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1.ชื่อปัญหา : การควบคุมการขับถ่ายในเด็กดาวน์อายุ 2-5 ปี 

   ชื่อเรื่อง : แพมเพสิจ๋าหนูลาก่อน 

2.ชื่อหน่วยงาน : หอผู้ป่วยดาวน์ 

3.ปีท่ีด าเนินการ : ป ี2562 

4.ค าส าคัญ : การควบคุมการขับถ่ายปสัสาวะ  

5.เป้าหมายของผลงาน : ร้อยละ 50 ของเดก็ดาวนอ์ายุ 2-5 ปี ที่ควบคุมการขับถ่ายได้ 

           : ร้อยละ 80 ผู้ปกครองมีความพงึพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม 

6. ปัญหาและสาเหต ุ

ในช่วงเวลาที่เด็กก าลังเจริญเติบโต การควบคุมการขับถ่ายเป็นหนึ่งในความสามารถทางพัฒนาการที่มี

ความส าคัญต่อเด็ก  การฝึกหัดขับถ่ายที่ถูกวิธีและด าเนินไปอย่างเหมาะสมจะสง่ผลดีต่อพฒันาการทางอารมณ์และ

พฤติกรรมของเด็ก  รวมทั้งส่งผลดีต่อปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็กและผู้เลี้ยงดูด้วย  ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี

การฝึกในเรื่องการขับถ่ายในเด็ก  เพื่อให้เด็กสามารถบอกหรือควบคุมการขับถ่าย และสามารถขับถ่ายได้ในสถานที่

ที่เหมาะสม  แต่ในปัจจุบันหอผู้ป่วยดาวน์ซึ่งให้บริการส่งเสริมพัฒนาการเด็กดาวน์อายุ 2- 5ปี พบว่าเด็กยังไม่

สามารถบอกความต้องการหรือควบคุมการขับถ่ายได้ และยังใส่แพมเพิสคิดเป็นร้อยละ 90.47% ปัญหาดังกล่าว

ส่งผลกระทบต่อตัวเด็ก คือท าให้เด็กมีพัฒนาการล่าช้า ไม่สามารถบอกหรือควบคุมการขับถ่ายได้อย่างเหมาะสม 

เกิดผื่นแพ้จากการใส่แพมเพิสหรือมีโอกาสเกิดการติดเช้ือทางระบบทางเดินปัสสาวะ และส่งผลให้เกิดความล่าช้า

ในเรื่องการเตรียมความพร้อมในการไปโรงเรียน และก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อแพมเพิส  รวมทั้งส่งผล

กระทบต่อสิ่งแวดล้อมก่อให้เกิดขยะที่มีกลิ่นเหม็น และมีการก าจัดยาก 

 จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่ท าให้เด็กไม่สามารถเลิกแพมเพิสได้นั้น พบว่าเกิดจากสาเหตุหลักสี่ด้าน ได้แก่

ด้านที่หนึ่งด้านเด็กจากพยาธิสภาพโรค  เด็กกลุ่มอาการดาวน์ที่มภีาวะโรคร่วมทางกาย เช่น โรคหัวใจที่ต้องทานยา
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ขับปัสสาวะ เด็กบางคนไม่มีรูทวาร และเด็กไม่ได้รับการฝึกหรือฝึกไม่สม่ าเสมอ  ท าให้มีปัญหาควบคุมการขับถ่าย 

ด้านที่สองสาเหตุจากผู้ปกครองขาดความรู้ในการฝึกการขับถ่ายที่ถูกวิธีรวมทั้งขาดความตระหนักในการฝึกการ

ขับถ่าย ไม่เปิดโอกาสให้ลูกได้ลองฝึกคิดว่าลูกยังเล็กยังท าไม่ได ้ ผู้ปกครองบางคนท างานไม่ได้เป็นผู้ดูหลักต้องฝาก

คนอื่นเลี้ยง ด้านที่สามจากปัจจัยอื่นๆ เช่น การเดินทางโดยใช้รถโดยสารประจ าทาง รถติดใช้ระยะเวลานาน การ

ไปรับบริการในทีมสหวิชาชีพ เนื่องจากอุปกรณ์การฝึกราคาแพงเปียกน้ าแล้วเสียหาย และด้านสุดท้ายรูปแบบ

วิธีการฝึกการขับถ่าย มีการฝึกไม่สม่ าเสมอจึงท าให้เด็กควบคุมการขับถ่ายและเลิกแพมเพิสไม่ได้ 

ส าหรับวิธีการแก้ปัญหาในการควบคุมการขับถ่ายน้ัน  ได้มีการน าวิธีต่างๆมาใช้หลายวิธี เช่น (พญ.สินดี 

