
 กลุ่มงานเภสัชกรรม รางวัลดีมาก CQI ปี 2561  

 
1. ชื่อผลงาน / โครงการพัฒนา 

       ช่ือภาษาไทย  การพัฒนาคู่มือการใช้ยาในผูป้่วยกลุม่อาการดาวน์ โดยทีมสหวิชาชีพ 
    2. ชื่อหน่วยงาน / ทีม กลุ่มงานเภสัชกรรม คณะกรรมการพัฒนาระบบยาและทีมสหวิชาชีพ  

3. ปีท่ีด าเนินการ 2561 
4. ค าส าคัญ : คู่มือการใช้ยา ผู้ป่วยกลุ่มอาการดาวน์ 
5. เป้าหมาย : ได้คู่มือการใช้ยาในผูป้่วยกลุ่มอาการดาวน์ ทีผ่่านการพฒันาตามหลกัการสร้างนวัตกรรม/
เทคโนโลยีที่ได้มาตรฐาน  
6. ปัญหาและสาเหตุ :  
 

 จากข้อมลูปญัหาผู้ป่วยกลุ่มอาการดาวน์มีโรคประจ าตัวหลายโรคท าใหม้ีโอกาสใช้ยาหลายตัว โดยเฉพาะ

ยาที่เกี่ยวกับโรคหัวใจเช่น Warfarin และ Digoxin เป็นยาความเสี่ยงสูงและมีช่วงการรกัษาแคบ ซึ่งยาทัง้สองตัวมี

โอกาสเกิด drug interaction กบัยาตัวอื่น ซึ่งส่งผลต่อการรกัษาและการเกิดพิษจากยาได้ นอกจากนั้นภาวะ 

hypothyroid ยังพบมากในผูป้่วยกลุม่นี้ ทางกลุ่มงานเภสัชกรรมท า R2R เรื่อง การให้ยาไทรอกซินในผู้ป่วยกลุ่ม

อาการดาวน์พบว่า 1 ใน  3ของผู้ปกครองของผูป้่วยกลุม่อาการดาวน์ที่มีภาวะ hypothyroidismให้ยา 

Levothiroxin ไม่ถูกต้อง ส าหรับความรู้ในการให้ยาไทรอกซิน พบว่าผู้ปกครองไม่ทราบถึงยาหรืออาหารที่มีอันตร

กิริยากับยาไทรอกซิน ไม่ทราบเหตุผลที่ควรให้ยาก่อนอาหารครึ่งถึง 1 ช่ัวโมง  ไม่ทราบว่าควรท าอย่างไรเมื่อลืมให้

ยา 

7. การวัดผลและการเปลี่ยนแปลง :  
7.1 ก่อนแก้ปัญหา 
มีการท า R2R เรื่อง การให้ยาไทรอกซินในผูป้่วยกลุม่อาการดาวน์ 

วัตถุประสงค์  

 เพื่อส ารวจความรู้และพฤติกรรมการให้ยาไทรอกซินในผู้ปกครองของผู้ป่วยกลุ่มอาการดาวน์ 

วัสดุวิธีการ  

 กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ปกครองของผู้ป่วยกลุ่มอาการดาวน์ที่มีภาวะ hypothyroidism และได้รบัยาไทรอก

ซิน จ านวน 44 คนที่รับการรักษาทีส่ถาบันราชานุกลู ระหว่างเดือนสิงหาคม 2559 ถึง พฤษภาคม 2560 โดยท า

การสมัภาษณ์วิธีการให้ยา และใช้แบบวัดความรู้การใช้ยา วิเคราะห์ข้อมลูด้วยสถิติเชิงพรรณา 

ผลการวิจัย   

 ผู้ปกครองของผูป้่วยกลุม่อาการดาวน์ร่วมกับมีภาวะ hypothyroidism และได้รบัยาไทรอกซิน พบปัญหา

การให้ยาจ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ31.8 ปัญหาสงูสุด 2 ล าดับแรกได้แก่ การให้ยาหลังอาหาร และ การให้ยา

