ขอมูลทั่วไป
ก. ชื่อ – นามสกุล เจาของผลงาน : นางสาวพัชรินทร ปนใจ ตําแหนง นักจิตวิทยา
E-mail
: jubjib_kitty35@hotmail.com
โทรศัพทสํานักงาน : 055-481574 ตอ 207 มือถือ 087-5630493
ข. องคกรที่ปฏิบัติงาน
: กลุมงานเวชศาสตรครอบครัวและบริการดานปฐมภูมิ
โรงพยาบาลน้ําปาด เลขที่ 15 หมูที่ 4 ตําบลแสนตอ อําเภอน้ําปาด
จังหวัดอุตรดิตถ 53110
ค. ชื่อผลงาน
: การพัฒนาระบบการใหบริการประเมินความสามารถดานสติปญญา
ง. หมวดหมูของผลงาน
: Health promotion and Community
...........................................................................................

1. ชื่อผลงาน /โครงการพัฒนา : การพัฒนาระบบการใหบริการประเมินความสามารถดานสติปญญา
2. คําสําคัญ :
ความสามารถด า นสติป ญ ญา หมายถึง ความสามารถที่ ติด ตั วมาตั้ ง แต กํา เนิด เปลี่ ย นแปลงได เป น
ความสามารถดานภาษา ความจํา การคิดอยางมีเหตุผล การวิเคราะหเปรียบเทียบ เกี่ยวโยงความสัมพันธของสิ่ง
ตาง ๆ เขา ดวยกัน กลา มเนื้ อเล็ ก ใหญ การเรีย นรู สัง เกตจากสิ่ ง แวดลอ ม และการแกปญ หาต าง ๆ โดยใช
ประสบการณ
3. สรุปผลงานโดยยอ :
การจัดตั้ง คลินิก ประเมินความสามารถดานสติปญ ญา สําหรับ เด็ก เพื่อใหเ ด็ก ไดรับ การตรวจประเมิน
ความสามารถทางดานสติปญญาไดเร็วขึ้น ลดระยะเวลาการรอคิวเพื่อรับตรวจประเมิน ลดคาใชจายในการเดินทาง
ครูส ามารถนําผลการประเมินพรอมจุดเดนจุดดอ ยของเด็ก ไปทําแผนการสอนรายบุคคล ผูปกครองรูจัก วิธีการ
สงเสริมความสามารถทางดานสติปญญาของเด็ก
4. ชื่อและที่อยูขององคกร :
งานสุขภาพจิต กลุมงานเวชศาสตรครอบครัวและบริการดานปฐมภูมิ โรงพยาบาลน้ําปาด เลขที่ 15 หมูที่
4 ตําบลแสนตอ อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ 53110
5. สมาชิกทีม :
1. นางธารินี
โพธิ์ศรี
ตําแหนง
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
2. นางศศิธร
นวลศรีใส
ตําแหนง
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
3. นางวัจนารัตน
ลาเบา
ตําแหนง
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
4. นางสาวพัชรินทร ปนใจ
ตําแหนง
นักจิตวิทยา
6. ตัวชี้วัด/เปาหมาย :
1. เด็กที่มีความเสี่ยง หรือ ความบกพรองทางดานสติปญญาไดรับการตรวจประเมิน รอยละ 80
ระยะเวลาดําเนินการ พฤศจิกายน 2557- กันยายน 2558 (10 เดือน)โดยกลุมเปาหมายคือ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่1-6 ไดรับการคัดกรองจากครู และเด็กที่พบปญหาไดรับการตรวจประเมิน
7. ปญหาและสาเหตุโดยยอ :
ขอมูลการสํารวจ IQ ของเด็กทั่วโลก พบวา IQ ของเด็กไทยอยูที่ประมาณ 91 จัดอยูในระดับที่ 53 จาก
192 ประเทศทั่วโลก (Lynn, 2551) และต่ํากวาระดับ IQ ของเด็กในประเทศอื่นๆในเอเชีย กรมสุขภาพจิต สํารวจ
