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แบบฟอร์มผลงำนพฒันำคณุภำพ 
1. ชื่อกลุ่ม กลุ่มงำนสังคมสงเครำะห์  
2. กำรค้นหำปัญหำ/โอกำสพัฒนำ 

กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ได้ด าเนินโครงการทดลองจ้างงานบุคคลปัญญาอ่อนมาตั้งแต่ปี 2538 เพื่อเป็นโครงการน าร่องในการพัฒนาและสร้างโอกาสการมีงานท า
ให้แก่ผู้บกพร่องทางสติปัญญา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพของผู้บกพร่องทางสติปัญญาในด้านอาชีพและสังคมให้สามารถปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกับคน
ปกติได้โดยด าเนินการพัฒนาทักษะการปรับตัวทางสังคม และทักษะพื้นฐานในการท างาน การเรียนรู้การสื่อสารและการพิทักษ์สิทธิของตนเอง (Self -Advocacy) เพื่อให้
นายจ้างและสังคมเกิดเจตคติที่ดี ยอมรับ และสร้างโอกาสการมีงานท าให้กับผู้บกพร่องทางสติปัญญา เพื่อช่วยให้ผู้บกพร่องทางสติปัญญามีความพร้อมในการประกอบอาชีพ 
และเพื่อเป็นโครงการน าร่องในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับผู้บกพร่องทางสติปัญญาสู่การท างาน โดยการฝึกการท างานในสถานที่ปฏิบัติงานจริงด้วยกระบวนการ On 
the job training  การฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคม และการประสานเครือข่ายการจ้างงานในสถานประกอบการ 
 ในปี 2563 นี้ เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ สู่การเกิดโรคโควิด-19ไปทั่วโลก สถาบันราชานุกูลได้มีมาตรการส าคัญหลายมาตรการ เพื่อป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคซึ่งสอดคล้องกับนโยบายหลักด้านสาธารณสุขของประเทศ หนึ่งในมาตรการนั้นคือการงดการให้บริการผู้ป่วยในและโครงการต่างๆที่มีผู้ป่วยมาเข้าร่วม
ในโปรแกรมต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโรคและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนกับผู้รับบริการของสถาบัน โครงการพัฒนาทักษะพื้นฐานการท างานแก่
ผู้บกพร่องทางสติปัญญาเป็นหนึ่งในโครงการส าคัญ ซึ่งปัจจุบันมีผู้ป่วยเข้ารับการฝึกในโปรแกรมต่อเนื่อง จ านวน 15 ราย ได้ก าหนดให้สมาชิกโครงการอยู่ท างานที่บ้าน หรือ 
Work from Home ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2563 โดยยังคงได้รับเงินเดือนจากการสนับสนุนจากมูลนิธิเพื่อสถาบันราชานุกูลฯทุกเดือน  
3. หัวข้อกิจกรรม     “Work from Home for ID: หยุดอยู่บ้าน แต่ไม่หยุดฝึก” 

สิ่งที่เป็นสาเหตุน ามาสูก่ารพฒันา คือ ผู้บกพร่องทางสติปัญญาวัยท างานจ าเป็นจะต้องได้รับการฝึกพัฒนาทักษะทางสังคมและทักษะพื้นฐานการท างานอย่างต่อเนื่อง
ให้เกิดความคงทนในทักษะเหล่านั้นและสามารถปฏิบัติได้โดยไม่ต้องช่วยเหลือแนะน าหรือช่วยเหลือเพียงเล็ กน้อย ด้วยเหตุดังกล่าว กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์จึงได้มีการ
วางแผนสร้างกระบวนการฝึกที่บ้านในช่วงเวลา Work From Home เพื่อให้ผู้บกพร่องทางสติปัญญาในโครงการสามารถคงทักษะพื้นฐานการท างานได้แม้ว่าจะหยุดอยู่ที่บ้าน 
โดยมีผู้ปกครองท าหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนงาน (Job Coach)และนักสังคมสงเคราะห์เป็นผู้จัดการรายกรณี (Case Manager) ติดตามก ากับดูแลการฝึกตามโปรแกรมพื้นฐานที่

