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ฉบับที่ #
1.0

จัดทาโดย
วันที่แก้ไข
นางดวงกมล ตั้งวิริยะไพบูลย์ 13/09/2556

รับรองโดย
นายสมัย ศิริทองถาวร

วันที่รับรอง
เหตุผล
13/09/2556 พัฒนาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านเด็กพัฒนาการ
ล่าช้า
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1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และเหตุผล
วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านเด็กพัฒนาการล่าช้าระดับสากล

พันธกิจ
1. เป็นศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเด็กพัฒนาการล่าช้า
2. ศึกษาวิเคราะห์วิจัย เพื่อพัฒนาเกี่ยวกับมาตรฐานของงานความเป็นเลิศด้านเด็กพัฒนาการล่าช้า
3. ให้บริการด้านการส่งเสริม รักษา ฟื้นฟู ด้านสุขภาพจิต จิตเวชเด็กและวัยรุ่น และด้านพัฒนาการที่มีความยุ่งยาก ซับซ้อน รุนแรง เรื้อรัง
4. พัฒนาเขตบริการสุขภาพเพื่อส่งเสริมให้เด็กและครอบครัวสามารถดูแลตนเองได้
5. ประสานความร่วมมือด้านสุขภาพจิต และพัฒนาการเด็ก เครือข่ายผู้พิการและด้อยโอกาสทั้งภาครัฐและเอกชน และองค์กรทั้งภายในและ
ต่างประเทศ
เป้าหมาย
ระดับกระทรวง
เป้าหมาย : เด็กไทยมีพัฒนาการสมวัย
ตัวชี้วัด : ร้อยละ 85 ของเด็กไทยมีพัฒนาการสมวัย
ระดับกรม
เป้าหมาย 1 : เด็กที่มีพัฒนาการไม่สมวัยได้รับการส่งต่อเพื่อดูแลต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด : ร้อยละ 60 ของเด็กที่ได้รับการประเมินที่ WCC ว่ามีพัฒนาการไม่สมวัยได้รับการดูแล/กระตุ้นพัฒนาการ
เป้าหมาย 2 : เด็กไทยที่มีปัญหาความพิการทางสติปัญญา / Autistic / ADHD เข้าถึงบริการ
ตัวชี้วัด : ร้อยละ 25 ของเด็กไทยที่มีปัญหาความพิการทางสติปัญญา / Autistic / ADHD เข้าถึงบริการ
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ระดับสถาบันฯ
เป้าหมาย 1 : เด็กกลุ่มเสี่ยงต่อการมีปัญหาพัฒนาการได้รับการช่วยเหลือ
ตัวชี้วัด
เด็กกลุ่มเสี่ยงต่อการมีปัญหาพัฒนาการได้รับการช่วยเหลือร้อยละ 80
เป้าหมาย 2: เด็กไทยที่มีปัญหาความพิการทางสติปัญญา/ Autistic/ ADHD/ ในเขตบริการสุขภาพที่ 1 เข้าถึงบริการ
ตัวชี้วัด
ร้อยละ 25 ของเด็กไทยที่มีปัญหาความพิการทางสติปัญญา/ Autistic/ ADHD/ ในเขตบริการสุขภาพที่ 1 เข้าถึงบริการ
เป้าหมาย 3: สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์เป็นต้นแบบการดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้า
ตัวชี้วัด
ต้นแบบระบบการดูแล ส่งเสริม พัฒนาการเด็กทุกระดับในเขตบริการสุขภาพที่ 1 จานวน 1 ต้นแบบ
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเด็กพัฒนาการล่าช้า 1 ศูนย์
เหตุผล
1. การปฏิรูประบบสุขภาพ และการปฏิรูประบบสุขภาพจิต ผลกระทบต่อหน่วยงาน องค์กร

จากการปฏิรูประบบสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขได้กาหนดบทบาทการเป็น National Authority แบ่งบทบาทหน้าที่ในกระทรวงสาธารณสุขเป็น บทบาทการ
เป็น provider บทบาท regulator และบทบาท purchaser กรมสุขภาพจิตได้นากรอบแนวคิดการปฏิรูประบบสาธารณสุข และมีการระดมความเห็นเพื่อกาหนดบทบาท
ของหน่วยงานโรงพยาบาลในกรมสุขภาพจิตให้ชัดเจน การระดมความเห็นผ่านกระบวนการประชุมผู้บริหารระดับสูง ผู้อานวยการหน่วยงาน และ Change Agent ระดับ
กรม ที่ปรึกษากรม อดีตผู้บริหารระดับสูงของกรมสุขภาพจิต “การพัฒนาระบบการดาเนินงาน เพื่อรองรับบทบาทภารกิจใหม่ของกรมสุขภาพจิต”เพื่อจัดทาข้อเสนอ
ทางเลือก และข้อดี/ข้อเสีย ตลอดจนแนวทางในการจัดการกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น และสรุปผลการระดมความเห็นมีรายละเอียดดังนี้
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กลุ่มภารกิจบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
ประกอบด้วยสภาบัน/โรงพยาบาล จานวน 18 แห่งได้สังเคราะห์บทบาท หน้าที่ โครงสร้างที่ตอบสนองบทบาทใหม่ และแนวทางการดาเนินการดังนี้
กลุ่มภารกิจ
บทบาทหน้าที่
แนวทางดาเนินการ
1. Policy and
กาหนดยุทธศาสตร์ในโรงพยาบาล และกาหนดนโยบายด้าน R/D
จัดตั้งหน่วยงานยุทธศาสตร์ในโรงพยาบาลเพื่อขับเคลื่อน
Strategy + Planning
พัฒนา –ผลิต บุคลาการ
นโยบายสู่การปฏิบัติ (Implementation)และการให้
บุคลากรที่มีความรู้ในโรงพยาบาลเป็นผู้ประสานงาน
หรือสื่อสารภายในองค์กร
2. กลุ่มภารกิจ Guideline /
กาหนดประเด็นที่สาคัญที่จะดาเนินการในแต่ละปีที่ครอบคลุมทุก
จัดตั้งสถาบันเพ่อพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี
Standard /KPI
ระดับ และการสร้างมาตรฐานที่สามารถเชื่อมต่อการบริการอย่างไร้ เพื่อดาเนินการให้ครอบคลุมประเด็นที่สาคัญมากขึ้น
รอยต่อ ซึ่งจะกาหนดเป็นนโยบายในการสร้างมาตรฐานของกรมใน
ฐานะผู้ควบคุมและกากับมาตรฐาน
3. กลุ่มภารกิจ Monitor +
กากับ ติดตามงานด้านสุขภาพจิตในเครือข่ายบริการ เพื่อควบคุม
จัดตั้งหน่วยงาน หรือสร้างทีมนิเทศติดตามที่ดาเนินการ
Evaluation Measurement
มาตรฐานในการให้บริการ (QA)
ตามแต่ละประเด็น
4. กลุ่มภารกิจ Technical
การวางแผนปรับปรุง ในลักษณะภาพรวมของประเทศ สามารถ
จัดตั้ง/เพิ่ม หน่วยงานที่มีการดาเนินการได้สอดคล้องให้
Assessment + Technical
กาหนดแผนงานให้สอดคล้องกับการจัดการบริการ และ บริบทของ มากขึ้น
Support
พื้นที่
5. กลุ่มภารกิจ Innovation, R/D
พัฒนาศักยภาพบุคลบากร R/D ตามแผนยุทธศาสตร์งานวิจัย R/D จัดตั้ง/เพิ่ม หน่วยงานที่มีการดาเนินการได้สอดคล้องให้
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรม กระทรวง ประเทศ
มากขึ้น
6. กลุ่มภารกิจ Training Center
เป็นผู้รับรองสนับสนุนให้เกิดการ Training ซึ่งจะต้องกาหนด
จัดตั้ง/เพิ่ม หน่วยงานที่มีการดาเนินการได้สอดคล้องให้
Training need กาหนดหลักสูตร หรือโปรแกรม ตามแผน
มากขึ้น
ยุทธศาสตร์ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงและประเทศ
7. กลุ่มภารกิจ National Mental
สังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ การสร้างข้อมูล สร้างระบบ
จัดตั้งศูนย์สารสนเทศสุขภาพจิตในระดับชาติที่ส่วนกลาง
Health Epidemiology &
แฟ้มข้อมูล ที่ สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง (Data Center
และมีศูนย์สารสนเทศในศูนย์สุขภาพจิตของตนเอง
Information Center
ระดับประเทศ)
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นอกจากนั้น ยังมีการเสนอแนวทางการปรับโครงสร้างให้สอดคล้องของบทบาทใหม่ที่เกิดขึ้น ดังนี้
รูปแบบโครงสร้าง
1.หน่วย Regulator

บทบาทหน้าที่
1. หน่วย Regulator โรงพยาบาลแต่ละแห่ง
ควรมีหน่วยงานเพิ่ม ดังนี้
1.1 หน่วย/แผนก ที่ทาหน้าที่ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์สุขภาพจิตระดับชาติ

ข้อพิจารณา

- สอดคล้องกับบทบาทใหม่ที่เกิดขึ้น
- การจะเป็นคนควบคุมกากับได้ต้องมีหน่วยงานที่
ศึกษา ค้นคว้าและออกแบบ
- การเป็น Regulator ในแต่ละระดับต้องมีความ
ชัดเจน ดังนั้นควรต้องตัดสินใจว่าต้องมีหน่วยงานที่มี
ศักยภาพที่จะดาเนินการได้เท่าไหร่

1.2 หน่วย/แผนก ที่ทาหน้าที่
Measurement /Evaluation การ
บริการสุขภาพจิตเครือจ่ายบริการ
1.3 หน่วย/แผนก ที่ทาหน้าที่ Monitor รวม
รวมเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตในพื้นที่
และบริหารจัดการสารสนเทศด้าน
สุขภาพจิตในพื้นที่
2. หน่วยที่ทาหน้าที่ด้านจัดบริการที่เรื้อรัง ยุ่งยาก 2. หน่วยที่ทาหน้าที่ด้านจัดบริการ (เรื้อรัง/ยุ่งยาก/ซับซ้อน)(Provider) โรงพยาบาลจิตเวช ทาหน้าที่
ให้บริการด้านการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง/ยุ่งยาก/*ซับซ้อน ทั้ง OPD/IPD และให้บริการในระดับเฉพาะ
ซับซ้อน (Provider)
3. R/D คิดเทคโนโลยีใหม่

3.หน่วยที่ทาหน้าที่ R/D Critical research โดยโรงพยาบาลจะมีการพัฒนาศักยภาพด้าน R/D โดย
เน้น เรื้อรัง/ยุ่งยาก/ซับซ้อน เน้นการดาเนินงานในกลุ่มใหญ่และตอบสนองปัญหาสุขภาพจิตในพื้นที่
เครือข่ายบริการ
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จากสรุปผลการปรับบทบาทหน่วยงานโรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิต และข้อเสนอแนะการปรับโครงสร้างเพื่อให้สอดรับกับบทบาทใหม่ โรงพยาบาลในสังกัด
กรมสุขภาพจิตจึงมีการปรับบทบาทขององค์กร เข้าสู่องค์กรที่มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง เน้นการพัฒนาองค์ความรู้ผ่านกระบวนการวิจัย ถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านขบวนการ
ฝึกอบรม กาหนดมาตรฐานงานบริการสุขภาพจิต และให้การสนับสนุนการดาเนินงานสุขภาพจิตในเขตบริการสุขภาพ โดยในระยะเปลี่ยนผ่านองค์กรจาเป็นต้องให้บริการ
เฉพาะในกรณีที่มีความยุ่งยาก รุนแรง ซับซ้อน และเรื้อรัง และต้องสนับสนุนการดาเนินงานสุขภาพจิตในเขตบริการ เป็นการทาหน้าที่ Provider และ Regulator ควบคู่ไป
และวางแผนปรับบทบาทเป็น Regulator ภายในระยะเวลา 3 ปี

2. Excellent : ข้อมูลสภาพปัญหา สถานการณ์ระดับประเทศในด้านที่เลือกเป็นความเชี่ยวชาญ
จากการสารวจพัฒนาการเด็ก พบว่าเด็กไทยมีพัฒนาการไม่สมวัย ร้อยละ 30 พัฒนาการบกพร่อง (Delayed development) ร้อยละ 20 เป็นการล่าช้าด้าน
ภาษามากที่สุด ร้อยละ 16 (กรมอนามัย,2550) อัตราการเข้าถึงบริการของเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการ/ปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ยังมีน้อย จากฐานข้ อมูล 8 โรค ปี 255
พบว่า Mental Retardation มีการเข้าถึงเพียง 33,592 คน หรือประมาณร้อยละ 5.23 (Autistic 7,212 คนหรือประมาณร้อยละ 12.02 อัตราการเข้าถึงบริการของเด็ก
สมาธิสั้น (ADHD) และโรคมีปัญหาด้านการเรียนรู้ (LD) อัตราเข้าถึงบริการมีเพียง ร้อยละ 3.9
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์เริ่มก่อตั้งขึ้นและดาเนินการเมื่อ พ.ศ. 2537 ภายใต้การบริหารงานภายในกรมสุขภาพจิต เป็นหน่วยเครือข่ายด้านวิช าการและ
บริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ด้านพัฒนาการ โดยสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ได้กาหนดบทบาทหน้าที่ ให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ตามการปฏิรูป
กระทรวงสาธารณสุข เป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านเด็กพัฒนาการล่าช้า ศึกษาวิเคราะห์วิจัย เพื่อพัฒนาเกี่ยวกับมาตรฐานของงานความเป็นเลิศด้านพัฒนาการเด็กล่าช้า
ให้บริการด้านการส่งเสริม รักษา ฟื้นฟู ด้านสุขภาพจิตด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่น และพัฒนาการเด็กที่มีความยุ่งยาก ซับซ้อน รุนแรง เรื้ อรัง พัฒนาเขตบริการสุขภาพเพื่อ
ส่งเสริมให้เด็กและครอบครัวสามารถดูแลตนเองได้ ประสานความร่ว มมือด้านสุขภาพจิต และพัฒนาการเด็ก เครือข่ายผู้พิการและด้อยโอกาสทั้งภาครัฐและเอกชน และ
องค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ มุ่งให้บริการเด็กพัฒนาการล่าช้าที่ส่งต่อมาจากพื้นที่ต่าง ๆ ปัจจุบันครอบคลุมทั่วประเทศไทยโดยมีผู้รับบริการเพิ่ มขึ้นจาก
จานวน 22,576 ราย ในปี 2550 เป็น 35, 95 รายในปี 2555 ลักษณะบริการที่มีความเฉพาะสอดคล้องกับลักษณะความเจ็บป่วย ปีงบประมาณ 2555 สถาบันพัฒนาการ
เด็กราชนครินทร์มผี ู้รับบริการแบบผู้ป่วยนอก 3 โรคแรก ดังนี้ ออทิสติกจานวน 8,772 ราย โรคสมาธิสั้นจานวน 8,697 ราย เด็กที่มีปัญหาด้านการเรียนจานวน 4,695
ราย มีการให้บริการตรวจวินิจฉัย การรักษาทางการแพทย์คลินิกฝังเข็ม คลินิกรักษาด้วยเครื่อง กระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตในสมอง คลินิกให้คาปรึกษาทาง
พันธุกรรม การตรวจการได้ยิน การตรวจคลื่นสมองด้วยภาพ การตรวจ และบาบัดทางจิตวิทยา โดยการทดสอบทางเชาว์ปัญญา ประเมินพฤติกรรมร่วมกับการบาบัด
ครอบครัว โดยนักจิตวิทยา การฝึกทักษะและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน โดยการส่งเสริมพัฒนาการและฝึกทักษะ 5 ด้านคือ การใช้กล้ามเนื้ อ
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มัดใหญ่ การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา การเข้าใจภาษา การสื่อภาษา การช่วยเหลือตนเองและทักษะทางสังคม การฟื้นฟูสมรรถภาพ แก้ไขความพิการและ
ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ให้สามารถควบคุมกล้ามเนื้อที่ใช้ในการเคลื่อนไหว แก้ไขการพูดและการฟื้นฟูด้านภาษา การฟื้นฟูทางอาชีวบาบัด การศึกษาพิเศษเป็น
การเตรียมความพร้อมสาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษให้เหมาะสมกับความสามารถ โดยใช้เทคนิคพิเศษ บริการสุขภาพจิตชุมชน รับผิดชอบในการดูแลงานสุขภาพจิต
และส่งเสริมพัฒนาการเด็กในชุมชน ติดตามเยี่ยมบ้าน ให้คาปรึกษาสนับสนุนเครือข่ายเพื่อให้เกิดการดูแลตนเองในชุมชนร่วมกั บหน่วยงานอื่น ๆ ในพื้นที่รวมทั้งการดูแล
ภาวะวิกฤติทางสุขภาพจิตในชุมชนด้วย งานสังคมสงเคราะห์จิตเวช ให้บริการให้การปรึกษา บาบัดและช่วยเหลือทางสังคมแก่เด็กและครอบครัวที่ มีปัญหาทางสังคม
จิตใจที่ยุ่งยากซับซ้อนบริการปรึกษาทางโทรศัพท์ให้บริการปรึกษาด้านสุขภาพจิตและปัญหาด้านพัฒนาการเด็กแก่ครอบครัวผู้มารับบริการ บริการทันตกรรม ศูนย์สาธิต
พัฒนาการเด็กเล็ก บริการพิเศษอื่น ๆ ศูนย์บาบัดฟื้นฟูจิตใจเด็กและครอบครัว บริการสุขภาพจิตภาวะวิกฤติ งานห้องสมุดของเล่น งานสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์
สาหรับผู้พิการ ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น
จากขนาดปัญหาเด็กพัฒนาการล่าช้า บริการภาครัฐที่จัดบริการสาธารณสุขรองรับเด็กพัฒนาการล่าช้า และครอบครัว สถาบันพั ฒนาการเด็กราชนครินทร์เป็น
หน่วยงานที่ให้การดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้ามายาวนาน มุ่งมั่นพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับเด็กพัฒนาการล่าช้า พัฒนาระบบบริการ และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเด็ก
พัฒนาการล่าสู่สังคม เพื่อให้เด็กพัฒนาการล่าช้าได้การดูแลที่เหมาะสม ผลงานที่โดดเด่นล่าสุดที่เกิดจากฐานความคิดการพัฒ นางานการดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้า คือ
โครงการ Child First Work Together เป็นผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จาก UN Public Service Award 2013 สาขา Improving the Delivery of Public
Services ดังนั้นจากการระดมความเห็นเกี่ยวการมุ่งสู่ความเป็นเลิศ มีข้อคิดเห็นที่ตรงกันว่าประเด็นมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านเด็กพัฒนาการล่าช้า เหมาะสมและสอดคล้องกับ
บริบทของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

