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รายนามผูอํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร 

ณ  วันที่  30 กันยายน  2558 
 

ลําดับ ชื่อ – สกุล ระยะเวลา ตําแหนง 

1 

 

2 

นายสุวัฒน  มหัตนรัินดรกุล 

 

นายสมัย  ศริิทองถาวร 

ก.ค.2537-พ.ย.2537 

 

พ.ย. 2537 - ปจจุบัน 

ผูอํานวยการ 

ศูนยสงเสริมพัฒนาการเด็กภาคเหนอื 

ผูอํานวยการ 

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร 
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พื้นที่รับผิดชอบของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร 

ครอบคลุมพื้นท่ีทั่วประเทศไทย 
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สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร  กรมสุขภาพจติ  กระทรวงสาธารณสุข 

 

วสัิยทัศน 

เปนองคกรท่ีมคีวามเปนเลิศดานเดก็พัฒนาการลาชาระดับสากล 
 

พันธกิจ (Mission) 

1.  เปนศนูยเชี่ยวชาญเฉพาะดานเดก็พัฒนาการลาชา 

2.  ศกึษาวเิคราะหวจัิย เพ่ือพัฒนาเกี่ยวกับมาตรฐานของงานความเปนเลศิดานพัฒนาการ

เด็กลาชา 

3.  ใหบริการดานการสงเสริม รักษา ฟนฟู ดานสขุภาพจติดานจติเวชเดก็และวัยรุน และ

พัฒนาการเด็กท่ีมคีวามยุงยาก ซับซอน รุนแรง เร้ือรัง 

4.  พัฒนาเขตบริการสุขภาพเพ่ือสงเสริมใหเด็กและครอบครัวสามารถดูแลตนเองได 

5.  ประสานความรวมมอืดานสขุภาพจติ และพัฒนาการเด็ก เครือขายผูพิการ  และ 

 ดอย โอกาสท้ังภาครัฐและเอกชน และองคกรท้ังภายในและตางประเทศ 
 

ขอบเขตบริการ (Scope of service) 

ใหบริการสงเสริมสุขภาพจิตและพัฒนาการเดก็อายุตั้งแตแรกเกดิถงึ 15 ปและครอบครัว

ครอบคลมุท้ังประเทศถายทอดองคความรูดานสขุภาพจิตและพัฒนาการเด็กท้ังภาครัฐและเอกชน 
 

เปาประสงค (Goal) 

เปาหมาย 1 : เด็กกลุมเสี่ยงที่มพัีฒนาการไมสมวัยมพัีฒนาการดขีึ้นหลังไดรับการกระตุน

พัฒนาการดวยเคร่ืองมอื DAIM ( เขตสขุภาพท่ี 1 ) 

 ตัวชีวั้ด     รอยละ 70 ของเด็กท่ีมพีัฒนาการไมสมวัยมพัีฒนาการดขีึ้นหลัง  

 ไดรับการกระตุนพัฒนาการดวยเคร่ืองมอื DAIM (เขตสขุภาพท่ี 1) 

 

เปาหมาย 2:  เด็กกลุมปกติท่ีมกีารพัฒนาการไมสมวัยมพัีฒนาการกาวหนาหลัง ไดรับการ

กระตุนพัฒนาการดวยเคร่ืองมอื DSPM ( เขตสขุภาพที่ 1 ) 

 ตัวชีวั้ด     รอยละ 80 ของเด็กปกตท่ีิมพัีฒนาการไมสมวัยมพัีฒนาการกาวหนาหลัง

ไดรับการกระตุนพัฒนาการดวยเคร่ืองมอื DSPM  (เขตสุขภาพท่ี 1)  
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  ยุทธศาสตรสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร 

ปงบประมาณ 2557-2559 

 

ยุทธศาสตรที่ 1  พัฒนาศูนยความเปนเลิศเฉพาะทางดานการดูแลเด็กท่ีมพัีฒนาการลาชา 

เปาประสงค  

- ศูนยความเปนเลศิ 

- พัฒนาเทคโนโลยีดานสุขภาพจิตและพัฒนาการเด็กในระดับสากล 

- งานวิจัยมมีาตรฐานไดรับการยอมรับทางวชิาการ 

- มหีลักสูตรภาษาอังกฤษสามารถ Training ในระดับนานาชาต ิ(international training) 

- พัฒนาเปนวารสารวชิาการนานาชาต ิ

 

ยุทธศาสตร 2  พัฒนาคุณภาพบริการเด็กทีม่ปีญหาสขุภาพจติและพัฒนาการที่รุนแรง ยุงยาก        

    ซับซอน เร้ือรัง 

เปาประสงค 

- มบีริการที่มคุีณภาพและธํารงรักษาอยางย่ังยนื 

- ผูปวยทีม่ปีญหารุนแรง ยุงยาก ซับซอน เร้ือรัง ไดรับการชวยเหลอือยางมปีระสทิธิภาพ 

- พัฒนาตนแบบบริการเฉพาะโรค Autism/ ADHD/ LD/ MR 

- มมีาตรฐานการดูแลเด็กทีม่ปีญหาสขุภาพจติและพัฒนาการที่ รุนแรง ยุงยาก ซับซอน เร้ือรัง 

 

ยุทธศาสตรที ่ 3  เสริมสรางศักยภาพของเขตบริการสขุภาพดานการจัดบริการจิตเวชเดก็และวัยรุน 

และพัฒนาการเด็ก  

เปาประสงค   

- เขตบริการสุขภาพท่ี 1 ระดับ รพช./ รพท./ รพศ. มกีารจัดบริการจติเวชเดก็และวัยรุนอยางมี

คุณภาพไดมาตรฐาน 

- เขตบริการสุขภาพท่ี 1 มศัีกยภาพในการดูแลเด็กท่ีมคีวามบกพรองทางสตปิญญา/ Autistic/ 

ADHD/ พัฒนาการลาชา   
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ยุทธศาสตรที่  4  พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรและสมรรถนะบุคลากร 

เปาประสงค   

- มโีครงสรางองคกรท่ีสอดคลองกบันโยบายกรมฯ และสามารถดําเนนิงานได 

- พัฒนาสมรรถนะบุคลากรใหดําเนนิงานไดอยางมคุีณภาพและมคีวามสุขในการทํางาน 

    พัฒนาฐานขอมูล 

- พัฒนาระบบบริหารองคกร 
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ขอมูลพื้นฐาน 
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ความเปนมาของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร 

 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร เดมิชือ่ศูนยสงเสริมพัฒนาการเดก็ภาคเหนอืมปีระวัติ

ความเปนมาดังนี้ 

 พ.ศ.2531 นายแพทยณรงค  สดดุ ี อธบิดกีรมการแพทยขณะนัน้ไดทําเร่ืองขอท่ีดนิดานหลัง

โรงพยาบาลนครพิงค จํานวน 21 ไร 92 ตารางวา กับ นายแพทยอําพล  ศริิบุญมา ผูอํานวยการ

โรงพยาบาลนครพิงค เพื่อใหแพทยหญงิวัณรุณี  คมกฤส ผูอํานวยการโรงพยาบาลราชานุกูลทํา

โครงการกอตั้งศูนยบริการปญญาออนภาคเหนือ 

พ.ศ.2533 นายแพทยสจิุนต  ผลากรกุล  อธิบดกีรมการแพทยไดมอบหมายใหแพทยหญิง 

ชวาลา  เธียรธน ู ผูอํานวยการโรงพยาบาลราชานุกูล ประสานงานกับ พล.ท.วิโรจน  แสงสนทิ 

เจากรมกจิกรรมพลเรือนทหารบกขณะนั้น เพ่ือขอท่ีดนิกองพันพัฒนาท่ี 3 ใชทําเปนถนนทาง    

เขา–ออก ดานถนนเชยีงใหมแมริมถงึถนนคลองชลประทาน 

 พ.ศ.2536 กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข จัดสรรงบประมาณเปนคากอสรางอาคาร

และสิ่งกอสรางอื่น ๆ จํานวน 127,999,800 บาท  

 พ.ศ.2538 จังหวัดเชยีงใหมไดเปนเจาภาพจัดการแขงขนักฬีาซเีกมส คร้ังที ่ 18 นายวรีะชัย                

แนวบุญเนียร ผูวาราชการจังหวัดเชยีงใหม ใหขยายถนนเลยีบคลองชลประทานซึ่งผานหนาสนาม            

กฬีา  700  ป   

- พระสุนทรราชมานติเถร  ประสานการจัดตัง้  กองทุนราชมานติสงเคราะห 

- นายวัชระ ตันตรานนท ประสานการจัดตัง้มลูนธิศูินยสงเสริมพัฒนาการเดก็ภาคเหนือ  

(มูลนธิพัิฒนาการเด็กราชนครินทร) 

- นายแพทยชูทิตย  ปานปรีชา  อธิบดกีรมสขุภาพจิต  ไดจัดสรรอัตรากําลังขาราชการ 

และงบประมาณสนับสนนุในการดําเนนิงานของศูนยสงเสริมพัฒนาการเดก็ภาคเหนอื 

16 มกราคม 2539 สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี เสดจ็พระราชดําเนนิทรงเปน

องคประธานในพิธีเปดศูนยสงเสริมพัฒนาการเดก็ภาคเหนอื ท่ีตัง้ 196 หมู4 ถนนโชตนา ตําบลดอน

แกว อําเภอแมริม จังหวัดเชยีงใหม ( 50180 ) 

พ.ศ.2540  ไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก The Grant Assistance for Grassroots Projects 

(ประเทศญ่ีปุน)  ในการสรางหองสมดุของเลน (Toy Library) ภายในศูนยสงเสริมพัฒนาการเด็ก

ภาคเหนอื   

พ.ศ.2546 ไดรับพระกรุณาโปรดเกลาจาก สมเดจ็พระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา            

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร พระราชทานนามใหมแกศนูยสงเสริมพัฒนาการเดก็ภาคเหนอื

เปน“ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร ” 
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29 สิงหาคม 2550 นายแพทยวัลลภ ไทยเหนอื รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข                 

เปนประธานในพิธเีปดอาคารฝกอบรมเด็กและครอบครัวเฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ                       

เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร อาคารสรางดวยเงินบริจาคจํานวน 

2,808,500 บาท   

พ.ศ. 2556 ทรงพระราชทานนามอาคารพัฒนาการทางสมองและรางกาย และพฤตกิรรม

ของเด็กดวยโอกาสเปน “อาคาร เทพรัตนราชสุดา” 

9  กรกฎาคม 2558 สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราช

ดําเนนิทรงเปนองคประธานในพิธีเปดอาคารเทพรัตนราชสดุา สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร 

ที่ตั้ง 196 หมู 10 ถนนโชตนา ตําบลดอนแกว อําเภอแมริม จังหวัดเชยีงใหม ( 50180 

 
 

 

 

สถานท่ีต้ัง  เลขท่ี 196 หมู 10 ถ.โชตนา ต.ดอนแกว อ.แมรมิ จ.เชยีงใหม 50180 

โทรศัพท    053-908300-449    โทรสาร  053-908330 

เว็บไซดของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร  www.ricd.go.th 

E-mail : plan.ricd@gmail.com 
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กลุมอํานวยการ 

นางสาวรุงเรือง  มหาไม 

กลุมบรกิารทางการแพทย 

พญ.กาญจนา  คูณรังษีสมบูรณ  

กลุมการพยาบาล 

นางลัดดาวัลย  พบิลูย 

-  ฝายบริหารทั่วไป 

-  ฝายการเงนิและพัสดุ 

-  ฝายโภชนาการ 

-   กลุมงานการแพทย 

-   กลุมงานผูปวยนอก 

-   กลุมงานผูปวยใน 

-   กลุมงานการศึกษาพิเศษ 

-   กลุมงานทันตกรรม 

-   กลุมงานจติวิทยา 

-   กลุมงานสังคมสงเคราะห 

-   กลุมงานเทคนิคบรกิาร 

-   กลุมงานเภสัชกรรม 

-   กลุมงานฟนฟูสมรรถภาพ 

      

กลุมแผนงานและสารสนเทศ 

ทพญ. นงลักษณ  พงศทวีบญุ 

 

คณะกรรมการบรหิารสถาบัน ฯ 

-  งานการพยาบาลผูปวยนอก 

-  งานการพยาบาลผูปวยใน 

-  งานการพยาบาลสุขภาพจิตชุมชน 

-  งานการพยาบาลศูนยสาธิตพัฒนาการเด็กเล็ก 

-  สนง. กลุมการพยาบาล 

-  งานสนับสนุนพัฒนาวิชาการ 

-  งานแผนงานและประเมนิผล 

-  งานหองสมุดของเลน 

-  ฝายแผนงานและประเมนิผล 

-  ฝายขอมูลและสารสนเทศ 

องคกรเอกชน Wheels of hope 

กลุมพัฒนาสขุภาพจติชมุชน 

นางศภุคัพิมล  ปาแปง 

- งานสุขภาพจติชุมชน 

 

กลุมพัฒนาวิชาการ 

พ.ญ.ชุตินาถ ศักรนิทรกุล 

งานพัฒนาคุณภาพ 

พญ.ดวงกมล ตัง้วริิยะไพบูลย 

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร 
     นายแพทยสมัย   ศิริทองถาวร 

สํานักงานพัฒนาคุณภาพ 

พญ.ดวงกมล ตัง้วริิยะไพบูลย 

งานพัฒนาเกณฑมาตรฐานบรกิารจติ

เวชเฉพาะทาง (Excellence Center) 

พญ.ดวงกมล ตัง้วิริยะไพบูลย 

โครงสรางการบรหิารสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครนิทร 

- กลุมงานพัฒนาเทคโนโลยดีานสุขภาพจติ 

- กลุมงานฝกอบรม / ศกึษาดูงาน 

- กลุมงานเผยแพรเทคโนโลยแีละ

ประชาสัมพนัธ / โสตทศันูปกรณ 

- งานหองสมดุ 

- กลุมงานวิจัย 
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สรุปอัตรากําลังเจาหนาท่ี จําแนกตามสายงาน 

 

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครนิทร  กรมสขุภาพจติ 

 

 

  ขาราชการ             

ลําดับ ตําแหนงขาราชการ 
อัตรา

เต็ม 

อัตรา

วาง 
บรรจ ุ ยมืมา ยมืไป ลาศกึษา 

ปฏบิัตงิาน

จรงิ 

1 แพทย 6 1  - 2  -  - 6 

2 ทันตแพทย 2  -  - 1  - 1 2 

3 เภสชักร 1  -  - 1  -  - 2 

4 พยาบาลวิชาชพี 27 1  - 3 1  - 27 

5 นักจติวิทยาคลนีิค 2  -  - 1 - - 3 

6 นักจติวิทยา 1  -  -  -  -  - 1 

7 นักสังคมสงเคราะห 3  -  - - - - 3 

8 นักกายภาพบําบัด 1  -  - - - - 1 

9 นักวชิาการศกึษาพิเศษ 2  -  - - - - 2 

10 นักกจิกรรมบําบัด 2  -  - 3 1 0 4 

11 เจาพนักงานอาชวีบําบัด 1 1  - - - - 0 

12 นักเทคนคิการแพทย 1  -  - - - - 1 

13 จพง. วทิยาศาสตรการแพทย 1  -  - - - - 1 

14 นักรังสกีารแพทย 1  -  - - - - 1 

15 เจาพนักงานทันตสาธารณสุข 2  -  - - - - 2 

16 นักจดัการงานท่ัวไป 2 1  - - - - 1 

17 เจาพนักงานธุรการ  1  -  - - - - 1 

18 เจาพนักงานพัสด ุ 1  -  - - - - 1 

19 นายชางเทคนคิ 1  -  - - - - 1 

20 โภชนากร 1  -  - - - - 1 

21 เจาพนักงานโสตทัศนศกึษา 1  -  - - - - 1 

22 เจาหนาที่เวชสถติ ิ 1  -  - - - - 1 

23 นักเวชศาสตรสือ่ความหมาย 1  -  -  -   -  - 1 

 

รวมขาราชการ 62 4 0 11 2 1 64 
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พนักงานราชการ               

ลําดับ ตําแหนงพนักงานราชการ 
อัตรา

เต็ม 

อัตรา

วาง 
บรรจ ุ ยมืมา ยมืไป 

ลา

ศกึษา 

ปฏบิัติงาน

จรงิ 

1 นักวชิาการเงินและบัญช ี 1  -  -  -  -  - 

2 นักกายภาพบําบัด 1  -  -  -  -  - 1 

3 นักวชิาการศกึษา 1  -  -  -  -  - 1 

4 เภสชักร 1  -  -  -  -  - 1 

5 พยาบาลวิชาชพี 2  -  -  -  -  - 2 

6 นักเวชศาสตรการสื่อความหมาย 1  -  -  -  -  - 1 

7 แพทยแผนไทย 1  -  -  -  -  - 1 

  รวมท้ังสิ้น 8 0 0 0 0 0 8 

                  

  ลูกจางประจํา               

ลําดับ ตําแหนงลูกจางประจํา 
อัตรา

เต็ม 

อัตรา

วาง 
บรรจ ุ ยมืมา ยมืไป 

ลา

ศกึษา 

ปฏบิัติงาน

จรงิ 

1 พนักงานชวยเหลอืคนไข 5  -  -  -  -  - 5 

2 พนักงานพิมพ 1  -  -  -  -  - 1 

3 พนักงานการเงินและบัญช ี 2  -  -  -  -  - 2 

4 ผูชวยพยาบาล 5  -  -  -  -  - 5 

5 พนักงานธุรการ 2  -  -  -  -  - 2 

6 พนักงานพัสด ุ 2  -  -  -  -  - 2 

7 พนักงานหองสมดุ 1  -  -  -  -  - 1 

8 พนักงานสถติ ิ 2  -  -  -  -  - 2 

9 ชางไฟฟา 1  -  -  -  -  - 1 

10 ชางปูน 1  -  -  -  -  - 1 

11 ชางเชือ่ม 1  -  -  -  -  - 1 

12 ชางส ี 1  -  -  -  -  - 1 

13 พนักงานขบัรถ 2  -  -  -  -  - 2 

  รวมท้ังสิ้น 26 0 0 0 0 0 26 
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  พนักงานกระทรวงสาธารณสุข             

ลําดับ ตําแหนง 
อัตรา

เต็ม 

อัตรา

วาง 
บรรจ ุ ยมืมา ยมืไป 

ลา

ศกึษา 

ปฏบิัตงิาน

จรงิ 

1 นักกายภาพบําบัด 4  -  -  -  -  - 4 

2 นักกจิกรรมบําบัด 4 1  -  -  -  - 3 

3 นักจดัการงานท่ัวไป 4  -  -  -  -  - 4 

4 นักจติวิทยา 3  -  -  -  -  - 3 

5 นักจติวิทยาคลนิิก 1  -  -  -  -  - 1 

6 นักวเิคราะหนโยบายและแผน 5  -  -  -  -  - 5 

7 นักวชิาการพัสด ุ 2  -  -  -  -  - 2 

8 นักวชิาการศกึษา 1  -  -  -  -  - 1 

9 นักวชิาการศกึษาพิเศษ 8  -  -  -  -  - 8 

10 เจาพนักงานการเงินและบัญช ี 1  -  -  -  -  - 1 

11 เจาพนักงานธุรการ 1  -  -  -  -  - 1 

12 

เจาพนักงานเผยแพร

ประชาสัมพันธ 2 1  -  -  -  - 1 

13 พนักงานชวยเหลอืคนไข 6 1  -  -  -  - 5 

14 พนักงานบริการ 1  -  -  -  -  - 1 

15 พนักงานประจําหองยา 1  -  -  -  -  - 1 

16 พนักงานประเมนิผล 1  -  -  -  -  - 1 

  รวมท้ังสิ้น 45 3 0 0 0 0 42 

           ลูกจางชั่วคราว               

ลําดับ ตําแหนง 
อัตรา

เต็ม 

อัตรา

วาง 
บรรจ ุ ยมืมา ยมืไป 

ลา

ศกึษา 

ปฏบิัตงิาน

จรงิ 

1 พนักงานชวยเหลอืคนไข 1  -  -  -  -  - 1 

2 นักจติวิทยา 1  -  -  -  -  - 1 

  รวมท้ังสิ้น 2 0 0 0 0 0 2 
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  ลูกจางชั่วคราวรายคาบ             

ลําดับ 
ตําแหนงลูกจางชัว่คราว

รายคาบ 
อัตราเต็ม 

อัตรา

วาง 
บรรจ ุ ยมืมา ยมืไป 

ลา

ศกึษา 

ปฏบิัตงิาน

จรงิ 

1 นักกายภาพบําบัด 5  -  -  -  -  - 5 

2 นักกจิกรรมบําบัด  5  -  -  -  -  - 5 

3 นักวชิาการศกึษาพิเศษ 12  -  -  -  -  - 12 

4 นักจติวิทยา 1  -  -  -  -  - 1 

5 ผูชวยนกัวิชาการศกึษา 3  -  -  -  -  - 3 

6 

ผูชวยนกัวิชาการศกึษา

พิเศษ 2  -  -  -  -  - 2 

7 นักวชิาการศกึษา 3  -  -  -  -  - 3 

  รวมท้ังสิ้น 31 0 0 0 0 0 31 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

  

 

 

 

 

 

สวนที่ 2 

ผลการปฏบิตัริาชการ 
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ผลการปฏิบัติราชการ 

ตามคํารับรอง  การปฏิบัติราชการ 
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ผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏบิัตริาชการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

ตัวชีวั้ดผล 

การปฏบิัตริาชการ 

หนวยวัด 

น้ําหนัก

(รอย

ละ) 

เปา 

หมาย 

(6 เดอืน

แรก) 

ผลการดําเนนิงาน 

( 6 เดอืนแรก) 

ผลการ

ดําเนนิ 

งาน 

คา 

คะแนน 

ท่ีได 

คะแนน 

ถวง 

น้ําหนัก 

มติทิี ่1 มติดิานประสทิธผิล  60   5.0000  

1.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา รพช.  

ใหมรีะบบการเผาระวัง IQ/EQ ในเด็กวัยเรียน

รวมกับโรงเรียนสงเสริมสขุภาพ  

ระดับ 16 5 5.00 

 

5.0000 0.8000 

1.2 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบริการ

สุขภาพจิตและจติเวชสําหรับเดก็และวัยรุนท่ีมี

คุณภาพมาตรฐานใน รพศ./รพท. (ระดับ A 

และ S) และ รพช. (M2) 

ระดับ 11 5 4.75 

 

4.7500 0.5225 

1.3 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาหนวยงาน

ใหมกีารจัดบริการแกผูปวย รุนแรง ยุงยาก 

ซับซอน เร้ือรัง ท้ังในจิตเวชเด็ก/วัยรุน และ

ผูใหญไดอยางมคีุณภาพปลอดภัย 

ระดับ 11 5 5 5.0000 0.5500 

1.4 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาหนวย

บริการจติเวชสูความเปนเลศิเฉพาะทางตาม

เกณฑ Excellence Center 

ระดับ 11 5 5 5.0000 0.5500 

1.4 ระดับความสําเร็จในการตดิตามพัฒนาการ

เด็กกลุมเสี่ยงใน รพศ. / รพท. และ รพช. 

ระดับ 16 5 4.85 4.853 0.7752 

มติทิี ่2 มติดิานคุณภาพการใหบริการ  15   5.0000  

2.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทําขอตกลง

ระดับการใหบริการ   (Sevice Level 

Agreement ) 

 

 

 

ระดับ 10 

 

 

5 5.00 5.0000 0.5000 
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ตัวชีวั้ดผล 

การปฏบิัตริาชการ 
หนวยวัด 

น้ําหนัก 

(รอยละ) 

เปา 

หมาย 

( 6 

เดอืน

แรก) 

ผลการดําเนนิงาน 

( 6 เดอืนแรก) 

ผลการ

ดําเนนิ 

งาน 

คา

คะแนน 

ท่ีได 

คะแนน 

ถวง  

น้ําหนัก 

มติทิี ่3 มติ ิดานประสทิธิภาพของการปฏบัิติราชการ 15   4.8448    

3.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม

มาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ 

รอยละ 4 55 

 

70.94 5.0000 0.2000 

3.2 ระดับความสําเร็จของการดําเนนิการตาม

มาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ 

ระดับ 4 5 

 

5.00 5.0000 0.2000 

3.3 รอยละของผลการดําเนนิกจิกรรมเปนไป

ตามเปาหมายทีก่ําหนดในแผนปฏบัิตกิารของ

หนวยงาน 

รอยละ 3 90 

 

86.12 4.2240 0.1267 

3.4 รอยละของการผานเกณฑคุณภาพการ

บริหารจัดการดานประสทิธภิาพของระบบ

สารสนเทศ 

รอยละ 4 90 97.00 5.0000 0.2000 

มติทิี ่4  มติิดานการพัฒนาองคกร 10   5.0000  

4.1 รอยละของประสิทธิภาพในการจัดสงขอมูล

ดานการแพทยและสขุภาพเขาสูระบบ Data 

Center ผูปวยจิตเวชของกรมสขุภาพจติ 

รอยละ 5 60 65.00 5.0000 0.2500 

4.2 คะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการดําเนินงาน

เพ่ือเสริมสรางสมรรถนะดานการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลของหนวยงาน (HR Scorecard) 

คะแนน 5 5 5.00 5.0000 0.2500 

รวม  100    4.9245 
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ผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏบิัตริาชการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

ตัวชีว้ัดผล 

การปฏบิัติราชการ 

  
เปา 

หมาย 

( 6 เดอืน

หลัง) 

ผลการดําเนนิงาน 

( 6 เดอืนหลัง) 

หนวยวัด น้ําหนัก

(รอย

ละ) 

ผลการ

ดําเนนิ 

งาน 

คา 

คะแนน 

ท่ีได 

คะแนน 

ถวง 

น้ําหนัก 

มติท่ีิ 1 มติดิานประสทิธผิล  65   5.0000  

1.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา รพช. ใหมี

ระบบการเผาระวัง IQ/EQ ในเดก็วัยเรียนรวมกับ

โรงเรียนสงเสริมสขุภาพ 

ระดับ 16 5 5.00 

 

5.0000 0.8000 

1.2 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบ

บริการสุขภาพจิตและจิตเวชสําหรับเด็กและ

วัยรุนท่ีมคีุณภาพมาตรฐานใน รพศ./รพท. 

(ระดับ A และ S) และ รพช. (M2) 

ระดับ 11 5 5.00 

 

5.0000 .5500 

1.3 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาหนวยงาน

ใหมกีารจัดบริการแกผูปวย รุนแรง ยุงยาก 

ซับซอน เร้ือรัง ท้ังในจติเวชเด็ก/วัยรุน และ

ผูใหญไดอยางมคุีณภาพปลอดภัย 

ระดับ 11 5 5.00 5.0000 0.5500 

1.4 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาหนวย

บริการจติเวชสูความเปนเลิศเฉพาะทางตาม

เกณฑ Excellence Center 

ระดับ 11 5 5.00 5.0000 0.5500 

1.5 ระดับความสําเร็จในการติดตามพัฒนาการ

เด็กกลุมเสี่ยงใน รพศ. / รพท. และ รพช. 

ระดับ 16 5 5.00 5.0000 0.8000 

มติท่ีิ 2 มติดิานคุณภาพการใหบริการ  10   5.0000  

2.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทําขอตกลง

ระดับการใหบริการ (Sevice Level Agreement ) 

 

 

 

  

ระดับ 10 5 5.00 5.0000 0.5000 
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ตัวชีว้ัดผล 

การปฏบิัติราชการ 

  
เปา 

หมาย 

( 6 เดอืน

หลัง) 

ผลการดําเนินงาน 

( 6 เดอืนหลัง) 

หนวย

วัด 

น้ําหนัก

(รอย

ละ) 

ผลการ

ดําเนนิ 

งาน 

คา

คะแนน 

ท่ีได 

คะแนน 

ถวง  

น้ําหนัก 

มติท่ีิ 3 มติ ิดานประสทิธภิาพของการปฏบัิตริาชการ 15   5.0000  

3.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม

มาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ 

รอยละ 4 96 

 

100 5.0000 0.2000 

3.2 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม

มาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ 

ระดับ 4 5 

 

5.00 5.0000 0.2000 

3.3 รอยละของผลการดําเนนิกจิกรรมเปนไปตาม

เปาหมายทีก่ําหนดในแผนปฏบัิตกิารของ

หนวยงาน 

รอยละ 3 90 

 

100 5.0000 0.1500 

3.4 รอยละของการผานเกณฑคุณภาพการ

บริหารจัดการดานประสทิธิภาพของระบบ

สารสนเทศ 

รอยละ 4 80 97.90 5.0000 0.2000 

มติท่ีิ 4  มติดิานการพัฒนาองคกร 10   5.0000  

4.1 รอยละของประสทิธภิาพในการจัดสงขอมลู

ดานการแพทยและสุขภาพเขาสูระบบ Data 

Center ผูปวยจติเวชของกรมสขุภาพจติ 

รอยละ 5 80 81.25 5.0000 0.2500 

4.2 คะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการดําเนินงาน

เพ่ือเสริมสรางสมรรถนะดานการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลของหนวยงาน (HR Scorecard) 

คะแนน 5 5 5.00 5.0000 0.2500 

รวม  100    5.0000 
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ผลการดําเนินงานตัวชี้วัด 

งานพัฒนาคุณภาพ 
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เคร่ืองชี้วัด 

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร 
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ตัวชี้วัดระดับโรงพยาบาล 

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร 

ลําดับ เครื่องชี้วัด หนวย 
เปา 

หมาย 

ผลการดําเนนิงาน 

2554 2555 2556 2557 2558 

C ดานคลินกิ  (Clinical quality 

indicators) 
  

     

1. รอยละเดก็พัฒนาการลาชามพัีฒนาการดี

ขึ้นตามเกณฑ TDSI (ผูปวยในและผูปวย

รอยละ 80 92.74 86.03 93.00 90.91 93.33 

2. รอยละของเดก็ท่ีมารับบริการมพัีฒนาการ

สมวัยตามเกณฑ TDSI (ศูนยสาธิต

พัฒนาการเด็กเลก็) 

รอยละ 80 84.21 93.55 75.76 88.58 86.95 

3. รอยละผูปกครองท่ีไดรับการฝกสามารถ

สงเสริมพัฒนาการเดก็ท่ีบานโดยใช Home  

Program 

รอยละ 80 83.91 80.50 81.02 81.10 84.00 

4. รอยละของผูปกครองเด็กท่ีไดรับการ

ประเมนิภาวะซมึเศรา(9Q)ไดรับการ

บําบัดรักษามภีาวะซมึเศราลดลง 

รอยละ 80 - - - 100 96.87 

5. รอยละของเดก็ท่ีติดตามเย่ียมบานมี

พัฒนาการดขีึ้น 

รอยละ 80 87 85 90 85 86 

6. ความคลาดเคลื่อนทางยาระดับ E ขึ้นไป  คร้ัง/ป 0 0 0 0 0 0 

7. จํานวนคร้ังการแพยาซ้ํา คร้ัง/ป 0 0 0 1 0 0 

8. การระบาดของโรคที่เฝาระวัง 6 โรค คร้ัง/ป 0 0 1 0 2 0 

9. อัตราเด็กหายออกจากโรงพยาบาล คร้ัง/ป 0 1 0 0 0 0 

10. จํานวนคร้ังของการเกดิภาวะแทรกซอน

ขณะอยูโรงพยาบาล 

คร้ัง/ป < 5 1 1 1 1 0 

11. จํานวนคร้ังท่ีเด็กไดรับบาดเจ็บ/อุบตัเิหตุใน

โรงพยาบาลท่ีมคีวามรุนแรงระดับ 3 ขึ้นไป 

คร้ัง/ป 

 

0 1 0 1 2 1 
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ลําดับ เครื่องชี้วัด หนวย 
เปา 

หมาย 

ผลการดําเนนิงาน 

 

2554 

 

 

2555 

 

2556 2557 2558 

S ดานบรกิาร ( Service quality indicators ) 

1. รอยละของแบบแสดงความคิดเห็นท่ี

ไดรับการตอบสนอง 

รอยละ 90 95.65 96.88 90.63 95.65 96.00 

2. รอยละของผูรับบริการมคีวามพึง

พอใจตอระบบบริการ 

       

          :  ผูปวยนอก รอยละ 85 89.07 91.79 90.25 85.40 91.54 

          :  ผูปวยใน รอยละ 85 89.17 89.03 89.45 85.55 86.30 

3. รอยละขอรองเรียนท่ีเกี่ยวกับจริยธรรม

องคกรและสทิธิผูปวยไดรับการแกไข 

รอยละ 100 100 100 100 100 ไมมขีอ

รองเรียน 

4. รอยละของผูปวยมารับบริการไดรับ

การรักษาครบตามแผนการรักษา 

รอยละ 80 70.00 84.99 73.19 77.80 69.32 

5. รอยละของผูรับบริการมคีวาม เห็นวา

ไดรับความรูจากการศกึษาดูงาน

สามารถนําไปประยุกตใชงานประจํา 

ไดในระดับด ีถงึดมีาก 

รอยละ 90 97.01 96.86 97.35 96.57 96.74 

M ดานบรหิารจัดการ ( Management quality indicators ) 

1  Quick ratio อัตราสว

น 

>9 19.22 16.86 16.24 23.01 40.47 

2 Current ratio อัตราสว

น 

>9 19.41 17.03 16.65 23.49 41.12 

3 อัตราเวชภัณฑคงคลัง/เดือน เดอืน <3 2.5 1.9 2.1 1.7 1.9 
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ลําดับ เครื่องชี้วดั หนวย 
เปา 

หมาย 

ผลการดําเนนิงาน 

 

2554 

 

 

2555 

 

2556 2557 2558 

M ดานบรหิารจัดการ ( Management quality indicators ) 

4 ความพึงพอใจของบุคลากร % 80 86.43 87.43 88.87 99.24 83.07 

5 อัตราการคงอยู/ลาออกของ

บุคลากร(ขาราชการ) 

  0 0 0 2 2 

6 อัตราการครองเตยีง รอยละ 90 175.79 174.22 162.55 166.80 182.61 

7 รอยละของบุคลากรไดรับการ

พัฒนาดานสขุภาพจิตและ

พัฒนาการเด็ก 

รอยละ 100 100 100 100 100 100 

8 จํานวนคร้ังของการท่ี Sever ท่ี

ใหบริการผูปวยลม ระยะเวลา 30 

คร้ัง < 3 : ป 3 2 1 0 0 

9 รอยละของบุคลากรท่ีมคีวาม

ผดิปกติทางสขุภาพกายไดรับการ

เฝาระวังและติดตามเพ่ือการรักษา 

รอยละ 85 100 100 100 100 100 

10 จํานวนคร้ังของการถูกกลาวหา

รองเรียนเร่ืองการจัดซื้อ จัดจาง 

คร้ัง 0 0 0 0 0 0 

11 จํานวนงานวิจัย ดานสขุภาพจติ

และพัฒนาการเด็ก 

เร่ือง/ป 2 3 4 6 4 3 

12 จํานวนงานเทคโนโลยี ดาน

สุขภาพจิตและพัฒนาการเด็ก 

เร่ือง/ป 1 2 1 1 2 2 

13 จํานวนงานวิจัยไดรับการพิมพ

เผยแพรในวารสารใน

ระดับประเทศ 

เร่ือง/ป อยาง

นอย 1 

เร่ือง/ป 

3 2 1 2 1 

 

 

 

 



26 
 

 

 

 

ตัวชีว้ัด Excellence center  

ลําดับ ตัวชีว้ัด 
หนวย

นับ 

เปาหมายปงบประมาณ ผูประสาน/

จัดเก็บ 2555 2556 2557 2558 2559 

พัฒนาศูนยความเปนเลิศ 

1 จํานวนศนูยความเปนเลศิ ศูนย - - 1 

(1 

TDSI) 

1 

(1 ARC) 

1 ศูนยพัฒนา

คุณภาพ 

มติิท่ี 1  Medical service center มคีวามเปนเลิศดานบริการในประเด็นความเชี่ยวชาญ  

1 ไดรับการรับรองคุณภาพ

ตามการประเมนิมาตรฐาน

คุณภาพบริการ (HA) 

ผาน 

 

ผาน 

(ผาน) 

ผาน 

(ผาน) 

ผาน 

(ผาน) 

ผาน 

(ผาน) 

ผาน ศูนยพัฒนา

คุณภาพ 

2 จํานวนตนแบบบริการ คลินิก - - 3 

(3) 

3 

(3) 

3 ทีมนําทาง

คลนิิก 

3 

 

รอยละเดก็พัฒนาการลาชา
มพัีฒนาการดขีึ้นตามเกณฑ 
TDSI   

รอยละ 80 

(93.85) 

80 

(92.91) 

80 

(90.91) 

80 

(93.33) 

80 

 

งานประเมนิ

พัฒนาการ 

4 รอยละผูปกครองท่ีไดรับ

การฝกสามารถสงเสริม

พัฒนาการเด็กท่ีบานโดยใช 

Home Program 

รอยละ 80 

(80.05) 

80 

(81.98) 

80 

(81.10) 

80 

(84) 

 

80 

 

งานประเมนิ

พัฒนาการ 

5 รอยละของผูปกครองเด็กท่ี

ไดรับการประเมนิภาวะ

ซมึเศรา (9Q) ไดรับการ

บําบัดรักษามภีาวะซมึเศรา

ลดลง 

รอยละ - - 80 

(100) 

80 

(96.87) 

 

80 

 

งานผูปวยใน 

6 รอยละของเด็กท่ีมี

พัฒนาการไมสมวัยไดรับ

การกระตุนพัฒนาการใน 

รพช. เปาหมาย 

(เขตสุขภาพท่ี 1 ) 

รอยละ - - 80 

(97.95) 

- 

 

- 

 

งานสุขภาพจิต

ชมุชน 
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ลําดับ ตัวชีวั้ด 
หนวย

นับ 

เปาหมายปงบประมาณ ผูประสาน/

จัดเก็บ 2555 2556 2557 2558 2559 

7 

 

รอยละเดก็กลุมเสี่ยง(LBW,BA)ท่ี

มพัีฒนาการสมวัยหลังไดรับการ

กระตุนพัฒนาการดวยเคร่ืองมอื 

DAIM 

รอยละ - - 80 

(84.09) 

 

80 

(84.79) 

 

80 กลุมงาน

พัฒนา

เทคโนโลยี 

8 รอยละเดก็กลุมปกติท่ีมพัีฒนา 

การสมวัยหลังไดรับการกระตุน

พัฒนาการดวยเคร่ืองมอื DSPM 

รอยละ - - 85 

(87.72) 

85 

(85.4) 

85 กลุมงาน

พัฒนา

เทคโนโลยี 

มติิท่ี 2  Research and development มศูีนยวจัิย งานวจัิย นวัตกรรม เทคโนโลยีใชไดในวงกวางระดับประเทศ  

1 จํานวนงานวิจัยตามประเด็น

ความเชี่ยวชาญที่ไดนําเสนอ 

(oral/poster) ในเวทรีะดับ

นานาชาต ิ  หรือ ตพิีมพใน

วารสารระดับ TCI   

เร่ือง 

 

1 

(2) 

1 

(1) 

1 

(2) 

1 

(2) 

1 R&D 

2 จํานวนเทคโนโลยีสขุภาพจิตและ

พัฒนาการเด็ก 

เร่ือง/ป 1 

(1) 

1 

(1) 

1 

(2) 

1 

(2) 

1 กลุมพัฒนา

วชิาการ 

มติิท่ี 3 Training center เปนแหลง/ศูนยกลางการศกึษาและฝกอบรม  

1 

 

จํานวนหลักสูตรระดับประเทศใน

การฝกอบรมสหวิชาชพีตาม

ประเด็นความเชี่ยวชาญ 

หลัก 

สูตร 

1 

(1) 

1 

(1) 

 

1 

(1) 

 

1 

(1) 

 

1 กลุมพัฒนา

วชิาการ 

มติิท่ี 4  Database and network มฐีานขอมลูเชงิวิชาการ/เครือขายในประเด็นความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของตน 

1 มฐีานขอมลูเชงิวชิาการ/คลัง

ความรูในประเด็นการดูแลเดก็

พัฒนาการลาชา 

เร่ือง 1 

(1) 

1 

(1) 

1 

(1) 

 

1 

(1) 

 

1 กลุมพัฒนา

วิชาการ 

2 มฐีานขอมลูดานพัฒนาการเด็ก เร่ือง - - 1 

(1) 

1 

(1) 

 

1 กลุมงาน

พัฒนา

เทคโนโลยี

ดาน

สุขภาพจิต 
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ลําดับ ตัวชีวั้ด 
หนวย

นับ 

เปาหมายปงบประมาณ ผูประสาน/

จัดเก็บ 2555 2556 2557 2558 2559 

มติิท่ี 4  Database and network มฐีานขอมลูเชงิวิชาการ/เครือขายในประเด็นความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของตน 

3 ระดับความสําเร็จในการพัฒนา 

รพศ./ รพท. ในพื้นท่ีใหมบีริการ

สุขภาพจติและจติเวชสําหรับ

เด็กและวัยรุนตามเกณฑท่ี

กําหนด(ระดับ 3) ** 

ระดับ - 5 

(5) 

- - - งาน

สุขภาพจิต

ชมุชน 

4 ระดับความสําเร็จในการกระตุน

พัฒนาการเด็กท่ีมพัีฒนาการไม

สมวัยในรพช. 

