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1. ชื่อผลงาน / โครงการพัฒนา 
1.1 ชื่อภาษาไทย.....ตัดเลบ็เรื่องไมเ่ลก็ของเด็ก ID 
1.2 ชื่อภาษาอังกฤษ... THE FINGERNAILS CLIP TEACHING PROGRAM FOR INTELLECTUAL  
                            DISABILITY PERSONS.. 

2. ชื่อหน่วยงาน / ทีม ....งานพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ................ 
3. ปีท่ีด าเนินการ........2560.................................. 

    4. ค าส าคัญ :   เด็กบกพร่องทางสติปัญญา  ความสามารถในการตัดเล็บ   
5. เป้าหมาย :  

              เพื่อศึกษาความสามารถในการตัดเล็บของเด็กบกพร่องทางสติปญัญาด้วยโปรแกรมสอนตัดเล็บแบบมี
ส่วนร่วม 
    6. ปัญหาและสาเหตุ : 
               งานพยาบาลสง่เสรมิสุขภาพ มีหน้าที่ให้บริการดูแล ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟูภาวะสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต รวมทัง้ปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ ตามมาตรฐานวิชาชีพและกลุ่มโรค อย่างถูกต้องรวดเร็ว และ
ปลอดภัย  แกผู่้บกพร่องทางพัฒนาการและสตปิัญญา เพศชายและหญิง อายุ 5-18 ป ี ทุกกลุ่มโรค ทีร่ับไว้เป็น
ผู้ป่วยในกลุ่มงานการศึกษาพิเศษ งานศิลปกรรมบ าบัด และโครงการพัฒนาทักษะพื้นฐานการท างานแก่เด็ก
บกพรอ่งทางพฒันาการและสตปิัญญา(กลุ่มงานสงัคมสงเคราะห์)สถาบันราชานุกลู  ตลอดจนให้ค าปรกึษาและ
ความรู้แก่ผูป้กครองผูบ้กพร่องฯที่มปีัญหาการดูแลด้านสุขภาพกายและจิต และให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพแก่
บุคลากร กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ งานศิลปกรรมบ าบัด และกลุ่มงานสงัคมสงเคราะหเ์ช่น การดูแลเด็กเมื่อ
เจ็บป่วย การติดตามอาการข้างเคียงจากการใช้ยา การดูแลเด็กทีมีอาการชัก ทั้งนี้การสง่เสรมิสุขภาพเป็นผลให้ผู้
บกพรอ่งทางพฒันาการและสตปิัญญามสีุขภาพอนามัยที่ดสีง่ผลต่อภูมิต้านโรคที่เพิม่ขึ้น มีสุขภาพแข็งแรง  จาก
การด าเนินกจิกรรมของงานพยาบาลสง่เสริมสุขภาพด้านการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล ได้แก่ การตรวจผิวหนัง 
หนังศีรษะ ผม ความสะอาดเลบ็มือ ความสะอาดของฟัน พบว่า ร้อยละ 46.7 มีเล็บยาว ซึ่งการดูแลเบื้องต้นของ
งานพยาบาลสง่เสริมสุขภาพ คือ ตัดเล็บให้และให้ค าแนะน าผู้ปกครองในการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลในเด็ก
บกพรอ่งทางสตปิัญญาที่ช่วยเหลือตนเองได้น้อย  ส่วนเด็กทีส่ามารถดูแลตนเองได้บ้าง สามารถสือ่ความหมาย 
พูดคุยโต้ตอบพอรู้เรื่อง ใหก้ารดูแลโดยท ากลุ่มสุขอนามัยเรื่องการดูแลสุขอนามัยของเล็บและให้เด็กไปบอก
ผู้ปกครองให้ตัดเล็บให้ ปัญหาที่พบ คือ เด็กไม่ได้บอกผู้ปกครอง และเด็กไมส่ามารถตัดเลบ็ได้เองต้องใหผู้ป้กครอง
ตัดให้ ทั้งนี้จากการสัมภาษณ์ผู้ปกครองเด็กบกพร่องทางสตปิัญญาที่มีอายุระหว่าง 12-15 ปี ร้อยละ 76.3 บอกว่า
อยากให้ลกูช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกจิวัตรประจ าวัน ต้องการให้เด็กตัดเลบ็เองเป็น เพราะหากแม่ตัดเล็บให้
จะยุ่งยากในการหาแว่นตาเพื่อช่วยในการตัดเล็บ เนื่องจากแม่มีอายุมากขึ้นท าให้มองไม่ค่อยเห็น ซึ่งการปฏิบัติ
กิจวัตรประจ าวันในเด็กโตเดก็ควรปฏิบัติได้ด้วยตนเอง เพื่อการดูแลตนเองได้ใกล้เคียงบุคคลปกติมากที่สุด 
 จากปญัหาดังกล่าวงานพยาบาลส่งเสริมสุขภาพจงึได้พัฒนาโปรแกรมสอนตัดเล็บแบบมสี่วนร่วม ซึง่เป็น
โปรแกรมที่มีความเฉพาะส าหรับสอนเด็กบกพรอ่งทางสตปิญัญา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กสามารถดูแล
สุขอนามัยของเลบ็และตัดเลบ็ได้ด้วยตนเอง ประกอบด้วย... 
 



