
หอออทิสติก 3 กลุ่มการพยาบาล รางวัลดเีด่น CQI ปี 2559 

 

1. ชื่อผลงาน CQI เรื่อง  “สอนหนูอย่างไรเพื่อใหล้้างจาน”  

1.1 ช่ือภาษาไทย.          “สอนหนูอย่างไรเพื่อให้ล้างจาน” 
1.2 ช่ือภาษาอังกฤษ        How to wash dishes 

2. ชื่อหน่วยงาน  หอออทิสติก3  กลุ่มการพยาบาล  สถาบนัราชานุกูล  
3. ปีท่ีด าเนินการ   2558 
4. ค าส าคัญ :   สอน , ล้างจาน   
5. เป้าหมาย :    
 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกล้ามเนื้อมือผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสตปิัญญาให้มีความพร้อมในการล้างจาน
ในระยะเวลาการฝึก 3 เดือน 
6. ปัญหาและสาเหตุ :  

การฝกึทักษะการด ารงชีวิตประจ าวันเป็นทักษะทีจ่ าเป็นส าหรับผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสตปิัญญา 
เรื่องการล้างจานเป็นกจิกรรมหนึ่งที่ต้องฝึกใหผู้้บกพรอ่งฯไดเ้รียนรู้ เพื่อให้ช่วยเหลอืตนเองได้ ลดการพึง่พา
ผู้อื่น เนื่องจากผู้บกพรอ่งฯมีข้อจ ากัดในการเรียนรู้ การสอนล้างจานซึ่งเป็นทักษะทีซ่ับซอ้นจงึท าได้ยาก จาก
การประชุมบุคลากรเพื่อปรบัปรุงระบบบริการและเน้นการมสี่วนร่วมในการฝึกทักษะของผู้ปกครองและได้
ประเมินผู้บกพร่องฯในเรื่องการล้างจาน พบว่าไม่สามารถท าได้  ท าได้เฉพาะข้ันตอนการเก็บจานที่ใช้งานแล้ว
ไปวางไว้ที่อ่างล้างจานเท่านั้น  การล้างจานเป็นภาระที่ส าคัญของผู้ดูแล เนื่องจากเป็นกจิกรรมทีเ่กิดข้ึนบ่อย
ทุกๆวัน  บุคลากรและผู้ปกครองจึงร่วมกันคิดค้นวิธีการทีจ่ะท าให้ผูบ้กพร่องฯช่วยเหลือตนเองในเรือ่งนี้ได้มาก
ข้ึน เพื่อลดภาระให้กับผู้ดูแล  เนื่องจากการฝึกล้างจานตามข้ันตอนในคู่มือการฝึกทักษะในการด ารงชีวิตที่มีอยู่
เดิมผูบ้กพร่องฯท าไม่ได้ตั้งแต่ข้ันตอนการหมุนมอืเพือ่ล้างจานให้ทั่วซึ่งเป็นข้ันตอนหลกัในการล้างจาน จึงท าให้
ไม่สามารถล้างจานได้ส าเร็จ บุคลากรจงึได้ปรกึษานักกิจกรรมบ าบัดเรื่องข้ันตอนการล้างจานทีง่่ายและมีความ
เหมาะสมกับผู้บกพร่องฯ  นักกิจกรรมได้แนะน าวิธีการเตรียมความพร้อมของกล้ามเนือ้มือผู้บกพร่องฯก่อนฝึก
การล้างจาน เช่น การหยิบจับแบบทรงกระบอก แบบกุญแจ แบบหยิบจับด้านข้างและการหมุนข้อมือให้เป็น
วงกลม บุคลากรจึงไดร้่วมกันจัดท าCQI เรื่อง “สอนหนูอย่างไรเพือ่ใหล้้างจาน”ข้ึนเพื่อน าไปสู่การสอนล้างจาน
ในข้ันตอนต่อไปมีประสทิธิภาพมากยิ่งข้ึน   

 
7. การวัดผลและการเปลี่ยนแปลง :  

7.1 ก่อนแก้ปัญหา 
7.1.1 ข้ันตอนการล้างจานมี 3 ข้ันตอนหลกั 
ประเมินการล้างจานกอ่นแก้ปญัหา จากผูบ้กพร่องฯทัง้หมด 14  คนได้ดังนี้ 

ขั้นตอนการล้างจาน จ านวนคนท่ีท า
ได ้

1.เตรียมอุปกรณ์  
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  1.1.หยิบฟองน้ า 5 

