดโรคอ้วน ไขมันในเลือดสู ง ความดัน
โลหิตสู ง และโรคเบาหวาน
1.4 ภาวะน้ าหนักเกิ น โรคอ้วนจะทาให้เกิ ดความเสี่ ยงต่อการเกิ ดโรคความดันโลหิ ตสู ง ไขมันใน
เลือดสู ง และโรคเบาหวาน
1.5 ความดันโลหิ ตสู ง ผูท้ ี่มีความดันมากกว่า 140/90 มม. ปรอท จะมีความเสี่ ยงที่จะเกิดโรคหลอด
เลือดสมองเพิม่ ขึ้น
1.6 ไขมันในเลือดสู ง
1.7 หัวใจเต้นสั่นพลิ้ว ผูท้ ี่เป็ นโรคหัวใจเต้นสั่นพลิ้วจะมีโอกาสเกิดลิ่มเลือดในหัวใจ ซึ่ งมีโอกาสที่
จะหลุดไปอุดหลอดเลือดสมอง
1.8 โรคเบาหวาน โรคเบาหวานมักจะพบร่ วมกับโรคความดันโลหิ ตสู ง ไขมันในเลือดสู ง โรคหัวใจ
และโรคหลอดเลือดแข็ง
2. ปัจจัยเสี่ ยงทีเ่ ปลีย่ นแปลงไม่ ได้ ได้ แก่
2.1 อายุ อายุมากจะเสี่ ยงเพิ่มขึ้น
2.2 เพศ อายุน้อยเพศชายจะเสี่ ยงมากกว่าผูห้ ญิง แต่ผหู ้ ญิงจะมีอตั ราการเสี ยชี วิตสู งกว่าผูช้ าย ผูท้ ี่
รับประทานยาคุมกาเนิดจะเสี่ ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
2.3 เชื้อชาติ บางเชื้อชาติจะมีความเสี่ ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองสู ง
2.4 ประวัติครอบครัวเป็ นโรคหลอดเลือดสมอง
2.5 เคยเป็ นโรคหลอดเลือดสมองหรื อ TIA มาก่อน
2.6 ผนังหัวใจรั่ว
อาการของโรคหลอดเลือดสมอง
อาการที่พบได้บ่อยได้แก่
1. อาการอ่อนแรงของแขน ขาครึ่ งซี กมักจะเกิดทันทีหรื อเฉี ยบพลัน
และใช้เวลาไม่นานจนอาการคงที่ ผูป้ ่ วยบางรายที่อาการอ่อนแรง
เป็ นอย่า งช้า ๆ ใช้เ วลาเป็ นชั่ว โมงถึ ง วัน เนื่ องจากลิ่ ม เลื อดใน

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

หลอดเลือดค่อยๆ มีขนาดใหญ่ข้ ึน ผูท้ ี่มีแขนหรื อขาอ่อนแรงจะมาโรงพยาบาลด้วยเรื่ องหกล้มขณะ
กาลังเดิ น ยืน หรื อหลังตื่ นนอน บางคนอาจจะมาด้วยเรื่ องการใช้มือไม่ถนัด หรื อมาด้วยก้าวขึ้ น
บันไดไม่ได้
มีปัญหาเกี่ ยวกับการมองเห็ น อาจจะตามองไม่เห็ นข้างหนึ่ ง มองเห็ นภาพซ้อน กรอกตาไปข้างใด
ข้างหนึ่งไม่ได้ บางท่านอาจจะมีอาการเวียนศีรษะ อาเจียน อาการทั้งหมดต้องเกิดแบบเฉี ยบพลัน
ชาซี กใดซี กหนึ่งอย่างเฉี ยบพลัน
ปากเบี้ยว หลับตาไม่สนิ ทเฉี ยบพลัน ผูป้ ่ วยจะทราบเมื่อดื่ มน้ า
หรื อรับประทานอาหารน้ าจะรั่วข้างปากเบี้ยว
มึนงง ทรงตัวไม่ได้ เดินเซ
พูดไม่ชัด พูดอ้อแอ้ ไม่เข้าใจคาพูด บางคนพูดไม่ได้ หรื อนึ ก
คาพูดไม่ได้
ซึ มลง จนกระทัง่ หมดสติ
สาหรับอาการหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลันอาจจะมีอาการซึมบางรายอาจจะมีอาการปวดศีรษะ
อย่างรุ นแรง
กิจกรรมบาบัดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

