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1. โครงการ  ลดจ านวนเด็กไม่ใช้แขนและมือข้างที่อ่อนแรงท ากิจกรรม 
2. ชื่อทีม / หน่วยงาน ม่วงแคร่วมใจ  ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการราชานุกูล (ม่วงแค) สถาบันราชานุกูล  
3. ค าส าคัญ  รอก  เด็กที่มีความบกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญา กล้ามเนื้อแขนและมือ    

                                อ่อนแรง 
4. เป้าหมาย  ลดจ านวนเด็กไม่ใช้แขนและมือข้างที่อ่อนแรงท ากิจกรรมจากเดิม 8 คน   

ลดลงเหลือ  4  คน คิดเป็นร้อยละ  50  ภายในระยะเวลา  1  เดือน 

5. ปัญหาและสาเหตุ  
  เด็กที่มีความบกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญา เป็นผู้ที่มีพัฒนาการล่าช้าในทุกด้าน  ศูนย์
ส่งเสริมพัฒนาการราชานุกูล (ม่วงแค )  ให้บริการส่งเสริมพัฒนาการแก่ เด็กบกพร่องด้านพัฒนาการและ
สติปัญญาอายุ 3-12 ปี ขณะฝึกเด็กพบเด็กบางราย หลีกเลี่ยงการใช้มือข้าง อ่อนแรงท ากิจกรรม มือและแขน
จะงอไว้  ใช้มือข้างดีท ากิจกรรมมือเดียว เมื่อผู้ฝึกกระตุ้นให้ท ากิจกรรมด้วยมือข้างที่อ่อนแรง  เด็กจะพยายาม
ท าตามเป็นบางครั้ง   แต่ท ากิจกรรมได้ไม่ถนัด  กล้ามเนื้อมือและแขนส่วนนี้ ขาดการใช้งานอย่างต่อเนื่ อง  ท า
ให้ไม่มีแรง ส่งผลกระทบต่อการท ากิจกรรมต่างๆในชีวิตประจ าวัน  เช่น  การจับช้อนและส้อม  การเทน้ าจาก
เหยือกใส่แก้ว การยกถาดอาหาร  การแต่งกาย การขับถ่าย เป็นต้น ดังนั้น  บุคลากรศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการรา
ชานุกูล (ม่วงแค )  จึงได้ท าการทบทวนการดูแลผู้ปุวยและได้ ประดิษฐ์อุปกรณ์โดยฝึกให้เด็กดึงเชีอกผ่าน รอก    
และ จัดกิจกรรมการฝึกนอกห้องเรียน   เพ่ือให้เด็กสนุกสนาน  และดึงดูดความสนใจ  ใช้กลุ่มเพื่อนท ากิจกรรม
ร่วมกัน  จัดตาราง กิจกรรมให้เด็กฝึกดึงเชือกผ่านรอกอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ   เพ่ือให้เด็กใช้กล้ามเนื้อมือ
และแขนข้างที่อ่อนแรงมากขึ้น 
 

6. การเปลี่ยนแปลง     
  หลังจากกลุ่มมีมติให้จัดท าโครงการนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและฟ้ืนฟูกล้ามเนื้อ แขนและมือให้เด็ก
สามารถท ากิจกรรมในชี วิตประจ าวันได้มากขึ้น  ทางศูนย์ฯ ม่วงแคจึงได้ประชุมผู้ปกครองเพ่ือให้ผู้ปกครอง
รับรู้  มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม  ประเมินกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน   5   กิจกรรม และฝึกเด็กดึงเชือก
ผ่านรอกตามตาราง  ดังนี้ 

          เก็บข้อมูลก่อนฝึกการใช้รอก โดยการสังเกตและประเมินการท ากิจกรรมของเด็ก  5  กิจกรรม ดังนี้ 

  1.การใช้ช้อน-ส้อม 

  2.การเทน้ าจากเหยือกใส่แก้ว 

  3.การยกถาดอาหาร 

  4.การใส-่ถอดกางเกงเอวยางยืด 
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  5.การยกเก้าอ้ี 

  ด าเนินกิจกรรม โดยฝึกกิจกรรมตามตาราง เป็นเวลา 1 เดือน 

 ขั้นเตรียม เตรียมความพร้อมกล้ามเนื้อมือโดย  ก ามือและแบมือ 20 ครั้ง  แกว่งแขนสลับกัน  20 ครั้ง  
ท่าว่ายน้ า  20  ครั้ง 
       ขั้นฝึก ท าวันละ 2 ครั้ง เช้า-บ่าย (เวลา 10.30-11.00 น. และเวลา 13.00-13.30 น.) โดย 

