87

นวัตกรรมสิ่ งประดิษฐ์ เรื่ อง “ขวดระบายคลายทุกข์ ” (เวอร์ ชั่น1)
ผูจ้ ดั ทา นางสาวอรทัย จาปาทอง ตาแหน่ง นักกายภาพบาบัด
สถานที่ทางานและที่อยู่ โรงพยาบาลศรี รัตนะ อาเภอศรี รัตนะ จังหวัดศรี สะเกษ
E-mail: Tenjaidee@gmail.com Tel: 088-595-2134
หลักการและเหตุผล
ผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองจะมีความบกพร่ องทางด้านร่ างกาย จิตใจและการรับรู ้ ความผิดปกติที่
เกิดขึ้นในผูป้ ่ วยแต่ละรายจะมีความแตกต่างกันขึ้นอยูก่ บั สาเหตุ ตาแหน่งของส่ วนต่างๆของสมองและขนาด
บริ เวณหรื อเนื้ อเยื่อที่ได้รับบาดเจ็บ ซึ่ งจะทาให้ผูป้ ่ วยเกิ ดความพิการหลงเหลื ออยู่หลังจากพ้นภาวะวิกฤต
และอาการแสดงที่พบในผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง ส่ วนใหญ่จะมีอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้ อต่าง ๆ ซึ่ ง
ส่ งผลต่อการช่วยเหลือตัวเองหรื อปฏิบตั ิกิจวัตรประจาวันได้ไม่สะดวก และมีประสิ ทธิ ภาพเท่าเดิม
การขับถ่าย/การปัสสาวะเป็ นหนึ่งในกิจวัตรประจาวันที่ผปู ้ ่ วยและญาติหลายรายเลือกการใช้ผา้ อ้อม
ผูใ้ หญ่ ซึ่งเป็ นที่นิยมมากในกลุ่มผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีภาวะติดเตียงและยังไม่สามารถลุก-นัง่ ได้เอง
โดยเฉพาะการดูแลผูป้ ่ วยที่บา้ น เนื่องจากมีความสะดวก ลดภาระและความยุง่ ยากในการทาความสะอาดสิ่ ง
สกปรกจากการขับถ่าย สาหรับผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองเพศชายที่สามารถลุก-นัง่ ได้เอง แต่ยงั ไม่สามารถ
ลุกเดินได้ และกลั้นปั สสาวะได้ โดยส่ วนมากจะใช้กระบอกปัสสาวะชายในการปัสสาวะ
จานวนประชากรของผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง ในเขตพื้นที่อาเภอศรี รัตนะ จังหวัดศรี สะเกษ
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 กรกฎาคม 2563 มีจานวน 66 ราย โดยแบ่งเป็ นผูป้ ่ วยเพศชายจานวน 39
ราย ผูป้ ่ วยเพศหญิง 27 ราย
จากการออกเยีย่ มบ้านผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง พบว่า ผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองเพศชาย 2 ราย
ที่สามารถลุก-นัง่ ได้เอง แต่ยงั ไม่สามารถเดินได้ และกลั้นปั สสาวะได้จะปั สสาวะผ่านกระบอกปั สสาวะ ยังมี
ความไม่ถูกสุ ขลักษณะอนามัย เนื่องจากผูป้ ่ วยส่ วนใหญ่ปฏิบตั ิกิจวัตรต่าง ๆ บนเตียง ไม่สามารถเดินไป
ห้องน้ าด้วยตัวเอง และบางครั้งก็อยูค่ นเดียวเป็ นระยะเวลานาน ญาติหรื อผูด้ ูแลต้องออกไปทางานข้างนอก
เมื่อผูป้ ่ วยปัสสาวะผ่านกระบอกปั สสาวะบ่อยครั้งแล้วไม่ได้ทาการทิ้งทันที ก็มีการล้นออกมานอกกระบอก
ปัสสาวะ ส่ งผลให้บริ เวณที่นอนไม่สะอาดและมีกลิ่นเหม็น อีกทั้งในรายที่มีปัญหาค่าใช้จ่ายในครอบครัว ก็
ไม่สามารถซื้ อผ้าอ้อมผูใ้ หญ่ที่มีราคาสู งได้
จากข้อมูลและปั ญหาดังกล่าว ข้าพเจ้าจึงได้จดั ทานวัตกรรม “ขวดระบายคลายทุกข์” เพื่ออานวย
ความสะดวกให้กบั ผูป้ ่ วยและญาติหรื อผูด้ ูแล โดยเฉพาะในกลุ่มผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองเพศชาย ที่
สามารถลุกขึ้นนัง่ ได้เองบนเตียง แต่ยงั ไม่สามารถลุกเดินได้ และสามารถกลั้นปั สสาวะได้
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วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผปู ้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองเพศชายมีสุขอนามัยที่ดีในการปัสสาวะและลดค่าใช้จ่ายจากการ
ใช้ผา้ อ้อมผูใ้ หญ่
วิธีการศึกษา
๑. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและวางแผนดาเนินงาน
๒. ออกแบบผลงาน “ขวดระบาย คลายทุกข์”
๓. ดาเนินการจัดทา “ขวดระบาย คลายทุกข์” โดยมีวสั ดุอุปกรณ์ดงั นี้
๓.๑ สายยาง ๓ เมตร ราคาเมตรละ ๑๒ บาท (ขึ้นอยูก่ บั ความยาวจริ งที่ใช้)
๓.๒ ขวดเปล่าน้ าอัดลมขนาด ๑.๒๕ ลิตร
๓.๓ เทปกาว ราคา ๒๐บาท
๓.๔ ตะขอ ราคา 5บาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๖๑ บาท

