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แบบฟอร์มการสรุปผลงานพัฒนาคุณภาพ ปี2563 

1. ชื่อหน่วยงาน / ทีม กลุ่มงานจิตวิทยา 
2. การค้นหาปัญหา/โอกาสพัฒนา 

หัวข้อปัญหา / โอกาสพัฒนา ความเป็นไป
ได ้

ความรุนแรง ความถี ่ รวม 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1. รูปแบบบริการเดิมในโปรแกรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (BM) กลุ่ม
งานจิต วิท ยา ให้ บริก ารแบบ 
individual session ที่ต้องสัมผัส
ผู้ รั บ บ ริ ก า ร ใก ล้ ชิ ด แ ล ะ ใ ช้
เวลานาน(ประมาณ 45 นาที  – 
60 นาที) ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการ
รับเช้ือ COVID-19 

   /    /    / 64 

2. จากสถานการณ์เดิมของ
โปรแกรมการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม กลุ่มงานจิตวิทยา มี
ผู้รบับริการจ านวนมากทัง้ 
2.1) จ านวนคนไข้ใหม่ที่รอนัดเพื่อ
ประเมิน และ 
2.2) จ านวนคนไข้เก่าที่ผ่านการ
ประเมินและอยู่ในระหว่างฝึก 
ท าให้ผูร้ับบรกิารต้องคอยนาน
จนกว่าจะได้รบับริการในครั้ง
ต่อไป 

   /    /    / 64 
 
 

 
3. ชื่อผลงาน / โครงการพัฒนา 

3.1 ชื่อภาษาไทย อยู่บ้านนะ เราดูแลคุณได้ (ปรับโฉมหน้าโปรแกรมบริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบบ้าน
เป็นศูนย์กลาง-โปรแกรมน าร่อง)  
3.2  ชื่ อภ าษา อั งกฤษ  “BM Telecare and Home Program”  as New Normal Service (Try out 

program) 
3.3 มูลเหตุจูงใจในการท ากิจกรรม : 
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มูลเหตุจูงใจในการพัฒนากิจกรรม CQI ครั้งนี้สืบเนื่องจาก 2 สถานการณ์ส าคัญ ได้แก่ สถานการณ์แรกที่มี
ความส าคัญ คือจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่เกิดข้ึนในประเทศไทยและต่างประเทศ ส่งผลกระทบ
ขยายวงกว้าง บุคลากรและผู้รับบรกิารในโปรแกรมการปรับเปลีย่นพฤติกรรม กลุ่มงานจิตวิทยา นับเป็นกลุ่มเป้าหมายที่
มีความเสี่ยงกลุ่มหนึ่งเนื่องจาก การบ าบัดทางจิตวิทยาโดยใช้เทคนิคการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมีความจ าเป็นต้อง
ให้บริการแบบรายบุคคล ให้การปรึกษาทางจิตวิทยาแก่ครอบครัว ฝึกสอนและสาธิตการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้แก่
ผู้ปกครอง ซึ่งในขณะให้บริการยากต่อการเว้นระยะห่างตามนโยบายของรัฐ เนื่องจาก  ผู้ให้บริการมีความจ าเป็นต้อง
สัมผัสผู้รับบริการ แม้จะมีการป้องกันความเสี่ยงเบื้องต้น เช่น การสวมหน้ากากอนามัย และอุปกรณ์ป้องกันบริเวณ
ใบหน้า แต่เนื่องจากผู้รับบริการเป็นเด็กกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษที่อาจมีข้อจ ากัดในด้านการรับรู้ ความเข้าใจภาษา 
และปัญหาพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการไม่ให้ความร่วมมือในการสวมอุปกรณ์ป้องกันการรับเช้ือ เช่น เด็กที่มีพฤติกรรมท า
ร้ายร่างกายผู้อื่น บ้วนถุยน้ าลาย เป็นต้น   

ส่วนสถานการณ์ต่อมาที่เป็นเหตุในการพัฒนางานครั้งนี้คือผู้รับบริการในโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมี
จ านวนมากทั้งผู้ป่วยใหม่ที่รอรับการประเมิน และผู้ป่วยเก่าที่รอนัดหมายในครั้งต่อไป โดยเฉลี่ยผู้ป่วยใหม่และเก่ารอคิว
รับการประเมินนาน 1-2  เดือน       ซึ่งอาจเป็นข้อจ ากัดต่อความก้าวหน้าทางพฤติกรรมของผู้รับบริการ 

จากทั้งสองสถานการณ์ที่กล่าวมาข้างต้นทั้งสถานการณ์การระบาดเกิดข้ึนมาแบบเฉียบพลันแต่ผลเกิดข้ึนใน
ระยะยาว         และwork load เป็นปัจจัยผลักดันให้กลุ่มงานจิตวิทยา พัฒนารูปแบบ “BM Telecare and Home 
Program” จากเดิมที่เป็นการบ าบัดที่ให้บริการโดยเน้น clinic setting ที่เน้นการให้ผู้ปกครอง depend on ผู้บ าบัด
แต่เพียงอย่างเดียว มาเป็นบริการที่ เน้น home and family setting ที่ เน้นให้ความรู้  ความเข้าใจ และทักษะ
ปฏิบัติการแก่ผู้ปกครอง โดย 3 แนวคิดหลักที่กลุ่มงานจิตวิทยาน ามาใช้ในการให้บริการแบบความปกติรูปแบบใหม่  
(new normal) ได้แก่ 1) การพัฒนาจากให้ผู้รับบริการรู้สึกพึ่งพิงเป็นการเป็นพี่ เลี้ยงให้ผู้ปกครอง  (Parenting 
coaching) 2) การดูแลผู้รับบริการผ่านเทคโนโลยีที่ไม่ซับซ้อนจากคลินิกสู่บ้าน (Remote caring) ไม่จ ากัดด้วยสถานที่ 
และ 3) การดูแลสุขภาพซึ่งกันและกนั (Health Conscious) เป็นการเพิ่มระดับการรักษาความปลอดภัยด้านสุขภาพให้
ทั้งบุคลากรและผู้รับบริการในสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ที่ยังไม่มีแนวโน้มสงบและมีความเสี่ยงสูงนี้
ต่อไป 
 