กลุ่มงานพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ รางวัลดีเด่น CQI ปี 2560 
 

7. การวัดผลและการเปลี่ยนแปลง :  
7.1 ก่อนแก้ปัญหา 
           งานพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ให้การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลด้านการดูแลเลบ็ โดยการตัดเล็บ

ให้และให้ค าแนะน าผู้ปกครองแก่เด็กบกพร่องทางสติปญัญาที่ช่วยเหลอืตนเองได้น้อย  ส่วนเด็กทีส่ามารถดูแล
ตนเองไดป้านกลาง สามารถสื่อความหมาย พูดคุยโต้ตอบพอรู้เรื่อง ใหก้ารดูแลโดยท ากลุ่มสุขอนามัยเรื่องการดูแล
สุขอนามัยของเลบ็และให้เดก็ไปบอกผูป้กครองให้ตัดเลบ็ให้ ปัญหาที่พบ คือ เด็กไม่ได้บอกผู้ปกครอง และเด็กไม่
สามารถตัดเลบ็ได้เองต้องใหผู้้ปกครองตัดให้ 

 
ตารางท่ี 1  สาเหตุของการเกิดปัญหาและแผนการแก้ไข 

 
ประเด็นปัญหา สาเหตุ / ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

เด็กไม่สามารถตัดเล็บไดเ้อง ปัจจัยด้านบุคลากร (Human Error) ได้แก่  
- ขาดการประเมินความสามารถด้านการสื่อสารของเด็ก ในการบอกผูป้กครองให้
ตัดเล็บให้ และขาดการติดตามผล  
ปัจจัยด้านวิธีการ (Process Error) ได้แก่  
-ขาดข้ันตอนการสื่อสารกบัผูป้กครองทีเ่ป็นลายลกัษณ์อักษรในการดูแลตัดเล็บ
ให้เด็ก  
-ยังไม่มีวิธีการสอนตัดเลบ็ที่มีความเฉพาะส าหรบัเดก็บกพรอ่งทางสติปญัญา 
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (Environment  Error) ได้แก่ ไม่มีห้องฝึกรายบุคคล
โดยเฉพาะ 
ปัจจัยด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ (Tools/Equipment  Error) ได้แก่  
-ไม่มีที่ตัดเลบ็ และอปุกรณ์สอนตัดเล็บโดยเฉพาะ 

 
7.2 วิธีการท่ีเลือกใช้มาแก้ปัญหา 

                   พัฒนาโปรแกรมสอนตัดเลบ็แบบมีส่วนร่วมส าหรับเด็กบกพร่องทางสตปิัญญามีแผนการสอน ดังนี ้
แผนการสอน กิจกรรม 
1.แผนความรู ้

(1 ครั้งๆละ 45 นาที) 
--สุขอนามัยส่วนบุคคลด้านการดูแลความสะอาดเล็บ  

2.แผนเจตคติ 
(1 ครั้งๆละ 45 นาที) 