3. ความจาเป็นการเตรียมจัดบริการ Supra Specialist Service
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิขั้นสูง (3S) มีความเป็นเลิศด้านเด็กพัฒนาการล่าช้า และการให้บริการจิตเวชเด็กและ
วัยรุ่นในลักษณะแบบผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ผู้รับบริการส่วนมากประกอบด้วย 4 โรคหลัก ดังนี้ คือ ออทิสติก ADHD LD MR ในการให้บริการสถาบันพัฒนาการเด็กราช
นครินทร์ได้มีมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยตามรอยโรคและมีการพัฒนามาตรฐานอย่างต่อเนื่อง (CPG) จากการปฏิรูประบบงานกระทรวงสาธารณสุข มีการปรับบทบาทให้ทา
หน้าที่ Regulator ดังนั้น สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จึงมุ่งเน้นพัฒนามาตรฐานคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก และมุ่งพัฒนางานบริการตามแนว
ทางการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช และแนวทางการดูแลผู้ป่วยสติปัญญาบกพร่อง ออทิสติก สมาธิสั้น และภาวะบกพร่องทางการเรียนสาหรับระบบ
เครือข่ายบริการสาธารณสุข สนับสนุนการดาเนินงานไป Area Health Board ด้วยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายผ่านกลไกการขับเคลื่อนในระดับชาติ ภายใต้การ
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ดาเนินงานด้านสุขภาพจิต ดังนั้นสถาบันฯ จึงมุ่งพัฒนางานบริการจิตเวชเด็กที่มีความยุ่งยาก ซับซ้อน รุนแรง เรื้อรัง ในรอยโรค ดังต่อไปนี้ ออทิสติก ADHD LD MR เพื่อ
สนับสนุนการดาเนินงานในเขตบริการสุขภาพ (AHB) ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

4. สถานการณ์การจัดบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก และ Well Child Clinicในเขตบริการสุขภาพที่ 1
4.1

ความชุก
โรค/ปัญหาสุขภาพจิต
สติปัญญาบกพร่อง
โรค Autistic
โรคสมาธิสั้น (ADHD)
และโรคบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD)

ความชุก
ร้อยละ 1
ร้อยละ 0.09
ร้อยละ 5
ร้อยละ 6-10

เป้าหมาย
ปี 2559
25
25
25

เข้าถึงบริการ (ร้อยละ)
สถิติปี 2554
รวมประเทศ
เขตบริการที่ 1
( ปี 2555)
5.23
5.33
12.02
38.69
3.9
NA

4.2 การวิเคราะห์การเข้าถึงการบริการ
4.2.1 สถานการณ์การจัดบริการจิตเวชเด็กในเขตบริการสุขภาพที่ 1 (เดือนต.ค. 55- มี.ค.56)
ด้านบุคลากร บุคลากรด้านสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นมีน้อย โดยเฉพาะจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น และพยาบาลจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ภาระงานที่มีมาก
ผู้รับผิดชอบที่เปลี่ยนแปลงบ่อย เป็นอุปสรรคต่อความต่อเนื่องของการดาเนินงาน รวมถึงคุณภาพมาตรฐานให้บริการ
ด้านโครงสร้าง อุปกรณ์/สื่อ/เทคโนโลยี /แนวทางในการดาเนินงานออกมาล่าช้า, ไม่ครอบคลุม, ไม่สอดคล้องกับตัวชี้วัด เครื่องมือที่ใช้ในการส่ งเสริมพัฒนาการ มี
หลากหลายทาให้เกิดความสับสน ไม่เห็นความสาคัญในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการคัดกรองพัฒนาการ เนื่องจากเห็นว่ายังไม่ใช่เรื่องเร่งด่วน
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ด้านขีดความสามารถระบบบริการ งานด้านจิตเวชเด็ก ลักษณะงานคาบเกี่ยวกับงานด้านกุมารฯ จึงทาให้การจัดการระบบและการแบ่งหน้าที่รับผิด ชอบงานในพื้นที่มี
ความสับสน และขาดองค์ความรู้และทักษะในการให้บริการด้านพัฒนาการ ระบบการประสานงานระหว่างหน่วยงานในกรมและพื้นที่ขาดความชัดเจนในภา รกิจ มีการ
เปลี่ยนแปลงแผนและแบบประเมิน การนิเทศงานรบกวนการทางานประจา
4.2.2 สถานการณ์การจัดบริการ Well Child Clinic
ด้านบุคลากร บุคลากรด้านกุมารแพทย์ และสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นมีน้อย โดยเฉพาะจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น และพยาบาลจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
ภาระงานที่มีมาก ผู้รับผิดชอบที่เปลี่ยนแปลงบ่อย เป็นอุปสรรคต่อความต่อเนื่องของการดาเนินงาน รวมถึงคุณภาพมาตรฐานให้บริการ
ด้านโครงสร้าง สถานที่ไม่เอื้ออานวยต่อการจัดคลินิกพัฒนาการ มีการให้บริการคลินิกที่มีบริการวัคซีนร่วมกับคลินิกคัดกรองพัฒนาการ ไม่สามารถแยกออก จากกันได้
เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานมีน้อย และทัศนคติของผู้ปกครองที่ยังไม่เห็นความสาคัญของพัฒนาการ ซึ่งต้องใช้การฉีดวัคซีนเป็นเหตุผลหลักในการนัดผู้ปกครองให้นาเด็ กมารับ
บริการที่คลินิก Well Child Clinic
ด้านขีดความสามารถระบบบริการ งานด้านจิตเวชเด็ก ลักษณะงานคาบเกี่ยวกับงานด้านกุมารฯ จึงทาให้การจัดการระบบและการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบงานในพื้นที่มี
ความสับสน และขาดองค์ความรู้และทัก ษะในการให้บริการด้านพัฒนาการ ระบบการประสานงานระหว่างหน่วยงานในกรมและพื้นที่ขาดความชัดเจนในภารกิจ มีการ
เปลี่ยนแปลงแผนและแบบประเมิน การนิเทศงานรบกวนการทางานประจา
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2. แผนยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาความเป็นเลิศ
เฉพาะทางด้านเด็ก
พัฒนาการล่าช้า

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วย

1. ศูนย์ความเป็นเลิศ
1.1 ศูนย์การเรียนรู้การประเมินและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด – 5 ปี
1.2 ศูนย์การวินิจฉัย และ
บาบัดรักษาโรคออทิสติกครบวงจร
1.3 ศูนย์การบาบัดแบบบูรณาการ
โดยละครบาบัด ดนตรีบาบัด และ
ศิลปะบาบัด(Interact Center
Thailand)
2. พัฒนาเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต
และพัฒนาการเด็กในระดับสากล

- จานวนต้นแบบศูนย์ความเป็น
เลิศ

ศูนย์

เป้าหมาย
57 58 59
1
1
1

- จานวนเทคโนโลยีสุขภาพจิต
และพัฒนาการเด็ก

เรื่อง

1

1

1

3. งานวิจัยมีมาตรฐานได้รับการ
ยอมรับทางวิชาการ

- จานวนงานวิจัยตามประเด็น
ความเชี่ยวชาญที่ได้นาเสนอใน
เวทีระดับนานาชาติหรือตีพิมพ์
ในวารสารระดับ TCI

เรื่อง

1

1

1

กลยุทธ์
- พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะ
ทางด้านเด็กพัฒนาการล่าช้า

- วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีด้านการดูแลเด็กที่มี
พัฒนาการล่าช้า
- ประสานความร่วมมือระหว่าง
ประเทศทางวิชาการและการวิจัย
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เป้าประสงค์
4. มีหลักสูตรภาษาอังกฤษสามารถ
Training ในระดับนานาชาติ
(international training)

5. พัฒนาเป็นวารสารวิชาการ
นานาชาติ

ตัวชี้วัด

หน่วย

- จานวนหลักสูตรที่ได้รับการ
หลักสูตร
ยอมรับระดับประเทศในการ
ฝึกอบรม สหวิชาชีพตาม
ประเด็นความเชี่ยวชาญ
- จานวนหลักสูตรพัฒนาการ
หลักสูตร
เด็กและหลักสูตรสุขภาพจิตเด็ก
นานาชาติ
- ระดับความสาเร็จของการ
พัฒนาวารสารสู่ระดับนานาชาติ
- วารสารวิชาการนานาชาติเข้า
สู่ฐานข้อมูล TCI (Thai
Citation Index)

เป้าหมาย
57 58 59
1
1
1

-

-

1

ระดับ

5

5

5

ฐาน
ข้อมูล

-

-

1

กลยุทธ์
- พัฒนาหลักสูตรสหวิชาชีพด้านการ
ดูแลเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าที่มี
มาตรฐานได้รับการรับรองจากกรม
สุขภาพจิต/สหวิชาชีพ/ผู้เชี่ยวชาญ
ระดับนานาชาติ
- พัฒนาศูนย์ฝึกอบรมดูแลเด็ก
พัฒนาการล่าช้า
- พัฒนาวารสารวิชาการเพื่อไปสู่
ฐานข้อมูลไทย (TCI) ภายใน 3 ปีและ
พัฒนาสู่ฐานข้อมูล (ACI)ต่อไป
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เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ที่ 2
1. มีบริการที่มีคุณภาพและธารง
พัฒนาคุณภาพบริการเด็ก รักษาอย่างยั่งยืน
ที่มีปัญหาสุขภาพจิตและ
พัฒนาการที่รุนแรง
ยุ่งยาก ซับซ้อน เรื้อรัง

- จานวนคลินิกเฉพาะทาง
- ร้อยละของระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับริการ
ผู้ป่วยนอก
ผู้ป่วยใน
2. ผู้ป่วยที่มีปัญหารุนแรง ยุ่งยาก - ร้อยละผู้ป่วยที่รุนแรง ยุ่งยาก
ซับซ้อน เรื้อรัง ได้รับการช่วยเหลือ ซับซ้อน เรื้อรัง ได้รับการช่วยเหลือ
อย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างมีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาต้นแบบบริการเฉพาะโรค - จานวนต้นแบบฯ
Autism/ ADHD/ LD/ MR
4. มีมาตรฐานการดูแลเด็กที่มี
ปัญหาสุขภาพจิตและพัฒนาการที่
รุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน เรื้อรัง

คลินิก

เป้าหมาย
57 58 59
4
4

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

80
80
80

หน่วย

85
85
80

85
85
80

ต้นแบบ

- มีแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวช
เรื่อง
เด็กและวัยรุ่น เฉพาะโรค
- ผลของการดูแลตามแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
- อัตราความก้าวหน้าพัฒนาการ
ด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม
ของเด็กออทิสติกตามเกณฑ์ TDSI

ร้อยละ

80

80

80

กลยุทธ์
- พัฒนาคลินิกเฉพาะทางการดูแลเด็ก
ที่มีปัญหาสุขภาพจิตและพัฒนาการที่
รุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน เรื้อรัง

- พัฒนาการดูแลเด็กที่มีปัญหา
สุขภาพจิตที่รุนแรงและพัฒนาการ
ยุ่งยาก ซับซ้อน เรื้อรัง โดยสหวิชาชีพ
- พัฒนาคลินิกเฉพาะโรค/การดูแล
รักษาพยาบาลเฉพาะโรค , คลินิก
พิเศษสาหรับเด็กพัฒนาการล่าช้า
- พัฒนาระบบบริการเพื่อรองรับการ
วิจัยพัฒนาระบบการดูแลเด็กที่มี
ปัญหาสุขภาพจิตและพัฒนาการที่
รุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน เรื้อรัง
- พัฒนาระบบการบริการให้ได้
มาตรฐาน
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เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

- อัตราความก้าวหน้าด้าน
กล้ามเนื้อมัดใหญ่สาหรับเด็กสมอง
พิการ
- ร้อยละของผู้ป่วยโรคซนสมาธิสั้น
มีอาการอยู่ในระดับดีขึ้นไป
- ร้อยละของผู้ป่วย LD มี
พัฒนาการทางการเรียนดีขึ้น
- ร้อยละของผู้ป่วย MR ที่ได้รับการ
พัฒนาทักษะสังคมมีพัฒนาการดี
ขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 3
1. เขตบริการสุขภาพที่ 1 ระดับ
- ระดับความสาเร็จในการพัฒนา
เสริมสร้างศักยภาพของ รพช./ รพท./ รพศ. มีการ
รพช./ รพท./ รพศ. ในพื้นที่ให้มี
เขตบริการสุขภาพด้าน
จัดบริการจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
บริการสุขภาพจิต และจิตเวช
การจัดบริการจิตเวชเด็ก อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน
สาหรับเด็กและวัยรุ่นตามมาตรฐาน
และวัยรุ่น และพัฒนาการ
การดาเนินงาน
เด็ก
2. เขตบริการสุขภาพที่ 1 มี
- จานวนเขตบริการสุขภาพที่
ศักยภาพในการดูแลเด็กที่มีความ ให้บริการเด็กกลุ่มเสี่ยงตามแนว
บกพร่องทางสติปัญญา/ Autistic/ ทางการดูแลเด็กกลุ่มเสี่ยง (LCDIP)
ADHD/ พัฒนาการล่าช้า
ได้มาตรฐานตามกาหนด

ร้อยละ

เป้าหมาย
57 58 59
60 60
60

ร้อยละ

80

80

80

ร้อยละ

80

80

80

ร้อยละ

70

70

70

ระดับ

5

5

5

- จัดทาฐานข้อมูลที่ตอบสนองต่อการ
ดาเนินงานของสถาบันฯ ร่วมกับเขต
บริการสุขภาพจิตที่ 1

เขต
บริการ

1

1

1

- สนับสนุนเขตบริการสุขภาพตาม
ความต้องการเพื่อพัฒนาการ
ดาเนินงานของเขตบริการที่ 1
- ร่วมประชุมวางแผนการดาเนินงาน
กับเขตบริการสุขภาพเพื่อการพัฒนา
และธารงไว้ให้ยั่งยืน

หน่วย

กลยุทธ์
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ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการองค์กรและ
สมรรถนะบุคลากร

เป้าประสงค์
1. มีโครงสร้างองค์กรที่สอดคล้อง
กับนโยบายกรมฯ และสามารถ
ดาเนินงานได้
1.1 มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
การประเมินและส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กแรกเกิด – 5 ปี
1.2 มีการจัดตั้งศูนย์การวินิจฉัย
และบาบัดรักษาโรคออทิสติกครบ
วงจร
1.3 มีการจัดตั้งศูนย์การบาบัด
แบบบูรณาการโดยละครบาบัด
ดนตรีบาบัดและศิลปบาบัด
1. มีศูนย์วิจัย
1.5 มีศูนย์ฝึกอบรม
2. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้
ดาเนินงานได้อย่างมีคุณภาพและมี
ความสุขในการทางาน

ตัวชี้วัด

หน่วย

เป้าหมาย
57 58 59

- มีผังโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน
- มีศูนย์การเรียนรู้การประเมินและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด –
5 ปี
- มีศูนย์การวินิจฉัย และ
บาบัดรักษาโรคออทิสติกครบวงจร

ศูนย์

1

1

1

ศูนย์

1

1

1

- มีศูนย์การบาบัดแบบบูรณาการ
โดยละครบาบัด ดนตรีบาบัดและ
ศิลปบาบัด
- มีศูนย์วิจัย
- มีศูนย์ฝึกอบรม
- ระดับความสาเร็จของบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนา
สมรรถนะเฉพาะทาง
- ระดับความสาเร็จของบุคลากรมี
ความผาสุกพึงพอใจและแรงจูงใจ
ในการทางาน

ศูนย์

1

1

1

ศูนย์
ศูนย์
ระดับ

1
1
5

1
1
5

1
1
5

ระดับ

5

5

5

กลยุทธ์
- กาหนดโครงสร้างรูปแบบของศูนย์
ความเป็นเลิศหน่วยงาน
- วางแผนระบบการบริหารจัดการ
องค์กรสู่ความเป็นเลิศรวมทั้งการ
ประเมินผลเพื่อนาไปพัฒนาสู่ความ
ยั่งยืน

- บริหารจัดการด้านบุคลากร
- พัฒนาสมรรถนะผู้เชี่ยวชาญด้านการ
วิจัยและถ่ายทอดองค์กรสู่ความเป็น
เลิศของหน่วยงาน
- พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อสืบ
ทอดองค์ความรู้อย่างยั่งยืน
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เป้าประสงค์
3. พัฒนาฐานข้อมูล
- มีฐานข้อมูลเพียงพอต่อการ
ดาเนินงาน
- ฐานข้อมูลมีความเชื่อมโยงกับ
พื้นที่เขตบริการสุขภาพ

ตัวชี้วัด

หน่วย

- จานวนฐานข้อมูลเฉพาะโรค (ของ
สถาบันฯ)ที่ครอบคลุม ทันสมัย
นาไปใช้ประโยชน์ได้
- มีฐานข้อมูลจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
( โรค) ในเขตบริการสุขภาพที่ 1

จานวน

- มีฐานข้อมูลพัฒนาการเด็กในเขต
บริการสุขภาพที่ 1

- ระบบ IT มีความเสถียร

- ระดับความสาเร็จในการเชื่อมต่อ
ฐานข้อมูลกับเขตบริการสุขภาพที่
1
- ระดับคุณภาพของการบริการ
จัดการระบบฐานข้อมูล

เป้าหมาย
57 58 59
12 12
12

เขต
บริการ
สุขภาพ
เขต
บริการ
สุขภาพ
ระดับ

1

1

1

1

1

1

5

5

5

ระดับ

5

5

5

กลยุทธ์
จัดทาฐานข้อมูลที่ตอบสนองต่อการ
ดาเนินงานของสถาบันฯร่วมกับเขต
บริการสุขภาพที่ 1
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เป้าประสงค์
4. พัฒนาระบบบริหารองค์กร
- ระบบบริหารจัดการมีคุณภาพ
โปร่งใสตรวจสอบได้
- องค์กรรักษ์สิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด

หน่วย

- รพ.ผ่านการประเมินมาตรฐานHA

ตาม
เกณฑ์
ตาม
เกณฑ์
ระดับ

- รพ.ผ่านการประเมินมาตรฐาน
PMQA
- ระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินการตามมาตรการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
- ระดับความสาเร็จการดาเนินงาน
ตามมาตรการประหยัดพลังงาน
ของส่วนราชการ
- ระดับความสาเร็จของระบบ
บาบัดน้าเสียเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานอาคารประเภท ก

เป้าหมาย
กลยุทธ์
57 58 59
ผ่าน ผ่าน ผ่าน - พัฒนาระบบการนาและระบบบริหาร
จัดการที่ดี
ผ่าน ผ่าน ผ่าน - พัฒนาระบบคุณภาพ รพ.ตาม
มาตรฐาน HA, PMQA
5
5
5 - ประชาสัมพันธ์บุคลากรสถาบันฯ
ร่วมประหยัดพลังงาน

ระดับ

5

5

5

ระดับ

5

5

5
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3.แผนปฏิบัติการปี พ.ศ. 2557

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านเด็กพัฒนาการล่าช้า
โครงการ