ระดับ - - 5 

(5) 

- - งาน

สุขภาพจิต

ชมุชน 

มติิท่ี 5  Referral center เปนแหลงรับสงตอผูปวยตามประเด็นความเชี่ยวชาญ 

1 จํานวนผูปวยรับสงตอ  ราย 32,77

4 

35,4

58 

41,865 43,671 - ทีม

สารสนเทศ  

 2 รอยละผูปวยรับสงตอ รอยละ 92.3

3 

93.9

9 

97.72 93.16 - 

3 โปรแกรมการสงตอ 2 ทาง โปร 

แกรม 

- - - 1 - 

มติิท่ี 6  Reference center เปนแหลงอางองิทางวชิาการ 

1 ระดับความสําเร็จของการ

พัฒนาวารสารสูระดับ

นานาชาต ิ

ระดับ 

 

5 

(5) 

5 

(5) 

5 

(5) 

5 

(5) 

 

5 กลุมพัฒนา

วชิาการ 

2 วารสารวิชาการเขาสูฐานขอมูล 

TCI (Thai Citation Index) 

 

 

คร้ัง - - - - 1 กลุมพัฒนา

วชิาการ 

  

 

 

 



29 
 

 

 

 

ลําดับ ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

เปาหมายปงบประมาณ ผูประสาน/

จัดเก็บ 2555 2556 2557 2558 2559 

มติิท่ี 7  National body and Policy advocacy มสีวนรวมในการกําหนดนโยบายของภาค/ประเทศ ในประเด็นท่ี

เกี่ยวของกับความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของตน 

        มสีวนรวมในการกําหนดนโยบาย

พัฒนา  แกปญหา  ผลักดันของประเทศใน

ประเด็นท่ีเกี่ยวของกับความเชีย่วชาญ

เฉพาะทางของตน 

เร่ือง 

 

1 

(1) 

(TDSI 

70 ขอ) 

1 

(1) 

(DAIM) 

 

1 

(2) 

(DAIM, 

DSPM) 

1 

(1) 

(DAIM, 

DSPM) 

1 

(1) 

(TEDA4I) 

คณะกรรมการ 

Excellence 

center 
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ผลการดําเนินงานยุทธศาสตร 
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ผลการดําเนนิงานยุทธศาสตร 

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครนิทร  ปงบประมาณ  2558 

 

ยุทธศาสตรท่ี 1 

พัฒนาความเปนเลศิเฉพาะทางดานเด็กพัฒนาการลาชา 

 

เปาหมาย 

1. ศูนยความเปนเลิศ 

 1.1 ศูนยการเรียนรูการประเมนิและสงเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกดิ – 5 ป   

          1.2 ศูนยการวนิจิฉัย และบําบัดรักษาโรคออทสิตกิครบวงจร   

           1.3 ศูนยการบําบัดแบบบูรณาการ โดยละครบําบัด ดนตรีบําบัด และศลิปะบําบัด   

                     (Interact Center Thailand) 

 2. พัฒนาเทคโนโลยีดานสขุภาพจติและพัฒนาการเด็กในระดับสากล 

 3. งานวิจัยมมีาตรฐานไดรับการยอมรับทางวชิาการ 

 4. มหีลักสูตรภาษาอังกฤษสามารถ Training ในระดับนานาชาติ (international training) 

 5. พัฒนาเปนวารสารนานาชาต ิ

 

ผลการดําเนนิงานโครงการ 

1.  โครงการพัฒนาวารสารนานาชาต ิ

2.  โครงการพัฒนาคลนิิกวนิิจฉัยภาวะออทิสตกิดวย ADOS-2 

3.  โครงการพัฒนาตนแบบการบําบัดรักษาเดก็ออทิสตกิอายุนอยดวยโปรแกรม TEACCH 

4.  โครงการจัดทําวดีีโอเพ่ือการประชาสัมพันธและสรางความตระหนกัในการเขารับบริการแบบ 

Ealry Intervention ในกลุมเด็กพัฒนาการลาชา 

5.  โครงการพัฒนาบุคลากรดานการวิจัย 

6.  โครงการพัฒนากระบวนการสงตอขอมูลผูปวยในเครือขาย 

7.  โครงการพัฒนาแนวทางการรักษาผูปวยเดก็โรคสมาธสิั้นท่ีมโีรครวมทางจติเวชสําหรับ 

 โรงพยาบาลระดับ 3S 

8.  โครงการพัฒนาแนวทางการดูแลรักษาเด็กพัฒนาการลาชาสถาบันพัฒนาการเด็ก 

    ราชนครินทร 

9. โครงการพัฒนาคลนิกิตนแบบการพัฒนาทักษะการสื่อสารของเด็กออทิสตกิโดยใชระบบ 

   แลกเปลี่ยนภาพเพ่ือการสื่อสาร PECS 
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10. โครงการสรางศูนยตนแบบบูรณาการ Interact Center Thailand ตนแบบ (Role Model)

และละครบําบัดสําหรับบุคคลพิเศษเพ่ือพัฒนาทักษะทางสังคมในระดับสากล 

 

ผลการดําเนนิงานโครงการ / กิจกรรมตาง ๆ ไดตอบสนองใหยุทธศาสตรบรรลุผลสําเรจ็                       

โดยประเมนิจากตัวชี้วัดในยุทธศาสตรท่ีกําหนดไว  ดังนี ้

1. จํานวนตนแบบศูนยความเปนเลศิ (เปาหมาย 1 ศนูย)  ผลการดําเนนิงานได 1 ศูนย 

2. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาหนวยบริการจิตเวชสูความเปนเลศิเฉพาะทางตามเกณฑ  

Excellence Center (เปาหมายระดับ 5) ผลการดําเนนิงานไดระดับ 5 

3. จํานวนหลักสูตรที่ไดรับการยอมรับระดับประเทศในการฝกอบรม สหวิชาชพีตาม 

ประเด็นความเชี่ยวชาญ (เปาหมาย 1 หลักสูตร) ผลการดําเนินงานได 2 หลกัสตูร 

4. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาวารสารสูระดับนานาชาต ิ(เปาหมายระดับ  5)  

ผลการดําเนนิงานไดระดับ 5 
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  ผลการดําเนนิงานยุทธศาสตร 

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครนิทร  ปงบประมาณ  2558 

 

ยุทธศาสตรท่ี 2 

พัฒนาคุณภาพบริการเด็กที่มปีญหาสขุภาพจิตและพัฒนาการท่ีรุนแรง ยุงยาก ซับซอน เร้ือรัง 

 

เปาหมาย 

 1. มบีริการท่ีมคุีณภาพและธํารงรักษาอยางย่ังยืน 

2. ผูปวยท่ีมปีญหารุนแรง ยุงยาก ซับซอน เร้ือรัง ไดรับการชวยเหลอือยางมปีระสทิธิภาพ 

3. พัฒนาตนแบบบริการเฉพาะโรค Autism/ ADHD/ LD/ MR 

4. มมีาตรฐานการดูแลเด็กทีม่ปีญหาสขุภาพจติและพัฒนาการท่ี รุนแรง ยุงยาก ซับซอน เร้ือรัง 

 

ผลการดําเนนิงานโครงการ 

1.  โครงการพัฒนาคุณภาพบริการเด็กท่ีมปีญหาสขุภาพจติและพัฒนาการท่ีรุนแรง ยุงยาก 

ซับซอน เร้ือรัง 

2.  โครงการอบรมเชงิปฏบัิตกิารเร่ืองอาชาบําบัดสําหรับผูปวยเด็กพัฒนาการลาชา รุนท่ี 2 

3.  โครงการอบรมความรูอัพเดทเกี่ยวกับการรักษาภาวะกระดูกสันหลังคดในเด็ก 

4.  โครงการบริการคลนิกิพิเศษสระธาราบําบัด 

5.  โครงการวิจัยผลของอาชาบําบัดท่ีมตีอการทรงทาของเด็กสมองพิการ 

6.  โครงการกรณีศกึษาผลการรักษาเด็กสมองพิการจากเทคนิควอยตา 

7.  โครงการเพ่ิมศักยภาพพ้ืนท่ีในการดูแลอนามัยชองปากเด็กพิเศษ 

8.  โครงการพัฒนาคุณภาพสถานบริการเพ่ือธรงรักษากระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA 

9.  การอบรมดูแลผูพิการ ผูสูงอายุ ผูบกพรองทางสตปิญญาเด็กพัฒนาการลาชาในศูนยฟนฟู

สมรรถภาพผูพิการ ผูสูงอายุในชมุชน 

10. โครงการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพของหนวยงานตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 

11. โครงการประชุมติดตามกํากับงาน 3S 

 

ผลการดําเนนิงานโครงการ / กิจกรรมตาง ๆ ไดตอบสนองใหยุทธศาสตรบรรลุผลสําเร็จ  

โดยประเมนิจากตัวชี้วัดในยุทธศาสตรท่ีกําหนดไว  ดังนี ้

1.   จํานวนตนแบบฯ บริการเฉพาะโรค Autism/ADHD/ LD/MR  (เปาหมายจํานวน 4 ตนแบบ)   

ผลการดําเนนิงานได 4 ตนแบบ 
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2.   มแีนวทางการดูแลผูปวยจิตเวชเด็กและวัยรุน เฉพาะโรค (เปาหมายจํานวน 4 เร่ือง )  

ผลการดําเนนิงานไดจํานวน 4 เร่ือง 

อัตราความกาวหนาพัฒนาการดานการชวยเหลอืตัวเองและสังคมของเดก็ออทิสตกิตามเกณฑ 

TDSI  (เปาหมายรอยละ 80 ) ผลการดําเนินงานไดรอยละ 82.30 

3.   อัตราความกาวหนาดานกลามเนื้อมดัใหญสําหรับเด็กสมองพกิาร (เปาหมายรอยละ 60 )    

ผลการดําเนนิงานไดรอยละ 77.33 

4.   รอยละของผูปวย LD มผีลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้น (เปาหมายรอยละ 80 ) ผลการ

ดําเนินงานไดรอยละ 98.71 

5.   รอยละของผูปวย MR ไดรับการการพัฒนาทักษะสังคม (เปาหมายรอยละ 70 ) ผลการ

ดําเนินงานไดรอยละ 80.5 

6.   ระดับความสําเร็จในการพัฒนาหนวยงานใหมกีารจัดบริการแกผูปวยรุนแรง ยุงยาก ซับซอน

(3S)ท้ังในจิตเวชท่ัวไปและจิตเวชเด็กและวัยรุนไดอยางมคีุณภาพปลอดภัย (เปาหมายระดับ 

5 ) ผลการดําเนนิงานไดระดับ 5 

7.   รอยละผูปวยท่ีรุนแรง ยุงยาก ซับซอน เร้ือรังไดรับการชวยเหลอือยางมปีระสทิธภิาพ 

(เปาหมายรอยละ 80 ) ผลการดําเนนิงานไดรอยละ 85 
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ผลการดําเนนิงานยุทธศาสตร 

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครนิทร  ปงบประมาณ  2558 

 

ยุทธศาสตรท่ี 3 

เสรมิสรางศักยภาพของเขตบรกิารสุขภาพดานการจัดบรกิารจติเวชเด็กและวยัรุน 

และพัฒนาการเด็ก 

 

เปาหมาย 

 1. เขตบริการสุขภาพท่ี 1 ระดับ รพช./ รพท./ รพศ. มกีารจัดบริการจิตเวชเดก็และวัยรุนอยางมี

คุณภาพไดมาตรฐาน 

 2. เขตบริการสุขภาพที ่ 1 มศัีกยภาพในการดูแลเดก็ท่ีมคีวามบกพรองทางสตปิญญา/ Autistic/ 

ADHD/ พัฒนาการลาชา 

 

ผลการดําเนนิงานโครงการ 

1. พัฒนาทักษะทางสังคมสําหรับเด็กออทสิตกิ 

2. พัฒนาทักษะทางสังคมสําหรับเด็กพิเศษ 

3. โครงกาพัฒนาวารสารวิชาการนานาชาต ิ

4. โครงการคายกจิกรรมบําบัดเพือ่การเรียนรู 

5. โครงการคายศลิปะแบบรังสรรค 

6. โครงการสรางสรรคสิ่งแวดลอมเพ่ือความผอนคลายสําหรับผูดูแลเดก็พิเศษตามแนวสนซูเีลน็ 

7. โครงการพัฒนาทักษะทางสังคมโดยใชดนตรี ละคร และศลิปะสําหรับเดก็ (Summer Camp) 

8. โครงการสรางศูนยบําบัดแบบบูรณาการ Interact Center Thailand ตนแบบ (Role Model) และ

ละครบําบัดสําหรับบุคคลพิเศษเพือ่พัฒนาทักษะทางสังคมในระดับสากล 

9. โครงการพัฒนาทักษะทางสังคมแกบุคคลพเิศษในชุมชนโดยใชละครบําบัด 

10. โครงการพัฒนาโรงเรียนตนแบบโดยใชดนตรีละครและศลิปะบําบัดแกเดก็พิเศษ 

11. โครงการคลนิกิดนตรีละครและศลิปะบําบัดในสถาบันฯ 

12. โครงการศกึษาดูงานเร่ืองดนตรีละคร และศลิปะ บําบดั 

13. โครงการจัดทําสื่อแอนนิเมชัน่และแผนพับเพ่ือการใหการรักษาแบบ Home Programe ในเดก็

สมองพิการ 

14. โครงการจิตอาสาเพ่ือพัฒนาเด็ก 
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15. โครงการพัฒนาคลนิกิแพทยแผนไทยเพือ่สงเสริมพัฒนาการเด็ก 

16. โครงการสื่อสารแนวทางการพัฒนาหนวยงานสูความเปนเลศิดานเดก็พัฒนาการลาชา 

 

ผลการดําเนนิงานโครงการ / กิจกรรมตาง ๆ ไดตอบสนองใหยุทธศาสตรบรรลุผลสําเร็จ  โดย

ประเมนิจากตัวชี้วัดในยุทธศาสตรท่ีกําหนดไว  ดังนี ้

1. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจติเวชสําหรับเด็กและวัยรุนท่ีมี

คุณภาพมาตรฐานใน รพศ./รพท.(ระดับAและS)และรพช.)(M2) (เปาหมายระดับ  5)   

ผลการดําเนนิงานไดระดับ 5 

2. ระดับความสําเร็จในการติดตามพัฒนาการเด็กกลุมเสี่ยงใน รพศ./รพท. และ รพช. 

(เปาหมายระดับ  5)  ผลการดําเนนิงานไดระดับ 5 

3. จํานวนเขตบริการสขุภาพท่ี ใหบริการเด็กกลุมเสี่ยงตามแนวทางการดูแลเด็กกลุมเสี่ยง 

(LCDIP) ไดมาตรฐานตามกําหนด (เปาหมาย 1 เขตบริการ)   

ผลการดําเนนิงานได 3 เขตบริการ 
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ผลการดําเนินงานยุทธศาสตร 

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร  ปงบประมาณ  2558 

 

ยุทธศาสตรท่ี 4 

พัฒนาระบบบรหิารจดัการองคกรและสมรรถนะบคุลากร 

เปาหมาย 

1. มโีครงสรางองคกรท่ีสอดคลองกับนโยบายกรมฯ และสามารถดําเนนิงานได 

       1.1 มกีารจัดตัง้ศูนยการเรียนรูการประเมนิและสงเสริมพัฒนาการเดก็แรกเกดิ – 5 ป   

        1.2 มกีารจัดตัง้ศูนยการวนิจิฉัย และบําบัดรักษาโรคออทิสตกิครบวงจร 

     1.3 ศูนยการบําบัดแบบบูรณาการโดยละครบําบัด ดนตรี และศลิปะบําบัด 

                        (Interact Center Thailand) 

         1.4 มศีนูยวิจัย 

        1.5 มศีูนยฝกอบรม 

 2. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรใหดําเนนิงานไดอยางมคุีณภาพและมคีวามสขุในการทํางาน 

 3. พัฒนาฐานขอมลู 

    3.1 มฐีานขอมลูเพียงพอตอการดําเนนิงาน 

    3.2 ฐานขอมูลมคีวามเชือ่มโยงกับพ้ืนท่ีเขตบริการสขุภาพ 

    3.3 ระบบ IT มคีวามเสถยีร 

4. พัฒนาระบบบริหารองคกร 

 4.1 ระบบบริหารจัดการมคุีณภาพโปรงใสตรวจสอบได 

 4.2 องคกรรักษสิ่งแวดลอม 
 

ผลการดําเนนิงานโครงการ 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาล 

2. กจิกรรมเพื่อเชื่อมความสมัพันธของเจาหนาท่ีสถาบันฯ 

3. โครงการอบรมเชงิปฏบัิตกิารฟนฟูความรูและแผนปองกนัระงับอัคคีภัย 

4. จัดประชมุคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ 

5. โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศกัยภาพเจาหนาทีส่ถาบันฯ ในการดูแลผูปวยจติเวชฉุกเฉนิในเดก็ 

 และวัยรุน 

6. การอบรมเชงิปฏบิตักิารเร่ืองการชวยเหลอืผูปวยในภาวะฉุกเฉนิและการชวยฟนคืนชพี CPR 

7. โครงการใหความรูแกบุคลากรสถาบันฯและเครือขาย (วชิาการ และ Journal) 

8. โครงการใหความรูแกบุคลากรสถาบันฯ และเครือขายโดยวิธศีกึษาดูงาน 
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9. โครงการประชุมเจาหนาท่ีสถาบันฯ 

10. โครงการสงเสริมสุขภาพบุคลากร 

11. โครงการพัฒนาบุคลากรสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู 

12. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผานการศกึษาดูงาน 

13. โครงการสรุปผลและวางแผนการดําเนนิงานตามยุทธศาสตร 
  

ผลการดําเนนิงานโครงการ / กิจกรรมตาง ๆ ไดตอบสนองใหยุทธศาสตรบรรลุผลสําเร็จ  โดย

ประเมนิจากตัวชี้วดัในยุทธศาสตรท่ีกําหนดไว  ดังนี้ 

1. รอยละความสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายงบดําเนนิงาน (เปาหมายรอยละ 97)  

ผลการดําเนนิงานไดรอยละ 100 

2. รอยละของผลการดําเนนิกจิกรรมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดในแผนปฏบัิตกิารของหนวยงาน 

(เปาหมายรอยละ 90) ผลการดําเนนิงานไดรอยละ 100 

3. ระดับความสําเร็จของการดําเนนิการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ หนวยงาน   

(เปาหมายระดับ 5) ผลการดําเนินงานไดระดับ 5 

4. คะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนกัในการดําเนินงานเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะดานการบริหารทรัพยากร 

บุคคลของหนวยงาน (HR Scorecard) (เปาหมายระดับ 5) ผลการดําเนินงานไดระดับ 5 

5. มศีนูยการเรียนรูการประเมนิและสงเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกดิ – 5 ป (เปาหมาย 1 ศูนย)  

ผลการดําเนินงานได 1 ศูนย 

6.   มศีูนยการวินิจฉยั และบําบัดรักษาโรคออทสิตกิครบวงจร (เปาหมาย 1 ศูนย) ผลการดําเนนิงาน 

ได 1 ศูนย 

7. มศีนูยการบําบัดแบบบูรณาการโดยละครบําบัด ดนตรีบาํบัดและศลิปบําบัด (เปาหมาย 1 ศูนย)  

ผลการดําเนนิงานได 1 ศูนย 

8. มศีนูยวจัิย (เปาหมาย 1 ศูนย) ผลการดําเนนิงานได 1 ศูนย 

9. มศีนูยฝกอบรม (เปาหมาย 1 ศูนย) ผลการดําเนนิงานได 1 ศูนย 

10.   รอยละของการผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการดานประสทิธิภาพของระบบสารสนเทศ 

11. (เปาหมายรอยละ 90) ผลการดําเนนิงานไดรอยละ 97.90 

12.   รอยละของประสทิธภิาพในการจัดสงขอมูลดานการแพทยและสขุภาพเขาสูระบบ Data Center  

ผูปวยจติเวชของกรมสขุภาพจิต (เปาหมายรอยละ 80) ผลการดําเนนิงานไดรอยละ 81.25 

13. มฐีานขอมูลจิตเวชเด็กและวัยรุน(4 โรค) ในเขตบริการสขุภาพท่ี 1 (เปาหมาย 1 เขตบริการ

สุขภาพ) ผลการดําเนนิงานได 1 เขตบริการสขุภาพ 

14. ระดับคุณภาพของการบริการจัดการระบบฐานขอมลู (เปาหมายระดับ 5) ผลการดําเนนิงานได 

 ระดับ 5 
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ผลการปฏิบัตริาชการภายใต 

แผนปฏบิัตงิานประจําป 2558 
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ผลการปฏบิัติราชการภายใตแผนปฏบิัตงิาน ประจําปงบประมาณ 2558 

ผลการบรกิารสุขภาพจติและพัฒนาการเด็ก 
 

งาน/กิจกรรม หนวยนบั 
ปงบประมาณ 

ป 2556 ป 2557 ป 2558 

งานบรกิารผูปวยนอก 

ผูปวยนอกรับการรักษา 

   -ผูปวยนอกเกา 

   -ผูปวยนอกใหม 

   -จํานวนผูปวยนอกเฉลี่ยตอวัน 

   -ผูปวยรับบริการรักษานอกเวลาราชการ 

   -การรับผูปวยนอกเพ่ือรับการรักษาตอ (Refer) 

   -ผูปวยมใีบ Refer และผูปวยรับ   Refer ซ้ํา 

   -ผูปวยฉุกเฉนิ 

   -ผูปวยตามโครงการประกันสขุภาพ 

งานบรกิารผูปวยใน         

   -ยอดยกมาเดอืนท่ีแลว       

   -ผูปวยท่ีแพทยรับไวรักษา                      

   -รับคร้ังแรก                         

   -รับคร้ังรอง  

   -จํานวนวนัผูปวยจําหนาย         

   -จํานวนผูปวยอยูในโรงพยาบาล 

จํานวนผูปวยจําหนาย      

   -จํานวนผูปวยถงึแกกรรม 

   -จํานวนผูปวยระบบสงตอ 

จํานวนผูปวยท่ีจําหนายโดยสาเหตกุาร Refer 

   -เพื่อไปโรงพยาบาลทางกาย 

    -เพ่ือไปโรงพยาบาลทางจติเวช 

    -เพ่ือไปรักษาใกลบาน 

 

คร้ัง 

คร้ัง 

คน 

คร้ัง 

คร้ัง 

คร้ัง 

คร้ัง 

คร้ัง 

คร้ัง 

 

คน 

คร้ัง 

คร้ัง 

คร้ัง 

วัน 

วัน 

คร้ัง 

ราย 

ราย 

คร้ัง 

คร้ัง 

คร้ัง 

คร้ัง 

 

38,146 

34,937 

3,309 

104 

10,555 

35,458 

27,290 

0 

6,842 

 

1,242 

2,805 

362 

2,443 

36,900 

37,521 

2,760 

0 

1,324 

0 

0 

0 

0 

 

 

42,840 

39,207 

3,633 

117.36 

13,882 

38,869 

28,908 

0 

6,518 

 

1,400 

2,832 

425 

2,407 

24,581 

36,531 

2,821 

0 

0 

0 

3 

0 

0 

 

 

46,562 

43,378 

3,184 

127.56 

14,598 

43,671 

44,252 

0 

1,432 

 

1,355 

3,133 

479 

2,654 

26,810 

40,110 

3,217 

0 

0 

9 

5 

0 

4 
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ตารางที่ 1 จํานวนผูปวยนอกท่ีมารับบริการท่ีสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร 

    ประจําปงบประมาณ 2558 จําแนกตาม 10 โรคแรก 

 

ลําดับ รหัสโรค ชือ่โรค 
จํานวน 

(ราย) 
รอยละ 

1 F840 Childhood autism 9,596 33.01 

2 F900 Disturbance of activity and attention 8,509 29.27 

3 G809 Infatile cerebral palsy,unspecified 2,694 9.27 

4 F83 Mixed specific developmental disoders 2,209 7.60 

5 Q900 Trisomy 21 ,meiotic nondisjunction 1,610 5.54 

6 F813 Mixed disorder of scholastic skills 1,452 5.00 

7 F798 Unspec mental retardation 1,256 4.32 

8 M626 Muscle strain 763 2.62 

9 F848 Other pervaxive developmental disorders 567 1.95 

10 G403 Generalixed idiopathic epilepsy and epileptic 

syndromes 

413 1.42 

  

Total 29,069 100 

 

จากตารางท่ี 1 พบวาผูปวยนอกท่ีมารับบริการท่ีสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร  ประจําปงบ  

ประมาณ 2558 จําแนกตามโรคแรกที่ไดรับการวนิจิฉัยจากแพทย มากท่ีสดุคือ Childhood autism (F840) 

คิดเปนรอยละ 33.01 รองลงมาไดแกโรคสมาธิสัน้  คิดเปนรอยละ 29.27    อันดับสามไดแก  โรคสมอง

พิการ (G809) คิดเปนรอยละ 9.27 
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ตารางที่ 2  จํานวนผูปวยในท่ีมารับบริการที่สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร   

     ประจําปงบประมาณ 2558 

ลําดับ

ท่ี 
รหัสโรค ชื่อโรค 

จํานวน 

(ราย) 
รอยละ 

1 F840 Childhood autism 1,230 71.10 

2 G809 Infatile cerebral palsy,unspecified 177 10.23 

3 F83 Mixed specific developmental disoders 161 9.31 

4 G800 Spastic cerebral palsy 59 3.41 

5 F801 Expressive language disorder 38 2.20 

6 Q900 Trisomy 21 ,meiotic nondisjunction 36 2.08 

7 F798 Unspec mental retardation 13 0.75 

8 F900 Disturbance of activeity and attention 9 0.52 

9 G403 Generalixed idiopathic epilepsy and epileptic 

syndromes 

4 0.23 

10 F848 Other pervaxive developmental disorders 3 0.17 

     Total 1,730 100 

 

จากตารางท่ี 2  พบวาผูปวยในจําหนายท่ีมารับบริการที่สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทรประจําป

งบประมาณ 2558 จําแนกตามโรคแรกที่ไดรับการวนิิจฉัยจากแพทย มากท่ีสดุคือ  Childhood autism 

(F840) คิดเปนรอยละ  71.10  รองลงมาไดแกโรคสมองพิการ (G809) คดิเปนรอยละ 10.23   อนัดับสาม

ไดแก  พัฒนาการลาชา (F83) คิดเปนรอยละ 9.31 
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 ตารางท่ี  3  ขอมลูการใหบริการผูปวยในท่ีสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทรประจําปงบประมาณ  

                    2558 

รายการ หนวย จํานวน 

จํานวนเตยีงท้ังหมด  (Hospital Bed) เตียง 60 

จํานวนผูปวยรับไวรักษา ราย 3,133 

     คร้ังแรก คน 479 

     คร้ังรอง ราย 2,654 

จํานวนผูปวยรับไวรักษาแยกตามเพศ ราย 3,133 

     ชาย ราย 1,471 

     หญงิ ราย 1,662 

ผูปวยจําหนาย ราย 3,217 

     ชาย ราย 1,525 

     หญงิ ราย 1,692 

จํานวนวันผูปวยใน  (Patient Day) วัน 40,110 

จํานวนวันผูปวยในจําหนาย (Discharge Patient Day) วัน 26,810 

อัตราการครองเตียง (Bed Occupancy Rate) เปอรเซน็ต 182.61 

อัตราผูปวยตอเตยีง (Turn Over of Bed) ราย 53.62 

ผูปวยในเฉลี่ยตอวัน ราย 109.89 

จํานวนวันนอนเฉลี่ยตอคน วัน 8.35 

จํานวนผูปวยในท้ังหมด ราย 4,488 

 

จากตารางท่ี 3  งานบริการผูปวยในรับผูปวยไวรักษาในโรงพยาบาลท้ังสิ้น 3,133  ราย  เปนผูปวยนอน

โรงพยาบาลคร้ังแรก 479 คน รับไวคร้ังรอง 2,654 ราย เปนเพศชาย 1,471   ราย เพศหญงิ 1,662  ราย 

สวนผูปวยจําหนายมท้ัีงสิ้น 3,217 ราย  เพศชาย  1,525  ราย เพศหญิง 1,692 ราย  จํานวนวันนอน

เฉลี่ยตอคน 8.35 วนั อตัราการครองเตียงคิดเปน 182.61  เปอรเซ็นต มผีูปวยเฉลี่ยตอวัน 109.89 ราย 
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ผลการดําเนนิงานสงเสรมิพัฒนาการเด็ก 

การดําเนนิงานสงเสริมพัฒนาการเด็กของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทรเปนงานบําบัดรักษา

และบริการเฉพาะทางสําหรับเด็กท่ีมพีัฒนาการลาชา โดยมกีจิกรรม 5 กจิกรรม ระหวางปงบประมาณ 

2555 – 2558 ดังนี้ 
 

กิจกรรม หนวยนบั 
ปงบประมาณ 

2556 2557 2558 

1.ตรวจวนิิจฉยัและประเมนิ

พัฒนาการ 

ราย 13,322 15,309 

 

21,281 

2.สงเสริมพัฒนาการ 

     -  รายบุคคล 

     -  รายกลุม 

 

ราย 

คร้ัง/ราย 

 

32,495 

2,100/14,732 

 

33,489 

1,997 / 

13,447 

 

35,506 

1,892/18,234 

3.ใหคําปรึกษาแนะนําแกครอบครัว

ในเร่ืองพัฒนาการของเด็ก 

คร้ัง / ราย 13,756/14723 13,091/27,96

6 

21,272/32,994 

4.การใหความรู  

ดานสงเสริมพัฒนาการเด็ก 

คร้ัง / ราย 6,789/15,114 4,771 / 12,515 3,641/19,659 

5.การประสานกับชุมชน / องคกรท่ี

เกี่ยวของในเร่ืองของ 

การสงเสริมพัฒนาการเด็ก 

คร้ัง / ราย 277/277 371 / 393 

 

453/453 

 

ท่ีมา : ขอมูลรายงาน สจ.รง. 201-1  สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร 
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ผลการดําเนนิงานการฟนฟูสมรรถภาพผูปวย 

จําแนกเปนการใหบรกิารฟนฟูสมรรถภาพดานตาง ๆ ดังนี ้

งานฟนฟูสมรรถภาพ หนวยนบั 
ปงบประมาณ 

2556 2557 2558 

1.การประเมนิสมรรถภาพ คร้ัง/ราย 13,005/13,005 17,191 / 17,191 17,941 / 17,941 

2.ทางการแพทย รวม 16,982/16,982 17,347/ 17,347 24,85 /24,850 

- อาชวีะบําบัด 

- กายภาพบําบัด 

- อรรถบําบัด 

- ดนตรีบําบัด 

คร้ัง/ราย 

คร้ัง/ราย 

คร้ัง/ราย 

คร้ัง/ราย 

8,591/7,960 

5,318/4,977 

3,073/2,859 

3,046/1,401 

10,605 /10,605 

5,586 /5,586 

2,570 / 2,570 

3,272 / 3,272 

14,178 / 14,178 

8,885 / 8,885 

2,813 /2,813 

9,273/9273 

3.ทางสังคม รวม 949/34,192 659/31,759 355 / 19,041 

- บันเทิงบําบัด 

- ศลิปกรรมบําบัด 

- ทักษะการดูแลตนเอง 

- ทักษะทางสังคม 

- ทักษะการใชชวิีตในชมุชน 

คร้ัง/ราย 

คร้ัง/ราย 

คร้ัง/ราย 

คร้ัง/ราย 

คร้ัง/ราย 

245/12,240 

48/510 

245/2,325 

411/19,117 

0/0 

09/ 11,710 

46 / 519 

239 / 2,417 

365/17,113 

0/0 

314/15,513 

81/1,959 

241/2,736 

355/19,041 

0/0 

4.ทางการศกึษา รวม 11,206/12,861 10,590 /11,869 12,099/12,819 

- การศกึษาพเิศษ 

- การสงเสริมการศกึษา 

- ดนตรีบําบัด 

คร้ัง/ราย 

คร้ัง/ราย 

คร้ัง/ราย 

11,206/12,861 

0/0 

0/0 

10,590 /11,869 

0/0 

0/0 

11,977/12,892 

0/0 

0/0 

5.ทางอาชพี รวม 1,209/1,616 826/999 160/1,017 

-อตุสาหกรรม/หถัตกรรม/                    

การฝกอาชพี 

- อาชพีอื่น ๆ   

- กลุมบําบัดอื่นๆ 

คร้ัง/ราย 

 

คร้ัง/ราย 

คร้ัง/ราย 

0/0 

 

1,209/1,616 

0/0 

530 /530 

 

296/469 

0/0 

43 / 269 

 

117 / 748 

0/0 

6.การฟนฟูผูปวยในชมุชน คร้ัง/ราย 6/10 4/4 7/7 

7.ตดิตามเยี่ยมบานหลัง

จําหนาย 

คร้ัง/ราย 0/0 1/2 7/7 
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ผลการใหบรกิารคลนิิกคลายเครยีด 

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครนิทร 

 

 ปงบประมาณ 2558 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร โดยกลุมงานจติวิทยาไดใหบริการคลนิกิ

คลายเครียด สรุปผลการปฏบิัตงิาน ดังนี้ 

1. จํานวนผูมารับบริการ 

ตารางแสดงจํานวนและรอยละผูมารับบริการคลนิกิคลายเครียดจําแนกตามเพศ 

 

เพศ 
ผูมารับบรกิารคลินกิคลายเครยีด 

จํานวน (ราย) รอยละ 

ชาย 1,532 78.60 

หญงิ 417 21.40 

รวม 1,949 100 

 

2. ลักษณะปญหาของผูมารับบริการ 

ตารางแสดงลักษณะปญหาของผูมารับบริการ 

ลักษณะปญหาท่ีรับบรกิาร 
การใหบรกิารคลนิกิคลายเครยีด 

จํานวน (ครั้ง) รอยละ 

1. ปญหาดานครอบครัว 12 1.29 

2. ปญหาการเจ็บปวย - - 

3. ปญหาการปรับตัว 868 92.93 

4. ปญหาดานการเรียน 36 3.85 

5. ปญหาปญหาการทํางาน - - 

6.ปญหาดานเศรษฐกจิ - - 

6. ปญหาปญหาการฆาตัวตาย - - 

7. ปญหาสุขภาพจิตอื่นๆ 18 1.93 

รวม 934 100 
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3. ประเภทของการใหบริการ 

ตารางแสดงจํานวนและรอยละของผูรับบริการคลนิกิคลายเครียดจําแนกตามการใหบริการ 

ประเภทของการใหบรกิาร 
การใหบรกิารคลินกิคลายเครยีด 

จํานวน (ครั้ง) รอยละ 

1. จิตบําบดั 76 2.50 

2. อื่น ๆ (Play Therapy , NLP) 2,969 97.50 

รวม 3,045 100 

 

จากตารางนําเสนอดานบนพบวา ปงบประมาณ 2558 ผูมารับบริการคลนิกิคลายเครียดของ  

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทรมจํีานวนท้ังสิ้น  1,949  ราย สวนมากเปนเพศชาย เมื่อพิจารณา

ลักษณะของปญหาของผูมารับบริการ พบวา สวนมากผูรับบริการ สวนมากผูรับบริการมปีญหาการ

ปรับตัวคดิเปนรอยละ 92.93 รองลงมาคือปญหาดานครอบครัวและปญหาสขุภาพจิตอืน่ ๆ  คิดเปนรอย

