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1. ชื่อผลงาน / โครงการพัฒนา 
1.1 ช่ือภาษาไทย...ก้าวไปพร้อมกันกบัดาวน์ซินโดรม................................................................ 
1.2 ช่ือภาษาอังกฤษ...Comprehensive care.Down syndrome clinic................................... 

2. ชื่อหน่วยงาน / ทีม ....คลีนิกดาวน์ซินโดรม............................................................ 
3. ปีท่ีด าเนินการ.......2559-2560............................................................. 
4. ค าส าคัญ : Down syndrome , health care 
5. เป้าหมาย :  

1.เพิ่มการดูแลอย่างครอบคลมุ ต่อเนื่อง 
2.เพิ่มความพร้อมในการบริการดูแลสุขภาพตามแนวทางปฏิบัติ 
3.เพิ่มความรู้ ความเข้าใจเรือ่งการดูแลปัญหาสุขภาพทางกายของผู้ป่วยกลุ่มอาการดาวน์ซินโดรมใน

ผู้ดูแล   
 

6. ปัญหาและสาเหตุ :  
 กลุ่มอาการดาวน์หรือดาวน์ซินโดรมเป็นภาวะที่เกิดจากการที่มียีนส์หรือสารพันธุกรรมบนโครโมโซมคู่ที่ 
21 เกิน การมีสารพันธุกรรมเพิ่มมานี้ส่งผลต่อการพัฒนาของเด็กต้ังแต่เป็นทารกในครรภ์มารดาต่อเนื่องไปจน
หลังคลอดและตลอดช่วงชีวิต โดยทั่วไปพบได้ประมาณ 1 ใน 800 ของเด็กเกิดมีชีพ ดังนั้นคาดการได้ว่าใน
ประเทศไทย  จะมีคนที่มีอาการดาวน์ประมาณ  80,000 คน (ประชากรไทยจ านวน 65,124,716 คน (ตาม
ประกาศส านักทะเบียน กรมการปกครอง ณ วันที่    31 ธันวาคม พ.ศ. 2557) หรือในแต่ละปีจะมีเด็กกลุ่ม
อาการดาวน์เกิดใหม่ปีละประมาณ 900  คน (อัตราการเกิดมีชีพ 11 ต่อประชากร 1000 คน : ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ ; 2557) เด็กกลุ่มอาการดาวน์ มีพัฒนาการล่าช้า นอกจากนีย้ังพบความผิดปกติในหลายๆระบบและมี
ภาวะทางสุขภาพที่ต้องการการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง  
 ปัญหาสุขภาพในกลุ่มอาการดาวน์มีความซับซ้อนและมีความชุกมากกว่าปัญหาสุขภาพในประชาชนทั่วไป 
ส่วนใหญ่ปัญหาเหล่าน้ีมักไม่ได้รับการวินิจฉัย ถูกละเลย และไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม ขาดการส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันโรค  ถึงแม้ว่าในปัจจุบันไม่มียาหรือการบ าบัดใดที่สามารถรักษาผู้ที่มีกลุ่มอาการดาวน์ให้
หายได้  เด็กกลุ่มอาการดาวน์สามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพดี สามารถช่วยเหลือดูแล
ตนเองได้ ได้รับการยอมรับและเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่าง ผู้ปกครองและ
บุคลากรทางการแพทย์  การดูแลอย่างต่อเนื่องในทุกช่วงวัยและครอบคลุมในทุกมติิของคุณภาพชีวิต จะช่วยให้
เด็กกลุ่มอาการดาวน์สามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดี และพัฒนาได้เต็มศักยภาพ 
 สถาบันราชานุกูลได้จัดบริการแก่ผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญารวมทั้งผู้ป่วยกลุ่มอาการดาวน์
ซินโดรมมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เปิดให้บริการเมื่อปี 2503 มาจนถึงปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยให้บุคคล
กลุ่มนี้สามารถด าเนินชีวิตอยู่กับครอบครัวได้ตามศักยภาพที่มีอยู่จริง ลดการพึ่งพาผู้อื่นให้มากที่สุด   

ในปีงบประมาณ 2559 มี ผู้ป่วยดาวน์ซินโดรมมารับการบริการทั้งสิ้น 371 ราย (ตารางที่ 1) 
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ตารางที่ 1 ผู้ป่วยกลุ่มอาการดาวน์ซินโดรม แยกตาม อายุ เพศ 
อายุ เพศ รวม 

