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1.ชื่อกลุ่ม  หอผูป้่วย ID 

2.การค้นหาปัญหา/โอกาสพัฒนา   

  พยาบาล ใช้เวลา 30 นาที ในการฝึกกระตุ้นพฒันาการผูป้่วยรายบุคคล ด้านการเพิ่มสมาธิ และปรบั

พฤติกรรม ขณะผู้ปกครองและผู้ป่วยทีเ่หลือรอรบับริการฝึกกระตุ้นพฒันาการรายบุคคล  ผู้ปกครองบางคนจะน า

ของเล่นส่วนกลางในตู้มาใหผู้ป้่วยเล่น  ซึ่งของเล่นส่วนกลางมีหลากหลายชนิด บางครัง้ผูป้กครองหยบิของเล่นไม่

เหมาะสมกับพฒันาการของผู้ป่วย และขณะเล่นไม่ปลอดภัยเกิดอุบัตเิหตุได้ การจัดเกบ็ไม่เป็นระเบียบไมส่ะดวกต่อ

การหยบิใช้ครั้งต่อไปและการรกัษาความสะอาดไม่ทั่วถึง ท าให้ของเล่นเป็นแหล่งแพร่เช้ือโรค  

3.หัวข้อกิจกรรม (มูลเหตุจูงใจท่ีเลือกท ากิจกรรมน้ี)  
 ทางคณะท างานเห็นว่าผูป้กครองเลือกของเล่นใหผู้ป้่วยขณะรอฝกึกระตุ้นพัฒนาการรายบุคคลยงัไม่
เหมาะสม และการจัดเก็บของเล่นยังขาดระเบียบเรียบร้อย และมีปญัหาในเรื่องของเล่นหาย ปนเปื้อนสารคัดหลั่ง 
ซึ่งอาจน าไปสูก่ารแพร่กระจายเช้ือได้ จึงได้น าเสนอวิธีการจดัเก็บของเล่นแบบใหมท่ี่น าไปสู่วิธีการแก้ปัญหาได้ 
4.ระยะเวลาในการท ากิจกรรม(ตาราง PDCA)  

กิจกรรม ระยะเวลาในการด าเนินการ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ประชุมผู้ปกครองเรื่อง
นวัตกรรมการเพิ่มสมาธิ 
“กล่องยิ้ม”ประเภทของเล่น
ที่เหมาะสมกบัพัฒนาการ
ผู้ป่วยรายบุคคลในการเพิม่
สมาธิ 

            

2. พยาบาลจัดประเภทของเล่น
ให้เหมาะสมกบัพัฒนาการ
ผู้ป่วยรายบุคคล 

            

3. พยาบาลประเมินสมาธิของ
ผู้ป่วยรายบุคคลก่อนการใช้
นวัตกรรม 

            

4. ผู้ปกครองใช้นวัตกรรม             
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“กล่องยิ้ม” ในการฝกึสมาธิ
ผู้ป่วย 

5. พยาบาลประเมินสมาธิของ
ผู้ป่วยรายบุคคลหลังการใช้
นวัตกรรม 

            

6. ผู้ปกครองดูแลรกัษาความ
สะอาดของเล่นหลังใช้งาน 

            

 

5.การแก้ปัญหาตามขั้นตอน PDCA 

ประเด็นปญัหา วิธีการแก้ไข ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

ตัวช้ีวัด
ผลลัพธ์ 

ประเด็น1.การ
แพร่กระจายเช้ือ 

ประชุมผู้ปกครองเรื่องนวัตกรรม
การเพิม่สมาธิ “กล่องยิ้ม”ประเภท
ของเล่นที่เหมาะสมกับพฒันาการ
ผู้ป่วยรายบุคคลในการเพิม่สมาธิ
และลดการแพร่กระจายเช้ือ 

ม.ค.60 - ลดอตัราการ
แพร่กระจายเช้ือ 

ร้อยละของ
ความสะอาด
ของของเล่น 
เท่ากับ 100 
 
 

ประเด็น2ของเล่นไม่
เหมาะสมกับ
พัฒนาการของผูป้่วย 

พยาบาลจัดประเภทของเล่นให้
เหมาะสมกับพฒันาการผูป้่วย
รายบุคคล 
พยาบาลประเมินสมาธิของผู้ป่วย
รายบุคคลกอ่นการใช้นวัตกรรม 
ผู้ปกครองใช้นวัตกรรม “กล่องยิ้ม” 
ในการฝึกสมาธิผู้ป่วย 
พยาบาลประเมินสมาธิของผู้ป่วย
รายบุคคลหลงัการใช้นวัตกรรม 

ม.ค.-ก.พ.
60 
 
มี.ค.60 
 
มี.ค.-ส.ค.
60 
ส.ค.60 

-ผู้ป่วยมีสมาธิเพิ่มมาก
ข้ึน 
-ผู้ปกครองมีความพงึ
พอใจในการมารบั
บริการ 

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้ปกครอง 
เท่ากับ 85 

ประเด็น3เด็ก
ปลอดภัย 

บุคลากรสามารถดูแลเด็กได้มากข้ึน
เนื่องจากไม่ต้องกังวลกับการ
จัดเกบ็ของเล่น 

มี.ค.-ส.ค.
60 

-ลดอัตราการเกิด
อุบัติเหต ุ

ร้อยละของ
การเกิด
อุบัติเหตุ 
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ผู้ปกครองดูแลรกัษาความสะอาด
ของเล่นหลังใช้งาน 