-ความส าคัญในการดูแลความสะอาดของเลบ็และการตัดเลบ็ 

3.แผนทักษะ 
(10 ครั้ง ครั้งละ 45 นาที) 

การฝกึทักษะการตัดเล็บ 
  1.ระยะเตรียมพร้อมก่อนฝึก 
  2.ระยะฝึก 
        -ข้ันน า 
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        -ข้ันฝึก 
        - ข้ันสรุปและประเมิน 
- ฝึกตามโปรแกรมทั้งหมด 10 ครั้ง ครั้งละ 45 นาที 

    

         ● ระยะเวลาในการแก้ปัญหา  ระหว่างเดอืนพฤษภาคม – มิถุนายน 2560  

      ● เครื่องมือท่ีใช้เก็บข้อมูลก่อนและหลัง คือ  โปรแกรมสอนตัดเล็บแบบมีส่วนร่วม  ประกอบด้วย 
แผนการสอนทั้งหมด 3 แผน ประกอบด้วยแผนความรู้ แผนทักษะ และแผนเจตคติ ใช้เวลาในการด าเนินกิจกรรม
ทั้งหมด 12 ครั้ง ครั้งละ 45 นาที ครั้งที่ 1-8 ฝึกทุกวัน ครั้งที่ 9 -12 ฝึกตัดเล็บสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 45 นาที 
ติดตามผลหลังสิ้นสุดโปรแกรมทันที 1 ครั้ง หลังจากนั้นประเมินนับจากสิ้นสุดโปรแกรม 1 เดือน ซึ่งโครงสร้าง
เนื้อหาของโปรแกรมมีองค์ประกอบ ดังนี้ 
 

โปรแกรมสอนตัดเล็บแบบมีส่วนร่วมส าหรับเด็กบกพร่องทางสติปัญญา 

 

แผนการสอน กิจกรรม สื่อ 
แผนความรู้  
ครั้งท่ี 1  

-สุขอนามัยส่วนบุคคลด้านการดูแลความสะอาดเลบ็  
แผ่นภาพ  

Power point  
แผนเจตคติ  
ครั้งท่ี 2  

-ความส าคัญในการดูแลความสะอาดของเลบ็และการตัดเลบ็  
แผ่นภาพ  

แผนทักษะ  
ครั้งท่ี 3  
(การใช้อุปกรณ์
ตัดเล็บ) 

การฝึกทักษะการตัดเล็บ  
  1.ระยะเตรยีมพร้อมก่อนฝึก : การใช้อุปกรณ์ 
      - ฝึกใช้กรรไกรตัดเลบ็  
      - ฝึกตัดแผ่นฟิล์ม X-ray กว้างขนาด 0.5 เซนติเมตร ด้วยกรรไกร
ตัดเล็บ  
วัตถุประสงค์ 
   -เพื่อฝึกการใช้ที่ตัดเล็บ 

สาธิตโดยผูฝ้ึก  
แผ่นฟิลม์ X-ray  

แผนทักษะ  
ครั้งท่ี 4 -5 
(การใช้อุปกรณ์
ตัดเล็บ) 

ข้ันตอนการฝกึ 
1.เตรียมพร้อมการใช้กล้ามเนื้อมือ โดยฝึกหนบีทีห่นีบผ้าทลีะอันตามรปู
นิ้วมือ ครั้งละนิ้วจนครบ 10 นิ้ว 
1.ใช้มือข้างที่ถนัดหยิบกรรไกรตัดเลบ็ข้ึนมา 
2.ใช้มืออีกข้างจบัด้ามจับที่ตัดเลบ็เปิดข้ึนให้กางออกจนสุด 
3. หมุนปลายด้ามจบัวนเข้าหาตัวจนด้ามจบัขนาดกับตัวที่ตดัเล็บ นิ้วโปง้
วางบนราบบนฝาที่ตัดเล็บ ใช้นิ้วช้ี นิ้วกลาง นิ้วนาง ประคองใต้ที่ตัดเลบ็ 
4. ออกแรงกดที่ตัดเล็บลง นับ 1-2-3 แล้วปล่อยมือ 
5. ท าซ้ าข้อ 4 อีก 2 ครั้งช้าๆ 
6. ทดลองตัดแผ่นฟิลม์ x-ray ขนาดกว้าง 0.5cms.  ยาว 6 นิ้ว โดยถือ
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แผ่นฟิลม์ไว้และสอดที่ตัดเล็บเข้าไปตรงๆ ตัดไปตามเส้นสีขาวทีละเส้น 
จนครบ 5 เส้น 