HA-Unit 4 
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ก าหนดผ่านทางช่องทางสื่อสารที่เหมาะสมกับสถานการณ์ และมีการประเมินผลโปรแกรม ร่วมกับการประเมินภาระการดูแลของผู้ปกครองในช่วงWork from Home และ
หลังจากกลับมาฝึก 1 เดือน 
 
4. ระยะเวลำในกำรท ำกิจกรรม  

23 มีนาคม – 31 สิงหาคม 2563 
5. กำรแก้ปัญหำตำมขั้นตอน PDCA 

5.1 กำรวำงแผนแก้ปัญหำ (Plan) 
      5.1.1 กำรเก็บข้อมูล ก่อนแก้ปัญหำ 

นักสังคมสงเคราะห์ทีเ่ป็นผู้ฝกึสอนงานของสมาชิกโครงการพัฒนาทักษะพื้นฐานการท างาน วางแผนติดตามการดูแลผู้ปว่ยเมื่ออยู่ทีบ่้านกับผู้ปกครองทาง
โทรศัพท์ พบปญัหาว่า ผู้บกพรอ่งทางสตปิัญญาไมม่ีกจิกรรมท าเมือ่อยู่ทีบ่้าน และส่วนใหญ่จะใช้เวลาเล่นเกม เล่นอินเตอร์เนท หรือกิจกรรมที่ไม่ได้พฒันาทักษะทาง
สังคมหรือการท างาน  
5.1.2 น ำเสนอข้อมูลก่อนแก้ปัญหำ  
 -นักสังคมสงเคราะห์ประชุมทมีงานผ่านระบบZOOM ออนไลน์ เนื่องจากทมีงานบางส่วนอยูร่ะหว่างการปฏิบัติงานที่บ้านเช่นกัน  

5.2 ก ำหนดเป้ำหมำย 
  -วางเป้าหมายโดยการร่างตารางฝึกทกัษะพื้นฐานการท างาน โดยใช้งานบ้านเป็นงานหลกั เนื่องจากผู้ปกครองสามารถฝึกเองได้ และปรับกิจวัตรสู่กจิกรรม 
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5.4 วิเครำะห์สำเหตุของปัญหำด้วยผังก้ำงปลำ (Fish  bone Diagram) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
5.5 เลือกสำเหตุเพ่ือมำหำวิธแีก้ปัญหำ 

-เลือกสาเหตุ สมาชิกโครงการพฒันาทักษะพื้นฐานการท างานขาดแผนการฝึกและการก ากับติดตามการดูแลเมื่ออยู่ที่บ้าน ในช่วงหยุดฝึกของการแพรร่ะบาด
โควิด-19  

5.6 ลงมือแก้ปัญหำ (Do) เริ่มลงมือแก้ปัญหำตำมวิธแีก้ไขที่ก ำหนด 
  

เครื่องมือ: 
ไมม่ีการน าเทคโนโลยีหรือ
สื่อออนไลนม์าใชป้ระโยชน ์

คน:  
ฝึกสอนงานไมส่ามารถฝึกทกัษะตาม
โปรแกรมได ้

วิธีการ: 
ไมม่ีโปรแกรมฝึกทกัษะพืน้ฐานการท างานเมื่ออยูท่ี่บา้น 

ปัญหา: ผูป่้วยไมไ่ดร้บั
การฝึกทกัษะพืน้ฐาน
การท างานตอ่เน่ืองช่วง
โควิด-19 
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5.7 ตรวจสอบผลภำยหลังแก้ปัญหำ  (Check)  
   - ทบทวนและติดตามผลกระบวนการโดยการประชุมทมี 
5.8 เปรียบเทียบข้อมูล ก่อน – หลัง แก้ปัญหำกับเป้ำหมำย 

  ผลของกำรเปลี่ยนแปลง  
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จากตารางแสดงทักษะพื้นฐานในการท างาน 6 ทักษะหลกั ได้แก่ ความสามารถในการท างานใหส้ าเร็จ (งานบ้าน) ทกัษะกิจวัตรประจ าวัน ทักษะการสื่อ
ความหมาย การใช้เงิน การรบัโทรศัพท์ และการดูแลตนเองช่วงโควิด-19 พบข้อมูลดังนี ้

