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 1. พญ. กาญจนา  คูณรังษีสมบูรณ ์    10. นางขวญัใจ   สนัติกุล 

         2. พญ.ดวงกมล  ตงัวริิยะไพบูลย ์    11. นายสมนึก  อนนัตวรวงศ ์

 3. นางภิญโญ อิสรพงศ ์    12. นายรณสิงห์  รือเรือง 

 4. น.ส. รุ่งเรือง มหาไม ้     13. น.ส.จุฬาภรณ์ สมใจ 

 5.  ทพญ.นงลกัษณ ์ พงศท์วีบุญ    14. นางงามพนัธ ์ ชิตมินทร์ 

 6. พญ. รชยา   ปิงคลาศยั    15. นายชาตรี  กาํลงัเก่ง 

 7. ภญ.นุจรี  คาํดว้ง     16.น.ส.เสาวลกัษณ ์ลงักาพินธ ์

 8. นพ.อศัวิน  นาคพงศพ์นัธ ์    17.นายบุญชว่ย อ่วงตระกูล 

 9. น.ส.พึงพิศ  ศรีสืบ 
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            รายนามผูอํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร 

               ณ  วันท่ี  30 กันยายน  2556 
 

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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พื้นท่ีรับผิดชอบของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร 

ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทย 
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สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร  กรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข 

 

วิสัยทัศน 

เปนองคการท่ีมคีวามเชี่ยวชาญในการพัฒนาเทคโนโลย ีดานสุขภาพจิตและพัฒนาการเด็ก

ในระดับสากล 
 

พันธกิจ (Mission) 

1. ใหบริการดานการสงเสริม  ปองกัน  รักษาและฟนฟูเฉพาะทางดานสุขภาพจิตและ

พัฒนาการเด็กอยางไดมาตรฐาน 

2. พัฒนาและถายทอดวิชาการดานสุขภาพจิต  พัฒนาการเด็กและสนับสนุนอุปกรณ

สงเสริมสตปิญญาเด็ก 

3. ประสาน  พัฒนาเครือขายเพ่ือสงเสริมใหเด็กและครอบครัวสามารถดูแลตนเองได 

4. ประสานความรวมมือดานสุขภาพจิต  และพัฒนาการเด็ก เครือขายผูพิการและดอย

โอกาสกับองคกรท้ังภายในและตางประเทศ 
 

ขอบเขตบริการ (Scope of service) 

ใหบริการสงเสริมสุขภาพจิตและพัฒนาการเด็กอายุตั้งแตแรกเกิดถึง 15 ปและครอบครัว

ครอบคลุมท้ังประเทศถายทอดองคความรูดานสุขภาพจิตและพัฒนาการเด็กทัง้ภาครัฐและเอกชน 
 

เปาประสงค (Goal) 

1.  มติผูิรบับรกิาร 

1.1  ดานบริการ 

 1.1.1  เด็กท่ีมารับบริการมสีขุภาพจิตและพัฒนาการท่ีดขีึ้น 

1.1.2  ผูปกครองหรือผูดแูลเด็กมคีวามรู ทักษะ ในการดูแลเดก็ท่ีมปีญหา 

 สุขภาพจิตและพัฒนาการเด็ก 

1.1.3  ผูรับบริการดานวชิาการสามารถมคีวามพึงพอใจตอการใหบริการ 

1.1.4   เครือขายมคีวามเขมแข็ง 

1.2  ดานพัฒนาและถายทอดองคความรู 

   1.2.1  ผูรับบริการสามารถนําความรูไปใชประโยชนได 

1.2.2 งานวจัิยไดรับการพิมพเผยแพรในวารสารระดับประเทศ   
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2. มติดิานผูใหบรกิาร 

2.1  บุคลากรมสีุขภาพกายและจิตด ี

2.2 บุคลากรไดรับการพัฒนาและมสีมรรถนะตามสายวชิาชพี 

2.3 บุคลากรมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานสุขภาพจิตและพัฒนาการเด็กและ

สามารถเปนผูถายทอดองคความรูใหผูรับบริการได 

3. มติดิานองคกร 

3.1 สถาบันมรีะบบบริหารงานที่มคุีณภาพ TQC  

4. มติดิานสังคม 

  4.1  เปนองคกรรักษสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอสขุภาวะ 
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ยุทธศาสตรสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร 

ปงบประมาณ 2555-2559 

 

ยุทธศาสตรท่ี 1  สือ่สารความรูและเทคโนโลยีดานสขุภาพจิตและพัฒนาการเด็กสูประชาชน 

เปาประสงค  

- ประชาชนมคีวามรู ความเขาใจ ทักษะในการดูแลสุขภาพจิตและพัฒนาการเด็ก 

- ผูรับบริการดานวิชาการดานวิชาการสามารถนําความรูไปใชประโยชนได 

ประธานยุทธศาสตร   นายสมนกึ  อนนัตวรวงศ  เลขายุทธศาสตร  นางสาวดวงพร  หนอคํา 

 

ยุทธศาสตร 2  เสริมสรางศักยภาพของเครือขายในการดําเนินงานดานสุขภาพจิตและพัฒนาการเดก็ 

เปาประสงค 

- เครือขายมศีกัยภาพในการพัฒนางานสุขภาพจิตและพัฒนาการเด็กอยางตอเนือ่ง 

ประธานยุทธศาสตร  นพ.อัศวิน  นาคพงศพันธ  เลขายุทธศาสตร  นางศุภัคพิมล  ปาแปง 

 

ยุทธศาสตรท่ี  3  พัฒนาความเปนเลศิทางวิชาการดานสขุภาพจิตและพัฒนาการเดก็ 

เปาประสงค   

- เปนศูนยกลางวิชาการ  เทคโนโลยีดานสขุภาพจติและพัฒนาการเด็ก 

- มกีารพัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยีเผยแพรสูประชาชนอยางตอเนือ่ง  

- มเีทคโนโลยโีดยใชบริการทางการแพทยเปนฐาน 

ประธานยุทธศาสตร  นพ.อัศวนิ นาคพงศพันธ  เลขายุทธศาสตร  นางสุภญิญา  พรหมขัตแิกว 

 

ยุทธศาสตรท่ี  4  บริการทางการแพทยเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยี  เพ่ือมุงสูความเปนเลศิทางดาน

สุขภาพจติและพัฒนาการเด็ก 

เปาประสงค   

- ไดบริการท่ีมคุีณภาพ 

- มกีารพัฒนากระบวนการบริการท่ีมคุีณภาพ 

ประธานยุทธศาสตร  พญ.ดวงกมล  ตัง้วริิยะไพบูลย เลขายุทธศาสตร  นางไพรออ มูลวิจติ 
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ยุทธศาสตรท่ี  5  พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรและสมรรถนะบุคลากร 

เปาประสงค   

- สถาบันมรีะบบบริหารงานที่มคุีณภาพ  TQC (Total Quality Control)  

- เปนองคกรรักษสิ่งแวดลอมท่ีเอื้อตอสขุภาวะ  

- บุคลากรมสีขุภาพด ี

- บุคลากรมคีวามเชี่ยวชาญเฉพาะดานสขุภาพจิตและพัฒนาการเด็กและสามารถเปน   

ผูถายทอดองคความรูใหผูรับบริการได 

ประธานยุทธศาสตร  นางสาวรุงเรือง มหาไม  เลขายุทธศาสตร  นายชาตรี  กําลังเกง 
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ขอมูลพื้นฐาน 
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ความเปนมาของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครนิทร 

 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร เดมิชือ่ศูนยสงเสริมพัฒนาการเด็กภาคเหนอืมปีระวัติ

ความเปนมาดังนี้ 

 พ.ศ.2531 นายแพทยณรงค  สดุด ีอธิบดกีรมการแพทยขณะนัน้ไดทําเร่ืองขอท่ีดนิดานหลัง

โรงพยาบาลนครพิงค จํานวน 21 ไร 92 ตารางวา กับ นายแพทยอําพล  ศริิบุญมา ผูอํานวยการ

โรงพยาบาลนครพิงค เพื่อใหแพทยหญงิวัณรุณี  คมกฤส ผูอํานวยการโรงพยาบาลราชานุกูลทํา

โครงการกอตั้งศูนยบริการปญญาออนภาคเหนอื 

พ.ศ.2533 นายแพทยสุจินต  ผลากรกุล  อธบิดกีรมการแพทยไดมอบหมายใหแพทยหญงิ 

ชวาลา  เธยีรธน ูผูอํานวยการโรงพยาบาลราชานุกูล ประสานงานกับ พล.ท.วโิรจน  แสงสนทิ 

เจากรมกจิกรรมพลเรือนทหารบกขณะนัน้ เพ่ือขอท่ีดนิกองพันพัฒนาท่ี 3 ใชทําเปนถนนทาง    

เขา–ออก ดานถนนเชยีงใหมแมริมถงึถนนคลองชลประทาน 

 พ.ศ.2536 กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข จัดสรรงบประมาณเปนคากอสรางอาคาร

และสิ่งกอสรางอื่น ๆ จํานวน 127,999,800 บาท  

 พ.ศ.2538 จังหวัดเชยีงใหมไดเปนเจาภาพจัดการแขงขนักฬีาซเีกมส คร้ังท่ี 18 นายวรีะชัย                

แนวบุญเนยีร ผูวาราชการจังหวัดเชยีงใหม ใหขยายถนนเลยีบคลองชลประทานซึ่งผานหนาสนาม            

กฬีา  700  ป   

- พระสุนทรราชมานิตเถร  ประสานการจัดตัง้  กองทุนราชมานิตสงเคราะห 

- นายวัชระ ตันตรานนท ประสานการจัดตัง้มลูนิธิศนูยสงเสริมพัฒนาการเดก็

ภาคเหนือ (มลูนธิิพัฒนาการเด็กราชนครินทร) 

- นายแพทยชูทิตย  ปานปรีชา  อธบิดกีรมสขุภาพจิต  ไดจัดสรรอัตรากําลังขาราชการ

และงบประมาณสนับสนนุในการดําเนนิงานของศูนยสงเสริมพัฒนาการเดก็ภาคเหนอื 

16 มกราคม 2539 สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี เสด็จพระราชดําเนนิ

ทรงเปนองคประธานในพิธีเปดศูนยสงเสริมพัฒนาการเด็กภาคเหนอื ท่ีตัง้ 196 หมู4 ถนนโชตนา 

ตําบลดอนแกว อําเภอแมริม จังหวัดเชยีงใหม ( 50180 ) 

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

(ประเทศญ่ีปุน)  ในการสรางหองสมุดของเลน (Toy Library) ภายในศูนยสงเสริมพัฒนาการเด็ก

ภาคเหนอื   

พ.ศ.2546 ไดรับพระกรุณาโปรดเกลาจาก สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอเจาฟากลัยาณิวัฒนา            

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร พระราชทานนามใหมแกศูนยสงเสริมพัฒนาการเด็กภาคเหนอื

เปน“ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร ” 

 

 



 12 

29 สงิหาคม 2550 นายแพทยวัลลภ ไทยเหนอื รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข                 

เปนประธานในพิธเีปดอาคารฝกอบรมเด็กและครอบครัวเฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ                       

เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร อาคารสรางดวยเงินบริจาคจํานวน 

2,808,500 บาท   
 

 

 

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

โทรศัพท    053-890238-44    โทรสาร  053-121185     

เว็บไซดของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครนิทร  www.ricd.go.th 

E-mail : ncdc_cm@hotmail.com 

Hotline :  1323 
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กลุมอํานวยการ 

นางสาวรุงเรือง  มหาไม 

กลุมบรกิารทางการแพทย 

พญ.กาญจนา  คูณรังษีสมบูรณ  

กลุมการพยาบาล 

นางภิญโญ  อิสรพงศ 

-  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 

กลุมพัฒนาสขุภาพจิตชมุชน 

นพ.อศัวนิ  นาคพงศพันธุ 

- งานสุขภาพจติชุมชน 

 

กลุมพัฒนาวิชาการ 

นพ. อัศวนิ  นาคพงศพันธุ 

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 

ณ วันที่  22  กันยายน  2555 11 
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สรุปอัตรากําลังเจาหนาท่ี จําแนกตามสายงาน 

 

  สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครนิทร  กรมสุขภาพจติ 

    ขาราชการ               

ลําดับ ตําแหนงขาราชการ อัตราเต็ม อัตราวาง บรรจ ุ ยมืมา ยมืไป ลาศึกษา ปฏบิัตงิานจรงิ 