4. ระยะเวลาในการท ากิจกรรม (ตาราง PDCA) 

ขั้นตอน เม.ย.
63 

พ.ค.
63 

มิ.ย.
63 

ก.ค.
63 

ส.ค.
63 

ก.ย.
63 

ต.ค.
63 

พ.ย.
63 

วางแผน (Plan)  
1. การทบทวนประเด็นความ
เสี่ยง และโอกาสพฒันาของ
กลุ่มงานจิตวิทยา เพื่อน ามา
ก าหนดกรอบการพฒันา
โครงการ CQI 

/        

ลงมือปฏิบัติตามแผนเพ่ือ  
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แก้ปัญหา (Do) 
2. ประชุมทมีงานเพื่อทบทวน
กรอบการด าเนินโครงการ
พัฒนาร่วมกัน 

 /       

3. การพัฒนาร่างโปรแกรม
บริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
แบบบ้านเป็นศูนย์กลาง 

  / /     

ตรวจสอบผล (Check)  
6. การประชุมกับผู้เช่ียวชาญ
และทีมงานเพือ่ปรับแกร้่าง
โปรแกรม 

   /     

7. การ Try out โปรแกรมกบั
กลุ่มตัวอย่าง 

   / / /   

ก าหนดมาตรฐาน (Act)  
8. การพัฒนาโปรแกรมหลงัจาก 
try out และการขยายผล
โปรแกรม 

      / / 

 
 
5.  การแก้ปัญหาตามขั้นตอน PDCA 

5.1 การวางแผนแก้ปัญหา (Plan) 
       5.1.1 การเก็บข้อมูล ก่อนแก้ปัญหา 

ประเด็นปัญหา สาเหตุ / ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
- ความเสี่ยงต่อการติดเช้ือ covid-19 จากการให้    
บริการในโปรแกรมการบ าบัดทางจิต วิทยา
แบบเดิม       (ฝึกแบบรายครอบครัว และนัดที่
คลินิก)  
 
   
 

- การใหบ้ริการมีความจ าเป็นต้องสัมผัส
ผู้รบับริการที่มปีัญหาพฤติกรรมทางอารมณ์
และจิตใจซึ่งมีแนวโน้มเสี่ยงต่อการไม่ให้
ความร่วมมือในการสวมอปุกรณ์ป้องกันการ
รับเช้ือ และเสี่ยงจากการต้องสัมผัสกับเช้ือ
โดยตรง เช่น กรณีเดก็ก้าวร้าวทางร่างกาย 
(ท าร้ายร่างกายบุคลากร เช่น กัด ข่วน ถุย
น้ าลายใส่) 
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- คิวรอรับบริการของผู้รับบริการมีจ านวนมาก - ผู้ป่วยใหม่ตอ้งรอคิวนาน จ านวนผู้ป่วยใหมท่ี่
รอนัดเพือ่ประเมินโดยประมาณจ านวน 70 
ราย  

- จ านวนผู้ป่วยเดมิที่อยู่ในระหว่างเข้า
โปรแกรมโดยประมาณจ านวน 200 ราย  

- ผู้ป่วยเก่าได้คิวนัดเพื่อมาพบกับผู้บ าบัดใน 
session ต่อไปค่อนข้างห่าง โดยเฉลี่ยผู้ป่วย
รอคิวนัดครั้งต่อไปนาน 2 เดือน ซึ่งอาจเป็น
ข้อจ ากัดต่อความก้าวหน้าทางพฤติกรรมของ
ผู้รบับริการ 

 

5.2 ก าหนดเป้าหมาย 

5.2.1 เป้าหมายเชิงคลินิก;  

- เพื่อพัฒนารูปแบบโปรแกรมบริการการปรับเปลี่ยนน าร่องที่เน้น home and family setting ที่ให้

ผู้ปกครองมีความพร้อมและศักยภาพในการดูแลบุตรหลานตนที่บ้าน  

5.2.2  เป้าหมายเชิงระบบบริการ; 

- เพื่อลดความหนาแน่นของคิวรอของผู้รับบริการ (ทั้งคิวใหม่ และคิวเก่า) 

5.2.2 เป้าหมายเฉพาะกิจ; 

- เพื่อลดความเสี่ยงด้านสุขภาพให้ทั้งบุคลากรและผู้รับบริการในสถานการณ์การระบาดของโรค 

COVID-19 

 

5.3 เปรียบเทียบข้อมูลก่อนแก้ปัญหากับเป้าหมาย 
 

เป้าหมาย รูปแบบโปรแกรมบริการ BM เดิม 
“ BM Individual Program” 

รูปแบบโปรแกรมบริการ BM ใหม่

 
“ BM Telecare and Home 
Program” 

1. พัฒนารูปแบบบริการ   
1.1 ข้ันตอนการนัดหมาย   - ผู้ป่วยที่แพทย์สง่ปรึกษา BM 

ติดต่อนัดที่กลุม่งานจิตวิทยา 
- พัฒนาระบบนัดหมายโดยเพิ่มการใช้ 
Application Line@ 

1.2 ข้ันตอนการประเมินก่อนเข้า
โปรแกรม 

- Session 1 ผู้ป่วยรับบริการทีห่้อง
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กลุ่มงาน

- การประเมินในครัง้แรกมีความจ าเป็น
ที่ผู้รบับริการต้องมาพบผู้บ าบัดเพือ่
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จิตวิทยาเพื่อสังเกต /บันทกึ
พฤติกรรมระหว่างผู้ป่วยกับ
ครอบครัว และมอบ Assignment 
แก่ผู้ปกครองเพื่อติดตามผลในการ
บ าบัด session ที่ 2 

ประเมินที่คลินิกในการมาประเมิน
ระดับความรุนแรงของพฤติกรรม 
ส าหรับการพฒันารปูแบบใหม่ในวันที่
มาประเมินวันแรกจะมีการวางแผน
โปรแกรมให้เหมาะสมกบัผูป้่วยเพื่อใช้
ออกแบบการฝึกตั้งแต่ session 2 
จนถึง d/c  