ละ  3.85 และ 1.93 ตามลําดับ 

การใหบริการคลนิกิคลอายเครียดในปงบประมาณ 2558 พบวาประเภทของการใหบริการ

สวนมากเปนการใหบริการบําบัดแบบเลน ( Play Therapy) และ NLP  คดิเปนรอยละ 97.50 รองลงมาคือ 

จิตบําบัดคดิเปนรอยละ  2.50 ตามลําดบั 
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กลุมพัฒนาสุขภาพจติชมุชน 

งานสุขภาพจติชุมชน 
 

กิจกรรม หนวยนบั 
ผลการดําเนนิงาน 

ป 2556 ป 2557 ป 2558 

การใหบรกิารสุขภาพจติในชมุชน     

ใหความรูสขุภาพจติแกประชาชนท่ัวไป คร้ัง / ราย 18/1,392 17 / 629 21/614 

ใหความรูแกกลุมเสี่ยง คร้ัง / ราย 6/64 15 / 610 12/659 

ใหบริการปรึกษาปญหาสุขภาพจิต     

-  รายบุคคล ราย 49 123 231 

-  รายกลุม คร้ัง / ราย 2/140 5 / 93 8/368 

ใหบริการตรวจรักษาผูมปีญหาสขุภาพจิตผูปวยจติเวช คร้ัง / ราย 14/195 1/ / 303 25/657 

ตดิตามดแูลผูปวยในชมุชน ราย 21 8 / 40 14/138 

การออกหนวยบริการสขุภาพจติในชมุชน คร้ัง / ราย 2/191 30 / 264 38/674 

ตดิตอประสานงานหนวยงานท่ีเกี่ยวของ คร้ัง 595 461 / 36 231/183 

จัดประชมุเครือขาย คร้ัง 1 6 2 
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งานประชาสัมพันธ 

กิจกรรม หนวยนบั 
ผลการดําเนนิงาน 

ป 2556 ป 2557 ป 2558 

การสงเสรมิสุขภาพจติและปองกันปญหา

สุขภาพจติ 
    

การจัดทําคูมอื เร่ือง/เลม 3/3,000 2 / 0/0 

การผลิตเทคโนโลยดีานสุขภาพจติ     

การผลิตส่ือ     

-  สปอตวิทย ุ เร่ือง/ชุด 11/33 19 / 19 0/0 

-  สตกิเกอร เร่ือง/แผน 1/20 0/0 0/0 

-  บทความ เร่ือง/ชุด 110/110 0/0 0/0 

-  แผนพับ เร่ือง/แผน 67/63,055 0/0 0/0 

-  โปสเตอร เร่ือง/แผน 14/362 43 / 43 0/0 

-  ชุดนทิรรศการ เร่ือง/ชุด 2/7 10 / 10 0/0 

-  VCD เร่ือง/แผน 20/28 20 / 20 0/0 

การเผยแพรความรูสุขภาพจติ     

การเผยแพรผานส่ือสารมวลชน     

-  วิทย ุ เร่ือง/คร้ัง 110/132 132 / 132 0/0 

-  โทรทัศน เร่ือง/คร้ัง 0/0 24 /24 0/0 

-  สิ่งพิมพ เร่ือง/คร้ัง 100/100 50 / 50 0/0 

-  เสยีงตามสาย เร่ือง/คร้ัง 0/0 0/0 0/0 

การเผยแพรขาว     

-  การจัดแถลงขาว เร่ือง/คร้ัง 0/0 11 / 11 0/0 

-  การเผยแพรขาวผาน นสพ./วทิยุ/โทรทัศน เร่ือง/คร้ัง 211/233 165 / 165 0/0 

การรณรงค     

-  การจัดนทิรรศการ เร่ือง/คร้ัง 8/8 13 / 13 0/0 
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งานประชาสัมพันธ 

กจิกรรม หนวยนบั 
ผลการดําเนนิงาน 

ป 2556 ป 2557 ป 2558 

การสนับสนุนสื่อตาง ๆ แกหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

-  เทปเสยีง เร่ือง/ตลับ 4/14 10 / 10 0/0 

-  แผนพับ เร่ือง/ชุด 53/8,441 
86 / 

8,086 
0/0 

-  โปสเตอร เร่ือง/แผน 11/358 407 / 442 0/0 

-  ชุดนทิรรศการ เร่ือง/แผน 2/7 0 / 0 0/0 

-  สปอตวิทย ุ เร่ือง/ชุด 10/10 32 / 32 0/0 

-  VCD เร่ือง/แผน 20/22 10 / 10 0/0 

-  หนังสอื จํานวนพิมพ 40/20 13 / 325 0/0 

-  คูมอืความรู เลม/เร่ือง 3/3,000 0 / 0 0/0 

-  สติ๊กเกอร เร่ือง/แผน 0/0 107 / 132 0/0 

-  แบบประเมนิเชาวปญญาเดก็ – ผูใหญ เร่ือง/แผน 0/0 0 / 0 0/0 

-  ปร๊ินงานส ี เร่ือง/แผน 117/78 0 / 0 0/0 

-  คูมอื IQ , EQ เร่ือง/แผน 0/0 0 / 0 0/0 

 

ท่ีมา :  ขอมลูรายงาน สจ.รง. 201-1 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร 
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กลุมบรกิารทางการแพทย 

กิจกรรม หนวยนบั 
ผลการดําเนินงาน 

ป 2556 ป 2557 ป 2558 

งานบรกิารผูปวยนอก     

-  ผูปวยนอกใหม คน 3,309 3,633 3,184 

-  ผูปวยนอกเกา คร้ัง 34,937 39,207 43,378 

-  ผูปวยพบแพทย คร้ัง 24,140 31,636 32,693 

 ผูปวยรับบริการรักษานอกเวลาราชการ คร้ัง 28,109 13,882 14,598 

การสงผูปวยกลับเพ่ือรับการรักษาตอ (Refer) คร้ัง 0 0 0 

การรับผูปวยนอกเพ่ือตรวจรักษาตอ (Refer) คร้ัง 34,537 38,869 43,487 

-  ผูปวยมใีบ Referและผูปวยรับ Refer ซ้ํา คร้ัง 27,448 32,868 37,926 

-  ผูปวยฉุกเฉนิ คร้ัง 0 0 0 

-  ผูปวยตามโครงการประกันสุขภาพ คร้ัง 6,842 6,518 1,432 

ระบบโครงการคลนิกิพิเศษ     

-คลนิกิสงเสริมพัฒนาการเด็ก คร้ัง 5,270 6,461 5,442 

-คลนิกิคลายเครียด คร้ัง 352 767 1,064 

-การใหบริการปรึกษาปญหาสุขภาพจติทางโทรศัพท คร้ัง 1,493 1,271 1,266 

-คลนิกิครอบครัวสุขสันต คร้ัง 0 0 0 

-คลนิกิการวนิิจฉัยออทสิตกิดวย  ADOS คร้ัง 82 85 115 

-คลนิกิหอง Alpha chamber คร้ัง 0 0 0 

-คลนิกิบูรณาการประสาทสัมผัส  คร้ัง 780 916 1,111 

-คลนิกิฝงเขม็ คร้ัง 1,104 1,332 768 

-คลนิกิละครและดนตรีบําบัด คร้ัง 0 3,272 9,273 

-คลนิกิอาชาบําบัด คร้ัง 0 895 632 

-คลนิกิประเมนิพัฒนาการ คร้ัง 0 1,747 2,713 

-คลนิกิ LD คร้ัง 0 146 388 

-คลนิกิ Floortime ราย 0 0 1,540 
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กลุมบรกิารทางการแพทย 

กิจกรรม หนวยนบั 
ผลการดําเนนิงาน 

ป 2556 ป 2557 ป 2558 

งานบรกิารผูปวยนอก     

งานบําบัดรักษาและบรกิารเฉพาะทางงานจติเวชเด็กและวัยรุน    

-  การใหบริการปรึกษา ราย 280 298 1,069 

-  พฤตกิรรมบําบัด คร้ัง/ราย 1,202/1,316 
2,124 

/2,200 
1,787/2,942 

-  ฝกทักษะพเิศษ คร้ัง/ราย 0/0 1/1 0/0 

-  จิตบําบัดรายบุคคล ราย 368 168 / 501 1,069 

-  กลุมจติบําบัด คร้ัง/ราย 0/0 0/0 0/0 

-  ครอบครัวบําบัด คร้ัง/ราย 117/304 276/771 218/471 

งานบรกิารผูปวยใน     

ผูปวยรับไวรักษา คร้ัง 2,627 2,832 3,133 

-  รับคร้ังแรก คน 362 425 479 

-  รับคร้ังรอง คร้ัง 2,443 2,407 2,654 

-  จํานวนวันผูปวยจําหนาย วัน 36,900 24,581 26,810 

-  จํานวนวันผูปวยอยูในโรงพยาบาล วัน 37,521 36,531 40,110 

จํานวนผูปวยจําหนาย คร้ัง 2,760 2,821 3,217 

จํานวนผูปวยที่จําหนายโดยสาเหตกุาร Refer คร้ัง - - 9 

งานการพยาบาลจติเวชและประสาทวิทยา     

ประเมนิภาวะสุขภาพเพือ่การวินจิฉยัทางการพยาบาล ราย 16,306 19,391 17,356 

การคัดกรองผูปวยเพื่อใหบริการรักษาตาม

ประเภทผูปวย 
    

-  วิกฤต ราย 4,823 6,761 4,504 

-  ฉุกเฉนิ ราย 0 452 9 

-  แรกรับ ราย 4,615 7,289 7,562 

-  เรงรัดบําบัด ราย 6,015 6,025 3,840 
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กลุมบรกิารทางการแพทย 

กิจกรรม หนวยนบั 
ผลการดําเนนิงาน 

ป 2556 ป 2557 ป 2558 

งานบรกิารผูปวยใน     

- บําบัดระยะยาว ราย 2,291 3,365 2,389 

การรักษาทางกาย คร้ัง/ราย 2,565/1,826 2,452/1,854 1,659/10,506 

การปฏบิัตเิพ่ือการบําบัดทางจติ     

-รายกลุม คร้ัง/ราย 24/203 0/0 20/152 

- ประสานกับชมุชนองคกรท่ีเกี่ยวของ คร้ัง/ราย 68/68 28 / 363 0/0 

ทันตกรรม     

งานบริการผูปวยในทันตกรรม ราย/งาน 562/1,692 575 / 989 400/742 

งานบริการผูปวยนอกทันตกรรม ราย/งาน 1,129/2,669 1,047 / 2,005 754/1,506 

งานสงเสริมและปองกัน คน/คร้ัง 1,591/2,378 1,622/2,994 1,154/2,248 

จติวทิยา     

- ตรวจเชาวปญญา ราย 1,324 2,093 1,101 

- ตรวจบุคลกิภาพ ราย 53 15 82 

- ตรวจพัฒนาการ ราย 1 6 201 

  ตรวจประสาทจิตวทิยา ราย - 1 37 

  อืน่ ๆ ราย - 455 434 
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กลุมบรกิารทางการแพทย 

กิจกรรม หนวยนบั 
ผลการดําเนินงาน 

ป 2556 ป 2557 ป 2558 

งานนติจิติเวช     

- การใหคําปรึกษาทางนติจิิตเวช ราย 21 15 19 

- งานตรวจวินจิฉัย ราย 21 14 18 

- ประชุมทีม คร้ัง/ราย 24 13 / 15 19/19 

- สรุปรายงานจากทีม ราย 24 14 5/15 

- การใหความเห็นหรือการออกใหรับรอง ราย 4 7 3/14 

งานสังคมสงเคราะหจติเวช     

งานตรวจวินจิฉัยทางสังคมสงเคราะหจติเวช  

มปีญหาทางสังคม 
    

1.  ปญหาสถานการณของตัวบุคคลที่เปน 

     อุปสรรคตอการดูแลสขุภาพ 
ราย 930 0 12 

2.  ปญหาเกี่ยวกับการศกึษา ราย 313 1,218 1,202 

3.  ปญหาการเงิน ราย 243 131 30 

4. ปญหาเกี่ยวกับการดูแลผูปวยหรือคนทุพล

ภาพภายในครอบครัว 
ราย 115 215 12 

5.  ปญหาทางสังคมจติใจ ราย 154 110 54 

6.  ความแตกแยกในครอบครัว ราย 44 74 138 

7.  ปญหาระหวางพอ แม ลกู ราย 51 169 30 

8.  ปญหาอื่น ๆ ราย 82 154 66 

งานบําบัดทางสังคมสงเคราะหจติเวช     

รายบุคคล     

-  ผูปวย ราย 324 325 72/231 

-  ญาต ิ ราย 308 148 57 
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 กลุมบรกิารทางการแพทย 

กิจกรรม หนวยนบั 
ผลการดําเนินงาน 

ป 2556 ป 2557 ป 2558 

การปฏบิัตเิพ่ือการบําบัดทางจติ     

-  รายกลุม คร้ัง/ราย 0/0 18/66 2/3 

-  ครอบครัว / คูสมรส คร้ัง/ราย 84/129 19/73 51/57 

งานสังคมสงเคราะหจติเวชชมุชนดานการ

บําบัดรักษาฟนฟูชุมชน 
    

- การเตรียมครอบครัว,ชมุชนกอนจําหนาย

ผูปวย 
คร้ัง/ราย 41/66 17/17 17/17 

- การบําบัดและฟนฟูสมรรถภาพในชมุชน คร้ัง/ราย 20/32 0 2/2 

-ดานปองกนัปญหาสุขภาพจติและโรคทางจติเวช

ในกลุมเสี่ยง 
คร้ัง/ราย 27/756 3/215 6/71 

ดานสงเสรมิสุขภาพจติในชุมชน คร้ัง/ราย 9/333 1/1 3/3 

งานจัดการทรัพยากรสังคมและการพิทักษสิทธิ ์     

- การจัดการทรัพยากรทางสังคม คร้ัง/ราย 268/581 284/367 220/286 

- การพิทักษสทิธิ์ / การสบืพยานเดก็ ราย 78/346 33/246 12/231 

งานรังสีวทิยา     

General Radiography     

- Chest คร้ัง/ราย 0/0 0/0 0/0 

- KUB คร้ัง/ราย 0/0 0/0 0/0 

- Skull คร้ัง/ราย 0/0 0/0 0/0 

- Upper Extremities คร้ัง/ราย 0/0 0/0 0/0 

- Lower Extremities / Spine คร้ัง/ราย 0/0 0/0 0/0 
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กลุมบริการทางการแพทย 

 

 

กิจกรรม หนวยนับ 
ผลการดําเนนิงาน 

ป 2556 ป 2557 ป 2558 

งานพยาธิวิทยาและชันสูตรสาธารณสุข     

1.  งานชันสูตรสาธารณสุข     

-  งานโลหติวิทยา ตัวอยาง 86 31/2 36 

-  งานคุมกันวทิยาคลนิกิ ตัวอยาง 0 18 0/0 

-  งานจุลชวีวิทยาคลนิกิ ตัวอยาง 0 - 0/0 

-  งานเคมคีลินกิ ตัวอยาง 106 55/33 98 

-  งานจุลทรรศนะศาสตรคลนิกิ ตัวอยาง 117 78/52 54 

-  งานประเมนิคุณภาพการตรวจ

หองปฏบิัตกิารโดยองคกรภายนอก 
ตัวอยาง 

0 5 1 

-  การตรวจฮอรโมน ตัวอยาง 76 29 5 

-  การตรวจทางพันธุศาสตร ตัวอยาง 0 8 12 

-  การตรวจระดับยา ตัวอยาง 48 5 0/0 

-  การตรวจอื่น ๆ ตัวอยาง 68 - 0/0 

3.  งานชนัสตูรอื่น ๆ     0/0 

-  งานบริการตรวจเก็บสิ่งสงตรวจ คร้ัง 87 26 10 

-  งานใหคําปรึกษาทางวทิยาศาสตร คร้ัง 75 10 0/0 

-  งานชนัสูตรชุมชน ตัวอยาง 0 17 0/0 

ศูนยสาธิตพัฒนาการเด็กเล็ก     

- เดก็มารับบริการ (2 เดอืน – 3 ป) คร้ัง/คน 4,682/272 3,837  

งานสงเสรมิพัฒนาการ     

ประเมนิพัฒนาการรายเดอืน คร้ัง 240 221  

สงเสริมพัฒนาการรายบุคคล คร้ัง/คน 8,856/2,535 5,526/117  

ใหคําปรึกษาแกครอบครัวเร่ืองพัฒนาการ 

และสขุภาพจิตเด็ก 
คร้ัง 

34 79  

ใหคําแนะนํา/สขุศกึษา คร้ัง 211 244  
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กลุมบริการทางการแพทย 

กิจกรรม หนวยนบั 
ผลการดําเนนิงาน 

ป 2556 ป 2557 ป 2558 

งานประสาทวทิยา     

-งานตรวจคลื่นสมอง (EEG) ราย 0 0 0 

-งานตรวจคลื่นหัวใจ (EKG) ราย 0 0 0 

-งานกระตุนการไหลเวยีนโลหติในสมอง(HEG) ราย 186 190 177 

-งานฝงเขม็ ราย 1,104 1,332 848 

งานเภสัชกรรม     

 ผูปวยนอก ใบสั่งยา 9,789 10,762 12,036 

 จํานวน(ขนาน) 17,780 14,963 18,556 

 มูลคา(บาท) 13,953,856 24,175,107 18,611,859 

 ผูปวยใน       

-  รายบุคคล ใบสั่งยา 2,026 2,005 2,290 

 จํานวน(ขนาน) 3,356 2,756 3,547 

 มูลคา(บาท) 548,278 725,200 934,765 

งานบรบิาลทางเภสัชกรรม     

การใหคําปรึกษาดานยาแกผูปวย     

-  ผูปวยนอก ราย 1,574 1,801 1,620 

-  ผูปวยใน ราย 458 658 743 

อาการอนัไมพึงประสงคจากการใชยา (ADR) ราย 92 107 132 

การตดิตามปญหาจากการใชยาในผูปวยเฉพาะ

ราย (DRP) 
    

-  Medication error คร้ัง 0 0 0 
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กลุมบรกิารทางการแพทย 

กิจกรรม หนวยนบั 
ผลการดําเนนิงาน 

ป 2556 ป 2557 ป 2558 

แบงบรรจุยา (Prepack)     

-  ยาเม็ด เม็ด /Pack 
169,000/ 

3,915 

237,200 / 

6,370 

380,500/ 

5,000 

บรกิารขอมูลขาวสารดานยา     

-  ตอบคําถาม/ปญหาบุคลากรทางการแพทย/

ประชาชน 
คร้ัง 591 646 424 

-  เผยแพร/ใหความรูเกี่ยวกับยาแกผูปวยและ

ประชาชนโดยแผนพับ 
เร่ือง/แผน 32/2,788 36 / 2,753 33/2,851 

งานหองสมุดของเลน     

ผูรับบริการหองสมุดของเลน     

 ผูรับบริการรายเกา ราย 3,129 2,789 2,655 

 ผูรับบริการรายใหม คน 2,036 1,612 1,523 

 สมัครสมาชกิใหม  คน 184 161 174 

 ใชสือ่อุปกรณในการสงเสริมพัฒนาการ ราย 0 0 4,044 

 คนควาสือ่อุปกรณ/ของเลน ราย 4,891 4,217 4,044 

 ยมืสื่ออุปกรณ ราย 698 526 380 

 คนืสือ่อุปกรณ ราย 597 1,116 312 
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สวนที่ 3 

รายงานการเงนิ 
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รายงานการวิเคราะหงบการเงนิงวดประจําปงบประมาณ 2558 

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครนิทร 
 

จากการบันทึกบัญชใีนระบบเกณฑคงคางของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทรประจําป

งบประมาณ 2558  สามารถวิเคราะหงบการเงินเปรียบเทียบไดดังตอไปนี้ 
 

1. วิเคระหงบแสดงฐานะทางการเงินของสถาบันฯ ประจําปงบประมาณ 2558 (งวด 1-12 เดอืน) 

สรุปไดดังนี ้

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ป 2558 ลดลงกวาป 2557  เนื่องจากมกีารนําเงินฝาก

ธนาคารออมสนิประเภทออมทรัพยท่ีครบกําหนดระยะเวลา ไปฝากประจําธนาคารอสิลาม เนือ่งจากมี

ผลตอบแทนท่ีเปนประโยชนกับทางราชการที่มากกวา จงึมผีลใหเงินลงทุนเพ่ิมขึ้นในสวนของเงินฝากประจํา 

สินทรัพยไมหมุนเวียน ป 2558 ลดลงกวาป 2557 เนื่องมาจากการกอสรางอาคารเทพ

รัตนราชสุดา ตอเนือ่งมาตัง้แตป 2554-2557 สิ้นสุดลง และเร่ิมมกีารคิดคาเสื่อมราคาอาคารใหม (อาคาร

เทพรัตนราชสุดา) ในป 2558 

เจาหนี้ ป 2558 ลดลงกวาป 2557 เนื่องจากมกีารเบกิจายคาใชจายทันเวลา มากขึ้น และไมมหีนี้

ผูกพันในระบบ GFMIS  

 

2. วเิคราะหงบรายไดและคาใชจายของสถาบันฯ ประจําปงบประมาณ 2558 (งวด 1-12 เดอืน) สรุป

ไดดังนี ้

รายไดจากเงินงบประมาณ ป 2558 ลดลงกวาป 2557 คดิเปนรอยละ 15.6 เนือ่งจากการ

กอสรางและตกแตงอาคารอาคารเทพรัตนราชสุดาฯ ตอเนื่องมาตัง้แตป 2554-2557  สิ้นสุดลง 

รายไดจากการขายสนิคาและบริการ ป 2558 เพ่ิมกวาป 2557 คิดเปนรอยละ 54.4  เนือ่งจากมี

การใหบริการและเพ่ิมกจิกรรมการรักษาในพื้นท่ีบริการของอาคารเทพรัตนราชสุดา ในป 2558 

รายไดจากการชวยเหลอืและบริจาค ป 2558 เพ่ิมกวาป 2557 คิดเปนรอยละ 29 เนื่องจากรับ

เงินสนับสนุนโครงการคัดกรอง เฝาระวัง และสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย เพ่ือเฉลมิพระเกยีรติสมเดจ็

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 จาก

สํานักงานหลักประกันสขุภาพแหงชาต ิ(สปสช) 

คาใชจายบุคลากร ป 2558 เพิม่ขึ้นจากป 2557 รอยละ 10.7  เนื่องจากไดรับจัดสรรตําแหนง

พนักงานราชการจากกรมสขุภาพจิตเพ่ิมเตมิในกรณีท่ีลูกจางประจําออกจากราชการ 

คาวัสดุ  คาใชสอย และคาสาธารณูปโภค ป 2558 เพ่ิมขึ้นกวา ป 2557 รอยละ 62.1 

เนื่องมาจากในป 2558 เร่ิมมกีารเปดใชอาคารเทพรัตนราชสุดา เพ่ือเพ่ิมกจิกรรมการรักษามากยิ่งขึ้น และ

ใชจายในโครงการท่ีรับสนับสนุนจาก สํานักงานหลักประกันสขุภาพแหงชาต ิ
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คาเสื่อมราคาและตัดจําหนายป 2558 เพ่ิมขึ้นกวาป 2557 รอยละ 14.6 เนือ่งจากเร่ิมมกีารคิดคา

เสื่อมราคาอาคารใหม (อาคารเทพรัตนราชสุดา) ในป 2558 
 

3. วเิคราะหอัตราสวนทางการเงินของสถาบันฯ ประจําปงบประมาณ 2558 (งวด 1-12 เดอืน)  สรุป

ไดดังนี ้
 

3.1 อตัราสวนเงินทุนหมนุเวียน(Current Ratio) สถาบันฯ มสีภาพคลองทางการเงินท่ีดมีภีาระหนี้สิน

ต่ําเนื่องจากมกีารชําระหนี้ตามกําหนดเวลาและไมมหีนี้ผูกพันในระบบ GFMIS มากนกั  มสีนิทรัพย

หมนุเวยีนสูงกวาหนี้สนิหมนุเวยีนถงึ 41.12 เทา  

3.2 เงินทุนสํารองสุทธิ (Net Working Capital) สถาบันฯ มสีถานะทางการเงินท่ีมั่นคง มเีงินทุน

สํารองสุทธสิูงขึ้นจากป 2557 จาก 65,973,360.21 ลานบาท เปน 71,372,173.16 ลานบาทในป 2558 

เนื่องจากมภีาระหนี้สนิท่ีลดลง 

3.3 รายไดสูง(ต่ํา)กวาคาใชจายสุทธ ิ (Net Income) เปนการบอกประสทิธภิาพในการดําเนนิงาน 

โดยผลการดําเนนิงานของสถาบันฯ มรีายไดต่ํากวาคาใชจายสุทธิ จํานวน 7,592,847.93 บาทในป 2558  

ลดลงกวาในป 2557 เนื่องจากป 2557 มกีารรับเงินงบประมาณในสวนของการตกแตงอาคารเทพ

รัตนราชสุดา 

3.4  ทุนสํารองสุทธ/ิรายไดสูงต่ํากวาคาใชจายสุทธเิฉลีย่ (NWC/ANI) ปงบประมาณ 2558 ลดลง

จากป 2557 เนื่องจากป 2557 มกีารรับเงินงบประมาณในสวนของการตกแตงอาคารเทพรัตนราชสดุา 

 3.5 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชําระหนี้เจาหนี้การคาลดลงจากป 2557 เทากับ 11.77 วัน เปน 0 วัน 

ในป 2558  เนื่องจากไมมหีนี้ผกูพันในระบบ GFMIS มากนกั 
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สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครนิทร 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี  30  กันยายน  2558  และ  2557 

     

(หนวย:บาท) 

   

หมายเหตุ 

 

2558 

 

2557 

สนิทรัพย 

     

 

สินทรัพยหมุนเวยีน 

     

  

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 1 

 

39,351,001.87 

 

47,907,312.22 

  

ลูกหนี้ระยะสัน้ 2 

 

17,567,748.43 

 

19,542,790.15 

  

รายไดคางรับ 

  

- 

 

184.09  

  

เงินลงทุนระยะสัน้ 3 

 

15,062,335.01  

 

61,478.79  

  

สนิคาและวัสดุคงเหลอื 

  

1,169,937.90 

 

1,395,624.51 

  

สนิทรัพยหมุนเวยีนอื่น 

  

- 

 

- 

  

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 

  

73,151,023.21  

 

68,907,389.76  

        

 

สินทรัพยไมหมุนเวยีน 

     

  

ลูกหนี้ระยะยาว 

  

- 

 

- 

  

เงินลงทุนระยะยาว 

  

- 

 

- 

  

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ (สุทธ)ิ 

  

218,829,785.62  

 

231,069,301.82  

  

สนิทรัพยโครงสรางพ้ืนฐาน (สุทธิ) 

  

- 

 

- 

  

สนิทรัพยไมมตีัวตน (สุทธ)ิ 

  

30,584.56  

 

50,917.90  

  

สนิทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 

  

- 

 

- 

  

รวมสินทรัพยไมหมุนเวยีน 

  

218,860,370.18  

 

231,120,219.72  

รวมสนิทรพัย 

  

292,011,393.39  

 

300,027,609.48  

        



63 
 

 

 

 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

  

  

ลูกหนี้คารักษาพยาบาล = 

 

17,255,877.43  

 

19,049,390.15  

  

ลูกหนี้เงินยืมใน - นอกงบประมาณ = 

 

311,871.00  

 

493,400.00  

  

ท่ีดินและอาคาร (สุทธิ) = 

 

195,301,659.32  

 

203,809,181.57  

  

อุปกรณ (สุทธ)ิ = 

 

23,528,126.30  

 

27,260,120.25  
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สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครนิทร 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี  30  กันยายน  2558  และ  2557 

     

(หนวย:บาท) 

   

หมายเหตุ 

 

2558 

 

2557 

หนี้สิน 

     

 

หนี้สินหมุนเวยีน 

     

  

เจาหนี้ระยะสัน้ 4 

 

- 

 

1,756,257.90  

  

คาใชจายคางจาย 

  

467,818.09  

 

366,629.64  

  

รายไดแผนดนิรอนําสงคลัง 

  

- 

 

- 

  

เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะสัน้ 

 

- 

 

- 

  

เงินรับฝากระยะสัน้ 

  

794,551.96  

 

421,365.01  

  

เงินกูระยะสัน้ 

  

- 

 

- 

  

หนี้สนิหมุนเวียนอื่น 5 

 

516,480.00  

 

389,777.00  

  

รวมหนี้สินหมุนเวยีน 

  

1,778,850.05  

 

2,934,029.55  

        

 

หนี้สินไมหมุนเวยีน 

     

  

เจาหนี้ระยะยาว 

  

- 

 

- 

  

รายไดรอการรับรูระยะยาว 

  

48,472.67  

 

- 

  

เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว 

 

300,000.00  

 

300,000.00  

  

เงินรับฝากระยะยาว 

  

- 

 

- 

  

เงินกูระยะยาว 

  

- 

 

- 

  

หนี้สนิไมหมุนเวยีนอื่น 

  

- 

 

- 

  

รวมหนี้สินไมหมุนเวยีน 

  

348,472.67  

 

300,000.00  

  

รวมหนี้สิน 

  

2,127,322.72  

 

3,234,029.55  

สนิทรัพยสุทธิ 

  

289,884,070.67  

 

296,793,579.93  
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สนิทรัพยสุทธิ 

  

ทุน 

  

91,332,793.30  

 

91,332,793.30  

  

รายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจายสะสม 

  

206,144,125.30  

 

165,859,266.06  

  

กําไร/ขาดทุนที่ยังไมเกดิขึ้นของเงินลงทุน 

 

 (7,592,847.93) 

 

39,601,520.57  

  

รวมสินทรัพยสุทธิ 

  

289,884,070.67  

 

296,793,579.93  

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครนิทร 

งบรายไดและคาใชจาย 

สําหรับป ส้ินสุดวันที ่ 30  กันยายน  2558  และ  2557 

     

(หนวย:บาท) 

   

หมายเหตุ 

 

2558 

 

2557 

        รายไดจากการดําเนนิงาน 

     

 

รายไดจากรัฐบาล 

     

  

รายไดจากงบประมาณ 

  

19,684,839.47  

 

73,698,074.65  

  

รายไดอื่น 

  

- 

 

- 

  

รวมรายไดจากรฐับาล 

  

19,684,839.47  

 

73,698,074.65  

        

 

รายไดจากแหลงอื่น 

     

  

รายไดจากการขายสนิคาและ

บริการ 

  

68,538,679.69  

 

65,148,665.25  

  

รายไดจากเงินชวยเหลอืและเงิน

บริจาค 

  

36,552,278.62  

 

1,484,822.24  

  

รายไดอื่น 6 

 

1,304,720.06  

 

866,399.09  

  

รวมรายไดจากแหลงอื่น 

  

106,395,678.37  

 

67,499,886.58  

รวมรายไดจากการดําเนนิงาน 

  

126,080,517.84  

 

141,197,961.23  

        คาใชจายจากการดําเนนิงาน 

     

  

คาใชจายบุคลากร 

  

13,524,065.97  

 

12,230,184.35  

  

คาบําเหน็จบํานาญ 

  

428,304.00  

 

180,083.00  

  

คาใชจายในการฝกอบรม 

  

5,307,478.50  

 

6,873,325.40  

  

คาใชจายในการเดนิทาง 

  

844,099.81  

 

1,256,240.50  

  

คาวัสดุและคาใชสอย 7 

 

72,566,297.62  

 

39,585,011.70  

  

คาสาธารณูปโภค 

  

5,683,917.25  

 

3,739,398.75  
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คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 

  

18,380,373.41  

 

15,950,576.21  

  

คาใชจายเงินอุดหนุน 

  

- 

 

- 

  

คาใชจายอื่น 8 

 

16,938,829.21  

 

21,781,620.75  

  

รวมคาใชจายจากการดําเนนิงาน 

  

133,673,365.77  

 

101,596,440.66  

รายไดสูง (ตํ่า) กวาคาใชจายจากการ

ดําเนินงาน 

  

  (7,592,847.93) 

 

 39,601,520.57  

        หมายเหตุประกอบเปนงบการเงินสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

 

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครนิทร 

งบรายไดและคาใชจาย 

สําหรับป ส้ินสุดวันที ่ 30  กันยายน  2558  และ  2557 

     

(หนวย:บาท) 

   

หมายเหตุ 

 

2558 

 

2557 

        รายได/คาใชจายท่ีไมเกิดจากการ

ดําเนินงาน 

     

  

กําไร/ขาดทุนสทุธิจากการจําหนาย

สนิทรัพย 

  

- 

 

- 

  

รายการอื่นๆ ท่ีไมเกดิจากการ

ดําเนนิงาน 

  

- 

 

- 

  

รวมรายได/คาใชจายท่ีไมเกิดจากการดําเนินงาน 

 

- 

 

- 

รายไดสูง (ตํ่า) กวาคาใชจายจาก

กจิกรรมตามปกต ิ

  

  (7,592,847.93) 

 

 39,601,520.57  

รายการพิเศษ 

     รายไดสูง (ตํ่า) กวาคาใชจายสุทธ ิ

  

  (7,592,847.93) 

 

 39,601,520.57  

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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 การวเิคราะหการยอสวนตามแนวดิ่ง (Common  Size)  ของสถาบันพัฒนาการเด็ก  

ราชนครนิทร 

       วิเคราะหงบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี  30 กันยายน  2558  และ  2557 

   

อัตรายอสวนตามแนวดิ่ง 

 

(พันบาท) 

   

 

2558 

 

2557 2558 

 

2557 

สนิทรัพย 

      สนิทรัพยหมุนเวยีน 

      เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด     39,351.0  

 

     47,907.3  13.5  
 

16.0  

สนิคาและวสัดุคงเหลอื       1,169.9  

 

      1,395.6  0.4  
 

0.5  

สนิทรัพยหมุนเวยีนอื่น     32,630.1         19,604.5  11.2  
 

6.5  

รวมสนิทรัพยหมุนเวียน      73,151.0        68,907.4  25.1    23.0  

สนิทรัพยไมหมุนเวยีน 

      ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (สุทธิ)   218,829.8  

 

   231,069.3  74.9  
 

77.0  

สนิทรัพยโครงสรางพ้ืนฐาน (สุทธ)ิ             -    

 

            -    - 

 

- 

สนิทรัพยไมมตีัวตน (สุทธิ)           30.6  

 

          50.9  0.0  
 

0.0  

สนิทรัพยไมหมุนเวยีนอื่น             -                  -    - 

 

- 

รวมสนิทรัพยไมหมุนเวยีน    218,860.4        231,120.2  74.9    77.0  

รวมสนิทรัพย    292,011.4      300,027.6  100    100  

 

      

   หนี้สิน 

      หนี้สินหมุนเวยีน 

      เจาหนี้             -    

 

       1,756.3  0.0 

 

0.6 

คาใชจายคางจาย         467.8  

 

        366.6  0.2 

 

0.1 

เงินทดรองราชการรับจากคลัง             -    

 

            -    - 

 

- 

เงินกูระยะสัน้             -    

 

            -    - 

 

- 

หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น        1,311.0              811.1  0.4 

 

0.3 

รวมหนี้สินหมุนเวยีน       1,778.9          2,934.0  0.6   1.0 
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หนี้สินไมหมุนเวยีน 

      เงินทดรองราชการรับจากคลัง         300.0  

 

         300.0  0.1 

 

0.1 

เงินกูระยะยาว             -    

 

            -    - 

 

- 

หนี้สนิไมหมุนเวียนอื่น           48.5                -    - 

 

- 

รวมหนี้สินไมหมุนเวยีน         348.5            300.0  0.1   0.1 

รวมหนี้สิน        2,127.3          3,234.0  0.7   1.1 

สนิทรัพยสุทธิ    289,884.1       296,793.6  100   100 
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1.  การวเิคราะหการยอสวนตามแนวดิ่ง  ( Common  Size) 

      วเิคราะหงบรายไดและคาใชจาย 

สําหรับป  ส้ินสุดวนัท่ี  30 กันยายน  2558  และ 2557 

       

 

(พันบาท) 

อัตรายอสวนตาม

แนวดิ่ง 

 

2558 

 

2557 2558 

 

2557 

รวมรายได 

  

126,080.5    

   

141,198.0  100   100 

รายไดจากการดําเนนิงาน 

      รายไดจากรัฐบาล 

      

รายไดจากเงินงบประมาณ 19,684.8  

 

   

73,698.1  15.6 

 

52.2 

รายไดอื่น             -                -    -     -  

รวมรายไดจากรฐับาล 

    

19,684.8    

    

73,698.1  15.6   52.2 

รายไดจากแหลงอื่น 

      

รายไดจากการขายสนิคาและบริการ 

   

68,538.7  

 

   

65,148.7  54.4 

 

46.1 

รายไดจากการชวยเหลอืและบริจาค 

    

36,552.3  

 

     

1,484.8  29.0 

 

1.1 

รายไดอื่น  

      

1,304.7  

 

       

866.4  1.0 

 

0.6 

รวมรายไดจากแหลงอื่น 

  

106,395.7    

   

67,499.9  84.4   47.8 

รวมรายไดจากการดําเนนิงาน 

  

126,080.5    

   

141,198.0  100   100 
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คาใชจายจากการดําเนนิงาน 

      

คาใชจายบุคลากร 

     

13,524.1  

 

12,230.2  

 

10.7  
  

 

8.7  

คาบําเหน็จบํานาญ 

        

428.3  

 

        

180.1  

 

0.3  
  

 

0.1  

คาใชจายในการฝกอบรม 

      

5,307.5  

 

     

6,873.3  

 

4.2  
  

 

4.9  

คาใชจายเดนิทาง 

        

844.1  

 

     

1,256.2  

 

0.7  
  

 

0.9  

คาวัสดุ คาใชสอย และคาสาธารณูปโภค 

    

78,250.2  

 

   

43,324.4  

 

62.1  
  

 

30.7  

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 

    

18,380.4  

 

   

15,950.6  

 

14.6  
  

 

11.3  

คาใชจายเงินอุดหนุน             -   

 

           -   -   - 

คาใชจายอื่น 

    

16,938.8    

    

21,781.6  

 

13.4  
  

 

15.4  

รวมคาใชจายจากการดําเนนิงาน 

   

133,673.4    

  

101,596.4  106.0    72.0  

รายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจายจากการ

ดําเนินงาน 

    

(7,592.8)   

   

39,601.5  (6.0)   28.0  

รายได/คาใชจายท่ีไมเกิดจากการดําเนนิงาน             -                -    -    - 

รายไดสูง (ตํ่า) กวาคาใชจายจากกิจกรรมปกต ิ

    

(7,592.8)   

   

39,601.5  (6.0)   28.0  

รายการพิเศษ             -                -    -  

 

 -  

รายไดสูง (ตํ่า) กวาคาใชจายกอนรายการ

รายไดแผนดนิ 

    

(7,592.8)   

   

39,601.5  (6.0)   28.0  
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สวนที ่4 

ผลการดําเนนิงานที่สําคัญ 
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ชืองานวจัิย  การพฒันาเครืองมือมาตรฐานทางคลนิิกในการวนิิจฉยัเดก็กลุ่มอาการออทิสซึม 

สเปคตรัมในประเทศไทย 

 

ผูรบัผดิชอบ   พญ.ดวงกมล  ตัง้วิริยะไพบูลย 

 

ความเปนมาและความสําคัญ 

 ภาวะออทสิซมึ (Autism Spectrum Disorder; ASD) เปนความบกพรองของพัฒนาการที่เกดิจาก

ความผดิปกตใินการทํางานของสมอง โดยมอีาการแสดงท่ีเปนความบกพรองใน 2 ดานหลกั คือ ดานการใช

ภาษาสื่อสารและการมปีฏสิมัพันธทางสังคม และดานพฤตกิรรมและความสนใจที่เปนแบบจํากัดหรือเปน

แบบแผนพฤตกิรรมซ้ํา ๆ จากการศกึษาสถติคิวามชกุของภาวะออทิสซมึท่ัวโลก พบวาในชวงป ค.ศ. 

