
หอผู้ป่วยออทิสติก 2 CQI ปี 2562 

 
1. ชื่อผลงาน / โครงการพัฒนา 

“เรือ่ง การพัฒนาการจัดกจิกรรมด้านการเคลื่องไหวร่างกายส าหรับเด็กออทิสติก อายุ 3 – 5 ป”ี 
2. ชื่อหน่วยงาน / ทีมหอผูป้่วยออทสิติก 2 
3. ปีท่ีด าเนินการ ตุลาคม 2561 – มิถุนายน 2562 
4. ค าส าคัญ :  

4.1 ออท ิสต ิก หมายถึง เด็กทีม่ีความบกพร่องในด้านความสมัพันธ์ในการตอบโต้กับผู้อื่นและ มี

พัฒนาการล่าช้า ซึ่งส่งผลกระทบในด้านพฤติกรรมของเดก็ ทั้งในด้านปฏิสมัพันธ์ทางสังคม การสื่อสาร 

ภาษาถ้อยค า การเรียนรูจ้ินตนาการ การเคลือ่นไหว และมีความสนใจในสิง่ใดสิง่หนึง่มักจะ แสดง

พฤติกรรมซ้ าๆ ซึง่พฤติกรรมที่แสดงออกมานั้น แต่ละคนไม่เหมือนกัน อันเป็นผลมาจากการ ท างานของ

ระบบประสาทบางส่วน ซึ่งส่งผลตอ่การท างานที่ไมส่ัมพันธ์กนัของระบบประสาทสัมผัส ทัง้ 5  

4.2 ก ิจกรรมการเคล ื่อนไหว หมายถึง กิจกรรมที่ช่วยพฒันาส่วนต่าง ๆ ของร่างกายในการ 
ท างานร่วมกันและประสานงานซึ่งกันและกันในระหว่างระบบประสาท และกล้ามเนีอ้ของส่วนต่างๆ ของ
ร่างกายใหส้ามารถท างานไดดี้และมีประสิทธิภาพ 
 

5. เป้าหมาย  
   5.1 เพื่อเพิ่มทักษะด้านการเคลื่อนไหวร่างกายในเด็กออทสิติก อายุ 3 – 5 ปี ที่มารับบริการใน
หอผูป้่วยออทสิติก ระหว่างเดอืน มีนาคม - มิถุนายน 2562   
   5.2 เพื่อเด็กออทิสตกิอายุ 3 – 5 ปี มีค่าคะแนนความพร้อมเด็กออทสิติกปฐมวัยเพื่อสง่ต่อ
สถานศึกษา ด้านการเคลื่อนไหว เพิ่มข้ึนรอ้ยละ 20 ในระยะเวลา 3 เดือน 

 
6. ปัญหาและสาเหตุ :  

โรคออทสิตกิ (Autistic Disorder) หรือ ออทิสซึม (Autism) เป็นความบกพร่องของ พัฒนาการ

รูปแบบหนึง่ที่มลีกัษณะเฉพาะ นับเป็นเวลา 60 ปแีล้ว ที่นักวิชาการรู้จักโรคนี้ และ พยายามศกษา

รายละเอียดตา่ง ๆ ของโรค แต่ยังไม่สามารถหาสาเหตุของโรคได้ชัดเจนถึงแม้ว่ายังไม่ ทราบสาเหตุก็ใช่ว่า

จะท าอะไรไม่ไดเ้ลย การดแูลช่วยเหลีอในปัจจุบนัช่วยใหเ้ดก็กลุ่มนี้ดีข้ึนไดม้าก โดยเฉพาะถ้าไดร้ับการ

วินิจฉัย และช่วยเหลอืตัง้แตอ่ายุน้อยๆ และท าอยา่งตอ่เนือ่งค าว่า “Autism” มรีากศัพท์มาจากภาษา

กรีก ว่า “Auto” ซึ่งแปลว่า Self หมายถึง แยกตวัอยุต่ามล าพังในโลกของ ตัวเอง เปรียบเสมือนมีก าแพง

ใส หรีอกระจกเงา กั้นบุคคลเหล่าน้ีออกจากสงัคมรอบข้าง และในป ค.ศ.1943 มกีารรายงานผูป้ว่ยครั้ง

แรก โดยนายแพทย์ลโีอ แคนเนอร์ (Leo Kanner) จิตแพทย์ จาก สถาบันจอหน์ ฮอปกินส์ไดร้ายงานว่ามี

ผู้ปว่ยเดก็จ านวน 11 คน ที่มีอาการแปลก ๆ เช่น พูดเลียน เสียง พูดช้า สื่อสารไม่ข้าใจ ท าซ้า ๆ ไม่ชอบ

การเปลี่ยนแปลง ไม่สนใจคนอื่น เล่นไมเ่ป็น และได ้ติดตามเดก็อยู ่5 ป ีพบว่า เดก็ เหล่าน้ีต่างจากเดก็
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ปญัญาออ่น จึงเรียกช่ือเดก็ทีม่ีอาการเช่นน้ีว่า “ออทสิซึม” (Autism)  

จากการศึกษาในแหลง่จ้อมูลต่างๆพบว่า อาการออทสิติก สามารถเกิดข้ึนได้กับคนทุกชาติ 

ศาสนา ภาษา พื้นฐานระดับช้ันฐานะทางสังคม และทุกระดบัการศึกษา และแม้แต่กลุม่ที่มี ฐานะทาง

สังคมสูง แต่พบว่า เด็กผู้ชายมักเป็นออทิสติกมากว่าเด็กผู้หญิง ประมาณ ประมาณ 3:1 หรีอ 4:1 (ศูนย์

เดก็พิเศษ, 2555) บุคคลออทิสติกจะมีความสามารถในการประมวลผล ประสาทสมัผสัน้อยกว่า คนปกติ 

