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1. ชื่อผลงาน/โครงการพัฒนา     

              พัฒนาความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองในการแต่งกายเพื่อฝกึงานเกษตร 

2. ชื่อหน่วยงาน  ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพราชานุกลู  บางพูน 

3. ปีท่ีด าเนินการ  2562 

4. ค าส าคัญ     :   การช่วยเหลือตัวเอง    การแต่งกายเพื่อฝึกงานเกษตร 

5. เป้าหมาย        ผู้บกพร่องทางสติปญัญามีคะแนนความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองในการแต่งกายเพื่อ

ฝึกงานเกษตรได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60  

6. ปัญหาและสาเหตุ 

                  จากการให้บริการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้บกพร่องทางสติปัญญาวัย 15-35 ปี ของศูนย์ฟื้นฟู

สมรรถภาพราชานุกูล บางพูนด้วยโปรแกรมทักษะการเกษตรอินทรีย์ ซึ่งมี ข้ันตอนในการฝึกทักษะ 10  

ข้ันตอน พบว่าข้ันตอนแรกที่จะใช้ในการฝึกคือการแต่งตัวเพื่อฝึกการเกษตรซึ่งประกอบด้วยการใส่เอี๊ยมกัน

เปื้อน การใส่ถุงมือ การใส่รองเท้าบูธ และใส่หมวก ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมให้เด็กสามารถที่จะแต่งตัวให้

เหมาะสมได้เมื่อฝึกงานเกษตรซึ่งเป็นการพัฒนาความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองที่ซับซ้อนมากข้ึนโดยมี

อุปกรณ์เข้ามาร่วมด้วยนอกนี้ยังเป็นการดูแลตัวเองเบื้องต้นเมื่อ สามารถใส่อุปกรณ์ได้ครบถ้วนป้องกันความ

เสี่ยงที่เกิดจาการฝึกงานเกษตรได้ 

              ซึ่งจากการพัฒนางานที่ผา่นมายังข้ันตอนการฝกึยังไม่ชัดเจน บางครั้งถูกละเลย เด็กยังมีปัญหาเรือ่ง

การแต่งตัวเด็กใส่ไม่ได้ก็ไม่ใส่ บางครั้งขาดอุปกรณ์ หาอุปกรณ์ไม่เจอ รวมทั้งการฝึกยังไม่เป็นข้ันตอนและยังไม่

มีแบบแผนที่ชัดเจน จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกระบวนการที่ชัดเจนเพื่อที่จะท าให้เด็กบรรลุผลในการฝึกใน

ข้ันตอนการแต่งกายเพื่อลงฝึกงานเกษตร 

7. การวัดผลและการเปลี่ยนแปลง 

7.1 ก่อนการแกป้ัญหา 

ประเด็นปญัหา สาเหตุ  /  ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 
        บกพร่องด้านความสามารถในการช่วยเหลือ
ตัวเองด้านการแตง่กายเมื่อฝกึงานเกษตร 

ปัญหาด้านเด็ก  

-  ผลการฝึกการช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจ าวันพื้นฐาน ADL ≤ 
50 % 

- ไม่เคยแต่งตัวมาก่อน  จึงไม่อยากท าไม่เห็นประโยชน์ของการ
แต่งตัว 

- ไม่รู้ข้ันตอนและวิธีการใส ่
ไม่รู้ที่เก็บอปุกรณ์ 

ปัญหาด้านบุคลากร 

- ไม่เห็นความส าคัญบางครั้งท าให้ละเลย 
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- ไม่มีข้ันตอนแผนการฝึกที่เป็นรปูแบบที่ชัดเจน 
ปัญหาด้านอปุกรณ์เครือ่งมือ 

- อุปกรณ์น้อย  ไม่เพียงพอ 

- ไม่มีสถานทีจ่ัดเกบ็ไม่จัดเกบ็ชัดเจนบางครัง้วางเกะกะ 
 

 

7.2 วิธีการที่เลอืกใช้มาแก้ปญัหาท าอย่างไร 

คัดเลือกกลุม่ตัวอย่างทีผ่่านการประเมินความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองพื้นฐาน ADL ≥ 50% จ านวน 9 คน  

จากผูบ้กพร่องทางสติปญัญาทีม่ารบับริการที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพราชานุกูล บางพูน ทัง้หมด  13 คน   

ประเด็นปญัหา วิธีการแก้ไข ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ตัวช้ีวัด
ผลลัพธ์ 

บกพรอ่งด้าน
ความสามารถ
ในการช่วยเหลือ
ตัวเองด้านการ
แต่งกายเมื่อ
ฝึกงานเกษตร 

-ทบทวนปัญหาและหาสาเหต ุ
-ศึกษาเอกสารทางวิชาการทีเ่กี่ยวข้องกับการฝกึการแตง่กาย
ในงานเกษตร 
-ประชุมบุคลากรเพื่อให้เห็นความส าคัญของการพัฒนา
ความสามารถด้านการแต่งกายเพื่อฝกึงานเกษตรของเด็ก 
-ประชุมบุคลากรในการจัดการความรู้เพื่อจัดท าแผนการสอน
การแต่งตัวด้านการเกษตร   ประกอบด้วยแผนการสอนการ
ใส่ถุงมือ   การใสเ่อี๊ยมกันเปือ้น    การใส่รองเท้าบูธ   การใส่
หมวก   การเกบ็อุปกรณ์และการท าความสะอาด 
-ประชุมบุคลากรในการจัดการความรู้  เพื่อ จัดท าแบบ
ประเมินวัดความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองด้านการแต่ง
กายเพื่อฝึกการเกษตร 
-จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกใหม้ีจ านวนเพียงพอ  
มอบหมายบุคลากรที่รบัผิดชอบให้ชัดเจน 
-ปรับปรุงสถานทีท่ี่ใช้ในการเกบ็อปุกรณ์ให้มองเห็นง่าย  เปน็
หลักแหลง่  สะดวกต่อการหยบิใช้   และจัดเก็บ 
-ให้ข้อมูลกบัเด็กให้เห็นความส าคัญการช่วยเหลือตัวเองด้าน
การแต่งกายเมื่อฝึกงานเกษตรและให้ข้อมูลเกี่ยวกบัสถานทีท่ี่
จัดเกบ็อุปกรณ์ 