นักกิจกรรมบาบัดมีบทบาทสาคัญในการดูแลและฟื้ นฟูสมรรถภาพของผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง
โดยจะทางานร่ วมกับบุคคลากรทางการแพทย์อื่น ๆ เช่น แพทย์ พยาบาล นักกายภาพบาบัด นักอรรถบาบัด
นักสังคมสงเคราะห์ นักกิจกรรมบาบัดมีบทบาทในการประเมินและฝึ กหัดเพื่อเตรี ยมความพร้อมของผูป้ ่ วย
ทั้งด้านร่ างกาย การรับรู ้ สติปัญญา จิตใจ ความสามารถในการทากิจวัตรประจาวัน การทางาน การพักผ่อน
หย่อนใจและการกลับไปใช้ชีวิตในสังคม รวมถึงการปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับผูป้ ่ วยเพื่อส่ งเสริ ม
ให้ผปู ้ ่ วยสามารถกลับไปดาเนิ นชี วิตได้ตามบทบาทและศักยภาพที่พึงจะมีได้สูงสุ ดโดยไม่เป็ นภาระหรื อให้
เป็ นภาระแก่ผอู ้ ื่นน้อยที่สุดเท่าที่จะทาได้
การประเมินทางกิจกรรมบาบัด
นัก กิ จ กรรมบ าบัด จะท าการประเมิ น ความสามารถของผู ้ป่ วย ทั้ง ทางร่ า งกายและจิ ต ใจ และ
ความสามารถในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ในการดาเนิ นชี วิต รวมถึงสภาพบ้านและสิ่ งแวดล้อม เพื่อนา
ผลประเมิ น ที่ ไ ด้ม าวิ เ คราะห์ ถึ ง ปั ญ หาที่ ส่ ง ผลต่ อ ความสามารถในการประกอบกิ จ กรรมต่ า งๆ ใน
ชีวติ ประจาวันของผูป้ ่ วยเพื่อใช้ในการวางแผนและให้การรักษาทางกิจกรรมบาบัดต่อไป
เป้าหมายในการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทางกิจกรรมบาบัด
เป้ าหมายสู งสุ ดในการรั ก ษาทางกิ จกรรมบ าบัดมิ ไ ด้มุ่ง ให้ผูป้ ่ วยหายจากสภาพความพิก ารหรื อ
อัมพาต แต่คือการที่ผปู ้ ่ วยสามารถกลับมาช่วยเหลือตนเองและดาเนิ นชี วิตได้อย่างมีความสุ ขตามศักยภาพ
อีกครั้ง สาหรับเป้ าประสงค์ของการบาบัดรักษาทางกิจกรรมบาบัดในผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองดังนี้