 
จากตารางความสามารถในการ

ท างานใหส้ าเร็จ(งานบ้าน) พบว่า  ผู้บกพร่อง
ทางสตปิัญญาส่วนใหญ่ปฏิบัติทกัษะได้เอง มี
เพียง 1 คน ที่ท าไม่ได้เลย ส่วนการขอ
ค าแนะน าช่วยเหลือเมื่อมปีัญหาหรือต้องการ
อุปกรณ์ ส่วนใหญ่ท าได้แต่ต้องช่วยเหลือ
แนะน า  

 
  

 
 

จากตารางทักษะกจิวัตรประจ าวัน พบว่า ผู้บกพร่อง
ทางสตปิัญญาสามารถท ากจิวัตรประจ าวันได้เองโดยไม่ต้อง
ช่วยเหลือเกือบทั้งหมด มเีพียงการท าความสะอาดเล็บ-ผมที่
ยังต้องมผีู้ปกครองช่วยเหลือแนะน า 



กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ รางวัลดีมาก Oral Presentation CQI ปี 2563 
 

คู่มือค ำอธิบำยตัวชี้วัดตำมแผนที่ยุทธศำสตร์ของสถำบันรำชำนุกูล 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

 

                                                          กลุ่มงำนยุทธศำสตร์และแผนงำนโครงกำร                      18 พฤศจิกำยน 2562 

 
 ด้านทักษะการสื่อความหมาย พบว่า 
ผู้บกพร่องทางสติปัญญามีทักษะการเล่าเรื่อง
และการตอบค าถามจากเนื้อเรื่องที่ท าได้เองกับ
ท าได้แต่ต้องช่วยเหลือแนะน าใกล้เคียงกัน และ
มีเพียง 1 คนที่ยังไม่สามารถเล่าเรื่องและตอบ
ค าถามได ้

 
 
 

 
 

 ด้านการใช้เงิน ผูป้กครองส่วนใหญป่ระเมินว่า ผู้บกพรอ่งทางสติปญัญามี
ความสามารถในการใช้เงิน รูจ้ านวนเงินและนับเงินได้ดีในหลักสบิ หลักร้อย แต่อาจ
ต้องช่วยเหลือมากข้ึนในการนับเงินหลักพัน ส่วนใหญรู่้ราคาของที่ต้องการซือ้และรู้
ว่าต้องมีจ านวนเงินทอนเท่าไหร ่
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ผู้บกพร่องทางสติปญัญาสามารถรับสายและ
ทักทายอย่างเหมาะสม สนทนาได้อย่างเข้าใจในการ
สื่อสารทางโทรศัพท์ แต่ในหัวข้อจดบันทึกหรือจ า
ข้อความมาบอกผู้ปกครองนั้น ยังต้องช่วยเหลือ
แนะน าอยู่ 
 

 
 
 
 
 ด้านการดูแลตนเองช่วงโควิด-19 ผู้บกพรอ่งทางสตปิัญญาเกอืบทั้งหมดรู้จกัวิธีการ
ล้างมือ 7 ข้ันตอน เมื่อออกนอกบ้านสามารถดูแลตนเองได้และจะสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง 
รวมทั้งปิดปากและล้างมอืเมือ่ไอหรือจาม  
 



กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ รางวัลดีมาก Oral Presentation CQI ปี 2563 
 

คู่มือค ำอธิบำยตัวชี้วัดตำมแผนที่ยุทธศำสตร์ของสถำบันรำชำนุกูล 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

 

                                                          กลุ่มงำนยุทธศำสตร์และแผนงำนโครงกำร                      18 พฤศจิกำยน 2562 

  
 
      จากแผนภูมิที่ 7 แสดงร้อยละของความคิดเห็นของผู้ปกครองเกี่ยวกับทักษะสังคมของผู้บกพร่องทางสติปัญญาในช่วง   
Work from Home พบว่า มีทักษะดีข้ึนและเหมือนเดิมเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 46.7 มีเพียงร้อยละ 6.6 หรือ จ านวน 1 คนที่มี
ทักษะแย่ลงเมื่ออยู่ที่บ้าน 
 