เท่ากับ 0   

 

5.1 การวางแผนแก้ปัญหา(plan) 

 5.1.1 การเก็บข้อมูล ก่อนแก้ปัญหา 

 5.1.2 การน าเสนอข้อมูลก่อนแก้ปัญหา 

5.2 ก าหนดเป้าหมาย  

   1. ร้อยละของผูป้่วยมีสมาธิเพิ่มข้ึน เท่ากับ 85 

                2. ร้อยละของความสะอาดของของเล่น เท่ากับ 100 

                3. ร้อยละความพงึพอใจของผูป้กครอง เท่ากับ 85 

                4. ร้อยละของการเกิดอุบัตเิหตุ เท่ากับ  0   

5.3 เปรียบเทียบข้อมูลก่อนแก้ปัญหากับเป้าหมาย 

5.4 วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาด้วยผังก้างปลา(Fish bone Diagram) 
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ผังก้างปลา 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

5.5 เลือกสาเหตุเพ่ือมาหาวิธแีก้ปัญหา 

ผู้ป่วย      ไม่มีสมาธิในการฝึกกระตุ้นพฒันาการ 

  พยาบาล   ใช้เวลา 30 นาที ในการฝึกกระตุ้นพัฒนาการเดก็รายบุคคล  

ผู้ปกครอง ระหว่างรอฝึกกระตุ้นพฒันาการรายบุคคลผู้ปกครองไม่ได้ฝกึเสรมิสมาธิเด็ก และใช้ของเล่นไม่ 

                      ถูกต้อง/เหมาะสมกับพฒันาการเด็ก  

ของเล่น    1) เป็นของเล่นส่วนกลาง  

                      2) จ านวนไม่เพียงพอ  

                      3) ไม่ได้ท าความสะอาดของเล่นหลงัใช้    

ไม่เพียงพอ 

ไม่มีสมาธิ 

ของเล่นไม่

เพยีงพอ 

อปุกรณ ์ผูร้บับรกิาร 

สิ่งแวดลอ้ม บคุลากร 

ช ารุด/สญูหาย 

คบัแคบ 

ขาดความรู ้
มีปัญหาพฤติกรรม 

ไม่เพียงพอ 

มีภาระงานมาก 

ไม่สะอาด 
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5.6 ลงมือแก้ปัญหา(Do) เริ่มลงมือแก้ปัญหาตามวิธีแก้ไขท่ีก าหนด 

1.ประชุมผูป้กครองเรื่องนวัตกรรมการเพิม่สมาธิ “กล่องยิ้ม”ประเภทของเล่นที่เหมาะสมกับพฒันาการ

ผู้ป่วยรายบุคคลในการเพิม่สมาธิและลดการแพร่กระจายเช้ือ 

2.พยาบาลจัดประเภทของเล่นใหเ้หมาะสมกับพัฒนาการผู้ปว่ยรายบุคคล 

3.พยาบาลประเมินสมาธิของผู้ป่วยรายบุคคลกอ่นการใช้นวัตกรรม 

4.ผู้ปกครองใช้นวัตกรรม “กล่องยิ้ม” ในการฝึกสมาธิผู้ป่วย 

5.พยาบาลประเมินสมาธิของผู้ป่วยรายบุคคลหลงัการใช้นวัตกรรม 

6.บุคลากรสามารถดูแลเด็กได้มากขึ้นเนือ่งจากไม่ต้องกังวลกับการจัดเก็บของเล่น 

7.ผู้ปกครองดูแลรกัษาความสะอาดของเล่นหลังใช้งาน 

5.7 ตรวจสอบผลภายหลังแก้ปัญหา(Check) อยู่ระหว่างการเกบ็ข้อมลู 

5.8 เปรียบเทียบข้อมูล ก่อน-หลัง แก้ปัญหากับเป้าหมาย อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูล 

5.9 ก าหนดมาตรฐาน  

      1. ร้อยละของผู้ป่วยมสีมาธิเพิม่ขึ้น เท่ากบั 85 

               2. ร้อยละของความสะอาดของของเล่น เท่ากับ 100 

               3. ร้อยละความพึงพอใจของผูป้กครอง เท่ากับ 85 

               4. ร้อยละของการเกิดอบุัติเหตุ เท่ากบั   

6.การติดตามผล ติดตามผลทุก 1 เดือน 

7.สรุปผล  

ผลทางตรง: ลดการแพรก่ระจายเช้ือ ของเล่นสะอาด ของเลน่มีเพียงพอกบัผูม้ารับบรกิาร 

ผลทางอ้อม: ลดภาระงานของบุคลากร บุคลากรสามารถดูแลเด็กได้ดีข้ึน ลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัตเิหตุ 



กลุ่มงานหอผู้ป่วย ID  รางวัลดีมาก CQI ปี 2560 
 
 

8.ประโยชน์ท่ีได้รับ 1. ผู้ป่วยมีสมาธิเพิม่ขึ้น 

                        2. ผู้ปกครองสามารถใช้ของเล่นที่เหมาะสมกบัผูป้่วยรายบุคคลได้  

                        3. ของเล่นสะอาด 

9.หัวข้อกิจกรรมท่ีจะท าต่อไป พัฒนารปูแบบการจัดเกบ็ของเล่นให้เป็นระบบมากขึ้น สามารถน าไปปรับใช้กบัเด็ก

กลุ่มอื่นๆได ้


