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1. ชื่อผลงาน / โครงการพัฒนา 
การดูแลเด็กออทิสติกอายุ 15 ปี ข้ึนไป  โดยใช้การวิเคราะหแ์ละสงัเคราะห์กจิกรรม 

2. ชื่อหน่วยงาน / ทีม กิจกรรมบ าบัด 
3. ปีท่ีด าเนินการ 2560 

4. ค าส าคัญ :  
เด็กออทสิติก  
การวิเคราะหส์ังเคราะหก์ิจกรรม  
กิจกรรมบ าบัด 

5. เป้าหมาย : ระบุเป้าหมายของผลงานที่เป็นรูปธรรม  เช่น  
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการใหบ้ริการเดก็ออทสิติกที่มอีายุมากกว่า 15 ป ีโดยการพัฒนา
โปรแกรมการการวิเคราะห์สงัเคราะหก์ิจกรรม  

6. ปัญหาและสาเหตุ :  
งานกิจกรรมบ าบัด กลุ่มงานฟื้นฟสูมรรถภาพ สถาบันราชานุกูล มีกลุ่มผู้รับบริการหลักคือกลุ่มเด็กออทิ

สติก  ที่ส่งมาปรึกษาทางกิจกรรมบ าบัด  จากปัญหาด้านการสื่อสาร การท ากจิวัตรประจ าวัน และการเข้าสงัคม  

โดยอุบัติการณ์ของเด็กที่มีความบกพรอ่งด้านพฒันาการและสติปัญญาจากภาวะออทิสติค มจี านวนเพิ่มข้ึนทกุ

ปี  ซึ่งนักกจิกรรมบ าบัดมีวิธีการบ าบัดรักษาโดยใช้แนวคิดทฤษฎีพื้นฐานด้านการบูรณาการประสาทความรูส้ึก

และใช้การเล่นเกมทีม่ีกติกาเป็นสื่อการบ าบัดรักษา  แต่เนื่องจากการบ าบัดรกัษาที่ต้องมกีารฝึกต่อเนื่องและใช้

ระยะเวลานาน  ท าให้มีกลุ่มผู้รบับริการเด็กออทิสตกิอายุมากกว่า 15 ปีที่มีระดับความสามารถในการท า

กิจกรรมถงึระดบั 4 - 5 จากการประเมินระดับความสามารถในการท ากจิกรรม 5 ระดับ  โดยอาจมีเพียงบาง

หัวข้อเช่น การมสี่วนร่วมในการท ากจิกรรม  และพฤติกรรมกระตุ้นตนเองซ้ า ๆ ที่ยงัพัฒนาเท่าที่ควร  งาน

กิจกรรมบ าบัดจึงปรบัรปูแบบการฝึกใหมส่ าหรับเดก็กลุ่มนี้  โดยปรบัเปลี่ยนวิธีการบ าบัดรักษาจากการฝึกด้าน

การบรูณาการประสาทความรู้สึก ( Sensory Integration ) เป็นการวิเคราะห์และสังเคราะห์กิจกรรม 

(Analyze  Activity) และเปลี่ยนสื่อการบ าบัดรักษาจากการเล่นเกมที่มกีติกาเป็นกจิกรรมงานฝมีือ  โดย

มุ่งหวังให้เกิดระบบการดูแลผู้รบับริการที่เป็นเดก็ออทสิติกอายุมากกว่า 15 ป ีมีการใช้สื่อกจิกรรมในการ

ประเมินและการบ าบัดรักษารวมถงึอุปกรณ์ทีม่ีความเหมาะสม  และผูป้กครองมสี่วนร่วม  สามารถน าวิธีการ

ฝึกไปดัดแปลงใช้ต่อเนือ่งทีบ่้านเพื่อลดพฤติกรรมกระตุ้นตนเองซ้ า ๆ หรือสง่เสรมิการมีส่วนร่วมในการท า

กิจกรรมในชุมชนได ้
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7. การวัดผลและการเปลี่ยนแปลง :  
7.1 ก่อนแก้ปัญหา  น าเสนอการวิเคราะห์ในทีมด้วยแผนภูมกิ้างปลา  

7.2 วิธีการที่เลอืกใช้มาแก้ปญัหา 
  

ประเด็นปญัหา วิธีการแก้ไข ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

ตัวช้ีวัด
ผลลัพธ์ 

ประเด็น1. โปรแกรม
การให้การบ าบัดรกัษา 
ไม่เหมาะกับเด็กออทิ
สติกอายุมากกว่า 15 ป ี

เปลี่ยนจากวิธีการบ าบัดรักษา
ด้วยการบูรณาการประสาทรบั
ความรู้สึก เป็นโปรแกรมการ
วิเคราะหส์ังเคราะห์กิจกรรม 