สถานการณสติปญญาเด็กไทยจํานวน 72,780 คน อายุ 6 – 15 ป พบวา คาเฉลี่ยสติปญญาระดับประเทศ เทากับ
98.59 คาเฉลี่ยสติปญ ญาของคนในภาคเหนือ เทากับ 100.11 คาเฉลี่ยสติปญญาของจังหวัดอุตรดิตถ เทากับ
97.14 จัดอยูในอันดับที่ 53 ของประเทศไทย (สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุนราชนครินทร,2554) แมวาคาเฉลี่ยที่
ไดจะจัดอยูในระดับเกณฑปกติ แตยังถือวาต่ํามาก เมื่อเทียบจังหวัดอื่นๆในประเทศ ในอําเภอน้ําปาดพบวานักเรียน
จํานวนมากมีปญหาดานการเรียน เมื่อครูคัดกรองพบปญหาของนักเรียน จําเปนตองสงตอเขารับการตรวจประเมิ น
จากโรงพยาบาลอุตรดิตถ เนื่องจากโรงพยาบาลน้ําปาดยังไมมีนักจิตวิทยา ซึ่งตองรอคิวในการตรวจนาน และมีความ
ยากลําบากในการเดินทางไปเขารับการตรวจประเมิน ทําเด็กไดรับการประเมินชา ขาดโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ
ซึ่งหากเด็กไดรับการตรวจประเมินเร็ว เด็กจะไดรับการสงเสริมและพัฒนาตามความสามารถตามศักยภาพของเด็ก
ซึ่ง จะสง ผลใหเ ด็ ก มีค วามสุขในการเรี ยน เรีย นรูไ ดดี ขึ้น และเมื่อ โรงพยาบาลน้ําปาดมี นัก จิ ตวิท ยา ในเดือ น
พฤศจิกายน 2557 ไดเริ่มจัดตั้งคลินิกไอคิวขึ้น รับตรวจประเมินเด็กที่โรงเรียนคัดกรองเจอความเสี่ยง โดยรับเด็กทั้ง
ในเขตอําเภอน้ําปาด รวมถึงอําเภอฟากทา บานโคก

8. กิจกรรมการพัฒนา :
แนวคิดการทํางาน : เด็กทุกคนสามารถพัฒนาใหเปนบุคคลที่มีคุณภาพได ทุกคนมีทั้งจุดเดนและจุดดอย การนํา
จุดเดนของเด็กมาสงเสริมพรอมกับพัฒนาจุดดอยของเด็กไปพรอมๆกันจะทําใหเด็กเกิดการเรียนรูไดดี ตามกฎแหงผล
ตามทฤษฏีการเชื่อมโยงของธอรนไดค (S - R Theory) เด็กจะเรียนรูไดดีหากการเรียนรูนั้นทําใหเด็กพึงพอใจ และการ
เรียนรูของเด็กจะแยลงหากเด็กเกิดความรําคาญใจ (จิตวิทยาการศึกษา,2555) ดังนั้นการที่จะพัฒนาเด็กใหเปนคนที่มี
คุณภาพนั้น จําเปนที่จะตองรูขีดจํากัดดานความสามารถ จุดเดนและจุดดอยของเด็ก เพื่อจัดทําแผนการเรียนการสอน
ใหเด็กมีก ารฝกฝนซ้ําๆ ผานความถนัด ความชอบและคํานึงถึงศักยภาพของเด็ก โดยการฝกนั้นจําเปนตองไดรับการ
ฝกฝนอยางตอเนื่องทั้งที่บานและโรงเรียน โดยมีขั้นตอนดังนี้
 ประชุมรวมกันในกลุมงานเวชศาสตรครอบครัวและบริการดานปฐมภูมิ ในการวางแผนการจัดตั้งคลินิก และ
เวลาในใหบริการ คือทุกวันพฤหัสบดี และวันศุกร ตั้งแตเวลา 9.00-16.00 น.
 ประชุมรวมกับสํานักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถเขต 2 และ ผูอํานวยการโรงเรียนในเขตอําเภอ
น้ําปาด เพื่อชี้แจงรายละเอียดของสถานการณความบกพรองทางดานสติปญญาของเด็ก และการจัดตั้งคลินิก
ตรวจประเมินความสามารถทางดานสติปญญาและการเรียน ผูอํานวยการของแตละโรงเรียนแจงตอครูประจํา
ชั้น เพื่อทําการคัดกรองเด็กในความดูแล ดวยแบบคัดกรองที่ครูไดรับการอบรม เชน แบบคัดกรองของ สพฐ.