เมย.-มิย. 
2562  

ผู้บกพร่องทาง
สติปัญญามี
ความสามารถ
ในการช่วยเหลือ
ตัวเองด้านการ
แต่งกายเพื่อ
ฝึกงานเกษตร
เพิ่มข้ึน 

ผู้บกพร่อง
ทาง
สติปัญญา
มีคะแนน
ความสามา
รถในการ
แต่งตัว
ส าหรับ
ฝึกงาน
เกษตรไม่
น้อยกว่า
ร้อยละ60 
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-เก็บข้อมลูก่อนการท ากิจกรรมตามแผนการสอนโดยใช้แบบ
ประเมินวัดความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองในการแต่ง
กายเพื่อฝึกการเกษตร 
-น าแผนการสอนที่เกิดจากการจัดการความรู้ของบุคลากรไป
ใช้กับเด็ก   ซึ่งจะฝึกสอนกันในห้องปฏิบัติการก่อนโดยใช้
เวลาประมาณ  2สัปดาห์  สัปดาหล์ะ  3 วัน หลังจากนั้นลง
แปลงเกษตรจรงิ 8 สัปดาห์   สัปดาห์ละ  4 วัน 
- เก็บข้อมูลหลังท ากจิกรรมโดยใช้แบบวัดความสามารถเดิม 
-วิเคราะห์ข้อมลู   
 

  

7.3 ข้อมูลเปรียบเทียบกอ่นและหลงัการแก้ปญัหา 

ผู้บกพร่องทางสติปญัญา  จ านวน  9 คน  หลังเข้าร่วมพัฒนาความสามารถในการช่วยเหลอืตัวเองด้าน

การแต่งกายส าหรับฝึกงานเกษตร   มีคะแนนผลการฝึกรายบุคคลดังนี ้

 
       คนที่  

ความสามารถในการช่วยเหลอืตัวเองในการแต่งกายเพื่อฝึกงานเกษตร 
คะแนนก่อน(  เต็ม  20  ) คะแนนหลัง(  เต็ม  20  ) 

คะแนนที่ได ้ ร้อยละ คะแนนที่ได ้ ร้อยละ 
1 6 30 13 65 
2 9 45 16 80 
3 8 40 16 80 
4 6 30 12 60 
5 9 45 17 85 
6 6 30 13 65 
7 5 25 12 60 
8 6 30 12 60 
9 5 25 13 65 

รวมเฉลี่ย 6.67 33.35 13.78 68.89 
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เป้าหมาย ข้อมูลก่อนการแกป้ัญหา ข้อมูลหลังการแกป้ัญหา เปรียบเทียบผล 
 ผู้บกพร่องทางสติปัญญามี
ความสามารถในการช่วยเหลอื
ตัวเองในการแตง่กายเพือ่ลงฝึก
การเกษตรเพิม่ขึ้นไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 60 

น้อยกว่าร้อยละ 60  ทุกคน 
  
(รวมเฉลี่ย  ร้อยละ33.35 ) 
 

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ60  ทุก
คน 
(รวมเฉลี่ย  ร้อยละ68.89 ) 

 
เพิ่มข้ึนทุกคน 

 
 
 
 

 

8. บทเรียนที่ได้รบั    

 ผู้บกพร่องทางสติปญัญา:  มีความสามารถในการช่วยเหลอืตวัเองด้านการแตง่กายที่ดีข้ึน   รู้จักดูแล

ตัวเองใหป้ลอดภัยจากความเสี่ยงได้เมือ่แต่งกายให้ครบเมื่อลงฝึกงานเกษตร 

 ระบบงาน:  เกิดการเรียนรูร้่วมกันและมกีารพฒันาแนวทางในการฝกึการช่วยเหลอืตัวเองในการแต่ง

กายส าหรับฝึกงานเกษตร 

 บุคลากรที่ปฎิบัติ  :  มีความรู้  ความเข้าใจ  และตระหนกัถงึความส าคัญในการฝึกผู้บกพรอ่งทาง

สติปัญญา 

9. การติดต่อกบัทีมงาน 

9.1   นางสาววรรณนภา    เปรมปรีดา    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ       

                 ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพราชานุกูล(บางพูน)  

                 94/1 หมู่ 3 ถ.ปทุม-รังสิต 

                  ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี     รหัสไปรษณีย์  12000  

                 โทรศัพท์       02-959-629 

10. คณะท างาน 

ที่ปรกึษาโครงการ  นางสาววรรณนภา    เปรมปรีดา     พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  

คณะท างาน:  

    1.   นางสาวดวงกมล    เอี่ยมเอิบ         พยาบาลวิชาชีพช านาญการ     (หัวหนา้ทีม) 

    2.   นางสาวสุดารักษ์    แขพุทรา          พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  

    3.   นางสาวอัสศลาพัชฐ์  ผ่องแผ้ว          พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

    4.   นายวีระ      เบ้งกลาง         ผู้ช่วยการพยาบาล 

    5.   นายสมพร              รักชาติ           พนักงานช่วยเหลือคนไข้  

    6.   นางสาวพรรทพิา      ยืนยง             พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

    7.   นายบุญมี               ปิ่นภู่              พนักงานชวยเหลือคนไข้ 