1. ป้ องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนและการผิดรู ป
2. ส่ งเสริ มให้มีการเคลื่ อนไหว โดยเฉพาะแขนและมือด้านที่เป็ นอัมพาต ให้สามารถกลับมาใช้งาน
ได้มากที่สุด
3. ส่ งเสริ มให้มีการทรงท่าและท่าทางที่ดีขณะทากิจกรรมต่าง ๆ ในชีวติ ประจาวัน
4. ส่ งเสริ มให้มีการรับความรู ้สึกที่ปกติและป้ องกันปั ญหาที่จะเกิดจากการสู ญเสี ยการรับความรู้สึก
5. แก้ไขปั ญหาด้านการรับรู ้และสติปัญญาที่มีผลต่อการดาเนิ นชีวติ ประจาวัน
6. ให้ผปู ้ ่ วยสามารถช่วยเหลือตนเองในการทากิจวัตรประจาวันให้ได้เร็ วและมากที่สุด
7. ให้ผปู ้ ่ วยและครอบครัวสามารถปรับสภาพจิตใจให้ยอมรับความเจ็บป่ วยหรื อความพิการที่เกิดขึ้น
ได้อย่างเหมาะสม
8. ส่ งเสริ มให้มีการปรับปรุ ง แก้ไขสภาพบ้านและสิ่ งแวดล้อมให้เหมาะสมกับสภาพของผูป้ ่ วย
9. ส่ งเสริ มให้ผปู ้ ่ วยสามารถกลับเข้าสู่ สังคมและสามารถทางานหรื อกิ จกรรมต่าง ๆ ที่สนใจได้ตาม
ความสามารถ
การรักษาทางกิจกรรมบาบัด ควรพิจารณาในหลายๆ ด้านดังต่อไปนี้
การฝึ กการควบคุมการเคลือ่ นไหวแขนและการเอือ้ มมือโดยไม่ มีการหยิบจับ
ควรเริ่ มจากฝึ กการควบคุมการเคลื่อนไหวของสะบักในแนวขจัดแรงโน้มถ่วงของโลกก่อน เช่น การ
ทาท่ายื่นสะบักไปข้างหน้า สลับกับหุ บมาด้านหลัง ผูป้ ่ วยอาจใช้แขนทับผ้าเช็ดตัวและพยายามดันออกไป
และกลับเข้ามาสลับกัน ร่ วมกับการฝึ กการกางหุ บไหล่ ในแนวขนานแรงโน้มถ่วงของโลก โดยให้ผปู ้ ่ วย
พยายามเหวีย่ งแขนด้านที่มีอาการเข้าหาและออกจากลาตัว
ฝึ กให้ผปู ้ ่ วยเอื้อมมือไปในทิศทางต่าง ๆ โดยอาจเริ่ มจากการเอื้อมมือลงไปที่พ้ืนตามแรงโน้มถ่วง
ในแนวขจัดแรงโน้มถ่วงและต้านแรงโน้มถ่วง พยายามให้ผปู ้ ่ วยใช้แขนข้างที่เป็ นอัมพาตในการทากิจกรรม
ในชีวติ ประจาวัน เช่น การเช็ดโต๊ะ การกดก๊อกน้ า สวมเสื้ อ เป็ นต้น
การฝึ กการเรียนรู้ การรับความรู้ สึก
การฝึ กให้ผปู้ ่ วยรับหรื อแปลผลสิ่ งเร้าที่มากระตุน้ ประสาทสัมผัสได้ใหม่ เช่น การเพิ่มความสามารถ
ในการรับความรู ้สึกรับสัมผัส และรู ปทรง โดยให้ผปู ้ ่ วยทากิจกรรมที่ได้สัมผัสกับสิ่ งที่มีขนาด รู ปทรง และ
พื้นผิวต่างๆ เช่น ขรุ ขระ หยาบ เป็ นต้น
การฝึ กส่ งเสริมความสามารถด้ านการคิดการเข้ าใจ
- การสอนเทคนิ คการทากิ จกรรม การปรับขั้นตอนการทากิ จกรรม การใช้เครื่ องช่ วยจา เพื่อชดเชย
ความสามารถด้านการคิดการเข้าใจที่เสี ยไป
- การฝึ กการคิดการคานวณ เช่น การเขียนคานวณตัวเลขบนกระดาษ การเรี ยงลาดับแผ่นภาพ เพื่อ
เป็ นพื้นฐานความสามารถในการทากิจวัตรประจาวันของผูป้ ่ วย

- กิ จกรรมการแก้ปัญหา เช่ น เกมส์ ต่าง ๆ หมากรุ ก เป็ นต้น เพื่อพัฒนาทักษะการวางแผน การ
ตัดสิ นใจ เป็ นต้น
- การใช้สื่อต่าง ๆเพื่อพัฒนาการคิดการเข้าใจ เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ คาราโอเกะ กิจกรรมการ
เข้ากลุ่มต่าง ๆ

การส่ งเสริมความสามารถด้ านการรับรู้
- สอนให้ผปู้ ่ วยใช้ทกั ษะการรับรู ้ส่วนที่ดีอยู่ทดแทนการรับรู ้ ที่บกพร่ องไป ในการทากิ จกรรมต่างๆ
ในชีวติ ประจาวัน
- การใช้กิจกรรมที่กระตุน้ การรับความรู ้สึก การโยกตัว การสัมผัส การลงน้ าหนักข้อต่อต่างๆ การ
รับรู ้การเคลื่อนไหวในท่าต่าง ๆ
- ฝึ กให้ผปู ้ ่ วยทากิจกรรมที่ช่วยส่ งเสริ มทักษะด้านการรับรู ้ เช่น กิจกรรมการแก้ปัญหา เช่น เกมส์ ต่าง
ๆ หมากรุ ก เป็ นต้น เพื่อพัฒนาทักษะการวางแผน การตัดสิ นใจ เป็ นต้น
- ฝึ กทักษะการรับรู ้ที่หายไป เช่น การฝึ กกวาดสายตาเพื่อหาของตามคาสั่งหรื อ การหาคาตอบ เป็ น
ต้น
- การใช้สื่อต่าง ๆเพื่อพัฒนาการคิดการเข้าใจ เช่ น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ คาราโอเกะ กิ จกรรมการ
เข้ากลุ่มต่างๆ

