
กลุ่มงานพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ รางวัลด ีCQI ปี 2561 

 
1. ชื่อผลงาน / โครงการพัฒนา 

1.1 ช่ือภาษาไทย........สมุดยาของฉัน............................ 
1.2 ช่ือภาษาอังกฤษ..... My medication diary......... 

2. ชื่อหน่วยงาน / ทีม .......งานพยาบาลสง่เสริมสุขภาพ....... 
3. ปีท่ีด าเนินการ......2561............................. 
4. ค าส าคัญ : เด็กบกพร่องทางสติปญัญา การรับประทานยาต่อเนื่อง 
5. เป้าหมาย : ระบุเป้าหมายของผลงานที่เป็นรูปธรรม  เช่น  
        เพื่อเพิ่มความถ่ีในการรบัประทานยาประจ าตามเวลาร้อยละ 95 ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์  
6. ปัญหาและสาเหตุ :  

งานพยาบาลสง่เสริมสุขภาพ มีเป้าหลักในการให้บริการสง่เสริม ป้องกัน ดูแลภาวะสุขภาพกาย 
และสุขภาพจิต ปญัหาพฤติกรรม อารมณ์ แก่ผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปญัญา ตามมาตรฐานวิชาชีพและ
กลุ่มโรค ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัย โดยให้บรกิารทางการพยาบาลและดูแลด้านสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตแก่ผูบ้กพร่องทางพฒันาการและสติปญัญาทกุกลุม่โรค ทั้งเพศชายและหญิง อายุ 4 – 18 ปีข้ึนไป ที่รับ
ไว้เป็นผู้ป่วยในกลุ่มงานการศึกษาพเิศษ งานศิลปกรรมบ าบดั และโครงการพฒันาทักษะพื้นฐานการท างานแก่เดก็
บกพรอ่งทางพฒันาการและสตปิัญญา (กลุม่งานสังคมสงเคราะห)์  สถาบันราชานุกลู  ตลอดจนให้ค าปรึกษาและ
ความรู้แก่ผูป้กครองผูบ้กพร่องฯที่มปีัญหาการดูแลด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต และให้ความรู้ในการดูแล
สุขภาพแก่บุคลากร กลุม่งานการศึกษาพิเศษ งานศิลปกรรมบ าบัด และกลุ่มงานสงัคมสงเคราะห์ เช่น การดูแลเด็ก
เมื่อเจ็บป่วย การติดตามอาการข้างเคียงจากการใช้ยา การดแูลเด็กทมีีอาการชัก  ให้บรกิารในวันและเวลาราชการ  
ทั้งนี้จ านวนเดก็บกพร่องทางสติปญัญาทีง่านพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพให้การดูแลมจี านวนทั้งสิ้น 84 คน มีเด็กที่

ต้องรบัประทานยาประจ าและติดตามอาการข้างเคียงจากการใช้ยา จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 63.10 ใน

จ านวนน้ีมีเด็กรับประทานยาเพื่อควบคุมพฤติกรรม จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 69.81ของเด็กที่รบัประทาน

ทั้งหมด เด็กทีร่ับประทานยาควบคุมอาการชักจ านวน 9 คน (ร้อยละ 16.98) เด็กกลุม่อาการดาวน์ที่รับประทานยา

ไทรอยด์ จ านวน 7 คน (ร้อยละ 13.21) ซึ่งการรบัประทานยาของเด็กเหล่าน้ีมีทัง้มื้อที่รบัประทานยาทีบ่้านภายใต้

การดูแลของผูป้กครอง และรับประทานมื้อเที่ยงที่งานพยาบาลสง่เสริมสุขภาพ จ านวน 14 คน (ร้อยละ 26.41) 

โดยพยาบาลเป็นผู้จัดยาและแจกยาให้  

จากการดูแลใหเ้ด็กรับประทาน  พบว่าเด็กบกพร่องทางสตปิัญญาจากโครงการจ้างงาน แรกรับไม่ค่อยมี

สมาธิในการท ากิจกรรมและรบัประทานยาเพื่อควบคุมพฤตกิรรมคือ Ritalin(10mg.) 11/2 tab เช้า-เที่ยง และ 

Risperdone (1mg) ½ tabเช้า โดยมื้อกลางวันรบัประทานยาที่งานพยาบาลสง่เสรมิสุขภาพ หลังรับไว้  3 

สัปดาห์ พบว่า ผู้ปกครองไม่ได้ใหเ้ด็กแจ้งเบิกยาประจ า เด็กมีพฤติกรรมมาเข้าท างานสาย หยุดบ่อย ทมีจงึปรับให้