ชาย หญิง 
0-5  ปี 82 66 148 
6-18 ปี 88 63 151 
มากกว่า 18 ป ี 48 24 72 
รวม 218 153 371 

 
 จากการส ารวจข้อมลูเบื้องต้นโดยการสุ่มตัวอย่าง จ านวน 31 ราย พบปัญหาของการดูแลสุขภาพทางกาย
ในผู้ป่วยกลุ่มอาการดาวน์ชินโดรมของสถาบันราชานุกูลหลายประเด็น   โดยพบว่าผู้ป่วยกลุม่อาการดาวน์ซิน
โดรมทีม่ารักษาในสถาบันราชานุกลูจ านวนมากมีภาวะน้ าหนักเกินและโรคอ้วน นอกจากนี้ยังมีปญัหาทาง
สุขภาพที่ต้องการการดูแลอย่างต่อเนื่อง โดยพบภาวะขาดไทรอยด์ฮอร์โมน ปัญหาทางสายตา ปัญหาทางการ
ได้ยิน โรคหัวใจ (รายละเอียดแสดงตามตารางที่ 2) พบปัญหาของการดูแลตามแนวทางปฏิบัติโดยพบว่าน้อย
กว่าร้อยละ 50 ได้รับการประเมินสายตา การได้ยินและตรวจการท างานของต่อมไทรอยด์ (รายละเอียดแสดง
ตามตารางที่ 3) มีการใช้ยา  Psychotropic drug จ านวนมากถึงร้อยละ  93.54 (29/31) ในจ านวนน้ีเป็น
ผู้ป่วยที่ใช้ยาหลายขนาน Polypharmacy ถึงร้อยละ 35 และทุกคนได้รบัยาเกิน 6 เดือนท าให้มโีอกาสเกิด
ความเสี่ยงจากการใช้ยา 
 

ตารางที่ 2 ปัญหาสุขภาพที่พบ 
 

ปัญหาสุขภาพ ร้อยละ 
น้ าหนักเกนิและโรคอ้วน 61 

ภาวะขาดไทรอยด์ฮอร์โมน 42 
ปัญหาทางสายตา 16 

ปัญหาทางการได้ยิน 12.9 
โรคหัวใจ 9.7 

 
ตารางที่ 3 การดแูลตามแนวทางปฏิบัต ิ
 

การทดสอบ ร้อยละ 
ตรวจโครโมโซม 61.6 
ประเมินสายตา 9.7 
ตรวจการได้ยิน 6.5 

การท างานของต่อมไทรอยด์ 51.2 
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7. การวัดผลและการเปลี่ยนแปลง :  
ตารางที่ 4 ข้ันตอนบริการของงานพยาบาลผูป้่วยนอก  
 

ล าดับ ข้ันตอนการรบับริการ 
ก่อนมีคลีนกิดาวน์ซินโดรม หลงัมีคลีนกิดาวน์ซินโดรม 

1 คัดกรองติดเช้ือ คัดกรองติดเช้ือ 
2 ยื่นบัตร ยื่นบัตร 
3 ช่ังน้ าหนัก วัดส่วนสูง ช่ังน้ าหนัก วัดส่วนสูง 
4 สัมภาษณ์ประวัติ /รอพบแพทย ์ สัมภาษณ์ประวัติ /รอพบแพทย ์
5 พบแพทย ์ คลีนิกการพยาบาลดาวน์ชินโดรม 
6 รับบัตรนัด พบเภสัชกร 
7 คิดราคายา พบนักโภชนากร 
8 จ่ายเงิน พบแพทย ์
9 รับยา รับบัตรนัด 
10  คิดราคายา 
11  จ่ายเงิน 
12  รับยา 

 
 ตารางที่  5  สาเหตุของการเกิดปญัหาและแผนการแก้ไข 
 
ประเด็นปญัหา สาเหตุ / ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็น1 การดูแลอย่างครอบคลมุ  
ต่อเนื่อง 

ปัญหาสุขภาพในกลุม่อาการดาวน์มีความซับซอ้นและมีความชุกมากกว่า
ปัญหาสุขภาพในประชาชนทั่วไป จ าเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง
จากทีมสหวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
ผู้ป่วยไม่มาตรวจรกัษาตามนัด 

