
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการราชานุกูล (ม่วงแค) รางวัลดีมาก CQI ปี 2560 
 
 

1. ชื่อกลุ่ม      ม่วงแค 
หน่วยงาน      ศูนย์ส่งเสริมพฒันาการราชานุกูล (ม่วงแค)  
ท่ีปรึกษา       นางเกศยุพี  วัฒนธนากร 
จ านวนสมาชิก  3      คน   ดังน้ี 
ล าดับ
ท่ี 

ชื่อ - นามสกุล หน้าท่ี การศึกษา อาย ุ
(ปี) 

ประสบการณ์
ท างาน (ปี) 

1 นางสาวนิลชร  เย็นยาซัน หัวหน้ากลุ่ม ปริญญาโท 56 33 
2 นางสละ   เตชะมีนา สมาชิก ปริญญา ตร ี 52 31 
3 นางสุนีย์   เพ็งจันทร ์ สมาชิก ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น 57 36 
2. การค้นหาปัญหา / โอกาสพัฒนา 

จากการประชุม พบว่า  ปัญหา เด็กมีพัฒนาการไม่เพิ่มข้ึน ได้รับเลือกให้เป็นสิง่ที่ต้องพัฒนา 
3. มูลเหตุจูงใจท่ีเลือกท ากิจกรรมน้ี     

ศูนย์ส่งเสรมิพฒันาการเด็กราชานุกลู (ม่วงแค) ใหบ้ริการส่งเสริมพัฒนาการ  
ผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสตปิัญญาอายุ  3 - 12 ปี ทั้งเพศชายและหญงิ ทุกระดับเชาวน์ปญัญา รวมทัง้
พัฒนาศักยภาพผูป้กครอง / ผู้ดูแล ในการดูแลต่อเนือ่งทีบ่้าน เพื่อให้ผูบ้กพร่องมีพฒันาการดีข้ึน มีความ
ปลอดภัย ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการดูแลรักษา    สามารถเข้าสูร่ะบบการศึกษาได้ตามวัย/กลับเข้าสู่ชุมชน
ได้  จากการสรุปประเมินพฒันาการทุก 3 เดือนพบปัญหาผูบ้กพรอ่งมพีัฒนาการไม่เพิ่มข้ึนเนื่องจาก 
ผู้ปกครองไมส่ามารถพาเด็กมารบับริการตามโปรแกรมของศูนย์ได้ บ างครอบครัวมีปญัหาทางด้านเศรษฐกิจ 
สุขภาพทางกายของผูบ้กพร่องทาง สง่ผลกระทบท าใหผู้้บกพร่อง มีพฒันาการทีล่่าช้ามากยิ่งขึ้น จากประเด็น
ปัญหาดังกล่าวได้มีการแก้ไขโดยการเยี่ยมบ้าน  ให้ความรู้ในการดูแล มีการสาธิต การส่งเสริมพัฒนาการแก่
ผู้ปกครอง/ผู้ดูแล ทกุ 3 เดือน แต่ปัญหาดังกล่าวก็ยังคงอยู่ เนื่องจากระยะเวลานานกว่าที่พยาบาลจะไปเยี่ยม
ติดตามเยี่ยมบ้าน และประเมินผลพฒันาการและปญัหาอื่นๆอีกครัง้  จึงท าใหพ้ัฒนาการของผู้บกพรอ่งบางราย
เพิ่มข้ึนเล็กน้อย   คงหรอืที่ ลดลง  ดังนั้น บุคลากรของศูนย์ฯ ม่วงแค เห็นว่าผู้บกพร่อง มีพัฒนาการไม่เพิ่มข้ึน
เนื่องจากผูป้กครอง/ผู้ดูแลไม่น าผู้บกพร่องมารับบริการส่งเสริมพฒันาการตามโปรแกรม ของศูนย์ฯม่วงแค 
ส่งผลให้ผูบ้กพร่องมีพัฒนาการทีล่่าช้ามากข้ึน และอาจมปีญัหาพฤติกรรมที่เป็นปญัหาตามมา คณะท างาน
ตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาน้ี จงึได้เสนอวิธีให้การส่งเสริมพัฒนาการเชิงรุก โดยไปส่งเสริมพฒันาการผู้
บกพรอ่งทางพฒันาการและสตปิัญญาที่บ้าน  พรอ้มทัง้ให้ความรู้ เกี่ยวกับทักษะการดูแลผู้บกพร่องทาง
พัฒนาการและสติปญัญาแก่ ผูป้กครอง/ผู้ดูแล 
4. ระยะเวลาในการท ากิจกรรม 