1 แพทย 6  1  - 1  -  - 6 

2 ทนัตแพทย 2  -  - 2  -  - 4 

3 เภสัชกร 1  -  - 1  -  - 2 

4 พยาบาลวิชาชีพ 24  1  - - -  - 23 

5 พยาบาลเทคนคิ 1 -  - - - - 1 

6 นักจติวทิยาคลนีคิ 2  -  - 1 - - 3 

7 นักจติวทิยา 1  -  -  -  -  - 1 

8 นักสังคมสงเคราะห 3  -  - - - - 3 

9 นักกายภาพบําบดั 1  -  - - - - 1 

10 นักวชิาการศกึษาพิเศษ 2  1  - - - - 2 

11 นักกิจกรรมบําบดั 2  -  - 3 1 - 4 

12 เจาพนักงานอาชีวบําบัด 1  -  - - - - 1 

13 นักเทคนคิการแพทย 1  -  - - - - 1 

14 จพง. วทิยาศาสตรการแพทย 1  -  - - - - 1 

15 นักรังสกีารแพทย 1  -  - - - - 1 

16 เจาพนักงานทนัตสาธารณสุข 2  -  - - - - 2 

17 นักจัดการงานทั่วไป 2  -  - - - - 2 

18 เจาพนักงานธุรการ  1  -  - - - - 1 

19 เจาพนักงานพัสด ุ 1  -  - - - - 1 

20 นายชางเทคนคิ 1  -  - - - - 1 

       
       

 



 15 

 

ขาราชการ 

       
ลําดับ ตําแหนงพนกังานราชการ อัตราเต็ม อัตราวาง บรรจ ุ ยมืมา ยมืไป ลาศึกษา ปฏบิัตงิานจรงิ 

21 โภชนากร 1  -  -  -  -  - 1 

22 เจาพนักงานโสตทศันศกึษา 1  -  -  -  -  - 1 

23 เจาหนาที่เวชสถิต ิ 1  -  -  -  -  - 1 

24 นักเวชศาสตรสื่อความหมาย 1 - - - - - 1 

  รวมขาราชการ 60 4 0 8 1 0 64 

 

 

 

 

พนักงานราชการ               

ลําดั

บ 

ตําแหนงพนักงาน

ราชการ 

อตัรา

เตม็ 

อัตรา

วาง 

บรร

จุ 

ยมื

มา 

ยมื

ไป 

ลา

ศกึษา ปฏบิัตงิานจรงิ 

1 นักวชิาการเงนิและบัญช ี 1  -  -  -  -  - 1 

2 นักกายภาพบําบดั 1  -  -  -  -  - 1 

3 นักวชิาการศกึษา 1  -  -  -  -  - 1 

4 เภสัชกร 1  -  -  -  -  - 1 

  รวมทั้งสิ้น 4 0 0 0 0 0 4 

 

  

 

 

ลกูจางประจํา               

ลําดับ ตําแหนงลกูจางประจํา อัตราเต็ม อัตราวาง บรรจ ุ ยมืมา ยมืไป ลาศกึษา ปฏบิัตงิานจรงิ 

1 พนักงานชวยเหลอืคนไข 25  -  -  -  -  - 25 

2 พนักงานพมิพ 2  1  -  -  -  - 1 

3 พนักงานขบัรถ 2  -  -  -  -  - 2 

  รวมทั้งสิ้น 29 1 0 0 0 0 29 

ลูกจางประจํา มอีัตราวาง 1 ตําแหนง เตรียมยุบเปนตําแหนงพนกังานราชการ 
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  ลกูจางชั่วคราว               

ลําดับ ตําแหนง อัตราเต็ม อัตราวาง บรรจ ุ ยมื

มา 

ยมืไป ลาศึกษา ปฏบิัติงานจรงิ 

1 

                           

นักวชิาการคอมพิวเตอร 2  1  -  - 1  - 0 

2 จนท.วเิคราะหนโยบายและแผน 2 1  -  - 2  - 0 

 

นักจติวทิยาคลนิกิ 3  2  -  - -  - 1 

4 นักกิจกรรมบําบดั 5  1  -  -  -  - 4 

5 นักกายภาพบําบดั 3 1 - - - - 2 

6 ผูชวยเหลอืคนไข 8  -  -  -  -  - 8 

7 พนักงานผูชวยเหลอืคนไข 1 -  -  -  -  - 1 

8 เจาพนักงานธุรการ 6  1  -  -  1  - 5 

9 นักวชิาการสาธารณสุข 1 -  -  - 1  - 0 

10 พนักงานขบัรถ 3  1  -  - 1  - 1 

11 เจาพนักงานการเงนิและบัญช ี 2  -  -  - 2  - 0 

12 นักวชิาการศกึษาพเิศษ 11  1  -  - -  - 10 

13 พนักงานรับโทรศัพท 1  -  -  -  -  - 1 

14 นักวชิาการละครและดนตรี 2  1  -  -  -  - 1 

15 นักวชิาพัสด ุ 1 -  -   -  -  - 1 

16 นักวเิคราะหนโยบายและแผน 4 - - - - - 4 

17 นักจัดการงานทั่วไป 5 1  -  -  1  - 4 

  รวมทั้งสิ้น 60 11 0 0 9 0 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
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  ลูกจางชั่วคราวรายคาบ               

ลําดับ ตําแหนงลูกจางชั่วคราวรายคาบ อัตราเต็ม อัตราวาง บรรจ ุ ยมืมา ยมืไป ลาศึกษา ปฏบิัติงานจรงิ 

1 นักกายภาพบําบดั -  -  -  -  -  - 0 

2 นักกิจกรรมบําบดั  11  -  -  -  -  - 11 

3 นักวชิาการศกึษาพิเศษ 10  -  -  -  -  - 10 

4 นักจติวทิยาคลนิกิ  3  -  -  -  -  - 3 

5 นักวชิาการละครและดนตรี 1  -  -  -  -  - 1 

  รวมทั้งสิ้น 25 0 0 0 0 0 25 

 

รายงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 
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สวนที่ 2 

ผลการปฏบิัติราชการ 
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ผลการปฏิบัติราชการ  

ตามคํารับรอง  การปฏิบัตริาชการ 
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ผลการปฏบิัตริาชการตามคํารับรองการปฏบิัติราชการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 

ตัวชีวั้ดผล 

การปฏบิัติราชการ 

  

เปา 

หมาย 

 

ผลการดําเนนิงาน 

( 6 เดอืนแรก) 

หนวยวัด น้ําหนัก

(รอยละ) 

ผลการ

ดําเนิน  

งาน 

คา 

คะแนน 

ท่ีได 

คะแนน 

ถวง 

น้ําหนัก 

มติิที ่1 มติดิานประสทิธผิล     5.0000  

1.1 ระดับความสําเร็จของ 

การพัฒนา รพศ./ รพท. ในพื้นท่ีใหมี

บริการสุขภาพจิตเวชสําหรับเดก็และ

วัยรุนตามเกณฑที่กําหนด (ระดับ 3 ทุก

ดาน) 

ระดับ 10 5  

คะแนน 

5    

 คะแนน 

5.0000 0.5000 

1.2 ระดับความสําเร็จในการพัฒนา รพช.ใน

พื้นท่ี ใหมบีริการสงเสริมพัฒนาการเด็ก

ใน Well-baby Chinic ตามเกณฑท่ีกําหนด 

(ระดบั 3) 

ระดับ 10 5  

คะแนน 

5   

คะแนน 

5.0000 0.5000 

1.3 ระดับความสําเร็จในการพัฒนา รพช.ใน

พื้นท่ีใหมกีารจัดบริการ สุขภาพจติและ

บริการใหคําปรึกษาใน Psychosocial 

Clinic 

ระดับ 10 5 

 คะแนน 

5 

 คะแนน 

5.0000 

 

0.5000 

1.4 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาหนวง

บริการจิตเวชในสังกัดกรมสขุภาพจติใหมี

ความเปนเลิศเฉพาะทาง (Excellence) 

ระดับ 10 5  

คะแนน 

5   

คะแนน 

5.0000 0.5000 

1.5 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบ

บริการ / ดูแลผูปวยสขุภาพจิตและจิตเวช 

ในระดับ Supra Tertiary care 

ระดับ 10 5  

คะแนน 

5   

คะแนน 

5.0000 0.5000 

1.6  ระดับความสําเร็จในการจัดตัง้ทีม 

MCATT ใหมคีุณภาพมาตรฐาน 

 

 

 

ระดับ 10 5  

คะแนน 

5   

คะแนน 

5.0000 0.5000 
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ตัวชีวั้ดผล 

การปฏบิัติราชการ 

   

 

เปา 

หมาย 

 

ผลการดําเนินงาน 

( 6 เดอืนแรก) 

ระดับ น้ําหนัก 

(รอยละ) 

ผลการ

ดําเนนิ  

งาน 

คา 

คะแนน 

ท่ีได 

คะแนน 

ถวง 

น้ําหนัก 

มติท่ีิ 2 มติดิานคุณภาพการใหบริการ  10   5.0000  

2.1 รอยละของระดับความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ 

 

ระดับ 10 รอยละ 

75 

รอยละ 

89.30 

5.0000 0.5000 

มติท่ีิ 3 มติิ ดานประสทิธิภาพของการปฏบิตัริาชการ 10   5.0000  

3.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม

มาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ 

ระดับ 10 5  

คะแนน 

5 

คะแนน 

5.0000 0.5000 

3.2 รอยละความสําเร็จของการเบิกจายเงิน

งบประมาณตามแผน 

ไมมกีารประเมนิรอบ 6 เดอืนแรก 

3.3 รอยละของผลการดําเนินกจิกรรมเปนไป

ตามเปาหมายท่ีกําหนดในแผนปฏบัิตกิารของ

หนวยงาน 

ไมมกีารประเมนิรอบ  6 เดอืนแรก 

   มติท่ีิ 4  มติดิานการพัฒนาองคกร 20   5.0000  

4.1 คะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนกัในการดําเนินงาน

เพ่ือเสริมสรางสมรรถนะดานการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลของหนวยงาน (HR 

Scorecard) 

ระดับ 10 5  

คะแนน 

5  

คะแนน 

5.0000 0.4211 

4.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุง

สารสนเทศ 

ระดับ 10 5  

คะแนน 

5  

คะแนน 

5.0000 0.3684 

      5.0000 
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ผลการปฏบิัตริาชการตามคํารับรองการปฏบิัติราชการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 

ตัวชีว้ัดผล 

การปฏบิัติราชการ 

  

เปา 

หมาย 

 

ผลการดําเนนิงาน 

( 6 เดอืนหลัง) 

หนวยวัด น้ําหนัก

(รอยละ) 

ผลการ

ดําเนิน  

งาน 

คา 

คะแนน 

ท่ีได 

คะแนน 

ถวง 

น้ําหนัก 

มติทิี ่1 มติดิานประสทิธผิล  60   4.8875  

1.1 ระดับความสําเร็จของ 

การพัฒนา รพศ./ รพท. ในพ้ืนท่ีใหมบีริการ

สุขภาพจิตเวชสําหรับเดก็และวัยรุนตาม

เกณฑท่ีกําหนด (ระดับ 3 ทุกดาน) 

ระดับ 12 ระดับ  

5 

5 

 คะแนน 

5.0000 0.6316 

1.2 ระดับความสําเร็จในการพัฒนา รพช.ใน

พ้ืนท่ี ใหมบีริการสงเสริมพัฒนาการเด็กใน 

Well-baby Chinic ตามเกณฑท่ีกําหนด 

(ระดับ 3) 

ระดับ 12 5 

คะแนน 

5 

คะแนน 

4.4375 0.5605 

1.3 ระดับความสําเร็จในการพัฒนา รพช.ใน

พ้ืนท่ีใหมกีารจัดบริการ สขุภาพจิตและ

บริการใหคําปรึกษาใน Psychosocial Clinic 

ระดับ 12 5 

คะแนน 

5 

คะแนน 

5.0000 

 

0.6316 

1.4 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาหนวง

บริการจิตเวชในสังกัดกรมสขุภาพจติใหมี

ความเปนเลศิเฉพาะทาง (Excellence) 

ระดับ 12 5 

คะแนน 

5   

คะแนน 

5.0000 0.6316 

1.5 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบบริการ 

/ ดแูลผูปวยสขุภาพจติและจิตเวช ในระดับ 

Supra Tertiary care 

ระดับ  ยกเลกิการประเมนิในรอบ 6 เดอืนหลัง เนื่องจาก

นําไปรวมกับตัวชี้วัด Excellence Center 

1.6  รับความสําเร็จในการจัดตัง้ทีม MCATT ใหมี

คุณภาพมาตรฐาน 

ระดับ 12 5 คะแนน 5  คะแนน 5.0000 0.6316 

มติิท่ี 2 มติดิานคุณภาพการใหบริการ  10   5.0000  

2.1 รอยละของระดับความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ 

 