ประเด็น2 ความพร้อมในการดูแล
ตามแนวทางปฏิบัต ิ

สถาบันขาดบุคลากรทีม่ีความเช่ียวชาญในการดูแลปัญหาเฉพาะทาง เช่น
ไม่มีแพทย์ผูเ้ช่ียวชาญทางระบบหัวใจ จกัษุแพทย์ เป็นต้น 
สถาบันขาดเครือ่งมือที่ใช้ในการตรวจพิเศษ เข่น เครื่องคลื่นสะท้อนหัวใจ 
เครื่องตรวจคลื่นสมอง เป็นต้น 

ประเด็น3.ขาดความรู้ ความเข้าใจ
ในการดูแลปัญหาสุขภาพทางกาย  

ผู้ดูแลขาดความรู้และความตระหนักถึงความส าคัญของการดูแลสุขภาพ
ทางกาย 
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7.2 การด าเนินการ  
ตารางที่ 6 การด าเนินการ 

ประเด็นปญัหา วิธีการแก้ไข ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

ตัวช้ีวัด
ผลลัพธ์ 

ประเด็น1   
การดูแลอย่าง
ครอบคลมุ ต่อเนื่อง 

จัดท าระบบนัด 
ให้บรกิารผู้บกพร่องทางพัฒนาการ
และสตปิัญญากลุม่อาการดาวน์ซิน
โดรมโดยทมีสหวิชาชีพร่วมกันดูแล 

2559-
2560 

ผู้ป่วยมาตรวจตามนัด ผู้ป่วยมา
ตรวจตาม
นัด ร้อยละ
89.13 

ประเด็น2  
ความพร้อมการดูแล
ตามแนวทางปฏิบัต ิ

ร่วมมือสถาบันสุขภาพเด็กมหา
ราชินี  จัดท าระบบสง่ต่อผู้ปว่ย  

2559 -
2560  

ผู้ป่วยได้ไปรบัการ 
รักษาต่อโดยแพทย์
เฉพาะทางที่สถาบัน
สุขภาพเด็กมหาราชิน ี

ผู้ป่วยได้ไป
รับการ 
รักษาต่อโดย
แพทย์
เฉพาะทางที่
สถาบัน
สุขภาพเด็ก
มหาราชินี 
ร้อยละ 100 

ประเด็น3 
ขาดความรู้ ความ
เข้าใจในการดูแล
ปัญหาสุขภาพทาง
กาย 

ท าคู่มือให้ความรู้และแนวทางการ
ดูแลสุขภาพแก่ผู้ปกครอง 

2559-
2560 

ผู้ปกครองไดร้ับข้อมลู
และแนวทางการดูแล
สุขภาพของเด็กกลุม่
อาการดาวน์ซินโดรม 

ผู้ปกครอง
ได้รับข้อมลู
และแนว
ทางการดูแล
สุขภาพของ
เด็กกลุ่ม
อาการดาวน์
ซิน 
โดรม  ร้อย
ละ 100 

 
7.3 ผลการด าเนินงาน  
ประเด็น1การดูแลอย่างครอบคลุม ต่อเนื่องโดยทมีสหวิชาชีพ  

 ก่อนมีคลีนกิดาวน์ชินโดรม จากการติดตามนัดผูร้ับบรกิารงานพยาบาลผู้ป่วยนอกพบว่าไม่มีการติดตาม
นัดแยกตามกลุม่โรค   โดยมีสถิติพบว่างานพยาบาลผูป้่วยนอกมีผูร้ับบรกิารมาตามนัด  ปีงบประมาณ 2557 ร้อย
ละ 78.50  ปีงบประมาณ 2558 ร้อยละ 82.70 ปีงบประมาณ 2559 ร้อยละ 76.56 ซึ่งแนวโน้มลดลง ท าให้เกิด
ความตระหนักให้ความส าคัญในการติดตามนัดเฉพาะโรค 
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เปิดบริการคลีนิกเฉพาะกลุ่มอาการดาวน์ที่ดูแลโดยทีมสหวิชาชีพร่วมกันและจัดท าระบบนัดผู้ป่วย 
มีจ านวนนัดทั้งหมด  350   ราย มีผู้ป่วยมาติดตามนัด ร้อยละ 89.13 
 
 ตารางที่ 7 ตารางนัดผูม้ารบับริการ 

ระบบนัด เม.ย

.59 

พ.ค

.59 

มิ.ย

.59 

ก.ค

.59 

ส.ค

.59 

ก.ย

.59 

ต.ค

.59 

พ.ย

.59 

ธ.ค

.59 

ม.ค

.60 

ก.พ

.60 

มี.ค. 