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านเด็กพัฒนาการล่าช้า
1.ศูนย์การเรียนรู้การประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด – 5 ปี
1.1พัฒนาต้นแบบคลินิก
เพื่อพัฒนาคลินิกประเมินพัฒนาการ 1.พัฒนาคลินิกประเมินพัฒนาการ
ประเมินพัฒนาการด้วย
ให้เป็นศูนย์สาธิต แหล่งศึกษาดูงาน ต้นแบบ
เครื่องมือ TDSI :Thai
และให้บริการในเรื่องการประเมิน 2.อบรมการใช้โปรแกรมการส่งเสริม
Developmental Skills
พัฒนาการด้วยเครื่องมือTDSI ที่
พัฒนาการสาหรับผู้ปกครองและ
Inventory (TDSI Center) ครบวงจร
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของโรงพยาบาล
เครือข่าย
1.2 โครงการบูรณาการ
เพื่อให้ความรู้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อบรมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการ
พัฒนาการเด็กล้านนา
ในการใช้เครื่องมือติดตาม
ประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กโดย
LCDIP (Lanna Child
พัฒนาการเด็กไทย (Lanna Child ใช้เครื่องมือ LCDSI
Development
developmental Skills
Integration Project)
Inventory; LCDSI)
- อบรมการใช้เครื่องมือ
ติดตามพัฒนาการเด็กไทย
(Lanna Child
developmental Skills
Inventory; LCDSI)”

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

80,000
(งบประมาณ
Excellence
center)

1.ได้ต้นแบบคลินิกประเมิน
พัฒนาการด้วยเครื่องมือTDSI
2.จานวนผู้รับบริการ 70 รายต่อ
เดือน

127,000 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีความรู้
(งบกรม ในการประเมิ น และติ ด ตาม
สุขภาพจิต) พัฒ นาการเด็ก สามารถติดตาม
ดู แ ลเด็ ก กลุ่ ม ที่ มี ภาวะ Low
Birth Weight และ ภาวะ Birth
Asphyxia
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กิจกรรม

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านเด็กพัฒนาการล่าช้า
1.ศูนย์การเรียนรู้การประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด – 5 ปี
1.3 วิจัย “การพัฒนาเครื่องมือ เพื่อพัฒนา วิเคราะห์ สังเคราะห์
1. กาหนดกรอบแนวคิด วัตถุประสงค์
ในการคัดกรอง ประเมิน
และบูรณาการเครื่องมือเพื่อคัด
ทบทวนวรรณกรรม
ความผิดปกติของ
กรอง-ส่งเสริม ประเมิน-ป้องกัน ส่ง 2.ร่างแบบประเมินและส่งเสริม
พัฒนาการสาหรับเด็ก
ต่อ กระตุ้น/รักษา และติดตามเด็ก พัฒนาการเด็กแรกเกิด - 5 ปี
ปฐมวัย 0-5 ปี”(พัฒนาการ ปฐมวัย (แรกเกิด - 5 ปี) ที่มี
3.ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “มาตรฐาน
56)
คุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการ เครื่องมือประเมินและส่งเสริมพัฒนาการ
สามารถนาไปใช้ในการจัดบริการ
เด็กไทย (พัฒนาการ 56)
สาหรับเด็กปฐมวัยได้ในทุก
.ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
หน่วยงาน
(Content Validity)
5.อบรมการใช้แบบประเมินและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กแรกเกิด-5 ปี
6.ทดลองใช้แบบประเมินและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กกับตุ๊กตาหุ่นจาลอง ครั้งที่
1
7. ปรับปรุงแก้ไข
8. ทดสอบครั้งที่ 2 หาค่าความเชื่อมั่น
จากการสังเกต (Inter observer
reliability)
9. ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือฯ
10. สรุปและจัดทารายงานการวิจัย

8,930,000 ได้เครื่องมือในการคัดกรอง(งบ สสส.) ส่งเสริม ประเมิน-ป้องกัน
กระตุน้ -รักษาและติดตาม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย จานวน 1
ฉบับ
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กิจกรรม

พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านเด็กพัฒนาการล่าช้า
1.ศูนย์การเรียนรู้การประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด – 5 ปี
1.4 วิจัย “การพัฒนา
เพื่อพัฒนาห้องสมุดของเล่น
1.ทบทวนสถานการณ์และวรรณกรรมที่
ห้องสมุดของเล่นต้นแบบ
ต้นแบบ (Prototype) สาหรับ เกี่ยวข้อง
ของสถาบันพัฒนาการเด็ก” ชุมชนทั่วประเทศทั้งเรื่อง
2.พัฒนาแบบสอบถามสาหรับผู้ปกครอง
โครงสร้าง, ระบบการจัดการของ 3.ตรวจสอบจานวนผู้ปกครองในพื้นที่ที่
เล่นภายในห้องสมุด และองค์
เข้ารับบริการห้องสมุดของเล่น และสารวจ
ความรู้ของบรรณารักษ์
ประเมินพัฒนาการเด็กแรกเกิด – 6 ปี
4.สารวจความต้องการและความพึงพอใจ
ของผู้ปกครองและประเมินพัฒนาการเด็ก
(ก่อนการปรับปรุงห้องสมุดของเล่น)
5.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ห้องสมุดของเล่นต้นแบบ
6. พัฒนาและปรับปรุงห้องสมุดของเล่น
7. เปิดให้บริการของห้องสมุดของเล่นหลัง
การปรับปรุง
8. สารวจความพึงพอใจของผู้ปกครอง
และประเมินพัฒนาการเด็ก (หลังการ
ปรับปรุงห้องสมุดของเล่น)
9. รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผลการวิจัย
10. เขียนและส่งรายงานวิจัย

งบประมาณ

1,403,200
(งบ วช.)

ตัวชี้วัด

1. ร้อยละของผู้เข้ารับบริการ
ห้องสมุดของเล่นมีความพึง
พอใจเพิ่มขึ้น
2. ร้อยละของเด็กที่มารับบริการ
มีพัฒนาการที่ดีขึ้น
3.รายงานการวิจัย 1 ฉบับ
4.ห้องสมุดของเล่นต้นแบบ
(Prototype) สาหรับชุมชนทั่ว
ประเทศ
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วัตถุประสงค์

กิจกรรม

พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านเด็กพัฒนาการล่าช้า
1.ศูนย์การเรียนรู้การประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด – 5 ปี
1.5 หลักสูตรการพยาบาล
เพื่อพัฒนาหลักสูตรการพยาบาล 1) จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
เฉพาะทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่น เฉพาะทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่น การพยาบาลเฉพาะทางจิตเวชเด็กและ
(4 เดือน)ร่วมกับ
สาหรับอบรมบุคลากรภายใน
วัยรุ่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และภายนอกกระทรวง
2) ประสานงานกับมหาวิทยาลัยวิทยาลัย
สาธารณสุข
เชียงใหม่เพื่อพัฒนาหลักสูตร
3) พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเป็น
อาจารย์ประจาวิชา
4) เขียนหลักสูตร

งบประมาณ

50,000
(เงินบารุง)

ตัวชี้วัด

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะ
ทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่น 1
หลักสูตร
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กิจกรรม

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านเด็กพัฒนาการล่าช้า
2. โครงการจัดตั้งศูนย์การวินิจฉัย และบาบัดรักษาโรคออทิสติกครบวงจร
2.1 จัดตั้งศูนย์วิจัยออทิสติก เพื่อเป็นศูนย์กลางทางด้าน
1.จัดตั้งศูนย์วินิจฉัยภาวะออทิสติก
Autism Research Center : วิชาการและรูปแบบ
2. แผนกประเมินระดับสติปัญญาในเด็ก
ARC เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิง
การรักษา (Model)
ออทิสติก
วิชาการด้านออทิสติก
เด็กออทิสติก
2.2 พัฒนาคลินิกวินิจฉัย
เพื่อเป็นศูนย์กลางในการ
1.จัดทาแนวทางการวินิจฉัยภาวะออทิ
ภาวะ/ออทิสติกด้วย ADOS-2 วินิจฉัยและรักษาเด็กออทิ
สติกด้วย ADOS-2
ทุกกลุ่มอายุ
สติกทุกกลุ่มอายุ
2.จัดเตรียมบุคลากรวัสดุ อุปกรณ์ ในการ
ปฏิบัติงานในคลินิก

100,000
(งบประมาณ
Excellence
center)
100,000
(งบประมาณ
Excellence
center)

1.ศูนย์วินิจฉัยภาวะออทิสติก
2.ศูนย์วิจัยออทิสติก (Autism
Research Center: ARC)

2.3 โครงการพัฒนาต้นแบบ
การบาบัดรักษาเด็กออทิสติก
อายุน้อยด้วยโปรแกรม
TEACCH

100,000
(งบประมาณ
Excellence
center)

1. ได้ต้นแบบการบาบัดรักษาเด็ก
ออทิสติกอายุน้อยด้วยโปรแกรม
TEACCH

เพื่อจัดตั้งคลินิกบริการ
บาบัดรักษาเด็กออทิสติกอายุ
น้อยด้วยโปรแกรมTEACCH

จัดทาสื่ออุปกรณ์สาหรับใช้ในคลินิกบริการ
บาบัดรักษาเด็กออทิสติกอายุน้อยด้วย
โปรแกรมTEACCH

คลินิกวินิจฉัยภาวะออทิสติกด้วย
ADOS-2 ทุกกลุ่มอายุ จานวน 1
คลินิก

2. จานวนเด็กออทิสติกที่ได้รับ
การบาบัดรักษาด้วย
โปรแกรมTEACCH 0 ราย/เดือน
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25,000
(งบประมาณ
Excellence
center)

- เด็กออทิสติกได้รับการฝึกทักษะ
สังคมจานวน 10 คน

20,000
(งบประมาณ
Excellence
center)
20,000
(งบประมาณ
Excellence
center)

จานวนเด็กออทิสติกได้รับการฝึก
ทักษะกิจกรรมการดาเนินชีวิต

พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านเด็กพัฒนาการล่าช้า
2. โครงการจัดตั้งศูนย์การวินิจฉัย และบาบัดรักษาโรคออทิสติกครบวงจร
2.4 โครงการพัฒนาทักษะ
-เพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนา
1.จัดกิจกรรมเรียนรู้ทักษะสังคมภายใน
สังคมสาหรับเด็กออทิสติก
ทักษะสังคมสาหรับเด็ก
และภายนอกสถาบันฯ
ออทิสติก
2.ประเมินผลกิจกรรม
-เพื่อพัฒนากิจกรรมส่งเสริม
3.ประเมินผลการบาบัด
ทักษะทางด้านสังคมสาหรับเด็ก
ออทิสติกกลุ่ม High function
2.5 โครงการส่งเสริมกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ 1. ประเมินความสามารถของเด็กออทิ
การดาเนินชีวิตเด็กออทิสติก ทากิจกรรมการดาเนินชีวิตของ สติกแต่ละราย
เด็กออทิสติก
2.จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะกิจกรรม
การดาเนินชีวิต
2.6 การส่งเสริมความรู้
1. เพื่อเพิ่มความรู้เรื่อง “การ
1. จัดซื้อหนังสือที่เกี่ยวข้องเรื่อง “การ
ผู้ปกครองและการประชุมเชิง ส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติก ส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติกผ่าน
ปฏิบัติการการจัดการความรู้ ผ่านการเล่น” ให้กับผู้ปกครอง การเล่น”
เรื่อง “การส่งเสริมพัฒนาการ 2.เพื่อจัดการความรู้เรื่อง “การ 2. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการ
เด็กออทิสติกผ่านการเล่น”
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติก จัดการความรู้เรื่อง “การส่งเสริม
ผ่านการเล่น”
พัฒนาการเด็กออทิสติกผ่านการเล่น”

- ระดับทักษะทางสังคมที่ก้าวหน้า
ขึ้น

ถอดบทเรียนจากผู้ปกครองเรื่อง
“การส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิ
สติกผ่านการเล่นโดยผู้ปกครอง”
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พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านเด็กพัฒนาการล่าช้า
3. จัดตั้งศูนย์การบาบัดแบบบูรณาการ โดยละครบาบัด ดนตรีบาบัด และศิลปะบาบัด(Interact Center Thailand)
จัดตั้งศูนย์การบาบัดแบบ
1.เพื่อพัฒนาแนวทางการบาบัดรักษาด้วย 1.จัดตั้งคลินิกละครบาบัด
400,000
บูรณาการ โดยละครบาบัด
ละครและดนตรีบาบัดสาหรับเด็กพิเศษ
ดนตรีบาบัดและศิลปะบาบัด (งบประมาณ
ดนตรีบาบัด และศิลปะบาบัด 2.เพื่อให้เด็กพิเศษได้แสดง ความสามารถ (Drama Music and Art
Excellence
(Interact Center Thailand) ของตัวเอง และสื่อสารให้สังคมได้รับรู้
Therapy)
center)
3. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และ
2.จัดทาหลักสูตรละครและ
ประสบการณ์ด้านละครและดนตรีบาบัดกับ ดนตรีบาบัด (Music &
เครือข่ายภายใน และต่างประเทศ
Drama Therapy)
4.โครงการพัฒนา
1.เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงาน 1.ประชุมพัฒนาความร่วมมือ
355,000
วารสารวิชาการนานาชาติด้าน วิชาการด้านสุขภาพจิตและพัฒนาการ
ระหว่างผู้นิพนธ์ กอง
(งบประมาณ
สุขภาพจิตและพัฒนาการเด็ก
เด็กในระดับนานาชาติ นาเสนอบทความ บรรณาธิการ และ
Excellence
(International Journal of
วิชาการ บทวิเคราะห์วิจารณ์ รายงาน
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพัฒนา
center)
Child Development and
การวิจัย รายงานการศึกษาเฉพาะกรณี วารสารสู่ฐานข้อมูล TCI/ACI
Mental Health)
และความก้าวหน้าทางวิชาการ เป็นต้น 2. จัดพิมพ์วารสารวิชาการ
2.เพื่อพัฒนาวารสารวิชาการด้าน
สุขภาพจิตและพัฒนาการเด็กให้ได้
มาตรฐานตามเกณฑ์วารสารวิชาการ
นานาชาติ

คลินิกละครบาบัด ดนตรีบาบัด
และศิลปะบาบัด (Drama Music
and Art Therapy)
หลักสูตรละครและดนตรีบาบัด
(Music & Drama Therapy)
-มีการจัดประชุมคณะกรรมการ
กองบรรณาธิการตามเกณฑ์ TCI
-บทความที่ตีพิมพ์ผ่าน
กระบวนการพิจารณาตามเกณฑ์ที่
กาหนด
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โครงการ

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

ดาเนินการวิจัยผลการจัดโปรแกรมรักษาด้วย
เทคนิค Hydrotherapy เพื่อลดเกร็งในเด็ก
สมองพิการ

50,000
(เงินบารุง)

งานวิจัย 1 เรื่อง

1.จัดทาหลักสูตรและจัดกระบวนการเรียนรู้
ะ

0

พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านเด็กพัฒนาการล่าช้า
5.วิจัยผล การจัด
โปรแกรมรักษา
ด้วยเทคนิค

1.เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมรักษาด้วย
เทคนิค Hydrotherapy ในเด็กสมอง
พิการ
Hydro therapy 2.สร้างมาตรฐานการรักษาด้วย
ในเด็กสมองพิการ โปรแกรมรักษาด้วยเทคนิค
Hydrotherapy ในเด็กสมองพิการ
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
6. หลักสูตรการ
เพื่อพัฒนาเครือข่ายการฝึกพูดเด็กที่มี
ส่งเสริมพัฒนาการ พัฒนาการล่าช้า
ด้านการสื่อ
ความหมาย
เบื้องต้น

1. หลักสูตรที่ได้มาตรฐาน
จานวน 1 หลักสูตร
2.จานวนผู้เข้ารับการอบรม ปี
3.จัดอบรมหลักสูตรตามแผนปี 2558,2559
2558 -2559 จานวน 10 คน
. ติดตามนิเทศ/ประเมินจากแบบสอบถาม จาก
3.ร้อยละของความพึงพอใจ
ผู้ผ่านการอบรมปี 2558,2559
4.ร้อยละการนาไปใช้
7. หลักสูตรการฝึก เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้และทักษะใน 1.จัดทาหลักสูตรและจัดกระบวนการเรียนรู้
250,000
1. หลักสูตรที่ได้มาตรฐาน
พูดเด็กสาหรับ
การฝึกพูดแก่เด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า
ะ
(งบประมาณปี
จานวน 1 หลักสูตร
ผู้ปกครอง
2556-2557 จาก 2.จานวนผู้เข้ารับการอบรม ปี
3.จัดอบรมหลักสูตรตามแผนปี 2558,2559
สานักงานส่งเสริม 2558 -2559 จานวน 10 คน
. ติดตามนิเทศ/ประเมินจากแบบสอบถาม จาก สังคมแห่งการเรียนรู้ 3.ร้อยละของความพึงพอใจ
ผู้ผ่านการอบรมปี 2558,2559
และคุณภาพเยาวชน 4.ร้อยละการนาไปใช้
(สสค) )
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แผนปฏิบัติการปี พ.ศ. 2557
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพบริการเด็กที่มีปัญหาสุขภาพจิตและพัฒนาการที่รุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน เรื้อรัง
โครงการ
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
งบประมาณ
1. การวินิจฉัยภาวะออทิสติก
คลินิกวินิจฉัยภาวะออทิสติกด้วย ADOS เพื่อพัฒนาการวินิจฉัย
1.มีคลินิกวินิจฉัยออทิสติกโดยใช้
ออทิสติกให้แม่นยาและได้ เครื่องมือ ADOS G ทุกกลุ่มอายุ
G(4 Module)
มาตรฐาน
2.จัดเก็บวิเคราะห์ข้อมูล
3.ประเมินผล
2.การพัฒนาเครื่องมือและแบบฝึกทักษะการเรียนสาหรับเด็กพัฒนาการล่าช้าด้านการเรียนรู้
1.1 คลินิกส่งเสริมทักษะการเรียน
1. เพื่อหาคุณภาพของ
1. จัดส่งคู่มือแพทย์, ครู และ
สาหรับเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้
คู่มือส่งเสริมทักษะทางการ ผู้ปกครอง พร้อมแบบสอบถาม
เรียนสาหรับเด็กบกพร่อง สาหรับผู้เกี่ยวข้อง
ทางการเรียนรู้
2. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจาก
ผู้เกี่ยวข้อง
3. ปรับปรุง แก้ไข
. จัดพิมพ์คู่มือ
1.2 .คลินิกการศึกษาพิเศษ พัฒนาสื่อ 1.พัฒนาสื่อการสอนคลินิก 1.จัดทาแนวทางการสอนคลินิก
การสอนคลินิกการศึกษาพิเศษ โดยใช้ พิเศษ
การศึกษาพิเศษ โดยใช้เทคนิคเฉพาะ
เทคนิค Sight words, Tablet
2.บริการคลินิกการศึกษา 2.พัฒนาแบบฝึก และสื่อการสอน
computer, Slide words,Organic
พิเศษโดยใช้เทคนิค
3.ประเมินผู้สอนและผู้เรียน
Dough Therapy, Big book, First
เฉพาะที่เหมาะสมกับ
thought, นั่งร้าน,Task Analysis
ผู้เรียนแต่ละราย

ตัวชี้วัด

30,000
(เงินบารุง)

จานวนผู้ป่วยที่สงสัยว่าเป็นออทิ
สติกได้รับการวินิจฉัยด้วย
ADOS G

20,000
(เงินบารุง)

คู่มือแพทย์, ครู และ ผู้ปกครอง
เพื่อเสริมทักษะการเรียน
สาหรับเด็กบกพร่องทางการ
เรียนรู้

30,000
(เงินบารุง)

จานวนสื่อการสอนอย่างน้อย
1 ชุด
ผลการประเมินผู้สอนและ
ผู้เรียน
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โครงการ