รอยละ 5 รอยละ 75 รอยละ 88.73 5.0000 0.5263 
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ตัวชีว้ัดผล 

การปฏบิัติราชการ 

  

เปา 

หมาย 

 

ผลการดําเนนิงาน 

( 6 เดอืนหลัง) 

หนวยวัด น้ําหนัก

(รอยละ) 

ผลการ

ดําเนนิ  

งาน 

คา 

คะแนน 

ที่ได 

คะแนน 

ถวง 

น้ําหนัก 

มติิท่ี 3 มติ ิดานประสทิธิภาพของการปฏบัิติราชการ 10   4.5500  

3.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนนิการ

ตามมาตรการประหยัดพลังงานของสวน

ราชการ 

ระดับ 5 5 

คะแนน 

4.10  

คะแนน 

4.1000 0.2158 

3.2 รอยละความสําเร็จของการเบิกจายเงิน

งบประมาณตามแผน 

ยกเวนการประเมนิโดย 

มตคิณะทํางานพัฒนาระบบบริหารผลการปฏบิตังิานชุที ่3 

3.3 รอยละของผลการดําเนนิกจิกรรมเปนไป

ตามเปาหมายท่ีกําหนดในแผนปฏบัิตกิารของ

หนวยงาน 

ระดับ 5 รอยละ 90 รอยละ 

100 

5.0000 0.2632 

มติทิี ่4  มติิดานการพัฒนาองคกร  15   5.0000  

4.1 คะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนกัในการดําเนนิงาน

เพ่ือเสริมสรางสมรรถนะดานการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลของหนวยงาน (HR Scorecard) 

ระดับ 8 5 คะแนน 5 คะแนน 5.0000 0.4211 

4.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุง

สารสนเทศ 

ระดับ 7 5 คะแนน 5 คะแนน 5.0000 0.3684 

      4.8816 
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ผลการดําเนินงานตัวชี้วัด 

งานพัฒนาคุณภาพ 
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เคร่ืองชี้วัด 

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร 
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          เคร่ืองชี้วัดระดับโรงพยาบาล สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร 

ลําดับ เครื่องชี้วดั หนวย 
เปา 

หมาย 

ผลการดําเนนิงาน 

2552 2553 2554 2555 2556 

C ดานคลนิกิ ( Clinical quality indicators )        

 1.อัตราความกาวหนาของสุขภาพจติและ

พัฒนาการเด็กตามเกณฑ DSI ใน 3 กลุม

รอยละ  60 72.31 49.09 - - - 

 2.อัตราความกาวหนาของสุขภาพจิตและ

พัฒนาการเด็กตามเกณฑ DSI ใน 2 กลุม

รอยละ  60 - 68.95 63.33 79.57 - 

 3.อตัราความกาวหนาของพัฒนาการเด็ก

ตามเกณฑ TDSI   

       

 - ผูปวยใน % 80 0 0 0 0 94.51 

 - ผูปวยนอก % 80 0 0 0 0 84.88 

 4.รอยละของเดก็ท่ีมารับบริการมี

พัฒนาการสมวัยตามเกณฑ TDSI (ศูนย

สาธิตพัฒนาการเดก็เลก็)  

รอยละ 80 93.03 

 

97.24 

 

98.04 

 

93.85 92.91 

 รอยละของเดก็ท่ีมารับบริการมพัีฒนาการ

สมวัยตามเกณฑ DSI (ศูนยสาธิต

รอยละ 80 93.03 97.24 98.04 93.85 - 

 5.ความคลาดเคลื่อนทางยาระดับ E ขึ้นไป  คร้ัง/ป 0 0 3 0 0 0 

 6.จํานวนคร้ังการแพยาซ้ํา คร้ัง/ป 0  0 0 0 0 0 

 7.อุบัตกิารณการแพรเชื้อระบาดของโรค

ติดเชื้อที่พบบอยในเดก็ 6 โรค 

คร้ัง/ป 0 0 1 0 1 0 

 8.อัตราเดก็หายออกจากโรงพยาบาล คร้ัง/ป 0 0 0 1 0 0 

 9.จํานวนคร้ังของการเกดิภาวะแทรกซอน

ขณะอยูโรงพยาบาล 

คร้ัง/ป < 5 2 4 1 3 1 

 10.จํานวนคร้ังท่ีเด็กไดรับบาดเจ็บ/อุบัติเหตุ

ในโรงพยาบาลท่ีมคีวามรุนแรงระดับ 3 ขึ้น

ไป 

คร้ัง/ป 0 0 2 1 1 1 

 11.รอยละของผูปกครองท่ีเขามาฝก

สามารถดแูลเด็กท่ีบานได 

รอยละ 65 76.88 85.38 83.91 80.05 81.98 

 12.ระดับความสําเร็จของการพัฒนา

แนวทางในการสรางเครือขายสขุภาพจติ

และพัฒนาการเด็ก 

ระดับ5 5 5 5 5 5 5 
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ลําดับ เครื่องชี้วดั หนวย 
เปา 

หมาย 

ผลการดําเนินงาน 

2552 2553 2554 2555 

 

2556 

 

 13.ระดับความสําเร็จในการติดตามความ

ตอเนื่องในการฝกเดก็ทีม่ปีญหา

พัฒนาการ 

ระดับ 5 5 5 5 5 5 

S ดานบรกิาร ( Service quality 

indicators ) 

       

 1.รอยละของแบบแสดงความคดิเห็นที่

ไดรับการตอบสนอง 

รอยละ 90 96.59 90.79 95.65 95.83 90.63 

   2.รอยละของผูรับบริการมคีวามพึงพอใจ

ตอระบบบริการ 

       

          :  ผูปวยนอก รอยละ 85 85.47 89.80 90.07 91.60 88.3 

          :  ผูปวยใน รอยละ 85 88.38 90.30 90.17 89.20 89.45 

 3. รอยละขอรองเรียนท่ีเกี่ยวกบัจริยธรรม

องคกรและสทิธผิูปวยไดรับการแกไข 

รอยละ 100 100 100 100 100 100 

 4.รอยละของผูปวยมารับบริการไดรับ

การรักษาครบตามแผนการรักษา 

รอยละ 73 69.24 80.33 70.00 84.99 73.19 

 5. รอยละของผูรับบริการมคีวาม เหน็วา

ไดรับความรูจากการศกึษาดูงานสามารถ

นําไปประยุกตใชงานประจํา ไดในระดับด ี

ถงึดมีาก 

รอยละ 90 94.9 96.3 97.01 96.86 97.35 

M ดานบริหารจัดการ         

 1. Quick ratio อัตราสวน >9 9.78 8.69 19.22 16.86 16.24 

 2. Current ratio อัตราสวน >9 10.35 9.09 19.41 19.03 16.65 

 3. อัตราเวชภัณฑคงคลัง/เดอืน เดอืน <3 2.8 2.5 2.5 1.0 1.2 
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ลําดับ 

เครื่องชี้วดั หนวย 
เปา 

หมาย 

ผลการดําเนนิงาน 

2552 2553 2554 2555 

 

2556 

 

M ดานบริหารจัดการ         

 4. บุคลากรมคีวามผาสกุ พึงพอใจ 

แรงจูงใจในการทํางาน 

ระดับ 5 5 5 5 5 5 5 

  -   รอยละความพึงพอใจของ

บุคลากรท่ีมตีอการพัฒนาบุคลากร 

รอยละ 80 - 96.77 91.23 98.31 98.36 

 5.อตัราการครองเตยีง รอยละ 90 120.07 141.15 175.79 174.22 162.55 

 6.รอยละของบุคลากรไดรับการ

พัฒนาดานสขุภาพจิตและ

พัฒนาการเด็ก 

รอยละ 100 97.00 98.94 100 100 100 

 7.จํานวนฐานขอมลูเฉพาะโรคท่ี

ครอบคลมุ ทันสมัย นําไปใช

ประโยชนได 

จํานวน

ฐาน 

ขอมูล 

1 12 14 15 17 17 

 8.รอยละของบุคลากรท่ีมคีวาม

ผดิปกตทิางสุขภาพกายไดรับการ

เฝาระวังและตดิตามเพื่อการรักษา 

รอยละ 85 - 100 100 100 100 

 9. จํานวนคร้ังของการถูกกลาวหา

รองเรียนเร่ืองการจัดซื้อ จัดจาง 

คร้ัง 0 0 0 0 0 0 

 11. จํานวนงานวจัิย ดานสขุภาพจิต

และพัฒนาการเด็ก 

เร่ือง/ป 2 6 2 3 4 6 

 12.  จํานวนงานเทคโนโลยี ดาน

สุขภาพจิตและพัฒนาการเด็ก 

เร่ือง/ป 1 8 4 2 3 2 

 13.  จํานวนงานวิจัยไดรับการพิมพ

เผยแพรในวารสารใน

ระดับประเทศ 

เร่ือง/ป อยาง

นอย 1 

เร่ือง/ป 

7 5 3 2 1 
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ตัวช้ีวัดทางคลินิกเฉพาะโรค 
  

 

 

เคร่ืองชี้วัด 

หนวย เปา 

หมาย 

ผลการดําเนนิงาน 

4 ปทีแ่ลว 

(พ.ศ.

2552) 

3 ปทีแ่ลว 

(พ.ศ.

2553) 

2 ปที่แลว 

 (พ.ศ.

2554) 

 1 ปทีแ่ลว 

(พ.ศ. 

2555) 

ปปจจบุัน 

 (พ.ศ.

2556) 

ออทิสตกิ        

รอยละของเดก็ท่ีสงสัยเปนออทิสตกิที่วินจิฉัย

ไดยากไดรับการวินจิฉัยดวยวธีิ ADOS ( 

Autistic Diagnostic Observation Schedule)

เพ่ือยนืยันการวนิจิฉัย 

รอยละ  80 80.48 86.90 87.80 

 

75.76 85.14 

เด็กออทิสตกิมพีัฒนาการทางภาษาหรือการ

พูดกาวหนาภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

ตามเกณฑท่ีคาดหวังสําหรับผูปวยแตละราย 

1.กลุมอายุภาษาต่ํากวาอายุจริง 3-6 เดือน 

2.กลุมอายภุาษาต่ํากวาอายุจริง 6-12 เดอืน 

3.กลุมอายภุาษาต่ํากวาอายุจริง 12-24 เดือน 

 

 

 

รอยละ  

รอยละ

รอยละ 

 

 

 

80 

70 

60 

 

 

 

76.66 

76.66 

63 

 

 

 

76.66 

76.66 

63 

 

 

 

81.25 

- 

75.00 

 

 

 

100 

- 

80 

 

 

 

- 

72.00 

82.00 

อัตราความกาวหนาพัฒนาการดานการ

ชวยเหลอืตัวเองและสังคมของเดก็ออทิสตกิ 

ตามเกณฑ DSI 

รอยละ  80 75.63 

 

58.03 89.70 69.65 82.72 

เด็กออทิสตกิมพีฤตกิรรมไมพึงประสงคลดลง

ในระยะเวลา 3เดอืน(พฤตกิรรมกาวราว

ตอตานรุนแรง) 

รอยละ 60 89.00 91.00 90.90 92.60 ไมมเีด็ก

กาวราว

รุนแรง 

ดาวนซนิโดรม        

อัตราความกาวหนาของพัฒนาการทัง้ 5 ดาน

ของเด็กกลุมอาการดาวน (Down’s 

Syndrome) ตามเกณฑ DSI 

รอยละ 50 44.44 25.71 28.57 40.00 - 

ผูปวยกลุมอาการดาวน ( Down’s Syndrome)

ไดรับการเจาะThyroid Hormone 1 คร้ังตอป 

ทุกๆป 

รอยละ 100 93.20 94.10 90.00 87.50 - 

อุบัตกิารณเด็กดาวนเกดิภาวะหัวใจลมเหลว

ขณะทําการรักษา 

ราย - - - - - - 
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 ตัวชีวั้ดทางคลินกิเฉพาะโรค( ตอ ) 

เครื่องชี้วัด หนวย เปา 

หมาย 

ผลการดําเนินงาน 

4 ปท่ี

แลว 

(พ.ศ.

2552) 

3 ปท่ี

แลว 

(พ.ศ.

2553) 

2 ปท่ี

แลว 

 (พ.ศ.

2554) 

 1 ปท่ี

แลว 

(พ.ศ. 

2555) 

ป

ปจจบุัน 

 (พ.ศ.