1.3 ข้ันตอนการใหบ้ริการใน
โปรแกรม 

- Session 2 เป็นต้นไปจนจบ
โปรแกรม ผูป้่วยรบับริการที่ห้อง
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กลุ่มงาน
จิตวิทยาเพื่อปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม 

- การพัฒนารปูแบบโปรแกรมบริการ
น าร่อง เป็น 2 โปรแกรม คือ  

 1) โปรแกรมส าหรับผู้ป่วยมปีัญหา
พฤติกรรมระดบัรุนแรงถึงรุนแรง
มาก (ระดบัคะแนนจากการ
ประเมินด้วยแบบประเมินปัญหา
พฤติกรรมกลุ่มงานจิตวิทยาได้
คะแนนระดับ 0 – 1 คะแนนใน
ปัญหาพฤติกรรมแต่ละด้าน)  

# Session 2 และ 3 ( สถานที่; ห้อง
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กลุ่มงาน
จิตวิทยา ) 

# Session 4 เป็นต้นไปจนถึงก่อนจบ
โปรแกรม ( สถานที;่ บ้าน/ติดต่อกัน
ทาง Tel/App.) 

 2) โปรแกรมส าหรับผู้ป่วยมปีัญหา
พฤติกรรมระดบัไม่รุนแรง (ระดับ
คะแนนจากการประเมินด้วยแบบ
ประเมินปญัหาพฤติกรรมกลุ่มงาน
จิตวิทยาได้คะแนนระดับ 2 – 3 
คะแนนในปัญหาพฤติกรรมแต่ละ
ด้าน)  

# Session 2 เป็นต้นไปจนถึงก่อนจบ
โปรแกรม ( สถานที;่ บ้าน/ติดต่อกัน
ทาง Tel/App.) 
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1.4 ข้ันตอนการจ าหน่าย/ยุติบริการ - Session สุดท้ ายของการบ าบั ด 
ผู้ป่วยมารับบริการที่ห้องปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม กลุ่มงานจิตวิทยา เพื่อ
สรุปภาพรวมความก้ าวหน้าทาง
พฤติกรรมกับเป้าหมายและเตรียม
ความ พ ร้ อ มก่ อน จ าห น่ ายจ าก
โปรแกรม 

ใช้ระบบเดิมเพื่อที่ยังสามารถติดตาม
และเตรียมความพร้อมก่อนจ าหน่ายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ลดคิวรอ   
คิวรอผู้ป่วยรอฝกึ  waiting list รอฝึกนาน 2 

เดือน (ณ เดือน เม.ย.2563) 
  ผู้ป่วยและผู้ปกครองฝึกที่บ้านไม่
จ าเป็นต้องรอคิวฝึกที่คลินิก  

3. ลดความเสี่ยงช่วงโรคระบาด 
COVID-19 

 ผู้ให้บริการมีความจ าเป็นต้อง
สัมผัสผู้รับบริการใกล้ชิด เช่น 
การจับตั วเพื่ อกระตุ้ น ให้ ท า
กิจกรรม การแตะใบหน้าเพื่อให้
มองงาน   

 ผู้รับบริการเป็นเด็กกลุม่ที่มีความ
ต้องการพิเศษที่อาจมีข้อจ ากัดใน
ด้านการรับรู้ ความเข้าใจภาษา 
และปัญหาพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อ
การไม่ให้ความร่วมมือในการสวม
อุปกรณ์ป้องกันการรับเช้ือ เช่น 
เด็กที่มีพฤติกรรมท าร้ายร่างกาย
ผู้อื่น บ้วนถุยน้ าลาย เป็นต้น   

 ผู้ ให้ บ ริ ก า ร ส อ น ทั ก ษ ะ ก า ร 
approach เด็กแก่ผู้ปกครองใน 
session 1-3 ห ลั ง จ า ก นั้ น จั ด
โปรแกรมให้ผู้ปกครองน าไปสอน
เด็กต่อที่บ้าน และมีการติดตามผล
ทางบริการ BM telecare    ซึ่ ง
เป็นการเว้นระยะห่างทางสังคม
ระหว่างผู้บ าบัดกับผู้รับบริการ แต่
ก็ยั งคงมีก ารติดตามผลจนจบ
โปรแกรม และยุติการบ าบัด 
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5.4 วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาด้วยผังก้างปลา (Fish  bone Diagram) 
 

                                     
                     
 
 

 
 
5.5 เลือกสาเหตุเพ่ือมาหาวิธแีก้ปัญหา 

ประเด็นปัญหา วิธีการแก้ไข ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 

ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ 

- ความเสี่ยงต่อการ
ติดเช้ือ covid-19 
จากการให้บริการใน
โปรแกรมการบ าบัด
ทางจิตวิทยา
แบบเดมิ        
- คิวรอรับบรกิาร
ของผูร้ับบริการมี
จ านวนมาก 
 
   
 

1. ทบทวนวรรณกรรม 
2. ประชุมทีมเพื่ อวางแผนการพัฒนา

โปรแกรมบริการใหม่  
3. ออกแบบโปรแกรมโดยวิเคราะห์ตาม

เป้ าหมาย และความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

4. พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในโปรแกรม เช่น 
การพัฒนา Application ส าหรับใช้
ร่วมกับผู้ปกครองใน telecare, การตั้ง
ค่าความปลอดภัยเพื่อป้องกันข้อมูล
รั่วไหล,            การพัฒนาใบความรู้, 
ใบกิจกรรม และแบบฟอร์มต่างๆ เป็น
ต้น 

5. การพัฒนาร่างโปรแกรมบริการ 
6. การน าร่างโปรแกรมบริการไปน าเสนอ

เม.ย.-พ.ย. 
2563 

รูปแบบโปรแกรม
บ ริ ก า ร ก า ร
ปรับเปลี่ยนน าร่องที่
เ น้ น  home and 
family setting 

 การใช้ App 
Line@ ในการ
ให้บรกิาร BM 
Telecare 

 นวัตกรรมที่
พัฒนาเป็น
เครื่องมือ
ส าหรับใช้ใน
โปรแกรมใหม่  

 