แบบสังเกตพฤติกรรม, KUSSI Rating Scales, SNAP-IV
 โรงเรียนทําหนังสือแจงรายชื่อนักเรียนที่มีความเสี่ยงหรือมีความบกพรอง พรอมแนบแบบคัดกรองใหทาง
โรงพยาบาลน้ําปาด เพื่อทําการนัดหมาย และเมื่อใกลถึงวันนัดหมายโรงพยาบาลน้ําปาดทําการแจงผานทางครู
ผูประสานงาน เพื่อพาเด็กเขารับบริการตรวจประเมินลวงหนาไมเกิน 3 วัน
 นักจิตวิทยาทําการตรวจประเมินเด็กดวยดวยเครื่องมือทางจิตวิทยา กอนสงพบแพทย
 เด็กที่มีปญ หาดานการเรียน ทําการประเมินดวยเชาวนเ ล็ก และ WRAT-THAI ในเด็กนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 ขึ้นไป
 เด็ก ที่มีปญหาพฤติก รรม ทําการสัม ภาษณผูปกครองและครูเ กี่ยวกับพฤติก รรมของเด็ก ประเมิน
พฤติกรรมระหวางผูปกครองกับเด็ก หากพบปญหาพฤติกรรม นัดเด็กเขาคลินิกปรับพฤติกรรม
 นักจิตวิทยาทําการแปลผล โดยแจงระดับสติปญญา พรอมขอเสนอแนะเรื่องจุดเดน จุดดอยที่ตองพัฒนา โดย
ยกตัวอยางวิธีการสงเสริมเด็กในแตละดาน เพื่อใหครูใชในการจัดการเรียนการสอนรายบุคคล(IEP) และเพื่อให
ผูปกครองทําการสงเสริมเด็กตามจุดเดน จุดดอยของเด็กที่ไดยกตัวอยาง
 ในกรณีที่เด็กอยูในขั้น Severe หรือควรไดรับการดูแลเพิ่มเติม สง ตอไปยังโรงพยาบาลอุตรดิตถ โดยทาง
โรงพยาบาลจะทําการประสานไปยังโรงพยาบาลอุตรดิตถเพื่อขอคิวนัด เพื่อประหยัดระยะเวลาและคาใชจายใน
การเดินทางไปเขารับบริการ
 ในกรณีที่เ ด็กตองไดรับ การสง ตอ แตผูปกครองยัง ไมพรอมพาเด็กเขาไปรับ บริก ารที่โรงพยาบาลอุตรดิตถ
นักจิตวิทยาจะทําการสอน-สาธิต วิธีการสงเสริมความสามารถของเด็ก เบื้องตนใหกับทางผูปกครองและครู
เพื่อใหผูปกครองและครูชวยสงเสริมพัฒนาการเด็ก และมีการติดตอเพื่อสอบถามพัฒนาการของเด็กและความ
พรอมของผูปกครองในการสงตอเด็กตอไป
9. การประเมินผลการเปลี่ยนแปลง :
จากการเก็บรวบรวมขอมูลผูเขารับบริการตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2557 ถึง 30 กันยายน 2558 สรุปไดดังนี้
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จากกราฟแสดงใหเห็นวามีเด็กในเขตบริการเขารับการตรวจประเมินความสามารถดานสติปญญามากที่สุด
68 คน คิดเปนรอยละ 76.4 และเด็กนอกเขตบริการ 21 คน คิดเปนรอยละ 23.6
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จากกราฟแสดงใหเห็นวา โรงเรียนที่สงเด็กเขารับการตรวจประเมินความสามารถดานสติปญญามากที่สุดคือ
โรงเรียนบานหวยคอม 22 คน คิดเปนรอยละ 24.7 รองลงมาคือ โรงเรียนบานปากปาด 21 คน คิดเปนรอยละ23.6
โรงเรียนบานหวยยาง 12 คน คิดเปนรอยละ 13.5 โรงเรียนบอเบี้ย 6 คน คิดเปนรอยละ 6.7 โรงเรียนชุมชนบานนาก
ล่ํา 5 คน คิดเปนรอยละ 5.6 โรงเรียนบานทรายขาว 4 คน คิดเปนรอยละ 4.5 โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม 3 คน
คิดเปนรอยละ 3.4 ตามลําดับ และอื่นๆ คือ ผูป กครองเขารับ การประเมิน เด็ก มีภาวะปวยแพทยส งสัยวามีความ
บกพรองทางดานสติปญญา รวมทั้งสิ้น 12 ราย คิดเปนรอยละ 13.5
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ระดับสติปญญา

จากกราฟแสดงใหเ ห็นวา เด็ก ที่เขามารับ บริก ารประเมินความสามารถทางดานสติปญ ญาสวนใหญมี
สติปญญาอยูในระดับสติปญญาบกพรองระดับเล็กนอย 43 คน คิดเปนรอยละ 48.3 รองลงมาคือเรียนรูชา 19 คน