1966-1993 มคีาเฉลีย่ของความชกุเทากับ 4.7 ตอ 10,000 ชวงป ค.ศ. 1994-2004 พบคาเฉลี่ยความชกุ

เพ่ิมขึ้นเปน 12.7 ตอ 10,000 ตอมาในชวง ป ค.ศ. 2005-2010 พบวามคีวามชกุเพ่ิมขึ้น 60-116 ตอ 

10,000 แมยังไมเปนท่ีแนชัดวาจํานวนท่ีเพ่ิมขึ้นนี้เกดิจากอัตราการเกดิโรคที่แทจริง หรือเปนเพราะเกณฑ

การวนิิจฉัยท่ีเปลี่ยนแปลงไป แตผูปวยท่ีมภีาวะออทิสซมึยังคงมแีนวโนมท่ีจะมจีํานวนเพ่ิมขึ้น 

 สําหรับในประเทศไทยขอมูลจากสํานักงานสถติแิหงชาตพิบวา ในจํานวนประชากรของประเทศ

ไทย 65 ลานคน มปีระชากรกลุมภาวะออทสิซมึประมาณ 6 ใน 1,000 คิดเปนรอยละ 0.60 ของประชากร

ท้ังหมด หรือประมาณ 650,000 คน ขณะท่ีการสํารวจอยางเปนทางการของไทยในเดก็อายุ 1-5 ป เมือ่ป 

พ.ศ. 2547 พบวามสีดัสวนความชกุ 1 ตอ 1,000โดยคาดวาปจจุบันประเทศไทยมผีูปวยภาวะออทสิซมึ

ประมาณ 370,000 คน สําหรับในภาคเหนอื ไดมกีารจัดอันดับ 10 โรคแรกในเดก็ พบวาในพ.ศ. 2546-

2548 โดยภาวะออทิสซมึพบมากเปนอันดบัหนึ่ง โดยมผีูมาใชบริการใน              ปพ.ศ. 2547  จํานวน 

3,097 ราย คิดเปนรอยละ 34.69 และป พ.ศ. 2548 จํานวน 2,855 รายคิดเปน    รอยละ 30.85 

นอกจากนี้สถติขิองสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทรพบวาผูปวยเดก็ทีม่ภีาวะ       ออทิสซมึมจีํานวน

เพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง โดยในป 2553 มผีูปวยจํานวน 6,839 คน ตอมาในป 2555      มจํีานวน 8,772คน 

และป 2556 เพ่ิมขึ้นเปน 9,732 คน ซึ่งขอมลูสถติลิาสุดของผูปวยท่ีเขารับการรักษาในสถาบันพัฒนาการ

เด็กราชนครินทรในป 2557 มจีํานวนเพ่ิมขึ้นเปน 9,883 คน ซึ่งความชุกท่ีเพ่ิมขึ้นนี้อาจเกดิจากการวินิจฉัย

ท่ีแมนยําและรวดเร็วขึ้น รวมถงึการใหความรูเร่ืองภาวะออทิสซมึท่ีแพรหลายมากขึ้น จึงทําใหผูปกครองนํา

เด็กมาพบแพทยเพ่ิมขึ้น ดังนัน้จึงสามารถคาดการณไดวาผูปวยเดก็ท่ีมภีาวะออทสิซมึของสถาบัน

พัฒนาการเด็กราชนครินทรมแีนวโนมเพ่ิมขึ้นอยางตอเนือ่ง 



74 
 

 

 

 

 การวนิิจฉัยภาวะออทิสซมึท่ีไดรับการยอมรับ คือ การวนิิจฉัยตามเกณฑการวินิจฉัยมาตรฐาน

ของสมาคมจิตแพทยอเมริกนั (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders; DSM) และการ

วินจิฉัยตามบัญชจํีาแนกทางสถติิระหวางประเทศของโรคและปญหาสขุภาพท่ีเกี่ยวของ (International  

classification of diseases; ICD) ซึ่งจําเปนตองอาศัยการประเมนิทางคลนิกิเปนสําคัญ  เดก็ท่ีปวยดวยภาวะ

ออทิสซมึมกัแสดงความผดิปกติทางพัฒนาการและพฤติกรรมตั้งแตวัยทารก แตอาจแสดงอาการออกมา

ไมชัดเจนโดยเฉพาะในเด็กท่ีมอีาการไมรุนแรง ทําใหถูกมองขามไปหรือไมไดรับการวินจิฉัย ท้ังนี้การวินิจฉัย

ภาวะออทิสซมึไดตัง้แตเร่ิมแรก จะชวยใหเดก็ไดรับการกระตุนพัฒนาการและการรักษาและชวยเหลอืใน

ระยะแรกเร่ิม (early intervention) ท่ีจะชวยใหเดก็มกีารพัฒนาไดสูงสุดตามศกัยภาพ ซึ่งเปนสิ่งสําคัญตอ

การพยากรณโรค ดังนั้นการมเีคร่ืองมอืคัดกรองและวนิจิฉัยท่ีมมีาตรฐานสามารถคัดกรองเด็กทีม่คีวาม

ผดิปกตขิองพัฒนาการและพฤตกิรรมท่ีบงชี้ถงึภาวะออทสิซมึจะเปนประโยชนอยางย่ิงตอท้ังตัวเด็กและ

ผูดแูล เคร่ืองมอืท่ีใชวินจิฉัยภาวะออทสิซมึทีม่มีาตรฐานและใชกนัอยางแพรหลายในตางประเทศ มรูีปแบบ

การคัดกรอง ตลอดจนมกีารประเมนิที่หลากหลาย แตเคร่ืองมอืท่ีไดรับการยอมรับใหเปนแบบทดสอบ

มาตรฐานในการวนิจิฉยัภาวะ       ออทิสตกิในปจจุบัน คือ Autism Diagnostic Observation Second 

Schedule (ADOS-2) ซึ่งเปนแบบ คัดกรองมาตรฐานสําหรับสังเกตพฤติกรรมทางดานสังคมและการ

สื่อสารของเด็กออทสิตกิท่ีมคีวามเท่ียงตรงในการตรวจคัดกรองสูง 

  ในปพ.ศ. 2550 ผลการศกึษาของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร พบวา ADOS-2 เปน

เคร่ืองมอืท่ีดใีนการชวยวินจิฉัยไดตั้งแตอายุนอย โดยเดก็ท่ีสามารถวินจิฉัยไดมอีายุเทากับ 13 เดอืน   ซึ่ง

จะนําไปสูการใหการบําบัดรักษาเร่ิมตนไดเร็ว นอกจากนี้การใช ADOS-2 รวมกับการสมัภาษณผูปกครอง

สามารถชวยในการวนิิจฉัยแยกภาวะออทิสซมึและ PDD-NOS ออกจากกลุมโรคอื่น ๆ นอกเหนอืจากกลุม

อาการออทสิตกิไดด ี นอกจากนี้ในป 2556 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร จังหวัดเชยีงใหมไดมกีาร

เร่ิมกอตั้งศูนยวจัิยออทิสตกิขึ้น ซึ่งดําเนนิการตามความเปนเลศิในการบริการสุขภาพจิตและจติเวช 

(Medical service center) จึงไดมกีารพัฒนาบุคลากรใหมคีวามเชี่ยวชาญดานการวินิจฉัยภาวะออทิสซมึอ

ยางตอเนือ่งโดยสงบุคคลากรเขารับการอบรมการวินจิฉยัและวจัิยภาวะออทิสซมึดวย ADOS–2 จาก 

Western Psychology Service (WPS) มผีูผานการอบรมเปน clinician จํานวน 6 คน และresearcher จํานวน 

1 คน 

 ดังนั้นผูวิจัยจึงตองการศกึษาเคร่ืองมอื ADOS-2 ในบริบทไทย เพือ่วเิคราะหและสรุปถงึลกัษณะ

บงชี้ภาวะออทิสซมึท่ีพบในเด็กไทย และนําลกัษณะบงชี้ท่ีไดเปนแนวทางในการพัฒนาเคร่ืองมอืวนิิจฉัยและ

คัดกรองเด็กกลุมอาการออทิสซมึสเปคตรัมในระยะเร่ิมแรกของประเทศไทยในอนาคตตอไป 
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วัตถุประสงค 

เพ่ือศกึษาลกัษณะบงชี้ภาวะออทสิตกิ ในเด็กอายุ 1-5 ป ดวยเคร่ืองมอืการวินิจฉัยภาวะ ออทิสตกิ 

(ADOS-2) ณ สถาบันพัฒนาการเดก็ราชนครินทร จังหวัดเชยีงใหม 

 

ผลการดําเนนิโครงการ / และผลลัพธท่ีไดจากการดาํเนนิงาน 

ผลที่ไดรับจากการศกึษาวิจัยในคร้ังนี้ทําใหทราบถงึลักษณะบงชี้ภาวะออทิสตกิ ในเด็กชวงอาย ุ1-5 

ป ซึ่งเปนฐานขอมูลทีส่ําคัญท่ีใชเปนขอบงชี้ในการวนิิจฉยั และคัดกรองภาวะออทิสซมึท่ีแมนยํา ดวยขอบงชี้

ท่ีมาจากเคร่ืองมอืการวนิจิฉัยท่ีมมีาตรฐาน นอกจากนี้ยังสามารถนําไปเปนแนวทางในการพัฒนาตอยอด

เคร่ืองมอืเคร่ืองมอืวินจิฉยั และคัดกรองเด็กที่มภีาวะออทิสซมึสเปคตรัมในระยะเร่ิมแรกของประเทศไทย

ในอนาคตตอไป 

 

การวเิคราะหผลการดําเนนิงาน (เชงิคุณภาพ) 

ไดลกัษณะบงชี้ท่ีสําคัญของภาวะออทิสตกิจากเคร่ืองมอืวนิจิฉัยภาวะออทิสซมึ ADOS-2 ท่ี

มคุีณภาพและเหมาะสมกับเด็กไทย ซึ่งจะเปนขอมลูท่ีสําคัญในการที่จะใชเปนประโยชนในการ

วินจิฉัย และคัดกรองภาวะออทิสตกิในเดก็ไทยตอไป 

 

งบประมาณท่ีใชในการดําเนนิโครงการ 

โครงการวิจัยนี้มกีารใชจายตามแผนงบประมาณของโครงการโดยใชงบประมาณท้ังหมด 

845,200 บาท (แปดแสนสีห่มืน่หาพันสองรอยบาทถวน) 

 

ปญหาและอุปสรรค 

การดําเนนิงานของโครงการวจัิยมคีวามลาชาในขัน้ตอนการเก็บขอมลู เนือ่งจากมเีดก็ไม

สบายหรือมเีหตุฉกุเฉนินดัแลวไมมาตามนัด หรือติดตอไมได จงึสงผลกระทบใหขัน้ตอนถัดไปของ

การศกึษาวจัิยมคีวามลาชา 

 

การวางแผนการดําเนนิงานในขั้นตอไป 

ผลการศกึษาวจัิยท่ีไดจะเปนแนวทางในการพัฒนาเคร่ืองมอืวนิจิฉยัและคัดกรองเด็กกลุม

อาการออทสิซมึสเปคตรัมในระยะเร่ิมแรกของประเทศไทยตอไป นอกจากนี้ยังสามารถนําองค

ความรูท่ีไดจากผลการศกึษาไปเผยแพรในการประชุมเชงิวชิาการท่ีเกี่ยวของตอไปได 
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Abstract 

Objective:  To identify characteristic indicators for severe autism spectrum disorder in children 

age 12 months and over. 

Materials and Methods: Using a retrospective chart review design, the charts of children 

diagnosed with autistic spectrum disorder (ASD) according to DSM 5 and evaluated by Autism 

Diagnostic Observation Schedule, Second Edition (ADOS-2) Module 1 at Rajanagarindra Institute of 

Child Development Chiang Mai in the period October 2014 – September 2015 were selected. 

Descriptive statistics, Chi square test and Logistic regression were used for data analysis. 

Results: Ninety six charts of children with ASD were selected.  Seventy five percent of the 

children were boys and mean age was 3.09±0.9 years. Forty six point nine percent of the children 

with severe ASD. Ten items of ADOS-2 can be used as an indicator for severe autism spectrum 

disorder: “Shared Enjoyment in Interaction”, “Facial Expressions Directed to Others”, “Showing”, 

“Gestures”, “Unusual Sensory Interest in Play Material/Person”, “Intonation of Vocalizations and 

Verbalizations”, “Hand and Finger and Other Complex Mannerisms”, “Imagination/Creativity”,  

“Pointing”, and “Functional Play with Objects”.    Seventy four point nine percent of the logistic 

regression equation included these items can be predicted severe ASD. The logistic regression 

equation was Z = -8.372+0.988∙A3-0.684∙A7+1.521 A8+1.897 B3+2.886 B5+1.556 B9-

1.531 C1-0.288 C2+1.373 D1-0.163 D2 

[Prob (Severe ASD) = 1/(1+ 2.71828-z)]. 

Conclusion: Ten items were found to be useful indicators for predicting severity of autism 

spectrum disorder.  These findings will help to efficiently reveal suspected severe autism in a child, 

thus, the diagnostic process can be shortened and suitable early interventions delivered in a timely 

manner. 

Key words: prediction, autism, indicators of severe autism, ADOS-2 

*Rajanagrarindra Institute of Child Development 

**Suan Prung Psychiatric Hospital 
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ชื่อโครงการ  การศกึษาผลการใชโปรแกรมสตบํิาบดัสําหรับเดก็สมาธิสัน้ 

 

ผูรบัผิดชอบ   กลุมงานสังคมสงเคราะห 

   

ความเปนมาและความสําคัญ 

โรคสมาธสิัน้ (Attention deficit Hyperactivity Disorder) เปนหนึ่งในโรคท่ีมคีวามบกพรองทาง

ระบบประสาทและสมอง (Neurodevelopment disorder) ซึ่งพบไดบอยทัง้ในตางประเทศและในประเทศ 

ประมาณรอยละ 9 ในอเมริการ และรอยละ 5 ในประเทศไทย เปนโรคท่ีเกดิขึ้นแลวมผีลระยะยาวตอการ

ดําเนนิชวีติ พบวารอยละ 50 อาการของโรคคงอยูถงึผูใหญ การปองกันโรคสมาธิสัน้ทีดคีอื การปองกัน

ไมใหสมาธิสัน้เดก็กลายเปนสมาธิสัน้ในผูใหญ  สาเหตุท่ีชัดเจนวาโรคสมาธิสัน้เกดิจากอะไร ปจจุบันยังไม

สามารถระบุได แตพบวามคีวามสมัพันธกับการทํางานของระบบประสาทและสมองผดิปกต ิ ซึ่งหมายถงึ 

ท้ังเร่ืองสารเคมใีนสมอง โครงสราง และการทํางาน ฯ  ท่ีผานมาการวนิิจฉัยโรคจะพิจารณาประเด็น

พฤตกิรรมเปนหลัก แตดวยความรูดานประสาทวทิยาศาสตรเจริญขึ้น ทําใหมกีารศกึษาความสมัพันธของ

โรคกับการทํางานของสมอง และพบวามคีวามเกี่ยวของกับสมองสวนหนาสดุ (Pre frontal cortex) บริเวณ

ท่ีเปนเครือขายการทํางานของระบบการรูคิดและสมาธิ (Attention and Cognitive Network) ซึ่งเปนกลไกท่ี

เกี่ยวของกับกระบวนการคิดขัน้สูง (Higher cognition) หรือความคิดเชงิบริหาร (Executive functions) ซึ่งมี

องคประกอบหลกัๆ 3 ประการคือ การยับย้ังชั่งใจ (Inhibitory) ความจําสําหรับใชงาน (Working Memory) 

และกระบวนการคิด การตัดสนิใจท่ียืดหยุน (Shift) ในเดก็สมาธสิัน้สมองสวนนี้มกีารทํางานท่ีบกพรอง 

และพฤตกิรรมของกระบวนการคิดขัน้สูงไมด ี

การรักษาโรคสมาธิสัน้ปจจุบันแนะนําใหมกีารรักษาควบคูกันไประหวางการรับประทานยา และ

การรักษาทางดานจติสังคม (Psychosocial Intervention) อยางไรก็ตามในตางประเทศ มกีารนําวิธกีารฝก

สติ (Mindfulness Based Training) มาใชสําหรับการรักษาอาการของโรคสมาธสิั้นและมหีลกัฐานทางการ

วจัิย ท่ีระบุผลทางดานบวกท่ีมตีออาการของโรคสมาธิสัน้ รากฐานของสตมิาจากหลักธรรมทางพุทธ

ศาสนา ในประเทศไทยกลับไมพบวามกีารพัฒนาโปรแกรมท่ีเกี่ยวของกับการรักษาอาการของโรคสมาธิ

สัน้อยางเปนมาตรฐาน สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร โดยกลุมงานสังคมสงเคราะหจงึไดจัดทํา

โครงการนี้ขึ้น 

 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือพัฒนาโปรแกรมสตบิําบัดสําหรับเดก็สมาธสิัน้ 

2. เพ่ือศกึษาผลของการใชโปรแกรมทีม่ตีออาการของโรคสมาธสิั้น  
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ผลการดําเนนิโครงการ / และผลลัพธท่ีไดจากการดําเนนิงาน 

บรรลุวัตถุประสงคทุกประการ โดย ไดโปรแกรมสติบําบัดสําหรับเด็กสมาธิสั้น ท่ีผาน

กระบวนการวจัิย เปนโปรแกรมฝกสต ิ10 คร้ัง และผลของการใชโปรแกรม พบวามีการเปลี่ยนแปลงท่ีมี

นัยสําคัญทางสถิติ ท้ังทางดานพฤติกรรม จากแบบคัดกรองพฤติกรรมอาการสมาธิสั้น SNAP IV และ

เปลี่ยนแปลงดานกระบวนการคิดขึ้นสูง จากแบบประเมินทางจิตประสาท Stroopcolor test และ 

Children’s ColorTrail Test ยังพบวามกีารเปลยีนแปลงของสมองคลื่นไฟฟาสมองความถี่ชาหรือต่ําในคลื่น

เดลตา (Delta waves) ในเด็กขณะหลับตาอยางมนีัยสําคัญทางสถติิ แสดงใหเห็นวาสมองของเด็กสมาธิ

สัน้ท่ีเขารวมโครงการมกีารพัฒนาดีชึ้น (เด็กสมาธิสั้นมักมีคลื่นไฟฟาสมองความถี่ต่ํา มากกวากลุมเด็ก

ปกติ) ขณะท่ีคลื่นเบตา (Beta waves) แสดงใหเห็นวาเด็กที่เขารวมโครงการมกีารจัดการกับความคิดไดดี

ขึ้น จากเคร่ืองมอืประเมนิการทํางานของคลื่นไฟฟาสมอง Quantitative Electroenโดยเฉพาะการจัดการ

กับความวาวุนไดดีกวาเดมิ  

 

การวเิคราะหผลการดําเนนิงาน (เชงิคุณภาพ) 

ตัวโปรแกรมสตบํิาบัดสําหรับเดก็สมาธสิั้น ไดรับการออกแบบโดยคํานงึถงึอาการหลัก (Core 

symptoms) ของโรคสมาธสิัน้ และปญหาเฉพาะของเดก็แตละราย (Specific Problems) เชือ่มโยงกับทฤษฎี

ทางดานระบบประสาทและสมอง มรีายงานการวิจัยท่ีพบความสัมพันธของสมอง สต ิ การควบคุมหรือ

การกํากับตนเอง กลไกการทํางานของสต ิ มผีลตอการเปลี่ยนแปลงของระบบประสาทและสมอง ซึ่ง

เชือ่มโยงกับพฤตกิรรมหรืออาการของโรคสมาธสิัน้ โดยแนวคิดมคีวามเปนไปไดในการใชวธีิการฝกสตนิี้

กับโรคสมาธิสัน้ แตท้ังนี้ตองอาศัยระยะเวลา และความถีท่ี่เหมาะสม ซึ่งโปรแกรมนี้จะตองพัฒนาตอวา

ตองใชเวลานานเทาใดจึงจะเห็นการเปลี่ยนแปลง ฯ 

 

งบประมาณท่ีใชในการดําเนนิโครงการ 

ใชไดตามเปาหมาย 

 

ปญหาและอุปสรรค 

พบปญหาและอุปสรรคหลายประการ ท้ังปญหาท่ีสามารถควบคุมไดและปญหาท่ีควบคุมไมได อยางไรก็

ตามปญหาก็สามารถแกไขได ตามสถานการณและความเหมาะสม 

 

การวางแผนการดําเนนิงานในขั้นตอไป 

1. ดานวิชาการ จะมกีารเผยแพรผลงานในวารสารและวางแผนพัฒนาโปรแกรมในเชงิคุณภาพตอไป 

2. ดานบริการ ใชโปรแกรมนี้ในการใหบริการแกเด็กสมาธิสัน้ท่ีมาใชบริการท่ีสถาบัน ฯ และจัดอบรม

ใหกับเครือขายท่ีตองการ  
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โครงการสําคัญตอบสนองยุทธศาสตรท่ี 1 

 

ชือ่โครงการ โครงการพัฒนาวารสารวชิาการนานาชาติ International Journal of Child Development 

and Mental Health 

 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  กลุมพัฒนาวชิาการ 

 

หลักการและเหตุผล  

 วารสารวชิาการมคีวามสําคัญในฐานะท่ีเปนสอืกลางในการเผยแพรความรูความคิดและการพัมนา

ท่ีไดจากการศกึษา คนควา วจัิย ตลอดจนความเคลื่อนไหววิทยาการอันหลากหลาย ซึ่งผูอานนอกจากจะ

ไดรับความรูและแนวทางเพือ่เปนขอมลูในการศกึษาคนควาวิจัยแลว ยังสามารถเผยแพรขอมลูทางวชิาการ

ไดอกีทางหนึ่งดวย โดยวารสารท่ีมคุีณภาพและไดรับการรับรองยอมมคีวามนาเชือ่ถอืและไดรับการยอมรับ

ในวงวชิาการ ซึ่งปจจุบันประเทศไทยมวีารสารระดับนานาชาติท่ีไมไดอยูในฐานขอมลูระดับนานาชาตขิอง

ตางประเทศท่ีสํานักงานคณะกรรมการอุดมศกึษา และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยใหการยอมรับมี

จํานวนเพียง 13 วารสารเทานั้น และสวนใหญเปนวารสารดานวิทยาศาตร สวนวารสารดานการแพทยมี

เพียง 3 วารสาร ซึ่งในจํานวนนี้ไมมวีารสารท่ีเกี่ยวของดานสขุภาพจติและพัฒนาการเด็กเลย 

 การพัฒนาหนวยบริการใหมคีวามเปนเลศิเฉพาะทางนัน้ จําเปนอยางย่ิงท่ีตองมกีารพัฒนา

ความสามารถดานการรักษาโรคในระดับสูง ซึ่งมุงเนนความเปนเลศิดานวชิาการ การบําบัดรักษา และการ

ฟนฟู โดยอาศยัการศกึษาวเิคราะหวจัิย ประเมนิ และถายทอดเทคโนโลย ีการรับ และสงตอผูใชบริการ 

โดยการพัฒนานั้นจําเปนตองมกีารพัฒนาบนฐานคิดของการศกึษาวิจัย เนือ่งจากเปนการพัฒนาท่ีอาศัย

หลักทางวิทยาศาสตร อนัเปนท่ียอมรับและเชือ่ได อยางไรก็ตามการพัฒนาบนฐานคดิของการวจัิยนอกจาก

จะเกดิประโยชนดังท่ีไดกลาวมาแลว  ยังเปนประโยชนในดานการเปนสือ่การเรียนรูของบุคคลท่ีสนใจอกี

ดวย จึงจําเปนอยางย่ิงท่ีตองมกีารเผยแพรองคความรูที่ได เพ่ือกอใหเกดิประโยชนแกบุคคลหรือหนวยงาน

ท่ีเกี่ยวของไดนําไปใชหรือนําไปศกึษาตอ อันเปนการเพ่ิมผลผลติใหกับวงวชิาการตอไป  แตการเผยแพร

งานวจัิยมักพบปญหา เชน ผูวจัิยไมทราบแหลงการเผยแพร ขาดแรงจูงใจในการเผยแพร มแีหลงเผยแพร

นอย มรูีปแบบการเขยีนรายงานการวจัิยหลายรูปแบบทาํใหรูสึกยุงยาก หรือมคีาใชจายสูง จงึทําใหการ

เผยแพรจํากดัเพียงวารสารของหนวยงานเทานั้น แมจะมกีารเผยแพรแตจํากัดเพียงบางสวนเทานัน้ท่ีไดรับ

ประโยชน หากมองในภาพรวมระดับประเทศท่ีประเทศไทยตองพัฒนาสูประชาคมอาเซยีนแลวยอมตองการ

ความเปนสากล มลีกัษณะเฉพาะแมบางหนวยงานมกีารแกไขปญหาโดยมงีบประมาณในการเผยแพรใน

วารสารวิชการให แตเปนการแกไขปญหาไดในระดับหนึ่งเทานัน้เนือ่งจากตองพ่ึงพาหรือตองใชเงินเปน

จํานวนมากหากตองการเผยแพรงานวจัิยท่ีเพ่ิมมากขึ้น  แนวทางที่จะพิสูจนความเปนเลศิทางวชิาการ
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แนวทางหนึ่งคือ การพัฒนาแหลงเผยแพรท่ีไดรับการยอมรับและมมีาตรฐานท่ีเปนเฉพาะทางดาน

สุขภาพจติและพัฒนาการเด็กในระดับนานาชาตขิองตนเอง 

 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทรจึงมแีนวคิดในการพัฒนาวารสารวิชาการนานาชาตดิาน

สุขภาพจติและพัฒนาการเด็กเพ่ือการรวบรวมและเผยแพรความรู ความคิดในรูปของการเสนอบทความ

ทางวชิาการ งานวจัิย ความคิดเห็น บทวิจารณ และเผยแพรความรูทางวชิการดานสขุภาพจิตและ

พัฒนาการเด็ก อกีท้ังยังสงเสริมสนบัสนนุใหมกีารศกึษาวจัิย รวบรวม เผยแพร และแลกเปลี่ยนเรียนรูใน

ผลการศกึษาวจัิยไปสูบุคคลหรือหนวยงานไดอยางกวางขวางในระดับสากล อันจะเปนฐานในการรองรับ

ความเปนเลศิเฉพาะทางดานสุขภาพจิตและพัฒนาการเด็กในระดับสากลตอไป 

 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือเปนสือ่กลางในการเผยแพรบทความวชิการดานสขุภาพจิตและพัฒนาการเดก็ในระดับ

นานาชาต ิ

2. เพ่ือพัฒนาวารสารวชิาการดานสุขภาพจิตและพัฒนาการเด็กใหไดมาตรฐานตามเกณฑวารสาร 

วิชาการนานาชาต ิ

 

ผลการดําเนนิโครงการ / และผลลัพทท่ีไดจากการดาํเนนิงาน 

จัดประชมุพัฒนาการจัดทําวารสารวชิาการนานาชาตดิานสขุภาพจติและพัฒนการเด็ก ปนี้ไดจัดขึ้น

เปนคร้ังท่ี  The 3rd  CDMH Meeting on Developing the International Journal of Child Development and 

Mental Health January 15 – 16, 2015 Rajanagarindra Institute of Child Development, Chiang Mai, 

Thailand (เอกสารแนบ 1) 

จากการประชุมพัฒนาความรวมมอืระหวางผูนิพนธและกองบรรณิการประจําป 2558 ในวันท่ี 15 

– 16 มกราคม นัน้ (3rd CDMH meeting ) นี้มปีระเทศท่ีเขารวมท้ังสิ้น 9 ประเทศ โดยมสีถานฑูตพมาไดให

เกยีรติสงบุคลากรเขารวมดวย ผูเขารวมประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ กองบรรณาธิการ ผูเชี่ยวชาญ 

นักวชิาการและนกัวจัิยจากท้ังในประเทศไทยและตางประเทศท่ีมคีวามรวมมอืกัน ผลจากการจัดประชมุ

วิชาการดังกลาวสงผลใหมกีารพัฒนาวารสารสูระดับนานาชาตมิากอกีระดับหนึ่ง กาวสูปท่ี 4 เกดิความ

รวมมอื มผีลการวชิการ วจัิย และบทความพิเศษอื่น ๆ ท่ีไดนําเสนอและแลกเปลี่ยนในการประชุมวชิการ 

รวามท้ังการบรรยายพิเศษ บรรยายทางวิชาการ การนําเสนอและแลกเปลี่ยนในการประชุมวชิาการ รวมท้ัง

การบรรยายพิเศษ บรรยายทางวชิาการ การนําเสนอวชิาการวจัิย และปนี้ไดมกีารขยายเครือขายทางดาน

การแพทยทางเลอืกและผสมผสาน ขึ้นมาอกีดวย ไมวาการบรรยายพิเศษของโยคะบําบัด เร่ือง Integrative 

Medicine for Mental Health and Child Development: the place of Therapeutic Yoga and Homeopathy, 

โดย  Dr. Mihaiela Pentiuc, M.D. Director Amrita Healing Foundation Agama Yoga,Thailand  หัวขอการ

บรรยายเร่ืองการฝงเข็มในเดก็สภาวะสมองพิการ และการบรรยายเร่ือง Mother Care for Child Health 
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according to Thai Traditional Medicine  โดย  Ms.Wachana Tungkwampian Phamacixt Cho 

PhyaAbhaibhubejhr Hospital, Thailand เปนตน เปนการพัฒนาขึ้นปท่ีสีด่วยการจัด work shop เร่ือง 

Optimusic for children with Special Needs  ทมีวิทยาการจาก Prof. Dr. See Ching May, Ph.D Deputy 

Vice-Chancellor of the Division of Industry and Community Network, The UnivesitiSains Malaysia และ

การบรรยายพิเศษทางดานนวด คอื Neuro-healing Touch among Children with Autism 

   Assoc. Prof.Dr.Somporn K. Triamchaisri, Mahidol University,Thailand 

เกดิเครือขายท่ีเหนยีวแนนจากประเทศท่ีรวมมอืกัน 9 ประเทศ มรีวมการประชุมท้ังในและ

ตางประเทศจํานวน 150 คน (เอกสารแนบ) นอกจากนัน้ยังขยายเครือขายใหมจากประเทศบรูไน พมา ลาว 

และ ฟลปิปนส นอกจากนัน้แลวหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมวชิการดังกลาวนัน้ สถาบันพัมนาการเด็กราช

นครินทรไดเกดิเครือขายกองบรรณาธกิาร บรรณาธิการ ผูทรงคุณวุฒิในการประเมนิบทความผูทรงในดาน

ภาษา proof read board ท่ีไดเสนอใหความรวมมอืจากประเทศอืน่เพ่ิมจากเดมิ ( เอกสารแนบ) ซึ่งเพ่ิม

ความสําเร็จและผลการดําเนินงานของโครงการมากขึ้นอกีระดับซึ่งทําใหเกดิการแลกเปลี่ยนผลงาน

วิชาการในแวดวงวิชาการขึ้น สวนขอเสนอแนะและขอแนะนําตาง ๆ จากผูรวมประชมุและนักวชิาการ

ขอเสนอแนะในการแกไข อุปสรรคปญหาจากการประชุมความรวมมอืเพ่ือการพัฒนาตอไปจากนกัวชิาการ

และผูเขารวมประชมุ ในแงของความสําเร็จของโครงการนัน้ทําใหพัฒนาความรวมมอืและวางแผนในการ

พัฒนาคุณภาพวารสารทางวิชาการของวารสารใหดีขึ้นทุก ๆ ป นอกจากนั้นแลวเครือขายของผูนพินธ และ

นักวชิาการนักวิจัยในตางประเทศไดแนะนําใหมกีารเผยแพรใหเปนที่รูจกัวารสารวชิการนานาชาตดิาน

สุขภาพจติและพัฒนาการเด็กมากขึ้นและควรสนับสนุนในการจัดทุกปใหเปนประจําเพ่ือความเหนยีวแนน

และรวมมอืมากขึ้น ๆ 

จัดพมิพ วารสาร 1,000 เลม/ฉบับ  ประจําเดอืน กมุภาพันธ และ สิงหาคม 2558  ปที ่3 

พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซส เพ่ืองายตอการใชงานและการเขาถงึบริการ  
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ชือ่โครงการ  การพัฒนาคลินิกวนิิจฉัยภาวะออทิสตกิดวย ADOS-2 

 

ผูรบัผดิชอบ  แพทยหญิงดวงกมล  ตัง้วริิยะไพบูลย 

 

ความเปนมาและความสําคัญ 

โรคออทิสซมึสเปกตรัม เปนความผดิปกติของสมองบางสวน ซึ่งจะแสดงอาการท่ีผดิปกตกิอนอายุ 

3 ป  โดยจัดอยูในกลุมอาการท่ีมคีวามผดิปกติทางพัฒนาการลาชาแบบแผกระจาย โดยมีอาการแสดงที่

เปนความบกพรองในพัฒนาการ 3 ดาน ท่ีสําคัญ คือ การบกพรองดานปฏิสัมพันธทางสังคม ความ

บกพรองดานการสือ่สารทัง้การพูดและภาษาทาทาง และความบกพรองดานพฤติกรรมซ้ําๆ หรือมีความ

สนใจที่มขีอบเขตจํากัด ในปค.ศ.2005-2010 พบวา ความชุกอยูท่ี 60-116 ตอ 10,000 สําหรับประเทศ

ไทยจากการสํารวจของกรมสุขภาพจิตในป พ.ศ. 2546 พบวา ความเสี่ยงตอโรคออทิสซึมสเปกตรัมของ

เด็กไทยวัย 1-5 ป เทากับ 6.1 ตอ 10,000 ในปจจุบันการวนิิจฉัยโรคออทิสซมึสเปกตรัมใชตามเกณฑคูมอื

การวนิิจฉัยโรคทางจติเวช ของสมาคมจติแพทยอเมริกัน ฉบับที่ 5 (DSM- V) ซึ่งมคีวามรูเกี่ยวกับโรคออทิ

สซมึสเปกตรัมมกีารศกึษาวจัิยเปนจํานวนมาก ในป ค.ศ. 2001 ดร.แคทเทอรีน ลอรดไดพัฒนาเคร่ืองมือ

เพ่ือชวยในการวินิจฉัยแบบสังเกตพฤติกรรมเด็กท่ีเปนท่ียอมรับในระดับสากลคือ Autism Diagnostic 

Observation Schedule (ADOS) ซึ่งเปนเคร่ืองมอืท่ีมมีาตรฐานในการวินจิฉัยภาวะออทิสติก โดยจัดใหมีชุด

กิจกรรมมสีถานการณจําลองใหเด็กท่ีทดสอบไดปฏิบัติและผูทดสอบทําการบันทึกพฤติกรรม รวมถึง

ในขณะที่ทําการทดสอบมกีารบันทึกภาพเพ่ือใชประกอบการศึกษาพฤติกรรมอยางละเอียดภายหลังการ

สังเกตจะมกีารใหคะแนนตามรหัสการแปลผลของ ADOS และนําไปเทยีบอิงเกณฑของ DSM-V ของการ

วินจิฉัยโรคออทิสซมึสเปกตรัม 

ป พ.ศ. 2548 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร ไดเร่ิมนําการประเมินภาวะออทิสติกดวย

เคร่ืองมอื ADOS มารวมกับการวินจิฉัยภาวะออทิสติก ในกลุมเด็กท่ีสงสัยวามภีาวะออทิสตกิ และมรีะดับ

พัฒนาการทางภาษาตั้งแตไมมีคําพูดจนถึงคําเดี่ยว ป พ.ศ. 2550 ไดมีรายงานการวิจัยเร่ืองการใช

เคร่ืองมอื Autism Diagnostic Observation Schedule ในการวินิจฉัยภาวะออทิสติกฯ ผลการศึกษาพบวา 

ADOS เปนเคร่ืองมอืท่ีดีในการชวยวนิิจฉัยไดอายุนอย โดยเด็กท่ีสามารถวินจิฉัยไดมอีายุเทากับ 19 เดือน 

เมื่อเทียบอิงเกณฑการวินิจฉัยดวย DSM- IV-TR ซึ่งจะนําไปสูการใหการบําบัดรักษาเร่ิมตนไดเร็ว 

นอกจากนี้การใช ADOS รวมกับการสัมภาษณพอแมสามารถชวยในการวินิจฉัยแยกโรคออทิสติก และ 

PDD-NOS ออกจากกลุมโรคอื่นๆ นอกเหนอืจากกลุมอาการออทิสติกไดดี แตอยางไรก็ตามยังมีเด็กที่มี

ระดับพัฒนาการทางภาษาเปนวลีหรือประโยคมาเขารับบริการการวินจิฉัยภาวะออทิสตกิ ฉะนัน้จึงมคีวาม