แผนทักษะ  
ครั้งท่ี 4 -5 
(การใช้อุปกรณ์
ตัดเล็บ) 

การฝึกทักษะการตัดเล็บ  
  1.ระยะเตรยีมพร้อมก่อนฝึก : การใช้อุปกรณ์และการกะระยะ 
วัตถุประสงค์ 
    เพื่อฝึกการใช้ที่ตัดเล็บ และการกะระยะ 

สาธิตโดยผูฝ้ึก  
แผ่นฟิลม์ X-ray 
กว้าง 1cms. x 
ยาว 6 นิ้ว 

 

1.ใช้มือข้างที่ถนัดหยิบกรรไกรตัดเลบ็ข้ึนมา 
2.ใช้มืออีกข้างจบัด้ามจับที่ตัดเลบ็เปิดข้ึนให้กางออกจนสุด 
3. หมุนปลายด้ามจบัวนเข้าหาตัวจนด้ามจบัขนาดกับตัวที่ตดัเล็บ  
นิ้วโป้งวางบนราบบนฝาที่ตัดเลบ็ ใช้นิ้วช้ี นิ้วกลาง นิ้วนาง ประคองใต้ที่
ตัดเล็บ 
4. ออกแรงกดที่ตัดเล็บลง นับ 1-2-3 แล้วปล่อยมือ 
5. ท าซ้ าข้อ 4 อีก 2 ครั้ง 
6. ทดลองตัดแผ่นฟิลม์ x-ray ขนาดกว้าง 1 cms.  ยาว 6 นิ้ว  
ตัดไปตามเส้นโค้งสีขาวที่ขีดไว้ 5 เส้น ทีละเส้นไล่จากขวาไปซ้าย 

 

แผนทักษะ  
ครั้งท่ี 5  

2. ระยะฝึกทักษะตัดเล็บ (ฝึกตัดเล็บปลอม)  
 1.ใช้มือข้างที่ถนัดหยิบกรรไกรตัดเล็บข้ึนมา 
2.ใช้มืออีกข้างจบัด้ามจับที่ตัดเลบ็เปิดข้ึนให้กางออกจนสุด 
3. หมุนปลายด้ามจบัวนเข้าหาตัวจนด้ามจบัขนาดกับตัวที่ตดัเล็บ นิ้วโปง้
วางบนราบบนฝาที่ตัดเล็บ ใช้นิ้วช้ี นิ้วกลาง นิ้วนาง ประคองใต้ที่ตัดเลบ็ 
4. ออกแรงกดที่ตัดเล็บลง นับ 1-2-3 แล้วปล่อยมือ 
5. ท าซ้ าข้อ 4 อีก 2 ครั้งช้าๆ 
6. ทดลองตัดเลบ็ปลอมที่ติดกับหลอดขนาดใหญ่ สวมทีน่ิ้วช้ี ฝึกตัดตาม
รอยเส้นสีขาว ที่ห่างจากขอบหลอด (แทนขอบเล็บ) ขนาด 0.7 mm.  
7. ฝึกตัดทั้งหมด 5 ครั้ง 