1.  ผู้ ป่ ว ย
เข้าถึงบริการ
ไ ด้ เ ร็ ว ข้ึ น 
(จ าก เดิ ม คิ ว
ร อ น า น  2 
เดือน) 
2. ระดับ 
ความส า เร็ จ
ในการพัฒนา 
โปรแกรม  
บริการ 
ปรับเปลี่ยน 
พ ฤ ติ ก ร ร ม
แบบ 
บ้านเป็น 

BM 

Home 

progra

me 

คิวรอฝึกใน 

clinicนาน 

พฤติกรรมเด็ก 

ผูป้กครอง  

สมัผสัใกลช้ิด Case เสี่ยงถยุน  า้ลาย/   

ไม่สวมหนา้กากอนามัย 
ระยะเวลานาน 

New case 

รอนาน 

Case เก่ารอคิวนาน/    

new case กบั case เก่า 

d/c ไม่ไดเ้พราะต่างรอคิว 

ขาดทกัษะต่อเนื่องใน

การฝึกที่บา้น 
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ประเด็นปัญหา วิธีการแก้ไข ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 

ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ 

แก่ผู้เช่ียวชาญเพื่อขอค าแนะน า และ
ข้อเสนอแนะ 

7. ได้ โป รแก รม บริ ก ารที่ ผ่ าน ความ
เห็ น ช อ บ จ า ก ค ณ ะ ผู้ เ ช่ี ย วช า ญ 
ประกอบด้วยคู่มือในการให้บริการ 

8. คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากผู้ป่วยที่มารับ
บริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่กลุ่ม
งานจิตวิทยา จ านวน 6 ราย เข้าร่วม
โปรแกรม (ก่อนการเข้ามาเป็นกลุ่ม
ตั วอ ย่ า งจะ ได้ รั บ ก าร ช้ี แจ ง เรื่ อ ง
โครงการ และผ่าน ข้ันตอนการท า 
consent form เพื่อขออนุญาตในการ
เข้าร่วมโปรแกรม)     

9. เปรียบเทียบผลก่อนเริ่มและหลังจบ
โปรแกรมจากแบบสังเกตพฤติกรรม 
ดังนี ้

9.1 แบ บ ประ เมิ น ทั กษ ะในก าร
ป รับ เป ลี่ ยนพ ฤติ กร รมขอ ง
ผู้ปกครอง 

9.2 ผลการประเมินพฤติกรรมของ
เด็กจากแบบประเมินพฤติกรรม 
ส าหรับโปรแกรมการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม กลุ่มงานจิตวิทยา 
สถาบันราชานุกูล 

9.3 แบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองต่อการเข้ารับบริการ
ในโปรแกรม  

10. สรุปผลการท ากิจกรรม 

 ศูนย์กลาง 
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5.6 เปรียบเทียบข้อมูล ก่อน – หลัง แก้ปัญหากับเป้าหมาย 
5.6.1 เป้าหมายที่ 1 ลดคิวรอรับบริการ 

ก่อน หลัง 
รอคิวฝึกนาน 2 เดือน รอฝกึครั้งแรกนาน 2 สัปดาห์ และได้มาติดตามผลผ่านระบบ

ใหม่ทุกสัปดาห์เป็นเวลา 1-2 เดือน 
 
5.6.2 เป้าหมายที่ 2 ระดับความส าเรจ็ในการพัฒนารูปแบบโปรแกรมบรกิารการปรับเปลี่ยนน าร่องทีเ่น้น 

home and family setting ที่ใหผู้้ปกครองมีความพรอ้มและศักยภาพในการดูแลบุตรหลานตนทีบ่้าน 
ขั้นตอน ผลการพัฒนา 

- พัฒนาระบบนัดหมายแบบ new 
normal 

ได้พัฒนา Application Line@ ส าหรบัใช้ติดต่อนัดหมาย และติดต่อกบั
ผู้ปกครองที่รบับริการในโปรแกรม โดยได้ด าเนินการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ของผูร้ับบริการและความปลอดภัยในการรกัษาข้อมูลของผูป้่วย 

- พัฒนาคู่มือผู้ปกครอง ส าหรับใช้ใน
โปรแกรมแบบบ้านเป็นศูนย์กลาง  

คู่มือประกอบด้วย 

 ใบความรู้ต่างๆส าหรับผู้ปกครองที่มเีนื้อหาเกี่ยวกบั หลกัการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเบื้องต้นส าหรับผู้ปกครอง และเทคนิคการปรับ
พฤติกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 ใบกิจกรรมเกี่ยวกับ การบันทึกพฤติกรรมเบื้องต้นส าหรบัผูป้กครอง 
สรปุแผนการฝกึ และตารางการฝึกปฏิบัติทีบ่้าน  

 
ผลของการด าเนินการในโปรแกรมกับกลุม่ตัวอย่างน าร่อง 
รายการประเมิน ก่อนเข้าโปรแกรม หลังเข้าโปรแกรม 

ผ ล ก าร ป ร ะ เมิ น ทั ก ษ ะ ใน ก า ร
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ปกครอง  

- ผู้รับบริการคนที่ 1; ทักษะด้านการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในข้อ 1.1 การ
เพิ่มการนั่งท ากิจกรรม อยู่ในระดับ 0 
และข้อ 3.4 เพิ่มการปฏิบัติตามค าสัง่ 
อยู่ในระดับ 0  
- ผู้รับบริการคนที่ 2; ทักษะด้านการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในข้อ 5.1 การ
จัดการอารมณ์ อยู่ในระดับ 0  
- ผู้รับบริการคนที่ 3; ทักษะด้านการ
ปรับพฤติกรรมในข้อที่  1.1 เพิ่ ม
ช่วงเวลาในการนั่งท ากิจกรรม อยู่ใน
ร ะ ดั บ  1  แ ล ะ ข้ อ ที่  1 .2  เพิ่ ม

