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1. ชื่อผลงาน CQI เรื่อง  “พาหนูออกไปข้างนอก”  
1.1 ช่ือภาษาไทย.  “พาหนูออกไปข้างนอก” 
1.2 ช่ือภาษาอังกฤษ   Take me to the outside 
 

2. ชื่อหน่วยงาน  ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการราชานุกลู(ม่วงแค)  
                         กลุ่มภารกิจการพยาบาล  สถาบันราชานุกูล  
3. ปีท่ีด าเนินการ     2561 
4. ค าส าคัญ :   พาหนู, ข้างนอก 
5. เป้าหมาย :   เพื่อใหผู้ป้กครองสามารถดูแลเด็กบกพร่องทางพัฒนาการและสตปิัญญาขณะพาเด็ก 

                     ออกข้างนอกสถานที่ได้ ในระยะเวลาการฝึก 3 เดือน 

6. ปัญหาและสาเหตุ :  
การฝึกทักษะการด ารงชีวิตประจ าวันเป็นทักษะที่จ าเป็นส าหรับเด็กบกพร่องทางพัฒนาการและ

สติปัญญา และเป็นสิ่งส าคัญของการดูแลที่เกิดข้ึนทุกวันซึ่งต้องฝึกให้เด็กได้เรียนรู้  การพาเด็กออกสู่สังคม
ภายนอกเป็นกิจกรรมหนึ่งของทักษะทางสังคม และท าให้เด็กปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อมใหม่ๆได้ แต่จากการ
ประชุมผู้ปกครองของศูนย์ฯม่วงแค พบว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่สามารถพาเด็กออกนอกบ้านได้  เนื่องจาก
เด็กไม่ยอมเดิน นั่งลงกับพื้น ส่งเสียงดังเมื่อจูงมือพาให้เดิน ไม่รู้จักรอคอย หยิบจับสิ่งของแรงๆ  หรือร้องไห้
เมื่ออยากได้สิ่งของหรือของเล่น เมื่อไม่ได้ดั่งใจก็จะกรีดร้องเสียงดัง ลงนอนดิ้นกับพื้น ท าร้ายตนเองหรือ
ผู้ปกครอง ว่ิง/เดินโดยไร้จุดหมาย ท าให้ผู้ปกครองรู้สึก อาย เหนื่อย เป็นภาระที่หนัก ที่ไม่สามารถจัดการ
กับพฤติกรรมดังกลา่วได้ จนไม่อยากพาเด็กออกไปข้างนอกที่ไม่ใช่สถานที่ฝกึ จากสาเหตุดังกล่าวบุคลากรจงึ
ได้จัดท าCQI เรื่อง “พาหนูออกไปข้างนอก”ข้ึนเพื่อให้ผู้ปกครองรู้สึกมั่นใจในการพาเด็กออกไปข้างนอกได้ 
ไม่เป็นภาระการดูแล  เด็กรู้จักควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมตนเองได้มากข้ึน ไม่ตื่นกลัวสถานที่ มีความเคย
ชินกับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ เป็นการเตรียมความพร้อมให้เด็กไปโรงเรียน หรือสามารถใช้แหล่งประโยชน์ใ น
ชุมชนได้ด้วยตนเองและน าไปสู่การฝึกทักษะทางสงัคมเรือ่งอื่นๆในข้ันตอนต่อไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน   

7. การวัดผลและการเปลี่ยนแปลง :  
7.1 ก่อนแก้ปัญหา 

1)  ประชุมผูป้กครองเพื่อค้นหาปัญหาและความต้องการการดูแล  

2) ประชุมบุคลากรวิเคราะห์และหาสาเหตุของปญัหา วางแผนการด าเนินงาน  มอบหมาย

ผู้รบัผิดชอบ จัดท ากจิกรรมการพาเด็กบกพรอ่งทางพัฒนาการและสติปญัญาออกข้างนอก 

3)ช้ีแจง วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินงาน แก่ผูป้กครอง 

7.2  วิเคราะห์ประเด็นปญัหา และสาเหตจุากปจัจัยต่างๆ 

ปัญหา : ผูป้กครองไมส่ามารถพาเด็กออกไปข้างนอกบ้าน 
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สาเหตุ/ ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

     ด้านบุคลากร 

- ไม่เห็นความส าคัญ 

- ไม่จ าเป็นต้องสอน 
- ภาระงานมาก 

- เป็นเรื่องสอนที่ยาก 

     ด้านระบบงาน  - วิธีปฏิบัติที่ที่มีอยู่แล้วไม่เหมาะสมตรงกับความต้องการของผูป้กครอง 

     ด้านผู้ปกครอง 

- ไม่มีความรู้เรื่องวิธีฝึกพาเดก็ออกข้างนอกสถานที ่
- รู้สึกอาย เหนือ่ย เป็นภาระที่หนกั 
- ไม่มีเวลา เห็นว่าเสียเวลา 
- คิดว่าเป็นเรื่องยาก  
- ไม่มีความมั่นใจ 
- มีปัญหาทางเศรษฐกิจ 

     ด้านเด็กบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา 

         - มีพฤติกรรมที่ไม่พงึประสงค์ 
         - ไม่ได้รับการฝึก 
         - ความรุนแรงของอาการ 

 
7.3 วิธีการที่เลือกใช้มาแก้ปัญหา 
  ด าเนินการแก้ไขปญัหาในเดอืน  เมษายน– กรกฎาคม 2561  และประเมินผลหลงัการฝึกทัน