จ าเรียนุสิต,2552) ให้สังเกตสัญญาณที่เด็กแสดงว่าพร้อมต่อการขับถ่าย ได้แก่ ความพร้อมด้านทักษะทั่วไป เช่น 

ลุกเดินไดค้ล่อง นั่งได้มั่นคง เลียนแบบกิจวัตรประจ าวันผู้ใหญ่ เริ่มเข้าใจเหตุและผลง่ายๆ สามารถกลั้นปัสสาวะได้

เป็นช่ัวโมงหรือหลายช่ัวโมง สื่อสาร เข้าใจค าว่า “ฉ่ี” หมายถึงปัสสาวะ “อึ” หมายถึงอุจจาระ และพูดหรือท าสี

หน้า ท่าทางสื่อให้รู้ได้ว่าต้องการเข้าห้องน้ า หลังจากนั้นฝึกให้เด็กนั่งกระโถนหรือเข้าห้องน้ าตามเวล า(Karen 

Summar,2019)ได้มีการน าตารางเวลามาให้ผู้ปกครองประเมินการควบคุมการขับถ่ายตามตารางเวลา และขณะ

ฝึกเด็กเข้าห้องน้ าให้ท ากิจกรรมที่สนุกสนาน เช่น การอ่านหนังสือเล่มโปรด พร้อมทั้งให้แรงเสริมเมื่อเด็กร่วมมือ 

หอผู้ป่วยดาวน์จึงสนใจเลือกวิธีการของ Karen Summarมาแก้ไขปัญหาการควบคุมการขับถ่ายโดยใช้ 

ตารางการฝึกขับถ่ายเป็นเวลา มีการสอนเรื่องการควบคุมการขับถ่ายโดยใช้กิจกรรมเพลงประกอบท่าทางในการฝึก

เข้าห้องน้ าเพื่อเป็นการเตรยีมความพรอ้มใหก้ับเด็กก่อนไปขับถ่ายเนื่องจากเด็กอายุ 2-4 ป ีเป็นวัยที่เข้าสู่ระบบการ

เรียนรู้ที่เป็นแบบแผน  เด็กวัยน้ีมุ่งเน้นที่จะพัฒนาด้านการรับรู้  และความเข้าใจสิ่งต่างๆรอบตัว  การใช้ดนตรีเป็น

ตัวช่วยจะกระตุ้นให้เด็กเกิดความสนใจ  มีสมาธิกับกิจกรรมการเรียนรู้ที่ก าลังท าอยู่  และช่วยท าให้การเรียนรู้

ได้ผลดีย่ิงข้ึน  พร้อมทั้งเป็นการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดีแก่เด็ก 
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7.การวัดผลและการเปลี่ยนแปลง 

 7.1 ก่อนแก้ปัญหา 

ตารางท่ี 1 สาเหตุการเกิดปัญหา 

ประเด็นปัญหา สาเหตุ/ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

การควบคุมการขับถ่ายในเด็กดาวน์อายุ 2-5 ปี 1. ด้านผู้ปกครอง เกิดจากการขาดความรู้/ขาดความ
ตระหนักในการฝึกเดก็ขับถ่าย 
2. ด้านเด็ก เกิดจากพยาธิสภาพโรค เช่น โรคหัวใจ กิน
ยาขับปัสสาวะ หรอืไม่มรีูทวาร ผ่าตัดเปิดรทูวารมี
อุจจาระเล็ด  และเดก็ไม่ได้รับการฝึกหรือฝึกไม่
สม่ าเสมอ  ท าใหม้ีปญัหาควบคุมการขับถ่าย 

ประเด็นปัญหา สาเหตุ/ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 

3. ด้านบุคลากร รปูแบบวิธีการฝกึการขับถ่ายไม่
ชัดเจน 
4. ด้านปัจจัยอื่นๆ เช่น การมารับบริการของทีมสห
วิชาชีพ เนื่องจากอุปกรณ์การฝึกราคาแพงเปียกน้ า
แล้วเสียหาย หรอืเด็กเดินทางจ าเป็นต้องใส่แพมเพิส 

 

จ านวนตัวอย่างท่ีศึกษา 

เด็กดาวน์อายุอายุ 2 – 5 ปี จ านวน 12 คน 

ระยะเวลาในการแก้ปัญหา 

 วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2562 

7.2 การแก้ปัญหา 

แนวทางการแก้ไขและวิธีการด าเนินการ 

1. ประชุมบุคลากรหอผู้ป่วยดาวน์เพื่อวางแผน พร้อมช้ีแจงแนวทางการด าเนินงาน 
2. คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย เด็กกลุ่มอาการดาวน์อายุอายุ 2–5 ป ีที่มารับบริการที่หอผู้ป่วยดาวน์ 
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3. ช้ีแจงแนวทาง วิธีการฝึกการควบคุมการขับถ่ายให้ผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรมทราบ 
4. ประเมินทักษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กเรื่องการควบคุมการขับถ่ายในเด็กกลุ่มเป้าหมายน า