ก่อนอาหารไม่ถึงครึง่ช่ัวโมง คิดเป็นร้อยละ 15.9 และ 11.4 ตามล าดับ ส าหรบัความรู้ในการให้ยาไทรอกซิน พบว่า
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ผู้ปกครองไมท่ราบถึงยาหรืออาหารที่มีอันตรกิริยากับยาไทรอกซินรอ้ยละ 100  และ ไม่ทราบเหตุผลที่ควรให้ยา

ก่อนอาหารครึ่งถึง 1 ช่ัวโมงร้อยละ 84.4  รวมทั้ง ไม่ทราบว่าควรท าอย่างไรเมื่อลืมให้ยาร้อยละ 82.2  ทั้งนี้ได้

รายงานตัวอย่างผู้ป่วย 2 คนที่หลงัได้รับค าแนะน าการใช้ยาจากเภสัชกรแล้วมผีลท าให้แพทย์ต้องปรบัขนาดยาไทร

อกซิน 

สรุป   

 ผู้ปกครองของผูป้่วยกลุม่อาการดาวน์ร่วมกับมีภาวะ hypothyroidism มีพฤติกรรมการให้ยาไทรอกซิน

ไม่ถูกต้องเกอืบหนึ่งในสามและเกือบทัง้หมดไม่มีความรู้ในการให้ยาไทรอกซิน ส่งผลต่อปัญหาการดูดซึมยาไทรอก

ซิน  

7.2 วิธีการที่เลือกใช้มาแก้ปัญหาท าอย่างไร  

 ในระดับสถาบัน มีการท า medication reconciliation ในผู้ป่วยคลินิกดาวน์และหอผู้ป่วยดาวน์ทุกราย  

 ในระดับพ้ืนท่ี  มีการจัดท าคู่มือการใช้ยาในผู้ป่วยกลุ่มอาการดาวน์ ส าหรบับุคลากรสาธารณสุข   และ

คู่มือผู้ปกครอง โดยการท างานชองเภสัชกรและทมีสหวิชาชีพได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ นักจิตวิทยา และพยาบาล 

โดยใช้ 

กระบวนการพัฒนานวัตกรรม ประกอบด้วย 9 ข้ันตอน  

1. ส ารวจวิเคราะห์ความต้องการ/ความจ าเป็น (Need Analysis) จากปญัหาที่กล่าวมาข้างต้นและ

เพื่อให้องค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาในผู้ป่วยกลุ่มอาการดาวน์เผยแพร่สูบุ่คลากรในพื้นที่ และสูผู่้ปกครอง กลุ่มงาน

เภสัชกรรม ร่วมกับทมีสหวิชาชีพ ด าเนินการพัฒนาคู่มอืการใช้ยาในผู้ป่วยกลุ่มอาการดาวน ์

2. วางแผนออกแบบนวัตกรรม เทคโนโลยี หรือผลิตภัณฑ์ (Product Design Planning)  

มีการประชุมวางแผนในการเลอืกประเด็นหัวข้อทีจ่ะอยู่ในคู่มือส าหรบับุคลากรได้แก ่

- กลุ่มอาการดาวน์ (Down Syndrome) 

- การใช้ยาในผู้ป่วยกลุ่มอาการดาวน์ที่มีภาวะไทรอยด์ต่ า 

- การรักษาพฤติกรรมทีเ่ป็นปัญหา (challenging behaviors) ในผู้ป่วยกลุ่มอาการดาวน์ 

            - การใช้ยาในผู้ป่วยดาวน์ซินโดรมที่มีภาวะโรคหัวใจพิการแต่ก าเนิด 

   - การให้ค าแนะน าผู้ปกครองเกี่ยวกบัการดูแลการใช้ยาในผู้ป่วยกลุ่มอาการดาวน์ 
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3. จัดสร้างเทคโนโลยีต้นแบบ (Product Development Prototype)  เมื่อได้ประเด็นหัวข้อได้มี