- ผู้รับบริการคนที่ 1; ทักษะด้านการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในข้อ 1.1 การ
เพิ่มการนั่งท ากิจกรรม อยู่ในระดับ 1 
และข้อ 3.4 เพิ่มการปฏิบัติตามค าสั่ง 
อยู่ในระดับ 1  
- ผู้รับบริการคนที่ 2; ทักษะด้านการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในข้อ 5.1 การ
จัดการอารมณ์ อยู่ในระดับ 0 
- ผู้รับบริการคนที่ 3; ผู้รับบริการคนที่ 
3; ทักษะด้านการปรับพฤติกรรมในข้อ
ที่  1 .1 เพิ่ ม ช่วงเวลาในการนั่ งท า
กิจกรรม อยู่ในระดับ 1 และข้อที่ 
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พฤติกรรมนั่งนิ่งกับที่ (ไม่ยุกยิก) อยู่
ในระดับ 1 
- ผู้รับบริการคนที่  4; ทักษะด้าน
พฤติกรรมก้าวร้าว ข้อที่  3.3 ลด
พฤติกรรมขว้างปา ท าลายข้างของ
เมื่ อ ถูก ขัดใจหรือไม่พอใจ อยู่ ใน
ระดับ 1 และข้อ 3.4 พฤติกรรม
ถดถอย ร้องไห้ตะโกน ลงไปนอนกับ
พื้น พยายามอาเจียนเมื่อถูกขัดใจ
หรือไม่พอใจอยู่ในระดับ 0  
- ผู้รับบริการคนที่ 5; ทักษะด้านการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในข้อ 1.3 
ในช่วงเวลาการบ าบัด 30 นาทีมี
พฤติกรรมเหม่อลอยไมเ่กิน 3 ครั้ง 
อยู่ในระดับ 0 
- ผู้รับบริการคนที่ 6; ทักษะการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพฤติกรรมใน
ข้อ 4.2 ลดใจร้อนและไม่สามารถ
ควบคุมอารมณ์ได้ อยู่ในระดับ 1 

- ผู้ รับบริการคนที่  4; ทั กษะ ด้าน
พฤติกรรมก้ าวร้ าว ข้อที่  3 .3 ลด
พฤติกรรมขว้างปา ท าลายข้างของเมื่อ
ถูกขัดใจหรือไม่พอใจ อยู่ในระดับ 1 
และข้อ 3.4 พฤติกรรมถดถอย ร้องไห้
ตะโกน ลงไปนอนกับพื้น พยายาม
อาเจียนเมื่อถูกขัดใจหรือไม่พอใจอยู่ใน
ระดับ 1  
- ผู้รับบริการคนที่ 5; ทักษะด้านการ
ปรับ เปลี่ ยนพฤติกรรม ใน ข้อ  1.3 
ใน ช่วงเวลาการบ าบั ด  30 นาที มี
พฤติกรรมเหม่อลอยไม่เกิน 3 ครั้ง อยู่
ในระดับ 0 
- ผู้ รั บ บ ริก ารคนที่  6; ทั กษะการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพฤติกรรมในข้อ 
4.2 ลดใจร้อนและไม่สามารถควบคุม
อารมณ์ได้ อยู่ในระดับ 1 

ผลการประเมินพฤติกรรมของเดก็
จากแบบประเมินพฤติกรรม ส าหรบั
โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
กลุ่มงานจิตวิทยา สถาบันราชานุกูล 

- ผู้รับบริการคนที่ 1; พฤติกรรมใน
ข้อ 1.1 การเพิ่มการนั่งท ากิจกรรม 
อยู่ในระดับ 0 และข้อ 3.4 เพิ่มการ
ปฏิบัติตามค าสัง่ อยู่ในระดับ 0  
- ผู้รับบริการคนที่ 2; พฤติกรรมใน
ข้อ 5.1 การจัดการอารมณ์ อยู่ใน
ระดับ 0 
- ผู้รับบริการคนที่ 2; ทักษะด้านการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในข้อ 5.1 การ
จัดการอารมณ์ อยู่ในระดับ 0  
- ผู้รับบริการคนที่ 3; ทักษะด้านการ
ปรับพฤติกรรมในข้อที่  1.1 เพิ่ ม
ช่วงเวลาในการนั่งท ากิจกรรม อยู่ใน
ร ะ ดั บ  1  แ ล ะ ข้ อ ที่  1 .2  เพิ่ ม
พฤติกรรมนั่งนิ่งกับที่ (ไม่ยุกยิก) อยู่

- ผู้รับบริการคนที่ 1; พฤติกรรมในข้อ 
1.1 การเพิ่มการนั่งท ากจิกรรม อยู่ใน
ระดับ 1 และข้อ 3.4 เพิ่มการปฏิบัติ
ตามค าสั่ง อยู่ในระดบั 1  
- ผู้รับบริการคนที่ 2; พฤติกรรมในข้อ 
5.1 การจัดการอารมณ์ อยู่ในระดับ 0 
- ผู้รับบริการคนที่ 3; ผู้รับบริการคนที่ 
3; ทักษะด้านการปรับพฤติกรรมในข้อ
ที่  1 .1 เพิ่ ม ช่วงเวลาในการนั่ งท า
กิจกรรม อยู่ในระดับ 1 และข้อที่ 
- ผู้รับบริการคนที่ 4; ผู้รับบริการคนที่ 
4; ด้านพฤติกรรมก้าวร้าว ข้อที่  3.3 
ลดพฤติกรรมขว้างปา ท าลายข้างของ
เมื่อถูกขัดใจหรือไม่พอใจ อยู่ในระดับ 
1 และข้อ 3.4 พฤติกรรมถดถอย 
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ในระดับ 1 
- ผู้รับบริการคนที่ 4; ด้านพฤติกรรม
ก้าวร้าว ข้อที่  3.3 ลดพฤติกรรม
ขว้างปา ท าลายข้างของเมื่อถูกขัดใจ
หรือไม่พอใจ อยู่ในระดับ 1 และข้อ 
3.4 พฤติกรรมถดถอย ร้องไห้ตะโกน 
ลงไปนอนกับพื้น พยายามอาเจียน
เมื่อถูกขัดใจหรือไม่พอใจอยู่ในระดับ 
0  
- ผู้รับบริการคนที่ 5; พฤติกรรมใน
ข้อ 1.3 ในช่วงเวลาการบ าบัด 30 
นาทีมีพฤติกรรมเหม่อลอยไม่เกิน 3 
ครั้ง อยู่ในระดบั 0 
- ผู้รับบริการคนที่ 6; พฤติกรรมใน
ข้อ 4.2 ลดใจร้อนและไม่สามารถ
ควบคุมอารมณ์ได้ อยู่ในระดับ 1 