สาธิตโดยผูฝ้ึก  
เลบ็ปลอม  

แผนทักษะ  
ครั้งท่ี 6  

2. ระยะฝึกทักษะตัดเล็บ (ฝึกตัดเล็บปลอม)  
 1.ใช้มือข้างที่ถนัดหยิบกรรไกรตัดเล็บข้ึนมา 
 2.ใช้มืออีกข้างจับด้ามจบัที่ตัดเล็บเปิดข้ึนใหก้างออกจนสุด 
 3. หมุนปลายด้ามจับวนเข้าหาตัวจนด้ามจับขนาดกบัตัวที่ตัดเล็บ 
นิ้วโป้งวางบนราบบนฝาที่ตัดเลบ็ ใช้นิ้วช้ี นิ้วกลาง นิ้วนาง ประคองใต้ที่
ตัดเล็บ 
 4. ออกแรงกดที่ตัดเลบ็ลง นับ 1-2-3 แล้วปล่อยมือ 
 5. ท าซ้ าข้อ 4 อีก 2 ครั้งช้าๆ 
 6. ทดลองตัดเล็บปลอมที่ติดกบัหลอดขนาดใหญ่ สวมที่นิ้วช้ี ฝึกตัดตาม

สาธิตโดยผูฝ้ึก  
เลบ็ปลอม  
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รอยเส้นสีขาว ที่ห่างจากขอบหลอด(แทนขอบเลบ็)ขนาด 0.5 mm.  
7. ฝึกตัดทั้งหมด 5 ครั้ง 

แผนทักษะ  
ครั้งท่ี 7  

2. ระยะฝึกทักษะตัดเล็บ (ฝึกตัดเล็บปลอม)  
 1.ใช้มือข้างที่ถนัดหยิบกรรไกรตัดเล็บข้ึนมา 
2.ใช้มืออีกข้างจบัด้ามจับที่ตัดเลบ็เปิดข้ึนให้กางออกจนสุด 
3. หมุนปลายด้ามจบัวนเข้าหาตัวจนด้ามจบัขนาดกับตัวที่ตดัเล็บ นิ้วโปง้
วางบนราบบนฝาที่ตัดเล็บ ใช้นิ้วช้ี นิ้วกลาง นิ้วนาง ประคองใต้ที่ตัดเลบ็ 
4. ออกแรงกดที่ตัดเล็บลง นับ 1-2-3 แล้วปล่อยมือ5. ท าซ้ าข้อ 4 อีก 2 
ครั้งช้าๆ 
6. ทดลองตัดเลบ็ปลอมที่ติดกับหลอดขนาดใหญ่ สวมทีน่ิ้วช้ี ฝึกตัดตาม
รอยเส้นสีขาว ที่ห่างจากขอบหลอด (แทนขอบเล็บ) ขนาด  0.3 mm.  
7. ฝึกตัดทั้งหมด 5 ครั้ง 
 

-สาธิตโดยผู้ฝึก  
-เล็บปลอม  

แผนทักษะ  
ครั้งท่ี 8 

2. ระยะฝึกทักษะตัดเล็บ (ฝึกตัดเล็บปลอม)  
1. ตัดเล็บปลอมที่ติดกบัหลอดขนาดใหญ่และสวมที่นิ้ว ฝึกตดัตามรอย
เส้นสีขาว ที่ห่างจากขอบหลอด (แทนขอบเลบ็) ขนาด 0.3 mm. 
หลงัจากตัดเลบ็ปลอมแล้ว ถอดเลบ็ปลอมออก 
 2. จับที่ตัดเล็บด้วยมือข้างที่ถนัด น าที่ตัดเลบ็ตัดเล็บจรงิ หลังจากตัด
เลบ็ปลอมแล้ว เริ่มจากนิ้วช้ี นิ้วหัวแม่มือ นิ้วกลาง นิ้วนาง และนิ้วก้อย  
3.สอดที่ตัดเลบ็เข้าไปในเล็บส่วนที่ยาวตรงกลางก่อน ออกแรงกดที่ตัด
เลบ็ลงจนสุดใหเ้ลบ็ขาดออกจากตัวเลบ็ ปล่อยด้ามตัดเล็บข้ึน ดึงออก
จากเล็บ 
4. สอดที่ตัดเล็บเข้าไปที่เล็บมุมด้านซ้าย/มุมด้านขวา ออกแรงกดที่ตัด
เลบ็ลงจนสุดใหเ้ลบ็ขาดออกจากตัวเลบ็ ปล่อยด้ามตัดเล็บข้ึน ดึงออก
จากเล็บ 
5. สอดที่ตัดเล็บเข้าไปที่เล็บมุมด้านทีเ่หลือ ออกแรงกดที่ตัดเลบ็ลงจน
สุดให้เล็บขาดออกจากตัวเลบ็ ปลอ่ยด้ามตัดเล็บข้ึน ดึงออกจากเล็บ 
6. เก็บที่ตัดเลบ็ 