เด็กรบัประทานยาหลงัอาหารเช้าทีง่านพยาบาลสง่เสรมิเพิม่อีก 1 มื้อ หลังจากนั้นพบว่าเด็กมสีมาธิในการท า

กิจกรรมมากขึ้น มาท างานทันเวลา  
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 การพยาบาลด้านการบริหารยาเพื่อให้เด็กไดร้ับยาตามแผนการรกัษา ตามหลกั 6 R คือ Right Drug 

(ความถูกต้องของยา)  Right Patient (ความถูกต้องของช่ือ นามสกลุผูป้่วย) Right Dose (ความถูกต้องของขนาด

ยา) Right Route (ความถูกต้องของทางทีจ่ะให)้ Right Time(ความถูกต้องของเวลารบัประทานยา) Right 

Document(ความถูกต้องในการบันทึกการให้ยา (สุรเดช ศรีอังกรู, 2559) ทั้งนี้พยาบาลมกีารบันทึกการให้ยาใน

บันทึกการให้ยาและลงเวลา ซึ่งจะทราบว่าเด็กได้รบัยาตามแผนการรักษาเมื่ออยู่ทีส่ถาบันราชานุกูล แต่จะไมม่ี

ข้อมูล การรับประทานยาเมื่อเด็กอยู่ที่บ้าน งานพยาบาลสง่เสริมสุขภาพจงึได้จัดท าสมุดยาของฉัน (My 

Medication Diary) ข้ึน เพื่อใช้ติดตามการรับประทานยาตอ่เนื่องที่บ้าน และเด็กได้รบัยาประจ าครบตามแผนการ

รักษา   

7. การวัดผลและการเปลี่ยนแปลง :  
7.1 ก่อนแก้ปัญหา 
  - สังเกตและบันทกึพฤติกรรมการท างานของเด็ก ประวัติการขอเบกิยาประจ า 
  - วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาจาก ปจัจัยบุคลากร ปจัจัยเด็ก ปัจจัยผูป้กครอง ปัจจัยสิ่งแวดล้อม 

เพื่อค้นหาสาเหตุของการไม่รบัประทานยา 
   
  ตารางที่. 1.. สาเหตุของการเกิดปัญหาและแผนการแก้ไข 

ประเด็นปญัหา สาเหตุ / ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 
ประเด็น1 เด็กรบัประทาน
ยาประจ าไม่ต่อเนือ่ง 

ปัจจัยด้านบุคลากร (Human Error) ได้แก่ ความชัดเจน ครบถ้วนใน
การให้ข้อมูลการใหบ้รกิารผู้ปกครองเมื่อแรกรับ ผูป้กครองไม่ได้
ติดตามควบคุมดูแลให้เดก็รบัประทานยา 
ปัจจัยด้านวิธีการ (Process Error) ได้แก่ ไม่มีเอกสารคู่มือปฐมนิเทศ
การปฏิบัติตัวเมื่อเป็นผูป้่วยในให้กบัผูป้กครอง การแจ้งเบิกยาประจ า
ได้แจ้งผูป้กครองครัง้แรกและมีการแจง้เตือนโดยบอกกับเด็กให้ไปบอก
ผู้ปกครองโดยไม่จดหมายแจง้เป็นลายลักษณ์อักษร 
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (Environment  Error)  
- การบริการผูป้่วยในแบบไป-กลับ ยาบางมื้อต้องรบัประทานที่บ้าน 
เช่น มื้อเช้า มื้อเย็น ก่อนนอน 
- ระยะทางจากบ้านมาสถาบันไกล ต้องเดินทางโดยรถโดยสาร อาจมี
ปัจจัยสิง่แวดล้อมที่สง่ผลต่อพฤติกรรมของเดก็ในระหว่างการเดินทาง 
ปัจจัยด้านเครื่องมือ อปุกรณ์ (Tools/Equipment  Error) ไม่มีที่ตัด
แบ่งครึ่งยา แบบบันทึกการใช้ยาเมื่ออยูท่ี่บ้าน 
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7.2 วิธีการที่เลือกใช้มาแก้ปัญหา  

 เปลี่ยนการรับประทานยาหลังอาหารมื้อเช้าทีบ่้าน มาเป็นรบัประทานทีง่านพยาบาลสง่เสรมิ
สุขภาพ 

 ฝึกใหเ้ด็กจัดยารับประทานเอง เนื่องจากเด็กมี IQ ระดบั mild เป็นระดบัทีส่ามารถฝึกได ้