ร้อ งไห้ ต ะ โกน  ล ง ไปนอนกั บ พื้ น 
พยายามอาเจียนเมื่อถูกขัดใจหรือไม่
พอใจอยู่ในระดับ 1  
- ผู้รับบริการคนที่ 5; พฤติกรรมในข้อ 
1.3 ในช่วงเวลาการบ าบัด 30 นาทีมี
พฤติกรรมเหม่อลอยไมเ่กิน 3 ครั้ง อยู่
ในระดับ 1 
- ผู้รับบริการคนที่ 6; พฤติกรรมในข้อ 
4.2 ลดใจร้อนและไมส่ามารถควบคุม
อารมณ์ได้ อยู่ในระดับ 1 

ความพึงพอใจและความคิดเห็นของ
ผู้ปกครอง 

- ผู้รับบริการคนที่ 1; - 
- ผู้รับบริการคนที่ 2; - 
- ผู้รับบริการคนที่ 3;- 
- ผู้รับบริการคนที่ 4;- 
- ผู้รับบริการคนที่ 5;- 
- ผู้รับบริการคนที่ 6;- 

- ผู้รับบริการคนที่ 1; ร้อยละ 80 
- ผู้รับบริการคนที่ 2; ร้อยละ 75 
- ผู้รับบริการคนที่ 3; ร้อยละ 90 
- ผู้รับบริการคนที่ 4; ร้อยละ 65 
- ผู้รับบริการคนที่ 5; ร้อยละ 82 
- ผู้รับบริการคนที่ 6; ร้อยละ 65 

 
6.  ประโยชน์ท่ีได้รับ  

- การให้บรกิารทีเ่น้นบ้านเป็นศูนย์กลางท าใหผู้้ปกครองมีส่วนร่วมในการฝึกปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมเด็ก  
- ลดคิวรอมารับบรกิารที่คลินิก 
- ลดความเสี่ยงในติดเช้ือจากการสมัผสัใกล้ชิดในกรณีที่มสีถานการณ์การระบาด  

7.       หัวข้อกิจกรรมท่ีจะท าต่อไป ผลที่ได้น าไปสูก่ารต่อยอดการพฒันาโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบ
บ้านเป็นศูนย์กลาง ( BM Telecare and Home Program) ในรูปแบบการศึกษาวิจัย และขยายผลน ามาใช้กับ
ผู้รบับริการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม กลุ่มงานจิตวิทยา  
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ภาคผนวก 

ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบรูปแบบบริการเดิมและใหม ่
 

ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

เปรียบเทียบรูปแบบบริการ 
รูปแบบโปรแกรมบริการ BM เดิม 

“ BM Individual Program” 
รูปแบบโปรแกรมบริการ BM ใหม่  
“ BM Telecare and Home Program” 

การนัดหมาย - ผู้ป่วยรายใหม่ที่ยงัไม่เคยได้คิวนัด หลังจาก
แพทย์ส่ง order “BM” ติดต่อนัดเพื่อเข้าฝึก 
BM  

- ผู้ป่วยรายเก่าติดต่อบัตรนัดครัง้ต่อไปหลังรับ
บริการ  

- ผู้ป่วยรายใหม่ที่ยงัไม่เคยได้คิวนัด หลังจาก
แพทย์ส่ง order “BM” ติดต่อนัดเพื่อเข้าฝึก 
BM  

- ผู้ป่วยรายเก่าติดต่อบัตรนัดครัง้ต่อไปหลังรับ
บริการ 

การประเมิน 

ก่อนเข้าโปรแกรม  

 Session 1 
ประเมินปญัหาพฤติกรรม 
( สถานที่; ห้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กลุ่มงาน
จิตวิทยา ) 
1) สังเกต และบันทึกพฤติกรรมระหว่างผู้ป่วย

กับครอบครัว (10 นาที) 
2) วิเคราะห์ วางแผน และสรุปfunction

พฤติกรรมและตัง้เป้าหมาย BMร่วมกบั
ครอบครัว        (20 นาที) 

3) มอบ Assignment session ที่ 1 แก่
ผู้ปกครองเพื่อติดตามผลในการบ าบัด 
session ที่ 2      (10 นาที) 

 Session 1 ประเมินปัญหาพฤติกรรม 
( สถานที่; ห้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กลุ่มงาน
จิตวิทยา ) 
1) สังเกต และบันทึกพฤติกรรมระหว่างผู้ป่วย

กับครอบครัว (10 นาที) 
2) วิเคราะห์ วางแผน และสรุปfunction

พฤติกรรมและตัง้เป้าหมาย BMร่วมกบั
ครอบครัว (20 นาที) 

3) มอบ Assignment session ที่ 1 แก่
ผู้ปกครองเพื่อติดตามผลในการบ าบัด 
session ที่ 2 (10 นาที) 

บริการในโปรแกรม  Session 2 เป็นต้นไปจนจบโปรแกรม ( 
สถานที่; ห้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กลุ่มงาน
จิตวิทยา ) 
1) นัดเพื่อติดตามงานมอบหมายจากการ

บ าบัดครัง้ทีผ่่านมา / discuss กบั
ผู้ปกครองเกี่ยวกับปัญหา และอปุสรรคที่
พบในการฝึก(10 นาที) 

2) ผู้บ าบัดฝึกสอนตามโปรแกรม (20 นาที) 
3) ผู้ปกครองฝึกปฏิบัติ (10 นาที) 
4) สรปุ/ซักถาม/มอบ Assignmentแก่