วัตถุประสงค์

3.การพัฒนานวัตกรรมการดูแลเด็กสมาธิสั้นโดยผู้ปกครอง
การพัฒนาคลินิกจิตสังคม
1.เพื่อพัฒนากระบวนการให้การ
บาบัดสาหรับเด็กสมาธิสั้น
บาบัดเด็กสมาธิสั้นที่มีปัญหาจิต
สังคมร่วมด้วย
2.เพื่อศึกษาผลของการใช้
โปรแกรมสติบาบัดในเด็กสมาธิสั้น

กิจกรรม
1. ทบทวนกระบวนการ ขั้นตอนการ
บาบัดเด็กสมาธิสั้น
2. เขียนเป็นวิธีการหรือแนวทาง
ปฏิบัติ
3. ทดลองปฏิบัติในคลินิก
4. พัฒนาเป็นรูปแบบในการทางาน ใน
คลินิก
5. ใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนา
โปรแกรมสติบาบัด สาหรับเด็กสมาธิ
สั้น

งบประมาณ
30,000
(เงินบารุง)

ตัวชี้วัด
1, มีแนวทางและวิธีปฏิบัติใน
คลินิกเด็กสมาธิสั้น
2. ได้โปรแกรมที่ผ่าน
กระบวนการวิจัย
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โครงการ

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

1. กาหนดแนวทางการดาเนินงาน
2.บริการคลินิกกิจกรรมบาบัดเด็ก
พัฒนาการล่าช้าที่มีภาวะบกพร่องทาง
ระบบประสาทรับสัมผัสแบบบูรณาการ
3.ประเมินผลการบาบัด

30,000
(เงินบารุง)

- บริการคลินิกกิจกรรมบาบัด
แบบบูรณาการ
- วัดประสิทธิผลการบาบัดรักษา
จากตัวชี้วัดเฉพาะทาง
-จานวนผู้รับบริการ

1. กาหนดแนวทางการดาเนินงาน
2.จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่
บุคลากร
3.การให้ความรู้และฝึกทักษะแก่
ผู้ปกครอง
4.บริการคลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด็ก
โดยการนวดกระตุ้นพัฒนาการและ
ประสาทสัมผัส
5. ประเมินผลการบาบัด
3.3 คลินิกเฉพาะโรค MR คลินิก อบรมผู้บกพร่องทางสติปัญญาด้วย จัดอบรมผู้บกพร่องทางสติปัญญาด้วย
sheltered workshop (โรงงานใน โปรแกรม sheltered workshop โปรแกรม sheltered workshop
อารักษ์)สาหรับผู้บกพร่องทาง
จานวน 10 วัน
สติปัญญา

20,000
(เงินบารุง)

- บริการคลินิกกระตุ้น
พัฒนาการโดยการนวดกระตุ้น
พัฒนาการและประสาทสัมผัส 1
คลินิก
-ผู้ปกครองมีความรู้และทักษะ

4.การบูรณาการประสาทความรู้สึกและส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลพัฒนาการล่าช้า
4.1 พัฒนาแนวทางการส่งเสริม
พัฒนาการการดูแลเด็กพัฒนาการ
ล่าช้าที่มีภาวะบกพร่องทางระบบ
ประสาทรับสัมผัส (SPD: Sensory
Processing Disorder)แบบบูรณา
การ
4.2 คลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด็ก
โดยการนวดกระตุ้นพัฒนาการและ
ประสาทสัมผัส

เพื่อให้เกิดแนวทางการดูแลเด็ก
พัฒนาการล่าช้าที่มีภาวะบกพร่อง
ทางระบบประสาทรับสัมผัสแบบ
บูรณาการ
-เพื่อพัฒนาคลินิกการนวดกระตุ้น
พัฒนาการและประสาทสัมผัส

-เด็กมีพัฒนาการที่ก้าวหน้าและ
พฤติกรรมไม่เหมาะสมลดลง
30,000
(เงินบารุง)

ผู้บกพร่องทางสติปัญญาได้รับ
การอบรมตามโปรแกรมจานวน
5 คน
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วัตถุประสงค์

กิจกรรม

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

4.พัฒนาคลินิกเฉพาะทาง Neuro Development Therapy Clinic , Vojta Therapy Clinic , Hippo therapy Clinic และ Hydro Therapy Clinic
4.1 Vojta therapy Clinic

- เปิดบริการคลินิกต้นแบบ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มี
มาตรฐานโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านจานวน 4 คลินิก

1.จัดทามาตรฐานการบริการคลินิก Vojta
therapy Clinic Neuro Development
Therapy Clinic คลินิกธาราบาบัด คลินิก
อาชาบาบัด
2.ให้บริการคลินิก
3.ประเมินผลการบาบัดรักษา

30,000
(เงินบารุง)
30,000
(เงินบารุง)
30,000
(เงินบารุง)
30,000
(เงินบารุง)

- วัดประสิทธิผลการบาบัดรักษา
จากตัวชี้วัดเฉพาะทางแต่ละ
คลินิก
-จานวนผู้รับบริการแต่ละคลินิก

เพื่อเตรียมการจัดตั้งศูนย์
ฝึกอบรมโยคะสาหรับเด็กที่มี
พัฒนาการล่าช้า

1. ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับโยคะ
2. สังเคราะห์องค์ความรู้โยคะสาหรับเด็ก
ที่มี
พัฒนาการล่าช้า
2.1 ออทิสติก
2.2 สมาธิสั้น
2.3 ดาวน์ซินโดรม
2. สมองพิการ
3. ฝึกอบรมโยคะพื้นฐานเพื่อเตรียมฝึก
เป็นครู

25,000
(เงินบารุง)

1.สรุปการทบทวนวรรณกรรม

4.2 Neuro Development
Therapy Clinic
4.3 คลินิกธาราบาบัด
(Hydro therapy Clinic)
4.4 คลินิกอาชาบาบัด
( hippo therapy Clinic)
5. Yoga Training Center for Children with Delayed Development
Yoga Training Center for
Children with Delayed
Development

2.สรุปการฝึกโยคะขั้นพื้นฐาน
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แผนปฏิบัติการปี พ.ศ. 2557
ยุทธศาสตร์ที่3 การเสริมสร้างศักยภาพของเขตบริการสุขภาพในการดาเนินงานด้านการดูแลเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า
โครงการ
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
1.เพื่อพัฒนาระบบการเชื่อมต่อ
650,000 ได้ระบบฐานข้อมูลที่ใช้
1.พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อเฝ้าระวัง
1. ทบทวน/วิเคราะห์ระบบ
ข้อมูลภายในโรงพยาบาลและ
(เงินบารุง) ประโยชน์ในการเฝ้าระวัง
และติดตามผู้ป่วยในเขตบริการสุขภาพ
ฐานข้อมูลของโรงพยาบาล
เครือข่ายโรงพยาบาลในเขตบริการ 2. หาความต้องการการใช้ข้อมูล
ติดตามปัญหาด้านสุขภาพ
สุขภาพที่รับผิดชอบ
ภายในสถาบัน
จากเครือข่ายบริการในเขตบริการ
2. เพื่อสนับสนุนให้เกิดการติดตาม สุขภาพ
ดูแลและเฝ้าระวังการให้บริการด้าน 3. จัดหาโปรแกรมที่เหมาะสมกับ
สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น รวมถึง
การสนับสนุนการใช้ฐานข้อมูล
ปัญหาพัฒนาการเด็กโดยใช้
. ติดตามประเมินผลการใช้
ประโยชน์จากฐานข้อมูลร่วมกัน
ประโยชน์จากฐานข้อมูล
2.พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศที่ 1. เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้า รวบรวม 1. จัดระบบวิเคราะห์ สังเคราะห์
150,000 -มีระบบการวิเคราะห์
ตอบสนองความเชี่ยวชาญด้านพัฒนาการ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการเด็ก ข้อมูลสารสนเทศด้านพัฒนาการ
(เงินบารุง) สังเคราะห์สารสนเทศ
และสุขภาพจิตเด็ก
และสุขภาพจิตเด็กทั้งในและ
-มีการใช้ประโยชน์จาก
เด็กและสุขภาพจิตเด็ก
2. เพื่อสนับสนุนให้มีการนาข้อมูลไป ต่างประเทศ
ฐานข้อมูลสารสนเทศทีจ่ ัดขึ้น
ใช้ประโยชน์ในการดูแลปัญหา
2.สร้างระบบที่ง่ายต่อการเข้าถึง
พัฒนาการเด็กและสุขภาพจิตเด็ก
ข้อมูลสารสนเทศ เช่นการเข้าถึง
ทาง web application หรือ

internet devices
3. สร้างระบบการให้บริการข้อมูล
และสารสนเทศสาหรับประชาชน
ไทยและต่างประเทศ
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โครงการ
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
3.การพัฒนาระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อพัฒนาศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพเด็ก 1. วิเคราะห์ปัญหาความต้องการ
เด็กพัฒนาการล่าช้าและผู้พิการโดยชุมชน พัฒนาการล่าช้า และคนพิการโดย และความจาเป็นในการพัฒนา
ชุมชน
ระบบฯ โดยชุมชน
2. สนับสนุนองค์ความรู้ และ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
3. ติดตามให้การช่วยเหลือด้าน
วิชาการ
. สรุปผลการพัฒนา
4.เสริมสร้างศักยภาพของเขตบริการ
1. เพื่อให้มีการจัดบริการด้านจิตเวช -วิเคราะห์ GAP การให้บริการด้าน
สุขภาพด้านการจัดบริการจิตเวชเด็กและ เด็กและวัยรุ่น ในรพช./ รพท./ รพศ. สุขภาพจิตเด็ก วัยรุ่น และ
วัยรุ่น และพัฒนาการเด็ก
เขตบริการสุขภาพที่ 1 อย่างมี
พัฒนาการเด็ก
คุณภาพได้มาตรฐาน
- สนับสนุนความรู้ และเทคโนโลยี
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลเด็กที่ อุปกรณ์ต่างๆ
มีความบกพร่องทางสติปัญญา/
- นิเทศติดตาม
Autistic/ ADHD/ พัฒนาการล่าช้า
ในเขตบริการสุขภาพที่ 1

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
100,000 จานวนศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพที่
(เงินบารุง) ได้รับการพัฒนาและดาเนินการ
โดยชุมชน

0

- ระดับความสาเร็จในการ
พัฒนา รพช./ รพท./ รพศ. ใน
พื้นที่ให้มีบริการสุขภาพจิต และ
จิตเวชสาหรับเด็กและวัยรุ่น
ตามมาตรฐานการดาเนินงาน
- จานวน รพช./ รพท./ รพศ. ที่
ให้บริการเด็กกลุ่มเสี่ยงตามแนว
ทางการดูแลเด็กกลุ่มเสี่ยง
(LCDIP) ได้มาตรฐานตาม
กาหนด
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แผนปฏิบัติการปี พ.ศ. 2557
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและสมรรถนะบุคลากร
โครงการ
วัตถุประสงค์
1. พัฒนาคุณภาพเพื่อธารง
รักษามาตรฐาน HA

ธารงรักษาคุณภาพมาตรฐาน HA

2. พัฒนาคุณภาพเพื่อธารง
รักษามาตรฐาน ISO

ธารงรักษาคุณภาพมาตรฐาน ISO

3. โครงการสื่อสารแนวทางการ ธารงรักษาคุณภาพมาตรฐานการ
พัฒนาหน่วยงานสู่ความเป็น
บริการความเป็นเลิศด้านเด็ก
เลิศด้านเด็กพัฒนาการล่าช้า พัฒนาการล่าช้า

กิจกรรม

1.ประเมินตนเองและพัฒนาตามมาตรฐาน
HA
2. ติดตามตัวชี้วัด
3.รายงานความก้าวหน้า
4.รับการตรวจเยี่ยมเพื่อต่ออายุการรับรอง
คุณภาพจากสรพ. ปี 2558
1.ประเมินตนเองและพัฒนาตามมาตรฐาน
2. ติดตามตัวชี้วัด
3.ตรวจเยี่ยมภายใน
4.รับการตรวจเยี่ยมจากหน่วยงาน
ภายนอก
1. ประชุม/จัดกิจกรรมสื่อสารติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงานมุ่งสู่ความเป็น
เลิศด้านเด็กพัฒนาการล่าช้า
2..ทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานและการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานมุ่งสู่การเป็นต้นแบบ
ด้านการบริการ

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

50,000
(เงินบารุง)

ผ่านการประเมินคุณภาพตาม
มาตรฐาน HA

60,000
(เงินบารุง)

ผ่านการประเมินคุณภาพตาม
มาตรฐาน ISO

50,000
(เงินบารุง)

ผ่านการประเมินคุณภาพตาม
มาตรฐานการบริการความเป็น
เลิศด้านเด็กพัฒนาการล่าช้า
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โครงการ
4.โครงการกิจกรรมเพื่อเชื่อม
ความสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้บุคลากรมีความตระหนัก
ในการรักษาสุขภาพ
2. เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทาง
ร่างกายและจิตใจของบุคลากรรู้ จัก
เสียสละ รู้จักให้อภัย
. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างบุคลากรในสถาบัน
พัฒนาการเด็กราชนครินทร์
5.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 1. เพื่อฟื้นฟูความรู้ในการป้องกัน
ฟื้นฟูความรู้และแผนป้องกัน
อัคคีภัย
ระงับอัคคีภัย
2. เพื่อให้มีการวางแผนการ
ป้องกันอัคคีภัย
3 เพื่อจัดให้มีการฝึกปฏิบัติในการ
ซ้อมแผนการเคลื่อนย้ายและการ
ระงับเหตุอัคคีภัย
6.โครงการพัฒนาศักยภาพ
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับรับอบรมมีความรู้
บุคลากร
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
สามารถนาความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิด
ขบวนการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้

กิจกรรม

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

1. กาหนดแนวทางการดาเนินงาน
2. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่
3. จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างบุคลากรในสถาบันพัฒนาการ
เด็กราชนครินทร์
. ประเมินผลโครงการ

60,000
(เงินบารุง)

ร้อยละ 90 ของบุคลากรเข้า
ร่วมกิจกรรม

1. จั ด ประชุ ม เพื่ อ วางแผนก าหนด
ขั้นตอนต่างๆโดยจัดลาดับความสาคัญ
ของขั้นตอน
2. ดาเนินการตามแผนงานและกากับ
ขั้นตอนต่างๆ ให้ตรงเวลาที่กาหนดไว้ใน
แผน
3. ประเมินผลโครงการ
1. กาหนดตารางการอบรม
2. จัดทาเอกสารประกอบการอบรม
3. จัดการอบรบตามตารางการ
. สรุปผลการจัดอบรมในแต่และเดือน

25,000 ผลการผ่านการรับรองของ
(เงินบารุง) เทศบาลนครเชียงใหม่

72,000 1. จานวนครั้งของการจัด
(เงินบารุง)
2. สรุปผลการจัดอบรมในแต่
และเดือน
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โครงการ
7.โครงการประชุมคณะ
กรรมการบริหารสถาบัน

8.โครงการออกกาลังกายเพื่อ
สุขภาพ (Yoga)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้คณะกรรมการบริหาสถา
บัน ทราบถึง นโยบายการดาเนินงาน
ของกรมสุขภาพจิต
2. เพื่อให้คณะกรรมการบริหาร
สถาบันกาหนดนโยบายต่าง ๆ ที่ใช้
ในการดาเนินงานสถาบัน ฯ
3. เพือ่ ให้คณะกรรมการบริหาร
สถาบันติดตามงานต่าง ๆ ที่
มอบหมาย
1. เพื่อให้บุคคลากรมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเอง
2. เพื่อให้บุคลากรได้มีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่
ถูกต้องโดยการออกกาลังกายอย่าง
เป็นประจา

กิจกรรม

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

1. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ฯ
เพื่อทราบถึงนโยบายการดาเนินงานของกรม
สุขภาพจิตกาหนดนโยบายต่าง ๆ ที่ใช้ในการ
ดาเนินงานสถาบัน ฯ รายงานผลงานการ
ดาเนินงานต่าง ๆ เพื่อติดตามความก้าวหน้าใน
การดาเนินการและปรับแก้ไขอย่างเหมาะสม

12,000 1. ร้อยละ 80 ขอคณะกรรมการ
(เงินบารุง) บริหารสถาบันเข้าร่วมประชุม
2. จานวนครั้งของการจัดอบรม
ตามแผนปฏิบัติโครงการ

1. ประชุมคณะทางาน
2. ประชาสัมพันธ์โครงการและรับสมัคร
สมาชิกเข้าร่วมโครงการ
3. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการออกกาลัง
กาย อาหาร และอารมณ์
. ฝึกปฏิบัติการออกกาลังกายด้วยโยคะ
5. สรุปผลดาเนินการ

30,000 1. ระดับความรู้ของผู้เข้าร่วม
(เงินบารุง) โครงการประเมินจาก
แบบสอบถาม เรื่อง การดูแล
สุขภาพด้านการออกกาลังกาย
และการผ่อนคลายความเครียด
ก่อนและหลังการเข้าร่วม
โครงการ เกณฑ์ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพที่
ถูกต้องเพิ่มขึ้น
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โครงการ

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
2. บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ
เกณฑ์ร้อยละ 70 ได้มีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่
ถูกต้องโดยการออกกาลังกาย
อย่างเป็นประจาอย่างน้อย 3
ครั้ง/สัปดาห์

9.โครงการให้ความรู้แก่
บุคลากรสถาบันฯ และ
เครือข่าย(วิชาการ)

10.โครงการให้ความรู้แก
บุคลากรสถาบันฯ และ
เครือข่ายโดยวิธีศึกษาดูงาน

1. เพื่อพัฒนาความรู้ให้กับบุคลากร
ของสถาบันฯ และเครือข่าย
2. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง
บุคลากรสถาบันฯ และเครือข่าย
3. เพื่อความก้าวหน้าในวิชาการ
ของสถาบันฯ บุคลากรและ
เครือข่าย
1. เพื่อบุคลากรของสถาบันฯ และ
เครือข่ายได้รับการพัฒนาความรู้
2. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานใน
ลักษณะทีม work ให้มี
ประสิทธิภาพ
3. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้
ซึ่งกันและกัน และในขณะเดียวกัน
ก็เป็นการแก้ปัญหางานไปพร้อมกัน

1. ประชุมทีม
2. จัดทาแผน
3. นาเสนอแผน
. เขียนโครงการประสานวิทยากร
5. ดาเนินการตามแผน

30,000 - บุคลากรสถาบันฯ และ
(เงินบารุง) เครือข่าย จานวน 50 คน

1. ประชุมทีม
2. จัดทาแผน
3. นาเสนอแผน
. เขียนโครงการ
5. ดาเนินการ

30,000 - ประเมินความพึงพอใจของผู้
(เงินบารุง) มาศึกษาดูงาน ร้อยละ 90
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โครงการ