ตารางเวลามาให้ผู้ปกครองประเมินการควบคุมการขับถ่ายตามตารางเวลา และประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองก่อนการด าเนินงาน 

5. แต่งเนื้อเพลง พร้อมคิดท่าทางประกอบเพลงเกี่ยวกับการสื่อสารหรือแสดงท่าทางการขับถ่าย และ
จัดท าแบบบันทึกตารางการฝึกขับถ่ายให้เด็กดาวน์ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

6. ก่อนเริ่มท ากิจกรรมประจ าวันให้เด็กถอดแพมเพิส ฝึกการขับถ่ายของเด็กแต่ละคนโดยใช้ตารางการฝึก
ขับถ่ายเป็นเวลา มีการสอนเรื่องการควบคุมการขับถ่ายโดยใช้กิจกรรมเพลงประกอบท่าทางในการฝึกเข้าห้องน้ า
เพื่อเป็นการเตรยีมความพร้อมให้กบัเด็กก่อนไปขับถ่าย พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลการขับถ่ายของเด็กในแบบตารางการ
ฝึกขับถ่าย เมื่อเด็กสามารถฝึกการขับถ่ายได้ตามเวลา ให้ติดสัญญาลักษณ์รูปดาวน์เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับ
เด็ก พร้อมทั้งแนะน าให้ผู้ปกครองฝึกต่อเนื่องที่บ้านสม่ าเสมอทุกวัน 

7. ประเมินทักษะการช่วยเหลือตนเองเรื่องการควบคุมการขับถ่ายในเด็กกลุ่มเป้าหมาย  และประเมิน

ความพึงพอใจของผู้ปกครองหลังการด าเนินงาน 

เครื่องมือ/อุปกรณ์ท่ีใช้ในการด าเนินงาน 

1.คู่มือส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด - 5 ปี 
2.เพลงหนูอยากเข้าห้องน้ า 
3.สมุดบันทึกบ๊ายบายแพมเพิส 
4. แบบประเมินความพึงพอใจ 

ตารางท่ี 2 สาเหตุการเกิดปัญหาและแผนการแก้ไข 

ประเด็นปัญหา สาเหตุ/ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง แนวทางแก้ไขปัญหา 

การควบคุมการขับถ่ายในเด็ก
ดาวน์อายุ 2-5 ปี 

1. ด้านผู้ปกครอง  
- เกิดจากการขาดความรู้/ขาดความ
ตระหนักในการฝึกขับถ่าย 

 
- ช้ีแจง/ให้ความรู้เรือ่งความส าคัญการ
ควบคุมการขับถ่ายในเด็ก 
- แลกเปลีย่นความคิดเห็นเกี่ยวกับการฝึก
การควบคุมขับถ่ายในเด็ก 

 2. ด้านเด็ก 
- เกิดจากพยาธิสภาพโรค เช่น 
โรคหัวใจ กินยาขับปัสสาวะ หรอืไม่มี

 
- จัดท าตารางการฝึกการขับถ่าย 
- ฝึกเด็กรอ้งเพลงหนูอยากเข้าหอ้งน้ าเพื่อ
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รูทวาร ผ่าตัดเปิดรทูวารมีอจุจาระ
เล็ดท าให้มปีัญหาควบคุมการขับถ่าย  
- เด็กไม่ได้รับการฝึกหรอืฝึกไม่
สม่ าเสมอ 

สื่อสารบอกความต้องการขับถ่าย 
- ก ากับติดตามการฝึกการขับถ่ายจากสมุด
บันทึก 
 

 3.ด้านบุคลากร 
- รูปแบบวิธีการฝึกการขับถ่ายไม่
ชัดเจน 

 
- พัฒนารูปแบบการฝึกการควบคุมการ
ขับถ่ายในเด็กโดยใช้เพลงหนอูยากเข้า
ห้องน้ าเพื่อสื่อสารบอกความต้องการ
ขับถ่าย และใช้สมุดบันทึกบ๊ายบายแพม
เพิสเพื่อติดตามผลการฝึก 

 
 
7.3.1 ผลการแก้ไขปัญหา 

กราฟแสดงผลเปรียบเทียบการเดินทรงตัว การฝึกสม่ าเสมอและผลการควบคุมการขับถ่าย   
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เดินได้ เดินได้ไม่มั่นคง

