
ชุมชนนักปฏิบัติแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคADHDอายุ 3-12 ปี(Cop ADHD) รางวัลดี CQI ปี 2661 

 

1. ชื่อผลงาน  
แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคADHDอายุ 3-12 ปี สถาบันราชานุกูล 
2. ชื่อ ทีม ADHD CARE TEAM 
3. ปีท่ีด าเนินการ ปี 2561 
4. ค าส าคัญ :  
    แนวทางการดูแลผู้ป่วย โรคADHD 

 5. เป้าหมาย :  

เพื่อตอบสนองต่อปญัหาและความต้องการในการให้บริการผู้ป่วยโรคADHDอายุ 3-12 ปี สถาบัน                        
ราชานุกูล  

6. ปัญหาและสาเหตุ :  
      ในปัจจบุันผูป้่วยกลุ่มโรคADHDมารบับริการที่งานพยาบาลผู้ป่วยนอกมีจ านวนเพิม่มากข้ึนทกุปสีถิติ

ย้อนหลงั 3 ปี พบว่าในปี พ.ศ. 2558,2559,2560 มีผู้ป่วยกลุ่มโรคADHDเข้ามารับการรักษา 2,570 ราย , 3,355 
ราย และ 4,112 ราย ตามล าดับ เฉลี่ยผูป้่วยกลุ่มโรคADHDเข้ามารับการรกัษาเพิ่มปีละ ร้อยละ 20 ของกลุ่มโรค
ADHD  

 สถาบันราชานุกลูเป็นองค์กรหลัก ด้านการพัฒนาสติปญัญา แต่การให้บริการแนวทางการดูแลผู้ป่วยกลุ่ม
โรคADHDของแตล่ะวิชาชีพไม่มีการบันทึกที่เป็นลายลักษณ์อักษร ผู้ป่วยแตล่ะรายอาจจะได้รับบรกิารที่แตกต่าง 
กัน เมื่อบุคลากรไม่ใช่คนเดียวกันแต่เป็นวิชาชีพเดียวกัน จุดประเด็นนี้จงึต้องมีแนวทางการดูแลผูป้่วยกลุม่โรค
ADHDของแต่ละวิชาชีพ เมื่อผู้ป่วยกลุ่มโรคADHD มารับบรกิารทีส่ถาบันราชานุกลู ทุกรายจะไดร้ับบริการที่
เหมอืนกันในวิชาชีพเดียวกัน เพื่อใหผู้้ป่วยกลุ่มโรคADHDควบคุมตัวเองได้มากขึ้น รบกวนบุคคลรอบข้างลดลง 
สามารถทีจ่ะเรียนหนังสือได้ตามศักยภาพ 

7. การวัดผลและการเปลี่ยนแปลง :  
7.1 ก่อนแก้ปัญหา 
  ผู้ให้บริการแต่ละท่านจะให้บริการตามองค์ความรูท้ี่มีอยู่ของแต่ละคน  
7.2 หลังแกป้ัญหา 
         จัดท าคู่มือแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคADHD อายุ 3-12 ปี โดย ผู้รับบริการจะได้รบัการดูแลตาม

แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคADHD 3 – 12 ปี โดยสหวิชาชีพที่มีประสทิธิภาพ เพื่อใหผู้้ป่วยกลุ่มโรคADHDควบคุม
ตัวเองได้มากข้ึน รบกวนบุคคลรอบข้างลดลง สามารถทีจ่ะเรียนหนังสือได้ตามศักยภาพ 
 

การด าเนินการของชุมชนแนวปฏิบัต ิ
1. Facilitator หาสมาชิกเข้าชุมชนแนวปฏิบัติ เรื่อง แนวทางการดูแลผูป้่วยโรคADHDอายุ 3-12 ปี ได้

จ านวนสมาชิก 16 ท่าน 

2. ประชุมเดอืนละ 1 ครั้ง ครั้งละประมาณ 1 ช่ัวโมง – 1 ช่ัวโมงครึ่ง เริ่มตัง้แต่เดือน พฤษภาคม 2560 – 
เดือน พฤษภาคม  2561 เครื่องมือที่ใช้ในการประชุมแต่ละครั้ง คือ After Action Review (AAR) 
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 -ให้สมาชิกไปศึกษาความรู้ จากต ารา งานวิจัย      
 -ให้สมาชิกแลกเปลี่ยนประสบการท างาน       
 -ให้สมาชิกวางแผนแนวทางการดูแลผูป้่วยโรคADHD อายุ 3-12 ปี ที่ศกึษาจากต ารา งานวิจัย และ
ประสบการณ์การท างาน มาวางแผนแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคADHD อายุ 3-12 ปี   
 -น าแผนแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคADHD อายุ 3-12 ปีมาลงในแบบฟอร์ม ตัวอย่างแบบฟอร์ม 

การปฏิบัตกิารดูแลผูป้่วยโรคADHD 
อายุ 3-12 ปี วิชาชีพ....................... 

