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1. ชื่อผลงาน/โครงการพัฒนา : การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการนัดครอบครัวบ าบัด 
2. ชื่อผู้น าเสนอผลงานและหน่วยงาน : กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์  

 นางณิชาภัทร รุจิรดาพร  นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการ 

 นางสาวขวัญชนก  ผลประดิษฐ์ นักสังคมสงเคราะห์ 
 

3. ค าส าคัญ : ครอบครัวบ าบัด ,ผู้ปกครองผู้บกพร่องทางสติปัญญาและ 
   พัฒนาการ ,ผู้บ าบัด ,  ผู้เข้ารับการบ าบัด,นักสังคมสงเคราะห์ 
 

4. เป้าหมาย : ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการบ าบัดมาตามนัด  
 

5. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ : 

 ครอบครัวที่มีบุตรบกพร่องทางสติปัญญาจะประสบปัญหาที่เกิดจากความไม่สมดุลของครอบครัว
ส่งผลให้เกิดวิกฤตการณ์ทางจิตและประสบปัญหาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกลายเป็นความเครียดของครอบครัว  ท าให้
หลายครอบครัวไม่สามารถด าเนินการได้ตามหน้าที่ (Dysfunction) ส่งผลต่อการดูแลบุตรบกพร่องทาง
สติปัญญาและพัฒนาการ ที่อาจเกิดปัญหาพฤติกรรมต่างๆได้ เช่น ก้าวร้าว ท าร้ายตนเอง ท าร้ายผู้อ่ื น แยกตัว  
ด้วยเหตุนี้ผู้ปกครองผู้บกพร่องทางสติปัญญาและพัฒนาการที่มคีะแนนความเครียดสูงกว่า 24 คะแนน (เครียด
ปานกลาง) เมื่อวัดจากแบบวัดความเครียดสวนปรุง (SPST-20) กรมสุขภาพจิต และมีคะแนนความพร้อมของ
ครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยน้อยกว่า 20 คะแนนตามแบบประเมินความพร้ อมของครอบครัวในการดูแลผู้ป่วย 
กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ สถาบันราชานุกูล จึงจ าเป็นต้องเข้าสู่กระบวนการครอบครัวบ าบัด เพื่อปรับปรุงการ
สื่อสารในครอบครัว พัฒนาให้สมาชิกแต่ละคนในครอบครัวเป็นตัวของตัวเอง ลดความขัดแย้งในครอบครัว มุ่ง
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจ แ ละลดความทุกข์ใจของสมาชิกในครอบครัว   แต่ทั้งนี้จากการให้บริการ
คลินิกครอบครัวบ าบัดของกลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ สถาบันราชานุกูล ที่ผ่านมาพบว่าผู้ปกครองผู้บกพร่องทาง
สติปัญญา ที่มีความเครียดและขาดความพร้อมในการดูแลบุตรจ านวนมากไม่ส ามารถเข้ารับบริการ คลินิก
ครอบครัวบ าบัดตามนัดได้ โดยมีสาเหตุมาวิธีการนัดและผู้บ าบัด ดังนี้ 

 วิธีการนัด 

1. ขาดการประสานงานระหว่างเจ้าของ Case กับผู้บ าบัด 
2. ไม่มีการบันทึกลงในปฏิทินการนัดของส่วนกลาง 
3. ไม่มีการแจ้งเตือนผู้เข้ารับการบ าบัด 
 
ผู้บ าบัด 
1. ติดภารกิจ 
2. ประชุม 
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3. ออก OPD 
4. เวร Hotline  

 
6. การเปลี่ยนแปลง  

 การประสานงานระหว่างเจ้าของ Case กับผู้บ าบัด เมื่อนักสังคมสงเคราะห์พบผู้ปกครอง 
ที่มีความเครียดและขาดความพร้อมในการดูแลบุตร ต้องประสานงานและนัดวัน เวลา ในการบ าบัดกับผู้ บ าบัด
ทันทีและขอเบอร์โทรศัพท์เพ่ือติดต่อผู้ปกครองในภายหลัง 

 การบันทึกลงในปฏิทินการนัดของส่วนกลาง โดยการจัดท าปฏิทินการนัดส่วนกลาง เมื่อ 
นักสังคมสง เคราะห์สามารถนัดผู้เข้ารับการบ าบัดได้เรียบร้อยแล้ว ต้องบันทึกข้อมูลลงในปฏิทินการนัดของ
ส่วนกลาง  