2556) 

สมองพิการ        

อัตราการปวยดวยโรคตดิเชื้อ รอยละ ≤ 10 13.32 7.31 10.07 8.65 7.31 

อัตราความกาวหนาดานกลามเนื้อมัดใหญ

สําหรับเด็กสมองพิการ 

รอยละ  60 67.00 71.11 72.22 74.00 72.22 

สมาธิส้ัน ADHD        

ผูปวยทีส่งสัยโรคADHD ไดรับการวนิจิฉัย

ตามเกณฑ DSM-IV-TR 

รอยละ 80 91.3 85.70 84.40 84.70 80.00 

ผูปวยไดรับการตรวจเพ่ิมเตมิทางจิตวทิยา

เมือ่มปีระวัตใิหสงสัยภาวะบกพรองทาง

สตปิญญาหรือความบกพรองทางการ

เรียนรูรวมดวย 

รอยละ 80 85.70 90.40 93.80 91.80 83.00 

รอยละของผูปวยท่ีไดรับยา 

Methylphenidate ไดรับการวัดสัญญาณ

ชพีกอนพบแพทย 

รอยละ 80 - 81.80 81.30 94.00 98.50 

รอยละของผูปวยโรคซนสมาธิสัน้มอีาการ

อยูในระดับดขีึ้นไป 

รอยละ 80 - 66.67 87.50 71.43 72.50 

บกพรองทางการเ รียน รู ( LD: Learning 

Disability) 

       

รอยละของเดก็ LD มพัีฒนาการทางการ

เรียนดขีึ้น 

รอยละ 80 - - - - 93.33 
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ผลการดําเนินงานยุทธศาสตร 
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ผลการดําเนนิงานยุทธศาสตร 

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครนิทร  ปงบประมาณ  2556 

 

ยุทธศาสตรท่ี 1 

พัฒนาความเปนเลิศเฉพาะทางดานเด็กพัฒนาการลาชา 

เปาหมาย 

- ประชาชนมคีวามรู ความเขาใจ ทักษะในการดูแลสขุภาพจิตและพัฒนาการเด็ก 

- ผูรับบริการดานวชิาการสามารถนําความรูไปใชประโยชนได 

 

ผลการดําเนนิงาน 

1. โครงการจัดทําเอกสารแผนพับเร่ืองโรคและยาสําหรับผูปวยออทิสตกิ 
2. โครงการโรงเรียนผูปกครอง จดัทําคูมอืการนวดเพ่ือกระตุนพัฒนาการและประสาท

สัมผัส 

3. โครงการพัฒนาทักษะสังคมสําหรับเด็กพิเศษทางการเรียนรูและสติปญญา 

4. โครงการจัดตัง้คลนิิกพเิศษสําหรับรักษาผูปวยเด็กดวยแนวคิด NDT  

5. การวนิจิฉัยภาวะออทิสตกิโดยใช ADOS-2 

6. หลักสูตรการอบรมเร่ืองการใชเคร่ืองมอืวินจิฉัยภาวะออทสิตกิ ADOS-2 

7. โครงการละครและดนตรีบําบัดสําหรับเด็กพัฒนาการลาชา 

8. โครงการประชุมคณะทํางานเพ่ือพัฒนาหนวยงานสูความเปนเลิศเฉพาะทาง 

9. โครงการจัดทําสื่อการสอนหลกัสตูรการประเมนิและสงเสริมพัฒนาการเดก็อายุแรก

เกดิ – 5 ป 

10. โครงการอบรมเชงิปฏบัิตกิารเทคนคิการสอนและการจัดทําเสื่อการสอนเพ่ือพัฒนาสู

การวจัิยในชัน้เรียน 

11. โครงการพัฒนาศักยภาพผูปกครองในการประดษิฐอุปกรณสงเสริมพัฒนาการ 

12. พัฒนาโปรแกรมสงเสริมพัฒนาการเด็ก 

13. โครงการพัฒนาระบบบริการงานสุขภาพจติและพัฒนาการเด็กสําหรับเครือขาย

สาธารณสุขในจังหวัด 

14. การอบรมผูดแูลผูพิการ ผูบกพรองทางสตปิญญาและเด็กพัฒนาการลาชาในศนูยฟนฟู

สมรรถภาพผูพิการและผูสูงอายุในชมุชน 

15. การศกึษาและพัฒนาระบบการคัดกรองเด็กท่ีมพัีฒนาการทางสตปิญญาลาชา 

16. วิจัยผลสมัฤทธ์ิของการใชธาราบําบัด 

17. ประสิทธิผลของการใช Snoezelen ลดภาวะ tactile defensiveness ในเด็กออทิสตกิ 
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18. โครงการพัฒนาฐานขอมลูการตดิตามผูปวยสําหรับโรงพยาบาล 

19. โครงการพัฒนาวารสารวชิาการนานาชาตดิานสขุภาพจิตและพัฒนาการเด็ก 

 

ผลการดําเนนิงานโครงการ / กจิกรรมตาง ๆ ไดตอบสนองใหยุทธศาสตรบรรลผุลสําเร็จ                       

โดยประเมนิจากตัวชี้วัดในยุทธศาสตรท่ีกําหนดไว  ดังนี ้

1. ระดับความสําเร็จใน    การพัฒนา รพศ./ รพท. ในพ้ืนท่ีใหมีบริการสุขภาพจิตและจิตเวชสําหรับ
เด็กและวัยรุนตามเกณฑที่กําหนด ระดับ 3 ทุกดาน (เปาหมายระดับ 5)                        

ผลการดําเนนิงานไดระดับ 5 

2. ระดับความสําเร็จในการพัฒนา รพช. ในพื้นที่ใหมีบริการสงเสริมพัฒนาการเด็กใน Well-baby 
Clinic ตามเกณฑที่กําหนด ระดับ 3 (เปาหมายระดับ5)  

ผลการดําเนนิงานไดระดับ 4.25 

3. ระดับความสําเร็จในการพัฒนา รพช. ในพื้นที่ใหมีการจัดบริการสุขภาพจิตและบริการให
คําปรึกษาใน Psychosocial Clinic (เปาหมายระดับ 5)  

ผลการดําเนนิงานไดระดับ 5 

4. ระดับความสําเร็จในการจัดตั้งและพัฒนาทีม MCATT ใหมีคุณภาพมาตรฐาน (เปาหมายระดับ 5)  

ผลการดําเนนิงานไดระดับ 5 

 

  

******************** 
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ผลการดําเนนิงานยุทธศาสตร 

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครนิทร  ปงบประมาณ  2556 

 

ยุทธศาสตรท่ี 2 

เสรมิสรางศักยภาพของเครอืขายในการดําเนินงานดานสุขภาพจติและพัฒนาการเด็ก 

 

เปาหมาย 

 เครือขายมศีกัยภาพในการพัฒนางานสุขภาพจิตและพัฒนาการเด็กอยางตอเนือ่ง 

 

ผลการดําเนนิงาน 

1. โครงการเสริมสรางกําลังใจผูพิการ ประจําปงบประมาณ 2556 

2. โครงการนิเทศติดตามการดูแลผูปวยในเครือขาย 

 

ผลการดําเนนิงานโครงการ / กจิกรรมตาง ๆ ไดตอบสนองใหยุทธศาสตรบรรลุผลสําเร็จ  

โดยประเมนิจากตัวชี้วัดในยุทธศาสตรที่กําหนดไว  ดังนี ้

1. ผูพิการมสีขุภาพและกําลังใจดพีรอมท่ีจะดํารงชวิีตในสังคมอยางเขมแข็ง  

(เปาหมายจํานวน 1 คร้ัง)   

ผลการดําเนินงานไดจํานวน 1 คร้ัง ผูเขารวมงาน 2,500 คน 

2. จํานวนงานวิจัยไดรับการนําเสนอในเวทีตางประเทศ (เปาหมายจํานวน 2 คร้ัง )  

ผลการดําเนินงานไดจํานวน 4 คร้ัง   

 

******************** 
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ผลการดําเนนิงานยุทธศาสตร 

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครนิทร  ปงบประมาณ  2556 

 

ยุทธศาสตรท่ี 3 

พัฒนาความเปนเลิศทางวชิาการดานสุขภาพจติและพัฒนาการเด็ก 

 

เปาหมาย 

- เปนศูนยกลางวชิาการ  เทคโนโลยีดานสขุภาพจิตและพัฒนาการเด็ก 

- มกีารพัฒนางานวจัิยและเทคโนโลยเีผยแพรสูประชาชนอยางตอเนื่อง 

 

ผลการดําเนนิงาน 

1. โครงการใหความรูแกบุคลากรสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร และเครือขายโดยวิธีศึกษาดูงาน 
2. โครงการใหความรูแกบุคลากรสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร และเครือขาย (วิชาการ) 
3. พัฒนาระบบการบําบัดรักษาผูปวยจิตเวชผูใหญและจติเวชเด็กท่ียุงยากซับซอนในหนวยงาน 

4. พัฒนาศักยภาพทมีสหวชิาชพีเพื่อจัดใหมรีะบบการดูแลทางสังคมและจติใจขัน้สูง          (CBT, 

Floortime/DIR) 

5. พัฒนาระบบเฝาระวังการใชยาทางจติเวชเด็กท่ีมคีวามเสี่ยงสูง 

 

ผลการดําเนนิงานโครงการ / กจิกรรมตาง ๆ ไดตอบสนองใหยุทธศาสตรบรรลุผลสําเร็จ  โดย

ประเมนิจากตัวชี้วัดในยุทธศาสตรท่ีกําหนดไว  ดงันี ้

1. ระดับความสํ า เ ร็จในการ พัฒนาหน วยบ ริการจิต เวช ให มี ความเปนเลิศ เฉพาะทาง       
Excellence Center (เปาหมายระดับ  5)   

ผลการดําเนนิงานไดระดับ 5 

2. รอยละของผูรับบริการเห็นวาไดรับความรูจากการศึกษาดูงาน สามารถนําไปประยุกตใชในงาน
ประจําไดในระดับดีถึงดีมาก (เปาหมายรอยละ 90)   

ผลการดําเนนิงานไดรอยละ 97.35 

3. จํานวนเทคโนโลยีสุขภาพจิตและพัฒนาการเด็ก (เปาหมาย 1 เร่ือง/ป)   

ผลการดําเนนิงานได 2 เร่ือง 
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ผลการดําเนนิงานยุทธศาสตร 

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครนิทร  ปงบประมาณ  2556 

 

ยุทธศาสตรท่ี 4 

บรกิารทางการแพทยเพ่ือพัฒนาเทคโนโลย ีเพ่ือมุงสูความเปนเลิศทางดานสุขภาพจติ 

และพัฒนาการเด็ก 

 

เปาหมาย 

- ไดบริการท่ีมคีุณภาพ 

- มเีทคโนโลยีโดยใชบริการทางการแพทยเปนฐาน 

 

ผลการดําเนนิงาน 

1. โครงการพัฒนาทักษะสังคม (วันปใหมและวันเด็ก) 

2. การพัฒนาระบบการสงตอขอมูลผูปวย 

3. งานบริการผูปวยนอก ผูปวยใน 

4. โครงการพัฒนาคุณภาพ 

 

ผลการดําเนนิงานโครงการ / กจิกรรมตาง ๆ ไดตอบสนองใหยุทธศาสตรบรรลุผลสําเร็จ  โดย

ประเมนิจากตัวชี้วัดในยุทธศาสตรท่ีกําหนดไว  ดังนี ้

1. อัตราความกาวหนาดานกลามเน้ือมัดใหญสําหรับเด็กสมองพิการ (เปาหมายรอยละ 60)   

ผลการดําเนนิงานได 72.22 

2. รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ (เปาหมายรอยละ 85)   

ผลการดําเนนิงานไดรอยละ 88.73 

 

******************** 
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ผลการดําเนนิงานยุทธศาสตร 

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครนิทร  ปงบประมาณ  2556 

 

ยุทธศาสตรท่ี 5 

พัฒนาระบบบรหิารจดัการองคกรและสมรรถนะบคุลากร 

 

เปาหมาย 

- สถาบันมรีะบบบริหารงานท่ีมคีุณภาพ TQC (Total Quality Control) 

- เปนองคกรรักษสิ่งแวดลอมท่ีเอื้อตอสขุภาวะ 

- บุคลากรมสีขุภาพด ี

- บุคลากรมคีวามเชี่ยวชาญเฉพาะดานสขุภาพจิตและพัฒนาการเด็กและสามารถเปนผู

ถายทอดองคความรูใหผูรับบริการได 

ผลการดําเนนิงาน 

1. การจัดประชุมพัฒนาศักยภาพบคุลกรประจําเดือน 

2. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร 

3. การจัดกีฬาสีเชื่อมความสําพันธ 

4. โครงการพัฒนาบคุลากรองคกรพยาบาล 

5. โครงการศกึษาดงูานศูนยการเรียนรูสําหรับเด็กพิเศษ 

6. พัฒนาบุคลากรใหมคีวามรูและทักษะดานการวนิิจฉยั การบําบัดรักษาและการพยาบาลผูปวย

จิตเวชเดก็ที่ยุงยากซับซอน/ ผูปวยวกิฤต/นติิจติเวช 

 