คิดเปนรอยละ 21.3 อยูในเกณฑเฉลี่ย 11 คน คิดเปนรอยละ12.4 ต่ํากวาเกณฑเฉลี่ย 9 คน คิดเปนรอยละ 10.1
สติปญญาบกพรองระดับปานกลาง ไมสามารถตรวจไดเนื่องจากแบบประเมินที่มีไมสามารถประเมินเด็ก ไดเต็ม
ศักยภาพจํานวน 3 คน คิดเปน 3.4 และสติปญญาบกพรองระดับรุนแรง 1 ราย คิดเปนรอยละ1.1 ตามลําดับ
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จากกราฟแสดงใหเ ห็นวา เด็ก ที่เ ขารับ การประเมินความสามารถทางดานการเรียนสวนใหญ มีความ
บกพรองทางดานการเรียน 69 คน คิดเปนรอยละ 77.5 ไมตรวจประเมิน เนื่องจากเด็กกําลังศึกษาต่ํากวาชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 19 คน คิดเปนรอยละ 21.3 และอยูในเกณฑปกติ 1 คน คิดเปนรอยละ 1.1
10. บทเรียนที่ไดรับ :
 ปญหาและความทาทาย
1. เด็กไดรับการสงเสริมหลังจากการตรวจประเมินอยางตอเนื่อง
2. ครูไมพาเด็ก มารับ บริก ารตามนัดโดยไมแจงลวงหนา ทําใหเ กิดความลาชาในการรับ บริก ารตรวจ
ประเมินของโรงเรียนอื่น
3. ครูที่ พาเด็ก มารั บ บริ ก ารไมใ ชค รูที่รั บ ผิด ชอบดูแ ลเด็ ก โดยตรง จึง ไมส ามารถใหข อมูล เกี่ย วกั บ
พฤติกรรมเด็กได
4. เด็กที่มารับบริการมีสิทธิการรักษาอยูนอกเขตอําเภอน้ําปาด และไมมีใบสงตัวจากโรงพยาบาลตนสังกัด
หรือใบสงตัวหมดอายุ
5. เด็กที่มารับการตรวจประเมินเกิดอาการเมารถ เนื่องจากโรงเรียนอยูไกล และเสนทางเปนเขาคดเคี้ยว
ทําใหความสามารถทางดานสติปญญาที่ประเมินได อาจไมใชความสามารถที่แทจริงของเด็ก
6. มีเด็กที่สามารถทําขอทดสอบไดจนถึงระดับอายุ 15 ป จึงไมสามารถคํานวณหาระดับความสามารถ
ทางดานสติปญญาที่แนนอนได
 ขอเสนอแนะ
1. ทําการโทรแจงครูผูรับผิดชอบ เพื่อยืนยันวันเวลาในการตรวจประเมินลวงหนาอยางนอย 1 วัน กอนถึง
วันนัด
2. แจงทางโรงเรียนใหครูผูรับผิดชอบพาเด็กมารับการตรวจจะตองเปนเด็กที่ใกลชิดกับเด็ก รูพฤติกรรม
ของเด็ก หรือ ใหผูปกครองของเด็กมาดวย เพื่อจะไดใหขอมูลเกี่ยวกับเด็กได
3. แจงทางโรงเรียนใหสงชื่อเด็กที่จะมาเขารับการตรวจบริการ เพื่อนํารายชื่อเด็กดังกลาวไปตรวจสอบ
สิทธิที่หองตรวจสอบสิทธิ หากสิทธิเด็กอยูนอกเขต แนะนําใหครูติดตอโรงพยาบาลตนสังกัดเพื่อขอใบ
สงตัว กอนวันนัด ไมเกิน 7 วัน
4. ทําการติดตอโรงเรียนเพื่อเดินทางไปตรวจประเมินที่โรงเรียน ในกรณีที่โรงเรียนอยูไกล เพื่อลดปญหา
เด็กเมารถ
5. ขอจัดซื้อ Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC)มีความเหมาะสมที่จะวัด IQ บุคคลไม
มีการศึกษา หรือขาดความสามารถทางภาษา เพราะมีทั้ง 2 มาตราวัด คือ มาตราทางภาษาและมาตรา
ทางกระทํา
 สิ่งที่พัฒนาตอไป

1. ติดตามดูแผนการจัดการสอนรายบุคคล (IEP) และผลการเรียนนักเรียนที่เขารับการตรวจประเมินใน
ชั้นเรียนตอไป
2. สรางงานวิจัย เรื่อง ระดับสติปญญาของเด็กอําเภอน้ําปาด
11. การติดตอกับทีมงาน :
ชื่อผูที่สามารถติดตอได : นางสาวพัชรินทร ปนใจ ตําแหนง นักจิตวิทยา
ชื่อองคกร
: กลุมงานเวชศาสตรครอบครัวและบริการดานปฐมภูมิ โรงพยาบาลน้ําปาด
ที่อยู
: 15 หมู 4 ตําบลแสนตอ อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ 53110
โทรศัพท
: 055-481574 ตอ 207
โทรสาร
: 055-481061
E-mail
: jubjib_kitty35@hotmail.vom

