แบบฟอร์มใบสมัครสำหรับกำรประกวดผลงำนพัฒนำคุณภำพ ประจำปี ๒๕๕๙
๑. ชื่อ-สกุล ผูน้ ำเสนอ นำงสำวจินตนำ แถบทอง
๒. ตำแหน่ง

นักกำยภำพบำบัดปฏิบตั ิงำน

๓. สังกัด

กลุ่มงำนเวชกรรมฟื้ นฟู งำนกำยภำพบำบัด

๔. หมำยเลขโทรศัพท์ ที่ทำงำน ๐๒-๓๒๘-๖๙๐๐ ต่อ ๑๐๑๖๘
๕. E-mail address : yu_tap@yahoo.com
๖. ชื่อเรื่ องที่นำเสนอ
๗. บทคัดย่อ ส่ งมำโดยวิธี  แผ่น CD

 E-mail

๘. ชนิดผลงำน
 ผลงำนวิจยั

 ผลงำนวิชำกำร

 ผลงำนพัฒนำคุณภำพ

 ผลงำนนวัตกรรม

 ผลงำน R๒R

 อื่นๆ ........................

๙. ผลงำนที่นำเสนอ เป็ นส่ วนหนึ่งของกำรศึกษำหรื อไม่
 ไม่เป็ น

 เป็ นส่ วนหนึ่งของวิทยำนิ พนธ์ปริ ญญำโท/เอก

 เป็ นส่ วนหนึ่งของกำรสอบวุฒิบตั รของแพทย์ประจำบ้ำนหรื อแพทย์ประจำบ้ำนต่อยอด
 อื่นๆ ระบุ........................................................
๑๐. กำรนำเสนอผลงำน

 poster presentation

๑๑. ผลงำนที่นำเสนอเคยได้รับรำงวัลมำก่อนหรื อไม่
 ไม่เคยได้รับรำงวัล หรื อไม่เคยส่ งประกวด
 เคยได้รำงวัล ระบุประเภทของรำงวัลและแหล่งที่ได้รับรำงวัล
.............................................................

แบบฟอร์ มการเสนอผลงานนวัตกรรม/CQI
โครงการประกวดผลงานคุณภาพ ประจาปี ๒๕๕๙
1. ชื่ อผลงาน/โครงการพัฒนา: คูม่ ือกำรออกกำลังกำยกล้ำมเนื้อมือและแขนสำหรับผูป้ ่ วยอัมพำต
2. คาสาคัญ : ออกกำลังกำย, โรคหลอดเลือดสมอง, อัมพำต, ฝึ กกำรใช้มือและแขน
3. ภาพรวม :
ปัญหำ
โรคอัมพำตหรื อโรคหลอดเลือดสมองเป็ นหนึ่งในโรคลำดับต้นของผูม้ ำเข้ำรับบริ กำรของแผนก
กำยภำพบำบัด ทำงระบบประสำท ผูป้ ่ วยกลุ่ มนี้ มีควำมต้องกำรในกำรฟื้ นฟู แขนและขำข้ำงอ่อนแรง
ในช่วง 6 เดือนแรกหลังจำกกำรเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่ งเป็ นช่วงที่ผปู ้ ่ วยจะสำมำรถฟื้ นตัวได้ดีที่สุด
แต่ดว้ ยจำนวนผูเ้ ข้ำรับบริ กำรจำนวนมำกทำให้ไม่สำมำรถให้กำรรักษำผูป้ ่ วยได้อย่ำงต่อเนื่ อง กำรรักษำ
ส่ วนใหญ่จึงเน้นให้ผูป้ ่ วยสำมำรถช่ วยเหลื อตนเองเบื้ องต้นในกำรเคลื่ อนไหวบนเตี ยง กำรนั่ง กำรยืน
และกำรเดิน โดยละที่ จะกระตุน้ กำรใช้แขนและมือไว้ในช่ วงสุ ดท้ำยของกำรรักษำซึ่ งทำให้ผูป้ ่ วยเสี ย
โอกำสในกำรกลับมำใช้มือได้ เนื่ องจำกสมองส่ วนที่ควบคุมมือและแขนนั้นมีควำมซับซ้อนมำกทำให้
จำเป็ นที่จะต้องให้กำรรักษำแบบเฉพำะเจำะจงและสม่ำเสมอจึงจะกระตุน้ ให้กลับมำใช้แขนและมือข้ำง
อ่อนแรงได้ นอกจำกนี้ ในกำรฟื้ นฟูสมรรถภำพนั้นอำศัยกำรออกกำลังกำยที่เฉพำะเจำะจงโดยพิจำรณำ
จำกหน้ำที่ในกำรทำงำนกล้ำมเนื้ อแต่ละมัด ช่ วงกำรเคลื่อนไหว กำลังกล้ำมเนื้ อ เป็ นต้น ทำให้มีท่ำกำร
ออกกำลังกำยเป็ นจำนวนมำก ผูป้ ่ วยส่ วนใหญ่จึงมีควำมสับสนและไม่สำมำรถจดจำท่ำในกำรออกกำลัง
กำยที่ได้หลังจำกเข้ำรับกำรฟื้ นฟูในแผนกกำยภำพบำบัด จึงไม่สำมำรถนำกลับไปทำต่อที่บำ้ นได้ทำให้
ขำดควำมต่อเนื่องในกำรฟื้ นฟูร่ำงกำยด้ำนอ่อนแรงให้กลับมำใช้กำรได้
เป้ำหมำย
เป้ ำหมำยในกำรพัฒนำงำนครั้ งนี้ คือ กำรสร้ ำงเครื่ องช่ วยจำท่ำกำรออกกำลังกำยให้แก่ ผูป้ ่ วย
โรคอัมพำตให้ส ำมำรถออกกำลังกำยได้อย่ำงถู กต้องและเหมำะสมแม้ไม่ได้เข้ำรั บกำรรักษำที่ แผนก
กำยภำพบ ำบัด อย่ำ งต่ อ เนื่ อ ง โดยอำศัย ควำมร่ ว มมื อ ระหว่ำ งตัว ผู ้ป่ วย ญำติ ห รื อ ผู ้ใ กล้ชิ ด และนั ก
กำยภำพบำบัด