วิธีทา/ขั้นตอน
ขั้นเตรียม
๑. ตัดขวดเปล่าน้ าอัดลมที่กน้ ขวด
๒. นาสายยางมาลนไฟให้ร้อน
๓. สวมสายยางที่ปากขวดเปล่าน้ าอัดลม
๔. นาเทปกาวมาติดที่ขอบขวดเปล่า

89
๕. ทดสอบการทดลองโดยการเปิ ดน้ าใส่ กระบอกพลาสติก

ขั้นตอนการติดตั้ง
นาตะขอไปแขวนไว้ขา้ งเตียงและต่อสายยางไปยังจุดหมายปลายทางที่ส้วมซึม

วิธีการใช้ /การทดสอบ :
ผูป้ ่ วยโรคหลอดเลื อดสมองเพศชายปั สสาวะใส่ ขวดพลาสติก ปั สสาวะจะไหลไปตามสายยางที่ได้
ติดตั้งให้ปลายสายยางไปส้วมซึ มหรื อบริ เวณที่ตอ้ งการทิ้งปั สสาวะ
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วิธีการดูแลความสะอาด
การดูแลความสะอาดของสายยาง โดยให้ญาตินาอุปกรณ์ ไปไล่น้ าทุกวันและสามารถเปลี่ยนขวด
พลาสติกเองได้
ประโยชน์ การนาไปใช้ :
ผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองเพศชายสามารถช่วยเหลื อตัวเองในเรื่ องการปั สสาวะโดยที่ไม่ตอ้ งเสี ย
ค่าใช้จ่ายเรื่ องผ้า อ้อมผูใ้ หญ่และสามารถลดกลิ่ นเหม็น ที่ เกิ ดจากปั ส สาวะและมีสุ ขอนามัย ที่ดี เนื่ องจาก
ปัสสาวะจะไหลไปตามสายยางที่ได้ติดตั้งให้ปลายสายยางไปอยูท่ ี่ส้วมซึ ม
ผลการศึกษา :
ในการนี้ผจู ้ ดั ทา ได้ดาเนินงานการงใช้นวัตกรรม “ขวดระบายคลายทุกข์” สาหรับผูป้ ่ วยโรคหลอด
เลือดสมองเพศชายที่บา้ นจานวน 2 ราย หลังจากที่ผปู ้ ่ วยได้ทดลองใช้เป็ นระยะเวลา 30 วัน ผูป้ ่ วยทั้งสองราย
มีความพึงพอใจระดับมากที่สามารถช่วยเหลือตัวตนเองได้และสามารถลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้
ปัญหาอาจจะเป็ นสิ่ งที่เราต้องไปพัฒนานวัตกรรมนี้ต่อไป :
1.วัสดุที่ใช้ไม่คงทนถาวร
2.สายยางที่ใช้มีลกั ษณะค่อนข้างแข็ง ทาให้ปลายสายยางที่อยูส่ ้วมซึ มหล่นออกจากตัวส้วมซึ มได้ง่าย