ดังนั้นการรับรู้ถึงความรูส้ึกสัมผัส จงึเป็นสิง่จ าเป็นเบื้องต้นตอ่การประมวลผลความรูส้ึกสัมผัสทั้งหมด เดก็

ออทิสตกิแต่ละคน จะมีระดบัความรุนแรงของความผิดปกตไิม่เท่ากันในทางวิชาการจงึมักแบ่งเดก็ออทิ

สติก เป็น 3 ระดบั คือ 1) ระดับกลุ่มทีม่ีอาการน้อยเรียกว่า Mild Autism หรือบางครั้งเรียกกลุม่ที่มี

ศักยภาพสูง (high functioning autism)  2) ระดับกลุ่มที่มคีวามสามารถระดับปานกลาง Moderate 

Autism  

6.1 ให้บอกเป้าหมายหลักและผลลัพธ์ที่คาดหวังในการใหบ้ริการของหน่วย   
6.2 ให้บอกสถานการณ์ปจัจบุันของหน่วยว่าผลลัพธ์ที่ได้บรรลเุป้าหมายหลัก   และผลลัพธ์ที่คาดหวังจาก
ข้อ 6.1 หรือไม่ อย่างไร โดยให้น าเสนอเป็นข้อมูลตัวเลขที่ได้หรือตัวช้ีวัดที่ได้ (หากมี) 
6.3 ผลจากข้อ 6.2  ส่งผลกระทบอะไรกบัผู้ใช้บริการ/สง่ผลกระทบด้านไหนกบัระบบงาน/สง่ผลกระทบ
อะไรกับบุคลากรผู้ปฏิบัตงิาน 
6.4 ปัจจัยทีเ่กี่ยวข้องกับผลกระทบที่ได้อ้างถึงจากข้อ 6.3 นั้นมีปัจจัยอะไรบ้าง 
6.5 จากประเด็นปญัหาที่อ้างมาข้างต้นมีผู้ใด/นกัวิจัย/หน่วยใด/ต ารา/หลกัทางวิชาการ เลือกใช้วิธีใดมา
แก้ปัญหาดังกล่าว  
6.6 จากข้อ 6.5  คณะท างานพิจารณาวิธีการแล้วจงึได้เลอืกวิธีการใดมาใช้หรือประยุกตเ์พื่อแกป้ัญหา
ข้างต้นที่พบ 

7. การวัดผลและการเปลี่ยนแปลง :  
7.1 ก่อนแก้ปัญหา 
  7.1.1 ให้บอกว่าเรามีข้ันตอน หรือกระบวนการในการท างาน / บริการ อย่างไร กี่ขั้นตอน  
  7.1.2 ประเด็นปัญหาอยู่ที่ขั้นตอนไหน มสีาเหตุจากปจัจัยไหนบ้าง  ควรน าเสนอเป็นตารางหรือ

แผนภูมิก้างปลา หรือแผนภูมิต้นไม้ เช่น  
  ตารางที่... สาเหตุของการเกิดปญัหาและแผนการแก้ไข 
ประเด็นปญัหา สาเหตุ / ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็น1..................... ปัจจัยด้านบุคลากร (Human Error) ได้แก่ บุคลากรไมส่นใจ บุคลากรไม่มี
ความตระหนัก  ไม่มีจิตบรกิาร  (Service Mind) 

ปัจจัยด้านวิธีการ (Process Error) ได้แก่ ไม่ปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติ
ที่ก าหนด  ข้ันตอนยุ่งยาก กลบัไปกลับมา  
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (Environment  Error) ได้แก่ อากาศร้อน ไม่มีที่
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กั้น บันไดลาดชันมาก ฯลฯ  
ปัจจัยด้านเครื่องมือ อปุกรณ์ (Tools/Equipment  Error) ได้แก่ ช ารุด 
ไม่เพียงพอ ไม่พร้อมใช้ 

ประเด็น2.....................  

ประเด็น3.....................  

 
 
7.2 วิธีการที่เลือกใช้มาแก้ปัญหาท าอย่างไร เช่น  

 ปรับแก้ขั้นตอนการท างาน ข้ันตอนไหน 

 ใช้เครื่องมอืแบบไหนเกบ็ข้อมลูก่อนและหลัง 

 จ านวนตัวอย่างที่ศึกษา 

 ระยะเวลาในการแกป้ัญหา 
ประเด็นปญัหา วิธีการแก้ไข ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 
ตัวช้ีวัด
ผลลัพธ์ 

ประเด็น1..................    ร้อยละ......... 
ประเด็น2..................     
ประเด็น3..................     

 
7.3 ข้อมูลเปรียบเทียบก่อนและหลังการแกป้ัญหาเป็นอย่างไร เมื่อเปรียบเทียบกบัเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

โดยควรน าเสนอเป็นตาราง หรือกราฟ จะช่วยให้เข้าใจง่ายข้ึน 
ตัวแปรที่ศึกษา เป้าหมาย ข้อมูลก่อนการ

แก้ปัญหา 
ข้อมูลหลังการ

แก้ปัญหา 
เปรียบเทียบผล 

(เพิ่มข้ึน/ลดลง/เท่าเดิม) 
     
     

 
8. บทเรียนท่ีได้รับ :  

 ผู้ใช้บริการ   การให้บริการต้องค านึงถงึอะไรบ้างถึงจะท าใหบ้รรลเุป้าหมายที่ได้พฒันางานนี้ 

 ระบบงาน ควรจัดระบบงานอย่างไรหรือมีระบบอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยที่บุคลากรต้องค านงึถึง
เพื่อใหร้ะบบงานบรรลเุป้าหมาย 

 บุคลากรผูป้ฏิบัติ  ควรมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องอะไร 
 