การยกร่างคู่มือการใช้ยาโดยแพทย์และเภสัชกร และมีการปรับแก้ไขเนื้อหาในคู่มือดังกล่าวจ านวน 4 ครั้ง ก่อนจะ

ได้ต้นร่างคู่มือการใช้ยาในผู้ป่วยกลุ่มอาการดาวน ์(ร่างที่ 1) 

4. ทดสอบประสิทธิผล (Efficacy Test) มีการส่งต้นร่างคู่มือให้บุคลากรในสถาบัน และผูป้กครอง

ผู้ป่วยกลุ่มอาการดาวน์กลุม่ละ 30 คน ส าหรบัคู่มือส าหรับบคุลากรด้านสาธารณสุข สง่คู่มือฉบบัร่างพรอ้ม

แบบสอบถามในรูปแบบ QR code ส าหรบัคู่มือส าหรับผู้ปกครอง สง่คู่มือฉบบัร่างพรอ้มแบบสอบถามให้

ผู้ปกครอง ในประเด็นต่างๆ เช่น  เนื้อหาในคู่มืออ่านเข้าใจงา่ย มีความชัดเจนของข้อเสนอแนะในแนวทางปฏิบัติ 

เนื้อหามีความครบถ้วน เพียงพอต่อการน าไปใช้ การจัดเรียงเนื้อหามีความเหมาะสม เป็นต้น ขณะนี้ด าเนินการ

แล้วเสร็จถึงข้ันที่ 4 

โดยมีแผนในการด าเนินการด าเนินการต่อไปดังนี ้

5. ปรับปรุงเบ้ืองต้น (Initial technology Revision)  หลังจากได้ผลสรุปจากการประเมินคุณภาพ

เครื่องมือการใช้ยาในผู้ป่วยกลุ่มอาการดาวน์ จากบุคลากร และผูป้กครองในสถาบัน น าข้อสรปุปรับปรงุเนื้อหาใน

เล่มทั้ง คู่มือส าหรับบุคลากร และผู้ปกครอง โดยร่างคู่มือที่มรีูปแบบเหมือนที่จะจัดพิมพ์จริง (ร่างที่ 2) 

6. ทดลองในพ้ืนท่ีน าร่อง/ภาคสนาม (Field Test) จัดท า ส่งร่างคู่มือใหบุ้คลากรและผูป้กครองใน

พื้นที่ประเมินในประเด็นต่างๆ เช่นเนื้อหา รูปแบบ การน าไปใช้ โดยผ่านทางกลุ่มงานพัฒนาศักยภาพเครือข่าย

บริการ 

7. พัฒนาขั้นสุดท้าย (Final technology Revision หลังจากได้ผลสรุปจากการประเมินคุณภาพ

เครื่องมือการใช้ยาในผู้ป่วยกลุ่มอาการดาวน์ จากบุคลากร และผูป้กครองในพื้นที่ น ามาปรบัปรุงเนื้อหาในเลม่ทั้ง 

คู่มือส าหรับบุคลากร และผู้ปกครอง และจัดพิมพเ์ป็นรูปเลม่พร้อมใช้งาน 

8. การพัฒนาวิธีถ่ายทอด/ขยายผล (Develop “how to” delivery) น าคู่มือดังกล่าวลงใช้ในพื้นที่

จริง 

9. ประเมินและติดตามพัฒนาอย่างต่อเน่ือง (Evaluation and continuous improvement) 

ประเมินผลการใช้คู่มือโดยผ่านทางกลุ่มงานพฒันาศักยภาพเครือข่ายบรกิาร 

 ตัวชี้วัดผลลัพธ์  

1.ได้ร่างคู่มือทีผ่่านการปรับปรุงจากการประเมินโดยบุคลากรในสถาบันและผู้ปกครองผู้ป่วยกลุ่มอาการดาวน์

ที่มารบัการรักษาทีส่ถาบันราชานุกูล 
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2.ได้คู่มือที่ผ่านการปรับปรงุจากการประเมินโดยบุคลากรในพื้นที่และผู้ปกครองผูป้่วยกลุ่มอาการดาวน์ใน