ตารางแสดงผลเปรียบเทียบการเดินทรงตัว การฝึกสม่ าเสมอและผลการควบคุมการขับถา่ย 
(คน)

การเดินทรงตัว การฝึกสม่ าเสมอ ควบคุมการขับถ่ายได้
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กราฟแสดงผลการเปรียบเทียบระดับพัฒนาการ การฝึกสม่ าเสมอ และผลการควบคุมการขับถ่าย 
 

 
 

ตารางท่ี 3 สรุปผลการด าเนินงาน 

ตัวแปรท่ีศึกษา เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

ข้อมูลก่อนการ
แก้ปัญหา 
(ร้อยละ) 

ข้อมูลหลังการ
แก้ปัญหา 
(ร้อยละ) 

เปรียบเทียบผล 
(เพ่ิมขึ้น/ลดลง/เท่าเดิม) 

1. เด็กดาวน์อายุ 2- 5 ปี 
สามารถควบคุมการขับถ่าย
ปัสสาวะได้ 

50 5.53 33.33 เพิ่มข้ึน แต่ยังไม่ถึงค่า
เป้าหมาย 

2. ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ
ต่อการเข้าร่วมกิจกรรม 

80 68 89 เพิ่มข้ึน 
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Sever Moderate Mild

ตารางแสดงผลเปรียบเทียบระดับพัฒนาการการฝกึสม่ าเสมอและผลการควบคุมการขับถา่ย
(คน)

ระดับพัฒนาการ การฝึกสม่ าเสมอ ควบคุมการขับถ่ายแสดงท่าทางหรอืบอกได้



หอดาวน ์รางวลัดี CQI ปี 2562 
 

7.3.2 ปัญหา/อุปสรรคท่ีพบ 

 - เด็กมีภาวะแทรกซ้อนจากการเจ็บป่วยท าใหผู้้ปกครองไม่สะดวกในการฝกึการควบคุมการขับถ่าย 

 - ผู้ดูแลหลกัเป็นผูสู้งอายุ / ผูป้กครองฝกึไม่สม่ าเสมอส่งผลให้เด็กไมส่ามารถควบคุมการขับถ่ายได้ 
 - เด็กที่ไปฝึกที่หน่วยสหวิชาชีพที่มีอปุกรณ์ราคาแพงจ าเป็นต้องใส่แพมเพสิ 

  

8. บทเรียนท่ีได้รับ 

 เดิมรูปแบบวิธีการฝึกการขับถ่ายไม่ชัดเจน  ได้มีการพัฒนารูปแบบการฝึกการควบคุมการขับถ่ายในเด็ก

โดยใช้เพลงหนูอยากเข้าห้องน้ าเพื่อสื่อสารบอกความต้องการขับถ่าย และใช้สมุดบันทึกบ๊ายบายแพมเพิสเพื่อ

ติดตามผลการฝึก ถึงแม้ว่าผลการด าเนินงานยังไม่บรรลุเป้าหมาย แต่ก็มีแนวโน้มที่เพิ่มข้ึนและยังต้องพัฒนาต่อ 

9. ปัจจัยความส าเร็จ 

 - ความร่วมมือของบุคลากรในหน่วยงานที่ด าเนินงานไปในรูปแบบเดียวกัน 
 - ความร่วมมือในการฝึกของผู้ปกครอง 

10. การน าผลงานไปใช้ประโยชน์ 

 ได้รูปแบบ/วิธีการฝึกที่ชัดเจน ที่สามารถน าไปใช้ในการฝึกเด็กเรื่องการควบคุมการขับถ่าย 

11. การติดต่อกับทีมงาน 

 ชื่อ-สกุล : นางศิริลักษณ์  พงษ์ไทย 
 ชื่อหน่วยงาน : หอผู้ป่วยดาวน์ กลุ่มภารกิจการพยาบาล สถาบันราชานุกูล 
 ท่ีอยู่ : หอผู้ป่วยดาวน์ กลุ่มภารกิจการพยาบาล สถาบันราชานุกูล 
 โทรศัพท์ : ติดต่อภายใน 70402, 082-1809930 
 e-mail :a sakurayo_hang@hotmail.com 

12. รายชื่อคณะท างาน 

 1. นางวันทนี         ผลสมบูรณ์ หัวหน้าทีม 
 2. นางสาวอมรรัตน์ ศรีผดุง  สมาชิก 
 3. นางสาวสายฝน เณรจาที  สมาชิก 
 4. นางสาวอรวรรณ ศรวิชชุมาลี สมาชิก 
 5. นางศิริลักษณ์  พงษ์ไทย  สมาชิก 
 6. นายเสนาะ  แย้มศรี  สมาชิก 
 7. นางแสงเดือน  มารวิชัย  สมาชิก  