เดือนละ 1 
ครั้งเป็น
ระยะเวลา 
10 เดือน 

ได้โปรแกรมการฝกึที่มี
ความหมาะสมส าหรบั
เด็กออทสิติกที่มีอายุ
มากกว่า 15 ปี โดย
ผู้ปกครองมีส่วนร่วม 
สามารถน าวิธีการฝึก
ได้ดัดแปลงไปใช้
ต่อเนื่องที่บ้านหรือ
ชุมชน 

ได้โปรแกรม
การฝกึ
เพิ่มข้ึน  1 
โปรแกรม 

ประเด็น2.ขาดเครือ่งมอื
ในการประเมินและ
วัดผลบ าบัดรักษาในเด็ก
ออทิสตกิอายุ 15 ปีข้ึน
ไป 

 

พัฒนาแบบประเมิน
ความสามารถในการท า
กิจกรรมงานฝมีือ โดยการ
วิเคราะห์และสงัเคราะห์
กิจกรรม (Analyze activity) 
โดยการหาค่าความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา จากผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 
3 คน จากนั้นน าข้อเสนอแนะ
มาปรบัปรุงและหาความเช่ือมั่น
ระหว่างผู้ทดสอบ 

1 เดือน ได้แบบประเมิน
ความสามารถในการ
ท ากิจกรรมงานฝีมือ 
โดยการวิเคราะห์และ
สังเคราะหก์ิจกรรม 
(Analyze activity) ที่
มีความเช่ือมั่นและ
ความเที่ยงตรงก่อน
น าไปใช้กับกลุม่
ตัวอย่าง 

ได้แบบ
ประเมิน
ความสามารถ
ในการท า
กิจกรรมงาน
ฝีมือ โดยการ
วิเคราะห์และ
สังเคราะห์
กิจกรรม  
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7.3 ข้อมูลเปรียบเทียบกอ่นและหลงัการแก้ปญัหาเป็นอย่างไร เมื่อเปรียบเทียบกบัเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

โดยควรน าเสนอเป็นตาราง หรือกราฟ จะช่วยให้เข้าใจง่ายข้ึน 
เมื่อสิ้นสุดการท ากจิกรรมตามโปรแกรม  กลุม่ตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยของคะแนนที่วัดได้จากแบบประเมิน

ความสามารถในการท ากจิกรรมงานฝมีือ โดยการวิเคราะห์และสงัเคราะหก์ิจกรรมเพิม่ขึ้น  ทั้งแบบโดยรวมและ

รายข้อทั้งการรับรู้และการมสี่วนร่วมในการท ากจิกรรม  การเคลือ่นไหว  และการลดพฤติกรรมกระตุ้นตนเอง 

    8. บทเรียนท่ีได้รับ :  
บางกจิกรรมใช้เวลานาน และใช้ต้นทุนในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ค่อนข้างสงู วิธีแก้ไขหลังจากการจัด

กิจกรรมในแตล่ะครัง้นักกจิกรรมท าการวิเคราะห์ปญัหาร่วมกับวิทยากรและผู้ปกครอง เพื่อหาความต้องการ
และความเหมาะสมในการจัดกจิกรรมในครั้งต่อไป รวมถึงวางแผนด้านการจัดซือ้วัสดุอุปกรณ์ประจ าปี 
 
9. การน าผลงานไปใช้ประโยชน์(ต่อยอด) 
  สามารถน าโปรแกรมนีม้าเป็นต้นแบบการใหบ้รกิารส าหรับเด็กออทสิติกที่อายุมากกว่า 15 ป ี
ข้ึนไป 
10. การติดต่อกับทีมงาน : งานกิจกรรมบ าบัด กลุ่มงานฟืน้ฟูสมรรถภาพและการศึกษาพเิศษ   
สถาบันราชานุกลู  022488900 ต่อ 70393 
11.คณะท างาน :   

 11.1 นางสาวผกาวรรณ สุทธิวงศ์   นักกิจกรรมบ าบัดช านาญการ หัวหน้าทีม 
11.2 นายอภิศักดิ์  ประสมศรี    นักกิจกรรมบ าบัดปฏิบัติการ  สมาชิก 
1.1.3.นางสาวกัญญารัตน์  เหล็กมลู   นักกิจกรรมบ าบัดปฏิบัติการ  สมาชิก 
1.1.4.นายสุบิน  สาวะธรรม    นักกิจกรรมบ าบัดปฏิบัติการ  สมาชิก 
1.1.5.นายสุรชัย  พิชยศ    นักกิจกรรมบ าบัดปฏิบัติการ  สมาชิก 
1.1.6.นางสาวเมลดา  ควรสมาคม  นักกิจกรรมบ าบัด            สมาชิก  