ผู้ปกครองเพื่อติดตามผลในการบ าบัด

5 การให้บริการกรณีผู้ป่วยมีปัญหาพฤติกรรม
ระดับรุนแรงถึงรุนแรงมาก (ระดับคะแนน
จากการประเมินด้วยแบบประเมินปัญหา
พฤติกรรมกลุ่มงานจิตวิทยาได้คะแนนระดับ 
0 – 1 คะแนนในปัญหาพฤติกรรมแต่ละ
ด้าน)  

# Session 2 และ 3 ( สถานที่; ห้อง
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กลุ่มงานจิตวิทยา 
) 

1) นัดเพื่อติดตามงานมอบหมายจากการ
บ าบัดครัง้ทีผ่่านมา / discuss กบั
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sessionต่อไป (10 นาที) 

 

ผู้ปกครองเกี่ยวกับปัญหา และอปุสรรคที่
พบในการฝึก (10 นาที) 

2) ผู้บ าบัดฝึกสอนตามโปรแกรม (20 นาที) 
3) ผู้ปกครองฝึกปฏิบัติ (10 นาที) 
4) สรปุ/ซักถาม/มอบ Assignmentแก่

ผู้ปกครองเพื่อติดตามผลในการบ าบัด
sessionต่อไป (10 นาที) 
# Session 4 เป็นต้นไปจนถึงก่อนจบ
โปรแกรม ( สถานที;่ บ้าน/ติดต่อกันทาง 
Tel/App.) 

1) ผู้บ าบัดนัดหมายวันและเวลาเพื่อโทร
ติดตามงานมอบหมายจากการบ าบัดครั้ง
ที่ผ่านมา / discuss กับผู้ปกครอง
เกี่ยวกับปัญหา และอุปสรรคที่พบในการ
ฝึก (20 นาที) 

2) กรณีผูป้่วยสามารถใช้งาน Line App. ได้ 
นัดส่งการบ้านเป็น clip การฝึกระหว่าง
เด็กกับผู้ปกครองตามที่ได้มอบหมาย
ส่งผ่าน Line App. ของหน่วยงานเพื่อให้
ผู้บ าบัดประเมิน และสง่ข้อเสนอแนะใน
การพัฒนาการฝึกแกผู่้ปกครอง (20 
นาที) 
 

6 การให้บริการกรณีผู้ป่วยมีปัญหาพฤติกรรม
ระดับไม่รุนแรง (ระดับคะแนนจากการ
ประเมินด้วยแบบประเมินปัญหาพฤติกรรม
กลุ่มงานจิตวิทยาได้คะแนนระดับ 2 – 3 
คะแนนในปัญหาพฤติกรรมแต่ละดา้น) 

 
# Session 2 เป็นต้นไปจนถึงก่อนจบ
โปรแกรม           ( สถานที่; บ้าน/ติดต่อกัน
ทาง Tel/App.) 
1) ผู้บ าบัดนัดหมายวันและเวลาเพื่อโทร

ติดตามงานมอบหมายจากการบ าบัดครั้ง
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ที่ผ่านมา / discuss กับผู้ปกครอง
เกี่ยวกับปัญหา และอุปสรรคที่พบในการ
ฝึก (20 นาที) 

2) กรณีผูป้่วยสามารถใช้งาน Line App. ได้ 
นัดส่งการบ้านเป็น clip การฝึกระหว่าง
เด็กกับผู้ปกครองตามที่ได้มอบหมาย
ส่งผ่าน Line App. ของหน่วยงานเพื่อให้
ผู้บ าบัดประเมิน และสง่ข้อเสนอแนะใน
การพัฒนาการฝึกแกผู่้ปกครอง (20 
นาที) 

การจ าหน่าย/        
ยุติบริการ 

7 Session สุดท้ายของการบ าบัด ( สถานที่; 
ห้องปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม กลุม่งานจิตวิทยา 
) 

1) นัดเพื่อสรุปภาพรวมความก้าวหน้าทาง
พฤติกรรมกับเป้าหมาย (10 นาที) 

2) ทบทวนเทคนิค/วิธีการ/การน าไปใช้
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บ้าน (20 นาที) 

3) แนะน าช่องทางการขอรบัค าปรกึษาหลัง
จบโปรแกรม/ยุติบริการ/นัดพบแพทย์เพื่อ
ติดตามผลหลงัสง่ฝกึ (10 นาที) 

4) สรปุ/ซักถาม/มอบ Assignmentแก่
ผู้ปกครองเพื่อติดตามผลในการบ าบัด
sessionต่อไป (10 นาที) 

 

8 Session สุดท้ายของการบ าบัด ( สถานที่; 
ห้องปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม กลุม่งานจิตวิทยา 
) 

1) นัดเพื่อสรุปภาพรวมความก้าวหน้าทาง
พฤติกรรมกับเป้าหมาย (10 นาที) 

2) ทบทวนเทคนิค/วิธีการ/การน าไปใช้
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บ้าน (20 นาที) 

3) แนะน าช่องทางการขอรบัค าปรกึษาหลัง
จบโปรแกรม/ยุติบริการ/นัดพบแพทย์เพื่อ
ติดตามผลหลงัสง่ฝกึ (10 นาที) 

4) สรปุ/ซักถาม/มอบ Assignmentแก่
ผู้ปกครองเพื่อติดตามผลในการบ าบัด
sessionต่อไป (10 นาที) 
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ตารางท่ี 2 เอกสารและงานมอบหมายส าหรับครอบครัวเพ่ือฝึกปฏิบัติท่ีบ้าน 
Session เป้าหมายของการให้บริการ ใบความรู้/ใบกิจกรรม/งานมอบหมาย 

Session ท่ี 1 
(ครั้งแรก) 

1. เพื่อให้พ่อ/แม่/ผูป้กครองมีความรู้เรื่องหลกัการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเบื้องต้นเพื่อใช้ในการฝึกผู้ป่วย 
2. เพื่อให้พ่อ/แม่/ผูป้กครองมีความเข้าใจเกี่ยวกบั
รูปแบบ (function) ของปัญหาพฤติกรรมที่เกิดกับ
ผู้ป่วย 
3. เพื่อให้พ่อ/แม่/ผูป้กครองรูเ้ป้าหมายการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูป้่วย 
4. เพื่อให้พ่อ/แม่/ผูป้กครองสามารถใช้แบบบันทึก
พฤติกรรมเบื้องต้นที่น าไปสงัเกตพฤติกรรม baseline 
ของผู้ป่วยที่บ้านได ้
 