เครื่องมือปฏิบัติการ/เครื่องมือ
ใช้ตรวจสอบการปฏิบัต ิ

อุปกรณ์/
สถานที ่

ได้
ปฏิบัต ิ

ไม่ได้
ปฏิบัต ิ

หมายเหต ุ

      
      

-น าแบบฟอรม์แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคADHD อายุ 3-12 ปี ข้างต้นไปศึกษากับผู้ป่วยโรคADHD อายุ 
3-12 ปี ที่มารับการรักษางานพยาบาลผู้ป่วยนอกที่สถาบันราชานุกูลตั้งแต่ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 – 18 พ.ค. 
2561  

-จัดท าคู่มือแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคADHD อายุ 3-12 ปี สถาบันราชานุกลู โดยสหวิชาชีพที่ได้
ให้บรกิารจรงิ 

7.3 ข้อมูลเปรียบเทียบก่อนการแก้ไขปญัหา 
      1) ผู้ให้บรกิารแตล่ะท่านจะใหบ้รกิารตามองค์ความรู้ทีม่ีอยู่ของแต่ละคนแต่อาจจะไม่ใช่แนวปฏิบัติที่

ดีที่สุด                      
       2) มีความซ้ าซ้อนกิจกรรมของสหวิชาชีพ 

 
    ข้อมูลเปรียบเทียบหลังการแก้ไขปัญหา 
      1) การให้บริการผู้ป่วยโรคADHD อายุ 3-12 ปี สถาบันราชานุกูล โดยสหวิชาชีพได้แนวทางการดแูล

ที่มีคุณภาพเป็นผลมาจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้น าความรู้ไปปฏิบัติจริง แล้วสรุปความรู้และประสบการณ์นั้น เป็น

แนวทางการดูแลที่ใหบ้ริการที่ดีทีสุ่ด                     

     2) ลดความซ้ าซ้อนกิจกรรมของสหวิชาชีพ 

    8. บทเรียนท่ีได้รับ :  
จากการท าชุมชนนักปฏิบัติโดยสหวิชาชีพ  

 8.1 ได้สัมผัสถึงการน าองค์ความรู้มาแลกเปลี่ยนกัน ได้ผลลพัธ์คือความรู้ที่มาจากสหวิชาชีพ 
 8.2 ได้ประสบการณ์การท างานของชุมชนนักปฏิบัต ิ
 
9. การน าผลงานไปใช้ประโยชน์(ต่อยอด) 
 เป็นแนวทางการใหบ้รกิารผู้ป่วยโรคADHD อายุ มากกว่า12 ปี สถาบันราชานุกูล 
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10. การติดต่อกับทีมงาน : นางศิริพร พรสัมฤทธ์ิ   ช่ือหน่วยงาน กลุ่มภารกิจการพยาบาล ที่อยู่ สถาบัน                   
ราชานุกูล  โทรศัพท์ 0955383584  e-mail siripornpornsumrit@gmail.com 

 
11.คณะท างาน :  
       11.1 นางวนิดา  ชนินทยุทธวงศ์ นักจิตวิทยาคลินิกเช่ียวชาญ   ที่ปรกึษา            
 11.2 นางกฤตยา   ธันธรา    พยาบาลวิชาชีพช านาญการพเิศษ  ที่ปรกึษา            
 11.3 นางศิริพร  พรสมัฤทธ์ิ พยาบาลวิชาชีพช านาญการพเิศษ  หัวหน้าทีม 
      11.4 พญ.จันทร์อาภา    สุขทัพท์           นายแพทย์ช านาญการ     สมาชิก 
 11.5 นางฉันทนา  พิกุลทอง พยาบาลวิชาชีพช านาญการพเิศษ   สมาชิก 
 11.6 นางเกศยุพี         วัฒนะธนากร     พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ         สมาชิก 

 11.7 นางจินตนา   มงคลพทิักษ์สุข  เภสัชกรช านาญการพิเศษ         สมาชิก  
 11.8 นางสุจิตรา   ศุภรฤทัย  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  สมาชิก 

 11.9 นางรุจีรัตน์          จันทรเนตร        นักวิชาการศึกษาพิเศษช านาญการ    สมาชิก 
 11.10 นางสาวพิสุทธิน ี เกวียนวงษ์         นักโภชนาการปฏิบัติการ          สมาชิก 
   11.11 นางสาวอรพรรณ   ชมช่ืน   นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ            สมาชิก 
  11.12 นายประธาน      วงค์กังแห          นักจิตวิทยาคลินิก   สมาชิก 
      11.13 นางสาวนายอรา   สาอ ุ   นักวิชาการศึกษา     สมาชิก 
 11.14 สาวอัจฉพันธ์   เรืองสุข            นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย  Note taker 

11.15 นายสุรชัย  พิชยศ   นักกิจกรรมบ าบัดปฏิบัติการ         ผู้ช่วย Note 
taker 

11.16 นางสาวจิรพรรณ   สาบุญมา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ             เลขา 
 