  1.2.หยิบน้ ายา 0 

 1.3.หยิบจานที่ใช้แล้ว 8 

2.ขั้นตอนการล้างจาน  

2.1.ล้างจานด้านหน้า 3 

2.2.ล้างจานด้านหลัง 0 

2.3.น าจานทีล่้างลงในอ่างน้ าเปล่า ใช้มือลูบจานในน้ า

ให้ทั่วเพื่อล้างฟองออกใหห้มด 

0 

3.ขั้นตอนน าจานไปตาก  

3.1.เด็กสามารถทีห่ยิบจาน 1  ใบ ออกจากจาน  3 ใบ 5 

3.2.คว่ าจานในที่ตากจานได ้ 1 

3.3.หงายจานที่แหง้ และน าจานมาซ้อนกันได้ 3 
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7.1.2  วิเคราะห์ประเด็นปญัหา และสาเหตจุากปจัจัยต่างๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

บุคลากร 

ระบบงาน 

-   ไม่เห็นความส าคัญ 

-   คิดว่าข้ันตอนที่มีอยู่ยาก

เกินไป 

-   ไม่จ าเป็นต้องสอน 

-   ภาวะงานมาก 

-   เป็นเรือ่งสอนที่ยาก 

 - วิธีปฏิบัติที่ที่มีอยู่ยากไม่

เหมาะสมกับความสามารถ

ของเด็ก 

- ไม่มีผู้รับผิดชอบ 

 

เด็กไม่สามารถล้างจานได ้

 

 

ผู้ปกครอง -ไม่ม่ความรู้เรือ่งวิธีฝึกล้างจาน 

-เหนื่อย  

-ไม่มีเวลา 

-คิดว่าเป็นเรื่องยาก 

-เห็นว่าเสียเวลา 

 ผู้บกพร่องฯ - กล้ามเนื้อมอืไม่แข็งแรง 

- ไม่ได้รับการฝกึ 
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7.2 วิธีการที่เลือกใช้มาแก้ปัญหา 
 ด าเนินการแก้ไขปญัหาในเดอืน เมษายน – สิงหาคม 2558  และประเมินผลในเดือนตลุาคม 2558 

1. ฝึกผูบ้กพร่องฯให้มีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อให้รูจ้ักการหมุนมือใหเ้ป็นวงกลมดังนี ้
- ฝึกหยบิจบัหาอุปกรณ์ที่ช่วยหยิบจับได้ง่าย โดยประยกุต์ใช้พัฟฟ์  ดัดแปลงใหม้ีรัดข้อมอื

แล้วให้เด็กจับแต้มสีและหมุนวนที่กระดาษซึ่งวาดรปูวงกลมไว้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 23 
เซนติเมตร (ขนาดเท่าจานอาหาร)  มีเส้นใหเ้ห็นชัดเจน ใหเ้ด็กหมุนวนข้อมือเพี่อทาสีให้
อยู่ในวงกลม  เมือ่ใช้วิธีการนี้พบว่า ขณะทาสีพัฟฟห์ลุดออกจากมือบ่อย จงึเปลี่ยนเป็น
ใช้ฟองน้ ารูปสี่เหลี่ยม กว้าง 5 เซนติเมตร ยาว 5 เซนติเมตรให้ผู้บกพรอ่งฯหยิบจับเพื่อ
ทาสีในวงกลมทีก่ระดาษ ผูบ้กพร่องฯท าได้ดีข้ึน แต่ยังไม่ทาสีอยู่ในกรอบที่วาดไว้  และ
กระดาษที่ถูกน้ ามากๆจะยุ่ยและขาด 

- ผู้ปกครองและบุคลากรประชุมร่วมกันเพือ่แก้ไขปัญหา จึงไดเ้ปลี่ยนเป็นจานกระ
กระดาษเพือ่ให้เหมอืนกับจานจริง  เมื่อผูบ้กพร่องฯ สามารถใช้ฟองน้ าทาสีในจานไดดี้
ข้ึนจานไม่ยุ่ยไม่ขาด 