 บันทึกข้อมลูการรบัประทานยาในสมุดยาของฉัน (My Medication Diary) 

 เครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหา คือ  
- สมุดยาของฉัน (My Medication Diary) ส าหรบัลงบันทกึการให้ยา  
- โปรแกรมการฝึกจัดยารับประทานด้วยตัวเอง 
- แบบประเมินคุณภาพชีวิต Thai Quality of Life Instrument for Children (ThQLC)  

 จ านวนตัวอย่างที่ศึกษา 2 คน 

 ระยะเวลาในการแกป้ัญหา 1 เดือน 
 

ประเด็นปัญหา วิธีการแก้ไข ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 

ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ 

ประเด็น1 เด็ก
รับประทานยาประจ า
ไม่ต่อเนื่อง 
     ชายไทยวัยรุ่น
อายุ 19 ปี 10 เดือน 
Dx ID mild รูปร่าง
สูงผิวสองสี พูดคุย
โต้ตอบรูเ้รือ่งตรง
ค าถาม ช่วยเหลือ
ตนเองปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวันได้ 

1.เปลี่ยนการรับประทานยาหลัง
อาหารมือ้เช้าทีบ่้าน มาเป็น
รับประทานที่งานพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพ 
2.ฝึกใหเ้ด็กจัดยารับประทานเอง 
ด้วยโปรแกรมการฝึกจัดยา
รับประทานด้วยตัวเอง 
3. บันทึกการรบัประทานยาในสมุด
ยาของฉัน (My Medication 
Diary) โดยมือ้ที่รบัประทานที่
สถาบันฯพยาบาลเป็นผูก้ ากับดูแล
และบันทกึ รับประทานทีบ่้าน
ผู้ปกครองเป็นผู้ก ากบัดูแลและ
บันทึก บันทึกเวลาแบบ real time 
4.เก็บข้อมูลการด าเนินกิจวัตรใน
แต่ละวัน ด้วยแบบประเมินคุณภาพ
ชีวิต Thai Quality of Life 
Instrument for Children 
(ThQLC) ก่อนและหลงัการใช้
เครื่องมือ 

26 กค.- 
20 สค. 

เด็กรบัประทานยา
ประจ าอย่างต่อเนื่อง 

ร้อยละ 95 
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ประเด็นท่ี 2 เด็ก
บกพรอ่งทาง
สติปัญญา ที่มปีัญหา
พฤติกรรมอารมณ์
และรบัประทานยา
เพื่อควบคุม
พฤติกรรมอารมณ์ 
  เด็กชายไทยอายุ 
12 ปี 7 เดือน  
Dx. ID moderate 
ผิวขาวรูปร่าง
ค่อนข้างอ้วน พูดคุย
โต้ตอบรูเ้รือ่ง ปฏิบัติ
กิจวัตรประจ าได้เอง
แต่ยังไม่ค่อย
เรียบร้อย 

1.ทบทวนการใช้ยาของเด็กกบั
ผู้ปกครอง(ยาย)หลังจากพบเภสัช
กรแล้ว 
2.ให้ค าแนะน าในการจัดยาและวิธี
สังเกตอาการข้างเคียงจากการใช้ยา 
และใหผู้้ปกครองจัดยาใหเ้ด็ก
รับประทาน 
3.บันทึกการรบัประทานยาในสมุด
ยาของฉัน (My Medication 
Diary) โดยมือ้ที่รบัประทานที่
สถาบันฯพยาบาลเป็นผูก้ ากับดูแล
และบันทกึ รับประทานทีบ่้าน
ผู้ปกครองเป็นผู้ก ากบัดูแลและ
บันทึก บันทึกเวลาแบบ real time 
 

19 สค.-23 
กย.61 

ได้ข้อมูลระยะเวลาใน
การรบัประทานยา 
เพื่อเป็นข้อมลูระดับยา 
ควบคุมพฤติกรรม
อารมณ์ที่ใช้พิจารณา
ปรับแผนการรกัษาของ
แพทย์ 

ข้อมูลบันทึก
ครบถ้วนตรง
ตามความ
เป็นจริง 
ร้อยละ 95 

 

ประเด็นปัญหา วิธีการแก้ไข ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 

ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ 

มีปัญหาการควบคุม
พฤติกรรมอารมณ์ 
เมื่อโมโหหรอืมสีิงไม่
ถูกใจจะพูดด่าด้วยค า
ค าหยาบเสียงดงั ไม่มี
พฤติกรรมท าลายข้าว
ของ 