ผู้จัดท าได้วางแผนการแกป้ัญหา เดือน กุมภาพันธ์ , แก้ปัญหา (Do)  มีนาคม ถึง พฤษภาคม, 
ตรวจสอบผล (Check)และก าหนดมาตรฐาน (Act) : พฤษภาคม2560 
 5. การเก็บข้อมูล ก่อนแก้ปัญหา ตั้งแต่วันที่  1 พ.ย. 2559 - 31  ม.ค. 2560 สถานที่เก็บข้อมลู ศูนย์ฯม่วงแค 
ตาราง  แสดงคะแนนทักษะของผูบ้กพร่องก่อนการสง่เสรมิพัฒนาการที่บ้าน  (Check  Sheet) 
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จากตารางการเก็บข้อมูลทางผู้จัดท า ก าหนดเป้าหมาย 
           -  เพื่อส่งเสริมพฒันาการของผู้บกพร่องมีพฒันาการที่เพิ่มข้ึนอย่างน้อย 2 ด้านในระยะเวลา 3 เดือน 
วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา  ผู้จัดท าได้มีการ วิเคราะห์สาเหตุของปญัหา  พบว่าสาเหตมุาจากหลายปัจจัย  
ได้แก่  ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลไมพ่าผูบ้กพร่องมาสง่เสริมพัฒนาการที่ศูนย์ต่อเนื่อง  ขาดความรู้ความเข้าใจและไม่มี
ทักษะเกี่ยวการสง่เสรมิพัฒนาการผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสตปิัญญาระดบัรุนแรง ด้านบลุากรมีมุมมองใน
การบริการแบบเดิม /ต้ังรับในหน่วยงาน และขาดการติดตามอย่างต่อเนื่องส่วนวิธีการพบว่ายังใช้ระบบการ
ให้บรกิารแบบตั้งรับมากกว่า การแก้ไขโดยการ ส่งเสริมตัง้แต่ ก.พ.60 -พ.ค.60 
ผลการแก้ปัญหาโดย เปรียบเทียบข้อมูลก่อน – หลัง แก้ปัญหา กับเป้าหมาย  
ตาราง  แสดงคะแนนทักษะของผูบ้กพร่องก่อน-หลังการสง่เสริมพัฒนาการทีบ่้าน  (Check  Sheet) 

GM  : ทักษะการเคลือ่นไหว      HB  :  ทักษะพื้นฐานงานบ้าน  COM :  ทักษะด้านภาษาและการรบัรู้          
SOC:   ทักษะด้านสงัคม      ADL: ทักษะการช่วยเหลือตนเอง 
 
6. ก าหนดมาตรฐาน  1)  มีการประเมินพฒันาการผู้บกพรอ่งทางพฒันาการและสติปญัญา แรกรับทุกครัง้ 
2) ให้การส่งเสริมพฒันาการตามโปรแกรม 3) ผู้บกพรอ่งทางพัฒนาการและสตปิัญญา ไม่มารับบรกิารภายใน 
1 สัปดาห์ มีการโทรติดตาม 4) ผู้บกพรอ่งทางพัฒนาการและสติปญัญา ไม่มารบับริการภายใน 2 สัปดาห์ มี
การโทรติดตามถ้าไม่สามารถมารับบริการได้ พิจารณาให้การสง่เสริมพัฒนาการทีบ่้าน 

คนท่ี คะแนนเต็ม 
คะแนนท่ีได้ (ร้อยละ) 