ประชากร และกลุ่มตัวอย่ าง
การวิจยั ครั้งนี้ ศึกษาในกลุ่มตัวอย่าง คือ ผูป้ ่ วยโรคหลอดเลื อดสมองเรื้ อรังที่มีปัญหาภาวะอัมพาต
ของมือที่ใช้เครื่ องออกกาลังจักรยานมือ จานวน 5 คน
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 2 ส่ วน คือ

ส่ วนที่ 1 เครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
เครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลแบ่งตามระยะการวิจยั ได้ดงั นี้
1.ระยะวิเคราะห์สถานการณ์และพัฒนา เครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย
1). แบบสอบถามทัว่ ไปของผูใ้ ช้งาน ประกอบด้วย เพศ อายุ ความเกี่ยวข้องในการใช้งานถุง
มือปั่ นไม่หลุด
2). แนวคาถามเกี่ยวกับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะและความต้องการ “ถุงมือปั่ นไม่หลุด”
2. ระยะประเมินผล
1). แบบสอบถามความเป็ นไปได้ของผูใ้ ช้งานถุงมือปั่ นไม่หลุด
2). แนวคาถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งแก้ไขถุงมือปั่ นไม่หลุด
ส่ วนที่ 2 เครื่ องมือที่ใช้ในการดาเนินการวิจยั
เครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการด าเนิ น การวิ จ ัย ได้ แ ก่ ถุ ง มื อ ปั่ น ไม่ ห ลุ ด ที่ ไ ด้ พ ัฒ นาขึ้ นจาก
ข้อเสนอแนะของผูใ้ ช้งาน

10. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
การตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content Validity)
ผูว้ ิจยั จะนาแบบสอบถามข้อมูลทัว่ ไปของผูใ้ ช้งานและแบบสอบถามความเป็ นไปได้ของผูใ้ ช้งาน
และแนวค าถามฯ ตรวจสอบความถู ก ต้อ ง โดยผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ 3 ท่ า นประกอบด้ว ย ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด้า น
กิ จกรรมบาบัด ผูท้ รงคุ ณวุฒิด้านออกแบบเครื่ องมื อ และผูท้ รงคุ ณวุฒิดา้ นการวิจยั เพื่อตรวจสอบและให้
ข้อเสนอแนะด้านความเหมาะสมของเครื่ องมือและนาเครื่ องมื อมาปรั บปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
การหาความเชื่อมัน่ (Reliability)
ผูศ้ ึกษานาแบบสอบถามและแนวคาถามที่ผ่านการปรับปรุ งตามข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุ ณวุฒิไป
ทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างที่มีบริ บทและลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา จานวน 5 ราย
เพื่อประเมินปั ญหาอุปสรรคในแบบสอบถาม หลังจากนั้นนาแบบสอบถามมาปรับปรุ งแก้ไขก่อนนาไปใช้
จริ ง

การพิทกั ษ์ สิทธิของกลุ่มตัวอย่ าง
ผูศ้ ึ ก ษาท าหนัง สื อ ขอรั บ พิ จ ารณารั บ รองจริ ย ธรรมเสนอต่ อ คณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จ ัย
โรงพยาบาลดอยเต่า หลังจากผ่านการอนุมตั ิแล้ว ผูศ้ ึกษาอธิ บายวัตถุประสงค์ของการวิจยั และขั้นตอนต่างๆ
ให้กลุ่มตัวอย่างรับทราบโดยละเอียด และเปิ ดโอกาสให้ซักถามได้อย่างเต็มที่ เมื่อกลุ่มตัวอย่างยินยอมเข้า
ร่ วมโครงการวิจยั จึงให้ลงนามในใบยินยอมเข้าร่ วมการวิจยั เป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยข้อมูลทั้งหมดจะเก็บ
เป็ นความลับและทาการบันทึกข้อมูลโดยใช้รหัสแทนชื่อ การนาเสนอข้อมูลทั้งหมดจะนาเสนอในภาพรวม
และวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อนาไปใช้ในการวิจยั เท่านั้น ไม่สามารถสื บค้นถึงตัวบุคคลได้ ในกรณี ไม่ยินยอมเข้า
ร่ วมการวิจยั จะไม่มีผลใดๆ ต่อกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้ น