4.ประเมินพฤติกรรมโดยใช้แบบ
ประเมินพฤติกรรม OAS ก่อนใช้
สมุดบันทึกและหลังใช้สมุดบันทกึ 
ยาของฉัน 1 เดือน 
5.น าข้อมูลบันทึกการรบัประทาน
ยาในสมุดยาของฉัน มาวิเคราะห์
เพื่อเป็นข้อมลูเสนอแพทยเ์พื่อปรบั
ปรับแผนการรกัษา (แพทย์ให้เดก็
รับประทานยามื้อเย็นเร็วข้ึนดดย
รับประทานก่อนกลับบ้าน หากเด็ก
มีปัญหาพฤติกรรมอารมณ์) 
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7.3 ข้อมูลเปรียบเทียบก่อนและหลังการแกป้ัญหาเป็นอย่างไร เมื่อเปรียบเทียบกบัเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
โดยควรน าเสนอเป็นตาราง หรือกราฟ จะช่วยให้เข้าใจง่ายข้ึน 
ตัวแปรที่ศึกษา เป้าหมาย ข้อมูลก่อนการ

แก้ปัญหา 
ข้อมูลหลังการ

แก้ปัญหา 
เปรียบเทียบผล 

(เพิ่มข้ึน/ลดลง/เท่าเดิม) 
การรบัประทาน
ยาประจ าอย่าง
ต่อเนื่อง 

ร้อยละ 95 ไม่ได้รับประทานยา
ประจ ามื้อหลงัอาหาร
เช้าและมื้อกลางวัน
เมืออยูท่ี่บ้าน 

ผู้ปกครองดูแลใหเ้ด็ก
รับประทานยาที่บ้าน
และลงบันทึกการ
รับประทานยามื้อที่
รับประทานที่บ้าน
ครบถ้วน  

เด็กรบัประทานยาครบ
ทุกมื้อ 

ประเด็นท่ี 2 
เด็กบกพร่อง
ทางสตปิัญญา ที่
มีปัญหา
พฤติกรรม
อารมณแ์ละ
รับประทานยา
เพื่อควบคุม
พฤติกรรม
อารมณ ์
 

ร้อยละ 95 ไม่มีข้อมูลเวลาในการ
รับประทานยาแบบ 
real time  

อยู่ระหว่างเกบ็ข้อมลู 
(เป็นกิจกรรมท า
ต่อเนื่องจากประเด็น
ที่ 1) 

 

 
8. บทเรียนท่ีได้รับ :  

 ผู้ใช้บริการ ในการฝึกใหเ้ด็กรับประทานยาประจ าด้วยตนเองต้องสอนเป็นข้ันตอน มีตัวอย่างตอนอย่าง
ให้เด็กดู อธิบายขนาดยาให้ชัดเจน ส าหรับเด็กรายนีร้ับประทานยาแบบ 1 เม็ด ครึ่งเม็ด และ 1 เม็ด
ครึ่งต้องอธิบายให้เห็นความแตกต่าง   

 ระบบงาน ควรมีคู่มือการปฏิบัติตัวในการรบัเดก็ไว้เป็นผู้ป่วยในส าหรบัผู้ปกครอง และมีการออก
หนังสือแจง้เตือนผู้ปกครองเรือ่งการเบิกยาประจ าเนื่องจากเด็กโครงการจ้างงานเดินทางไป-กลับเอง 
งานพยาบาลสง่เสริมจึงไมพ่บกบัผู้ปกครอง 

 บุคลากรผูป้ฏิบัติ  ควรมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับยาที่เด็กรบัประทาน 
 

9. การผลงานน าไปใช้ประโยชน์ 
        สามารถน าผลงานนี้ไปใช้ในเด็กที่มปีัญหาพฤติกรรม และต้องการดูความต่อเนื่องในการรบัประทาน การ

รับประทานยาในระยะเวลาเดียวกันเพื่อคงระดบัยา และเปน็ข้อมูลส าหรับแพทย์ในการปรบัแผนการรกัษา 
    



กลุ่มงานพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ รางวัลด ีCQI ปี 2561 

   10. การติดต่อกับทีมงาน : นางจารุวรรณ ประดา งานพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ Jaruwan.prada@gmail.com 
    
   11. คณะท างาน :   

  11.1  นางจารุวรรณ   ประดา     หัวหน้าทีม 
  11.2  นายฉลอง   วงศ์สุรินทร์     สมาชิก 
  11.3  นางลัดดาวัลย์  โกศัลวิตร    สมาชิก 
 11.4  นางสาวเบญจวรรณ  ภูชัน  สมาชิก 
      11.5  นายพิสิทธ์ิ   ประไพ           สมาชิก 
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