  
 
 

 
         
 จากแผนภูมทิี่ 8 แสดงร้อยละของความคิดเห็นของผู้ปกครองเกี่ยวกบัการน าโปรแกรมไปใช้ปฏิบัติทีบ่้าน พบว่า 
ผู้ปกครองมองว่าโปรแกรมสามารถปฏิบัติได้บ้างมากทีสุ่ด คิดเป็นรอ้ยละ 60 รองลงมา มองว่า ปฏิบัติได้ดีทุกข้อ คิดเป็น
ร้อยละ 33.3   
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คู่มือค ำอธิบำยตัวชี้วัดตำมแผนที่ยุทธศำสตร์ของสถำบันรำชำนุกูล 
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   แผนภูมิที่ 9 แสดงร้อยละของความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อโปรแกรม พบว่า ส่วนใหญ่มีความพึง
พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 60 พึงพอใจปานกลางรองลงมาคิดเป็นร้อยละ 26.7 และพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 13.3 
 
 

 
 

 
 
 

  ในด้านภาระการดูแล ผูป้กครองสมาชิกโครงการพัฒนาทักษะพื้นฐานการท างานเกือบทั้งหมด  (ร้อยละ 93) คิดเห็นว่าการดูแลผูบ้กพร่องทางสติปญัญาเป็นภาระนอ้ย
มากหรือไม่เป็นภาระเลย มเีพียง 1 คน (ร้อยละ7) ที่คิดเห็นว่าเป็นภาระมาก 

5.9 ก ำหนดมำตรฐำน 
  -นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติตามแนวทางการจัดHome Program ส าหรับผู้ปกครองผูบ้กพร่องทางสติปัญญา  
 

6. กำรติดตำมผล 
 -มีการประเมินและติดตามผลภาระการดูแลหลงัผูป้่วยกลบัมาฝึกในโครงการ 2 เดือน  
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7.  สรุปผล   
-ผลทำงตรง : สร้างโปรแกรมฝึกพฒันาทักษะพื้นฐานการท างานที่บ้านส าหรับผู้ปกครอง โครงการพัฒนาทักษะพื้นฐานการท างานแก่ผูบ้กพร่องทางสตปิัญญา 
-ผลทำงอ้อม : 
- น าช่องทางติดต่อสื่อสารออนไลน์มาใช้ในการวางแผน ก ากับติดตามและประเมินผล 
- เฝ้าระวังเรื่อง “Security and Privacy of Information and Social Media”  
- สร้างแบบประเมินโปรแกรมพัฒนาทักษะพื้นฐานการท างานที่บ้านส าหรบัผูป้กครอง 
- น าแบบประเมินภาระการดูแล (Zarit Burden) ฉบับภาษาไทย 12 ข้อ มาใช้ประเมินผูป้กครองรูปแบบออนไลน ์

 
8. ประโยชน์ท่ีได้รับ 

 มีโปรแกรมพัฒนาทักษะพื้นฐานการท างานที่บ้านส าหรับผู้ปกครอง  

 ได้แนวทางในการวางแผนการดูแลผู้บกพร่องทางสตปิัญญาที่บ้าน โดยใช้กิจวัตรปรับเป็นกิจกรรม ส าหรบัผูบ้กพร่องทางสติปญัญาที่อยู่ใน Waiting List หรือไม่
สามารถเดินทางมาฝึกตอ่เนื่องได้ 

 น าผลที่ได้รับไปพัฒนาโปรแกรมการฝึกทกัษะพื้นฐานการท างานรูปแบบออนไลน์และรปูแบบอื่นๆทีเ่หมาะสม 

 น าผลการประเมินภาระการดูแลของผูป้กครองไปใช้ในการวางแผนการดูแลด้านครอบครัว  
 
9. หัวข้อกิจกรรมท่ีจะท ำต่อไป 

 -กระบวนการพัฒนารูปแบบโปรแกรมฝึกทกัษะพื้นฐานผู้บกพร่องทางสติปัญญาในชุมชน 
  