60 

เม.ย.

60 

พ.ค

.60 

รวม ร้อยละ 

นัด 4 13 24 27 21 25 28 24 22 38 41 32 25 26 350 100 

มา 4 5 12 22 11 15 18 16 14 13 25 19 16 16 206 58.85 

เลื่อนนัด 0 4 10 2 6 5 9 3 4 21 16 11 7 8 106 30.28 

ไม่มา 0 4 2 3 4 5 1 5 4 4 0 2 2 2 38 10.87 

 
ในคลินิกมีทมีสหวิชาชีพร่วมกันดูแล (แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักโภชนาการ) 

 
การให้ความรู้ของพยาบาล 

ผู้ปกครองที่เข้าคลีนกิบ าบัดทางการพยาบาลดาวน์ชินโดรมทุกรายจะได้รบัการเสริมพลังความคิด  โดยใน

เด็กอายุแรกเกิด-5 ปี ผู้ปกครองจะไดร้ับความรูเ้รือ่งการสง่เสริมพัฒนาการ และเด็กอายุตั้งแต่ 6 ปีข้ึนไป 

ผู้ปกครองจะได้รบัความรู้และการส่งเสริมทักษะด้านการด ารงชีวิตประจ าวัน   

ตารางที่ 8 คลีนิกการบ าบัดการพยาบาลผู้ป่วยกลุ่มอาการดาวน์ซินโดรมแบง่ตามช่วงอายุดังนี้ 
 

ช่วงอายุ 

ร้อยละผูป้่วยกลุม่อาการดาวน์ซินโดรมที่เข้าคลีนกิดาวน์ซินโดรมสามารถพฒันา 
ทักษะด้านต่างๆผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด  ตั้งแต่เดือน เมษายน 2559 ถึง พฤษภาคม 2560 

ก่อน หลงั 
แรกเกิด-5ป ี 22.25 57.5 
6-12 ปี 28.98 51.21 
13-18ป ี 23.81 69.84 
มากกว่า 18 ป ี 31.46 65.08 
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ผลการดูแลเรือ่งยา 
จากการที่เภสัชกรได้ให้การบริบาลเภสัชกรรมแกผู่้ป่วยในคลินิกดาวน์โดย ค้นหา ป้องกันและแก้ไขปญัหา

จากการใช้ยา และบันทึกใน medication reconcillation form ตั้งแต่เดอืน สิงหาคม 2559 ถึง พฤษภาคม 

2560  

ผู้ป่วยที่ได้รบัการบริบาลทางเภสัชกรรมแกผู่ป้่วยในคลีนิกดาวน์ 64 ราย ทั้งหมด 118 ครั้ง พบว่าในผู้ป่วย 

64 รายพบปัญหาในการใช้ยาดังนี ้

1. ให้ยา Thyroxine หลงัอาหาร 2 ราย 

2. ให้ยา Thyroxine ก่อนอาหารไม่ถึง ครึ่งช่ัวโมง 5 ราย 

3. ยา Thyroxine หมดก่อนนัด เนื่องจากตัดยา ¼ เม็ด แล้วกระเด็นหาย  1 ราย 

4. ผสมยา Depakine solution และ Risperidone solution ผสมในถ้วยเดียวกัน 1 ราย 

5. แพทย ์ยา Depakine solution  2  CC เช้า hs ญาติให้ 1 CC เช้า hs    1 ราย 

6. กลืนแคปซลูไม่ได้  1 ราย 

7. เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา คือ ง่วงซึม 2 ราย ซึม 1 ราย 

สรปุพบ  ปัญหาจากการใช้ยา 14 ครั้งจากการใหก้ารบรบิาลทางเภสัชกรรม 118 ครั้ง  คิดเป็นรอ้ยละ   

11.86 

หลงัจากการใหก้ารบรบิาลทางเภสัชกรรม ปัญหาจากการใช้ยาหมดไป ร้อยละ 100 

ผลการดูแลทางโภชนาการ 
สรปุคือ ที่สง่ปรึกษามี 5 case ไม่มีปัญหาโภชนาการ 4 มี under weight 1 case/ยังไม่ครบก าหนด