ผลการดําเนนิงานโครงการ / กจิกรรมตาง ๆ ไดตอบสนองใหยุทธศาสตรบรรลุผลสําเร็จ  โดย

ประเมนิจากตัวชี้วัดในยุทธศาสตรท่ีกําหนดไว  ดังนี ้

1. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยดัพลังงานของสวนราชการ  
(เปาหมายระดับ  5)   

ผลการดําเนนิงานไดระดับ 4.10 

2. นํ้าท้ิงทีผ่านการบําบดัไดรับการตรวจคุณภาพผานเกณฑมาตรฐานน้ําของการประปา  
(เปาหมาย ผาน)   

ผลการดําเนนิงาน ผาน 

3. นํ้าอุปโภค/บริโภค สําหรับเจาหนาท่ีสถาบันฯและผูรับบริการของสถาบันฯ ไดรับการตรวจ
คุณภาพตามเกณฑมาตรฐานการประปา (เปาหมาย ผาน)   

ผลการดําเนนิงานได ผาน 
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4. ผูรับบริการไดรับอาหารปลอดภยั (เปาหมาย ผาน)   

ผลการดําเนนิงานได ผาน 

5. ระดับความสําเร็จของโรงพยาบาล/สถาบันฯที่ไดรับการพัฒนาตามขั้นตอนการรับรองคุณภาพ
มาตรฐาน ISO (เปาหมายระดับ  5)   

ผลการดําเนนิงานไดระดับ 5 

6. จํานวนหนวย MCATT เด็ก (เปาหมายจํานวน 1 หนวย )   

ผลการดําเนนิงานได 1 หนวย 

7. ระบบการจัดการความรูท่ีมีประสิทธิภาพ (เปาหมายระดับ  5)   

ผลการดําเนนิงานไดระดับ 5 

8. อัตราการสํารองยาในคลงัเวชภัณฑโดยเฉลีย่ของสถานบริการ (เปาหมาย <3 เดอืน)   

ผลการดําเนนิงานได 1.2  

9. ระดับความสําเร็จของ  การพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ (เปาหมายระดับ  5)   

ผลการดําเนนิงานไดระดับ 5 

10. รอยละของบคุลากรไดรับการพัฒนาการดานสขุภาพจิตและพัฒนาการเด็ก  
(เปาหมายรอยละ 100)   

ผลการดําเนนิงานไดรอยละ 100 

11. รอยละของบคุลากรมีความรูความสามารถในการจัดการภาวะวิกฤติสขุภาพจิต  
(เปาหมายรอยละ 100)   

ผลการดําเนนิงานไดรอยละ 92 

12. คะแนนเฉลีย่ถวงน้ําหนักในการดําเนินงานเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะดานการบริหารทรัพยากร
บุคคลของหนวยงาน HR Scorecard (เปาหมายระดับ  5)   

ผลการดําเนนิงานไดระดับ 5 

13. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมชิอบ (เปาหมายระดับ  5)   

ผลการดําเนนิงานไดระดับ 5 

14. ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายใน (เปาหมายระดับ  5)   

ผลการดําเนนิงานไดระดับ 5 

15. รอยละของผลการดําเนินกิจกรรมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดในแผนปฏิบตักิารของหนวยงาน 
(เปาหมายระดับ  5)   

ผลการดําเนนิงานไดระดับ 5 

******************** 
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ผลการปฏิบัติราชการภายใต 

แผนปฏิบัตงิานประจําป 2556 
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ผลการปฏบิัตริาชการภายใตแผนปฏบิัตงิาน ประจําปงบประมาณ 2556 

ผลการบรกิารสุขภาพจติและพัฒนาการเด็ก 
 

งาน/กิจกรรม หนวยนบั 
ปงบประมาณ 

ป 2554 ป 2555 ป 2556 

งานบรกิารผูปวยนอก 

ผูปวยนอกรับการรักษา 

   -ผูปวยนอกเกา 

   -ผูปวยนอกใหม 

   -จํานวนผูปวยนอกเฉลี่ยตอวัน 

   -ผูปวยรับบริการรักษานอกเวลาราชการ 

   -การรับผูปวยกลับเพ่ือรับการรักษาตอ (Refer) 

   -ผูปวยมใีบ Refer และผูปวยรับ Refer ซ้ํา 

   -ผูปวยฉุกเฉนิ 

   -ผูปวยตามโครงการประกันสขุภาพ 

งานบรกิารผูปวยใน         

   -ยอดยกมาเดอืนท่ีแลว       

   -ผูปวยท่ีแพทยรับไวรักษา                      

   -รับคร้ังแรก                         

   -รับคร้ังรอง  

   -จํานวนวันผูปวยจําหนาย         

   -จํานวนผูปวยอยูในโรงพยาบาล 

จํานวนผูปวยจําหนาย      

   -จํานวนผูปวยถงึแกกรรม 

   -จํานวนผูปวยระบบสงตอ 

จํานวนผูปวยท่ีจําหนายโดยสาเหตุการ Refer 

   -เพื่อไปโรงพยาบาลทางกาย 

    -เพ่ือไปโรงพยาบาลทางจิตเวช 

    -เพ่ือไปรักษาใกลบาน 

 

คร้ัง 

คร้ัง 

คน 

คร้ัง 

คร้ัง 

คร้ัง 

คร้ัง 

คร้ัง 

คร้ัง 

 

คน 

คร้ัง 

คร้ัง 

คร้ัง 

วัน  

วัน 

คร้ัง 

ราย 

ราย 

คร้ัง 

คร้ัง 

คร้ัง 

คร้ัง 

 

35,153 

33,317 

1,836 

96 

13,000 

1,197 

27,921 

0 

5,177 

 

1,302 

2,697 

432 

2,265 

36,309 

36,633 

2,690 

0 

1,197 

685 

685 

0 

0 

 

35,495 

33,276 

2,219 

97 

15,935 

32,774 

1,615 

0 

6,821 

 

1,279 

2,583 

387 

2,196 

36,656 

37,437 

2,433 

0 

0 

293 

284 

0 

9 

 

 

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 
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ตารางท่ี 1 จํานวนผูปวยนอกท่ีมารับบริการท่ีสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร 

    ประจําปงบประมาณ 2556 จําแนกตาม 10 โรคแรก 

 

ลําดับ รหัสโรค ชือ่โรค 
จํานวน 

(ราย) 
รอยละ 

1 F840 Childhood autism 19,732 31.76 

2 F900 Disturbance of activity and attention 8,911 29.08 

3 G809 Infantile cerebral palsy, unspecified 2,942 9.60 

4 F813 Mixed disorder of scholastic skills 2,854 9.31 

5 F83 Mixed specific developmental disorders 1,937 6.32 

6 Q900 Trisomy 21, meiotic nondisjunction 1,255 4.10 

7 F798 Unspec mental retardation 1,032 3.37 

8 F848 Other pervasive developmental disorders 884 2.89 

9 G403 Generalized idiopathic epilepsy and epileptic 

syndromes 

723 2.36 

10 F801 Expressive language disorder 369 1.20 

 
 

Total 40,639 100 

 

จากตารางท่ี 1 พบวาผูปวยนอกทีม่ารับบริการท่ีสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร  ประจําปงบ  

ประมาณ 2556 จําแนกตามโรคแรกที่ไดรับการวนิิจฉยัจากแพทย มากท่ีสดุคอื Childhood autism 

(F840) คิดเปนรอยละ 31.76 รองลงมาไดแกโรคสมาธสิั้น (F900) คิดเปนรอยละ 29.08 อันดับสาม

ไดแกโรคสมองพิการ ( G809 ) คดิเปนรอยละ 9.60 
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ตารางท่ี 2  จํานวนผูปวยในท่ีมารับบริการท่ีสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร   

     ประจําปงบประมาณ 2556 

 

ลําดับท่ี รหัสโรค ชือ่โรค 
จํานวน 

(ราย) 
รอยละ 

1 F840 Childhood autism 936 62.48 

2 G809 Infantile cerebral palsy, unspecified 219 14.62 

3 F83 Mixed specific developmental disorders 218 14.55 

4 G403 Generalized idiopathic epilepsy and epileptic 

syndromes 

35 2.34 

5  G800 Spastic cerebral palsy 24 1.60 

6 F848 Other pervasive developmental disorders 16 1.07 

7 Q900 Trisomy 21, meiotic nondisjunction 16 1.07 

8 F842 Rett’s syndrome 14 0.93 

9 F900 Disturbance of activity and attention 11 0.73 

10 F801 Expressive language disorder 9 0.60 

  

Total 1,498 100 

 

จากตารางท่ี 2 พบวาผูปวยในจําหนายที่มารับบริการท่ีสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทรประจําป

งบประมาณ 2556 จําแนกตามโรคแรกท่ีไดรับการวินิจฉัยจากแพทย มากท่ีสุดคือChildhood autism 

(F840) คดิเปนรอยละ 62.48  รองลงมาไดแก สมองพิการ (G809) คิดเปนรอยละ 14.62  อันดับสาม

ไดแก  พัฒนาการลาชา  (F83) คิดเปนรอยละ 14.55 
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ตารางท่ี  3  ขอมลูการใหบริการผูปวยในท่ีสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทรประจําปงบประมาณ  

               2556 

 

รายการ หนวย จํานวน 

จํานวนเตียงท้ังหมด  (Hospital Bed) เตยีง 60 

จํานวนผูปวยรับไวรักษา ราย 2,805 

     คร้ังแรก คน 362 

     คร้ังรอง ราย 2,443 

จํานวนผูปวยรับไวรักษาแยกตามเพศ ราย 2,805 

     ชาย ราย 1,344 

     หญิง ราย 1,461 

ผูปวยจําหนาย  ราย 2,760 

     ชาย ราย 1,334 

     หญิง ราย 1,424 

จํานวนวันผูปวยใน  (Patient Day) วัน 36,900 

จํานวนวันผูปวยในจําหนาย (Discharge Patient Day) วัน 37,521 

อัตราการครองเตียง (Bed Occupancy Rate) เปอรเซน็ต 168.49 

อัตราผูปวยตอเตียง (Turn Over of Bed) ราย 44.5 

ผูปวยในเฉลี่ยตอวัน ราย 101.36 

จํานวนวันนอนเฉลี่ยตอคน วัน 13.37 

จํานวนผูปวยในท้ังหมด ราย 4,047 

 

จากตารางท่ี 3  งานบริการผูปวยในรับผูปวยไวรักษาในโรงพยาบาลท้ังสิ้น 2,805  ราย  เปนผูปวย

นอนโรงพยาบาลคร้ังแรก  362  คน   รับไวคร้ังรอง 2,443 ราย  เป ็นเพศชาย 1,344 ราย เพศหญงิ 

1,461 ราย สวนผูปวยจําหนายมท้ัีงสิ้น 2,760 ราย  เพศชาย  1,334  ราย เพศหญิง 1,424 ราย  

จํานวนวันนอนเฉลี่ยตอคน 13.37 วัน อัตราการครองเตียงคิดเปน 168.49  เปอรเซ็นต มผีูปวยเฉลี่ย

ตอวัน 101.36 ราย 
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ผลการดําเนนิงานสงเสรมิพัฒนาการเด็ก 

การดําเนินงานสงเสริมพัฒนาการเด็กของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทรเปนงาน

บําบัดรักษาและบริการเฉพาะทางสําหรับเด็กท่ีมีพัฒนาการลาชา โดยมีกิจกรรม 5 กิจกรรม ระหวาง

ปงบประมาณ 2555 – 2556 ดังนี้ 
 

กิจกรรม หนวยนบั 
ปงบประมาณ 

2554 2555 2556 

1.ตรวจวนิิจฉยัและประเมนิ

พัฒนาการ 

ราย 17,333 16,869 13,322 

2.สงเสริมพัฒนาการ 

     -  รายบุคคล 

     -  รายกลุม 

 

ราย 

คร้ัง/ราย 

 

35,410 

1,146/13,133 

 

29,188 

1,203/13,077 

 

32,495 

2,100/14,732 

3.ใหคําปรึกษาแนะนําแกครอบครัว

ในเร่ืองพัฒนาการของเด็ก 

คร้ัง / ราย 18,144/18,144 14,233/18,279 13,756/14723 

4.การใหความรู  

ดานสงเสริมพัฒนาการเด็ก 

คร้ัง / ราย 3,907/11,189 6,578/14,689 6,789/15,114 

5.การประสานกับชุมชน / องคกรท่ี

เกี่ยวของในเร่ืองของ 

การสงเสริมพัฒนาการเด็ก 

คร้ัง / ราย 164/164 170/189 277/277 

 