GM HB COM SOC ADL 

1 60 
34 

(56.67) 
24 

(41.67) 
22 

(36.67) 
19 

(31.67) 
40 

(66.67) 

2 60 
13 

(21.67) 
10 

(16.67) 
11 

(18.33) 
10 
(16.67) 

16 
(26.67) 

3 60 
12 

(20.00) 
NA 

10 
(16.67) 

10 
(16.67) 

10 
(16.67) 

ทักษะ คะแนนเต็ม 
คนท่ี1  คนท่ี2  คนท่ี3 

ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลัง 

GM 60 34 44 13 19 12 16 
HB 60 25 30 10 13 0 0 

COM 60 22 33 11 20 10 14 
SOC 60 19 30 10 10 10 14 

ADL 60 40 47 16 26 10 10 
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5) ประเมินพฒันาการผู้บกพรอ่งก่อนให้การสง่เสรมิพัฒนาการที่บ้าน 6) เตรียมอปุกรณ์ที่เหมาะสมตามการ
วางแผนการสอนตามคู่มอืสง่เสรมิพัฒนาการเดก็รายบุคคล 7) ขณะให้การสง่เสรมิพัฒนาการรายบุคคล  มีการ
สาธิตและใหผู้้ปกครอง/ผู้ดูแลสาธิตย้อนกลับทุกครัง้ 8) ประเมินผลพฒันาการหลังการสอน ทุก 3 เดือน 
7. สรุปผล 
ผลทางตรง ผู้บกพร่องทางพฒันาการและสติปญัญามพีัฒนาการที่เพิ่มข้ึนจากเดิม 2 ด้าน ตามเป้าหมาย 
ผลทางอ้อม- เป็นการตอบสนองตอ่ความต้องการของผู้รบับริการโดยตรง ผู้บกพร่องได้รับการพฒันา 

- ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลมีทักษะการส่งเสริมพฒันาการและการดแูลด้านร่างกายเบือ้งต้นส าหรับผู้บกพร่อง
ทางพัฒนาการและสตปิัญญาระดบัรุนแรง 

- เป็นการเสริมสร้างสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ การเฝ้าระวัง ติดตามภาวะแทรกซ้อนทัง้ของ
ผู้ปกครอง/ผู้ดูแล  และผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสตปิัญญา 

- ผู้ปกครอง/ดูแล และครอบครัว มีความพึงพอใจของการสง่เสริมพฒันาการเชิงรกุ 
 
8. ประโยชน์ท่ีได้รับ (ได้ขยายผลต่อ หรือไม่ได้ประโยชน์กับคนจ านวนมาก / น้อยแค่ไหน) 

การสง่เสรมิพัฒนาการเชิงรุกเป็นแนวทาง/วิธีการแก้ปญัหารปูแบบหนึ่ง กรณีที่ผูป้กครอง/ 
ผู้ดูแลที่ไมส่ามารถพาผูบ้กพร่องมารบับริการส่งเสริมพัฒนาการที่ศูนย์ฯ ม่วงแค ได้ตามปกติ  ช่วยท าให้ผู้
บกพรอ่งมพีัฒนาการเพิ่มข้ึนสามารถท ากจิกรรมได้เพิ่มมากข้ึน จากการทีเ่ด็กมีพฒันาการทีล่่าช้ามาก มี
แนวโน้มที่จะมีภาวะแทรกซอ้นต่างๆ ไมส่ามสารถท ากจิวัตรประจ าวันได้ มีพฤติกรรมที่เป็นปญัหาต่อเพื่อนบ้าน 
และ ชุมชนเข้าใจ และมสี่วนร่วมในการช่วยเหลือ ผู้บกพร่องและครอบครัว มากขึ้น 
9. หัวข้อกิจ กรรมท่ีจะท าต่อไป (ต่อไปจะท าเรื่องอะไร ระบุ เหตุผลสั้นๆ) 

- การส่งเสริมพฒันาการด้วย Clip   ส่งทาง  Line 