ขั้นตอนและวิธีการรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการเก็บ รวบรวมข้อมู ลด้วยตนเอง ภายหลังจากการได้รับการรับรองจริ ยธรรมจาก
คณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั แล้ว ตามขั้นตอนดังนี้
ระยะที่ 1 ระยะเตรี ยมการ
1). พูดคุ ยถึ งปั ญหาที่เกิ ดขึ้ นกับกระบวนการฝึ กผูป้ ่ วยระหว่างบุ คลากรภายในหน่ วยงาน ญาติ ผูด้ ู แล นัก
กายภาพบาบัด และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
2). แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
ระยะที่ 2 ระยะดาเนินการวิจยั
1. พัฒนาถุงมือปั่ นไม่หลุดที่ได้พฒั นาขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมและจากการนาข้อเสนอแนะ
ของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
2. การออกแบบนวัตกรรม (Design) เพื่อให้เกิดความสะดวกในการใช้งาน ดูเรี ยบง่าย
3. การทดสอบนวัตกรรม (Testing) โดยนาไปทดลองใช้ในงานเวชกรรมฟื้ นฟู โรงพยาบาลดอยเต่า
ระยะที่ 3 ระยะประเมินผล
1. ประเมินผลความเป็ นไปได้ของผูใ้ ช้งานถุงมือปั่ นไม่หลุด
2. สัมภาษณ์ ผูใ้ ช้งานด้วยแนวคาถามฯ
3. การวิเคราะห์ขอ้ มูล ข้อมูลทัว่ ไป และข้อมูลความเป็ นไปได้ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยอาศัยโปรแกรม
ทางคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติพรรณนา ด้วยการแจกแจงร้อยละ

ผลของเครื่องมือ
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
ตารางที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง
ตัวแปรทีศ่ ึกษา

จานวน

ร้ อยละ

4
1

80
20

1
2
1
1

20
0
40
20
20

เพศ
- หญิง
- ชาย
อายุ
-

ต่ากว่า 30 ปี
30-39 ปี
40-49 ปี
50-59 ปี
60 ปี ขึ้นไป
ตารางที่ 2 ข้อมูลความเป็ นไปได้ (คน (ร้อยละ))

1.
2.
3.
4.
5.

ตัวแปรทีเ่ กีย่ วข้ อง
มากทีส่ ุ ด
นวัตกรรมมีความเหมาะสมต่อการใช้งาน
นวัตกรรมใช้งานง่าย สะดวกต่อการปรับเปลี่ยน
รู ปแบบกระชับ สะดวกสบายขณะใช้งาน
นวัตกรรมเป็ นประโยชน์ต่อผูใ้ ช้งาน
5(100)
ถุงมือปั่ นไม่หลุดมีความเป็ นไปได้ที่จะนาไปใช้
ในทางปฏิบตั ิ

มาก
4(80)
4(80)
3(60)
4(80)

ปานกลาง
1(20)
1(20)
2(40)
1(20)

น้ อย
-

ส่ วนที่ 2 ลักษณะของถุงมือปั่ นไม่ หลุด

ถุงมือปั่ นไม่หลุดทามาจากผ้าใยสังเคราะห์ ซึ่งมีคุณสมบัติ ยืดหยุน่ และคงรู ปได้ดี ชักง่าย แห้งเร็ วไม่ตอ้ งรี ด