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

จําแนกเปนการใหบรกิารฟนฟูสมรรถภาพดานตาง ๆ ดังนี้ 

งานฟนฟูสมรรถภาพ หนวยนบั 
ปงบประมาณ 

2554 2555 2556 

1.การประเมนิสมรรถภาพ คร้ัง/ราย 16,880/16,880 7,527/7,527 13,005/13,005 

2.ทางการแพทย รวม 22,026/22,021 24,440/24,142 16,982/16,982 

- อาชวีะบําบัด 

- กายภาพบําบัด 

- อรรถบําบัด 

- ดนตรีบําบัด 

คร้ัง/ราย 

คร้ัง/ราย 

คร้ัง/ราย 

คร้ัง/ราย 

12,040/12,040 

4,645/4,645 

4,163/4,163 

1,178/1,173 

12,019/12,019 

5,239/5,239 

4,095/4,095 

3,087/2,789 

8,591/7,960 

5,318/4,977 

3,073/2,859 

3,046/1,401 

3.ทางสังคม รวม 933/31,137 986/32,909 949/34,192 

- บันเทิงบําบัด 

- ศลิปกรรมบําบัด 

- ทักษะการดูแลตนเอง 

- ทักษะทางสังคม 

- ทักษะการใชชวีติในชมุชน 

คร้ัง/ราย 

คร้ัง/ราย 

คร้ัง/ราย 

คร้ัง/ราย 

คร้ัง/ราย 

241/9,085 

83/692 

243/2,696 

366/18,664 

0/0 

300/10,988 

71/737 

263/3879 

352/17,305 

0/0 

245/12,240 

48/510 

245/2,325 

411/19,117 

0/0 

4.ทางการศกึษา รวม 11,406/11,406 11,470/11,852 11,206/12,861 

- การศกึษาพเิศษ 

- การสงเสริมการศกึษา 

- ดนตรีบําบัด 

คร้ัง/ราย 

คร้ัง/ราย 

คร้ัง/ราย 

11,395/11,395 

11/11 

0/0 

11,470/11,852 

0/0 

0/0 

11,206/12,861 

0/0 

0/0 

5.ทางอาชพี รวม 1,242/1,242 1,419/1,526 1,209/1,616 

- อุตสาหกรรม/หถัตกรรม/                    

การฝกอาชพี 

- อาชพีอื่น ๆ   

- กลุมบําบัดอื่นๆ 

คร้ัง/ราย 

 

คร้ัง/ราย 

คร้ัง/ราย 

30/30 

 

1,211/1,211 

1/6 

0/0 

 

1,419/1,526 

0/0 

0/0 

 

1,209/1,616 

0/0 

6.การฟนฟูผูปวยในชมุชน คร้ัง/ราย 3/26 39/81 6/10 

7.ติดตามเย่ียมบานหลัง

จําหนาย 

คร้ัง/ราย 30/30 99/99 0/0 
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ผลการใหบรกิารคลินกิคลายเครยีด 

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครนิทร 

 

 ปงบประมาณ 2556 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร โดยกลุมงานจิตวิทยาไดใหบริการ

คลนิิกคลายเครียด สรุปผลการปฏบัิตงิาน ดังนี้ 

1. จํานวนผูมารับบริการ 

ตารางแสดงจํานวนและรอยละผูมารับบริการคลินกิคลายเครียดจําแนกตามเพศ 

 

เพศ 
ผูมารับบรกิารคลินิกคลายเครยีด  

จํานวน (ราย) รอยละ 

ชาย 255 68.73 

หญิง 116 31.27 

รวม 371 100.00 

 

2. ลักษณะปญหาของผูมารับบริการ 

ตารางแสดงลักษณะปญหาของผูมารับบริการ 

ลักษณะปญหาท่ีรับบรกิาร 
การใหบรกิารคลินกิคลายเครยีด  

จํานวน (ครั้ง) รอยละ 

1. ปญหาดานครอบครัว 42 11.32 

2. ปญหาการเจ็บปวย - - 

3. ปญหาการปรับตัว 316 85.18 

4. ปญหาดานการเรียน - - 

5. ปญหาปญหาการทํางาน - - 

6.ปญหาดานเศรษฐกจิ - - 

6. ปญหาปญหาการฆาตัวตาย - - 

7. ปญหาสขุภาพจติอื่นๆ 13 3.50 

รวม  100.00 
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3. ประเภทของการใหบริการ 

ตารางแสดงจํานวนและรอยละของผูรับบริการคลินิกคลายเครียดจําแนกตามการใหบริการ 

ประเภทของการใหบรกิาร 
การใหบรกิารคลินกิคลายเครยีด  

จํานวน (ครั้ง) รอยละ 

1. จิตบําบัด 102 27.49 

2. การฝกผอนคลายกลามเนื้อและจติใจ 19 5.12 

3. อื่น ๆ (Play Therapy , NLP) 250 67.39 

รวม 371 100.00 

 

จากตารางนําเสนอดานบนพบวา ปงบประมาณ 2556 ผูมารับบริการคลินิกคลายเครียดของ  

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทรมจํีานวนท้ังสิ้น   371 ราย สวนมากเปนเพศชาย เมือ่พจิารณา

ลักษณะของปญหาของผูมารับบริการ พบวา สวนมากผูรับบริการมคิีดเปนรอยปญหาการปรับตัวละ 

85.18   รองลงมาคือปญหาดานครอบครัวและปญหาสขุภาพจติอืน่ๆ คิดเปนรอยละ 11.32  และ 3.50   

ตามลําดับ 

 การใหบริการคลนิกิคลายเครียด ในปงบประมาณ 2555 พบวา ประเภทของการของ การ

ใหบริการสวนมากเปนการใหบริการการบําบัดแบบเลน (Play Therapy) และ NLP คิดเปนรอยละ 

67.39 รองลงมาคอื จิตบําบดั และ ฝกผอน คลายกลามเนื้อและ จิตใจคิดเปนรอยละ 27.49 และ 5.12 

ตามลําดับ  
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กลุมพัฒนาสุขภาพจติชมุชน 

งานสุขภาพจติชุมชน 
 

กิจกรรม หนวยนบั 
ผลการดําเนนิงาน 

ป 2554 ป 2555 ป 2556 

การใหบรกิารสุขภาพจติในชมุชน     

ใหความรูสขุภาพจิตแกประชาชนท่ัวไป คร้ัง / ราย 19/1,345 22/1,615 18/1,392 

ใหความรูแกกลุมเสี่ยง คร้ัง / ราย 6/693 18/2,778 6/64 

ใหบริการปรึกษาปญหาสุขภาพจิต     

-  รายบุคคล ราย 51 58 49 

-  รายกลุม คร้ัง / ราย 1/40 20/462 2/140 

ใหบริการตรวจรักษาผูมปีญหาสขุภาพจิตผูปวยจิตเวช คร้ัง / ราย 9/183 20/81 14/195 

ตดิตามดแูลผูปวยในชมุชน ราย 56 109 21 

การออกหนวยบริการสขุภาพจิตในชมุชน คร้ัง / ราย 8/156 21/379 2/191 

ตดิตอประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ คร้ัง 261 140/98 595 

จัดประชมุเครือขาย คร้ัง 2 1 1 
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งานประชาสัมพันธ 

กิจกรรม หนวยนบั 
ผลการดําเนินงาน 

ป 2554 ป 2555 ป 2556 

การสงเสรมิสุขภาพจติและปองกันปญหา

สุขภาพจติ 
    

การจัดทําคูมอื เร่ือง/เลม 0/0 1/1,000 3/3,000 

การผลิตเทคโนโลยดีานสุขภาพจติ     

การผลิตส่ือ     

-  สปอตวทิยุ เร่ือง/ชุด 20/20 0/0 11/33 

-  สตกิเกอร เร่ือง/แผน 0/0 4/10 1/20 

-  บทความ เร่ือง/ชุด 0/0 0/0 110/110 

-  แผนพับ เร่ือง/แผน 14/70,000 110/21,045 67/63,055 

-  โปสเตอร เร่ือง/แผน 6/10 7/23 14/362 

-  ชุดนทิรรศการ เร่ือง/ชุด 1/3 3/3 2/7 

-  VCD เร่ือง/แผน 2/2 4/91 20/28 

การเผยแพรความรูสุขภาพจติ     

การเผยแพรผานส่ือสารมวลชน     

-  วทิยุ เร่ือง/คร้ัง 42/42 142/142 110/132 

-  โทรทัศน เร่ือง/คร้ัง 2/2 2/2 0/0 

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

-  เสยีงตามสาย เร่ือง/คร้ัง 1/1 0/0 0/0 

การเผยแพรขาว     

-  การจัดแถลงขาว เร่ือง/คร้ัง 6/6 1/1 0/0 

-  การเผยแพรขาวผาน นสพ./วิทยุ/โทรทัศน เร่ือง/คร้ัง 13/13 32/32 211/233 

การรณรงค     

-  การจัดนทิรรศการ เร่ือง/คร้ัง 10/10 13/13 8/8 
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งานประชาสัมพันธ 

กิจกรรม หนวยนบั 
ผลการดําเนินงาน 

ป 2554 ป 2555 ป 2556 

การสนับสนุนสื่อตาง ๆ แกหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

-  เทปเสียง เร่ือง/ตลับ 0/0 0/0 4/14 

-  แผนพับ เร่ือง/ชุด 137/29,125 110/19,045 53/8,441 

-  โปสเตอร เร่ือง/แผน 8/249 8/2023 11/358 

-  ชุดนทิรรศการ เร่ือง/แผน 0/0 - 2/7 

-  สปอตวทิยุ เร่ือง/ชุด 20/20 - 10/10 

-  VCD เร่ือง/แผน 44/226 5/1,091 20/22 

-  หนังสอื จํานวนพิมพ 17 6/5 40/20 

-  คูมอืความรู เลม/เร่ือง 27/20 1/1,000 3/3,000 

-  สติ๊กเกอร เร่ือง/แผน 9/126 4/10 0/0 

-  แบบประเมนิเชาวปญญาเดก็ – ผูใหญ เร่ือง/แผน 2/80 0/0 0/0 

-  ปร๊ินงานส ี เร่ือง/แผน 20/499 4/100 117/78 

-  คูมอื IQ , EQ เร่ือง/แผน 8/73 0/0 0/0 

 

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

กจิกรรม หนวยนบั ผลการดําเนนิงาน 

งานบรกิารผูปวยนอก  ป 2554 ป 2555 ป 2556 

-  ผูปวยนอกใหม คน 1,836 2,219 3,309 

-  ผูปวยนอกเกา คร้ัง 33,317 33,276 34,937 

-  ผูปวยพบแพทย คร้ัง 30,817 32,257 24,140 

 ผูปวยรับบริการรักษานอกเวลาราชการ คร้ัง 13,000 15,935 28,109 

การสงผูปวยกลับเพ่ือรับการรักษาตอ (Refer) คร้ัง 1,197 1,615 - 

การรับผูปวยนอกเพ่ือตรวจรักษาตอ (Refer) คร้ัง 33,098 32,774 34,537 

-  ผูปวยมใีบ Referและผูปวยรับ Refer ซ้ํา คร้ัง 27,921 23,314 27,448 

-  ผูปวยฉุกเฉนิ คร้ัง 0 2 0 

-  ผูปวยตามโครงการประกันสุขภาพ คร้ัง 5,177 6,821 6,842 

ระบบโครงการคลินิกพิเศษ     

-คลนิกิสงเสริมพัฒนาการเด็ก คร้ัง 4,065 4,148 5,270 

-คลนิกิคลายเครียด คร้ัง 83 570 352 

-การใหบริการปรึกษาปญหาสุขภาพจิตทางโทรศัพท คร้ัง 1,150 3,123 1,493 

-คลนิกิครอบครัวสขุสันต คร้ัง 144 139 - 

-คลนิกิการวนิิจฉัยออทิสตกิดวย  ADOS คร้ัง 24 67 82 

-คลนิกิหอง Alpha chamber คร้ัง 254 5 - 

-คลนิกิบูรณาการประสาทสัมผัส  คร้ัง 1,013 821 780 

-คลนิกิฝงเขม็ คร้ัง 1,245 972 1,104 
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กลุมบรกิารทางการแพทย 