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

. เพื่อเป็นการสนองต่อนโยบาย
ของสถาบันพัฒนาการเด็กราช
นครินทร์ และตัวชี้วัดเรื่องการฝึก
ทักษะบุคลากรสถาบันพัฒนาการ
เด็กราชนครินทร์ให้เป็นผู้ใฝ่รู้
ตื่นตัวตลอดเวลาก้าวสู่ความเป็น
ผู้เชี่ยวชาญมีการสะสมทักษะที่ดีใน
การถ่ายทอดความรู้ เป็นวิทยากรที่
ดี
11.โครงการพัฒนาสังคม (วันปี 1. เพื่อจัดกิจกรรมเสริมทักษะทาง
ใหม่ และวันเด็ก)
สังคมสาหรับเด็ก
2. เพื่อให้เด็กและผู้ปกครองได้รับ
ความสนุกสนานเพลิดเพลิน

1. จัดทาแผนการดาเนินกิจกรรม/
โครงการ
2. ดาเนินการโครงการพัฒนาทักษะทาง
สังคมสาหรับเด็กพิเศษ
3. ประเมินผลโครงการ
. สรุปผลโครงการ

12.จัดประชุมเตรียมความ
พร้อม/ติดตามความก้าวหน้า
โครงการรณรงค์เสริมสร้าง
สุขภาพและกาลังใจผู้พิการ

1. จัดประชุมองค์กรภาครัฐ/เอกชน เพื่อ
6,000
วางแผนการจัดงาน ฯ
(เงินบารุง)
2. กาหนดแนวทางการดาเนินงาน
3. ประชุมองค์กรภาครัฐ/เอกชน เพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าของการ

1. จัดประชุมองค์กรภาครัฐ/เอกชน
เพื่อวางแผนการจัดงานโครงการ
รณรงค์เสริมสร้างสุขภาพและ
กาลังใจผู้พิการ

8,000 - จานวนเด็กและผู้ปกครองที่
(เงินบารุง) เข้าร่วมกิจกรรม
- ร้อยละของผู้ปกครองมีความ
พึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม
1.จานวนครั้งของการจัดประชุม
เตรียมความพร้อมโครงการรณรงค์
เสริมสร้างสุขภาพและกาลังใจผู้
พิการประจาปี
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โครงการ
13.โครงการรณรงค์เสริมสร้าง
สุขภาพและกาลังใจผู้พิการ

วัตถุประสงค์

1 . เ ป็ น เ ว ที น า เ ส น อ ผ ล ก า ร
ดาเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน
2. เพื่ อ เสริ ม สร้ า งสุ ข ภาพและ
กาลังใจผู้พิการ
3 . เ พื่ อ เ ป็ น เ ว ที ใ ห้ ผู้ พิ ก า ร ไ ด้
แสดงออกถึ ง ความสามารถทาง
ศิลปะการแสดง
. เพื่อเป็นการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ของผู้พิการโดยใช้กิจกรรมเกมเป็น
การกระตุ้น
14.โครงการสนับสนุนอุปกรณ์ 1. การให้บริการที่มีคุณภาพโดย
ช่วยความพิการสาหรับเด็กและ ปรับรถเข็นและอุปกรณ์เหมาะสม
คนพิการ
กับความพิการ
2. การฝึกอบรมความปลอดภัยการ
ใช้รถเข็น
3. เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็ก
พิการ และครอบครัว
. เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการใน
ชุมชน

กิจกรรม

งบประมาณ

1. จัดประชุมองค์กรภาครัฐ/เอกชน เพื่อ
00,000
วางแผนการจัดงาน ฯ
(เงินบารุง)
2. ประชุมองค์กรภาครัฐ/เอกชน เพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าของการ
3. จัดกิจกรรม นิทรรศการ เพื่อเสริมสร้าง
สุขภาพและกาลังใจผู้พิการ
. ประเมินผลโครงการ

1. อบรมการปรับแต่งรถเข็น/กายอุปกรณ์
เฉพาะบุคคล
2. อบรมการใช้รถเข็นเพื่อความปลอดภัย

ตัวชี้วัด
1.จานวนครั้งของการจัด
โครงการรณรงค์เสริมสร้าง
สุขภาพและกาลังใจผู้พิการ
ประจาปี

320,000 - จานวนผู้พิการได้รับรถเข็น
(เงินบารุง) และอุปกรณ์ช่วยความพิการ
- จานวนเครือข่ายในพื้นที่ร่วม
ดูแลเด็กและคนพิการในพื้นที่
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4. ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านเด็กพัฒนาการล่าช้า
ลาดับ แผนพัฒนากระบวนงาน
รายละเอียดกระบวนงาน
ระยะเวลาดาเนินงาน
57 58 59
1.1 ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงด้านขั้นตอน / วิธีปฏิบัติงาน
พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านเด็กพัฒนาการล่าช้า
  
1. ศูนย์การเรียนรู้การ
1.1พัฒนาต้นแบบคลินิกประเมิน
ประเมินและส่งเสริม
พัฒนาการด้วยเครื่องมือ TDSI
พัฒนาการเด็กแรกเกิด – 1.2 โครงการบูรณาการพัฒนาการเด็ก
5 ปี .
ล้านนา LCDIP (Lanna Child
Development Integration Project)

-อบรมการใช้เครื่องมือติดตาม
พัฒนาการเด็กไทย (Lanna Child
developmental Skills Inventory;
LCDSI)
1.3 ดาเนินงานวิจัย

- “การพัฒนาเครื่องมือในการคัดกรอง
ประเมินความผิดปกติของพัฒนาการ
สาหรับเด็กปฐมวัย 0-5 ปี” (พัฒนาการ
56 )

-“การพัฒนาห้องสมุดของเล่นต้นแบบ
ของสถาบันพัฒนาการเด็ก”

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ของกระบวนงานใหม่

แหล่ง
งบประมาณ

-เกิดการบูรณาการการเฝ้าระวัง คัดกรอง
งบประมาณ
ส่งเสริม กระตุ้นพัฒนาการ และส่งต่อข้อมูล
พัฒนาการเด็ก อย่างต่อเนื่อง และมี
ประสิทธิภาพ
- มีฐานข้อมูลในการประเมิน คัดกรองและ
งบประมาณ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด – 5 ปี อย่าง
ต่อเนื่อง
-เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็ก
ได้รับความรู้ในเรื่องการคัดกรองและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กโดยใช้ TDSI เพิ่มมากขึ้น
- มีงานวิจัยเกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก
งบ สสส.

งบ วช.
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ลาดับ แผนพัฒนากระบวนงาน

รายละเอียดกระบวนงาน
1.4 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางจิต
เวชเด็กและวัยรุ่น(4 เดือน)ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2.

โครงการจัดตั้งศูนย์การ 2.1 จัดตั้งศูนย์วิจัยออทิสติก Autism
วินิจฉัย และบาบัดรักษา Research Center : ARC เพื่อเป็น
โรคออทิสติกครบวงจร แหล่งอ้างอิงวิชาการด้านออทิสติก
2.2 พัฒนาคลินิกวินิจฉัยภาวะ/ออทิสติก
ด้วย ADOS-2 ทุกกลุ่มอายุ
2.3 โครงการพัฒนาต้นแบบการ
บาบัดรักษาเด็กออทิสติกอายุน้อยด้วย
โปรแกรม TEACCH
2.4 โครงการพัฒนาทักษะสังคมสาหรับ
เด็กพิเศษทางการเรียนรู้และสติปัญญา
2.5 โครงการส่งเสริมกิจกรรมการดาเนิน
ชีวิตเด็กออทิสติก
2.6 การส่งเสริมความรู้ผู้ปกครองและ
การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการ
ความรู้เรื่อง "การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ออทิสติกผ่านการเล่น"

ระยะเวลาดาเนินงาน
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ของกระบวนงานใหม่
แหล่ง
งบประมาณ
57 58 59
   - จัดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางจิต งบประมาณ
เวชเด็กและวัยรุ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แก่บุคลากรสาธารณสุขและผู้สนใจ






- ศูนย์ ARC เปิดบริการเฉพาะทางออทิสติก

งบประมาณ

- คลินิกวินิจฉัยภาวะ/ออทิสติกด้วย ADOS-2
ทุกกลุ่มอายุ
-หลักสูตรการวินิจฉัยภาวะออทิสติกโดยใช้
เครื่องมือ ADOS 2 (ฉบับภาษาไทย)ใน
โรงพยาบาลระดับ Tertiary care
- วิจัยศึกษาผลการวินิจฉัยภาวะออทิสติกโดย
ใช้เครื่องมือ ADOS 2 (ฉบับภาษาไทย)
-โปรแกรมการบาบัดรักษาเด็กออทิสติกอายุ
น้อย โดยใช้การสอนแบบ Structure
(TEACCH) 1 โปรแกรม
-คู่มือสาหรับผู้ปกครองเด็กออทิสติก 1 เรื่อง
(เรื่อง การส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติกที่
บ้านผ่านการเล่น )
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ลาดับ แผนพัฒนากระบวนงาน

รายละเอียดกระบวนงาน

3

จัดตั้งศูนย์การบาบัด
แบบบูรณาการ โดย
ละครบาบัด ดนตรีบาบัด
และศิลปะบาบัด
(Interact Center
Thailand)

1.จัดตั้งคลินิกละครบาบัด ดนตรีบาบัด
และศิลปะบาบัด (Drama Music and
Art Therapy)
2.จัดทาหลักสูตรละครและดนตรีบาบัด
(Music & Drama Therapy)

4

โครงการพัฒนา
วารสารวิชาการนานาชาติ
ด้านสุขภาพจิตและ
พัฒนาการเด็ก
(International Journal
of Child
Development and
Mental Health)

1.ประชุมพัฒนาความร่วมมือระหว่างผู้
นิพนธ์ กองบรรณาธิการ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพัฒนาวารสารสู่
ฐานข้อมูล TCI/ACI
2. จัดพิมพ์วารสารวิชาการ
3. พัฒนาบุคลากรด้านการใช้
ภาษาอังกฤษทางานวารสารนานาชาติ

ระยะเวลาดาเนินงาน
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ของกระบวนงานใหม่
57 58 59
   -คลินิกละครบาบัด ดนตรีบาบัดและศิลปะ
บาบัด และมีการแสดงละครโดยเด็กพิเศษที่มี
ศักยภาพสูง ได้แสดงความสามารถให้กับชุมชน
สังคม
-ศูนย์การบาบัดแบบบูรณาการ (Interact
Center Thailand) ต้นแบบ (Role Model)
และละครบาบัดสาหรับบุคคลพิเศษเพื่อพัฒนา
ทักษะทางสังคมในระดับสากล
-มีหลักสูตรและศูนย์ฝึกอบรมด้านละครและ
ดนตรีบาบัดสาหรับเด็ก บุคคลพิเศษและ
บุคลากรสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง
   -มีการจัดประชุมคณะกรรมการกอง
บรรณาธิการตามเกณฑ์ TCI

แหล่ง
งบประมาณ
งบประมาณ

งบประมาณ

-บทความที่ตีพิมพ์ผ่านกระบวนการพิจารณา
ตามเกณฑ์ที่กาหนด
-ได้วารสารที่มีคุณภาพและผ่านเกณฑ์การ
ประเมินของ TCI
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ลาดับ แผนพัฒนากระบวนงาน

รายละเอียดกระบวนงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ของกระบวนงานใหม่
57 58 59
5 วิจัยผล การจัดโปรแกรม ดาเนินการวิจัยผลการจัดโปรแกรมรักษา 
1.ศึกษาผลของโปรแกรมรักษาด้วยเทคนิค
รักษาด้วยเทคนิค
ด้วยเทคนิค Hydrotherapy เพื่อลด
Hydrotherapy ในเด็กสมองพิการ
2.สร้างมาตรฐานการรักษาด้วยโปรแกรม
Hydro therapy ใน เกร็งในเด็กสมองพิการ
รักษาด้วยเทคนิค Hydrotherapy ในเด็กสมอง
เด็กสมองพิการ
พิการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

6 หลักสูตรการส่งเสริม
1. หลักสูตรการส่งเสริมพัฒนาการด้าน
1. จานวนผู้เข้ารับการอบรม ปี 2558พัฒนาการด้านการสื่อ
การสื่อความหมายเบื้องต้น
2559 จานวน 10 คน
ความหมาย
2. ร้อยละของความพึงพอใจ
3. ร้อยละการนาไปใช้

2. หลักสูตรการฝึกพูดเด็กสาหรับ
1. จานวนผู้เข้ารับการอบรม ปี 2558ผู้ปกครอง
2559 จานวน 20 คน
2. ร้อยละของความพึงพอใจ
3. ร้อยละการนาไปใช้
1.2 ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้าง การจัดแบ่งงานและหน้าที่
1. สร้างและปรับปรุงอาคาร ปีงบประมาณ 2554 ได้รับงบประมาณ 
- อาคารสถานที่ จัดสิ่งแวดล้อมที่
สถานที่ จัดสิ่งแวดล้อมที่ ก่อสร้างอาคารพัฒนาการทางสมอง
เอื้ออานวยต่อการรักษาเด็กที่มี
เอื้ออานวยต่อการรักษา ร่างกายและพฤติกรรมของเด็กด้อย
พัฒนาการล่าช้า และไม่ก่อให้เกิด
เด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า โอกาส (อาคารอเนกประสงค์) ซึ่งได้รับ
ความเสี่ยงต่อร่างกายและจิตใจ
และไม่ก่อให้เกิดความ
งบประมาณก่อสร้างจานวน
- หน่วยประเมินพัฒนาการ 1 แห่ง
เสี่ยงต่อร่างกายและจิตใจ 200,000,000 บาท เพื่อเป็นสถานที่
(ปีงบประมาณ 2556-2559)
ฝึกอบรม บาบัดรักษาและฟื้นฟู
สมรรถภาพทางด้านร่างกาย จิตใจของ

แหล่ง
งบประมาณ
เงินบารุง

เงินบารุง

งบสสค.

งบประมาณ
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รายละเอียดกระบวนงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน
57 58 59

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ของกระบวนงานใหม่

แหล่ง
งบประมาณ

เด็กและครอบครัวและเป็นศูนย์สาธิต
ต้นแบบได้แก่
1.1 การวินิจฉัยภาวะออทิสติกด้วย
ADOS ห้อง Observe ใน Clinic ADOS
โดยมี One way mirror 2 ห้อง
1.2 กระตุ้นระบบประสาทสัมผัส
ด้วย Snoezelen room
1.3 ธาราบาบัด (ในและนอก
อาคาร)
1.4 เวทีเสนอผลงานกลางแจ้ง
DRAMA Therapy และดนตรีบาบัด
1.5 การศึกษาพิเศษ
1.6 อรรถบาบัด
1.7 ศูนย์ฝึกอาชีพ
2. พัฒนาหน่วยประเมินพัฒนาการให้
เป็นพัฒนาศูนย์การเรียนรู้พัฒนาการเด็ก
3.ปรับปรุงสถานที่สิ่งแวดล้อมให้
เหมาะสมกับวัฒนธรรม ความเชื่อ และ
จัดทาป้ายสถานที่ต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับ
การให้บริการแก่ผู้รับบริการจาก
นานาชาติ
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ลาดับ แผนพัฒนากระบวนงาน
2

จัดทาโครงสร้างศูนย์
Excellence Center

รายละเอียดกระบวนงาน
1.ปรับโครงสร้างสถาบันฯโดยคณะ
กรรมการบริหารให้เหมาะสมกับภารกิจ
ใหม่
2. กาหนดผู้รับผิดชอบ บทบาท หน้าที่
จานวนบุคลากรที่เหมาะสม

1.3 ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร
1. พัฒนาสมรรถนะบุคลากร 1.ทบทวนสมรรถนะบุคลากรและ
มุ่งสู่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเด็กพัฒนาการล่าช้า 2.ประเมินสมรรถนะ
3.จัดทาแผนพัฒนา
4.พัฒนาบุคลากร ประเมินผล
5.จัดทาทาเนียบผู้เชี่ยวชาญและการ
เผยแพร่ผลงานผู้เชี่ยวชาญ
2. กาหนดจานวนบุคลากรที่ 1.วิเคราะห์ภาระงาน
เหมาะสมกับภาระงาน
2.วางแผนจัดอัตรากาลังที่เหมาะสม
เพื่อพัฒนาศูนย์ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางด้านเด็กพัฒนาการล่าช้า
1.4 ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 พัฒนาข้อมูลสารสนเทศ 1.พัฒนาฐานข้อมูลผู้ป่วย
ด้านบริการ
2.พัฒนาเทคโนโลยีด้านการดูแลเด็ก
พัฒนาการล่าช้า

ระยะเวลาดาเนินงาน
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ของกระบวนงานใหม่
57 58 59

โครงสร้าง Excellence center
บทบาท หน้าที่ บุคลากร

แหล่ง
งบประมาณ



1.จานวนผู้เชี่ยวชาญสหวิชาชีพ
2. ร้อยละบุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
ตามแผน

งบประมาณ

ผลการวิเคราะห์ภาระงานต่ออัตรากาลัง

งบประมาณ

มีฐานข้อมูลผู้ป่วย
มีเทคโนโลยีด้านการดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้า

งบประมาณ













งบประมาณ
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4. ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพบริการเด็กที่มีปัญหาสุขภาพจิตและพัฒนาการที่รุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน เรื้อรัง
ลาดับ แผนพัฒนากระบวนงาน
รายละเอียดกระบวนงาน
ระยะเวลาดาเนินงาน
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ของกระบวนงานใหม่
57 58 59
พัฒนาคลินิกเฉพาะทางการดูแลเด็กที่มีปัญหาสุขภาพจิตที่รุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน เรื้อรัง
1.1 ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงด้านขั้นตอน / วิธีปฏิบัติงาน
1. พัฒนาคลินิกบริการเด็กที่
1. กาหนดเกณฑ์การรับผู้ป่วยทั้ง
มีปัญหาสุขภาพจิตที่
ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน
รุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน
2. ทบทวน/ปรับปรุง/และกาหนด
เรื้อรัง ทั้งผู้ป่วยนอก และ
ปัญหา ของ CPG
ผู้ป่วยใน
LD/MR/Autism/ADHD
3. จัดทาแบบการพัฒนา เพื่อ
แก้ปัญหา โดยเทคนิคต่างๆ เช่น
CQI/ R to R/วิจัย
4. พัฒนาระบบบริการเพื่อรองรับ
การวิจัย
5. ติดตามประเมินผล
2 คลินิกการวินิจฉัยและ
2.2 คลินิกวินิจฉัยภาวะออทิสติกด้วย
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ADOS G ( 4 Module)
ออทิสติก







1.เกณฑ์การรับผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน







2. CPG ที่ผ่านขบวนการทบทวนอย่างมีระบบ
3.จานวน CQI/ R to R/วิจัย จากการบริการ

























-คลินิกวินิจฉัยภาวะออทิสติกด้วย ADOS-2
ทุกกลุ่มอายุ 1 คลินิก

แหล่ง
งบประมาณ

งบประมาณ

งบประมาณ
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ลาดับ แผนพัฒนากระบวนงาน
3.

4.