 การแจ้งเตือนผู้เข้ารับการบ าบัด ก่อนวันนัด 1 วัน นักสังคมสงเคราะห์ใช้วิธีการโทรศัพท์ 
เพ่ือท าการติดต่อและยืนยันการเข้ารับการบ าบัดกับผู้ปกครอง 

 การปรับวันในการให้บริการคลินิกครอบครัวบ าบัด เฉพาะวันพุธและวันพฤหัสบดี  
 

7. การวัดผลและผลของการเปลี่ยนแปลง 

 การวัดผลการเปลี่ยนแปลง 
- ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการบ าบัดมาตามนัด 

 ผลของการเปลี่ยนแปลง 
- การประสานงานระหว่างเจ้าของ Case กับผู้บ าบัด เมื่อนักสังคมสงเคราะห์พบ 

ผู้ปกครองที่มีความเครียดและขาดความพร้อมในการดูแลบุตร ต้องประสานงานและนัดวัน เวลา ในการบ าบัด
กับผู้บ าบัดทันทีและขอเบอร์โทรศัพท์เพ่ือติดต่อผู้ปกครองในภายหลัง  ส่งผลให้สามารถติดต่อกับผู้เข้ารับการ
บ าบัดก่อนการบ าบัดได ้

- การบันทึกลงในปฏิทินการนัดของส่วนกลาง โดยการจัดท าปฏิทินการนัดส่วนกลาง  
เมื่อนักสังคมสงเคราะห์สามารถนัดผู้เข้ารับการบ าบัดได้เรียบร้อยแล้ว ต้องบันทึกข้อมูลลงในปฏิทินการนัดของ
ส่วนกลาง เพื่อเป็นการแจ้งเตือนผู้บ าบัดและส่งให้นักสังคมสงเคราะห์เจ้าของ Case สามารถนัดผู้เข้ารับการ
บัดได้โดยไม่ซ้ าซ้อนกัน 

- การแจ้งเตือนผู้เข้ารับการบ าบัด ก่อนวันนัด 1 วัน นักสังคมสงเคราะห์ใช้วิธีการ 
โทรศัพท์เพ่ือท าการติดต่อและยืนยันการเข้ารับการบ าบัดกับผู้ปกครอง  ส่งผลให้ผู้เข้ารับการบ าบัดสามารถมา
ตามนัดได้  

- การปรับวันในการให้บริการคลินิกครอบครัวบ าบัด เฉพาะวันพุธและวันพฤหัสบดี 
ส่งผลให้ผู้บ าบัดสามารถจัดตารางการปฏิบัติหน้าที่และนักสังคมสงเคราะห์เจ้าของ Case สามารถนัดผู้เข้ารับ
การบ าบัดได้สะดวกมากขึ้น 
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 การแก้ปัญหาที่จุดเริ่มต้น 
- สามารถแก้ไขปัญหาที่มีสาเหตุมาจากวิธีการนัดได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
- สามารถแก้ไขปัญหาที่มีสาเหตุมาจากผู้บ าบัดได้ดียิ่งขึ้น 

 ผลดีต่อการดูแลผู้ป่วย 
- ผู้เข้ารับการบ าบัดสามารถจัดการความเครียดได้ด้วยตัวเองมากขึ้น 
- ผู้เข้ารับการบ าบัดสามารถเข้าใจวิธีการดูแลและจัดการเมื่อผู้ป่วยมีพฤติกรรมที่ไม่ 

เหมาะสม 

 ปัญหาที่เกิดข้ึนระหว่างการเปลี่ยนแปลง 
- วันหยุดราชการเนื่องจากความขัดแย้งทางการเมืองส่งผลให้ต้องมีการเลื่อนนัดการ 

ให้บริการ 
 
 

 กราฟแสดงผลลัพธ์ 
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8. บทเรียนที่ได้รับ 

 การด าเนินการนัดผู้เข้ารับการบ าบัดนั้น ควรมีการจัดการและตรวจสอบที่วิธีการนัดและผู้ 
บ าบัด เพื่อเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการนัดครอบครัวบ าบัด 

 ควรมีการก าหนดวันที่แน่นอนส าหรับท าการบ าบัด โดยเปิดเป็นคลินิกที่ให้บริการเฉพาะ 
วัน เพ่ือให้การนัดมีความเป็นระบบมากขึ้น หากมีความประสงค์หรือความจ าเป็น ต้องเลื่อนการนัด สามารถ
เลื่อนการให้บริการในสัปดาห์ถัดไป ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการบ าบัดและผู้บ าบัด 
 
 
 
 

 