กิจกรรม หนวยนบั ผลการดําเนนิงาน 

งานบรกิารผูปวยนอก  ป 2554 ป 2555 ป 2556 

งานบําบัดรักษาและบรกิารเฉพาะทางงานจติเวชเด็กและวัยรุน    

-  การใหบริการปรึกษา ราย 10 242 280 

-  พฤตกิรรมบําบัด คร้ัง/ราย 4,060/4,524 3,945/5,165 1,202/1,316 

-  ฝกทักษะพิเศษ คร้ัง/ราย 0/0 37/74 0/0 

-  จติบําบัดรายบุคคล ราย 28 135 368 

-  กลุมจิตบําบัด คร้ัง/ราย 0/0 0/0 0/0 

-  ครอบครัวบําบัด คร้ัง/ราย 21/49 100/303 117/304 

งานบรกิารผูปวยใน     

ผูปวยรับไวรักษา คร้ัง 2,697 2,583 2,627 

-  รับคร้ังแรก คน 432 387 362 

-  รับคร้ังรอง คร้ัง 2,265 2,196 2,443 

-  จํานวนวันผูปวยจําหนาย วัน 36,309 36,656 36,900 

-  จํานวนวันผูปวยอยูในโรงพยาบาล วัน 36,633 37,437 37,521 

จํานวนผูปวยจําหนาย คร้ัง 2,690 2,433 2,760 

จํานวนผูปวยท่ีจําหนายโดยสาเหตกุาร Refer คร้ัง 7 293 - 

งานการพยาบาลจิตเวชและประสาทวทิยา     

ประเมนิภาวะสุขภาพเพ่ือการวินิจฉัยทางการพยาบาล ราย 18,664 17,376 16,306 

การคัดกรองผูปวยเพ่ือใหบริการรักษาตาม

ประเภทผูปวย 
    

-  วิกฤต ราย 3,931 4,471 4,823 

-  ฉุกเฉนิ ราย 0 0 0 

-  แรกรับ ราย 6,179 3,460 4,615 

-  เรงรัดบําบัด ราย 5,962 6,117 6,015 

 

 

 

 



 53 

กลุมบรกิารทางการแพทย 

กิจกรรม หนวยนบั ผลการดําเนนิงาน 

  ป 2554 ป 2555 ป 2556 

งานบรกิารผูปวยใน     

- บําบัดระยะยาว ราย 2,755 3,277 2,291 

การรักษาทางกาย คร้ัง/ราย 3,917/2,460 2,303 2,565/1,826 

การปฏบิัติเพ่ือการบําบัดทางจติ     

-รายกลุม คร้ัง/ราย 0/0 23/232 24/203 

- ประสานกับชมุชนองคกรท่ีเกี่ยวของ คร้ัง/ราย 147/147 75/75 68/68 

ทันตกรรม     

งานบริการผูปวยในทันตกรรม ราย/งาน 592/2,596 546/2,132 562/1,692 

งานบริการผูปวยนอกทันตกรรม ราย/งาน 1,213/5,022 1,221/3,679 1,129/2,669 

งานสงเสริมและปองกัน คน/คร้ัง 1,805/3,134 1,588/2,674 1,591/2,378 

จติวทิยา     

- ตรวจเชาวปญญา ราย 1,123 1,101 1,324 

- ตรวจบุคลกิภาพ ราย 104 26 53 

- ตรวจพัฒนาการ ราย 34 29 1 
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กลุมบรกิารทางการแพทย 

กิจกรรม หนวยนับ ผลการดําเนนิงาน 

  ป 2554 ป 2555 ป 2556 

งานนติจิติเวช     

- การใหคําปรึกษาทางนิตจิิตเวช ราย 1 20 21 

- งานตรวจวนิิจฉัย ราย 3 17 21 

- ประชุมทีม คร้ัง/ราย 4/5 27 24 

- สรุปรายงานจากทีม ราย 3 18 24 

- การใหความเห็นหรือการออกใหรับรอง ราย 3 15 4 

งานสังคมสงเคราะหจติเวช     

งานตรวจวินจิฉัยทางสังคมสงเคราะหจติเวช  

มปีญหาทางสังคม 
    

1.  ปญหาสถานการณของตัวบุคคลท่ีเปน 

     อุปสรรคตอการดูแลสขุภาพ 
ราย 38 102 930 

2.  ปญหาเกี่ยวกับการศกึษา ราย 208 1,913 313 

3.  ปญหาการเงิน ราย 268 120 243 

4.  ปญหาเกี่ยวกับการดูแลผูปวยหรือคนทุพล

ภาพภายในครอบครัว 
ราย 249 152 115 

5.  ปญหาทางสังคมจิตใจ ราย 155 302 154 

6.  ความแตกแยกในครอบครัว ราย 7 6 44 

7.  ปญหาระหวางพอ แม ลกู ราย 175 269 51 

8.  ปญหาอื่น ๆ ราย 2 11 82 

งานบําบัดทางสังคมสงเคราะหจติเวช     

รายบุคคล     

-  ผูปวย ราย 129 303 324 

-  ญาต ิ ราย 266 210 308 
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กลุมบรกิารทางการแพทย 

 

กิจกรรม หนวยนับ ผลการดําเนนิงาน 

  ป 2554 ป 2555 ป 2556 

การปฏบิัติเพ่ือการบําบัดทางจติ     

-  รายกลุม คร้ัง/ราย 15/115 14/192 0/0 

-  ครอบครัว / คูสมรส คร้ัง/ราย 56/128 94/166 84/129 

งานสังคมสงเคราะหจติเวชชมุชนดานการ

บําบัดรักษาฟนฟูชุมชน 
    

- การเตรียมครอบครัว,ชมุชนกอนจําหนาย

ผูปวย 
คร้ัง/ราย 60/69 62/88 41/66 

- การบําบัดและฟนฟูสมรรถภาพในชมุชน คร้ัง/ราย 10/27 24/1,265 20/32 

-ดานปองกนัปญหาสุขภาพจติและโรคทางจติเวช

ในกลุมเสี่ยง 
คร้ัง/ราย 16/1,169 10/408 27/756 

ดานสงเสรมิสุขภาพจติในชุมชน คร้ัง/ราย 15/569 8/330 9/333 

งานจัดการทรัพยากรสังคมและการพิทักษสทิธิ ์     

- การจัดการทรัพยากรทางสังคม คร้ัง/ราย 893/931 561/901 268/581 

- การพทัิกษสทิธ์ิ / การสบืพยานเดก็ ราย 476 441/2 78/346 

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 หนวยนบั ผลการดําเนนิงาน 

  ป 2554 ป 2555 ป 2556 

งานพยาธิวทิยาและชันสูตรสาธารณสุข     

1.  งานชันสูตรสาธารณสุข     

-  งานโลหติวทิยา ตัวอยาง 175 44 86 

-  งานคุมกันวิทยาคลินกิ ตัวอยาง 2 0 0 

-  งานจุลชวีวทิยาคลนิิก ตัวอยาง 0 0 0 

-  งานเคมคีลินกิ ตัวอยาง 224 67 106 

-  งานจุลทรรศนะศาสตรคลนิกิ ตัวอยาง 286 130 117 

-  งานประเมนิคุณภาพการตรวจ

หองปฏบัิตกิารโดยองคกรภายนอก 
ตัวอยาง 15 4 0 

-  การตรวจฮอรโมน ตัวอยาง 92 48 76 

-  การตรวจทางพันธุศาสตร ตัวอยาง 27 0 0 

-  การตรวจระดับยา ตัวอยาง 0 9 48 

-  การตรวจอื่น ๆ ตัวอยาง 0 32 68 

3.  งานชันสตูรอื่น ๆ      

-  งานบริการตรวจเก็บสิ่งสงตรวจ คร้ัง 140 72 87 

-  งานใหคําปรึกษาทางวทิยาศาสตร คร้ัง 159 63 75 

-  งานชนัสูตรชุมชน ตัวอยาง 0 71 0 

ศูนยสาธติพัฒนาการเด็กเล็ก     

- เดก็มารับบริการ (2 เดอืน – 3 ป) คร้ัง/คน 4,038/241 4,158/251 4,682/272 

งานสงเสรมิพัฒนาการ     

ประเมนิพัฒนาการรายเดือน คร้ัง 188 229 240 

สงเสริมพัฒนาการรายบุคคล คร้ัง/คน 4,038/241 5,181/674 8,856/2,535 

ใหคําปรึกษาแกครอบครัวเร่ืองพัฒนาการ 

และสขุภาพจติเด็ก 
คร้ัง 35 38 34 

ใหคําแนะนํา/สขุศกึษา คร้ัง 172 272 211 
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กลุมบรกิารทางการแพทย 

กจิกรรม หนวยนบั ผลการดําเนินงาน 

  ป 2554 ป 2555 ป 2556 

งานบรกิารทางการพยาบาล     

เตรียมเดก็/ชวยแพทยตรวจ คร้ัง 123 187 113 

ใหยาทางปาก คร้ัง 637 1,288 980 

วัดสัญญาณชพี คร้ัง 124 148 125 

เช็คตัวเพือ่ลดไข คร้ัง 124 139 132 

ทําแผล/ทายา คร้ัง 23 1 5 

ประคบเย็น/รอน คร้ัง 15 1 10 

ดูแลเด็กปวยตามอาการ คน 1,372 1,577 1,975 

กลุมกจิกรรมสงเสรมิพัฒนาการ     

กลามเนื้อมัดใหญ คร้ัง/คน 419/2,500 534/2,626 304/1,315 

กลามเนื้อมัดเลก็และสตปิญญา คร้ัง/ 833/4,532 757/3,226 320/1,204 

ความเขาใจภาษา คร้ัง/คน 590/4,038 730/3,327 322/1,390 

การใชภาษา คร้ัง/คน 590/4.038 642/3,500 295/1,229 

การชวยเหลอืตนเองและสังคม คร้ัง/ 499/3,008 754/2,690 292/1,292 
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กลุมบริการทางการแพทย 

กิจกรรม หนวยนบั ผลการดําเนนิงาน 

  ป 2554 ป 2555 ป 2556 

งานประสาทวทิยา     

-งานตรวจคลื่นสมอง (EEG) ราย 7 0 0 

-งานตรวจคลื่นหัวใจ (EKG) ราย 0 0 0 

-งานกระตุนการไหลเวียนโลหติในสมอง(HEG) ราย 350 210 186 

-งานฝงเขม็ ราย 1,245 861 1,104 

งานเภสัชกรรม     

 ผูปวยนอก ใบสั่งยา 9,485 9,338 9,789 

 จํานวน(ขนาน) 11,247 15,475 17,780 

 มูลคา(บาท) 10,697,277 13,165,877 13,953,856 

 ผูปวยใน       

-  รายบุคคล ใบสั่งยา 2,722 2,132 2,026 

 จํานวน(ขนาน) 3,482 3,672 3,356 

 มูลคา(บาท) 894,568 574,407 548,278 

งานบรบิาลทางเภสัชกรรม     

การใหคําปรึกษาดานยาแกผูปวย     

-  ผูปวยนอก ราย 1,857 1,396 1,574 

-  ผูปวยใน ราย 505 384 458 

อาการอนัไมพึงประสงคจากการใชยา (ADR) ราย 183 64 92 

การตดิตามปญหาจากการใชยาในผูปวยเฉพาะ

ราย (DRP) 
 0 30 0 

-  Medication error คร้ัง 0 0 0 
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กลุมบรกิารทางการแพทย 

กิจกรรม หนวยนบั ผลการดําเนนิงาน 

  ป 2554 ป 2555 ป 2556 

แบงบรรจุยา (Prepack)     

-  ยาเม็ด เม็ด /Pack 
183,700/ 

5,390 

210,300/ 

5,370 

169,000/ 

3,915 

บรกิารขอมูลขาวสารดานยา     

-  ตอบคําถาม/ปญหาบุคลากรทางการแพทย/

ประชาชน 
คร้ัง 686 681 591 

-  เผยแพร/ใหความรูเกี่ยวกับยาแกผูปวยและ

ประชาชนโดยแผนพับ 
เร่ือง/แผน 33/2,591 36 / 3,099 32/2,788 

งานหองสมุดของเลน     

ผูรับบริการหองสมุดของเลน     

- ผูรับบริการรายเกา ราย 4,937 2,945 3,129 

- ผูรับบริการรายใหม คน 1,610 1,074 2,036 

- สมัครสมาชกิใหม  คน 171 118 184 

- คนควาสือ่อุปกรณ/ของเลน ราย 6,341 3,814 4,891 

- ใหคําแนะนํา/ขอมูลเกี่ยวกับสือ่อุปกรณ ราย 3,293 2,301 3,456 

- ยืมสือ่อุปกรณ ราย 1,023 566 698 

- คืนสือ่อุปกรณ ราย 897 571 597 

- ประเมนิความพงึพอใจงานหองสมดุของเลน รอยละ 90 90  

- การจัดหาสือ่อุปกรณ  คร้ัง 0 2 0 
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สวนที่ 3 

รายงานการเงนิ 
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รายงานวเิคราะหงบการเงินเปรยีบเทียบปงบประมาณ 2555 กับปงบประมาณ 2556 

 