หลงัจาก เสร็จสิ้นกิจกรรมพาผู้ปกครองและเด็กออกไปข้างนอกดังนี ้
            1) ประเมินความสามารถผู้ปกครองในการพาเด็กออกข้างนอกก่อนจัดกิจกรรม และทบทวนความรู้ใน
การดูแลเด็ก จากผู้ปกครอง ทัง้หมด 7 คน ผู้บกพร่องฯทัง้หมด 7  คนจากการสังเกตและจดบันทึก และใช้แบบ
ประเมินความสามารถผู้ปกครองในการพาเดก็บกพร่องทางพัฒนาการและสติปญัญาออกนอกสถานที่ เป็น
คะแนนก่อนการทดลอง (pre test) 
            2) จัดกิจกรรมพาผู้ปกครองและเด็กบกพรอ่งทางพัฒนาการและสติปญัญาออกข้างนอกสถานที่ 
ทั้งหมด 4 แห่ง คือ ร้านอาหาร   ตลาดนัด พิพิธภัณฑ์บางกอก และห้างสรรพสินค้าใช้ระยะเวลาในการพาออก
ข้างนอกสถานที่ ทัง้หมด 10 สัปดาห์ เวลาทั้งหมด 12 สัปดาห์ๆละ 1 วันๆละ 2 ช่ัวโมง   
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            3) หลังจากด าเนินการท ากจิกรรมตามโปรแกรมการทั้งหมดแล้ว บุคลากรท าการประเมิน
ความสามารถผู้ปกครองในการพาเดก็บกพร่องทางพัฒนาการและสติปญัญาออกนอกสถานที่ โดย แบบประเมิน
ความสามารถผู้ปกครองในการพาเดก็บกพร่องทางพัฒนาการและสติปญัญาออกนอกสถานที่ เป็นคะแนนหลงั
การท ากจิกรรม (post test ) 

4) วิเคราะห์และสรุปผลเปรียบเทียบก่อนและหลังท ากจิกรรมพาผูป้กตรองและเด็กออกข้างนอก 
กิจกรรมพาผูป้กครองและเด็กบกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญาออกข้างนอกสถานที่ 

          7.4 ข้อมูลเปรียบเทียบก่อนและหลังการแกป้ัญหาเป็นอย่างไร เมื่อเปรียบเทียบกบัเป้าหมายที่ก าหนด

ไว้ โดยควรน าเสนอเป็นตาราง หรือกราฟ จะช่วยให้เข้าใจง่ายข้ึน 

 

กราฟ 1-2 แสดงความสามารถของผูป้กครองในการจัดการพฤติกรรมเด็กขณะพาเด็กออกข้างนอกสถานที ่

             ก่อนจัดกิจกรรม 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 

 2 
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กราฟ 3-4  แสดงความสามารถของผู้ปกครองในการจัดการพฤติกรรมเด็กขณะพาเด็กออกข้างนอกสถานที่ 
             หลังจัดกจิกรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 

หลงัการจัดกจิกรรมพาผู้ปกครองและเด็กบกพร่องทางพฒันาการและสติปญัญาออกข้างนอกสถานที่  
พบว่ารมผู้ปกครองสามารถให้การดูแลจัดการกับพฤติกรรมเด็กเพิ่มข้ึนในภาพรวมทุกพฤติกรรม พฤติกรรมไม่
ยอมเดินทิง้ตัวลงกับพื้นผู้ปกครองสามารถจัดการ/ดูแลได้ครบทั้งหมด 7 คนคิดเป็นร้อยละ 100 และจากการ
ประชุมผู้ปกครองพบว่าผูป้กครองทกุคนมีความพึงพอใจในการจัดกจิกรรมนี้และมีความมั่นใจทีจ่ะพาเด็กออก
ข้างนอกสถานที่  
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8. บทเรียนท่ีได้รับ :  
     1.ผู้ปกครองตอ้งมีความมั่นใจในการพาเด็กออกนอกสถานที่ 
     2.การมอบหมายให้มผีูร้ับผิดชอบติดตามและประเมินผลทุกครั้งทีพ่าเด็กออกข้างนอกหรือพาเดก็ออกไป
นอกสถานทีจ่ะท าให้เข้าใจปัญหาและสามารถแก้ไขปัญหาได้เหมาะสม 
     3. บุคลากรควรมีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง  ข้ันตอน วิธีการพาเด็กออกนอกสถานที่และการแก้ไขพฤติกรรม
เมื่อเดก็มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ 
     4.การให้แรงเสริมแกผู่้ปกครองจะท าให้ผูป้กครองมีความเช่ือมั่นในการพาเด็กออสูส่ังคมภายนอก 
     5.บุคคลรอบข้างเข้าใจ ยอมรบัและให้การช่วยเหลือมากขึ้น 
     6. การพาเด็กออกข้างนอกหรือออกนอกสถานที่ท าใหเ้ดก็สามารถเรียนรู้ในการปรับตัวเข้ากบัสิง่แววดล้อม
ไดม้ากขึ้น 
     7. บุคลากรและผู้ปกครองต้องมีแนวทางการในการฝกึเด็กเป็นแนวทางเดียวกัน 
   

9. การติดต่อกับทีมงาน : นางสาวนิลชร    เย็นยาซัน  ช่ือหน่วยงาน  ศูนย์ส่งเสรมิพัฒนาการราชานุกูล
(ม่วงแค) 

                                ที่อยู่ เลขที่ 1  ซอยเจริญกรุง 34  ถนนเจริญกรุง  แขวงบางรกั  เขตบางรัก  
    กรุงเทพฯ10500  โทรศัพท์ 02 2340456   0819969453  
    e-mail : nillachornyen@gmail.comผู้ปกครอง 

10. คณะท างาน :   
 10.1 นางสาวนิลชร        เย็นยาซัน       หัวหน้าทีม 
 10.2 นางสละ        เตชะมีนา         สมาชิก 