1.) ฝึกเด็กสาวเชือกเพ่ือดึงถุงทรายที่ผูกติดกับรอกขึ้นสู่ยอดเสาครั้งละ  3  รอบ 
2.) ดึงรอกโดยกางแขนสลับขึ้นลงทั้ง 2 ข้าง ครั้งละ 5  รอบ 

7. การวัดผลและผลลัพธ์     โดย   

1. ท าแบบประเมินการท ากิจกรรมของเด็กในชีวิตประจ าวัน  5  กิจกรรมหลังฝึก  1  เดือน 

2. แบบบันทึกดึงเชือกผ่านรอกโดยบันทึกขณะฝึกทุกวัน วันละ 2 ครั้ง  เช้า-บ่ายเป็นระยะเวลา 1  เดือน    

เกณฑ์ผ่าน: เด็กสามารถใช้มือข้างที่อ่อนแรงท ากิจกรรมได้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อย  1 กิจกรรม 

      ผลลัพธ์: ลดจ านวนเด็กไม่ใช้แขนและมือข้างที่อ่อนแรงท ากิจกรรมจากเดิม  8 คน  ลดลงเหลือ  4  คนคิดเป็น
        ร้อยละ  50     

 จากการประเมินได้ผลลัพธ์ตามเปูาหมาย  เนื่องจากการท ากิจกรรมกลุ่มนอกห้องเรียน  มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อ
การฝึก  กลุ่มเพื่อน  ผู้ปกครองและบุคลากรช่ วยเชียร์ให้เด็กอยากท ากิจกรรม  เด็กพัฒนาการล่าช้า ระดับปานกลาง
สามารถเรียนรู้ในการสาวเชือกโดยใช้มือ  2  ข้างสลับกันได้ดีกว่าเด็กพัฒนาการล่าช้าระดับรุนแรง   ซ่ึงเด็กกลุ่มหลังน้ี
ผู้ฝึกต้องช่วยโดยจับตัวเด็กดึงถอยหลังและบางครั้งต้องจับมือท า  โครงการฝึกเด็กดึงเชือกผ่านรอกมีส่วนช่วยให้เด็กใช้
มือข้างที่อ่อนแรงไดค้ล่องแคล่วขึ้น  ผู้ปกครองมีส่วนร่วมเป็นอย่างมากในการใช้กิจกรรมนี้ฝึกเด็กได้ด้วยตัวเอ งขณะรอ
ผู้ฝึกหรือหยุดพักกลางวัน กิจกรรมนี้ถ้าได้ด าเนินอย่างต่อเนื่อง  จะช่วย ส่งเสริม ให้เด็กสามารถท ากิจวัตรประจ าวัน
อย่างอ่ืนได้ดีข้ึนด้วย 
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                                             กราฟแสดงข้อมูล  ก่อน-หลังแก้ปัญหา  เทียบกับเป้าหมาย 

   

          

8. บทเรียนที่ได้รับ 
เด็กท่ีมีความบกพร่องด้านพัฒนากา รและสติปัญญามักจะพบว่ามีปัญหาเรื่ องการใช้มือในการท า

กิจกรรมได้ไม่คล่อง  ถ้าเราไม่จัดกิจกรรมฟื้นฟูการใช้กล้ามเนื้อส่วนนี้   เด็กก็มักจะหลีกเลี่ยงการใช้มือข้างที่
อ่อนแรง ส่งผลกระทบต่อการท ากิจกรรมต่างๆ  ในชีวิตประจ าวัน 

การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพงาน  ท าให้กลุ่มได้พยายามคิดค้นระดมสมองประดิษฐ์อุปกรณ์     
กิจกรรม การสร้ างแรงจูงใจต่างๆ   แบบประเมินกิจกรรม  รวมถึงก าหนดเป็นมาตรฐานในการฝึกเด็กที่มี
กล้ามเนื้ออ่อนแรงทุกราย 

9. สิ่งท่ีคาดหวัง  
ประดิษฐ์อุปกรณ์ออกก าลังกายเพ่ิมข้ึน       ซึ่งจะท าเป็นฐานกิจกรรมต่อไป 

10.  การติดต่อกับทีมงาน 
นางอัญชลี   วัดทอง             โทรศัพท์   08-1908-2450      

  E-Mail   anwatthong@hotmail.com 
 
            นางฉวีวรรณ   โพธิ์รักษา            โทรศัพท์   08-6335-4478     
  E-Mail chaweewan89@hotmail.com 
 
            นางสละ  เตชะมีนา                        โทรศัพท์   08-6966-6374 
  E-Mail  khunsala@hotmail.com 

 

ก่อนแก้ปัญหา เป้าหมาย หลงัแก้ปัญหา
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