 ใบความรู้ เรื่อง หลักการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเบื้องต้น
ส าหรับผู้ปกครอง 

 ใบกิจกรรม เรือ่ง แบบบันทกึ
พฤติกรรมเบื้องต้นส าหรับ
ผู้ปกครอง 
(A-B-C ระดับง่าย/แบบสงัเกต
ปัญหาพฤติกรรมระดับง่าย) 

 แบบฟอร์ม/consent form/
ข้อตกลงกอ่นบ าบัด 

 ใบกิจกรรม เรือ่ง สรุปแผนการ
ฝึก BM ของผูป้่วย (สรุปปัญหา
พฤติกรรม/สรุป function/
เป้าหมายการฝึก/กิจกรรมการ
ฝึกเบื้องต้นที่ง่ายต่อการใช้
ส าหรับผู้ปกครอง) 

 คู่มือ ส าหรับบันทึกการฝกึ
ปฏิบัติ    / การบ้าน/งาน
มอบหมายส าหรบัผู้ปกครอง 

 ใบนัดหมาย ส าหรบัการฝึกครั้ง
ต่อไป 

Session ท่ี 2 
จนถึง Session 
ก่อนยุติการ
ให้บริการ 
(ครั้งรอง) 

1. เพื่อให้พ่อ/แม่/ผูป้กครองมีความรู้เกี่ยวกบัเทคนิค
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเบือ้งต้นเพื่อใช้ในการ
จัดการกบัปญัหาพฤติกรรมผู้ป่วย 

 เทคนิคการให้สิง่เสรมิแรงทางบวก (การชม /     
การใหร้างวัล / การใช้ตารางสะสมความดี) 

 เทคนิคการสื่อสารเชิงบวก  

 เทคนิดการจัดการกับพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมในเชิงบวก ( การหยุดพกัช่ัวขณะ / 
ปรับรางวัล / เพิกเฉย / การใหร้บัผิดชอบ
กับสิง่ที่ได้กระท า / การให้ความสนใจกบั

 ใบความรู้/ใบกจิกรรมส าหรบั
ฝึกปฏิบัติ เรื่อง เทคนิคการชม 
และเทคนิคการใหร้างวัล 

 ใบความรู้/ใบกจิกรรมส าหรบั
ฝึกปฏิบัติ เรื่อง เทคนิคการใช้
ตารางสะสมความดี 

 ใบความรู้ /ใบกิจกรรมส าหรับ
ฝึกปฏิบัติ เรื่อง เทคนิคการ
สื่อสารเชิงบวก 

 ใบความรู้/ใบกจิกรรมส าหรบั
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พฤติกรรมทางบวกแทน / การบอก
เป้าหมายที่ต้องการให้ท าแทนที่พฤติกรรม
เดิม) 

2. เพื่อให้พ่อ/แม่/ผูป้กครองมทีักษะเบื้องต้นในการ
เลือกกิจกรรมการฝกึเบื้องต้น หรือของเล่นที่
เหมาะสมกับการฝึกผูป้่วย 
3. เพื่อให้พ่อ/แม่/ผูป้กครองมทีักษะเบื้องต้นในการ
ฝึกผูป้่วย 
4. เพื่อให้พ่อ/แม่/ผูป้กครองมทีักษะเบื้องต้นในการ
ประเมินตนเอง และผู้ป่วยในกระบวนการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเบื้องต้น 
 

ฝึกปฏิบัติ เรื่อง เทคนิคการ
จัดการกบัพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมด้วยการหยุดพกั
ช่ัวขณะ (time out) 

 ใบความรู้/ใบกจิกรรมส าหรบั
ฝึกปฏิบัติ เรื่อง เทคนิคการ
จัดการกบัพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมด้วยการปรับรางวัล 

 ใบความรู้/ใบกจิกรรมส าหรบั
ฝึกปฏิบัติ เรื่อง เทคนิคการ
จัดการกบัพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมด้วยการเพกิเฉย 

 ใบความรู้/ใบกจิกรรมส าหรบั
ฝึกปฏิบัติ เรื่อง เทคนิคการ
จัดการกบัพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมด้วยการใหร้ับผิดชอบ
กับสิง่ที่ได้กระท า 

 ใบความรู้/ใบกจิกรรมส าหรบั
ฝึกปฏิบัติ เรื่อง เทคนิคการ
จัดการกบัพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมด้วยการบอก
เป้าหมายที่ต้องการให้ท าแทนที่
พฤติกรรมเดิม 

 ใบความรู้ เรื่อง การเลือกของ
เล่นเบื้องต้นส าหรบัผูป้กครอง
เพื่อใช้ในการปรบัเปลี่ยน
พฤติกรรม 

 คู่มือ ส าหรับบันทึกการฝกึ
ปฏิบัติ    / การบ้าน/งาน
มอบหมายส าหรบัผู้ปกครอง 

 ใบนัดหมาย ส าหรบัการฝึกครั้ง
ต่อไป 

Session 1. เพื่อสรุปภาพรวมความก้าวหน้าทางพฤติกรรมของ  แฟ้มรวบรวมใบความรู้/ใบ
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จ าหน่าย 
(ครั้งสุดท้าย 
D/C) 

ผู้ป่วย 

2. เพื่อทบทวนเทคนิค/วิธีการ/การน าไปใช้
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บ้านแก่พ่อ/แม่/ผู้ปกครอง 

3. เพื่อสง่ต่อข้อมลูหลังบ าบัดแก่แพทย์เพื่อติดตามผล
หลงัสง่ฝึก 

กิจกรรมจากการนัดหมายครั้งที่
ผ่านมา 

 คู่มือ ส าหรับบันทึกการฝกึ
ปฏิบัติ    / การบ้าน/งาน
มอบหมายส าหรบัผู้ปกครอง 

 แบบฟอร์มส าหรับจ าหน่ายจาก
โปรแกรม 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

  
 
 