-สาธิตโดยผู้ฝึก  
-เล็บปลอม 

แผนทักษะ  
ครั้งท่ี 9-12 

2. ระยะฝึกทักษะตัดเล็บ (ฝึกตัดเล็บปลอม)  
1. ตัดเล็บปลอมที่ติดกบัหลอดขนาดใหญ่และสวมที่นิ้ว ฝึกตดัตามรอย
เส้นสีขาว ที่ห่างจากขอบหลอด (แทนขอบเลบ็) ขนาด 0.3 mm. 
หลงัจากตัดเลบ็ปลอมแล้ว ถอดเลบ็ปลอมออก 
 2. จับที่ตัดเล็บด้วยมือข้างที่ถนัด น าที่ตัดเลบ็ตัดเล็บจรงิ หลังจากตัด
เลบ็ปลอมแล้ว เริ่มจากนิ้วช้ี นิ้วหัวแม่มือ นิ้วกลาง นิ้วนาง และนิ้วก้อย  

-สาธิตโดยผู้ฝึก  
-เล็บปลอม 



กลุ่มงานพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ รางวัลดีเด่น CQI ปี 2560 
 

3.สอดที่ตัดเลบ็เข้าไปในเล็บส่วนที่ยาวตรงกลางก่อน ออกแรงกดที่ตัด
เลบ็ลงจนสุดใหเ้ลบ็ขาดออกจากตัวเลบ็ ปล่อยด้ามตัดเล็บข้ึน ดึงออก
จากเล็บ 
4. สอดที่ตัดเล็บเข้าไปที่เล็บมุมด้านซ้าย/มุมด้านขวา ออกแรงกดที่ตัด
เลบ็ลงจนสุดใหเ้ลบ็ขาดออกจากตัวเลบ็ ปล่อยด้ามตัดเล็บข้ึน ดึงออก
จากเล็บ 
5. สอดที่ตัดเล็บเข้าไปที่เล็บมุมด้านทีเ่หลือ ออกแรงกดที่ตัดเล็บลงจน
สุดให้เล็บขาดออกจากตัวเลบ็ ปลอ่ยด้ามตัดเล็บข้ึน ดึงออกจากเล็บ 
6. เก็บที่ตัดเลบ็ 
 

 
 สรุปและประเมินผล  
          

-แบบบันทกึ
พฤติกรรม 
-แบบประเมิน
การฝกึ  

 

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ข้อมูลทั่วไปของเด็กบกพรอ่งทางสตปิัญญา ประกอบด้วย ประกอบด้วย เพศ อายุ การ

วินิจฉัยโรค ระดับเชาว์ปัญญา  ระยะเวลารับการรกัษาที่สถาบันราชานุกูล 
            2. แบบประเมินความสามารถในการตัดเล็บ 

- ข้ันการใช้อุปกรณ์ตัดเล็บ 
- ข้ันการฝึกกะระยะและทักษะการตัดเลบ็ 
- ข้ันการฝึกทักษะการตัดเล็บ 

เกณฑ์การประเมิน  
   0  หมายถึง  ไม่สามารถปฏิบัติได ้
   1  หมายถึง  ปฏิบัติได้แต่ยังต้องช่วยเหลือช้ีแนะด้วยการจบัมือท า  
   2  หมายถึง  ปฏิบัติได้ปฏิบัติได้แต่ยังต้องช่วยเหลอืช้ีแนะด้วยการบอก 
                               3  หมายถึง  ปฏิบัติได้เอง 

     
     การแปลความหมายข้อมูล 

         การแปลความหมายแบบประเมินทกัษะ โดยใช้เกณฑ์ของ Best ดังนี้ 
ค่าเฉลี่ย 2.34 – 3.00 แสดงว่า มีทักษะ/ความสามารถในการตัดเลบ็ระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 1.67 – 2.33 แสดงว่า มีทักษะ/ความสามารถในการตัดเลบ็ระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.66 แสดงว่า มีทักษะ/ความสามารถในการตัดเลบ็ระดับน้อย 