พื้นที ่

กิจกรรม/เดือน ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. . ส ารวจวิเคราะห์ความ
ต้องการ/ความจ าเป็น 

          

2. วางแผนออกแบบ
นวัตกรรม เทคโนโลยี 
หรือผลิตภัณฑ ์

          

3. จัดสร้างเทคโนโลยี
ต้นแบบ 

          

4. ทดสอบประสิทธิผล           
5. ปรับปรงุเบื้องต้น           
6. ทดลองในพื้นที่น าร่อง/
ภาคสนาม * 

          

7. พัฒนาข้ันสุดท้าย*           
8. การพัฒนาวิธีถ่ายทอด/
ขยายผล* 

          

9. ประเมินและติดตาม
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง* 

          

 

หมายเหตุ ข้ันตอนที่ 6-9* ด าเนินการในปีงบประมาณ 2562 

ผลสรปุจากการประเมินคุณภาพเครื่องมือการใช้ยาในผูป้่วยกลุ่มอาการดาวน์ จากบุคลากร และผู้ปกครองใน

สถาบัน อยู่ระหว่างการด าเนินการ 

8. บทเรียนท่ีได้รับ :  

 ผู้ใช้บริการ  ผู้ปกครองของผูป้่วยกลุม่อาการดาวน์มีความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาในผูป้่วยกลุม่อาการดาวน์ 

 ระบบงาน  มีการท างานร่วมกันของทีมสหวิชาชีพ ในการพฒันาคู่มือการใช้ยาในผู้ป่วยกลุ่มอาการ
ดาวน ์ตามหลักการสร้างนวตกรรม 

 บุคลากรผูป้ฏิบัติ  มีความรู้เกี่ยวกบัการใช้ยาในผู้ป่วยกลุ่มอาการดาวน์ 
 

9. การผลงานน าไปใช้ประโยชน์(ต่อยอด) 
 สามารถน าคู่มือที่ได้ไปขยายผลในพื้นที่ได ้
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10. การติดต่อกับทีมงาน : นางจินตนา มงคลพิทกัษ์สุข 0819916728 
11.คณะท างาน :  
 ท่ีปรึกษา 
1.แพทย์หญงิเปรมวดี  เด่นศิริอักษร 
2.เภสัชกรหญงิมาลี  ปรีชาพลสิทธ์ิ 
  
 ทีมงานฝ่ายเน้ือหา 
1. เภสัชกรหญิงจินตนา  มงคลพทิักษ์สุข   
2. เภสัชกรหญิงพัณณพฒัน์  พรรณ์แผ้ว    
3. เภสัชกรหญิงขวัญดาว สุดธนาพันธ์    
4. เภสัชกรหญิงเรวดี วงศ์ปการันย์       
  
 ทีมงานในการพัฒนางาน 
1. เภสัชกรหญิงจินตนา  มงคลพทิักษ์สุข   
2. เภสัชกรหญิงพัณณพฒัน์  พรรณ์แผ้ว  
3. แพทย์หญิงวรวรรณ  จงสง่าวิทยาเลิศ 
4. แพทย์หญิงธนิกา  บุญมา 
5. ทันตแพทย์หญงิภัตติมา  บุรพลกุล  
6. นางศุภพรรณ ศรีหริัญรัศม ี
7. นางสาวศิโรรัตน์  นาคทองแก้ว 

8. นางวันทนี  ผลสมบูรณ์ 

9. นางภาวินี  บุญสวรรค์สง่ 

10.นางนิรมัย  คุ้มรักษา 

11.นางสาวปิยพร  อุ้ยใจดี 

12.นางสาวสุดารักษ์  แขพุทธา   

 ทีมงานฝ่ายบริหารจัดการ 

   1.นางฉัตรมนต์  ปิ่นแก้ว 

   2. นางสาวกรวิภา  วิเศษสิงห ์

  3. นางสาวศรัณย์พัทธ์  รัมมะพล 

 
 
 