ระยะเวลาดาเนินงาน
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ของกระบวนงานใหม่
57 58 59
การพัฒนาเครื่องมือและ 1.1 คลินิกส่งเสริมทักษะการเรียน สาหรับ    1.ให้บริการเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าด้านการ
แบบฝึกทักษะการเรียน
เด็กบกพร่องทางการเรียนรู้
เรียนในรายที่มีความยุ่งยากซับซ้อน โดยสห
สาหรับเด็กพัฒนาการ 1.2 คลินิกการศึกษาพิเศษ พัฒนาสื่อการ 
วิชาชีพ
ล่าช้าด้านการเรียนรู้
สอนคลินิกการศึกษาพิเศษ โดยใช้
(LD)
เทคนิค Sight words, Tablet
2.มีการจัดอบรมหลักสูตรการส่งเสริมทักษะ
computer, Slide words,Organic
ทางด้านการเรียนแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
Dough Therapy, Big book, First
3.มีการพัฒนาเครื่องมือประเมินเด็กพัฒนาการ
thought, นั่งร้าน,Task Analysis
ล่าช้าด้านการเรียน (อ่าน เขียนและ
คณิตศาสตร์)
การพัฒนานวัตกรรมการ
ดูแลเด็กสมาธิสั้นโดย
ผู้ปกครอง(ADHD)
4.1พัฒนากระบวนการ
บาบัดเด็กสมาธิสั้นที่มี
ปัญหาจิตสังคมร่วมด้วย
4.2 พัฒนาองค์ความรู้
ด้านการบาบัดเด็กสมาธิ
สั้นโดยใช้สติบาบัดเป็น
ฐาน

รายละเอียดกระบวนงาน

-การพัฒนาวิธีการการบาบัดเด็กสมาธิสั้น
ด้วยโปรแกรมสติบาบัด
-การพัฒนาคลินิกจิตสังคมบาบัดสาหรับ
เด็กสมาธิสั้น
-ทบทวน/วิเคราะห์กระบวนการให้การ
บาบัดรักษาเด็กสมาธิสั้นทั้งในและ
ต่างประเทศ
-ปรับกระบวนการ/ปรับใช้ในคลินิกเด็ก
สมาธิสั้น

























แหล่ง
งบประมาณ
งบประมาณ
เงินบารุง

-นวัตกรรมการบาบัดเด็กสมาธิสั้นทั้งด้าน กาย- งบประมาณ
จิต-สังคม ที่ผู้ปกครองสามารถนาไปใช้ได้ด้วย
ตนเอง
-คู่มือการดูแลเด็กสมาธิสั้นโดยใช้โปรแกรมสติ
บาบัดสาหรับผู้ปกครองเด็ก
-มีผลการดาเนินงานตามการพัฒนาในแต่ละ
ขั้นตอน
-ได้นวตกรรมการดูแลเด็กสมาธิสั้นโดยสห
วิชาชีพและผู้ปกครอง
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ลาดับ แผนพัฒนากระบวนงาน
4.3 พัฒนากระบวนการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สห
วิชาชีพ
4.4 สร้างนวตกรรมการ
ดูแลเด็กสมาธิสั้นโดย
ผู้ปกครอง

5.

การบูรณาการประสาท
ความรู้สึกและส่งเสริม
ทักษะชีวิตบุคคล
พัฒนาการล่าช้า
(SI,MR)

รายละเอียดกระบวนงาน
-สร้างนวตกรรมและองค์ความรู้รวมถึง
เทคนิคการบาบัดเด็กสมาธิสั้นโดยใช้สติ
เป็นฐาน
-ขยายนวตกรรมสู่กลุ่มเป้าหมายที่เป็น
ผู้รักษา/ผู้บาบัด
-ขยายนวตกรรมสู่ผู้ปกครองเด็ก
-ติดตามประเมินผล
-รายงานผลการสร้างนวตกรรมการดูแล
เด็กสมาธิสั้นโดยผู้ปกครอง
3.1 พัฒนาแนวทางการส่งเสริมพัฒนาการ
การดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้าที่มีภาวะ
บกพร่องทางระบบประสาทรับสัมผัส
(SPD: Sensory Processing Disorder)
แบบบูรณาการ
3.2 คลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด็กโดยการ
นวดกระตุ้นพัฒนาการและประสาทสัมผัส
3.3 คลินิกเฉพาะโรค MR คลินิก
sheltered workshop (โรงงานใน
อารักษ์)สาหรับผู้บกพร่องทางสติปัญญา

ระยะเวลาดาเนินงาน
57 58 59
  












ตัวชี้วัดผลลัพธ์ของกระบวนงานใหม่

แหล่ง
งบประมาณ
งบประมาณ

ได้คลินิกต้นแบบในการบาบัดการบูรณาการ
งบประมาณ
ประสาทความรู้สึกและส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคล
พัฒนาการล่าช้า
เป็นแหล่งองค์ความรู้การบาบัดการบูรณาการ
ประสาทความรู้สึกและส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคล
พัฒนาการล่าช้า
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ลาดับ แผนพัฒนากระบวนงาน
6.

พัฒนาคลินิกเฉพาะทาง

รายละเอียดกระบวนงาน
4.1 Vojta therapy Clinic
4.2 Neuro Development Therapy
Clinic
4.3 คลินิกธาราบาบัด
(Hydro therapy Clinic)
4.4 คลินิกอาชาบาบัด
( hippo therapy Clinic)

1.2 ข้อเสนอเพื่อการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้าง การจัดแบ่งงานและหน้าที่
1. แผนการทบทวน
1. แต่งตั้งคณะทางานเฉพาะโรคที่
โครงสร้างการพัฒนา
ยุ่งยาก รุนแรง ซับซ้อน เรื้อรัง
คุณภาพบริการเด็กที่มี
2. กาหนดบทบาทในทีมสหวิชาชีพ
ปัญหาสุขภาพจิตและ
3. ปรับปรุงโครงสร้างสิ่งแวดล้อมที่
พัฒนาการที่รุนแรง
เอื้อต่อการบริการนานาชาติ
ยุ่งยาก ซับซ้อน เรื้อรัง
ทั้งผู้ป่วยนอก และผู้ป่วย
ใน

ระยะเวลาดาเนินงาน
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ของกระบวนงานใหม่
แหล่ง
งบประมาณ
57 58 59
   ผู้รับบริการได้รับการรักษาด้วยเทคนิคเฉพาะ งบประมาณ
ทาง หลากหลาย และมีประสิทธิภาพจากคลินิก
ที่ให้บริการ
หลักสูตรคลินิกเฉพาะทางที่มีมาตรฐานเป็นที่
ยอมรับและเป็นต้นแบบในการบาบัดรักษาและ
มีงานวิจัยรองรับ


-

-

- คาสั่งแต่งตั้ง




-

-

- ป้ายบ่งชี้แบบสากล

งบประมาณ
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ลาดับ แผนพัฒนากระบวนงาน

รายละเอียดกระบวนงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน
57 58 59

1.3 ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร
1.กาหนดสมรรถนะเฉพาะ 1. กาหนดและจัดทาแผนสมรรถนะ
ทาง
ผู้เชี่ยวชาญสหวิชาชีพ
2. ประเมินบุคลากร
2. พัฒนาสมรรถนะหลัก 3.กาหนดแผนการหลักบุคลากร
ของบุคลากร
1. ดาเนินการตามแผนทีมสมรรถนะหลัก
2. ประเมินผล
1.3 ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.พัฒนาฐานข้อมูลการ
1.ทบทวนระบบจัดการฐานข้อมูลของ
ให้บริการ
หน่วยงาน
2.พัฒนาโปรแกรมและระบบเอกสาร
เกี่ยวข้องกับการบริการ

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ของกระบวนงานใหม่

แหล่ง
งบประมาณ

- แผนสมรรถนะผู้เชี่ยวชาญ

งบประมาณ

- แผนพัฒนาสมรรถนะหลัก







-ระบบการจัดการฐานข้อมูล

งบประมาณ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างศักยภาพของเขตบริการสุขภาพในการดาเนินงานด้านการดูแลเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า
ลาดับ แผนพัฒนากระบวนงาน
รายละเอียดกระบวนงาน
ระยะเวลาดาเนินการ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ของกระบวนงานใหม่ แหล่ง
งบประมาณ
57 58 59
1.1 ข้อเสนอแนะการเปลี่ยนแปลงด้านขั้นตอน / วิธีการ

- การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและ
1. วิเคราะห์ระบบโดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
งบประมาณ
สารสนเทศ ที่รองรับการให้บริการ ได้ส่วนเสีย ในเขตบริการสุขภาพ โดยเริ่มจากเขต
-ร้อยละ 80 ของเด็กพัฒนาการล่าช้า
ด้านพัฒนาการเด็กและสุขภาพจิต บริการสุขภาพที่ 1
ได้รับการติดตามเฝ้าระวัง ฟื้นฟูจาก
เด็ก
2. พัฒนาระบบการติดตามสนับสนุนให้เครือข่าย    โรงพยาบาลเครือข่ายในเขตบริการ
- จัดระบบการสนับสนุนศักยภาพ มีศักยภาพในการให้การดูแลด้านพัฒนาการเด็ก
สุขภาพที่ 1
ของเครือข่ายสาธารณสุข ในเขต
และสุขภาพจิตเด็ก
-มีฐานข้อมูลที่ตอบสนองการ
บริการสุขภาพที่ 1
3. พัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม และมีมาตรฐาน 

 ให้บริการด้านพัฒนาการเด็กและ

- สนับสนุนให้มีการใช้ประโยชน์จาก . สนับสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยีในการ

 สุขภาพจิตเด็กในพื้นที่
ระบบสารสนเทศ และฐานข้อมูล ใน ปฏิบัติงาน
ร้อยละ 80 ของรพช. ในเขตบริการ
การเฝ้าระวัง ติดตาม และฟื้นฟูด้าน 5. พัฒนาระบบฐานข้อมูล สารสนเทศที่เหมาะสม

 สุขภาพที่ 1 ดาเนินงานดูแลเด็กที่มี

 ภาวะ BA และ/หรือ LBW
พัฒนาการและสุขภาพจิตเด็ก
6. จัดกระบวนการโดยการมีส่วนร่วมของ
- จัดระบบรวบรวมข้อมูลและองค์ เครือข่าย เพื่อให้เกิดการนาข้อมูลสารสนเทศ
ร้อยละ 80 ของรพท/รพศ ในเขต
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการเด็ก และองค์ความรู้ เทคโนโลยีต่างๆ ไปใช้ประโยชน์
บริการสุขภาพที่ 1 ดาเนินงานดูแล
และสุขภาพจิตเด็กทั้งในประเทศ
7. สนับสนุนแนวทางการติดตาม เฝ้าระวัง และ


เด็กที่มีภาวะ BA และ/หรือ LBW
และต่างประเทศ
ฟื้นฟู ที่ดาเนินการโดยเครือข่ายในเขตบริการ
- จัดระบบการเข้าถึงข้อมูล
สุขภาพที่ 1
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
8. จัดประชุมประเมินผลการดาเนินงานทั้งหมด


- ปรับปรุงติดตามและประเมินผล
นาเสนอผลการดาเนินงาน

48

ลาดับ

แผนพัฒนากระบวนงาน

รายละเอียดกระบวนงาน

ระยะเวลาดาเนินการ

57
1.2

1.3

ข้อเสนอแนะการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้าง การจัดงานและหน้าที่
1. กาหนดตัวบุคคล
-การจัดทีมสหวิชาชีพรองรับการ
ดาเนินงานเสริมสร้างศักยภาพของ 2. กาหนดภาระหน้าที่
3. เสริมสร้างความรู้ประสบการณ์
เขตบริการสุขภาพด้านการ
จัดบริการจิตเวชเด็กและวัยรุ่น และ บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
. สนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติงาน
พัฒนาการเด็ก
อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร
1. วิเคราะห์ภาระงาน
-จัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมกับ
2. วิเคราะห์ประสิทธิภาพของบุคลากร
ภาระงาน
3. จัดหาบุคลากรให้เพียงพอตาม
บทบาทและภาระงาน ทั้งเชิงปริมาณ
และคุณภาพ

58

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ของกระบวนงานใหม่

59

แหล่ง
งบประมาณ







มีบุคลากรและโครงสร้างการปฏิบัติงาน งบประมาณ
ที่ชัดเจน







มีบุคลกรในจานวนที่เหมาะกับภาระ
งาน

งบประมาณ

49

ลาดับ

แผนพัฒนากระบวนงาน

รายละเอียดกระบวนงาน

ระยะเวลาดาเนินการ

57
1.4

ข้อเสนอแนะการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- การจัดให้มีอุปกรณ์ Hardware, 1. วิเคราะห์ความจาเป็นของความ
Software และ Application ที่ ต้องการใช้อุปกรณ์ด้าน Hardware,
Software และ Application
มีความเสถียร สาหรับการรองรับ
การดาเนินงานด้านฐานข้อมูล และ 2. จัดหาและสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆ
สารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องกับ
ตามความต้องการ
พัฒนาการเด็กและสุขภาพจิตเด็กใน 3. ติดตามประเมินประสิทธิภาพจาก
เครือข่ายเขตบริการสุขภาพ
การใช้งาน



58


ตัวชี้วัดผลลัพธ์ของกระบวนงานใหม่

แหล่ง
งบประมาณ

มีอุปกรณ์ Hardware, Software
และ Application ที่มีความเสถียร

งบประมาณ

59


50

4. ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและสมรรถนะบุคลากร
ลาดับ

แผนพัฒนากระบวนงาน

รายละเอียดกระบวนงาน

1.1 ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงด้านขั้นตอน / วิธีปฏิบัติงาน
1 แผนการพัฒนาโครงสร้าง 1.ทบทวนโครงสร้างการบริหารงานที่มี
การบริหารจัดการของ
อยู่เดิม
สถาบันพัฒนาการเด็ก
2. กาหนดจานวนสมรรถนะของ
ราชนครินทร์
บุคลากรตามภาระงานของบทบาท
หน้าที่ใหม่ให้เหมาะสม
3.ประชุมผู้บริหารเพื่อระดมความคิดเห็น
ตามกรอบภารกิจใหม่ 2 ครั้ง
.ประชุมผู้ปฏิบัติเพ่อรับฟังความคิดเป็น
ตามกรอบภาระใหม่ 2 ครั้ง
5.ประกาศให้กรอบโครงสร้างใหม่
2

พัฒนาระบบคุณภาพ
โรงพยาบาล HA,PMQA

1.ประเด็นตนเองและพัฒนาตาม
มาตรฐาน HA,PMQA
2.ติดตามตัวชี้วัด
3.รายงานความก้าวหน้า
.รับรองตรวจเยี่ยมเพื่อต่ออายุการ
รับรองคุณภาพจาก สรพ.

ระยะเวลาดาเนินงาน

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ของกระบวนงานใหม่

แหล่งงบประมาณ

57

58

59







มียังโครงสร้างที่ชัดเจนและสมรรถภาพ
ดาเนินงานได้ (ภาพรวม)
1.ทบทวนโครงสร้าง โครงการภารกิจใหม่

งบประมาณ/
เงินบารุง







ธารงรักษาคุณภาพมาตรฐานสู่ HA

งบประมาณ/
เงินบารุง

51

ลาดับ

3

แผนพัฒนากระบวนงาน

แผนมาตรการประหยัด
พลังงาน

รายละเอียดกระบวนงาน

1.สารวจการใช้พลังงานภายในสภาบัน
2.ประชุมระดมความเห็นเจ้าหน้าที่
สถาบันถึงมาตรการประหยัดพลังงาน
3.จัดทาแผนประหยัดพลังงาน
ประชาสัมพันธ์ให้ทุกฝ่าย/ กลุ่มงาน
ดาเนินงาน
.ประเมินผล

1.2 ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้าง การจัดแบ่งงานและหน้าที่
1 จัดทาโครงสร้างบุคลากร 1.กาหนดจานวนบุคลากรผู้รับผิดชอบ/
ตามโครงสร้างการ
วิชาชีพให้เหมาะสมกับภารกิจตาม
บริหารงานของสถาบันฯ โครงสร้าง
2.กาหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรให้
ชัดเจนตามโครงสร้าง
3.ประชุมผู้บริหารเพื่อพิจารณา
โครงสร้างบุคลากรภาพรวมทั้งหมด
.ประกาศให้บุคลาการสถาบันฯ ทราบ
2 ขอเพิ่มอัตรากาลังตาม
1.วิเคราะห์ภาระงาน บทบาท หน้าที่
โครงสร้างการบริหารงาน โครงสร้างการบริหารงานแนวใหม่
แนวใหม่
2.วางแผนจัดอัตรากาลังตามภาระงาน
3.เสนอต่อผู้บริหาร

ระยะเวลาดาเนินงาน

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ของกระบวนงานใหม่

แหล่งงบประมาณ

57

58

59







-มีกิจกรรม/แผนการประหยัดพลังงาน
-มีการดาเนินงานตามแผนกิจกรรมที่กาหนด
ร้อยละ 80

งบประมาณ/
เงินบารุง







-มีผังโครงสร้างบุคลากรและกาหนดบทบาท
หน้าที่อย่างชัดเจน
-วิเคราะห์อัตรากาลังที่มีอยู่เดิม

งบประมาณ/
เงินบารุง







ได้อัตรากาลังตามตาแหน่งที่ขอเพื่อปรับบทบาท งบประมาณ/
ภารกิจให้เป็น Regulator ตามนโยบาย
เงินบารุง
กระทรวงสาธารณสุขและให้มีความเป็นเลิศด้าน
เด็กพัฒนาการล่าช้า(ตามเอกสารแนบหน้าที่
56-75 )
52

ลาดับ

แผนพัฒนากระบวนงาน

รายละเอียดกระบวนงาน

1.3 ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร
1 แผนการพัฒนาสมรรถนะ 1.กาหนดและจัดทาแผนพัฒนา

บุคลากรเฉพาะทาง
ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็ก
พัฒนาการล่าช้า

สมรรถนะผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กพัฒนาการ
ล่าช้าสาหรับวิชาชีพ
2.พัฒนาบุคลากรตามแผนฯ
3.ประเมินบุคลากรตามแผนพัฒนาฯ

2

พัฒนาบุคลากรให้
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัย

1.กาหนดและจัดทาแผนพัฒนา
สมรรถนะนักวิจัย
2.พัฒนาบุคลากรตามแผนฯ
3.ประเมินบุคลากรตามแผนพัฒนาฯ

3

พัฒนาสมรรถนะหลักของ 1.กาหนดแผนการพัฒนาสมรรถนะหลัก
บุคลากร
บุคลากร
2.ดาเนินการตามแผนพัฒนาสมรรถนะ
หลัก
3.ประเมินผล

ระยะเวลาดาเนินงาน
57

58

59



















ตัวชี้วัดผลลัพธ์ของกระบวนงานใหม่

แหล่งงบประมาณ

-มีแผนพัฒนาสมรรถนะผู้เชี่ยวชาญ
-ร้อยละของความครอบคลุมจากการพัฒนา
ผู้เชี่ยวชาญในทีมสหวิชาชีพในประเด็นการดูแล
เด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า
-ร้อยละของจานวนผู้เชี่ยวชาญต่อจานวน
บุคลากรทีมสหวิชาชีพ
-จานวนพยาบาลที่ผ่านการอบรม PG เด็กและ
วัยรุ่น
-มีแผนพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย
-จานวนนักวิจัยหน้าใหม่