                3. แบบบันทึกพฤติกรรมขณะฝกึทักษะการตัดเล็บ  
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● จ านวนตัวอย่างท่ีศึกษา คือ เด็กบกพร่องทางสติปญัญาที่มารบับริการที่กลุ่มงานการศึกษาพเิศษ 
สถาบันราชานุกลู โปรแกรมกลุม่ฝกึอาชีพและชุมชน และโปรแกรมกลุม่ ID ประเภทผู้ป่วยใน ระหว่างเดือน
พฤษภาคม 2560 – มิถุนายน 2560 สามารถฟังและปฏิบัตติามค าสั่งได้ ไม่มีปญัหากล้ามเนื้อมือทั้งสองข้าง 
ทดสอบโดยการประเมินการใช้กล้ามเนือ้มือและการควบคุมข้อมือด้วยการใหเ้ด็กหนีบทีห่นีบผ้า 5 ครั้ง ให้คะแนน
ครั้งละ 1 คะแนน เกณฑ์ผ่านคือ 4 คะแนนข้ึนไป จ านวน 10 คน  

 
        3. วิธีด าเนินการเก็บข้อมูล 
                  ระยะเวลาด าเนินการเกบ็ข้อมลูมีขั้นตอน ดังนี ้

3.1 เก็บข้อมลูความสามารถในการตัดเลบ็ของเด็กบกพร่องทางสตปิัญญาด้วยแบบประเมิน 
ความสามารถในการตัดเลบ็ก่อนการเก็บข้อมูล 

         3.2 ด าเนินการเก็บข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสอนตัดเลบ็แบบมีส่วนร่วม ส าหรับเด็กบกพรอ่งทาง
สติปัญญา ตามโปรแกรม 12 ครั้ง ครั้งละ 45 นาที ครั้งที่ 1-8 ฝึกทุกวัน ครั้งที่ 9 -12 ฝึกตัดเลบ็สปัดาหล์ะ 1 ครั้ง  

         3.3  เก็บข้อมูลความสามารถในการตัดเลบ็ของเด็กบกพร่องทางสติปญัญาด้วยแบบประเมิน
ความสามารถในการตัดเลบ็หลังใช้โปรแกรมสอนตัดเลบ็แบบมีส่วนร่วมส าหรบัเด็กบกพร่องทางสติปญัญา  
                   3.4  น าข้อมูลที่รวบรวมได้ก่อนและหลังใช้โปรแกรมสอนตัดเล็บแบบมสี่วนร่วมส าหรับเด็ก
บกพรอ่งทางสตปิัญญา ไปวิเคราะห์ผล 

 
 

ประเด็นปัญหา วิธีการแก้ไข ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 

เด็กไม่สามารถตัด
เลบ็ได้เอง 

สอนตัดเล็บเป็น
รายบุคคลด้วย
โปรแกรมสอนตัดเล็บ
แบบมสี่วนร่วม 12 
ครั้ง ครั้งละ 45 นาที
ครั้งที่ 1-8 ฝึกทุกวัน 
ครั้งที่ 9 -12 ฝึกตัด
เลบ็สปัดาหล์ะครัง้ 

8 สัปดาห ์
(พค.-มิย.60) 

-เด็กสามารถบอก
หรือช้ีบอกวิธีดูแล
สุขอนามัยของเลบ็ได ้
 

ร้อยละ 60 ของเด็ก
บกพรอ่งทางสตปิัญญา
สามารถบอกหรือช้ีบอกวิธี
ดูแลสุขอนามัยของเล็บได ้
 

   -เด็กสามารถตัดเลบ็
ไดเ้อง 

ร้อยละ 60 ของเด็ก
บกพรอ่งทางสตปิัญญา มี
คะแนนความสามารถในการ
ตัดเล็บระดบัปานกลางถึง
ระดับดีข้ึนไป 
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7.3 ข้อมูลเปรียบเทียบก่อนและหลังการแกป้ัญหาเป็นอย่างไร เมื่อเปรียบเทียบกบัเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
โดยควรน าเสนอเป็นตาราง หรือกราฟ จะช่วยให้เข้าใจง่ายข้ึน 