- จัดกิจกรรมทีท่ าให้กระตุ้นความสนใจของผู้บกพร่องฯและผูป้กครอง โดยการให้คะแนน

ทาสีทีจ่านกระดาษ  ทาสีเต็มก้นจานได้ 50 คะแนน ถ้าทาสีเลยก้นจานข้ึนมาแต่ไม่ถึง

ขอบจาน ให้  80 คะแนน  ถ้าทาสีที่ขอบจานด้วยได้ 100 คะแนน  ถ้าทาสีทั้งด้านหน้า 

และด้านหลังจานได้ทุกส่วน จะได้คะแนนเต็ม 200 

2. จ าลองสถานการณ์เพื่อฝึกล้างจานทีเ่ปื้อนโดยใช้แปง้โรยที่จาน และประยุกต์ใช้อุปกรณ์ที่มี

ลักษณะคล้ายถุงมือขนาดใหญ่ เพื่อใหผู้้บกพร่องฯ ใช้อุปกรณ์ดังกล่าวปัดแปง้ออกจากจาน

ให้หมดเร็วกว่าการใช้ฟองน้ ารปูสีเ่หลี่ยมปัดฝุ่นแป้ง ซึ่งผูบ้กพร่องฯเกิดความพอใจเมือ่เห็น

ผลงานของตนเอง 

3. ฝึกผูบ้กพร่องฯล้างจานจริง โดยใช้อุปกรณ์ในข้อ 2 แต่พบว่าอุปกรณ์ดงักล่าวเมื่อถูกน้ าจะมี

น้ าหนักมาก หลุดออกจากมือของผู้บกพรอ่งฯ ไม่สามารถใช้มือที่สวมอุปกรณ์ถูที่จานได้ จงึ

เปลี่ยนมาใช้มาใช้ฟองน้ ารปูวงรี มีเส้นผ่าศูนย์กลางด้านกว้าง 10 เซนติเมตร ด้านยาว  14 

เซนติเมตร หนา 2.5 เซนติเมตร และมสีายรัด เมือ่ใช้อุปกรณ์นี้พบว่ายังมีน้ าหนกัมากและ

หลุดจากมือเช่นเดิม จงึเปลี่ยนมาใช้ฟองน้ าสี่เหลี่ยมขนาดกว้าง 8 เซนติเมตร ยาว 10 

เซนติเมตร หนา 0.5 เซนติเมตร  เมือ่ใช้อุปกรณ์นี้ผูบ้กพร่องฯหยิบจบัได้ดี แต่ใช้เวลาในการ

ขัดถูนานกว่า 

4. ฝึกกล้ามเนื้อในลักษณะการหยิบจับแบบด้านข้าง โดยฝกึการคว่ าจานและหงายจาน โดยใช้จาน

กระดาษก่อน เนื่องจากมีน้ าหนกัน้อยเพื่อใหท้ าได้ง่าย หลงัจากนั้นเพิ่มความแข็งแรงของ

กล้ามเนื้อมือโดยฝึกใช้จานเมลานีนเนื่องจากมีน้ าหนกัมากข้ึน 



หอออทิสติก 3 กลุ่มการพยาบาล รางวัลดเีด่น CQI ปี 2559 

 

5. ฝึกการหยบิจานจากจานที่ซ้อนอยู่ 3 ใบ เพื่อให้ผูบ้กพร่องฯสามารถแยกจานได้โดยใช้นิ้วช้ีและ

นิ้วหัวแม่มือหยบิจานทีซ่้อนกันได ้

6. ก าหนดเวลาให้ผู้ครองฝึกต่อเนื่องที่บ้าน 3  เดือน โดยให้ฝกึทุกวัน วันละ 1  ครั้งช่วงเย็น และมี

การทบทวนโดยใหผู้้บกพร่องฯฝกึล้างจานทีห่อผู้ป่วยทุกวันพฤหัสบดีและประเมินผลการฝึกทกุ 2 

สัปดาห์  พรอ้มทัง้แนะน าและให้ก าลังใจกับผู้ปกครองเป็นระยะๆ  และมีการใหร้างวัลกับผู้

บกพรอ่งฯทีม่ีความก้าวหน้า 50 เปอรเ์ซ็นข้ึนไป  

 รูปภาพประกอบดังนี ้
 
 
 
 
 
 

                  

   ประยุกต์ใช้พัฟฟ์มาใช้ทาส ี

      

  

 

 

 

ทาสีในกระดาษที่วาดวงกลมใว้        

 

 

   

  

               

ใช้ฟ้องน้ าสายรัด 
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ใช้อุปกรณ์คล้ายถุงมือปัดแป้งออกจากจาน 

 

             
    ใช้ฟองน้ าสี่เหลี่ยมล้างจาน       

 

 

