
หอผู้ป่วย 1 รางวัลที่ 3 CQI ปี 2555 

1.ชื่อผลงาน : เตรียมลูกให้พูดค าแรก  

2.ค าส าคัญ : เตรียม, ลูก, พูดค าแรก 

3.เป้าหมาย :  

 เด็กกลุ่มอาการดาวน์  หลังได้รับโปรแกรม มีพัฒนาการด้านการใช้ภาษา สูงขึ้นกว่าก่อนได้รับโปรแกรม และ
ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการใช้โปรแกรมเตรียมไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

4.ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ :   

 กลุ่มอาการดาวน์ มีพัฒนาการทางภาษาและการพูดล่าช้ากว่าเด็กปกติ  (1,2,3) เนื่องจากมีความบกพร่องในการ
ได้ยิน การท างานของกล้ามเนื้อช่องปากผิดปกติ มีความบกพร่องทางสติปัญญา ทักษะทางสังคมและสภาพแวดล้อมใน
การเรียนรู้ด้านภาษา จ ากัด (4,5) หอผู้ป่วย 1 จึงได้พัฒนาโปรแกรมเตรียมความพร้อมทางการพูดในระยะก่อน พูดขึ้น 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการฝึกเด็กกลุ่มอาการดาวน์ให้มีความพร้อมในการพูดในระยะต่อไปให้ดีขึ้น 

5.การเปลี่ยนแปลง : ขั้นตอนและการด าเนินงาน (PDSA) 

5.1 ขั้นเตรียม ได้แก่ 1) โปรแกรม“เตรียมลูกให้พูดค าแรก”2) แบบประเมินพัฒนาการด้านการใช้ภาษา 2) แบบ
บันทึกข้อมูลส่วนบุคคล  3) แบบประเมินความสามารถในการสอนของผู้ปกครอง  4) แผนการสอน  5) แบบ
บันทึกการสอน 6) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครอง   

5.2  ขั้นวางแผน(Plan:P) ได้แก่ 1) ประชุมชี้แจงและก าหนดหน้าที่ของบุคลากร 2) ประเมินพัฒนาการด้านการใ ช้
ภาษาของเด็กกลุ่มอาการดาวน์ก่อน เข้าโปรแกรม (pre test) 3) คัดเลือกเด็กกลุ่มอาการดาวน์ ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด จ านวน 10 คน 4) ประชุมชี้แจงผู้ปกครอง 5) ให้ความรู้และฝึกทักษะในการสอนแก่ผู้ปกครอง 

5.3  ขั้นด าเนินการ(Do:D) สอนเป็นรายบุคคล ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2555 เป็นเวลา 30 วันๆละ 2 ครั้งๆละ 
15-20 นาที รวม 60 ครั้ง โดยพยาบาลเจ้าของcaseสอนในวันที่เด็กมารับบริการ จ านวน 3 วันต่อสัปดาห์
และผู้ปกครองสอนที่บ้านในวันที่เด็กไม่ได้มารับบริการ 4 วันต่อสัปดาห์ 

5.4  ขั้นประเมินผล (Study:S) ประเมินพัฒนาการด้านการใช้ภาษาเป็นรายบุคคลหลัง การใช้ (post test) และ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครอง 

 
6. การวัดผลและผลการเปลี่ยนแปลง:  

 1) พัฒนาการด้านการใช้ภาษาระยะก่อนพูดของเด็กกลุ่มอาการดาวน์ อายุ 1 ปี 6 เดือน – 3 ปี หลังได้รับ
โปรแกรมเตรียมลูกให้พูดค าแรก สูงขึ้นกว่าก่อนได้รับโปรแกรมอย่างมีนัยส าคัญทาง สถิติที่ระดับ .05 2) ผู้ปกครองมี
ความพึงพอใจ ของต่อการใช้ โปรแกรมเตรียมลูกให้พูดค าแรก ในระดับมากท่ีสุด ร้อยละ 90 โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 
4.18 

7.สรุปผลงานโดยย่อ :  
 โปรแกรมเตรียมลูกให้พูดค าแรกสามารถช่วยให้เด็กกลุ่มอาการดาวน์ มีพัฒนาการด้านการใช้ภาษาสูงขึ้นและ
ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการใช้โปรแกรมในระดับมากท่ีสุด 
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8.บทเรียนที่ได้รับ :  
 ผู้ที่จะใช้โปรแกรมเตรียมลูกให้พูดค าแรกต้องมีความรู้หรือประสบการณ์ในการดูแลเด็กที่มีความบกพร่องทาง
พัฒนาการและสติปัญญา และควรมีการศึกษา ติดตามพัฒนาการด้านภาษาของเด็กกลุ่มอาการดาวน์ กลุ่มนี้ต่อไปใน
ระยะยาว  

9.การติดต่อกับทีมงาน : ชื่อหน่วยงานเด็ก 1 ที่อยู่ สถาบันราชานุกูล โทรศัพท์ 70421-22 
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