 
ตัวแปรท่ีศึกษา เป้าหมาย ข้อมูลก่อนการแก้ปัญหา ข้อมูลหลังการแก้ปัญหา เปรียบเทียบผล 

(เพ่ิมขึ้น/ลดลง/เท่าเดิม) 
ความสามารถใน
การตัดเล็บ 

1.สามารถ
ดูแล
สุขอนามัย
ของเลบ็ได ้
 

1.เด็กบกพร่องทาง
สติปัญญา (กลุ่มตัวอย่าง)  
จ านวน 2 คน (ร้อยละ 
20)สามารถบอกหรือ
ช้ีบอกวิธีดูแลสุขอนามัย
ของเลบ็ได ้

1.เด็กสามารถบอกหรือ
ช้ีบอกวิธีดูแลสุขอนามัย
ของเลบ็ได ้
10 คน ร้อยละ 100  

เพิ่มข้ึน ร้อยละ 80 

 2.สามารถ
ตัดเล็บได้
เอง 
 

เด็กบกพร่องทาง
สติปัญญา (กลุ่มตัวอย่าง)  
จ านวน 10คน (ร้อยละ 
100)ไม่สามารถตัดเลบ็ได้
เอง 

เด็กบกพร่องทาง
สติปัญญา  
-มคีะแนนความสามารถ
ในการตัดเล็บระดับดี 
จ านวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 30 

เพิ่มข้ึนจากเดิมร้อยละ 
100  

   -มีคะแนนความสามารถ
ในการตัดเล็บระดับปาน
กลาง จ านวน 6 คน 
คน คิดเป็นร้อยละ 60  
-มคีะแนนความสามารถ
ในการตัดเล็บระดับน้อย 
จ านวน 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10 

 

 
8. บทเรียนท่ีได้รับ :  

 ผู้ใช้บริการ    
การใหบ้ริการต้องค านงึถึงอะไรบ้างถงึจะท าให้บรรลเุป้าหมายที่ได้พัฒนางานนี้  การพฒันา

โปรแกรมสอนตัดเล็บ ต้องปรับเปลี่ยนไปตามพฤติกรรม และผลของความสามารถในการตัดเลบ็ของเด็ก
แต่ละครั้ง 

 ระบบงาน  
      - ผู้ฝึกต้องระวังความเสี่ยงเด็กตัดโดนเนื้อต้องสอนแบบตัวต่อตัว และต้องสอนและประเมิน 

จนมั่นใจว่าเดก็สามารถกะระยะในการตัดเล็บได้เองและตัดได้ถูกต้องโดยไม่ตัดถูกเนื้อหรอืตัดลึกจนเกินไป  
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  - การฝึกทักษะการตัดเลบ็ต้องฝึกอย่างต่อเนื่อง 
  - ประสานกบัผูป้กครองเพื่อใหเ้ด็กฝึกตัดเล็บด้วยตนเองทีบ่้านโดยผู้ปกครองช่วยควบคุมดูแล
อย่างใกล้ชิด  

 บุคลากรผู้ปฏิบัติ  บุคลากรต้องการฝึกทักษะเดก็และประเมินอย่างต่อเนื่อง  
 

9. การติดต่อกับทีมงาน : นางจารุวรรณ ประดา งานพยาบาลสง่เสริมสุขภาพ  Jaruwan.prada@gmail.com 
10. คณะท างาน :   

  10.1  นางจารุวรรณ   ประดา     หัวหน้าทีม 
  10.2  นายฉลอง   วงศ์สุรินทร์     สมาชิก 
  10.3  นางลัดดาวัลย์  โกศัลวิตร    สมาชิก 
 10.4  นางสาวเบญจวรรณ  ภูชัน  สมาชิก 
      10.5  นายพิสิทธ์ิ   ประไพ           สมาชิก 
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