แนวทำงในกำรพัฒนำ
กำรพัฒนำกำรให้บริ กำรแก่ผปู ้ ่ วยกลุ่มนี้ทำโดยกำรจัดทำคู่มือกำรออกกำลังกำยเบื้องต้นสำหรับ
ผูป้ ่ วยอัมพำตในท่ำทำงกำรออกกำลังกำยที่มีควำมสำคัญในกำรกระตุน้ กำรเคลื่อนไหวของมือและแขน
ข้ำงอ่อนแรงให้แก่ผปู ้ ่ วยและท่ำกำรออกกำลังกำยเพื่อป้ องกันกำรเกิดข้อแทรกซ้อนจำกกำรไม่ได้ใช้งำน
กล้ำมเนื้อมือและแขนข้ำงอ่อนแรงในผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง เช่น อำกำรปวด ข้อต่อติดแข็ง เป็ นต้น
4. สาระสาคัญของการพัฒนา :
กำรฟื้ นฟูสมรรถภำพในกำรใช้มือและแขนด้ำนอ่อนแรงของผูป้ ่ วยอัมพำตนั้นต้องอำศัยกำรออก
กำลังกำยที่เฉพำะเจำะจงโดยพิจำรณำจำกหน้ำที่ ในกำรทำงำนกล้ำมเนื้ อแต่ละมัด ช่ วงกำรเคลื่ อนไหว
กำลังกล้ำมเนื้ อ เป็ นต้น ทำให้มีท่ำกำรออกกำลังกำยเป็ นจำนวนมำก ผูป้ ่ วยส่ วนใหญ่จึงมีควำมสับสน
และไม่สำมำรถจดจำท่ำในกำรออกกำลังกำยที่ได้หลังจำกเข้ำรับกำรฟื้ นฟูในแผนกกำยภำพบำบัด จึงไม่
สำมำรถนำกลับ ไปท ำต่อที่ บำ้ นได้ นอกจำกนี้ มี จำนวนผูเ้ ข้ำรั บบริ กำรของแผนกกำยภำพบ ำบัดเป็ น
จำนวนมำกจึงไม่สำมำรถให้กำรรักษำได้อย่ำงต่อเนื่ อง ทำให้ผปู ้ ่ วยเสี ยโอกำสในกำรฟื้ นตัวเมื่อเลยระยะ
6 เดื อนแรกหลังเกิ ดโรคหลอดเลือดสมองไปแล้ว จึงเกิ ดแนวควำมคิดในกำรสร้ ำงบันทึกช่ วยจำท่ำกำร
ออกกำลังกำยให้กบั ผูป้ ่ วยกลุ่มนี้ ให้สำมำรถนำกลับไปทำเองได้ที่บำ้ น
โดยกำรออกแบบคู่มือในกำรออกกำลังกำยพื้นฐำนในกำรกระตุน้ กำรควบคุ มกำรทำงำนของ
กล้ำมเนื้ อมือและแขนด้ำนอ่อนแรงสำหรับผูป้ ่ วยอัมพำตจำกโรคหลอดเลือดสมอง แบ่งออกเป็ น ๒ ส่ วน
คือ กำรออกกำลังกำยพื้นฐำนเพื่อป้ องกันกำรเปลี่ ยนแปลงควำมยำวกล้ำมเนื้ อของผูป้ ่ วยเนื่ องจำกกำร
ไม่ได้ใช้งำน และกำรออกกำลังกำยพื้นฐำนเพื่อกระตุน้ ให้เกิ ดกำรทำกิ จกรรมสำหรับมือและแขนด้ำน
อ่อนแรง โดยคู่มื อจะมี ภำพแสดงท่ำกำรออกกำลังกำยประกอบคำบรรยำยสั้ นๆ เข้ำใจได้ง่ำย เพื่อให้
ผูป้ ่ วยสำมำรถทำได้เองแม้ไม่ได้มำรับกำรรักษำทำงกำยภำพบำบัดอย่ำงต่อเนื่ อง ซึ่ งนักกำยภำพบำบัดจะ
เป็ นผูเ้ ลือกท่ำกำรออกกำลังกำยที่เหมำะสมกับระดับควำมสำมำรถของผูป้ ่ วยแต่ละรำย โดยจะสอนให้แก่
ทั้งตัวผูป้ ่ วยโดยตรงและญำติเพื่อให้สำมำรถช่ วยเหลื อผูป้ ่ วยได้ โดยให้ผูป้ ่ วยต้องบันทึกกำรออกกำลัง
กำยที่ได้ทำลงในตำรำงบันทึกกิจกรรมทุกครั้งและนำมำทุกครั้งเมื่อมีนดั ฟื้ นฟูที่แผนกกำยภำพบำบัด