จําเปนในการพัฒนาการใหบริการทางคลินิกวินิจฉัยภาวะออทิสติกดวย ADOS สามารถใหบริการ

ครอบคลุมทุกชวงระดับอายุพัฒนาการ เดิมการใหบริการคลินิกวินิจฉัยภาวะออทิสติกเปดใหบริการ

เฉพาะวันพฤหัสบดตีัง้แตเวลา 13.00 น. - 16.30 น. อกีท้ังมจํีานวนผูรับบริการที่สงสัยภาวะออทิสติกสง
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เขาคลนิกิเพื่อวนิิจฉัยภาวะออทิสตกิเพ่ิมมากขึ้น ทําใหระยะเวลาการรอวนิิจฉัยจากเคร่ืองมือ ADOS-2 มี

ระยะเวลานาน ซึ่งปจจุบันมีผูรับบริการรอเขารับการบริการเปนระยะเวลา 5 เดือน และยังมีขอจํากัดท่ี

เจาหนาที่ท่ีใหบริการซึ่งเดิมมจีํานวน 2 คนมงีานประจําและภาระงานมาก เพ่ือใหสอดคลองกับการพัฒนา

งานบริการดานตติยภูมริะดับสูงเกี่ยวกับโรคออทสิซึมสเปกตรัม รวมถึงเปนหนวยปฏิบัติการวิจัยในการ

พัฒนาแนวทางการตรวจวนิจิฉัยและบําบัดรักษาโรคออทิสตกิใหมปีระสทิธภิาพและคุณภาพเปนประโยชน

แกผูปวยตอไป จึงจําเปนตองจัดจางผูชวยในการปฏบัิตงิานทางคลนิกิวินจิฉยัภาวะออทิสตกิดวย ADOS-2 

เพ่ือเพ่ิมประสทิธภิาพในการใหบริการและการพัฒนาคลินิกวนิิจฉัยภาวะออทิสตกิดวย ADOS-2 

 

วัตถุประสงค 

เพ่ือพัฒนาการใหบริการของคลนิกิวนิจิฉัยภาวะออทิสตกิดวย ADOS-2  

 

ผลการดําเนนิโครงการ / และผลลัพธท่ีไดจากการดาํเนนิงาน 

ตัวชี้วัด/เปาหมายตัวชี้วัด/ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 

ปงบประมาณ ตัวชีวั้ด (ปรมิาณ/คุณภาพ/เวลา/

คุมคา) เปาหมายตัวชีวั้ด 

ผลการดําเนนิงานตามตัวชีว้ัด 

(ปรมิาณ/คุณภาพ/เวลา/คุมคา) 

2558 ตัวชีวั้ดปรมิาณ   

- จํานวนผูปวยออทิสติกท่ีไดรับการ

วนิิจฉัยดวยเคร่ืองมอื ADOS-2 

- ลดระยะเวลาในการเขารับการตรวจ

วนิิจฉัย 

ตัวชีวั้ดปรมิาณ   

- จํานวนผูปวยออทสิตกิท่ีเขารับบริการ 114 

ราย 

(เอกสารแนบทายท่ี 1) 

- ระยะเวลาจากเดิมรอเขารับการตรวจ

วนิิจฉัย จาก 5 เดือน ลดลงเปน 2 เดอืน 

  โดยมกีารปรับกระบวนการในการใหบริการดังเอกสารแนบทายที่ 2 

 

งบประมาณท่ีใชในการดําเนนิโครงการ 

งบประมาณท้ังสิ้น 150,000 บาท มรีายละเอยีดดังนี้  

รายการ 
จํานวนเงิน 

(บาท) 

1. งบจัดจางผูชวยในการปฏบิัตงิานทางคลินกิวนิจิฉยัภาวะออทิ

สตกิดวย ADOS-2 

- คาจัดจางผูชวยในการปฏบิัติงาน จํานวน 1 คน x 12,000 บาท x 

12 เดือน 

144,000 
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รายการ 
จํานวนเงิน 

(บาท) 

2. คาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ 6,000 

                                               รวม 150,000 

 

ปญหาและอุปสรรค 

ปญหา: ผูปวยไมสามารถมาตรวจวนิจิฉัยตามนัดไดเนือ่งจากปวยทางกาย หรือมคีวามขดัของใน

การตดิตอประสานงาน และในกรณีผูปวยเรงดวนในการวนิจิฉัย ไมมกีารระบุท่ีชัดเจน 

 

การวางแผนการดําเนนิงานในขั้นตอไป 

พัฒนาการตรวจวินิจฉัยเด็กกลุมอาการออทิสซึมสเปคตรัม โดยใช เคร่ืองมือวินิจฉัย              

ภาวะออทิสติกในระยะเร่ิมแรกสําหรับเด็กไทย นําแบบทดสอบชนดิอืน่เขามาใชในการประเมนิคัดกรองโรค 

เชน Modified Checklist for Autism in Toddlers (M-CHAT) และ แบบทดสอบ CARS เปนตน รวมท้ังมกีาร

แบงระดับความรุนแรงของโรคดวยวิธีการตาง ๆ เชน ใชแบบทดสอบ Autism Behavior Checklist (ABC) 

และ แบบทดสอบ K-ABC เปนตน 
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ชือ่โครงการ   โครงการพัฒนาคลนิกิการบําบัดรักษาเดก็ออทิสตกิอายุนอยดวยโปรแกรม  TEACCH 

 

ผูรบัผดิชอบ   นางอมรา  วทัญูคุณากร   

 

ความเปนมาและความสําคัญ 

 ภาวะออทสิตกิ (Autistic Disorder) เปนความบกพรองของพัฒนาการรูปแบบหนึ่งท่ีมี

ลักษณะเฉพาะ คือ มคีวามบกพรองของพัฒนาการอยางรอบดานแสดงอาการอยางชดัเจนในวัยเด็ก โดยมี

อาการบกพรองทางพัฒนาการ 3 ดานท่ีสําคัญ คือ ความบกพรองทางดานปฏสิมัพันธทางสังคม บกพรอง

ดานการสื่อสารท้ังการพูดและภาษาทาทาง และความบกพรองดานพฤติกรรมซ้ําๆหรือมคีวามสนใจท่ีมี

ขดีจํากดั อตัราความชกุของโรคออทิสตกิท่ัวโลกมี่คาเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น ในป ค.ศ.2005-2010 พบความชุกอยูที ่

60-116 ตอ10,000 สําหรับในประเทศไทยจากการสํารวจของกรมสขุภาพจิตในปพ.ศ. 2546 พบวาความ

เสี่ยงตอโรคออทิสตกิของเดก็ไทยวัย 1-5ป เทากับ 6.1 ตอ 10,000 จากสถติผิูปวยท่ีมารับบริการท่ีสถาบัน

พัฒนาการเด็กราชนครินทรพบวา ผูปวยโรคออทสิติกมสีถติิรับบริการสูงเปนอันอับ 1 ท้ังประเภท OPD 

และ IPD และพบวามอีัตราที่เพ่ิมขึ้นทุกป คือ ในปพ.ศ. 2554 ผูปวยนอก จํานวน 6,545 รายคิดเปนรอยละ 

18.62  ผูปวยใน383 ราย คิดเปนรอยละ14.20  ในปพ.ศ.2555   ผูปวยนอก จํานวน 8,772 รายคิดเปนรอย

ละ 27.00  ผูปวยใน703 ราย คิดเปนรอยละ29.00   

 การดูแลรักษาเด็กออทสิตกิ ยังไมมกีารรักษาที่เฉพาะเจาะจงใหหายขาดได แตสามารถใหการ

ชวยเหลอื ใหเดก็มพัีฒนาการท่ีดขีึ้นเต็มตามศักยภาพ สามารถเรียนรูและใชชวิีตอยูในสังคมได การดูแล

รักษาจําเปนตองใชหลายวธีิรวมกัน (Multimodality Intervention) โดยทีมสหสาขาวิชาชพี ( Multidisciplinary 

Approach) เพ่ือใหมปีระสทิธิภาพสูงสุดในการรักษา ไดแก การสงเสริมพฒันาการการเรียนรู(Early 

Intervention) พฤตกิรรมบําบัด(Behavior Modification) การฝกและแกไขการพูด (Speech Therapy)   การ

ฝกฝนการใชชวีติประจําวัน(Activity of Daily Living Training ) การจัดการศกึษาเฉพาะบุคคล ( Individual 

Educational Program )ตลอดจนการสงเสริมศักยภาพครอบครัว ( Family Empowerment ) 

 การบําบัดรักษาดวยโปรแกรมTEACCH (Treatment and Education of Autistic and relate 

Communication Handicapped Children )เปนโปรแกรมบําบัดรักษาเด็กออทิสตกิทุกกลุมอายุท่ีโรงเรียน

แพทยของ University of North Carolina  ไดพัฒนาขึ้นในปค.ศ. 1972 โดยหลกัการของโปรแกรมเปนการ

สงเสริมพัฒนาการแบบบุรณาการท่ีมโีครงสรางของกจิกรรมท่ีชดัเจน (Structure Teaching) คือเปนการจัด

สิ่งแวดลอมหรือสถานที่สอนใหเหมาะสม ( Physical Environment ) มกีารกําหนดเวลา /ตารางท่ีชัดเจน

(Schedule) จัดการสอน การทํางานของเด็กอยางเปนระบบ (Work system) และใชอุปกรณการสอนที่
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สามารถเห็นไดชัดเจนและจับตองได( Visual material) ทัง้นี้มวัีตถุประสงคของการฝกเพื่อ  การพัฒนา

ความคิดรวบยอดจากการมองเห็น ( Visual or nonverbal thinking skill )  การพัฒนาทักษะการเลน    ( 

Play skill) การพัฒนาทักษะการเลยีนแบบ ( Imitation skill )  

 ในปพ.ศ. 2556 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร จังหวัดเชยีงใหมไดมกีารเร่ิมกอตั้งศูนย

วินจิฉัยและวิจัยออทิสตกิ (Autistic Research Center) ขึ้นซึ่งเปนการดําเนนิงานตามความเปนเลศิในการ

บริการทางดานสุขภาพจติและจติเวช ซึ่งในกรอบของการดําเนนิงานไดกําหนดใหมกีารชวยเหลอืเด็กออทิ

สตกิ อยางครบวงจรคอืการวนิจิฉัยและใหการชวยเหลอืเดก็อยางมปีระสิทธิภาพ ดังนัน้งานงานพยาบาล

ประเมนิพัฒนาการ  จึงไดจัดตั้งใหมคีลนิิกตนแบบการบําบัดรักษาเด็กออทิสตกิอายุนอยดวยโปรแกรม

TEACCHขึ้นในปงบประมาณ2557 และมแีผนการพัฒนาตอเนือ่งในประเด็นของการทําวิจัยและจัดอบรม

การบําบัดรักษาเด็กออทสิตกิอายุนอยดวยโปรแกรมTEACCH ขึ้นเพือ่เปนการขยายผลการดําเนนิงานตอไป 

วัตถุประสงค 

1.   เพื่อศกึษาผลของการใชโปรแกรมTEACCHในการสงเสริมพัฒนาการ 

2.   เพ่ือศกึษาความพึงพอใจ และประโยชนจากการนําแนวทางการสงเสริมพัฒนาการของ 

        โปรแกรมTEACCH ไปใชของผูปกครอง 

 

ผลการดําเนนิโครงการ / และผลลัพธท่ีไดจากการดาํเนนิงาน 

ตัวชีว้ัดปรมิาณ 

เปาหมาย : จํานวนผูปวยท่ีรับบริการ 10 รายตอเดอืน 

ผลการดําเนนิงาน : ไมบรรลุตามเปาหมาย  ตลอดโครงการปฏบัิตไิดจริงเพียง 2 ราย ๆ ละ  10   คร้ัง 

 

การวเิคราะหผลการดําเนนิงาน (เชงิคุณภาพ) 

  การสงเสริมพัฒนาการดวยโปรแกรม TEACCH ซึ่งมกีารฝกท่ีมโีครงสรางชัดเจน มแีบบแผน

ทําใหเด็กรูวาในแตละคร้ังท่ีมาเดก็จะตองทํากจิกรรมอะไรบาง และทําอยางไร  มภีาพ มสีือ่ อุปกรณ ท่ี

ชวยใหเด็กจํา เขาใจและสามารถเชือ่มโยงกับของจริงท่ีใชในชวิีตประจําวันไดงายขึ้น ทราบวาจะสิ้นสุด

การฝกแตละคร้ังเมือ่ทํากจิกรรมใดเสร็จ รวมท้ังผูปกครองสามารถนําวิธกีารไปประยุกตในการฝกเดก็

ตอท่ีบานได  และเนือ่งจากหองฝกเปนหองท่ีสงบ เปนสัดสวน ไมมสีิ่งท่ีรบกวนรวมกบัเปนการฝก

รายบุคคลทําใหเด็กมสีมาธใินการทํากจิกรรมไดด ีทําใหพัฒนาการมคีวามกาวหนาท้ัง 2 ราย  
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1. ผูปวยออทิสติกท่ีไดรับบรกิารมพัีฒนาการกาวหนา 

เปาหมาย : รอยละ 70 ของผูปวยออทิสตกิที่ไดรับบริการมพัีฒนาการกาวหนา 

ผลการดําเนนิงาน  : ผูปวยออทิสตกิท่ีไดรับบริการมพัีฒนาการกาวหนาตามเกณฑTDSI ท้ัง 2 ราย    

        คดิเปน รอยละ 100 

  2 ผูปกครองมคีวามพึงพอใจ  

เปาหมาย : รอยละ 85  ของผูปกครองมคีวามพึงพอใจ 

ผลการดําเนนิงาน  : ผูปกครองมคีวามพึงพอใจระดับมาก ท้ัง 2  ราย คดิเปน  รอยละ 100 

  3 ผูปกครองสามารถนําแนวทางของโปรแกรม  TEACCH ไปใช 

เปาหมาย : รอยละ 80 ของผูปกครองสามารถนําแนวทางของโปรแกรม  TEACCH ไปใชได 

ผลการดําเนนิงาน  : ผูปกครองนําแนวทางของโปรแกรม  TEACCH ไปสงเสริมตอท่ีบานไดท้ัง 2 ราย 

แตอาจทําไดไมสม่ําเสมอเนื่องจากมภีาระอื่น  คิดเปน  รอยละ 100 

 

งบประมาณท่ีใชในการดําเนนิโครงการ 

  งบประมาณท่ีใช  60,000 บาท โดยงบประมาณนําไปใชในการทําสื่อการสอน คาตอบแทน

การทํางานลวงเวลา และปรับสภาพหองฝกใหเหมาะสม และเอื้อตอการสงเสริมพัฒนาการโดยใช

โปรแกรมTEACCH 

 

ปญหาและอุปสรรค 

  1. มผีูปฏบัิตงิานในคลินกิเพียง  1 คน และมภีาระงานอืน่ ๆ ชวงดําเนนิงาน ไดแก งาน

วิชาการ งานวิจัยของสถาบันฯ และเนื่องจากสถาบันฯ ไดพัฒนาคูมอืที่ใชในการเฝาระวังและสงเสริม

พัฒนาการเด็กปฐมวยั(DSPM)  คูมอืประเมนิและสงเสริมพัฒนาการเดก็กลุมเสี่ยง (DAIM) และคูมอื

ประเมนิเพ่ือชวยเหลอืเด็กปฐมวัยท่ีมปีญหาพัฒนาการ(TEDA4I) และไดรับการผลกัดนัระดับนโยบาย 

ของกระทรวงสาธารณสุข  นําสูการปฏบัิตใินป 2558  ทําใหสถาบันฯตองใหการสนับสนุนบุคลากร ใน

การเปนวิทยากรเคร่ืองมอืตาง  ๆ แกบุคลากรดานสาธารณสุข  บุคลากรทางการศกึษารวมท้ังครูและ

ผูดแูลเด็กปฐมวัยทั่วประเทศตลอดทัง้ป 
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ชือ่โครงการ  อบรมเพ่ือถายทอดความรูเร่ืองการใชระบบแลกเปลี่ยนภาพเพ่ือการสือ่สาร (Picture 

    Exchange Communication Communication Systems:PECS) ในเด็กออทิสตกิ 

ผูรบัผดิชอบ   คลินิก PECS งานการพยาบาลผูปวยนอก         

 

ความเปนมาและความสําคัญ 

   “ เด็กออทิสตกิ ” เปนเดก็ท่ีมคีวามบกพรองดานพัฒนาการใน 3 ดาน คือ ดานสังคม การสื่อ

ภาษาและความผดิปกตดิานพฤตกิรรมและมคีวามสนใจซ้ําๆ และจํากดั เด็กออทสิตกิแตละคนจะมรีะดับ

ความรุนแรงของโรคแตกตางกัน เด็กออทิสตกิรอยละ 80 มปีญหาทางภาษาและการสื่อสารอยางรุนแรง 

เนื่องจากมคีวามผดิปกตทิางการรับรูและการเรียนรูจึงไมเขาใจภาษาจนไมสามารถจะพูดหรือสือ่สารได

เหมอืนเดก็ปกตใินวยัเดียวกัน เดก็ออทิสตกิรอยละ 25-50 ไมสามารถพูดสือ่สารไดเลย ความบกพรอง

ดานการใชภาษาและการสื่อสารทําใหผูที่ใกลชดิไมสามารถเขาใจความตองการของเด็ก เพราะสื่อสารกัน

ไมไดดวยภาษาพูด จึงเปนเหตุใหเด็กเกดิความหงุดหงิดคับของใจและแสดงพฤตกิรรมกาวราวเมือ่ไมไดใน

สิ่งท่ีตองการ ปญหาการใชภาษาและการสื่อสารในเด็กออทสิตกิจึงเปนปญหาสําคัญท่ีตองไดรับการ

ชวยเหลอื เพราะความสามารถดานการใชภาษาและการสื่อสารมคีวามสําคัญอยางย่ิงตอการดํารงชวิีต 

เปนปญหาสําคัญทีส่งผลกระทบท้ังตอตัวเดก็และครอบครัว  

การพูดเปนวธีิการสื่อความหมายท่ีสําคัญท่ีสุดแตถายังไมสามารถพูดได ก็จําเปนตองหาวิธสีือ่สาร

อืน่มาทดแทน ระบบการแลกเปลี่ยนภาพเพือ่การสื่อสาร(The Picture Exchange Communication System : 

PECS) เปนสือ่สารทางเลือกหนึ่งท่ีถกูคิดคนและพัฒนาขึ้นในป พ.ศ. 2528 โดยฟรอสและบอนด ี (Frost & 

Bondy) PECS เปนโปรแกรมท่ีสามารถพัฒนาความสามารถดานการสื่อสารโดยใชสือ่ภาพ เชนภาพวาด 

ภาพถาย ฯลฯ เพ่ือแทนสัญลกัษณตางๆในการสื่อสารซึ่งเปนชองทางที่ทําใหเด็กออทิสตกิเรียนรูไดด ี

เนื่องจากเดก็ออทิสตกิเรียนรูจากการเห็นงายกวาการไดยนิ ท้ังนี้เพราะหูของเดก็แยกแยะเสยีงไดยาก แต

การมองหรือใชสายตาจะงายกวา เด็กเรียนรูทางสายตาไดด ี การใชสัญลักษณหรือรูปภาพจะชวยใหเดก็

เขาใจคําสั่งไดงายขึ้น ดังนัน้PECSจงึ เปนวธีิการสอนทีช่วยทดแทนจุดออนของเด็กไดเปนอยางด ีรวมท้ังเปน

วิธท่ีีงายและไมยุงยาก ผูดแูลเด็กสามารถสรางสื่อภาพและนํามาใชในการสอนไดเอง นอกจากนี้ยังสามารถ

เพ่ิมทักษะการสือ่สารเพ่ือบอกความตองการ ความรูสกึนกึคิด รวมท้ังกระตุนใหเดก็ไดมพัีฒนาการดาน

การพูดสือ่ความหมายไดดขีึ้นจากภาพท่ีเหน็ หรือในรายท่ีไมสามารถสือ่สารออกมาเปนคําพูดไดเลย การใช

ภาพจะมปีระโยชนอยางมากในการใชเพ่ือสื่อสารกับผูอืน่ ทดแทนการใชคําพูดทําใหเด็กสามารถสื่อสาร

เพ่ือบอกความตองการของตนเองได (นชุนาถ แกวมาตร, 2547) ซึ่งพบวามเีด็กจํานวนมากท่ีพูดไดหลังจาก

ฝกไป 1 – 2 ป (อมุาพร  ตรังคสมบัต,ิ 2545) 

               จากสถติกิารฝกพดูโดยนักแกไขการพูดสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทรพบวาการฝกพูดจะ

ไดผลกบัเดก็ออทิสตกิท่ีมอีายุต่ํากวา 3 ป และมรีะดับความรุนแรงของโรคในระดับดถีงึปานกลาง ในเดก็ที่

มรีะดับความรุนแรงมากและอายุเกนิ 5 ปแลวยังไมพูดการพยากรณโรคไมดี ซึ่งพบรอยละ 80 ท่ีมปีญหา
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ดานการสื่อสาร โอกาสในการฝกใหเด็กกลุมนี้ใหมคีวามสามารถดานการใชภาษาดขีึ้นจนสามารถสื่อสารได

คอนขางยากและตองใชเวลาในการฝกนานมาก  

  ดังนัน้ผูจัดทําโครงการไดเล็งเห็นความสําคัญในเร่ืองนี้ จึงไดจัดทําโครงการอบรมเพ่ือถายทอด

ความรูเร่ืองการใชระบบแลกเปลี่ยนภาพเพือ่การสื่อสาร(Picture Exchange Communication 

Communication Systems:PECS) ในเดก็ออทสิตกิใหแกผูปกครองและเจาหนาท่ีท่ีสนใจ เพือ่ใหมคีวามรู

ความเขาใจเกี่ยวกับการใชระบบแลกเปลีย่นภาพเพ่ือการสื่อสาร(Picture Exchange Communication 

Communication Systems:PECS) และไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูปกครองท่ีมปีระสบการณในการฝก PECS 

สําเร็จจนทําใหเด็กออทิสตกิมพัีฒนาการและพฤตกิรรมดขีึ้นมาก ซึ่งจะเปนแรงบันดาลใจใหกับผูปกครอง

ไดมทีางเลือกอื่นท่ีจะชวยพัฒนาเด็ก   ออทิสตกิใหมคีวามสามารถดานการสื่อสารเพ่ิมขึ้นหากเดก็พูดไมได 

หรือพูดไดนอย และหากผูปกครองนําวธีิการของ PECS ไปฝกเดก็อยางตอเนือ่งจะทําใหเดก็สามารถบอก

ความตองการกับผูอืน่ไดโดยใชภาพซึ่งจะชวยใหเดก็มพัีฒราการดีขึ้น ปญหาพฤตกิรรมลดลง  

 

วัตถุประสงค 

เพื่อถายทอดความรูเร่ืองการใชระบบแลกเปลี่ยนภาพเพือ่การสื่อสาร(Picture Exchange 

Communication Communication Systems:PECS) ในเด็กออทิสตกิใหแกผูปกครองและเจาหนาที่ท่ีสนใจ 

 

ผลการดําเนนิโครงการ / และผลลัพธท่ีไดจากการดาํเนนิงาน 

มผีูเขารับการอบรมจํานวน 50 คนประกอบดวยเจาหนาท่ีสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทรและ

ผูปกครองเด็กออทิสตกิ หลังเขารับการอบรมผูเขาอบรมมคีวามรูเพ่ิมขึ้นรอยละ 88.2 และมคีวามพึงพอใจ

รอยละ96.3  

 

การวเิคราะหผลการดําเนนิงาน (เชงิคุณภาพ) 

จากการประเมนิผลการอบรมผูเขารับการอบรมไดประเมนิวาการอบรมคร้ังนี้มปีระโยชน

มากและอยากใหมกีารจัดทุกปทําใหไดรับความรูความเขาใจและมแีนวทางท่ีจะไปชวยเหลอืเดก็ออทิ

สตกิที่มคีวามบกพรองดานการสื่อสารใหสามารถสือ่สารไดโดยใชรูปภาพและจะนําความรูท่ีไดกลับไป

ฝกเด็กตอเนือ่งท่ีบานซึ่งจะสงผลใหเดก็ออทสิตกิมพัีฒนาการดานการสื่อสารดขีึ้น 

 

งบประมาณท่ีใชในการดําเนนิโครงการ งบประมาณท้ังสิ้น 10,000 (หนึ่งหมื่นบาทถวน)  

มรีายละเอยีดดังนี้ 

 -   อาหารกลางวัน  120 บาท  50 คน   1 มื้อ  เปนเงิน   6,000 บาท 
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 -    อาหารวาง  35 บาท  50 คน  2 มื้อ           เปนเงิน    3,500 บาท 

       -   คาวัสด ุและคาใชจายอื่นๆ                           เปนเงิน          500   บาท 

                                                              รวมเปนเงินท้ังหมด    10,000   บาท 

                   ( หนึ่งหมื่นบาทถวน ) 

ปญหาและอุปสรรค 

- เนื่องจากผูเขารับการอบรมสวนใหญเปนผูปกครองเดก็ออทสิติกและมากับเดก็ลําพังเมือ่

ผูปกครองอยากเขารับการอบรมแตไมมใีครชวยดแูลเดก็ ทางผูจัดจงึจําเปนตองหาคนมาชวย

ดูแลเด็กทําใหผูปกครองพงึพอใจท่ีมคีนดูแลเด็กทําใหสามารถเขารับการอบรมได 

- การอบรมคร้ังนี้มวัีตถุประสงคเพ่ือใหผูเขารับการอบรมไดรูจักโปรแกรมPECSและการนํา

รูปภาพมาชวยพัฒนาการดานการสื่อสารใหเด็กออทิสตกิซึ่งใชระยะเวลาอบรม1 วันทําใหผู

เขารับการอบรมยังไมสามารถนําไปปฏบิตัิไดจําเปนตองเขารับการอบรมเพ่ือฝกปฏบัิตอิกีคร้ัง 

การวางแผนการดําเนนิงานในขั้นตอไป 

พัฒนาเปนหลกัสูตรอบรมเชงิปฏบัิตกิารใชเวลาอบรมประมาณ 3-5วันโดยเนนการฝกภาคปฏบัิติ

เพ่ือใหผูเขารับการอบรมสามารถปฏบัิตไิด 
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ชือ่โครงการ โครงการละครบําบัดสําหรับบุคคลพิเศษเพือ่พัฒนาทักษะทางสังคมในระดับสากล  

 

ผูรบัผดิชอบ กลุมงานละคร ดนตรี และศลิปะบัด  

 

ความเปนมาและความสําคัญ 

 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทรในฐานะท่ีเปนหนวยงานในสังกัดกรมสขุภาพจติ กระทรวง

สาธารณสุข มหีนาท่ีรับผดิชอบดูแลดานพัฒนาการเด็กและสขุภาพจติเด็ก โดยใหการสงเสริม บําบัด รักษา 

ฟนฟูแบบองครวมดวยทีมสหวิชาชพี กลุมเปาหมายหลักเปนผูปวยเดก็ท่ีเปนออทิสตกิ สมาธิสัน้ สมอง

พิการ เด็กท่ีมพัีฒนาการลาชาและเดก็ทีม่ปีญหาสขุภาพจติ เปนตน ซึ่งเด็กกลุมดังกลาวนัน้เตบิโตขึ้นเร่ือยๆ 

เปนกลุมเดก็พิเศษ ไดริเร่ิม และมองเห็นถงึการนําเอากจิกรรมละครมาใชในการพัฒนาศักยภาพกลุมบุคคล

พิเศษ และจัดใหมกีารแสดงละครเวท ีเพ่ือสื่อสารใหกลุมคนปกตไิดเขาใจในความเปนบุคคลพเิศษ และเปน

การใหกําลังใจภายใตความรวมมอืจาก “Interact Center for the Visual and Performing Arts”

สหรัฐอเมริกา จัดพ้ืนท่ีเพ่ือถายทอดศกัยภาพของพวกเขาผาน “ละครเวที” เพ่ือหวังเปลี่ยนมมุมองและ

ความรูสึกที่คนในสังคมมตีอบุคคลกลุมนี้ โดยไดดําเนนิการใหมกีารจัดกจิกรรมการเปดแสดงละครอยาง

ตอเนือ่งตั้งแตป ๒๕๕๓ เปนตนมา ซึ่งเปนการปฏบัิติเพื่อพัฒนากลุมบุคคลพิเศษเพ่ือใหกลุมคนพิเศษไดมี

สวนรวมและไดรับโอกาสในการพัฒนาในกระแสหลกัตางๆรวมกับบุคคลทั่วไป สงเสริมใหกลุมบุคคลพิเศษ

กลาแสดงออก มคีวามคิดสรางสรรค มโีอกาส มสีวนรวมในกจิกรรมทางสังคมโดยใชศลิปะการแสดงเพ่ือ

เปนสอถายทอด สาระและความบันเทิงแกทกุคน 

 จึงเปนท่ีมาใหเกดิโครงการละครในคร้ังนี้ เพ่ือใหโอกาสกลุมบุคคลพเิศษไดแสดงออกถงึ

ศักยภาพของตนเองใหสังคมไดตระหนกั และยอมรับความสามารถของกลุมบุคคลพิเศษและเพือ่สราง

มมุมองใหมท่ีมตีอกลุมบุคคลพิเศษจากมมุมองเดมิท่ีเคยมองวาพวกเขาเปนภาระ เปลี่ยนเปนความเทา

เทียม ผูจัดทําโครงการฯในฐานะท่ีมบีทบาทดานพัฒนาการเด็กและสขุภาพจติเด็ก จึงไดจัดทํา “โครงการ

คายพัฒนาทักษะการแสดงสําหรับเดก็พิเศษ”ขึ้น โดยเห็นความสําคัญวาเมือ่กลุมบุคคลพิเศษไดผานการ

เสริมสรางความฉลาดทางอารมณและทักษะทางสังคมแกบุคคลพิเศษโดยใชละครแลว การจัดพ้ืนท่ีใหกลุม

บุคคลพิเศษไดมโีอกาสแสดงความสามารถตอสาธารณชนโดยเปดการแสดงจริง จะทําใหกลุมบุคคลพิเศษ

เกดิความมั่นใจ ภาคภมูใิจในตนเอง กลาแสดงออก สงเสริมใหมกีารพัฒนาความฉลาดทางอารมณและ

ทักษะทางสังคมมากขึ้นไปอกี รวมถงึบางรายสามารถพัฒนาไปสูการมอีาชพีนกัแสดงได เปนการลดภารพ

ใหแกครอบครัว ชมุชนและสังคม เปนการเสริมสรางความเขาใจท่ีเหมาะสมของผูชมละครท่ีมตีอบุคคล

พิเศษ อกีท้ังยังเปนการสรางประสบการณในการจัดการแสดงละครเวที สําหรับกลุมบุคคลพิเศษให

บุคลากรท่ีเกี่ยวของ และหนวยงานเครือขายท่ีเกี่ยวของกับงานพัฒนาบุคคลพิเศษไดเห็นแนวทางการ
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พัฒนาศักยภาพกลุมบุคคลพิเศษโดยการใชละคร ซึ่งทัง้หมดนี้จะเปนกระบวนการท่ีสามารถชวยเชือ่มโยง

ชวีติของกลุมบุคคลพเิศษใหเขากับสังคม อนัจะนําไปสูการมชีวิีตอยูในสังคมอยางเหมาะสมตอไป 

 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสรางประสบการณในการจัดการแสดงละครเวที สําหรับบุคคลพิเศษ ใหบุคลากรที ่ 

 เกี่ยวของ 

 2.   เพ่ือเปนการสงเสริมอาชพีนกัแสดงแกกลุมบุคคลพิเศษ อันจะนําไปสูการลดภาระของ 

         ครอบครัวและ สังคมตอไป 

 3.   เพือ่เสริมสรางทัศนคตท่ีิดขีองผูเขารับชมละครท่ีมตีอกลุมบุคคลพิเศษ 

 

ผลการดําเนนิโครงการ / และผลลัพธท่ีไดจากการดาํเนนิงาน 

1. ไดแนวทางการพัฒนาความฉลาดทางอารมณและทักษะทางสังคมสําหรับกลุมบุคคลพิเศษ

โดยใชละครบําบัด สําหรับหนวยงาน องคกรณตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีมพัีนธกจิเกีย่วของ

กับงานพัฒนากลุมบุคคลพิเศษ 

2. บุคคลพิเศษไดมรูีปแบบการบําบัดแบบบูรณาการและสามารถนําไปปรับใชในสังคมไดอยาง

เหมาะสม 

3. บุคคลพิเศษท่ีผานการเสริมสรางความฉลาดทางอารมณและทักษะทางสังคมโดยใชละครมี

ความมัน่ใจ ภาคภมใิจ และกลาแสดงออกตอสาธารณชน เปนการสงเสริมอาชพีนกัแสดงแกกลุม

บุคคลพเิศษ อนัจะนําไปสูการลดภาระของครอบครัวและสังคม   

 

การวเิคราะหผลการดําเนนิงาน (เชงิคุณภาพ) 

 แบบประเมนิกอนและหลังการเขารวมโครงการ 

1. แบบประเมนิผลการเขารับการบําบัดฟนฟูดานอารมณ จิตใจกอนและหลังเขารวมโครงการ 

2. แบบวัดความพึงพอใจ 

 

งบประมาณท่ีใชในการดําเนนิโครงการ 250,000 บาท 

 

ปญหาและอุปสรรค 

1. หนวงงานท่ีสงผูเขารับบริการรวมโครงการ รับ – สง ไมตนงเวลา ทําใหการฝกลาชา 

2. โรงเรียนท่ีสงผูเขารับบริการ ไมมรีถรับ – สง เพ่ือจะมาฝกท่ีสถาบันพัฒนาการเดก็ราชนครินทร 

3. หองฝกคับแคบตอการทํากจิกรรม 



93 
 

 

 

 

4. บุคลากรภายในตดิตอประสานงานลาชา 

5. การประชาสัมพันธท่ีลาชา 

6. เวทีสถานท่ีการแสดงไมเหมาะสมสําหรับละครเวที 

 

การวางแผนการดําเนนิงานในขั้นตอไป 

 พัฒนาหลักสูตรละครสําหรับเดก็พิเศษเพือ่ฝกอบรมใหกับโรงเรียนและหนวงงานตางๆ 
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โครงการสําคัญท่ีตอบสนองยุทธศาสตรท่ี 2 

 

ชือ่โครงการ โครงการคลินิกพเิศษสําหรับการตรวจวนิิจฉัยเพื่อชวยเหลอืนกัเรียนท่ีมคีวามเสี่ยง 

ดานความบกพรองทางสตปิญญา และ/หรือความบกพรองทางการเรียนรู 

ผูรบัผดิชอบ  กลุมงานจิตวทิยา  สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร 

ความเปนมาและความสําคญั 

ภาวะบกพรองทางสติปญญา (Intellectual Disabilities) เปนภาวะท่ีมกัเกดิจากการมพัีฒนาการ

บกพรองดานสตปิญญา การเรียนรูและการปรับตัวในการดํารงชวีติประจําวัน ในปจจุบันเร่ิมมกีารใชคําวา 

“บกพรองทางสตปิญญา” แทน “ภาวะปญญาออน” มากขึ้นในองคกรระดับนานาชาต ิ เชน IASSID 

(International Association for the Scientific Study of Intellectual Disabilities), WHO (World Health 

Organization), WPA (World Psychiatry Association) เปนตน โดยท่ัวไปพบบุคคลทีม่ภีาวะบกพรองทาง

สตปิญญารอยละ 1-3 ของประชากร สําหรับในประเทศไทยพบความชุกของภาวะบกพรองทางสตปิญญา

ประมาณรอยละ 0.4-4.7 ซึ่งมคีวามแตกตางกันในแตละรายงานขึ้นอยูกับเกณฑการวินจิฉัย   การ

ออกแบบการวิจัย และวิธกีารศกึษา ตัวอยางเชน เมือ่การวินจิฉัยใชเกณฑระดับเชาวนปญญา (IQ) อยาง

เดียว ความชกุจะพบประมาณรอยละ 3 แตเมือ่วินจิฉัยโดยใชเกณฑท้ัง 3 ขอ คอื มรีะดับเชาวนปญญาต่ํา

กวาเกณฑเฉลี่ย, มพีฤติกรรมการปรับตัวบกพรองตั้งแต 2 ดานขึ้นไป จากท้ังหมด 10 ดาน, และมอีาการ

แสดงกอนอายุ 18 ป ความชกุจะพบประมาณรอยละ 1 (The American Academy of child & Adolescent 

Psychiatry : AACAP, 2009) และพบภาวะความบกพรองทางสตปิญญาในเพศชายมากกวาเพศหญิง  โดย

อัตราชาย : หญงิ ประมาณ 1.5 : 1 (APA, 2010) นัน่หมายความวา ในประชากรวัยเรียนของประเทศไทยมี

เด็กท่ีมภีาวะบกพรองทางสตปิญญาอยูถงึ 56,108 – 659,269 คน จากประชากรวัยเรียนท่ัวประเทศ 

14,027,000 คน (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, 2556)  

ดวยเหตนุี้กระทรวงศกึษาธิการ (2551) จึงมนีโยบายใหทุกโรงเรียนจัดการศกึษาขัน้พื้นฐานใหแก

นักเรียนทีม่คีวามตองการพเิศษท้ัง 9 ประเภท ไดแก บุคคลท่ีมคีวามบกพรองทางการมองเหน็ บกพรอง

ทางการไดยิน บกพรองทางรางกาย บกพรองทางการพูดและภาษา บกพรองทางสติปญญา  บุคคลท่ีมี

ปญหาทางการเรียนรู บุคคลที่มปีญหาทางพฤตกิรรม/อารมณ บุคคลออทิสตกิ และบุคลพิการซ้ําซอน

อยางท่ัวถงึและมคุีณภาพ จากนโยบายดังกลาว ทุกโรงเรียนในสังกัดสํานกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษา

ประถมศกึษา จึงเรงดําเนนิการคัดกรองนักเรียนท่ีมคีวามตองการพิเศษโดยใชแบบคัดกรองตางๆ เชน แบบ

คัดกรองบุคคลท่ีมคีวามตองการพิเศษทางการศกึษา (กระทรวงศกึษาธิการ,2551)  แบบคัดกรองนักเรียน

ท่ีมภีาวะสมาธสิัน้ บกพรองทางการเรียนรู และออทิซมึ [KUS–SI Rating Scales: ADHD/ LD/ Autism 