ติดตาม 
 

ประเด็น2  ความพร้อมการดูแลตามแนวทางปฏิบัติ  

พบผูป้่วยได้รับการดูแลตามแนวทางปฏิบัตเิพิ่มข้ึนในทกุด้าน 

ตารางที่ 9 ร้อยละของผู้รับบริการที่ไม่ได้รับการดูแลการตรวจตาม  CPG DS   

CPG DS ร้อยละของผู้รบับริการที่ได้รับการดูแลตาม CPG DS 

ก่อนมี Clinic DS หลงัมี Clinic DS 

ตรวจโครโมโชม 61.6 100 

ตรวจหัวใจหลอดเลือด 8.33 80 

ตรวจการได้ยิน 6.5 78.33 

ตรวจสายตา 9.7 93.33 
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ตารางที่ 10 จ านวนผู้ป่วยส่งต่อเพื่อรับการดูแลปัญหาที่จ าเป็นต้องดูแลโดยผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะด้าน 

ปัญหา จ านวน 
ปัญหาการได้ยิน 2 
ปัญหาสายตา 5 
ปัญหาหัวใจ 2 
การท าหมัน 1 

 

   ประเด็น3 ขาดความรู้ ความเข้าใจในการดูแลปญัหาสุขภาพทางกาย 

        คู่มือให้ความรู้และแนวทางการดูแลสุขภาพแก่ผู้ปกครอง 
 
8. บทเรียนท่ีได้รับ :  

1.มีการพฒันาระบบนัดคลินิกดาวน์ซินโดรม มผีู้ป่วยมาตามนัด ร้อยละ 89.13 
2.มีความพร้อมในการดูแลตามแนวทางปฏิบัติ  ได้ร่วมมือกบัสถาบันสุขภาพเด็กมหาราชินี  จัดท าระบบ

ส่งต่อผู้ป่วย ไปรบัการรักษาต่อโดยแพทย์เฉพาะทาง  ร้อยละ 100 
3.ผู้ปกครองไดร้ับข้อมลูและแนวทางการดูแลสุขภาพของเดก็กลุ่มอาการดาวน์ซินโดรม  ร้อยละ100 

4.การให้การบริบาลทางเภสัชกรรม ปัญหาจากการใช้ยาหมดไป ร้อยละ 100 

9. ผลงานน าไปใช้ประโยชน์(ต่อยอด)    
 จัดท าคู่มือการใหสุ้ขภาพจิตศึกษากลุ่มอาการดาวน์ซินโดรมวัยเรียนแก่ผูป้กครอง 
10. การติดต่อกับทีมงาน:  

นางภาวินี บุญสวรรค์ส่ง หน่วยงาน พยาบาลผู้ป่วยนอก สถาบันราชานุกูล โทรศัพท์ 70508  e-mail  
bpawinee@yahoo.com 

11.คณะท างาน:  
11.1 เรือโทแพทย์หญิงเปรมวดี เด่นศิริอักษร นายแพทย์เช่ียวชาญ  หัวหน้าทีม 
11.2 นางภาวินี     บุญสวรรค์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ สมาชิก 
11.3 นางสาวธัสร์สอร  กลางประพันธ์ พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ สมาชิก 
11.4 นางสาวจิรพรรณ  สามาบญุมา พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ สมาชิก 
11.5.นางสาวปิยพร  อุ้ยใจด ี  พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ สมาชิก 
11.6นางสาวเจนจิรา  ทุมมาภรณ์ พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ สมาชิก 

ตรวจไทรอยด์ 51.2 98.33 

ตรวจฟัน 83.33 100 

ประเมินการเจริญเติบโต 100 100 
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11.7นายธนุชัย   จิตสวา  พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ สมาชิก 
11.8นางมาล ี   ปรีชาพลสิทธ์ิ   เภสัชกรเช่ียวชาญ  สมาชิก 
11.9นางจินตนา   มงคลพทิักษ์สุข เภสัชกรช านาญการพเิศษ  สมาชิก 
11.10นางพัณณพัฒน ์  พรรณ์แผ้ว เภสัชกรช านาญการ  สมาชิก  
11.11น.ส.เกศกนก   เอกชาติปัญญา  นักโภชนาการปฏิบัติการ  สมาชิก 
11.12น.ส.พสิุทธินี   เกวียนวงษ์  นักโภชนาการปฏิบัติการ  สมาชิก 