งบประมาณ

-มีแผนพัฒนาสมรรถนะหลักบุคลากร

งบประมาณ

งบประมาณ

53

ลาดับ

แผนพัฒนากระบวนงาน

รายละเอียดกระบวนงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน
57

58

59

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ของกระบวนงานใหม่

แหล่งงบประมาณ

1.4 ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

1

พัฒนาระบบ IT

1.สารวจความต้องการของผู้ใช้
2.พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศวิเคราะห์
และใช้ข้อมูล
3.สนับสนุนทักษะของบุคลากรในการ
บันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบ
.ผลักดันให้เกิดการดาเนินงานและ
พัฒนา Soft ware การเข้าถึงข้อมูลที่
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้
5.ติดตามประสิทธิผลของการใช้
Sotf ware
6.สารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ







ระดับคุณภาพของการบริการจัดการระบบ
ฐานข้อมูล

งบประมาณ

2

พัฒนาประสิทธิภาพของ
ระบบฐานข้อมูลและ
สารสนเทศเบื้องต้น

1.กาหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบแต่ละ
ส่วนงาน
2.วิเคราะห์และทบทวนความต้องการ
ข้อมูล
3.พัฒนาและทดสอบระบบจัดหา
Software
ที่ใช้ในงานวิจัยพัฒนาที่
ถูกต้องตามกฎหมาย







จานวนฐานข้อมูลเฉพาะโรค (ของสถาบันฯ)ที่
ครอบคลุม ทันสมัย นาไปใช้ประโยชน์ได้

งบประมาณ

54

เหตุผลความจาเป็นการขอเพิ่มอัตรากาลัง
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
งาน/โครงการ
กลุ่ม Excellence Center
1.ศูนย์การเรียนรู้การ
ประเมินและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กแรกเกิด
– 5 ปี

ผลผลิต

วิชาชีพ

- พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี 1. นักวิชาการศึกษา
ด้านสุขภาพจิตและพัฒนาการเด็ก 2. นักวิจัย
- ผลิตวิจัยด้านการประเมินและสิ่ง 3. นักสถิติ
เสริมพัฒนาการเด็กอย่างน้อย 1
. นักวิชาการเผยแพร่
เรื่อง/ปี
- ผลิตเทคโนโลยีด้านการประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
- จัดการความรู้เรื่องแบบประเมิน
และส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรก
เกิด-5ปี
- จัดเตรียมอุปกรณ์ในการประเมิน
และส่งเสริมพัฒนการเด็ก
- งานเผยแพร่ความรู้ ให้กับ รพช./
รพท./รพศ. และเครือข่ายการดูแล
เด็กในการประเมินและส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก
- งานประสานงานภายในและ
ภายนอกหน่วยงานในการเผยแพร่
องค์ความรู้ฯ

จานวน
ที่มีอยู่
1
0
0
0

จานวนที่ขอเพิ่ม
57
58
59
0
1
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0

เหตุผลความจาเป็น
1.เนื่องจากสถาบันพัฒนาการเด็ก
ราชนครินทร์ เป็นหน่วยงานระดับ
ตติยภูมิที่มีภารกิจในการสนับสนุน
ด้านวิชาการและให้การส่งเสริม
ป้องกัน บาบัด ฟื้นฟูสมรรถภาพ
เด็ก และมีนโยบายหลักการ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และมี
ภารกิจหน้าที่และความรับผิดชอบ
รวมทั้งลักษณะงานและปริมาณ
งานด้านวิชาการที่เพิ่มมากขึ้น แต่
อัตรากาลังที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ
2.ปริมาณงานที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษา การจัดหลักสูตรในการ
ประเมินและส่งเสริมพัฒนาการ
เด็ก และงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง
กับงานทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้น
จึงขอเพิ่มอัตรากาลังเพื่อ รองรับ
งานด้านวิชาการที่เพิ่มมากขึ้น

55

งาน/โครงการ

ผลผลิต

วิชาชีพ

จานวนที่
มีอยู่

จานวนที่ขอเพิ่ม
57
58
59

กลุ่ม Excellence Center
1. ศูนย์การเรียนรู้การประเมิน
และส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กแรกเกิด – 5 ปี(ต่อ)

กลุ่ม Excellence Center
2. ศูนย์การวินิจฉัย และ
บาบัดรักษาโรคออทิสติก
ครบวงจร

เหตุผลความจาเป็น
3. สถาบันพัฒนาการเด็กราช
นครินทร์ ยังขาดบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถในด้าน
วิชาการ ด้านการวิจัย ด้านสถิต
และมีวุฒิการศึกษาด้านนี้
โดยตรง

-เป็นศูนย์กลางทางด้าน
วิชาการและรูปแบบการ
รักษา (Model)
เด็กออทิสติก
-ศูนย์วินิจฉัยภาวะออทิสติก
-คลินิกวินิจฉัยภาวะออทิสติก
ด้วย ADOS-2 ทุกกลุ่มอายุ
จานวน 1 คลินิก
-คลินิกบริการบาบัดรักษาเด็ก
ออทิสติกอายุน้อยด้วย
โปรแกรมTEACCH

1.ประสาทกุมารแพทย์
(ปฏิบัติงานทางคลินิก
และศูนย์การวินิจฉัย
และบาบัดรักษาโรคออทิ
สติก)

0

1

0

2.พยาบาลวิชาชีพ

0

1

0

0

1.เพื่อปฏิบัติงานเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ประจาศูนย์การศึกษาเรื่อง
พัฒนาการทางสมอง
(Neurodevelopment) และ
ภาวะความผิดปกติทางสมองใน
เด็กออทิสติก
1. 2.เพื่อปฏิบัติงานเป็นผู้เชี่ยวชาญ
0 ด้านพัฒนาการล่าช้า โดยเฉพาะ
พัฒนาการของเด็กในกลุ่มออทิ
สติก อีกทั้งยังทาหน้าที่ประเมิน
พฤติกรรมโดยใช้แบบคัดกรอง
ต่างๆ รวมถึงให้คาแนะนาและ
คาปรึกษาแก่ผู้ปกครอง
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งาน/โครงการ
กลุ่ม Excellence Center
2.ศูนย์การวินิจฉัย และ
บาบัดรักษาโรคออทิสติกครบวงจร
(ต่อ)

ผลผลิต

วิชาชีพ

จานวนที่
มีอยู่

จานวนที่ขอเพิ่ม
57 58
59

เหตุผลความจาเป็น

3.นักจิตวิทยาคลินิก

0

1

0

0

3.ปฏิบัติงานในการตรวจประเมิน
เด็ก ออทิสติกด้วยเครื่องมือทาง
จิตวิทยา โดยเฉพาะการประเมิน
ระดับสติปัญญาของเด็กที่มีภาวะ
ออทิสติก อีกทั้งยังทาหน้าที่ส่งเสริม
ศักยภาพครอบครัว(Family
Empowerment)ให้คาปรึกษาแก่
ผู้ปกครอง (Family Counseling)
รวมถึงการทาพฤติกรรมบาบัด
(Behavioral Therapy) ให้แก่เด็กที่
มีภาวะออทิสติกด้วยเทคนิคต่างๆ

4. นักจัดการงาน
ทั่วไป

0

1

0

0

4.ปฏิบัติงานด้านการจัดการเอกสาร,
งานสารบรรณ, งานเวชระเบียน,
และทาหน้าที่ประสานงานกับทีมสห
วิชาชีพและหน่วยงานอื่นๆที่
เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติงานร่วมกันใน
การดูแลรักษาเด็กที่มีภาวะออทิสติก
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งาน/โครงการ
กลุ่ม Excellence Center
3. ศูนย์การบาบัดแบบ
บูรณาการ โดยละครบาบัด
ดนตรีบาบัด และศิลปะ
บาบัด
(Interact Center
Thailand)

ผลผลิต

วิชาชีพ

ศูนย์การบาบัดแบบบูรณาการ 1. นักละครบาบัด
โดยละครบาบัด ดนตรีบาบัด
และศิลปะบาบัด (Interact
Center Thailand) ในการ
ส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก
พิเศษที่มารับบริการจาก
สถาบันฯ ทั้งในด้านภาษา
การปรับตัวในสังคม ความ
2. นักดนตรีบาบัด
ฉลาดทางอารมณ์ และการ
ช่วยเหลือตนเองใน
ชีวิตประจาวัน ได้แสดง
ความสามารถของตัวเอง และ
สื่อสารให้สังคมได้รับรู้ รวมถึง
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ด้านละครและ
ดนตรีบาบัดกับเครือข่าย
ภายใน และต่างประเทศ

จานวน
ที่มีอยู่

จานวนที่ขอเพิ่ม
57
58 59

0

5

0

0

0

6

4

0

เหตุผลความจาเป็น

ปฏิบัติงานดาเนินกิจกรรมละคร
บาบัด, วางแผนการแก้ไขพัฒนาการ
ของเด็กผ่านกิจกรรมละครบาบัดเป็น
รายบุคคล และรายกลุ่ม รวมถึงให้
คาปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการปรับ
พฤติกรรมของเด็ก
ปฏิบัติงานดาเนิ10นกิคน
จกรรมดนตรี
บาบัด, วางแผนการแก้ไขพัฒนาการ
ของเด็กผ่านกิจกรรมละครดนตรี
บาบัดเป็นรายบุคคล และรายกลุ่ม
รวมถึงให้คาปรึกษาแก่ผู้ปกครองใน
การปรับพฤติกรรมของเด็ก
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งาน/โครงการ
กลุ่ม Excellence
Center
3. ศูนย์การบาบัดแบบ
บูรณาการ โดยละคร
บาบัด ดนตรีบาบัด และ
ศิลปะบาบัด
(Interact Center
Thailand) (ต่อ)

ผลผลิต

วิชาชีพ

จานวน
ที่มีอยู่

จานวนที่ขอเพิ่ม
57
58 59

3. นักศิลปะบาบัด

0

2

0

0

4. นักออกแบบท่าเต้น

0

2

0

0

เหตุผลความจาเป็น
ปฏิบัติงานดาเนินกิจกรรมศิลปะ
บาบัด, วางแผนการแก้ไขพัฒนาการ
ของเด็กผ่านกิจกรรมละครศิลปะ
บาบัดเป็นรายบุคคล และรายกลุ่ม
รวมถึงให้คาปรึกษาแก่ผู้ปกครองใน
การปรับพฤติกรรมของเด็ก
ปฏิบัติงานร่วมกับนักดนตรีบาบัด นัก
ละครบาบัด และนักศิลปะบาบัดใน
การออกแบบท่าเต้นให้แก่เด็กพิเศษ
ที่เข้ารับบริการเป็นรายบุคคล และ
รายกลุ่ม เป็นผู้ส่งเสริมพัฒนาการ
ทางกล้ามเนื้อ ส่งเสริมพัฒนาการ
ทางสังคม และส่งเสริมความมั่นใจใน
ตนเองให้แก่เด็กที่เข้ารับการบริการ
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งาน/โครงการ
กลุ่ม Excellence Center
4. ศูนย์ฝึกอบรม

ผลผลิต

วิชาชีพ

4.1 พัฒนาวารสารวิชาการ
นานาชาติ
-วารสารวิชาการด้าน
1. นักวิจัย
สุขภาพจิตและพัฒนาการ
เด็กได้รับการยอมรับตาม
เกณฑ์ TCI, ACI
2. นักวิเทศสัมพันธ์

4.2 การพัฒนาวิชาการ
-การจัดอบรมตามหลักสูตร
ของสถาบันฯ
-รับคณะศึกษาดูงาน
-ประสานงานวิทยากรให้กับ
หน่วยงานภายนอก
-ให้คาปรึกษาในการจัด
อบรม

1.นักพัฒนาทรัพยากร
บุคคล
2.เจ้าพนักงานธุรการ
3.นักประชาสัมพันธ์/
นักการตลาด
4.เจ้าพนักงานโสต

จานวนที่
มีอยู่

จานวนที่ขอเพิ่ม
57
58
59

เหตุผลความจาเป็น

0

1

0

0

นักวิจัยสามารถพัฒนาบทความ
วิชาการสู่ระดับสากล

0

1

0

0

นักวิเทศสัมพันธ์สามารถ
ประสานงานความร่วมมือกับ
ต่างประเทศในการจัดทา
วารสารวิชาการในระดับสากล

1

1

0

1

0

0

1

1

0

0

1

0

0

0

1

0

-จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมให้เป็น
รูปธรรมชัดเจน
-จัดอบรมตามหลักสูตรของ
สถาบันฯให้ต่อเนื่องทุกปี
-มีผู้รับผิดชอบในการดาเนินการ
ด้านการอบรมของสถาบันฯสู่
ความเป็นเลิศ
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งาน/โครงการ

ผลผลิต

กลุ่ม Excellence Center
5.ศูนย์บริหารจัดการความ
เป็นเลิศด้านเด็กพัฒนาการ 1.วางแผน ควบคุม กากับ
ล่าช้า
ติดตามการดาเนินมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศด้านเด็กพัฒนาการ
ล่าช้าร่วมกับผู้บริหารและฝ่าย
แผนงาน
2.กระตุ้น ติดตามการศึกษา
วิเคราะห์วิจัย เพื่อพัฒนา
เกี่ยวกับมาตรฐานของงานความ
เป็นเลิศด้านเด็กพัฒนาการ
ล่าช้า
3.จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

วิชาชีพ

จานวนที่
มีอยู่

1.แพทย์(ปฏิบัติงานด้าน
คลินิกและพัฒนา
คุณภาพ)

1*

จานวนที่ขอเพิ่ม
57
58
59
0

0

0

เหตุผลความจาเป็น

ผู้ปฏิบัติงานเป็นแพทย์*และ
พยาบาล*ปฏิบัติงานด้านคลินิก

2.พยาบาลวิชาชีพ
(ปฏิบัติงานด้านคลินิก
และพัฒนาคุณภาพ)

1*

1*

0

0

3.นักวิจัย

0

1

0

0

4.นักสถิติ

0

1

0

0

5.นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน

0

1

0

0

และศูนย์พัฒนาคุณภาพซึ่งมีการ
ดาเนินงานพัฒนาคุณภาพ HA
ISO และพัฒนาหน่วย งานสู่
ความเป็นเลิศเฉพาะทาง จึง
ต้องการนักวิชาการได้แก่นักวิจัย
นักสถิติ และนักวิเคราะห์
นโยบายและแผนเพื่อสามารถ
วางแผน กระตุ้น กากับ ติดตาม
ให้มีการดาเนินงานด้านวิชาการ
และ การวิจัยร่วมกับสหวิชาชีพ
ให้มีการกากับแผนการ
ดาเนินงาน และงานวิจัย /
เทคโนโลยี หลักสูตร เอกสาร
วิชาการที่ได้มาตรฐาน
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งาน/โครงการ
กลุ่ม Super Specialist Service
1.กลุ่มงานการแพทย์

2. หน่วยประเมินพัฒนาการ

ผลผลิต

วิชาชีพ

- บริการคลินิกเฉพาะทางการ 1.กุมารแพทย์
ดูแลเด็กที่มีปัญหาสุขภาพจิต
และพัฒนาการที่รุนแรง ยุ่งยาก 2.จิตแพทย์เด็กและ
ซับซ้อน เรื้อรัง
วัยรุ่น

จานวนที่
มีอยู่

จานวนที่ขอเพิ่ม
57
58
59

2

0

0

1

1

2

1

0

3.จิตแพทย์

2

0

0

0

4.ประสาทกุมาร
แพทย์

0

1

0

0

5.กุมารแพทย์ด้าน
พัฒนาการเด็กและ
พฤติกรรม

0

1

0

0

1. คัดกรองTDSI 80 รายต่อ
1.พยาบาลวิชาชีพ
เดือน
2. คัดกรองPDDSQ 54 ราย ต่อ 2.ผู้ช่วยเหลือคนไข้
เดือน
3. ประเมินพัฒนาการด้วย
เครื่องมือTDSI 95 รายต่อเดือน

2

1

2

1

1

0

0

0

เหตุผลความจาเป็น
- รองรับการเปิดบริการอาคาร
เทพรัตนราชสุดา
-รองรับการเปิดคลินิก
สุขภาพจิตสาหรับกรณียุ่งยาก
ซับซ้อน รุนแรง เรื้อรัง
-เพื่อศึกษาวิจัยด้านเด็ก
พัฒนาการล่าช้าช่วยดาเนินการ
ด้านบริการและวิชาการในศูนย์
การเรียนรู้การประเมินและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด
– 5 ปี และศูนย์การวินิจฉัย
และบาบัดรักษาโรคออทิสติก
ครบวงจร และเขตบริการ
สุขภาพ
1. จัดตั้งคลินิกต้นแบบการ
บาบัดเด็ก
ออทิสติกอายุน้อยด้วย
โปรแกรม TEACCH
2. บาบัดเด็กออทิสติกอายุน้อย
ด้วยโปรแกรมTEACCH 20 ราย
ต่อเดือน
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งาน/โครงการ

ผลผลิต

วิชาชีพ

2. หน่วยประเมินพัฒนาการ(ต่อ)

4. ให้การปรึกษาผู้ปกครอง 80
ราย ต่อเดือน

3.ศูนย์การพยาบาลผู้ป่วยนอก

1. ผู้ป่วยเฉลี่ย 50 ราย /เดือน 1.พยาบาลวิชาชีพ
2. คลินิกเฉพาะทาง PECS
3. คลินิกเฉพาะทางโรค ADHD 2.ผู้ช่วยเหลือคนไข้
Autism

จานวนที่
มีอยู่

จานวนที่ขอเพิ่ม
57
58
59

4

1

2

0

1

0

0

0

เหตุผลความจาเป็น
3.ร่วมทีมการจัดตั้งศูนย์ARC /
การวินิจฉัยเด็กออทิสติกด้วย
ADOS
4.จัดทาและเปิดหลักสูตรอบรม
PGเด็ก
5.พัฒนาคลินิกต้นแบบการ
ประเมินพัฒนาการด้วย
เครื่องมือTDSI
1.เพื่อดาเนินงานให้บริการ
คลินิกเฉพาะทางที่มีปัญหา
ยุ่งยาก ซับซ้อน เรื้อรัง เป็นโรค
ADHD และ Autism
1.1 Individual Intervention
ด้วยโปรแกรม PECS
1.2 วินิจฉัยด้วย ADOS
2. พัฒนางานวิชาการ เช่น
งานวิจัย
3.สนับสนุนวิทยากร เพื่อถ่าย
ถอดองค์ความรู้ ด้านสุขภาพจิต
และพัฒนาการเด็ก
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งาน/โครงการ

ผลผลิต

วิชาชีพ

จานวน
ที่มีอยู่

จานวนที่ขอเพิ่ม

1. ผู้ป่วยเฉลี่ย 95ราย/วัน
2. อัตราครองเตียง 160
3. กิจกรรมกระตุ้นพัฒนาการ
รายกลุ่ม/รายบุคคล
4. กิจกรรมการกระตุ้น
พัฒนาการด้วยการนวด/ศิลปะ
5. กลุ่มบาบัดทางสุขภาพจิต
สาหรับผู้ปกครอง

1.พยาบาลวิชาชีพ

7

57
1

2.ผู้ช่วยเหลือคนไข้

7

0

0

0

5.ศูนย์สาธิตพัฒนาการเด็กเล็ก 1. ดูแลเด็ก 23-25 ราย ต่อ
เดือน
2. ให้คาปรึกษากับผู้ปกครอง
เรื่องพัฒนาการ
3. ให้การดูแลเด็กที่มีปัญหา
สุขภาพกายและให้คาแนะนา
ผู้ปกครอง
4. ประเมินพัฒนาการเด็ก โดย
ใช้เครื่องมือ TDSI