(PDDs)] (ดารณี อุทัยรัตนกจิและคณะ, 2548) จากการคัดกรองดังกลาวจงึเปนผลใหจํานวนนกัเรียนท่ีเขา

มารับบริการเพ่ือขอประเมนิความสามารถทางเชาวนปญญาเด็ก ท้ังในโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาล
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ท่ัวไป และไดมกีารสงตอมายังสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทรเพือ่ใหแพทยทําการวนิิจฉัยมจีํานวนมาก 

รวมท้ังการตรวจวนิจิฉัยและการทดสอบระดับสตปิญญาตองอาศยัความรู และความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 

ทําใหระยะเวลาในการรอคอยการตรวจประเมนิความสามารถทางสตปิญญาเด็กคอนขางลาชา  

 จากสถติิเฉพาะในสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร ขอมูลจากกลุมงานจิตวิทยา จํานวนเดก็

นักเรียนที่ไดรับบริการตรวจวินจิฉัย  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555-2557  เทากบั 117 ราย,  164 ราย และ 

822 ราย ตามลําดับ แสดงใหเหน็ถงึแนวโนมของการขอรับบริการตรวจวินิจฉัยเพ่ือคนหานกัเรียนทีม่คีวาม

บกพรองทางสตปิญญา หรือ บกพรองทางการเรียนรูที่เพ่ิมสูงมากขึ้นทุกป  

 แมวากลุมงานจติวิทยาใหบริการตรวจทางจิตวทิยา เชน การตรวจเชาวนปญญา การประเมนิหา

ความบกพรองทางการเรียนรู เพื่อใชประกอบการวนิจิฉัยนักเรียนที่มคีวามเสี่ยงดานความบกพรองทาง

สตปิญญา และความบกพรองทางการเรียนรูทุกวัน  อยางไรก็ตามดวยเหตผุลในเร่ืองอตัรากําลังของ

นักจิตวิทยาที่สามารถใหบริการไมเพียงพอตอความตองการ  และมาตรฐานในการทดสอบ ซึ่งในการ

ทดสอบแตละรายการตองใชแบบทดสอบมาตรฐาน และใชเวลาในการทดสอบรายบุคคล โดยเฉลี่ยคนละ

ประมาณ 1.30-2 ชั่วโมง จงึทําใหภายใน 1 วัน สามารถใหบริการตรวจดังกลาวไมเกนิ 4 คน ทําใหไม

สามารถบริการไดอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะอยางย่ิงในชวงเวลาที่โรงเรียนมคีวามตองการขอมลูเรงดวน เชน 

กอนการสอบ ONET หรืองานแขงขนักฬีาหรือทักษะสาํหรับนักเรียนท่ีมคีวามตองการพิเศษ รวมถงึความ

ลาชาในการชวยเหลอืทางการแพทย 

 ดวยเหตนุี้ กลุมงานจติวิทยา จงึไดจัดใหมโีครงการคลนิกิพิเศษสําหรับการตรวจวนิจิฉัยเพ่ือ

ชวยเหลอืนกัเรียนท่ีมคีวามเสี่ยงดานความบกพรองทางสตปิญญา และ/หรือความบกพรองทางการเรียนรู 

เพ่ือใหนักเรียนท่ีมคีวามเสี่ยงในความบกพรองดังกลาวไดรับการตรวจวนิิจฉัยท่ีรวดเร็วขึ้น และสามารถหา

แนวทางการชวยเหลอืท่ีเหมาะสมตอไป 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหนักเรียนระดับประถมศกึษาและมัธยมศกึษาทีม่คีวามเสี่ยงดานความบกพรองทาง

สตปิญญา และ/หรือ บกพรองทางการเรียนรู ไดรับการตรวจวนิิจฉัยความบกพรองทาง

สตปิญญา และ/หรือ บกพรองทางการเรียนรู 

2. ลดระยะเวลาการรอคิวการตรวจวินจิฉัยทางเชาวนปญญาและบกพรองทางการเรียนรู 

 

ผลการดําเนนิโครงการ / และผลลัพธท่ีไดจากการดาํเนนิงาน 

   นักเรียนที่ไดรับการตรวจวนิิจฉัยในโครงการคลนิกิพิเศษฯมจํีานวนท้ังสิ้น 2,204 ราย 
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การวเิคราะหผลการดําเนนิงาน (เชงิคุณภาพ) 

1. นักเรียนระดับประถมศกึษาและมัธยมศกึษาในพ้ืนท่ีจังหวัดเชยีงใหม เชยีงรายและลําพูนที 

ไดรับการตรวจวนิิจฉัยและออกใบรับรองทางการแพทย เพื่อนําไปใชในการฟนฟูทาง

การศกึษา ภายใน 1 เดอืน หลังจากการทําบัตรผูปวยนอก 

2. ครูผูสอนไดรับคําปรึกษาเบ้ืองตนเกี่ยวกับการเรียนรูของนักเรียนท่ีมคีวามเสี่ยงดานความ  

บกพรองทางสตปิญญา และ/หรือบกพรองทางการเรียนรู รวมท้ังแนวทางการกระตุนและ

สงเสริมทักษะของนักเรียน 

 

งบประมาณท่ีใชในการดําเนนิโครงการ  368,000 บาท 

 

ปญหาและอุปสรรค 

1. โรงเรียนมกีารขอรับบริการคลนิกิพิเศษฯ ในชวงใกลสอบประเมนิความรูระดับประเทศ  

   จงึไมสามารถจัดระยะเวลาในการใหบริการอยางรวดเร็วได 

2.  ชวงระยะเวลาปดภาคเรียน โรงเรียนไมสามารถเขารับบริการได จงึทําใหจํานวนนกัเรียนท่ี 

 เขารับบริการไมเปนไปตามเปาหมายที่วางไว 

3. โรงเรียนไมเขาใจระบบการใหบริการของคลินกิพิเศษฯ อยางชัดเจน 

 

การวางแผนการดําเนนิงานในขั้นตอไป 

1. เจาหนาท่ีปฏบัิตงิานโครงการพิเศษฯ ไดตดิตอสือ่สารและตดิตามผลกบัโรงเรียนท่ีขอรับ

บริการมากขึ้น 

2. เจาหนาท่ีปฏบัิตงิานโครงการพิเศษฯไดทําเอกสารชี้แจงรายละเอยีดขัน้ตอนการใหบริการ

คลินกิพิเศษฯแกคุณครูและ สหวิชาชพี  
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ชือ่โครงการ  โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร เร่ือง กายภาพบําบัดในภาวะกระดูกสันหลังคด 

 

ผูรบัผดิชอบ  นางงามพันธุ  ชติมนิทร  

 

ความเปนมาและความสําคัญ 

ผูปวยภาวะกระดูกสันหลังคด (scoliosis) ซึ่งเปนภาวะแทรกซอนท่ีพบไดบอยในกลุมเดก็สมอง

พิการ หรือกลุมผูปวยระบบโครงรางและกลามเนื้อ  

 การรักษา ปจจุบันมคีวามหลากหลาย แตอยูบนพื้นฐานของทฤษฎเีดียวกัน ถาผูบําบัดซึ่งเปน

นักกายภาพบําบัด เขาใจและสามารถแกไขปญหาไดตรงจุดจะเปนการชวยบําบัดเดก็หรือผูปวยภาวะ

กระดูกสนัหลังคด ซึ่งตองอาศัยความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงสราง การจัดทาของเดก็และ การบําบัด

เด็กใชระยะเวลาและ ความตอเนื่อง ทางสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร เล็งเหน็ความสําคัญในการ

พัฒนาทักษะผูบําบัดทัง้นักกายภาพบําบัด เพือ่ใหมเีพ่ิมพูนทกัษะของนักกายภาพบําบัด และเกดิ

ประโยชนใหแกผูปวยอยางสูงสุด  และใหผูบําบัดเกดิทักษะและความชํานาญ 

 

วัตถุประสงค  

1. เพื่อใหผูเขารวมอบรมเขาใจทฤษฎขีัน้พื้นฐาน แนวคิด  ของภาวะกระดูกสันหลังคด 

(scoliosis) 

  2. เพ่ือเพิม่พูนทักษะและความรู ท่ีจําเปนในปจจุบันเกีย่วกับการรักษาภาวะกระดกูสันหลังคด   

       (scoliosis) 

 

ผลการดําเนนิโครงการ / และผลลัพธท่ีไดจากการดาํเนนิงาน 

  ดําเนนิการจัดอบรมในวันท่ี 15-16 กันยายน 2558 ณ.โรงแรมสจตาร เชยีงใหม มผีูเขารับ

การอบรม 70 ทาน เปนนกักายภาพบําบัด 46 ทาน และ สหวิชาชพี 24 ทาน ในการอบรมคร้ังนี้ มนีกั

กายภาพบําบัด จากหนวยงานอืน่ ลงทะเบียน จํานวน 36 รายรายละ 2,000 บาท รวมไดรับ

งบประมาณจากคาลงทะเบยีนท้ังสิ้น 72,000 บาท ท่ีเหลอืนักกายภาพบําบัดจํานวน 10 รายเปนทีมงาน

ของสถาบันพัฒนาการเด็ก และ สหวิชาชพี ผูสังเกตการณจํานวน 24 ราย ไดรับการยกเวน

คาลงทะเบยีน  

 การอบรมคร้ังนี้เปนการเรียนรูเพ่ือใหเกดิความรูและทักษะ เพื่อนําไปใชกับการตรวจ รักษา

และปองกัน ผูปวยภาวะกระดูกสนัหลังคด มผีลการทดสอบกอนหลังอบรม พบวา รอยละ 98 ไดรับ

ความรูเพ่ิมขึ้น และ รอยละ 90 มคีวามเขาใจและสามารถนําไปใชกับผูปวยได  

การวเิคราะหผลการดําเนนิงาน (เชงิคุณภาพ) 
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หลักสูตรอบรมไดรับการรับรองจากสภากายภาพบบัด โดยสามารถนําหนวยคะแนนยื่นตอายุใบประกอบวิ

ชพีได จํานวน 12 หนวยคะแนน PTCEU  ผูปวยสมองพิการของสถาบันฯ ไดรับการรักษาแกไขและปองกนั

ภาวะกระดูกสันหลังคดโดยนักกายภาพบําบัด และไดรับการตรวจประเมนิเบื้องตนจากทีมสหวชิาชพี ทําให

สามารถใหการปองกันภาวะแทรกซอนของกระดูกสันหลงัคด ซึ่งเปนตัวชี้วัดทางคลินิกเฉพาะโรคสมอง

พิการท่ีสําคัญ ท่ีบอกประสทิธิภาพและ คุณภาพการรักษา  

 

งบประมาณท่ีใชในการดําเนนิโครงการ  

72,650 บาท ( เจ็ดหมืน่สองพันหกรอยหาสบิบาทถวน )                                                                              

 

ปญหาและอุปสรรค 

1. วันท่ีจัดอบรม บางหนวยงานปดงบแลว ทําใหการดําเนินการเบิกจายสวนราชการของบาง 

 หนวยงานดําเนนิไปดวยความยากลําบาก  

2. สถานท่ีจัดอบรม เตม็เปนสวนใหญในวันทีด่ําเนินการ จึงทําใหไดโรงแรมขนาดเล็ก ซึ่งม ี

 สถานท่ีคับแคบ 

   

การวางแผนการดําเนนิงานในขั้นตอไป 

1. เลอืกวันเวลาที่เหมาะสมกับการเบิกจายของระเบียบราชการ เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับ 

ผูเขารับการอบรม และเพ่ือการสรรหาสถานที่อบรมไดหลากหลาย  

2. ดําเนนิการเก็บตัวชี้วัดดานการปองกันความเสี่ยงทางคลินิกเฉพาะโรคของสถาบันO ในกลุม 

    โรคสมองพิการ  
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ชือ่โครงการ โครงการบริการคลนิกิพิเศษสระธาราบําบัด 

 

คลินกิธาราบําบัด  

คลินกิธาราบําบัด คอือะไร  

 คอืการรักษาทางกายภาพบําบัดโดยใชน้ําเปนสือ่ในการรักษา โดยจัดเปนคลนิกิท่ีใหบริการเฉพาะ

เทคนคิกระบวนการ Hydro Therapy  ใหการรักษาในกลุมเด็กที่มปีญหาพัฒนาการลาชาทกุโรค และ กลุม

ผูปวยผูใหญท่ีมปีญหาทางระบบโครงรางและกลามเนื้อ โดยใชคุณสมบตัขิองน้ํามาเปนสือ่ในการรักษา เชน 

น้ําอุน น้ําวน แรงดัน แรงลอยตัวของน้ํา เพือ่เพิม่ประสทิธิภาพการเคลือ่นไหว ลดเกร็ง ลดปวด  เพิม่ความ

แข็งแรง ความทนทาน และการเรียนการสอน ผาน กฎ กตกิา  พัฒนาการเด็ก พัฒนาการเรียนรู  การรอ 

คอย  การทําตามสั่ง การทําตามเง่ือนไข  และสามารถวางแผนการเคลื่อนไหว โดยระบบประสาทสั่งงาน 

ตลอดจนการควบคุมอารมณ พฤติกรรม และ การเรียนรูทักษะสังคม  ซึ่งขึ้นกบัการวางแผนการรักษาของ

นักกายภาพบัดและศกัยภาพหรือปญหาของผูปวยแตละราย  นอกจากนี้ยังมกีารบรูณาการการรักษาธารา

บําบัดรวมกับเทคนคิ Snoezelen  สําหรับกลุมผูปวยเด็กพิเศษ ซึ่งการบําบัดจะเปนแผนการรักษาตาม

ปญหาที่นักกายภาพบําบัด ตรวจประเมนิและสอดคลองกับเปาหมายการรักษา  คลนิิกเปดใหบริการ 

จันทร-พฤหัสบดี เวลา 9.00 – 19.00 น. และเสาร-อาทิตย เวลา 8.30 – 16.30 น. 

 

 

 
 

 

 



100 
 

 

  

 

ขอบงชี้ผูปวย สําหรบัคลินกิ Hydro Therapy  

1. กลุมโรคทางสมองและระบบประสาท 

2. กลุมโรคทางพันธุกรรม ท่ีสงผลตอพัฒนาการลาชา 

3. กลุมเสี่ยงน้ําหนักตัวแรกคลอดนอย คลอดกอนกําหนดท่ีมอีายุ แรกเกดิ – 1 ป  ทมีปีญหาหรือ

แนวโนมพัฒนาการลาชาดานกลามเนื้อมดัใหญ  

4. กลุมโรคท่ีมปีญหาทางสุขภาพจิตหรือพฤตกิรรม ท่ีอยูในระดับซ้ําซอน และ สงผลตอระบบ

โครงรางและกลามเนื้อ หรือพัฒนาการกลามเนื้อมัดใหญลาชา  

5. กลุมโรคท่ีมปีญหาทางสุขภาพจิตหรือพฤตกิรรม เชน ออทิสตกิ สมาธสิั้น เปนตน  

6. กลุมโรคท่ีมปีญหาทางระบบโครงสรางและกลามเนื้อ  ทัง้เด็ก และ ผูใหญ  

ขอหาม และขอควรระวัง สําหรับ คลินกิ Hydro Therapy 

1. มไีขสูง กวา 37.5 องศา 

2. ปวยเปนโรคติดตอ 

3. ปวยเปนโรคผวิหนัง ระดับปานกลาง หรือ รุนแรง  

4. มอีาการชกัที่ควบคุมยังไมได  

รูปแบบการบําบัดม ีสองแบบ คอื รายเดีย่ว และรายกลุม 

กรณรีายเดี่ยว  คือเนนรักษารายบุคล ท่ีมปีญหา ทางการเคลื่อนไหว  การทําตามสั่ง การเจ็บปวย

โครงราง  และถากรณีรายเดี่ยวท่ีมคีวามสามารถในการทําตามสั่ง หรือเคลือ่นไหวไดในระดับท่ีจะทํากจิ

กรมท่ีมรีะดับ ขัน้ตอนความยากเพ่ิมขึ้น หรือมคีวามหลากหลายในการควบคุมการเคลือ่นไหว และอารมณ

ตัวเอง  ไดจะมกีารพัฒนาเปนรายกลุม  
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เปาหมายการบําบัดรายเดยีว  จะพัฒนาตามปญหาและสอดคลองกับแผนการักษา รวมท้ังการ

ตั้งเปาหมายระยะสัน้ระยะยาว แบรายบุคคล  จากนักกายภาพบําบัด  

 

กรณรีายกลุม โดยคัดเลอืกจากความสามารถท่ีอยูในระดับเดียวกัน และใหการรักษา รายกลุม

ตอไป โดยมรีายละเอยีดเบื้องตน ออกกําลังกายในน้ํา ดวยวธีิการธาราบําบัด กลุมละไมเกนิ 2-4 คน ( 

ความสามารถใกลเคียงกัน)  โดยนักกายภาพบําบัดจะจัดกลุม และกระบวนการเบ้ืองตนดงันี้  

เปาหมายการบําบัด รายกลุมแบงออกเปน  กจิกรรมการรักษา 4 หลักสูตร  

1.  Group Exercise for pre beginner 1  :  สรางความคุนเคย การทําตามสั่ง กตกิา รอคอย 

ควบคุมอารมณและสมาธิ เพ่ือใหมสีวนรวมในกจิกรรมตามเง่ือนไขท่ีนกักายภาพบําบัดกําหนด 

2.   Group Exercise for pre beginner 2  :  เด็กสามารถควบคุมตนเองในการเลนน้ําและกลั้น

หายใจได โดยสามารถการทําตามสั่ง กติกา รอคอย ควบคุมอารมณและสมาธิ เพ่ือใหมสีวนรวมใน

กจิกรรมตามเง่ือนไขท่ีนักกายภาพบําบัด หรือครูกําหนด ซึ่งจะมรีะดับความยากกวา Group Exercise for 

pre beginner 1   

3.  Group Exercise for pre beginner 3 : เด็กสามารถลอยตัวออกจากขอบสระได โดยใช

เคร่ืองชวยพยุงสามารถการทําตามสั่ง กตกิา รอคอย ควบคุมอารมณและสมาธ ิ เพ่ือใหมสีวนรวมใน

กจิกรรมตามเง่ือนไขท่ีนักกายภาพบําบัด ครูกําหนด ซึง่จะมรีะดับความยากกวา Group Exercise for pre 

beginner 2 

 4. Group Exercise for pre beginner 4 : เด็กสามารถลอยตัวออกจากขอบสระไดอสิระ โดย

สามารถการทําตามสั่ง กตกิา รอคอย ควบคุมอารมณและสมาธิ เพ่ือใหมสีวนรวมในกจิกรรมตามเง่ือนไขที่

นักกายภาพบําบัด ครูกําหนด ซึ่งจะมรีะดับความยากกวา Group Exercise for pre beginner 3  หากเดก็มี

ความสามารถถงึกลุมสุดทายนี้แลวจะมกีารพัฒนาตอเพือ่การเรียนการสอนวายน้ําท่ัวไปได  
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ชือ่โครงการ  โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายโรงพยาบาลชุมชนในการดูแลทันตสขุภาพเดก็ทีม่ ี

   พัฒนาการลาชา  

 

ผูรบัผดิชอบ   นางอุษา จึงพัฒนาวด ีทันตแพทยชํานาญการ 

 

ความเปนมาและความสําคัญ 

 

   เดก็ท่ีมพัีฒนาการลาชา เปนกลุมผูปวยทางทันตกรรมท่ีมคีวามเสี่ยงสงูตอการเกดิปญหาทางทันต

สุขภาพ  เนื่องจากปญหาสขุภาพทางกาย  ปญหาสขุภาพจิตท่ีมผีลตอพฤตกิรรม ความบกพรองทางการ

สื่อสารและการรับรู ไมสามารถชวยเหลอืตัวเองได  การรักษาทางทันตกรรมในผูปวยกลุมนี้จึงตองใชทีม

ทันตบุคลากรท่ีมปีระสบการณและทักษะในการจัดการทางกายภาพและทางจิตวิทยารวมกันจงึจะใหการ

รักษาผูปวยกลุมนี้ไดประสบความสําเร็จ  

  ฝายทันตกรรมสถาบันพัฒนาการเดก็ราชนครินทร มบีทบาทในการรวมดแูลรักษาผูปวยในชวงเวลาท่ี

ผูปวยมารับการกระตุนพัฒนาการจากทมีสหวชิาชพีของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทรในชวงอายุ

หลักคอืแรกเกดิถงึ15ป  หลังจากผูปวยไดรับการจะกระตุนพัฒนาการจนสิ้นสุดกระบวนการรักษาและ

กลับไปอาศัยอยูในชมุชนของตน ทําใหผูปวยไมไดการตรวจรักษา การสงเสริมปองกันทางทางทันตกรรม

และปรับพฤตกิรรมในทางทันตกรรมอยางตอเนือ่ง สงผลใหผูปวยกลุมมพีฤตกิรรมตอตานการรักษาทาง 

ทันตกรรม ไมสามารถใหความรวมมอืในการรักษาดวยการจัดการทางกายภาพและทางจิตวทิยา จนเกดิ

โรคทางทันตกรรมที่รุนแรง ตองสงตอเพือ่ใหการรักษาภายใตการดมยาสลบ ซึ่งจากการรวบรวมขอมูล

ระหวางป 2552-2557 พบจํานวน 13 คน 

  จากการทบทวนวรรณกรรมและการสอบถามขอมลูจากผูดูแลเดก็ และทันตบุคลากรในโรงพยาบาล

ชมุชนและวเิคราะหระบบงานฝายทันตกรรม เพ่ือหาปจจัยท่ีสงผลใหเด็กท่ีมพัีฒนาการลาชาไมไดรับการ

ตรวจรักษา การสงเสริมปองกันทางทางทันตกรรมอยางตอเนือ่ง แบงไดเปน ปจจัยของครอบครัวเด็ก 

ปจจัยของทันตบุลากรในโรงพยาบาลชมุชน และ ระบบการสงตอผูปวยกลับสูชมุชน 

  ปจจัยของครอบครัวเดก็ คอื  ปญหาการเขาถงึบริการ เดนิทางไมสะดวก ทัง้เร่ืองระยะทางไกลและ

คาใชจายสูง   ความไมมั่นใจตอทันตบุคลากรในโรงพยาบาลชมุชน ลกัษณะทางกายภาพในโรงพยาบาล

ชมุชนไมเอื้อตอผูท่ีใชรถเข็น ผูดูแลเดก็ไมตระหนกัถงึความสําคัญในการตรวจฟนอยางตอเนือ่งเพ่ือปองกัน

การเกดิโรคทางทันตกรรม   
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  ปจจัยของทันตบุลากรในโรงพยาบาลชุมชน คือ  ความ ไมมัน่ใจในการใหบริการผูปวยกลุมนี้เนือ่งจากไมมี

องคความรูในการดูแล และขาดทักษะในการจัดการทางกายภาพและทางจิตวทิยา  ไมมปีระสบการณใน

การสัมผัสและใหการรักษาผูปวยกลุมนี้  

  ปจจัยของระบบงานฝายทันตกรรม คือ ขาดระบบสงตอขอมูลผูปวยสูชมุชน  ระบบเครือขายการติดตาม

ผูปวยในชมุชนยังไมมรูีปแบบท่ีชัดเจน   

  เมือ่วเิคราะหปจจัยท้ังสามดานรวมกันแลวแนวทางการพัฒนาระบบดูแลทางทันตกรรมเดก็ท่ีมพัีฒนาการ

ลาชา จากสถาบันพัฒนาการเดก็ราชนครินทรสูโรงพยาบาลชมุชน ควรจะเปนเครือขายที่ไรรอยตอ สถาบัน

มรีะบบสงตอขอมลูทางการแพทยและทางทันตกรรมของผูปวยท่ีมรูีปแบบชดัเจน มบีทบาทในการอบรม

และฝกทกัษะแกทันตบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน เตรียมความพรอมของเด็กและผูดูแลเดก็กอนสงกลับสู

ชมุชน  เครือขายโรงพยาบาลชุมชนมทัีนตบุคลากรท่ีสามารถดูแลตดิตาม ประเมนิความเสี่ยงในการเกดิโรค

ของผูปวยอยางตอเนื่องโดยเนนงานเชงิสงเสริมปองกนัทันตสขุภาพ พิจารณาสงตอผูปวยไดอยางเหมาะสม

กรณีท่ีเกนิขดีความสามารถของโรงพยาบาลชุมชน   ครอบครัวหรือผูดแูลเด็กมเีชือ่มั่นและสามารถเขาถงึ

บริการในชุมชนได จะสงผลใหเด็กทีม่พัีฒนาการลาชาไดรับการตรวจรักษา การสงเสริมปองกันทางทางทัน

ตกรรมและปรับพฤติกรรมในทางทันตกรรมอยางตอเนือ่ง และคงสภาวะทันตสขุภาพท่ีดไีดตลอดในการใช

ชวีติในชมุชน 

 

วัตถุประสงค 

1.เพ่ือใหทันตบุคลากรโรงพยาบาลชุมชนมทัีกษะในการจัดการทางทันตกรรมเดก็ท่ีมพัีฒนาการลาชา 

2.สรางเครือขายในการดูแลทางทันตกรรมเด็กท่ีมพัีฒนาการลาชาจากสถาบันสูโรงพยาบาลชุมชน 

   3.เดก็ท่ีมพีัฒนาการลาชาไดรับการสงเสริมปองกันทันตสขุภาพจากโรงพยาบาลชุมชน 

 

ผลการดําเนนิโครงการ / และผลลัพธท่ีไดจากการดําเนนิงาน 

 

กจิกรรมตามขอเสนอโครงการ ผลสรปุสําคัญของกจิกรรม 

กิจกรรมท่ี1 สํารวจและเตรียม

ความพรอมของโรงพยาบาล

ชมุชน –ประสานงานกับพ้ืนท่ี

เปาหมาย 

1.สํารวจโรงพยาบาลเครือขายท่ีมคีวามพรอมในการดําเนนิงาน 

จํานวน2 โรงพยาบาล คือ โรงพยาบาลฝาง และโรงพยาบาลแมอาย 

จังหวัดเชยีงใหม 

2.การประชุมสมัมนาเตรียมความพรอมกบัเครือขายจํานวน2 
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กจิกรรมตามขอเสนอโครงการ ผลสรปุสําคัญของกจิกรรม 

วันที ่22-23 มกราคม2558 โรงพยาบาล คือ โรงพยาบาลฝาง และโรงพยาบาลแมอาย จังหวัด

เชยีงใหม 

กิจกรรมท่ี2 การฝกอบรม

ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบัิติ ณ  

สถาบันพัฒนาการเด็กราช

นครินทรวันท่ี23-25 กมุภาพนัธ 

2558 

ผูเขารวมเขารับการฝกอบรม จํานวน 8คนประกอบดวย 

1.โรงพยาบาลฝาง    ประกอบดวย ทันตแพทย 2คน  ผูชวยทันต

แพทย 2คน 

2.โรงพยาบาลแมอาย ประกอบดวย ทันตแพทย 1คน  ทันตาภบิาล

ประจําโรงพยาบาล1คน  ทันตาภบิาลประจําโรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพประจําตําบล1คน  ผูชวยทันตแพทย 1คน 

กิจกรรมท่ี3 การฝกปฏบัิตกิาร

ดูแลผูปวยในชุมชน 

วันที่ 26-27 กุมภาพันธ 2558 

1.โรงพยาบาลเครือขายท่ีมคีวามพรอมใน การฝกปฏบัิตกิารดูแล

ผูปวยในชมุชน จํานวน2 โรงพยาบาล คือ โรงพยาบาลฝาง และ

โรงพยาบาลแมอาย จังหวัดเชยีงใหม 

2.ครอบครัวท่ีมคีวามพรอมเขารวมโครงการจํานวน 6 ครอบครัว 

ประกอบดวย ผูปวยดาวนซนิโดรม 2คน ออทิสตกิ3คน สมองพกิาร 

1 คน 

 

การวเิคราะหผลการดําเนนิงาน (เชงิคุณภาพ) 

  

การประเมนิโครงการโดยสัมภาษณครอบครัวและผูดูแลเด็ก สนทนากลุมเพ่ือหาแนวทางปฏบิัติท่ีเหมาะสม

สําหรับเครือขาย 

1. ขอสรปุจากทีมโรงพยาบาลเครอืขาย ประเมนิวาเคสท่ีสงมาไดรับการเตรียมความพรอม

มาแลวเขาใจลกัษณะของเด็กกลุมนี้มากขึ้น ถาเปนเคสลกัษณะนี้ คิดวาสามารถทําได  แตขอเวลาในการ

ฝกพฤตกิรรมเดก็ เตรียมการรักษา ในแนวคงสภาพชองปากกอน เมือ่มคีวามชํานาญมากกวานี้ ทางทมีมี

แนวโนมท่ีจะพัฒนาใหการรักษาในหตัถการงายๆที่ไมมคีวามเสี่ยงได  เพราะเห็นใจและเขาใจผูปกครองที่

ตองลําบากในการเดนิทางไปรักษาท่ีเชยีงใหม โดยระยะแรกจะประสานการนัดหมายเดก็รวมกับทาง

สถาบัน ในเคส 6เคสนี้กอน  โดยยังคงดูแลเดก็รวมกนั ทางสถาบันเนนการรักษา ทีมเครือขายดูแลคง

สภาพชองปากทุก 3 เดอืนตามความเสีย่งของเด็ก โดยยังไมเพ่ิมเคสใหมลงไป เพ่ือทดลองดูแล คนหาปญ
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หาที่เกดิขึ้นในการดูแลเด็กกลุมนี้ และการจัดการสภาพแวดลอม และจัดตารางการใหบริการท่ีเหมาะสม 

ภายในระยะเวลา 1 ปนับจากนี้กอน จงึมาทบทวนรวมกนัเพ่ือสงตอเดก็กลุมใหมไปรับบริการ ในกลุมท่ี

เดินทางไมสะดวก เสี่ยงตอการตดิเชื้อเชน เด็กสมองพิการ อาจจะปรับเปนการเย่ียมดูแลที่บานรวมดวย 

2. สรุปขอมูลจากแบบสอบถาม ทีมทันตบุคลากรมคีวามมัน่ใจในการตรวจเด็กเมือ่ผานการฝก

ปฏบัิติกับผูปวยจริงและมคีวามมัน่ใจมากขึ้นเมือ่ไดฝกปฏบิัตใินสถานท่ีจริงของโรงพยาบาลเครือขาย  

หัวขอท่ีมคีวามไมมั่นใจสูงสดุคือการจัดการพฤตกิรรมเด็กในคลินกิ 

   3. ขอมูลจากการสัมภาษณผูปกครอง กอนมารูสึกกังวลไมมั่นใจวาทมีโรงพยาบาลจะมคีวาม

ชํานาญในการดูแลเด็กกลุมนี้ กลัวเด็กจะสรางความรําคาญวุนวายใหกับผุปวยกลุมอื่น หลังจากการพาเด็ก

มาตรวจฟนท่ีโรงพยาบาลเครือขายมคีวามมั่นใจ เนือ่งจากมกีารสงตอขอมูลของเดก็ระหวางสถาบันและ

โรงพยาบาลเครือขาย  บุคลากรโรงพยาบาลเครือขายไดรับการอบรมเตรียมความพรอม  สามารถใหการ

ดูแลรักษาเด็กได บรรยากาศสถานทีม่คีวามใกลเคยีงกัน  อยูใกลบานเดินทางมาไดสะดวก และมี

ขอเสนอแนะคือมชีองทางสําหรับเดก็พิเศษ เวลานดัหมายควรจะแนนอน ไมตองรอ เพราะเด็กมคีวาม

อดทนในการรอจํากดั และมขีองรางวัลเสริมแรงทางบวกเพือ่ดงึดูดเดก็ เชน ของเลนเลก็ๆนอยๆเปนรางวัล

แกเดก็ดวย  สถานท่ีรอควรจะมบีริเวณทีนั่งเลน ท่ีเหมาะสําหรับเด็ก 

งบประมาณท่ีใชในการดําเนนิโครงการ 

ปงบประมาณ เงินงบประมาณ(บาท) เงินนอกงบประมาณ     

(บาท) 

รวม(บาท) 

2558 15,000 30,000 45,000 

รวมท้ังสิ้น(บาท) 15,000 30,000 45,000 

 

เงินนอกงบประมาณจากโครงการพัฒนาสมรรถนะนักศกึษาทันตแพทยและทีมทันตบุคลากรเพ่ือดแูล

สุขภาพชองปากผูพิการ รับการสนับสนุนจากสถาบันวจัิยระบบสาธารณสุข สวรส.  ขอตกลงเลขท่ี สวรส.

57-091 

 

 



106 
 

 

  

ปญหาและอุปสรรค 

-ปญหาการบริหารจัดการงบประมาณมคีวามขัดของและไมชัดเจนในการประสานงานการยืมเงินกับ

เจาหนาที่ในสถาบนัพัฒนาการเดก็ราชนครินทร 

-การขาดการประสานงานกับทีมสหวิชาชพีในพื้นท่ีเครือขายท่ีตองรวมในการดแูลผูปวย เพือ่ใหการดูแล

ผูปวยและการปรึกษาปญหาทางสุขภาพอื่นๆแบบองครวม 

การวางแผนการดําเนนิงานในขั้นตอไป 

   การขยายเครือขายพ้ืนที ่โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายโรงพยาบาลชุมชนในการดูแลทันตสขุภาพ

เด็กท่ีมพัีฒนาการลาชา ระยะที่2 พ้ืนท่ีสวนใตของจังหวัดเชยีงใหม โรงพยาบาลจอมทอง โรงพยาบาลฮอด

โรงพยาบาลดอยเตา และโรงพยาบาลดอยหลอ 
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ชือ่โครงการ  งานวิจัย เร่ือง  เปรียบเทียบชวงการเคลื่อนไหวของกระดูกเชงิกรานกับลําตัวและ 

รยางคสวนลางของผูขีม่าระหวางนั่งบนอานผากบัอานมา 

 

ผูรบัผดิชอบ   นายจิระวัฒน ขนัตธิรางกูร 

 

ความเปนมาและความสําคัญ 

เนื่องจากสถาบันพัฒนาการเดก็ราชนครินทรไดการจัดโครงการอาชาบําบัดเพ่ือใชในการ

กระตุนพัฒนาการแกเด็กท่ีมปีญหาพัฒนาการลาชา โดยในปจจุบันมกีารใชอานในการบําบัดอยูสอง

แบบคอื อานผาและอานมา จึงอยากศกึษาผลของอานท้ังสองแบบในการดูชวงการเคลื่อนไหว เพ่ือ

นํามาใชในการพัฒนาโครงการตอไป 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือศกึษาชวงการเคลื่อนไหวปกติของกระดูกเชงิกรานกับลําตัวและรยางคสวนลางของผูขีม่า

ระหวางนั่งบนอานผากับอานมา 

2. เพ่ือเปรียบเทียบชวงการเคลื่อนไหวของกระดูกเชงิกรานกับลําตัวและรยางคสวนลางของผูขีม่า

ระหวางนั่งบนอานผากับอานมา 

ผลการดําเนนิโครงการ / และผลลัพธท่ีไดจากการดาํเนนิงาน 

ดําเนินการเก็บขอมลูจํานวน 30 คน พบชวงการเคลื่อนไหวของกระดูกเชงิกรานกับลําตัวและ

รยางคสวนลางของผูขีม่าในขณะนั่งบนอานผาจะมคีวามแตกตางกับในขณะนั่งอานมา 

การวเิคราะหผลการดําเนนิงาน (เชงิคุณภาพ) 

1.  พบชวงการเคลือ่นไหวปกตขิองกระดูกเชงิกรานกับลําตวัของผูขีม่าในขณะนั่งบนอานผาและอานมา 

2.  พบชวงการเคลือ่นไหวปกตขิองกระดูกเชงิกรานกับรยางคสวนของผูขีม่าในขณะนั่งบนอานผาแล 

    อานมา 

3.  สามารถปรับใชในการรักษา อาชาบําบัดของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร  

งบประมาณท่ีใชในการดําเนนิโครงการ  50,000 บาท 
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ปญหาและอุปสรรค 

ใชระยะเวลาในการเก็บขอมูลนานเนือ่งจากสถานท่ีเกบ็ขอมูลแบบสถานทีก่ลางแจง ทําใหมปีญหา

เร่ืองสภาพอากาศ 

 

การวางแผนการดําเนนิงานในขั้นตอไป 

  วางแผนวจัิยเปรียบเทียบชวงการเคลือ่นไหวของกระดูกเชงิกรานกับลําตัวและรยางค

สวนลางของเดก็สมองพิการระหวางนั่งบนอานผากับอานมา 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 
 

 

  

โครงการสําคัญสนองตอบยุทธศาสตรท่ี 3 

 

ชือ่โครงการ  คายกจิกรรมบําบัดเพือ่การเรียนรู 

 

ผูรบัผดิชอบ  นางสาวนุชจรินทร บุญมาก 

 

ความเปนมาและความสําคัญ 

กจิกรรมการดําเนนิชวีติ คือการทํากจิกรรมตาง ๆ ซึ่งเปนกจิกรรมท่ีมคีวามหมายและมคีุณคาตอ

ตัวบุคคลเพือ่ใหสามารถดําเนนิชวิีตตอไปได ซึ่งกจิกรรมแตละอยางจะชวยสะทอนใหเห็นถงึเอกลกัษณ

เฉพาะท่ีบงบอกความเปนตัวตนของแตละบุคคล โดยขอบเขตของกจิกรรมการดําเนินชวีตินัน้ครอบคลมุ

กจิกรรมท้ังหมดของมนุษย ไมวาจะเปนการทํางาน กจิกรรมยามวางหรือการดูแลตนเอง (เมธิศา, 2552) 

สําหรับกจิกรรมการดําเนนิชวีติในเดก็นัน้ถอืเปนการใชเวลาอยางมเีปาหมายเพ่ือตอบสนองตอความ

ตองการของตนเองและมาตรฐานของสังคม ซึ่งในท่ีนี้คือกจิกรรมการเลนและการทํางาน (วไิลวรรณ, 

2544) ดังนัน้กจิกรรมการดําเนินชวิีตจึงถอืวามคีวามสําคัญตอพัฒนาการของเดก็ท่ีทําใหเกดิการเรียนรู 

การเขาใจสิ่งใหม รวมท้ังยังเปนพื้นฐานท่ีทําใหเกดิการปรับปรุงทักษะในการดําเนนิชวีติดวย 