ถุงมือปั่ นไม่หลุดมีลกั ษณะขนาดตามแขนและมือของผูป้ ่ วย มีสายติดรอบข้อมือเพื่อความกระชับ
มัน่ คงขณะออกกาลัง ไม่เคลื่อนหรื อหลุดง่าย สามารถปรับความพอดีให้เหมาะสมกับผูป้ ่ วยแต่ละรายได้
อภิปรายผล
จากผลสารวจผูป้ ่ วยที่ใช้งานถุงมือปั่ นไม่หลุด จานวน 5 คน ซึ่ งเป็ นผูป้ ่ วยที่มารับบริ การที่กลุ่มงาน
เวชกรรมฟื้ นฟู โรงพยาบาลดอยเต่า เป็ นเพศชาย 1 คน และ เพศหญิง 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 20 และ 80
ตามลาดับ อายุของผูใ้ ช้งานอยู่ในช่ วงอายุต่ากว่า 30 ปี 1 คน ช่วงอายุ 40-49 ปี 2 คน ช่วงอายุ 50-59 ปี
1 คน และช่วงอายุ 60 ปี ขึ้นไป 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 20 40 20 และ 20 ตามลาดับ
จากการทดสอบความเป็ นไปได้ของเครื่ องมือเรื่ องความเหมาะสมต่อการใช้งาน มีผเู ้ ห็นด้วยมาก 4
คน เห็นด้วยปานกลาง 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 80 และ 20 ตามลาดับ เรื่ องของนวัตกรรมใช้งานง่าย สะดวกต่อ
การปรับเปลี่ยน มีผเู้ ห็นด้วยมาก 4 คน เห็นด้วยปานกลาง 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 80 และ 20 ตามลาดับ เรื่ อง
รู ปแบบกระชับ สะดวกสบายขณะใช้งาน มีผเู้ ห็นด้วยมาก 3 คน เห็นด้วยปานกลาง 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 60
และ 40 ตามลาดับ เรื่ องนวัตกรรมเป็ นประโยชน์ต่อผูใ้ ช้งาน มีผเู ้ ห็นด้วยมากที่สุด 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 100
และถุงมือปั่ นไม่หลุดมีความเป็ นไปได้ที่จะนาไปใช้ในทางปฏิบตั ิ มีผเู้ ห็นด้วยมาก 4 คน เห็นด้วยปานกลาง
1 คน คิดเป็ นร้อยละ 80 และ 20 ตามลาดับ
จากผลการวิจยั พบว่า ถุงมือปั่ นไม่หลุดสามารถนาไปใช้งานได้จริ ง รู ปแบบของนวัตกรรมสามารถ
ใช้งานได้ง่าย สามารถลดระยะเวลาในการปรับเปลี่ ยนความเหมาะสมขณะออกกาลังกายได้ และมีความ
เป็ นไปได้ที่จะนาไปใช้ในทางปฏิบตั ิ

ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
ได้นวัตกรรมถุงมือช่วยจับขณะปั่ นจักรยานมือสาหรับผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองเรื้ อรังที่มีปัญหา
ภาวะอัมพาตของมือตรงความต้องการของผูใ้ ช้งาน ประหยัดเวลาในการปรับเปลี่ยน มีราคาถูก และใช้งาน
ง่ า ย อาจน านวัตกรรมดัง กล่ า วไปใช้ใ นการบ าบัดฟื้ นฟู ผูป้ ่ วยในโรงพยาบาลใกล้เ คี ย ง เพื่ อ แลกเปลี่ ย น
ข้อคิดเห็นและนามาพัฒนาหรื อปรับปรุ งนวัตกรรมต่อไป
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แบบสอบถามความเป็ นไปได้ ของการใช้ นวัตกรรมถุงมือปั่ นไม่ หลุด

1. ข้ อมูลทัว่ ไป (ให้ทาเครื่ องหมาย  ลงใน  )
เพศ
อายุ

 ชาย
 ต่ากว่า 30 ปี
 50 – 59 ปี

 หญิง
 30 – 39 ปี
 60 ปี ขึ้นไป

 40 – 49 ปี

2. ความเป็ นไปได้ ของการใช้ นวัตกรรม
โปรดทาเครื่ องหมาย ( / ) ลงในช่องว่างตามความคิดเห็นที่ท่านเห็นว่าถูกต้องตรงตามความจริ งมาก
ที่สุด ซึ่ งแต่ละข้อให้ตอบเพียงคาตอบเดียวเท่านั้น หากทานมีขอ้ คิดเห็ นเพิ่มเติม สามารถเพิ่มเติมได้ในช่อง
ความเห็นอื่นๆ เกี่ยวกับถุงมือปั่นไม่ หลุด
คาถาม

ความคิดเห็น
มากทีส่ ุ ด

มาก

ปานกลาง

น้ อย

1. นวัตกรรมมีความเหมาะสมต่อการใช้งาน
2. นวัตกรรมใช้งานง่าย สะดวกต่อการปรับเปลี่ยน
3. รู ปแบบกระชับ สะดวกสบายขณะใช้งาน
4. นวัตกรรมเป็ นประโยชน์ต่อผูใ้ ช้งาน
5. ถุ ง มื อ ปั่ นไม่ หลุ ด มี ค วามเป็ นไปได้ที่ จ ะนาไปใช้
ในทางปฏิบตั ิ
3.ข้ อเสนอแนะ
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................