1.พยาบาลวิชาชีพ

2

0

1

1

2. ผู้ช่วยเหลือคนไข้

6

0

0

0

4.ศูนย์การพยาบาลผู้ป่วยใน

58
2

59
2

เหตุผลความจาเป็น
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการบริการคลินิก
ส่งเสริมพัฒนาการผู้ป่วยและครอบครัว
ที่มีปัญหา ยุ่งยาก ซับซ้อน
2. พัฒนากิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ
ให้ครอบคลุมในหลายรูปแบบและมิติที่
มีความจาเป็นสาหรับเด็กพิเศษ เช่น
โปรแกรมการฝึกรายบุคคล
3.พัฒนางานวิชาการ สนับสนุน
กิจกรรมพิเศษ เช่น วิจัย
. สนับสนุนวิทยากรเพื่อถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านพัฒนาการและสุขภาพจิต
เป็นหน่วยบริการต้นแบบในการดูแล
และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปกติ วัย
แรกเกิด-3ปี
-โปรแกรมส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กไทยเฉพาะราย
-โปรแกรมส่งเสริมพัฒนาการ การ
เล่นแบบกลุ่ม
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งาน/โครงการ
6.กลุ่มงานจิตวิทยา

ผลผลิต

วิชาชีพ

-นักจิตวิทยาคลินิกที่มีความ จิตวิทยาคลินิก
เชี่ยวชาญเฉพาะโรค ได้แก่
Autism LD ADHD และ MR
- เกิดคลินิกทางจิตวิทยา
เฉพาะโรค ทั้ง 4 โรค คือ
Autism LD ADHD และ MR

7.กลุ่มงานการศึกษา 1.จานวนสื่อการสอนคลินิก นักวิชาการการศึกษา
พิเศษ
การศึกษาพิเศษโดยใช้เทคนิค พิเศษ
เฉพาะอย่างน้อย 1 ชุด
2.บริการคลินิกการศึกษา
พิเศษโดยใช้เทคนิคเฉพาะที่
เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละราย
8.กลุ่มงานเภสัช
กรรม

1. Improve quality of
care
2. ผู้ป่วยปลอดภัยในการใช้
ยา
1.เพิ่มคุณภาพงานบริการ
2.จัดทาสื่อให้ความรู้ด้านยา
3.เป็นผู้ช่วยงานวิจัยฯ

จานวน จานวนที่ขอเพิ่ม
เหตุผลความจาเป็น
ที่มีอยู่ 57 58 59
3
2 2 0 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการดาเนินงานเฉพาะโรคหลักทาง
จิตเวช ในกลุ่ม Super Specialist Service ใน 4 กลุ่มโรค
เด็ก ได้แก่โรค Autism LD ADHD และ MR จึงมีความ
จาเป็นที่จะต้องมีจานวนนักจิตวิทยาคลินิกที่เพียงพอตาม
ความเชี่ยวชาญแต่ละด้าน และพัฒนาความรู้ ทักษะ
วิชาชีพให้พร้อมสาหรับทางานร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ใน
การดาเนินงานคลินิกเฉพาะด้าน
2
6 2 2 -รองรับการเพิ่มบริการทางการศึกษาในอาคารเทพ
รัตนราชสุดาในปี 2557
-ผู้รับบริการเป็นผู้ป่วยที่ยุ่งยากซับซ้อนการให้บริการทาง
การศึกษาจาเป็นต้องมีโปรแกรมเฉพาะรายบุคคล

1.เภสัชกร

2

1

1

1

1.เพื่อทางานวิจัยเรื่องยาที่เกี่ยวกับผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหา
ด้านสุขภาพจิตและโรคเกี่ยวกับพัฒนาการล่าช้า

2.เจ้าพนักงานเภสัช
กรรม

0

2

1

1

2.เพื่อปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรม(Pharmaceutical
care) ในการดูแลผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตและ
โรคเกี่ยวกับพัฒนาการล่าช้า
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งาน/โครงการ

ผลผลิต

9.กลุ่มงานทันตกรรม 1. คลินิกปรับพฤติกรรมเด็ก
พิเศษสาหรับการทาฟัน
2. คลินิกบริการทันตกรรม
สาหรับเด็กพิเศษ
3. คลินิกบริการทันตกรรม
ทั่วไป
4. งานวิจัยทางทันตกรรม 2
เรื่อง/3 ปี

วิชาชีพ
1.ทันตแพทย์
2.เจ้าพนักงานทันต
สาธารณสุข

จานวนที่ จานวนที่ขอเพิ่ม
มีอยู่
57 58 59
2
1
0 0
2

2

0

0

เหตุผลความจาเป็น
1. คลินิกบริการทันตกรรมสาหรับเด็กพิเศษ
เนื่องจากทันตแพทย์เพียง 2 ท่าน เจ้าพนักงานทันต
สาธารณสุข 2 ท่าน ในการปฏิบัติบริการทางคลินิกทัน
ตกรรมสาหรับเด็กพิเศษ จาเป็นต้องใช้บุคลากร
ให้บริการ
1. ทันตกรรม 1 คน
2. ผู้ช่วยทันตแพทย์/เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 2 คน
สาหรับนั่งช่วยข้างเก้าอี้ restraint ศีรษะ และผู้ช่วยใน
เรื่อง circulate อุปกรณ์ เครื่องมือ วัสดุ เปิดทุกวัน
จันทร์- ศุกร์
2. คลินิกปรับพฤติกรรมสาหรับเด็กพิเศษทางทันตกรรม
เปิดบริการทุกวัน จันทร์-ศุกร์ ดังนั้น ต้องใช้ทันตแพทย์
1 คน ผู้ช่วยทันตแพทย์/เจ้าหน้าที่ทันตสาธารณสุข 1
คน สาหรับงานวิชาการและงานวิจัย
3. คลินิกบริการทันตกรรมทั่วไป เปิดทุกวัน ตอนบ่าย
จันทร์-พฤหัส ใช้ทันตแพทย์ 2 คน ผู้ช่วยทันตแพทย์/
เจ้าหน้าที่ทันตสาธารณสุข 2 คน
ทันตแพทย์อีก 2 คนและเจ้าหน้าที่ทันตสาธารณสุข 2
คน จัดทาเรื่องเอกสาร,งบ stents เตรียมอุปกรณ์ ใช้
สาหรับวันต่อไป
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งาน/โครงการ
7.กลุ่มงานสังคม
สงเคราะห์

ผลผลิต

วิชาชีพ

ให้บริการคลินิก Psycho
นักสังคมสงเคราะห์
social Clinic, MCATT,
OSCC, บริการด้านจิตสังคม
ในการดูแลผู้ป่วยปัญหา
พัฒนาการและสุขภาพจิตเด็ก
และวัยรุ่น กรณี ผู้ป่วยเรื้อรัง
ยุ่งยาก ซับซ้อน พัฒนา
นวัตกรรมการดูแลผู้ป่วยสมาธิ
สั้น
8.กลุ่มงานฟื้นฟู
ต้นแบบการให้บริการเด็ก
นักกิจกรรมบาบัด
สมรรถภาพ
พัฒนาการล่าช้าที่มีภาวะ
- งานกิจกรรมบาบัด บกพร่องทางระบบประสาท
รับสัมผัส (SPD: Sensory
Processing Disorder)แบบ
บูรณาการ

จานวนที่ จานวนที่ขอเพิ่ม
มีอยู่ 57 58 59
3
2 1
1

4

3

3

4

เหตุผลความจาเป็น
-พัฒนาความเป็นเลิศในการให้บริการคลินิก Psycho
social Clinic, MCATT, OSCC, รับผิดชอบด้านจิต
สังคมในการดูแลผู้ป่วยปัญหาพัฒนาการและ
สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น กรณี ผู้ป่วยเรื้อรัง ยุ่งยาก
ซับซ้อน
- พัฒนานวัตกรรมการดูแลผู้ป่วยสมาธิสั้น ที่ยุ่งยาก
ซับซ้อน ด้วยสติบาบัด
ภาวะบกพร่องทางระบบประสาทรับสัมผัส (SPD:
Sensory Processing Disorder) เป็นภาวะซ่อนอยู่ใน
เด็กพัฒนาการล่าช้าแต่ละราย ซึ่งภาวะนี้เป็นตัว
ขัดขวางไม่ให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้น แต่ปัจจุบันพบว่า
มีผู้รับรู้และเข้าใจภาวะนี้ในประเทศไทยน้อยมาก
ดังนั้นเพื่อให้เด็กพัฒนาการล่าช้าที่มีภาวะบกพร่องทาง
ระบบประสาทรับสัมผัสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและ
ประชาชนทั่วไปและผู้เกี่ยวข้องมีความตระหนักรู้ถึง
ภาวะเหล่านี้จึงควรมีต้นแบบในการเรียนรู้และจัดการ
ตามโครงการนี้และเพื่อให้เพียงพอต่ออัตราการเพิ่มขึ้น
ของผู้รับบริการจึงควรเพิ่มอัตรานักกิจกรรมบาบัดตาม
จานวนที่นาเสนอ
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งาน/โครงการ
-งานกายภาพบาบัด

-งานอรรถบาบัด

9.ศูนย์ฝึกอบรมโยคะ

ผลผลิต
พัฒนาคลินิกเฉพาะทาง
ได้แก่ Hydro Therapy,
Hippo Therapy, NDT
และVojta งานวิชาการ
งานวิจัย ที่เกี่ยวข้อง
-บริการผู้ป่วยมีปัญหาด้าน
การสื่อความหมาย
-ดาเนินงานด้านวิชาการ
หลักสูตรการฝึกอบรม และ
งานวิจัย
พัฒนาศูนย์ฝึกอบรมโยคะ
สาหรับเด็กที่มีพัฒนาการ
ล่าช้าต้นแบบ

วิชาชีพ
นักกายภาพบาบัด

จานวนที่ จานวนที่ขอเพิ่ม
เหตุผลความจาเป็น
มีอยู่ 57 58 59
2
6 2 2 ในปี 2557 มีบริการทางคลินิกเพิ่มขึ้น 4 คลินิก ได้แก่
Hydro Therapy, Hippo Therapy, NDT และVojta
ในปี 2558 และ 2559 จะเปิดรับบริการในจานวนที่มาก
ขึ้น

นักเวชศาสตร์การสื่อ
ความหมาย

2

1.นักวิทยาศาสตร์การ
กีฬา
2.นักกายภาพบาบัด

0

2

0

0

0

1

0

0

3.นักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

0

1

0

0

10.ศูนย์บริหารจัดการ ประสานงานบริการผู้ป่วย นักจัดการงานทั่วไป
Super Specialist กรณีที่มีความยุ่งยาก
Service
ซับซ้อน รุนแรง เรื้อรังให้มี
การดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง

-

2

1

2

1

-เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยครอบคลุม 80 ราย/เดือน
ต่อผู้บาบัด 1 คน
-มีงานวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่องต่อ 2 ปี
-มีการฝึกอบรมหลักสูตรการสื่อความหมายเบื้องต้นแก่
บุคลากรสาธารณสุขและผู้ปกครอง
-นักวิทยาศาสตร์การกีฬา นักกายภาพบาบัดทางาน
ร่วมกันเพื่อพัฒนาหลักสูตรโยคะ การวิจัยและพัฒนา
โยคะสาหรับเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า
-นักพัฒนาทรัพยากรบุคคลสามารถบริหารจัดการอบรม
และพัฒนาสหวิชาชีพในการพัฒนาความรู้ด้านโยคะ
สาหรับเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า
ปฏิบัติงานด้านการจัดการเอกสาร, งานสารบรรณ, งาน
เวชระเบียน, และทาหน้าที่ประสานงานกับทีมสหวิชาชีพ
และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติงานร่วมกันใน
การดูแลรักษาผู้ป่วยกรณีที่มีความยุ่งยาก ซับซ้อน
รุนแรง เรื้อรัง
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งาน/โครงการ
กลุ่ม Area Health Board

ผลผลิต
ผลักดันงานพัฒนาการ
เด็กและสุขภาพจิตเด็ก
และวัยรุ่นในพื้นที่เขต
บริการสุขภาพ

วิชาชีพ
1. จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
(ปฏิบัติงานทางคลินิกและ
AHB)
2. นักสังคมสงเคราะห์

3. พยาบาลสุขภาพจิตและ
จิตเวช
. นักกายภาพบาบัด

จานวนที่
มีอยู่
0

จานวนที่ขอเพิ่ม
57
58
59
1
0
0

0

1

1

1

2

3

1

1

0

1

1

1

เหตุผลความจาเป็น
ร่วมวางแผนประสานงานกับ
แพทย์ในพื้นที่ (รับผิดชอบ 3
เขตบริการสุขภาพ
ประสานเครือข่าย/รับผิดชอบ
ประเด็นจิตสังคม และ Psycho
social Clinic , งาน MCATT
และ DHS โดยบูรณาการงานลง
ในพื้นที่พัฒนาระบบการดูแล
ด้านสังคมจิตใจในเครือข่าย
บริการ
ประสานกับเครือข่ายสุขภาพจิต
ในพื้นที่/รับผิดชอบโครงการ
พัฒนาเครือข่ายในพื้นที่
ประสานกับนักกายภาพใน
คลินิกกายภาพของเครือข่าย
บริการในการดาเนินงาน
โครงการจัดหาอุปกรณ์และ
เครื่องช่วยสาหรับเด็กสมอง
พิการ
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งาน/โครงการ
กลุ่มอานวยการ
1.ฝ่ายบริหารทั่วไป
-งานสารบรรณ
-งานการเจ้าหน้าที่
-งานซ่อมบารุง
-งานยานพาหนะและสื่อสาร
-งานซักฟอกและตัดเย็บ
2.ฝ่ายการเงินและบัญชีและพัสดุ
-งานการเงิน
-งานบัญชี
-งานพัสดุ
-งานสิทธิประโยชน์
3.ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ
-งานแผนงาน
-งานติดตามและสารสนเทศ
-งานเวชระเบียน
4.ฝ่ายโภชนาการ
-งานบริการอาหาร

ผลผลิต
สนับสนุนงานปฏิบัติงาน
1. กลุ่ม Excellence
Center
2. กลุ่ม Super
Specialist Service
3. กลุ่ม Area Health
Board

วิชาชีพ

จานวนที่
มีอยู่
1.นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
0
1 คน
2.เจ้าพนักงานธุรการ 1 คน
1
3.นักวิชาการการเงินและ
1(พนง.
บัญชี 2 คน
ราชการ)
4.เจ้าพนักงานการเงินและ
0
บัญชี 1 คน
5.นักวิชาการพัสดุ 2 คน
0
6.เจ้าพนักงานพัสดุ 1 คน
1
7.นักโภชนากร 1 คน
0
8.นักวิเคราะห์นโยบายและ
0
แผน 2 คน
9.นักสถิติ 1 คน
0
10.นักวิชาการคอมพิวเตอร์
0
2 คน
11.นายช่างเทคนิค 1คน
1

จานวนที่ขอเพิ่ม
57
58
59
1
0
0
1
2

0
0

0
0

2

0

0

2
2
1
2

0
0
0
0

0
0
0
0

1
2

0
0

0
0

1

0

0

เหตุผลความจาเป็น
ตาแหน่งที่ขอเพิ่ม แต่เดิม
สถาบันมอบหมายงานให้
ลูกจ้างประจาและลูกจ้าง
ชั่วคราว ปฏิบัติงานของกลุ่ม
อานวยการเป็น โดยที่เมื่อเทียบ
ภาระงานที่ได้รับมอบหมายกับ
และความก้าวหน้าของ
ผู้ปฏิบัติงาน ไม่คล้องกันเทียบ
กับเงินค่าจ้างที่ได้รับ ทาให้ขาด
ขวัญ กาลังใจและแรงกระตุ้นใน
การปฏิบัติงาน ประกอบกับ
นโยบายของรัฐบาลในเรื่องค่า
ครองชีพและโครงสร้างการ
บริหารงานเพื่อมุ่งสู่ความเป็น
เลิศขององค์กร ซึ่งได้มีการปรับ
ตามการปฏิรูป
กระทรวงสาธารณสุข ทาให้
ภาระงานสนับสนุนยิ่งต้องมีส่วน
สาคัญและมีเพิ่มเพื่อให้
1. กลุ่ม Excellence Center
2. กลุ่ม Super Specialist
Service
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งาน/โครงการ
กลุ่มอานวยการ(ต่อ)

ผลผลิต

วิชาชีพ

จานวนที่
มีอยู่

จานวนที่ขอเพิ่ม
57
58
59

เหตุผลความจาเป็น
3. กลุ่ม Area Health Board
ปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์การแห่งความเป็นเลิศ
รวมทั้งผู้รับบริการได้รับ
ประโยชน์สูงสุด

71

สรุปการขอเพิ่มอัตรากาลังจาแนกตามสายงาน
ลาดับที่
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ตาแหน่ง
แพทย์
- กุมารแพทย์
- จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
-จิตแพทย์
-ประสาทกุมารแพทย์
-กุมารแพทย์ด้านพัฒนาการเด็กและพฤติกรรม
รวมแพทย์
ทันตแพทย์
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
เภสัชกร
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
พยาบาลวิชาชีพ
นักจิตวิทยาคลินิก
นักสังคมสงเคราะห์
นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย
นักกิจกรรมบาบัด
นักกายภาพบาบัด
นักวิชาการศึกษา

อัตราเดิม (คน)
2
1
2
0
0
5
2
2
2
0
25
3
3
2
4
2
1

2557

จานวนที่ขอเพิ่ม (คน)
2558

2559

0
2
0
1
1
4
1
2
1
2
7
3
3
2
3
8
0

0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
8
2
2
2
3
3
1

1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
5
0
2
1
4
3
0
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ลาดับที่
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

ตาแหน่ง
นักวิชาการศึกษาพิเศษ
นักวิจัย
นักสถิติ
นักวิชาการเผยแพร่
เจ้าพนักงานธุรการ
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเทศสัมพันธ์
นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นักประชาสัมพันธ์/นักการตลาด
เจ้าพนักงานโสตฯ
นักละครบาบัด
นักดนตรีบาบัด
นักศิลปะบาบัด
นักออกแบบท่าเต้น
นักวิทยาศาสตร์การกีฬา
นักวิชาการการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นักวิชาการพัสดุ
เจ้าพนักงานพัสดุ

อัตราเดิม (คน)
2
0
0
0
1
2
0
0
1
0
1
0
10 คน
0
0
0
0
1
0
0
1

2557
6
2
2
1
1
2
3
1
3
0
0
5
6
2
2
2
2
2
2
2

จานวนที่ขอเพิ่ม (คน)
2558
2
1
1
0
1
0
0
0
0
1
1
0
4
0
0
0
0
0
0
0

2559
2
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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ลาดับที่
33
34
35

ตาแหน่ง
นักโภชนาการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายช่างเทคนิค
รวม
รวมจานวนที่ขอเพิ่มปี 2557-2559

อัตราเดิม (คน)
0
0
1

2557
1
2
1
90

จานวนที่ขอเพิ่ม (คน)
2558
0
0
0
35
147 คน

2559
0
0
0
22
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