ในวิชาชพีกจิกรรมบําบัดไดมกีารนําเอาวิธกีารทางกจิกรรมบําบัดมาทําใหเดก็รูจักการปรับนิสัย

บางอยางและทําใหเกดิการสรางแบบแผนนิสัยใหมท่ีสามารถชวยใหเดก็เอาชนะปญหาที่เกดิขึ้นได โดยการ

เรียนรูนิสัยใหมนี้จะชวยฟนฟุสมรรถภาพและคงความมสีุขภาพดขีองบุคคลนัน้ได อยางไรก็ตามพบวายังมี

วิชาชพีอืน่ท่ีนอกเหนอืจากวิชาชพีกจิกรรมบําบัดไดทําการศกึษาเกี่ยวกับพัฒนาการดานการทํากจิกรรม

การดําเนนิชวีติในมมุมองของวชิาชพีนัน้ ๆ ดวย ไดแก การศกึษาของ Donald Super นักจิตวทิยาท่ีไดนํา

ความรูทางดานจติวทิยาพัฒนาการ (Developmental Psychology) ทฤษฎคีวามคิดรวบยอดเกีย่วกับตนเอง 

(Self-Concept Theory) ความแตกตางระหวางกลุม และแนวคิดจากการวเิคราะหตนเองและอาชพีมาสราง

เปนทฤษฎอีาชพีซึ่งเปนกจิกรรมการดําเนนิชวีติท่ีสําคัญดานหนึ่งของมนุษย โดยมคีวามเชือ่วามนุษยใชการ

ทํางานเปนแนวทางในการแสดงออกของบุคลกิภาพ ซึ่งก็หมายถงึมนษุยไมวาจะเปนหญงิหรือชายตางก็ใช

การทํางานเปนเคร่ืองมอืเพ่ือนําไปสูเปาหมายตาง ๆ ในชวีติเชนกัน  

ออทิสตกิ (Autism Disorder) เปนความผดิปกตขิองพัฒนาการเด็กรูปแบบหนึ่งซึ่งมลีักษณะ

เฉพาะตัว โดยเด็กไมสามารถพัฒนาทักษะทางสังคมและการสื่อความหมายไดเหมาะสมตามวยั มลีักษณะ

พฤตกิรรม กจิกรรม และความสนใจ เปนแบบแผนซํา้ ๆ จํากัดเฉพาะบางเร่ืองและไมยืดหยุน ซึ่งเด็กเหลานี้

มักจะไมประสบผลสําเร็จในการมสีวนรวมทางสังคม โดยจะขาดความเขาใจกฎเกณฑของสังคม ไมสนใจสิ่ง

ท่ีเกดิขึ้นรอบ ๆ ตัวหรือบุคคลรอบขาง มคีวามบกพรองในการแสดงออกทางสีหนา อารมณ ขาด

กระบวนการคิดท่ีเปนนามธรรมและไมสามารถสรางปฏสิัมพันธทางสังคมกบัเพ่ือนวัยเดียวกนัได 

(Cohen,2000) ซึ่งปญหาดังกลาวจะเปนมาตั้งแตเล็กจงึสงผลใหเกดิขอจํากดัในการดํารงชวิีตเมือ่เขาสูวัยรุน
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ท่ีเปนวัยท่ีมคีวามตองการการมปีฏสิมัพันธทางสังคมมากขึ้น และหากเดก็ไมสามารถมปีฏสิมัพันธทีถ่กูตอง

ได กจ็ะเกดิความสับสนกับตัวเองและเมื่อรุนแรงมากขึ้นจนเกดิภาวะซมึเศราหรือมปีญหาทางอารมณก็

จะตองใชยาบําบัดเพ่ือจัดการเกี่ยวกับความเครียดและความกังวลนัน้ (Persons, Leonard&Mitchell, 2006)  

ปจจุบันมนีักวิชาการหลายทานพยายามศกึษารายละเอยีดตาง ๆ ของโรคออทิสตกิ แตยังไมสามารถหา

สาเหตุที่แนชัดได (ทวศัีกดิ,์ 2556) อยางไรก็ตามการทีเ่ด็กออทิสตกิไมสามารถทํากจิกรรมการดําเนินชวิีต

ไดเหมอืนเด็กปกตท่ัิวไปไดนัน้สวนหนึ่งเกดิจากเด็กออทิสตกิมคีวามบกพรองดานกระบวนการบูรณาการ

ทางระบบประสาท (sensory processing disorder) โดยในวรรณกรรมทางกจิกรรมบําบัดไดกลาวถงึประเด็น

นี้วาถงึแมรูปแบบและการใชเวลาในการทํากจิกรรมของเด็กออทิสตกิกับเดก็ปกตจิะไมแตกตางกันแตก็

พบวาเร่ืองของความสขุและความเหนียวแนนในการมสีวนรวมกับกจิกรรมทางสังคมตาง ๆ นั้นมคีวาม

แตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถติ ิ(Joana, Susan &Dunn, 2010) นอกจากนี้เมือ่เปรียบเทียบการมสีวน

รวมในกจิกรรมตาง ๆ นอกโรงเรียนพบวาแมแตในกลุมเดก็ออทิสตกิความสามารถสูง (high functioning 

autism) ท่ีสามารถเรียนรวมกับเด็กออทสิตกิยงัมรีะดับท่ีแตกตางกับเด็กปกตใินชวงวัยเดียวกนัอยางมี

นัยสําคัญ(Claudia, Mary &Heidi ,2008)  

ในปจจุบันมกีารรายงานถงึอุบัตกิารณของเด็กออทิสตกิไววา ภาวะออกทิสตกิสามารถพบได 

1:2,000 ของประชากรเด็ก โดยจะพบในเดก็ชายมากกวาเด็กหญิง 4-5 เทา แตในเดก็หญิงมกัมคีวาม

รุนแรงมากกวา และจากขอมูลจํานวนผูปวยนอกออทิสติกของสํานกังานหลกัประกันสขุภาพแหงชาต ิ

(สปสช.) พบวา ป 2553 มผีูปวยนอกออทิสตกิ 6,753 คน ป 2554 จํานวน 12,531 คน และป 2555 

จํานวน 15,234 คน ซึ่งจะเห็นไดวามจํีานวนเพ่ิมขึ้นทุกป (สริวุฒิ, 2556) จากปญหาท่ีพบท้ังในเร่ืองของการ

ทํากจิกรรมการดําเนนิชวีติและอัตราการเพ่ิมขึ้นของเดก็ออกทิสตกิจะเห็นวาเดก็ออทิสติกควรไดรับการ

ฝกฝนเพ่ือสงเสริมการมสีวนรวมในกจิกรรมการดําเนนิชวีติใหถกูตองและเหมาะสมโดยนกักจิกรรมบําบัด

ซึ่งเปนบุคคลากรหนึ่งในทีมเวชศาสตรฟนฟูท่ีมบีทบาทสําคัญในการบําบัดรักษาเดก็ออทิสตกิ เนื่องจาก

การดูแลชวยเหลอืในปจจุบันสามารถชวยใหเดก็กลุมนี้ดขีึ้นไดมาก โดยเฉพาะถาไดรับการวนิิจฉัยและดูแล

ชวยเหลอือยางเหมาะสมตัง้แตอายุนอยๆ และมทีําอยางตอเนือ่ง 

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทรเปนสถาบันตตยิภูมริะดับสูง (Excellence Center) ดาน

สุขภาพจติและพัฒนาการเด็กท่ีมแีนวทางการใหบริการท่ีแตกตางจากหนวยงานอื่น ๆ คือจะใหการดูแลที่

ครอบคลมุไปถงึการใชชวีติของผูปกครองที่จะตองดําเนนิไปควบคูกบัการดูแลเดก็ ซึ่งมแีนวคิดพ้ืนฐานวา

ผูปกครองตองดูแลเด็กไดและสามารถหาเลี้ยงชพีไดควบคูกัน ดังนั้นเพ่ือสงเสริมประสทิธภิาพในการ

ใหบริการเด็กออทสิตกิใหสามารถทํากจิกรรมการดําเนนิชวีติรวมกบัผูอืน่ในบริบทท่ีตนเองอาศัยอยูได จงึ

ควรจัดใหมกีารบริการท่ีมรูีปแบบในการวิเคราะหองคประกอบตาง ๆ ท่ีเปนอุปสรรคในการทํากจิกรรมการ

ดําเนินชวิีตในสถานการณจริงโดยใชแบบประเมนิมาตรฐานในการจําแนกปญหาเพือ่ออกแบบการบําบัดท่ี

เหมาะสมกับเดก็แตละคนตอไป 
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 วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือใหเดก็ออทิสตกิชวงวันรุนสามารถมสีวนรวมในกจิกรรมการดําเนนิชวีติได 

 2. เพ่ือใหไดรูปแบบในการบริการเด็กออทิสตกิชวงวัยรุนท่ีสงเสริมการมสีวนรวมในกจิกรรมตาง ๆใน

ชวีติประจําวันได 

 

ผลการดําเนนิงาน/และผลลัพธท่ีไดจากการดําเนนิงาน 

 เด็กออทิสตกิและครอบครัวท่ีเขารวมโปรแกรมสามารถพัฒนาทักษะและนําความรูของแนวปฏบิตัิ ที่

ไดจากการดําเนินโครงการมาใชในการดูแลเดก็ออทิสติกชวงวัยรุนเพ่ือพัฒนาความสามารถในการทํา

กจิกรรมการดําเนนิชวีติรวมกับผูอื่นในสังคม รวมถงึการฝกทักษะกจิกรรมการดําเนนิชวิีตท่ีดขีึ้น 

การวเิคราะหผลการดําเนนิงาน (เชงิคุณภาพ) 

จากการใชโปรแกรมกจิกรรมการดําเนนิชวีติแบบบูรณาการเปนระยะเวลา 1 สัปดาห  พบวา

เด็กออทิสตกิมทัีกษะความสามารถในการทํากจิกรรมการดําเนนิชวีติเพ่ิมขึ้น 

งบประมาณท่ีใชในการดําเนนิโครงการ 

20,000 บาท 

ปญหาและอุปสรรค 

1. ระยะเวลาในการประชาสัมพันธโครงการนอยเกนิไป 

2. ระยะเวลาในการดําเนินโครงการสัน้เกนิไป 

 

การวางแผนการดําเนนิงานในขั้นตอไป 

  มกีารนําโปรแกรมการฝกจากคายกจิกรรมการดําเนนิชวีติไปประยุกตใชกับการใหโปรแกรม

ฝกทางคลนิกิของผูมารับบริการ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



112 
 

 

  

ชือ่โครงการ   โครงการพัฒนาทักษะทางสังคมโดยใชดนตรี  ละคร  และศลิปะสําหรับเดก็  

 

ผูรบัผดิชอบ   งานละคร  ดนตรี  และศลิปะบําบัด 

 

ความเปนมาและความสําคัญ 

 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร เปนหนวยงานในสังกัดกรมสุขภาพจติ กระทรวงสาธารณสุข

ท่ีมหีนาท่ีรับผดิชอบดูแลพัฒนาการเด็กและสุขภาพจิตเด็ก โดยใหการสงเสริมบําบัดรักษา ฟนฟูแบบองค

รวมดวยทีมสหวิชาชพี กลุมเปาหมายหลักเปนเด็กท่ีมีพัฒนาการลาชา ออทิสติก สมาธิสั้น สมองพิการ 

และเด็กท่ีมปีญหาสุขภาพจิต เปนตน ซึ่งเด็กกลุมดังกลาวนัน้เตบิโตขึ้นเร่ือยๆ เปนกลุมเด็กพิเศษ  

 กลุมบุคคลพิเศษบางรายสามารถเขาสูระบบโรงเรียนได บางรายไมสามารถเรียนตอหรือพัฒนา

ตนเองไดตามศักยภาพสูงสุดท่ีตนเองม ีทําใหการพัฒนาตนเองและการหารายไดมขีดีจํากัดกลุมหลังนี้มักมี

ปญหาในการใชชวิีตในสังคม ซึ่งกลุมบุคคลดังกลาวยังคงอยูในบานและชุมชนเปนจํานวนมาก เปนภาระแก

ครอบครัว ดวยเหตุนี้โครงการพัฒนาจึงจัดทําขึ้นมาเพื่อเพ่ิมศักยภาพแกบุคคลพิเศษโดยใชดนตรี ละคร 

และศิลปะบําบัด ดวยแนวคิดท่ีวารูปแบบพื้นฐานของการเรียนอยางบูรณาการและสรางสรรคนั้นเปน

กจิกรรมเสริมสรางการเรียนรูไดอยางดวีธีิหนึ่ง เพราะเปนการฝกทักษะในดานตางๆ ไดเกอืบครบถวนตัง้แต

การเคลื่อนไหวรางกาย การรูจักจังหวะ การใชประสาทสัมผัสทั้งหา  การฝกปฏิภาณไหวพริบการกระตุน

เราความคิด การจิตนาการ การสรางความเชื่อมั่น การฝกใหกลาแสดงออก การสอนบทเรียน เสริมสราง

สตปิญญา ความสนุกสนานเพลิดเพลินชวยใหกลุมบุคคลพิเศษไดพัฒนาทักษะทางสังคมสามารถเชื่อมโยง

ชีวิตของตนเองใหเขากับสังคมอีกดวย ในกลุมบุคคลพิเศษสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร ซึ่งมี

วัตถุประสงคเพื่อพัฒนารักษาไวซึง่สุขภาวะรางการ จิตใจ อารมณ ทักษะทางสังคม สงเสริมปองกันบําบัด 

และฟนฟูสมรรถภาพใหสามารถทํากจิกรรมตางๆได สามารถดําเนินชวีติตามศักยภาพ และควบคุมตนเอง

ใหดีขึ้นอยางมนีัยสําคัญทางสต ิ

วัตถุประสงค 

๑. เพื่อพัฒนาใหบุคลากรท่ีดแูลเด็กท่ีมพัีฒนาการลาชามทีกัษะทางดานละคร ดนตรี และศลิปะ

บําบัด และสามารถนําไปใชกับโกท่ีมพัีฒนาการลาชาได 

๒. เพื่อพัฒนาทกัษะทางสังคม สงเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุมเดก็พเิศษใหสามารถทํากจิกรรม

ตางๆไดเพ่ือดําเนินชวีติ ผานกจิกรรมคายเสริมฝนปนละคร  
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๓. เพื่อพัฒนาอารมณ สมาธิ ความคิดสรางสรรค จินตนาการ 

๔. เพื่อใหกลุมเดก็พิเศษสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมคีวามสขุ 

ผลการดําเนนิโครงการ / และผลลัพธท่ีไดจากการดาํเนนิงาน 

 มเีจาหนาที่สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร ผูปกครอง บุคลากรองคกรภายนอกและภายใน

หนวยงานท่ีดูแลเด็กพัฒนาการลาชา มคีวามรูความเขาใจในการดูแลเด็กพิเศษมากขึ้น และกลุมเด็กพิเศษมี

ทีพัฒนาการลาชามสีภาวะทางจิตใจ อารมณ มทีักษะทางสังคมเรียนรูการอยูรวมกัน สามารถดําเนินชีวิต

ตามศักยภาพ และควบคุมตนเองใหดขีึ้นได 

การวเิคราะหผลการดําเนนิงาน (เชงิคุณภาพ) 

1. แบบประเมนิกอนและหลังการเขารวมโครงการ 

2. แบบสังเกตพุฤติกรรมการเรียนรู 

รอยละ 80 % ของเดก็ท่ีเขารวมโครงการมคีวามฉลาดทางอารมณ มทัีกษะทางสังคมดขีึ้น 

 

งบประมาณท่ีใชในการดําเนนิโครงการ 

 60,000 บาท 

 

ปญหาและอุปสรรค 

1.  ผูปกครอง รับ-สง ไมตรงเวลาของการทํากจิกรรม 

2.  ผูปกครองท่ีไมไดมารับบุตรหลานท่ีหองฝกดวยตนเองไดจงึไมไดรับใบสื่อสารกับผูปกครอ 

เนื่องจากครูตองฝากใหเด็กนําไปใหผูปกครองแลวมกีารหลนหายระหวางทางจงึทําใหการ

สื่อสารคลาดเคลือ่น 

3.  การรับผูเขารวมโครงการมจํีานวนจํากดัเนื่องจากจํานวนบุคลากรไมเพียงพอตอจํานวนความ

ตองการของผูท่ีมคีวามประสงคตอผูเขารับบริการ 

 

การวางแผนการดําเนนิงานในขั้นตอไป 

1. จัดโครงการเพ่ิมเตมิเปน 2 ชวง ในชวงปดเทอมเล็ก และชวงปดเทมอใหญ  

2. เพ่ิมจํานวนครูพ่ีเลี้ยงใหเหมาะสมแกผูเขารวมโครงการ 
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ชือ่โครงการ โครงการพัฒนาทักษะทางสังคมโดยใชดนตรี  ละคร  และศลิปะสําหรับเด็ก  

 

ผูรับผดิชอบ    งานละคร  ดนตรี  และศลิปะบําบัด  

 

ความเปนมาและความสําคัญ 

 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร เปนหนวยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขที่มี

หนาท่ีรับผดิชอบดูแลพัฒนาการเด็กและสุขภาพจิตเด็ก โดยใหการสงเสริมบําบัดรักษา ฟนฟูแบบองครวม

ดวยทีมสหวิชาชพี กลุมเปาหมายหลักเปนเด็กที่มีพัฒนาการลาชา ออทสิติก สมาธิสั้น สมองพิการ และ

เด็กท่ีมปีญหาสุขภาพจิต เปนตน ซึ่งเด็กกลุมดังกลาวนัน้เติบโตขึ้นเร่ือยๆ เปนกลุมเด็กพิเศษ  

 กลุมบุคคลพิเศษบางรายสามารถเขาสูระบบโรงเรียนได บางรายไมสามารถเรียนตอหรือพัฒนา

ตนเองไดตามศักยภาพสูงสุดท่ีตนเองม ีทําใหการพัฒนาตนเองและการหารายไดมขีดีจํากัดกลุมหลังนี้มักมี

ปญหาในการใชชวิีตในสังคม ซึ่งกลุมบุคคลดังกลาวยังคงอยูในบานและชุมชนเปนจํานวนมาก เปนภาระแก

ครอบครัว ดวยเหตุนี้โครงการพัฒนาจึงจัดทําขึ้นมาเพื่อเพ่ิมศักยภาพแกบุคคลพิเศษโดยใชดนตรี ละคร 

และศิลปะบําบัด ดวยแนวคิดท่ีวารูปแบบพื้นฐานของการเรียนอยางบูรณาการและสรางสรรคนั้นเปน

กจิกรรมเสริมสรางการเรียนรูไดอยางดวีธีิหนึ่ง เพราะเปนการฝกทักษะในดานตางๆ ไดเกอืบครบถวนตัง้แต

การเคลื่อนไหวรางกาย การรูจักจังหวะ การใชประสาทสัมผัสทั้งหา  การฝกปฏิภาณไหวพริบการกระตุน

เราความคิด การจิตนาการ การสรางความเชื่อมั่น การฝกใหกลาแสดงออก การสอนบทเรียน เสริมสราง

สตปิญญา ความสนุกสนานเพลิดเพลินชวยใหกลุมบุคคลพิเศษไดพัฒนาทักษะทางสังคมสามารถเชื่อมโยง

ชีวิตของตนเองใหเขากับสังคมอีกดวย ในกลุมบุคคลพิเศษสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร ซึ่งมี

วัตถุประสงคเพื่อพัฒนารักษาไวซึ่งสุขภาวะรางกาย จิตใจ อารมณ ทักษะทางสังคม สงเสริมปองกันบําบัด 

และฟนฟูสมรรถภาพใหสามารถทํากจิกรรมตางๆได สามารถดําเนินชวีติตามศักยภาพ และควบคุมตนเอง

ใหดีขึ้น 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อพัฒนาใหบุคลากรที่ดแูลเด็กท่ีมพัีฒนาการลาชามทัีกษะทางดานละคร ดนตรี และศลิปะ

บําบัด และสามารถนําไปใชกับเด็กท่ีมพัีฒนาการลาชาได 

2. เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคม สงเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุมเดก็พิเศษใหสามารถทํากจิกรรม

ตางๆไดเพือ่ดําเนนิชวีติ ผานกจิกรรมคายเสริมฝนปนละคร  

3. เพื่อพัฒนาอารมณ สมาธิ ความคิดสรางสรรค จนิตนาการ 
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4. เพื่อใหกลุมเดก็พิเศษสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมคีวามสุข 

ผลการดําเนนิโครงการ / และผลลัพธท่ีไดจากการดาํเนนิงาน 

มเีจาหนาท่ีสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร ผูปกครอง บุคลากรองคกรภายนอกและภายในหนวยงานที่

ดูแลเด็กพัฒนาการลาชา มีความรูความเขาใจในการดูแลเด็กพิเศษมากขึ้น และกลุมเด็กพิเศษมีที

พัฒนาการลาชามสีภาวะทางจิตใจ อารมณ มีทักษะทางสังคมเรียนรูการอยูรวมกัน สามารถดําเนินชีวิต

ตามศักยภาพ และควบคุมตนเองใหดขีึ้นได 

การวเิคราะหผลการดําเนินงาน (เชงิคุณภาพ) 

1. แบบประเมนิกอนและหลังการเขารวมโครงการ 

2. แบบสังเกตพุฤติกรรมการเรียนรู รอยละ 80 % ของเด็กท่ีเขารวมโครงการมคีวามฉลาดทาง

อารมณ มทัีกษะทางสังคมดีขึ้น 

 

งบประมาณท่ีใชในการดําเนนิโครงการ   60,000    บาท 

 

ปญหาและอุปสรรค 

1. ผูปกครอง รับ-สง ไมตรงเวลาของการทํากจิกรรม 

2. ผูปกครองท่ีไมไดมารับบุตรหลานที่หองฝกดวยตนเองไดจึงไมไดรับใบสือ่สารกับผูปกครอง

เนื่องจากครูตองฝากใหเด็กนําไปใหผูปกครองแลวมกีารหลนหายระหวางทางจึงทําใหการ

สื่อสารคลาดเคลือ่น 

3. การรับผูเขารวมโครงการมจํีานวนจํากดัเนือ่งจากจํานวนบุคลากรไมเพียงพอตอจํานวน

ความตองการของผูท่ีมคีวามประสงคตอผูเขารับบริการ 

 

การวางแผนการดําเนนิงานในขั้นตอไป 

1. จัดโครงการเพ่ิมเตมิเปน 2 ชวง ในชวงปดเทอมเล็ก และชวงปดเทมอใหญ  

2. เพ่ิมจํานวนครูพ่ีเลี้ยงใหเหมาะสมแกผูเขารวมโครงการ 
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ชือ่โครงการ  โครงการพัฒนาทักษะทางสังคมแกบุคคลพิเศษในชุมชน  

 

ผูรบัผดิชอบ    กลุมงานละคร ดนตรี และศลิปะบัด 

 

ความเปนมาและความสําคัญ 

 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร เปนหนวยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขที่มี

หนาท่ีรับผดิชอบดูแลพัฒนาการเด็กและสุขภาพจิตเด็ก โดยใหการสงเสริมบําบัดรักษา ฟนฟูแบบองครวม

ดวยทีมสหวิชาชพี กลุมเปาหมายหลักเปนเด็กที่มีพัฒนาการลาชา ออทสิติก สมาธิสั้น สมองพิการ และ

เด็กท่ีมปีญหาสุขภาพจิต เปนตน ซึ่งเด็กกลุมดังกลาวนัน้เติบโตขึ้นเร่ือยๆ เปนกลุมเด็กพิเศษ  

 กลุมบุคคลพิเศษบางรายสามารถเขาสูระบบโรงเรียนได บางรายไมสามารถเรียนตอหรือพัฒนา

ตนเองไดตามศักยภาพสูงสุดท่ีตนเองม ีทําใหการพัฒนาตนเองและการหารายไดมขีดีจํากัดกลุมหลังนี้มักมี

ปญหาในการใชชวิีตในสังคม ซึ่งกลุมบุคคลดังกลาวยังคงอยูในบานและชุมชนเปนจํานวนมาก เปนภาระแก

ครอบครัว ดวยเหตุนี้โครงการพัฒนาจึงจัดทําขึ้นมาเพื่อเพ่ิมศักยภาพแกบุคคลพิเศษโดยใชดนตรี ละคร 

และศิลปะบําบัด ดวยแนวคิดท่ีวารูปแบบพื้นฐานของการเรียนอยางบูรณาการและสรางสรรคนั้นเปน

กจิกรรมเสริมสรางการเรียนรูไดอยางดวีธีิหนึ่ง เพราะเปนการฝกทักษะในดานตางๆ ไดเกอืบครบถวนตัง้แต

การเคลื่อนไหวรางกาย การรูจักจังหวะ การใชประสาทสัมผัสทั้งหา  การฝกปฏิภาณไหวพริบการกระตุน

เราความคิด การจิตนาการ การสรางความเชื่อมั่น การฝกใหกลาแสดงออก การสอนบทเรียน เสริมสราง

สตปิญญา ความสนุกสนานเพลิดเพลินชวยใหกลุมบุคคลพิเศษไดพัฒนาทักษะทางสังคมสามารถเชื่อมโยง

ชวีติของตนเองใหเขากับสังคมอกีดวย “โครงการพัฒนาทักษะทางสังคมสําหรับบุคคลพิเศษในชุมชน” ใน

กลุมบุคคลพเิศษสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร ซึ่งมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนารักษาไวซึ่งสุขภาวะราง

การ จติใจ อารมณ ทักษะทางสังคม สงเสริมปองกันบําบัด และฟนฟูสมรรถภาพใหสามารถทํากิจกรรม

ตางๆได สามารถดําเนนิชีวิตตามศักยภาพ ของกลุมบุคคลพิเศษกอนและหลังการเขารวมโครงการ โดย

กลุมตัวอยาง ไดแก ผูปกครอง บุคคลใกลชดิ ครูประจําชัน้ของเด็กหรือบุคคลพิเศษที่เขารวมโครงการ ใน

ดานการรักษาสทิธสิวนบุคคล ดานความรับผดิชอบ  และควบคุมตนเองใหดขีึ้นอยางมนีัยสําคัญทางสต ิ

วัตถุประสงค 

1. เพื่อสงเสริมและพัฒนาทักษะชวิีตใหแกบุคคลพิเศษในชมุชน สามารถดํารงชวีติในชวิีตประจําวันได 

2. เพื่อเพ่ิมทักษะทางสังคมแกบุคคลพิเศษในชมุชน ใหสามารถอยูรวมกับผูอืน่ในสังคมได 

3. เพื่อเสริมสรางความมคุีณคาในตัวเองใหแกบุคคลพิเศษ 
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ผลการดําเนนิโครงการ / และผลลัพธท่ีไดจากการดาํเนนิงาน 

 สังคม ชมุชน ตระหนักรูเห็นความสําคัญ เปนที่ยอมรับในสังคม เล็งเห็นถงึประสทิธิภาพ

ความสามารถของกลุมเดก็พิเศษและกลุมบุคคลพิเศษในชมุชนที่เขารวมโครงการ จํานวน 878 รายใน

พ้ืนท่ีดังนี้ 

1. องคการบริหารสวนตําบลดอนแกว 

2.  องคการบริหารสวนตําบลแมสา 

3. องคการบริหารสวนตําบลแมแตง 

 

การวเิคราะหผลการดําเนนิงาน (เชงิคุณภาพ) 

1. ประเมนิกอนและหลังการเขารวมโครงการ 

2. แบบประเมนิผลการเขารับการบําบัดฟนฟูดานอารมณ จิตใจกอนและหลังเขารวมโครงการ 

3. แบบวัดความพงึพอใจ 

 

งบประมาณท่ีใชในการดําเนนิโครงการ   270,960  บาท 

 

ปญหาและอุปสรรค 

1.  ชวงวัยของผูเขารับการบําบัดพื้นฟูแตกตางกันหลากหลายชวงวัยจงึยากแกการจัดกจิกรรมบาง 

กจิกรรมไมเหมาะสมกับผูสูงอาย ุ

2. การเดนิทางไปฝกนอกสถานในชวงวันเวลาท่ีรถและพนกังานขับรถตกิภารกจิอื่นๆ 

3. บางสถานท่ีอุปกรณขยายเสยีง  เคร่ืองเสียง  ไมม ี

4.   สถานที่ไมเหมาะสมกับการทํากจิกรรม จํานวนพัดลมไมเพียงพอ 

5. อุปกรณประกอบการฝก เคร่ืองดนตรี สือ่การสอน  ไมเพยีงพอตอจํานวนผูเขารับการฟนฟู 

 

การวางแผนการดําเนนิงานในขั้นตอไป 

1. ประสานงานผูเกี่ยวของแยกชวงวัยใหอยูในวัยเดยีวกันเพื่อประสิทธิภาพและการจัดกจิกรรม

ของการบําบัด 

2. คัดเลอืกและฝกอบรมผูท่ีสามารถนํากจิกรรมกลุมการบําบัดฟนฟูเพ่ือสงเสริมใหทางชมุชนมี

บุคลากรท่ีมจิีตอาสาไดรับประสบการณการจัดกจิกกรรมสําหรับบุคคลพิเศษและนําไป

พัฒนาในชมุชนตอไป 

3. จัดชุมชนตนแบบการบําบัดฟนฟูโดยใชละคร ดนตรี และศลิปะบําบัด 

 



118 
 

 

  

 

ชือ่โครงการ    โครงการพัฒนาโรงเรียนตนแบบโดยใชดนตรี ศลิปะ และละครบําบัดแกเดก็พิเศษ  

 

ผูรบัผดิชอบ    กลุมงานละคร ดนตรี และศลิปะบัด 

 

ความเปนมาและความสําคัญ 

 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร เปนหนวยงานในสังกัดกรมสุขภาพจติ กระทรวงสาธารณสุข

ท่ีมหีนาท่ีรับผดิชอบดูแลพัฒนาการเด็กและสุขภาพจิตเด็ก โดยใหการสงเสริมบําบัดรักษา ฟนฟูแบบองค

รวมดวยทีมสหวิชาชพี กลุมเปาหมายหลักเปนเด็กท่ีมีพัฒนาการลาชา ออทิสติก สมาธิสั้น สมองพิการ 

และเด็กท่ีมปีญหาสุขภาพจิต เปนตน ซึ่งเด็กกลุมดังกลาวนัน้เตบิโตขึ้นเร่ือยๆ เปนกลุมเด็กพิเศษ  

 กลุมบุคคลพิเศษบางรายสามารถเขาสูระบบโรงเรียนได บางรายไมสามารถเรียนตอหรือพัฒนา

ตนเองไดตามศักยภาพสูงสุดท่ีตนเองม ีทําใหการพัฒนาตนเองและการหารายไดมขีดีจํากัดกลุมหลังนี้มักมี

ปญหาในการใชชวิีตในสังคม ซึ่งกลุมบุคคลดังกลาวยังคงอยูในบานและชุมชนเปนจํานวนมาก เปนภาระแก

ครอบครัว ดวยเหตุนี้โครงการพัฒนาจึงจัดทําขึ้นมาเพื่อเพ่ิมศักยภาพแกบุคคลพิเศษโดยใชดนตรี ละคร 

และศิลปะบําบัด ดวยแนวคดิท่ีวารูปแบบพื้นฐานของการเรียนอยางบูรณาการและสรางสรรคนั้นเปน

กจิกรรมเสริมสรางการเรียนรูไดอยางดวีธีิหนึ่ง เพราะเปนการฝกทักษะในดานตางๆ ไดเกอืบครบถวนตัง้แต

การเคลื่อนไหวรางกาย การรูจักจังหวะ การใชประสาทสัมผัสทั้งหา  การฝกปฏิภาณไหวพริบการกระตุน

เราความคิด การจิตนาการ การสรางความเชื่อมั่น การฝกใหกลาแสดงออก การสอนบทเรียน เสริมสราง

สตปิญญา ความสนุกสนานเพลิดเพลินชวยใหกลุมบุคคลพิเศษไดพัฒนาทักษะทางสังคมสามารถเชื่อมโยง

ชีวิตของตนเองใหเขากับสังคมอีกดวย “โครงการพัฒนาโรงเรียนตนแบบโดยใชดนตรี ศิลปะ และละคร

บําบัดแกเด็กพิเศษ” ในกลุมบุคคลพิเศษสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนา

รักษาไวซึ่งสุขภาวะรางการ จิตใจ อารมณ ทักษะทางสังคม สงเสริมปองกันบําบัด และฟนฟูสมรรถภาพให

สามารถทํากจิกรรมตางๆได สามารถดําเนนิชวีติตามศักยภาพ ชองกลุมบุคคลพิเศษกอนและหลังการเขา

รวมโครงการ โดยกลุมตัวอยาง ไดแก ผูปกครอง บุคคลใกลชดิ ครูประจําชัน้ของเด็กหรือบุคคลพิเศษท่ีเขา

รวมโครงการ ในดานการรักษาสิทธิสวนบุคคล ดานความรับผิดชอบ  และควบคุมตนเองใหดีขึ้นอยางมี

นัยสําคัญทางสต ิ

 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสงเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุมเดก็พิเศษในโรงเรียนใหสามารถทํากจิกรรมตางๆไดเพ่ือ

ดําเนนิชวีติ 
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2. เพ่ือเพ่ิมพัฒนาอารมณ สมาธิ ความคดิสรางสรรค จินตนาการและมทัีศนะคตท่ีิดตีอกจิกรรม

ดนตรี ศลิปะ และละครบําบัด 

3. เพ่ือใหกลุมบุคคลพิเศษในโรงเรียนสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมคีวามสขุ 

 

ผลการดําเนนิโครงการ / และผลลัพธท่ีไดจากการดาํเนนิงาน 

 มกีลุมเดก็พิเศษภายในโรงเรียนวัดเวฬุวันโดยเฉลี่ยชวงอายุ 7-14 ป เขารวมในโครงการจํานวน 

87 คน  

 

โดยปญหาท่ีพบดังนี้ 

1. เด็กท่ีมปีญหาทางดานอารมณ พฤตกิรรมแยกตัวจากสงัคมพฤตกิรรมท่ีไมเหมาะสม  

 มปีญหาทางดานความคิดและบุคลกิภาพ 

2. เด็กท่ีทีปญการดานกลามเนื้อมัดเลก็และความสมัพันธรืะหวางมอืและตา 

3. เด็กออทิสตกิ เด็กท่ีมปีญหาสมาธิสัน้ พัฒนาการลาชา 

4. เด็กท่ีไมมสีมาธิ ภาวะซมึเศรา 

 

ผลลัพธท่ีไดจากการดําเนินโครงการ 

1. กลุมเดก็พเิศษในโรงเรียนวัดเวฬุวันท่ีเขารวมโครงการมศัีกยภาพและทักษะทางสังคมสามารถ

อยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดใกลเคียงปกติ ดํารงชวีติในสังคมอยางทักเทยีมและมคุีณคาใน

ตัวเองและมคุีณภาพในชวีติท่ีดขีึ้น  

2. ครูและนักเรียนภายในโรงเรียนวัดเวฬุวันมคีวามเขาใจ และเขาถงึในกลุมเดก็พิเศษมากขึ้น 

การวเิคราะหผลการดําเนินงาน (เชงิคุณภาพ) 

รอยละ 80 % ของกลุมเดก็พิเศษในโรงเรียนวัดเวฬุวันท่ีเขารวมโครงการมศีักยภาพและ

ทักษะทางสังคมสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดใกลเคยีงปกติ ดํารงชวีติในสังคมอยางทัก

เทียมและมคุีณคาในตัวเองและมคุีณภาพในชวิีตทีด่ขีึ้น รอยละ 70% ของนักเรียนและครู

ภายในโรงเรียนวัดเวฬุวันมคีวามเขาใจ และเขาถงึในกลุมเด็กพิเศษมากขึ้น 

 

แบบประเมนิกอนและหลังการเขารวมโครงการ 

1. แบบประเมนิผลการเขารับการบําบัดฟนฟูดานอารมณ จิตใจกอนและหลังเขารวมโครงการ 

2. แบบวัดความพงึพอใจ 
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งบประมาณท่ีใชในการดําเนนิโครงการ 

 270,960 บาท 

  

ปญหาและอุปสรรค 

1. ครูในโรงเรียนวัดเวฬุวันไมเขาใจกลุมเด็กพิเศษ และไมใหความรวมมอืเทาท่ีควร 

2. ปญหาการเดนิทางไปฝกนอกสถานในชวงวันเวลาท่ีรถและพนักงานขับรถตกิภารกจิอื่นๆ

ตองใชรถสวนตัวเพ่ือไปดําเนินกจิกรรม 

3. นักเรียนขาดกจิกรรมบอยไมตอเนือ่ง 

4. ผูปกครองไมมคีวามรูความเขาใจเขาใจในกลุมเดก็พิเศษ และไมใหความรวมมอืเทาที่ควร 

5. การประสานงานระหวางโรงเรียนและสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทรทางโรงเรียน

เปลี่ยนคนประสานงานบอยจึงทําใหการทํางานเกดิความลาชา 

การวางแผนการดําเนนิงานในขั้นตอไป 

1. จัดการอบรมผูปกครองและบุคลากรภายในโรงเรียนโดยนักจิตวทิยาท้ังกอน ระหวาง และ 

หลังการดําเนนิโครงการเพ่ือใหเขาใจและทราบแนวทางปฏบัิตติอกลุมเดก็พิเศษ 

2. จัดตัง้โรงเรียนตนแบบการบําบัดฟนฟูโดยใชละคร ดนตรี และศลิปะบําบัด 
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โครงการ พัฒนาคลนิกิแพทยแผนไทยเพ่ือสงเสริมพัฒนาการเด็ก 

 

ผูรบัผดิชอบ  กลุมพัฒนาวารสาร / กลุมพัฒนาวิชาการ 

 

ความเปนมาและความสําคัญ 

  การตรวยวินิจฉัย การบําบัด หรือการปองกนัโรคดวยการแพทยแผนไทยทางเลอืก สําหรับ

เด็กพัฒนาการลาชามคีวามสําคัญมาก และยังไมแพรหลาย 

 

วัตถุประสงค 

วางแผนพัมนาโปรแกรมการนวดไทย 

 

ผลการดําเนนิโครงการ / และผลลัพธท่ีไดจากการดาํเนนิงาน 

บุคลาการไดรับการ Training ขัน้พื้นฐาน และขัน้การรักาดวยนวดไทยท้ังทางทฤษฎแีละปฏบิัติ 