7.3 ข้อมูลเปรียบเทียบก่อนและหลังการแกป้ัญหาเป็นอย่างไร เมื่อเปรียบเทียบกบัเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

โดยควรน าเสนอเป็นตาราง หรือกราฟ จะช่วยให้เข้าใจง่ายข้ึน 

 
ขั้นตอนการล้างจาน จ านวนคนที่ท าได้

ก่อนแก้ปัญหา 
จ านวนคนที่ท า
ได้หลังแกป้ัญหา 

จ านวนคนที่ท า
ได้เพิ่มข้ึน 

1.เตรียมอุปกรณ์    

  1.1.หยิบฟองน้ า 5 10 5 

  1.2.หยิบน้ ายา 0 6 6 

 1.3.หยิบจานที่ใช้แล้ว 8 13 5 

2.ขั้นตอนการล้างจาน    

2.1.ล้างจานด้านหน้า 3 8 5 

2.2.ล้างจานด้านหลัง 0 8 8 

2.3.น าจานทีล่้างลงในอ่างน้ าเปล่า 0 3 3 



หอออทิสติก 3 กลุ่มการพยาบาล รางวัลดเีด่น CQI ปี 2559 

 

ใช้มือลูบจานในน้ าให้ทั่วเพื่อล้าง

ฟองออกให้หมด 

3.ขั้นตอนน าจานไปตาก    

3.1.เด็กสามารถทีห่ยิบจาน 1  ใบ 

ออกจากจาน  3 ใบ 

5 14 9 

3.2.คว่ าจานในที่ตากจานได ้ 1 14 13 

3.3.หงายจานที่แหง้ และน าจาน

มาซ้อนกันได ้

3 14 11 

 
 

 8. บทเรียนที่ได้รับ :  

 ผู้ใช้บริการ   การให้บริการต้องค านึงถงึอะไรบ้างถึงจะท าใหบ้รรลเุป้าหมายที่ได้พฒันางานนี้ 
-ผู้รับบริการต้องมีคุณสมบัติดังนี ้

-รับฟังค าสั่งง่ายๆ ได้  
-มีลักษณะการใช้มือหมุนเป็นครึ่งวงกลมได้ 

 -รู้จักอปุกรณ์ ส าหรบัล้างจาน  
 -รู้จักมองขณะท ากจิกรรมอย่างน้อย 10 – 15 นาที 
 -ผู้ปกครองต้องฝึกผู้บกพรอ่งฯ ให้มสี่วนร่วมในกจิกรรมล้างจานทุกวันอย่างนอ้ย 1 ครั้ง ตลอด 3 
เดือน  

 ระบบงาน ควรจัดระบบงานอย่างไรหรือมีระบบอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยที่บุคลากรต้องค านงึถึง
เพื่อใหร้ะบบงานบรรลเุป้าหมาย 

-จัดแนวทางการฝึกใหบุ้คลากรและผูป้กครองใหเ้ป็นแนวทางเดียวกัน  
-มอบหมายให้มีคนรับผิดชอบ ติดตามและประเมินผลทุก 2 สัปดาห ์
-ทบทวนระบบการฝกึทุกๆ เดือน  

 บุคลากรผูป้ฏิบัติ  ควรมีความรู้ ความเข้าใจในเรือ่งอะไร 
-  เรื่องกิจกรรมการฝกึกล้ามเนื้อมือให้แข็งแรง    ข้ันตอนการฝึกการล้างจานที่ท าได้ง่าย 
กิจกรรมที่เร้าความสนใจ การเล่นเพื่อการเรียนรู้ การให้แรงเสริมส าหรับผู้ปกครอง    

 
 
 



หอออทิสติก 3 กลุ่มการพยาบาล รางวัลดเีด่น CQI ปี 2559 

 

9. คณะท างาน :   
 10.1 นางสาวชัด    ยุงสันเทียะ       หัวหน้าทีม 
 10.2 นางสาวจิรภัทร    เปลื้องนุช         สมาชิก 
 10.3 นางนิลุบล   สัตบุตร            สมาชิก 
 10.4 นายนรุตม์  แพงพรมมา สมาชิก 
 10.5 นายอ านวย  วิเศษ  สมาชิก 
 10.6 นางทัศนี  โสพฒัน ์ สมาชิก 
 10.7 นายภัทร  เจตินัย  สมาชิก 
 นักกิจกรรมบ าบัดที่ปรึกษา  นายอภิศักดิ์  ประสมศรี 

 