ภำพแสดงท่ำกำรออกกำลังกำยพื้นฐำนสำหรับมือและแขน

ท่ำที่ 1

ท่ำที่ 2

ท่ำที่ 5

ท่ำที่ 6

ท่ำที่ 8

ท่ำที่ 9

ท่ำที่ 3

ท่ำที่ 4

ท่ำที่ 7

ท่ำที่ 10

ท่ำที่ 11

5. ผลลัพธ์ :
ผลกำรดำเนิ นงำนพบว่ำ ผูป้ ่ วยที่ออกกำลังกำยกล้ำมเนื้อมือและแขนข้ำงอ่อนแรงอย่ำงสม่ำเสมอ
อย่ำงน้อย 5 ครั้งต่อสัปดำห์ สำมำรถควบคุมกำรทำงำนของข้อต่อหัวไหล่ ข้อศอก ข้อมือและนิ้วมือได้ดี
ขึ้น สำมำรถเพิ่มองศำกำรเคลื่ อนไหวของข้อต่อต่ำงๆ ของมื อและแขนข้ำงอ่อนแรงได้ทำให้สำมำรถ
ป้ องกันกำรเกิดข้อติดและอำกำรแทรกซ้อนจำกกำรไม่ได้ใช้งำนแขนข้ำงอ่อนแรงได้ นอกจำกนี้ ในกำร
ประเมินตนเองพบว่ำผูป้ ่ วยมีควำมมัน่ ใจว่ำจะสำมำรถออกกำลังกำยได้ถูกต้องมำกขึ้นเมื่อประเมินก่อน
และหลังเข้ำร่ วมโครงกำร แสดงให้เห็ นว่ำกำรใช้คู่มือประกอบกำรออกกำลังกำยมี ส่วนช่ วยให้ผูป้ ่ วย
จดจำท่ำกำรออกกำลังกำยได้ดีมำกขึ้น
6. บทเรียนทีไ่ ด้ รับ :
ควำมสำเร็ จในกำรฟื้ นฟูสมรรถภำพผูป้ ่ วยอัมพำตให้กลับมำใช้แขนและขำด้ำนอ่อนแรงได้น้ นั
ต้องอำศัยควำมร่ วมมือระหว่ำงตัวผูป้ ่ วยเอง ญำติหรื อผูใ้ กล้ชิดและนักกำยภำพภำพบำบัด โดยผูป้ ่ วยนั้น
ต้องมีทศั นะคติที่ดี มีควำมขยันและควำมใส่ ในกำรออกกำลังกำยอย่ำงสม่ ำเสมอ ญำติ และผูใ้ กล้ชิดมี
ส่ วนในกำรกระตุ น้ ให้ผูป้ ่ วยเกิ ดกำลังใจในกำรใช้ชีวิตและช่ วยเหลื อในกำรดำเนิ นชี วิตประจำวันและ
ส่ วนสุ ดท้ำยคือ นักกำยภำพบำบัดผูใ้ ห้กำรรักษำที่สำมำรถเลือกให้กำรรักษำที่เหมำะสมกับผูป้ ่ วยแต่ละ
รำยได้
7. การติดต่ อกับทีมงาน :
กำรดำเนินงำนอำศัยกำรสื่ อสำรพูดคุยโดยตรงระหว่ำงนักกำยภำพบำบัด ตัวผูป้ ่ วยและญำติเมื่อ
เกิดปั ญหำหรื อเกิดควำมไม่เข้ำใจในขั้นตอนกำรทำงำน