ไดรับใบประกาศนยีบัตรท้ังภาษาไทยและ  international couse 

 

การวเิคราะหผลการดําเนนิงาน (เชงิคุณภาพ) 

สอบวัดระดับการรักษา ชัน้เรียน ภาษาไทย และ ชัน้เรียนภาษาอังกฤษ 

 

งบประมาณท่ีใชในการดําเนนิโครงการ 

  จํานวน  60,000 บาท 

 

ปญหาและอุปสรรค 

 ตองมกีาร revise  ความรู และมกีารฝกประสบการณจริงพรอมท้ังพัฒนาหลักสูตรโปรแกรม 

การวางแผนการดําเนนิงานในขั้นตอไป 

                 พัฒนาการทําโปรแกรมนวดไทยสําหรับเดก็พิเศษ 
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โครงการสําคัญสนองตอบยุทธศาสตรท่ี   4 

 

ชือ่โครงการ  การพัฒนาศักยภาพพยาบาลในระบบบริการสุขภาพจติและจติเวชเด็กและวัยรุน 

 

ผูรบัผดิชอบ    กลุมการพยาบาล 

 

ความเปนมาและความสําคัญ 

  พยาบาลวิชาชพีในฐานะผูปฏบัิตงิานมหีนาท่ีรับผดิชอบการดูแลชวยเหลอืผูปวย แตเนื่องจาก

งานพยาบาลทางสุขภาพจติและจติเวชระดับเดก็ท่ีซับซอน จึงจําเปนตองอาศัยความรูความสามารถดาน

วิชาการในเชงิลกึทางดานการวจัิยและพัฒนาการประยุกตศาสตรตางๆท่ีเกี่ยวของและใชทักษะความ

ชํานาญเฉพาะตัวสูง ท้ังทางคลนิิกและทางจติสังคมใหมปีระสทิธิภาพเพ่ิมมากขึ้น สําหรับผูบริหารทางการ

พยาบาลยังตองมกีารพัฒนาหนวยงานใหเปนองคความรูใหมๆ  ในการดูแลผูปวย ชมุชน และครอบครัว โดย

ใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญในงานสูงมากในการตดัสนิใจ หรือแกปญหาท่ี

ยุงยากซับซอนเปนพิเศษ  

  ดวยเหตผุลดังกลาว กลุมการพยาบาล สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร ซึ่งเปนหนวยงาน

ในสังกัดกรมสขุภาพจติ ไดเล็งเหน็ถงึความสําคัญในการเตรียมความพรอมใหแกพยาบาล ใหมคีวามรู

ความเขาใจท่ีถูกตอง ทันสมัยกับสถานการณ จึงไดตัดโครงการนี้ขึ้น 

   

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหบุคลากรพยาบาลไดรับองคความรูใหม 

2. เพ่ือความเขาใจในบทบาทหนาที ่ตามมาตรฐานวชิาชพี 

3. เพ่ือมกีารแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกนัและแกไขปญหาในกลุมการพยาบาล 

 

กลุมเปาหมาย 

 พยาบาล สถาบันพัฒนาการเดก็ราชนครินทร 

 

ผลการดําเนนิโครงการ / และผลลัพธท่ีไดจากการดาํเนนิงาน 

 พยาบาลมคีวามรูในการพยาบาลสขุภาพจติและจติเวชเด็กและวัยรุนมากยิ่งขึ้น 
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การวเิคราะหผลการดําเนนิงาน (เชงิคุณภาพ) 

พยาบาลสามารถใหการบริการดูแลผูปวยจิตเวชเด็กที่มปีญหาซับซอนไดอยางมปีระสทิธภิาพ 

 

งบประมาณท่ีใชในการดําเนนิโครงการ     44,640 บาท 

 

ปญหาและอุปสรรค 

ภาระงานและภารกจิของพยาบาลท่ีทําใหอตัรากําลังขาดแคลน  

การวางแผนการดําเนนิงานในขั้นตอไป 

ไมม ี  
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ชือ่โครงการ          โครงการอบรมเชงิปฏบัิติการฟนฟูความรูและแผนปองกนัระงับอัคคีภัย  

ผูรบัผดิชอบ    กลุมอํานวยการ 

ความเปนมาและความสําคัญ 

ตามที่สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร  ไดดําเนนิการพัฒนาคุณภาพโดยกระบวนงาน HA 

& HPH  การบริหารสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย เปนสวนหนึ่งของกระบวนงานดังกลาว รวมทัง้สถาบันฯ 

มนีโยบายสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยท่ีชัดเจน คือคํานงึถงึ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานการรักษา

สุขภาพอนามัยของเจาหนาที่และสภาพแวดลอมในการทํางาน  การปองกันอุบัติภัยและอัคคีภัยเปนสิ่ง

สําคัญ และใหถอืเปนหนาที่ความรับผดิชอบของเจาหนาท่ีทุกคนโดยท่ีผานมา ตัง้แตป พ.ศ. 2548 สถาบันฯ 

ไดจัดอบรมใหความรูแกเจาหนาที่และญาติผูปวยท่ีเขามารับการรักษาพยาบาล ในการปองกันอัคคีภัย   

รวมท้ังการวางแผนการปองกันอัคคีภัย และซอมแผนระงับเหตุอัคคีภัย  เพ่ือใหเปนการลดอันตรายที่

อาจจะเกิดขึ้นจากอัคคีภัยและอุบัติภัยในโรงพยาบาล โดยไดรับความรวมมือจาก ศูนยฝกอบรมและ

เผยแพรวิชาการ  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงใหม             เปนวิทยากรให

ความรูและซอมแผนระงับเหตุอัคคีภัย  โดยท่ีผานมาการฝกซอมอยูในระดับด ี 

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร เห็นถงึความสําคัญดังกลาว จึงไดจัดอบรมฟนฟูความรู

และฝกซอมแผนการเคลื่อนยายเมื่อเกดิอัคคีภัย  เพื่อเปนการฟนฟูความรูใหแกเจาหนาที่และญาติผูปวยที่

เขามารับการรักษาพยาบาลไดตระหนักถึงความสําคัญของปองกันอัคคีภัยและวางแผนปองกันรองรับ

สถานการณท่ีไมไดคาดการณลวงหนา   

ดังนั้น จึงเห็นควรมีการจัดอบรมฟนฟูความรูและฝกซอมแผนการเคลื่อนยายเมื่อเกิดอัคคีภัย 

ประจําป ๒๕๕๘  ขึ้น 

วัตถุประสงค 

๑.  เพือ่ฟนฟูความรูในการปองกันอัคคภีัย                                                                                                   

๒.  เพื่อใหมกีารวางแผนการปองกันอัคคภีัย                                                                                                               

๓   เพ่ือจดัใหมกีารฝกปฏบัิตใินการซอมแผนการเคลื่อนยายและการระงับเหตุอัคคีภัย 

 

ผลการดําเนนิโครงการ/และผลลัพธท่ีไดจากการดําเนนิงาน 

การวเิคราะหผลการดําเนนิงาน (เชงิคุณภาพ) 

 ผลการผานการรับรองของเทศบาลนครเชยีงใหม   
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ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

๑. บุคลากรและญาติผูปวย มคีวามรูและทักษะเกี่ยวกบัการปองกันอัคคภีัย                                                                 

๒. บุคลากรและญาตผิูปวย สามารถใชอุปกรณดับเพลงิและรวมในการฝกซอมระงับเหตุและ           

              การเคลื่อนยายผูปวย   
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ชือ่โครงการ อบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ีสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร  

ในการดูแลผูปวยจติเวชฉุกเฉนิในเดก็และวัยรุน  (child and adolescent psychiatric 

emergency)  

 

ผูรบัผดิชอบ   งานบริการผูปวยนอก   สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร 

 

ความเปนมาและความสําคัญ 

จิตเวชฉุกเฉนิ (Psychiatric emergency) หมายถงึ ภาวะทางจิตเวชท่ีผูปวยแสดงพฤตกิรรม อารมณ 

หรือความคิดผิดปกติไปอยางเฉียบพลัน รุนแรงจนไมสามารถควบคุมตนเองได ซึ่งผูปวยตองไดรับการ

ชวยเหลอือยางเรงดวน เพราะอาจเปนอันตรายตอชวิีต ทรัพยสินของตนเองและผูอื่นได ปญหาทางจิตเวช

ฉุกเฉนิท่ีพบบอย ไดแก พฤตกิรรมที่รุนแรง (Violent Behavior) การฆาตัวตาย (Suicide) กลุมอาการหายใจ

ถี่ (Hyperventilation Syndrome) ฯลฯเปนตน 

 จากสถิติงานบริการการผูปวยนอกสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทรป พ.ศ 2554  พบ 

อุบัตกิารณสงตอผูปวยจติเวชฉุกเฉนิดวยปญหา เด็กมพีฤตกิรรมกาวราวทํารายผูอื่นและตนเอง โดยนําคัต

เตอรมา กรีดแขนตนเอง 1 ราย สงไปรับการรักษาตอโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม ปพ.ศ 2555 พบ 

อุบัตกิารณสงตอผูปวยจติเวชฉุกเฉนิจํานวน 3 ราย พบผูปกครองเด็กมอีาการซมึเศรา เบื่อหนาย ทอแท มี

ความคิดอยากฆาตัวตายสงตอ โรงพยาบาลสวนปรุง เด็กออทิสติก  อายุ 13 ป ดูรายการโทรทัศน แลวมี

อารมณหงุดหงิด บนอยากฆาพิธีกร และเคยคิดจะฆาคนในบาน โดยถือมีดไลแทงตา ยาย และคิดฆาตัว

ตายสงตอ โรงพยาบาลสวนปรุงและผูปกครองเด็ก ม ีความคิดอยากฆาตัวตาย มปีระวัตใิชยาเสพติด และ

เคยมีประวัติจะแขวนคอตาย สงตอ โรงพยาบาลสวนปรุง  ปพ.ศ 2556 พบเด็กออทิสติก มีพฤติกรรม

กาวราวมากสงตอ โรงพยาบาลสวนปรุงและเดือน ตุลาคม 2556-ป 2557 พบอุบัติการณสงตอผูปวยจิต

เวชฉุกเฉินจํานวน 2 ราย  ผูปกครองท่ีมีภาวะซึมเศรา สงตอไปรักษาโรงพยาบาลสวนปรุง 1 ราย และ

ผูปวยเด็ก มภีาวะซมึเศรา กรีดแขนตัวเอง มคีวามคดิอยากฆาตัวตาย เก็บตัวอยูในหอง หลังจากไปฟงผล

การเรียนสอบไมผานหลายวชิา มารดาโทรมาปรึกษาแพทยแนะนําใหไปโรงพยาบาลสวนปรุง จากสถิตทิี่

ผานมาพบวาอุบัตกิารณสงตอผูปวยจิตเวชฉุกเฉนิมแีนวโนมสูงขึ้นซึ่งจะพบปญหาทัง้เด็กและผูปกครอง  

 จากการดูแลผูปวยจิตเวชฉุกเฉนิท่ีผานมาพบปญหายังไมมทีีมจิตเวชฉุกเฉนิท่ีชัดเจน ท่ีจะมาชวย

ไดทันทวงที นอกจากนี้บุคลากรยังขาดความรูและทักษะในการดูแลและชวยเหลอืผูปวยผูปวยจิตเวชฉุกเฉนิ 

ตลอดจนสถานท่ีและอุปกรณยังไมพรอมใช  

           ดังนั้นงานบริการผูปวยนอกจงึมคีวามประสงคจัดทําโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร ในการดูแลผูปวยจิตเวชฉกุเฉนิในเด็กและวัยรุน  (child and adolescent 

psychiatric emergency) เพื่อใหเจาหนาท่ีสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทรมีความรู และทักษะการดูแล
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ผูปวยจิตเวชฉุกเฉนิไดถูกตอง ตลอดจนมีแนวปฏิบัติและมีทีมจิตเวชฉุกเฉินเพ่ือใหสามารถดูแลผูปวยได

อยางมปีระสทิธิภาพตอไป 

 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหเจาหนาท่ีมคีวามรูและสามารถประเมนิภาวะฉกุเฉนิทางจติเวชในเด็ก ,วัยรุนและ

ผูใหญไดถกูตอง 

2. เพ่ือใหเจาหนาท่ีมคีวามรูและทักษะในการผกูยดึผูปวยอยางถูกวธีิ 

3. เพ่ือใหเจาหนาท่ีมคีวามรูเร่ืองการสื่อสารและการจัดการในภาวะเสี่ยง(Risk 

communication& management)  

4. เพ่ือใหเจาหนาท่ีมคีวามรูเร่ืองศลิปปองกันตัวเองในการดูแลผูปวยจิตเวชเดก็ฉุกเฉนิ 

5. เพ่ือจัดทําคูมอืการดูแลผูปวยจติเวชฉุกเฉนิในเดก็และวยัรุนและตั้งทีมจิตเวชเดก็ฉุกเฉนิ 

6. เพ่ือใหผูปวยไดรับการชวยเหลอือยางถูกตองเหมาะสมเมือ่เกดิภาวะฉุกเฉนิ 

 

ผลการดําเนนิโครงการ / และผลลัพธท่ีไดจากการดาํเนนิงาน 

       1.  ผูเขารับการอบรมมคีวามรูเพ่ิมขึ้น รอยละ 87 

       2. เจาหนาท่ีทุกหนวยงานเขารับการอบรมมผีูเขารับการอบรม 102 คน 

       3. ระดับความพึงพอใจท่ีเขารับการอบรม พึงพอใจ รอยละ92 

      4. ไดคูมอืการดูแลผูปวยจติเวชฉุกเฉนิในเดก็และวัยรุน (ราง) 

 

การวเิคราะหผลการดําเนนิงาน (เชงิคุณภาพ) 

          ผูเขารับการอบรมมคีวามรูความเขาใจและทักษะในการดูแลผูปวยจติเวชเดก็ฉุกเฉนิและ

นําไปในหนวยงานของตนไดเมือ่มภีาวะฉุกเฉนิทางจิตเวชเดก็ 

 

งบประมาณท่ีใชในการดําเนนิโครงการ 

        งบประมาณ 32,000 (สามหมืน่สองพันบาท) 

  

ปญหาและอุปสรรค 

       1. เนื่องจากระยะเวลาการจัดอบรมตองจัดเปน 2 กลุมเนื่องจากเจาหนาทีต่องแบงกนัขึ้นเพ่ือ

เขารับการอบรมและระยะเวลาการอบรมเพียง 1 วันจึงไมสามารถจัดตัง้ทมีจิตเวชฉกุเฉนิไดชดัเจน

จะตองมกีารนัดประชมุผูท่ีเกี่ยวของภายหลัง 
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      2. การจัดทําคูมอืจะตองใชเวลาในการทบทวนวชิาการเพ่ิมเตมิและจะตองนํามาประชุมทบทวน

รวมกันการจัดการอบรมคร้ังนี้จงึไดคูมอืที่เปนฉบับรางเทานั้น 

 

การวางแผนการดําเนนิงานในขั้นตอไป 

  ดําเนนิการตั้งทีมจติเวชฉกุเฉนิและจัดทําเปนคูมอืเพ่ือใหเจาหนาท่ีนําไปใชเมือ่เกดิกรณีฉุกเฉนิ 
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ชือ่โครงการ โครงการใหความรูแกบุคลากรสถาบันพัฒนาการเดก็ราชนครินทร และเครือขายโดยวธีิ 

การศกึษาดูงาน  

 

ผูรบัผดิชอบ  กลุมงานฝกอบรมและศกึษาดูงาน สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร 

 

ความเปนมาและความสําคัญ  

 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทรเปนสถาบันวิชาการ วิจัย และพัฒนาสนับสนุนวิชาการดาน

สุขภาพจติ และสงเสริมพัฒนาการเด็ก รวมท้ังใหบริการทางการแพทยในระดับตติยภูมิแกเด็กพัฒนาการ

ลาชาท่ีมีปญหาเกี่ยวของกับความพิการทางกาย + สมอง ปญหาดานการเรียนรูปญหาพฤติกรรมและ

สุขภาพจติ  

 บทบาทขอบเขตรับผดิชอบในปจจุบันขยายใหบริการครอบคลุมท่ัวประเทศ โดยอาศัยเครือขาย

เปนผูปฏบัิติงานทุกๆ จังหวัด ดังนั้น บุคลากรของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร และเครือขายจึงมี

ความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองเปนผูเชี่ยวชาญ ท้ังดานความรู ทักษะ การลงมือปฏิบัติจริง โดยเฉพาะ

บุคลากรของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทรจะตองมีความรูจริงสามารถถายทอดความรูใหแก

เครือขาย มีการพัฒนาศักยภาพไปพรอมๆ กันสามารถเปนภาพท่ีตอกันได สถาบันพัฒนาการเด็กราช

นครินทร จึงตองเปนหนวยงานท่ีพรอมตลอดเวลาท่ีจะใหเครือขายมาศกึษาดูงาน หรือมทีีมที่จะไปถายทอด

ความรูแกเครือขายไดตามความเหมาะสม 

วัตถุประสงค  

 1. เพ่ือบุคลากรของสถาบันฯ และเครือขายไดรับการพัฒนาความรู 

 2. เพื่อสนับสนุนการปฏบัิตงิานในลักษณะทมี Work ใหมปีระสทิธิภาพ 

 3. เพี่อเปนเวทีแลกเปลี่ยนความรู ซึ่งกันและกัน และในขณะเดยีวกันก็เปนการแกปญหางานไปพรอมกัน 

 4  เพ่ือเปนการสนองตอนโยบายของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร และตัวชี้วัด เร่ืองการฝก 

ทักษะบุคลากรสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทรใหเปนผูใฝรู ตื่นตัวตลอดเวลากาวสูความเปน

ผูเชี่ยวชาญ  มกีารสะสมทักษะที่ดใีนการถานทอดความรู เปนวิทยากรท่ีด ี
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ผลการดําเนนิโครงการ / และผลลัพธท่ีไดจากการดาํเนนิงาน  

 -  มผีูเขาศกึษาดงูาน  จํานวน  1,751 คน 91 คร้ัง 

 -  รอยละของผูรับบริการมคีวามพึงพอใจในภาพรวมในระดับดถีงึดมีาก 98.87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การวเิคราะหผลการดําเนนิงาน (เชงิคุณภาพ) 

 1.  บุคลากรไดแลกเปลี่ยนและพัฒนาองคความรูระหวางสถาบันพัฒนาการเดก็ราชนครินทร

และเครือขาย 

 2.  การปฏบัิตงิานระหวางสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทรและเครือขาย เปนทีม Work ท่ีมี

คุณภาพ 

 3.  บุคลากรสถาบันพัฒนาการเดก็ราชนครินทร ไดรับการกระตุนใหเปนผูใฝรู ตื่นตัว ใหฝกทักษะ

เปนวทิยากรและกาวสูผูเชีย่วชาญ 
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งบประมาณท่ีใชในการดําเนนิโครงการ 

รายการ งบประมาณท่ีไดรับ 

(บาท) 

งบประมาณท่ีใช

ไป (บาท) 

เงินบํารุงสถาบันฯ 30,000  

เงินท่ีไดรับบริจาคเขาเงินบํารุง 33,400  

เงินท่ีไดรับบริจาคเขามลูนธิพัิฒนาการเด็กฯ 69,953  

คาอาหารวาง  35,480 

รวมท้ังสิน 133,353 35,480 

ปญหาและอุปสรรค 

1. หนังสือขอดูงานมคีวามลาชา 

2. ไมมหีนังสอืแจงการศกึษาดูงาน 

 

การวางแผนการดําเนนิงานในขั้นตอไป 

- ป 2559 ใหความรูแกบุคลากรสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร และเครือขาย โดยวธีิการศกึษา 

ดูงาน  ใหเกดิประโยชนและเผยแพรประชาสัมพันธหนวยงานตอไป 
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ชือ่โครงการ  โครงการใหความรูแกบุคลากรสถาบันพัฒนาการเดก็ราชนครินทร  และเครือขาย 

(วิชาการ) 

 

ผูรบัผดิชอบ  กลุมงานฝกอบรมและศกึษาดูงาน สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร 

 

ความเปนมาและความสําคัญ  

 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทรเปนสถาบันวิชาการ วิจัย และพัฒนาสนับสนุนวิชาการ              

ดานสุขภาพจิต และสงเสริมพัฒนาการเด็ก รวมท้ังใหบริการทางการแพทยในระดับตติยภูมิแกเด็ก

พัฒนาการลาชาเด็กพิเศษตางๆ โดยระยะเร่ิมแรกรับผิดชอบ 17 จังหวัดภาคเหนือ ตอมาขยายเขต

รับผดิชอบครอบคลุมท่ัวประเทศ  

 ความรูดานวิชาการไมวาจะเปน Explicit Knowledge  หรือ Tacit Knowledge ท่ีอยูกับคนนั้น                 

มคีวามจําเปนท่ีตองพัฒนาใหทันตอเหตุการณ ตอโลกท่ีกาวไปขางหนาอยางไมหยุดย้ัง โดยเฉพาะเด็กที่

จะตองเปนพลังของประเทศเด็กพิเศษจะตองไดรับการชวยเหลอืและอยูในสังคมอยางมีศักดิ์ศรีและเปน

ปญหาตอประเทศนอยท่ีสุด บุคลากรของสถาบันฯ ตองเปนผูเชี่ยวชาญมคีวามรูและสามารถนําความรูมา

ใชกับเด็กไดอยางมปีระสทิธภิาพ บุคลากรตองมคีวามกระตือรือรนในการใฝหาความรูใหมๆ  มาแลกเปลี่ยน 

บรรยาย ปฏบัิต ิมาสนับสนุนซึง่กันและกัน เวทีในการบรรยายพิเศษในหนวยงานนัน้เปนแรงจูงใจ กระตุนให

บุคลากรสถาบันฯ ไดรับความรูและเปนความรูท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานอยางแทจริงโดยผูรูไดไป

ศกึษาคนความาถายทอดใหทีมของสถาบันฯ ไดใชประโยชนตอไป 

 

วัตถุประสงค  

1. เพ่ือพัฒนาความรูใหกับบุคลากรของสถาบันฯ และเครือขาย 

 2. เพ่ือแลกเปลี่ยนความรูระหวางบุคลากรสถาบันฯ และเครือขาย 

 3. เพ่ีอความกาวหนาในวชิาการของสถาบันฯ บุคลากรและเครือขาย 

ผลการดําเนนิโครงการ / และผลลัพธท่ีไดจากการดําเนนิงาน 

- จัดประชุมวชิาการใหความรูแกบุคลากรสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร  และเครือขาย 

จํานวน 5 คร้ัง  ผูเขารวมประชุม 94 คน  รายละเอยีดดังตารางตอไปนี้ 
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ตารางแสดงผลการจัดประชุมวชิาการ ปงบประมาณ 2558 

ครั้ง

ท่ี 

เรื่อง/หัวขอ วิทยากร จํานวน วัน/ เวลา 

1 การใชสถติเิพ่ืองานวิจัย ดร.ปริวัตร เขื่อนแกว 33 คน 7 ตุลาคม 2557 

เวลา 12.00-16.00 น. 

2 Challenging for Autistic 

Spectrum Disorder treatment 

and Case Discussion 

ผศ.นพ.ณัทธร พิทยรัตน

เสถยีร 

10 คน 7 มกราคม 2558                

เวลา 12.00-13.30 น. 

3 Update medication for ADHD ภก.วันชนะ ประไพพันธ 11 คน 5 มนีาคม 2558 

เวลา 12.00-14.00 น. 

4 การเขยีนโครงการวิจัย 1.ศ.ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น 

2.น.ส.ลัดดาวัลย พิบูลยศรี 

28 คน 7-8 พฤษภาคม 2558 

เวลา 08.00-16.30 น. 

5 ย่ิงรู ยิ่งรวย ดวยกองทุนรวม คุณชุมขวัญ พยัคฆศักดิ์ 12 คน 27 พฤษภาคม 2558 

เวลา 13.30-15.30 น. 

รวม 94 คน  

การวเิคราะหผลการดําเนนิงาน (เชงิคุณภาพ) 

 1.  บุคลากรสถาบันฯ ไดพัฒนาความรู ตอยอดความรู สามารถนําไปใชในงานประจําได 

 2.  เปนเวทีแลกเปลี่ยนความรู และแกปญหางานไปพรอมๆ กัน ซึ่งมกีารพัฒนาความรู ทําใหมี

ความกาวหนาดานวิชาการ 

 3. บุคลากรสถาบันฯ ไดทราบถงึความกาวหนาในงานดานวชิาการ  

 

งบประมาณท่ีใชในการดําเนนิโครงการ 

รายการ งบประมาณท่ีไดรับ 

(บาท) 

งบประมาณทีใ่ชไป 

(บาท) 

เงินบํารุงสถาบันฯ 50,000  

คาอาหารกลางวันและวาง  45,000 

รวมท้ังสิน 50,000 45,000 
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ปญหาและอุปสรรค 

-  

การวางแผนการดําเนนิงานในขั้นตอไป 

- ป 2559 มเีปาหมายการใหความรูแกบุคลากรสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร  และเครือขาย 

  จํานวน 5 คร้ัง  คร้ังละ 30 คน 

- จัดประชุมวชิาการใหเปนประจําตอเนื่องทุกป 
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สรุปการศกึษาดูงาน ประจําป 2558 

 
     

แบงตามหนวยงาน     
  

ลําดับท่ี ประเภทของหนวยงาน 
จํานวน 

(ครั้ง) 

คิดเปน

รอยละ 

จํานวน 

(คน) 

คิดเปน

รอยละ 

1 มหาวทิยาลัย         

  1. มหาวทิยาลัยเชยีงใหม         

  - คณะแพทยศาสตร 3 3.30 30 1.71 

  - คณะพยาบาลศาสตร 7 7.69 148 8.45 

  - คณะเทคนคิการแพทย 1 1.10 20 1.14 

   - คณะทันตแพทยศาสตร 4 4.40 27 1.54 

  - คณะมนุษยศาสตร 2 2.20 262 14.96 

   - คณะศกึษาศาสตร 3 3.30 73 4.17 

   - คณะสถาปตยกรรมศาสตร 1 1.10 5 0.29 

  2. จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย         

  - คณะแพทยศาสตร 1 1.10 2 0.11 

  3. มหาวิทยาลัยมหดิล         

   - คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบด ี 5 5.49 11 0.63 

   - คณะแพทยศาสตรศริิราชพยาบาล 2 2.20 2 0.11 

  4. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร         

   - คณะสังคมสงเคราะหศาสตร 2 2.20 11 0.63 

  5. มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง         

   - สํานักวชิาพยาบาลศาสตร 3 3.30 84 4.80 

  6. มหาวิทยาลัยพายัพ         

   - คณะพยาบาลศาสตรแมคคอรมคิ 5 5.49 137 7.82 

   - คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1 1.10 10 0.57 

  7. มหาวิทยาลยัศลิปากร         

   - คณะเภสัชศาสตร 1 1.10 2 0.11 
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ลําดับท่ี ประเภทของหนวยงาน 
จํานวน 

(ครั้ง) 

คิดเปน

รอยละ 

จํานวน 

(คน) 

คิดเปน

รอยละ 

   8. มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา 

- คณะครุศาสตร 
1 1.10 2 0.11 

  9. มหาวทิยาลัย นเรศวร         

   -คณะสังคมศาสตร  1 1.10 1 0.06 

   - สถาบันวจัิยและพัฒนาการศกึษาพิเศษ 1 1.10 10 0.57 

  10. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ         

   - สถาบันวจัิยและพัฒนาการศกึษาพิเศษ 1 1.10 10 0.57 

  11. มหาวทิยาลัยบูรพา         

   - คณะศกึษาศาสตร 1 1.10 12 0.69 

  12. University of Kansas 1 1.10 12 0.69 

 13. Kyoto Sangyo University 1 1.10 6 0.34 

2 โรงพยาบาลและหนวยงานสาธารณสุข         

  - สํานักงานยุทธศาสตรสขุภาพจติ กรมสขุภาพจติ 1 1.10 6 0.34 

  - สถาบันราชานกุูล 2 2.20 95 5.43 

  - สถาบันพัฒนาการเด็กภาคใต 1 1.10 2 0.11 

  - สถาบันการพัฒนาการเด็กภาค

ตะวันออกเฉยีงเหนอื 
1 1.10 30 1.71 

  -  สถาบันสขุภาพจติเด็กแหงชาตมิหาราชนิ ี 1 1.10 29 1.66 

  - สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต 1 1.10 40 2.28 

  - ศูนยศกึษายุทธศาสตร 1 1.10 4 0.23 

  - สมาคมผูปกครองบุคคลออทิสตกิจังหวัดขอนแกน 1 1.10 10 0.57 

  - โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา 1 1.10 1 0.06 

  - โรงพยาบาลแวง 1 1.10 45 2.57 

 - โรงพยาบาลสวนปรุง 3 3.30 35 2.00 

  - โรงพยาบาลพิจติร 1 1.10 22 1.26 
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ลําดับท่ี ประเภทของหนวยงาน 
จํานวน 

(ครั้ง) 

คิดเปน

รอยละ 

จํานวน 

(คน) 

คิดเปน

รอยละ 

3 โรงเรยีน/ หนวยงานการศกึษาอื่นๆ         

  -วทิยาลัยเชยีงราย คณะพยาบาลศาสตร 4 4.40 124 7.08 

  - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชน ีเชยีงใหม 8 8.79 200 11.42 

  - โรงเรียนกาวลิะอนุกลู 1 1.10 75 4.28 

  - โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1 1.10 13 0.74 

  - โรงเรียนเรยนีาเชลวีทิยาลัย 1 1.10 1 0.06 

  - โรงเรียนศริิรัตนบริบาลเชยีงใหม 2 2.20 81 4.63 

4 หนวยงานภาครัฐ         

  - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงยางกุง 1 1.10 8 0.46 

  - เอกอคัรราชทูตไทยประจํากรุงยางกุง 1 1.10 5 0.29 

  - กรมแพทยทหารบก 1 1.10 2 0.11 

  -  สมาคมแมบานทหารบก 1 1.10 2 0.11 

  - ชมรมแมบาน กรมการสัตวทหารบก 1 1.10 13 0.74 

5 องคกรเอกชน         

   - Madame Zorn (ภริยาเอกอัครราชทูตเยอรมัน) 1 1.10 8 0.46 

   - สถานสงเคราะหบานพักเนเมเซยี 1 1.10 10 0.57 

   - มูลนธิ ิPhilanthropy Connections 1 1.10 14 0.80 

   - องคการ PHJ 2 2.20 3 0.17 

   - ศูนยเพือ่เดก็พิเศษแสงเหนอื เชยีงใหม 1 1.10 2 0.11 

   - รายการเชานี้ท่ีหมอชติ 1 1.10 4 0.23 

  รวม 91 100.00 1751 100.00 
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แบงตามหัวขอ/ เรือ่ง 
  

ลําดับ

ท่ี 
เรื่อง 

จํานวน 

(ครั้ง) 

คิดเปน

รอยละ 

จํานวน 

(คน) 

คิดเปน

รอยละ 

1 การใหบริการท่ัวไปของสถาบันฯ 30 32.97 646 36.89 

2 
การพยาบาลงานดานสุขภาพจติและสงเสริม

พัฒนาการเด็ก 
18 19.78 548 31.30 

3 พัฒนาการเด็ก จิตเวชเดก็และวัยรุน 10 10.99 33 1.88 

4 การดูแลเด็กทีม่คีวามตองการพิเศษ 5 5.49 119 6.80 

5 โครงการ LCDIP 5 5.49 65 3.71 

6 ระบบการฟนฟู 4 4.40 55 3.14 

7 การพยาบาลผูปวยจติเวชในคลนิิก 3 3.30 81 4.63 

8 การศกึษาพเิศษ 3 3.30 73 4.17 

9 ทันตกรรมสําหรับเด็ก 3 3.30 22 1.26 

10 ดานจติวทิยาคลนิกิ 2 2.20 13 0.74 

11 การประเมนิภาวะออทสิตกิดวย ADOS 1 1.10 2 0.11 

12 การประเมนิพัฒนาการเด็ก 1 1.10 10 0.57 

13 RICD Wheelchair Project 1 1.10 8 0.46 

14 Child First Work Together 1 1.10 10 0.57 

15 สังคมสงเคราะห 1 1.10 9 0.51 

16 ละครบําบัดและดนตรีบําบัด 1 1.10 13 0.74 

17 ดานโภชนาการ 1 1.10 14 0.80 

18 ดานการบริหาร 1 1.10 30 1.71 

  รวม 91 100.00 1751 100.00 
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สรุปการฝกปฏบิัตงิาน ประจําป 2558 

      
แบงตามหนวยงาน 

  
ลําดับ

ท่ี 
ประเภทของหนวยงาน 

จํานวน 

(ครั้ง) 

คิดเปน

รอยละ 

จํานวน 

(คน) 

คิดเปน

รอยละ 

1 มหาวทิยาลัย         

1. มหาวทิยาลัยเชยีงใหม     
 

  

- คณะเทคนคิการแพทย 12 37.50 151 76.65 

 - คณะทันตแพทยศาสตร 6 18.75 8 4.06 

- คณะมนุษยศาสตร 2 6.25 5 2.54 

 - คณะเภสัชศาสตร 1 3.13 2 1.02 

2. มหาวทิยาลัยมหดิล     
 

  

 - คณะกายภาพบําบัด 2 6.25 12 6.09 

3. มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร     
 

  

 - คณะสังคมสงเคราะหศาสตร 1 3.13 2 1.02 

4. มหาวทิยาลัยศลิปกร     
 

  

 - คณะเภสัชศาสตร 1 3.13 2 1.02 

5. มหาวทิยาลัยราชภฏัเชยีงใหม     
 

  

 - คณะครุศาสตร 1 3.13 1 0.51 

 - มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1 3.13 1 0.51 

6. มหาวิทยาลัยขอนแกน     
 

0.00 

 - คณะเทคนคิการแพทย 1 3.13 2 1.02 

7. มหาวทิยาลยันเรศวร     
 

  

 - คณะสหเวชศาสตร 1 3.13 4 2.03 

 - คณะสังคมศาสตร 1 3.13 1 0.51 

2 โรงเรยีน/ การศกึษา     
 

  

 - วิทยาลัยเซนตหลยุส 1 3.13 1 0.51 

 - สถาบันการพลศกึษา วิทยาเขตเชยีงใหม 1 3.13 5 2.54 

  รวม 32 100.00 197 100.00 
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แบงตามเนื้อหาสาระ 
  

ลําดับ

ท่ี 
สาระ 

จํานวน 

(ครั้ง) 

คิดเปน

รอยละ 

จํานวน 

(คน) 

คิดเปน

รอยละ 

1 กายภาพบําบัด 9 28.13 96 48.73 

2 กจิกรรมบําบัด 7 21.88 73 37.06 

3 ทันตกรรม 6 18.75 8 4.06 

4 จติวิทยาคลนิกิ 3 9.38 5 2.54 

5 ดานการบริหาร 3 9.38 7 3.55 

6 เภสชักรรม 2 6.25 4 2.03 

7 สังคมสงคราะห 1 3.13 2 1.02 

8 ละครบําบัดและดนตรีบําบัด 1 3.13 2 1.02 

  รวม 32 100.00 197 100.00 

 

 

 

สรุปวิทยากรภายในประเทศ ประจําป 2558 

    
แบงตามหนวยงาน 

ลําดับ

ท่ี 
ประเภทของหนวยงาน จํานวน (ครั้ง) คดิเปนรอยละ 

1 มหาวิทยาลัย 13 19.40 

2 โรงพยาบาลและหนวยงานสาธารณสุข 34 50.75 

3 โรงเรียน/ หนวยงานการศกึษาอืน่ๆ 7 10.45 

4 หนวยงานภาครัฐ 4 5.97 

5 องคกรเอกชน 9 13.43 

  รวม 67 100.00 
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แบงตามเนื้อหาสาระ 

ลําดับ

ท่ี 
สาระ จํานวน (ครั้ง) คดิเปนรอยละ 

1 ดานจิตวทิยา 20 29.85 

2 
การเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็ก

ปฐมวัย(DSPM) 
13 19.40 

3 
การพยาบาล/การสงเสริมพัฒนาการและ

สุขภาพจติเดก็ 
11 16.42 

4 ดานทันตกรรม 8 11.94 

5 การแพทย/ สุขภาพจติและจติเวช 6 8.96 

6 
การใชเคร่ืองมอืการประเมนิเพ่ือชวยเหลอื

เด็กปฐมวัยท่ีมปีญหาพัฒนาการ TEDA4I 
2 2.99 

7 ดานสังคม 2 2.99 

8 Child development program 1 1.49 

9 
การเตรียมความพรอมสูรางวัลบริการภาครัฐ

แหงชาต ิ
1 1.49 

10 การดูแลเด็กกลุมเสี่ยง 1 1.49 

11 ดานเภสชักรรม 1 1.49 

12 RICD Wheelchair Project 1 1.49 

  รวม 67 100.00 
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สรุปวทิยากรตางประเทศ ประจําป 2558 
 

     

ลําดับท่ี เรื่อง วัน/เดอืน/ป วทิยากร ประเทศ 

1 USM-RICD Wheelchair Day 20-21 พ.ย.57 Dr.Samai Malaysia 

2 USM-RICD Wheelchair Presentation 

Ceremony 

5-8 ส.ค.58 
Dr.Samai Malaysia 

3 Workshop for parents and 

teachers,etc. "Community program 

for normal people who happen to be 

slow" 

19-23 ส.ค.58 Dr.Samai, 

Ms.Pornpiriya, 

Ms.Worakanok, 

Ms.Chulaphorn, 

Mr.Pattarawut, 

Mrs.Suphakphimon, 

Mrs.Amara, 

Mrs.Siriporn 

Myanma 

4 9th Chinese Community Psychiatry 

Workshop 

25-29 ก.ย.58 
Dr.Samai Taiwan 
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คณะทํางานจัดทํารายงาน ปงบประมาณ 2558 

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครนิทร 

 

1.  นพ.สมัย     ศริิทองถาวร   ท่ีปรึกษา 

2.  ทพญ.นงลักษณ  พงศทวบุีญ   ประธาน 

3.  น.ส.รุงเรือง   มหาไม   คณะทํางาน 

4.   นางวาสนา   เกษมสขุ   คณะทํางาน 

5.  น.ส.จรีนันท   มงคลศริิบูลย  เลขาคณะทํางาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