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร 
 

จากการบันทึกบัญชใีนระบบเกณฑคงคางของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทรประจําป

งบประมาณ 2556  สามารถวเิคราะหงบการเงินเปรียบเทียบไดดังตอไปนี้ 
 

1. วเิคราะหงบแสดงฐานะทางการเงินของสถาบันฯ ประจําปงบประมาณ 2556 (งวด 12 เดอืน) 

สรุปไดดังนี ้

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ป 2556 เพ่ิมสูงกวาป 2555  เนื่องจากมีการรับชําระหนี้

ของป 2555 จากลูกหนี้บัตรทองของ สปสช. ไดตามระบบเหมาจาย   

สนิทรัพยไมหมุนเวยีน ป 2556 เพ่ิมสูงขึ้นกวาป 2555 คิดเปนรอยละ 76.9 จะเห็นไดวาเพ่ิม

สูงขึ้นอยางมากเนื่องมาจากไดมกีารกอสรางอาคารเทพรัตนราชสุดา ตอเนื่องมาตัง้แตป 2554 

เจาหนี้ ป 2556 เพ่ิมสูงขึ้นกวาป 2555 คิดเปนรอยละ 0.8 เนื่องจากมกีารเบิกจายคาใชจาย

ปลายปงบประมาณ ทําใหไมทันตอการเบิกจายแกภาคการคาภายนอก และรวมไปถึงคาใชจายดาน

สาธารณูปโภคดวย 

 
 

2. วเิคราะหงบรายไดและคาใชจายของสถาบันฯ ประจําปงบประมาณ 2556 (งวด 12 เดอืน)

สรุปไดดังนี ้

รายไดจากเงินงบประมาณ ป 2556 เพ่ิมสูงกวาป 2555 คดิเปนรอยละ 65.7 เนื่องจากไดรับ

เงินงบประมาณสนับสนุนที่เพ่ิมขึ้นจากการกอสรางอาคารอาคารเทพรัตนราชสุดา  

รายไดจากการขายสนิคาและบริการ ป 2556 เพ่ิมกวาป 2555 คดิเปนรอยละ 33  เนื่องจาก

มกีารใหบริการและเพ่ิมกจิกรรมการรักษามากขึ้น 

คาใชจายการการดําเนินงาน ในสวนของคาใชจายบุคลากร ป 2556 ลดลงกวาป 2555 อยาง

มาก คดิเปนรอยละ 8.1   เนื่องจากการมกีารจายเงินเดือนขาราชการผานระบบจายตรงกรมบัญชกีลาง   

คาวัสดุ  คาใชสอย และคาสาธารณูปโภค ป 2556 ลดลงกวา ป 2555 รอยละ 19.6 

เนื่องมาจากในป 2556 มีการจายคาตอบแทนแกผู ท่ีปฏิบัติงานในหนวยบริการของกระทรวง

สาธารณสุข แค 6 เดือน(ต.ค.55 - มี.ค.56 )     ซึ่ง 6 เดอืนหลัง ยังไมมกีารจายคาตอบแทนเนื่องจาก

มกีารเปลี่ยนระบบการจายคาตอบแทนเปนระบบคาตอบแทนตามผลการปฏบัิตงิาน (P4P) ซึ่งยังไมไดมี

การอนุมัตใิหจายคาตอบแทนได 
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3. วิเคราะหอัตราสวนทางการเงินของสถาบันฯ ประจําปงบประมาณ 2556 (งวด 12 เดือน)  

สรุปไดดังนี ้

3.1 อัตราสวนเงินทุนหมุนเวยีน(Current Ratio) สถาบันฯ มสีภาพคลองทางการเงินท่ีดมีภีาระ

หนี้สนิต่ําเนื่องจากมกีารชําระหนี้ตามกําหนดเวลา มสีนิทรัพยหมุนเวียนสูงกวาหนี้สนิหมุนเวยีนถงึ 

16.65 เทา  

3.2 เงินทุนสํารองสุทธิ (Net Working Capital) สถาบันฯ มสีถานะทางการเงินท่ีมั่นคง มีเงินทุน

สํารองสุทธิสูงขึ้นจากป 2555 47,251351.89 ลานบาท เปน 56,733,871.17 ลานบาทในป 2556  

3.3 สถาบันฯ ใชระยะเวลาในการเรียกเก็บหนี้โดยเฉลี่ยประมาณ  100 วัน  เพ่ิมขึ้นจากป 2555  

เนื่องจากมลีูกหนี้คงคางมากกวาลงกวาป 2555 

3.4 รายไดสูง(ต่ํา)กวาคาใชจายสุทธิ (Net Income) เปนการบอกประสทิธิภาพในการดําเนินงาน 

โดยผลการดําเนนิงานของสถาบันฯ มรีายไดสูงกวาคาใชจายสุทธิ จํานวน 91,388,359.99 บาทในป 

2556  ซึ่งถอืวามปีระสิทธิภาพในการดําเนนิงาน 

 3.5 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชําระหนี้เจาหนี้การคาเพ่ิมจากป 2555 เทากับ 3.20 วัน เปน 

40.82ในป 2556 เนื่องจากมกีารเบิกจายคาใชจายปลายปงบประมาณ ทําใหไมทันตอการเบิกจายแก

ภาคการคาภายนอก 
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สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครนิทร 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี  30  กันยายน  2556  และ  2555 

     

(หนวย:บาท) 

   

หมาย

เหตุ 

 

2556 

 

2555 

สินทรัพย 

     

 

สินทรัพยหมุนเวยีน 

     

  

เงินสดและรายการเทยีบเทาเงินสด 1 

 

40,420,063.86 

 

35,414,178.03 

  

ลูกหนี้ระยะสัน้ 2 

 

17,154,595.15 

 

14,203,441.15 

  

รายไดคางรับ 

  

1,216,543.81  

 

3,567.52  

  

เงินลงทุนระยะสัน้ 3 

 

60,401.52  

 

59,086.24 

  

สินคาและวัสดุคงเหลอื 

  

1,506,657.13 

 

518,533.91 

  

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 

  

- 

 

- 

  

รวมสินทรัพยหมุนเวยีน 

  

60,358,261.47  

 

50,198,806.85  

        

 

สินทรัพยไมหมุนเวียน 

     

  

ลูกหนี้ระยะยาว 

  

- 

 

- 

  

เงินลงทุนระยะยาว 

  

- 

 

- 

  

ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ (สุทธ)ิ 

  

200,739,326.18  

 

117,751,593.43  

  

สินทรัพยโครงสรางพ้ืนฐาน (สุทธิ) 

  

- 

 

- 

  

สินทรัพยไมมตีัวตน (สุทธ)ิ 

  

18,863.01  

 

47,196.35  

  

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 

  

- 

 

- 

  

รวมสินทรัพยไมหมุนเวยีน 

  

200,758,189.19  

 

117,798,789.78  

รวมสินทรัพย 

  

261,116,450.66  

 

167,997,596.63  
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

  

ลูกหนี้คารักษาพยาบาล = 

 

16,059,665.15  

 

11,596,575.15  

  

ลูกหนี้เงินยมืใน - นอกงบประมาณ = 

 

1,094,930.00  

 

2,606,866.00  

  

ท่ีดนิและอาคาร (สุทธ)ิ = 

 

182,046,292.04  

 

113,723,349.59  

  

อุปกรณ (สุทธิ) = 

 

18,693,034.14  

 

4,028,243.84  
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สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครนิทร 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี  30  กันยายน  2556  และ  2555 

     

(หนวย:บาท) 

   

หมาย

เหตุ 

 

2556 

 

2555 

หนี้สิ

น 

      

 

หนี้สินหมุนเวยีน 

     

  

เจาหนี้ระยะสัน้ 4 

 

2,154,201.03  

 

195,150.00  

  

คาใชจายคางจาย 

  

1,090,893.64  

 

695,395.59  

  

รายไดแผนดินรอนําสงคลัง 

  

- 

 

- 

  

เงินทดรองราชการรับจากคลงัระยะ

สัน้ 

  

- 

 

- 

  

เงินรับฝากระยะสัน้ 

  

81,393.63  

 

1,815,756.37  

  

เงินกูระยะสัน้ 

  

- 

 

- 

  

หนี้สนิหมุนเวียนอื่น 5 

 

297,903.00  

 

241,153.00  

  

รวมหนี้สินหมุนเวียน 

  

3,624,391.30  

 

2,947,454.96  

        

 

หนี้สินไมหมุนเวียน 

     

  

เจาหนี้ระยะยาว 

  

- 

 

- 

  

รายไดรอการรับรูระยะยาว 

  

- 

 

- 

  

เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว 

 

300,000.00  

 

300,000.00  

  

เงินรับฝากระยะยาว 

  

- 

 

- 

  

เงินกูระยะยาว 

  

- 

 

- 

  

หนี้สนิไมหมุนเวยีนอื่น 

  

- 

 

- 

  

รวมหนี้สินไมหมุนเวยีน 

  

300,000.00  

 

300,000.00  

  

รวมหนี้สิน 

  

3,924,391.30  

 

3,247,454.96  

สินทรัพยสุทธิ 

  

257,192,059.3

6  

 

164,750,141.6

7  
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     สินทรัพยสุทธิ 

     

  

ทุน 

  

91,332,793.30  

 

91,332,793.30  

  

รายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจายสะสม 

  

74,470,906.07  

 

9,543,130.23  

  

กําไร/ขาดทุนท่ียังไมเกดิขึ้นของเงินลงทุน 

 

91,388,359.99  

 

63,874,218.14  

  

รวมสินทรัพยสุทธิ 

  

257,192,059.3

6  

 

164,750,141.6

7  

        หมายเหต ุ ประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครนิทร 

งบรายไดและคาใชจาย 

สําหรับป สิน้สุดวนัท่ี  30  กันยายน  2556  และ  2555 

   หมายเหตุ 

(หนวย:บาท) 

   

2556 

 

2555 

รายไดจากการดําเนนิงาน 

     

 

รายไดจากรัฐบาล 

     

  

รายไดจากงบประมาณ 

  

115,189,109.26  

 

111,847,014.01  

  

รายไดอื่น 

  

- 

 

- 

  

รวมรายไดจากรฐับาล 

  

115,189,109.26  

 

111,847,014.01  

        

 

รายไดจากแหลงอื่น 

     

  

รายไดจากการขายสนิคาและบริการ 

  

57,785,518.47  

 

49,790,110.53  

  

รายไดจากเงินชวยเหลอืและเงินบริจาค 

 

1,264,006.52  

 

1,746,724.57  

  

รายไดอื่น 6 

 

994,895.81  

 

1,282,411.60  

  

รวมรายไดจากแหลงอื่น 

  

60,044,420.80  

 

52,819,246.70  

รวมรายไดจากการดําเนนิงาน 

  

175,233,530.06  

 

164,666,260.71  

        คาใชจายจากการดําเนนิงาน 

     

  

คาใชจายบุคลากร 

  

14,116,070.37  

 

37,166,352.90  

  

คาบําเหน็จบํานาญ 

  

196,140.00  

 

167,263.00  

  

คาใชจายในการฝกอบรม 

  

7,877,081.23  

 

3,256,935.47  

  

คาใชจายในการเดนิทาง 

  

4,595,857.52  

 

1,894,604.83  

  

คาวัสดุและคาใชสอย 7 

 

32,228,560.55  

 

35,487,278.23  

  

คาสาธารณูปโภค 

  

2,141,652.87  

 

1,982,758.54  

  

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 

  

6,488,972.74  

 

8,299,070.39  

  

คาใชจายเงินอุดหนุน 

  

- 

 

- 

  

คาใชจายอื่น 8 

 

16,197,034.79  

 

12,537,779.21  

  

รวมคาใชจายจากการดําเนนิงาน 

  

83,841,370.07  

 

100,792,042.57  
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รายไดสูง (ตํ่า) กวาคาใชจายจากการ

ดําเนินงาน 

  

  91,392,159.99  

 

  63,874,218.14  

        หมายเหตปุระกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

    

     สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครนิทร 

งบรายไดและคาใชจาย 

สําหรับป สิ้นสุดวันท่ี  30  กันยายน  2556  และ  2555 

     

(หนวย:บาท) 

   

หมาย

เหตุ 

 

2556 

 

2555 

        รายได/คาใชจายท่ีไมเกิดจากการดําเนนิงาน 

     

  

กําไร/ขาดทุนสทุธิจากการจําหนายสนิทรัพย 

 

         (3,800.00) 

 

- 

  

รายการอื่นๆ ท่ีไมเกดิจากการดําเนนิงาน 

 

- 

 

- 

  

รวมรายได/คาใชจายท่ีไมเกิดจากการดําเนินงาน         (3,800.00) 

 

- 

รายไดสูง (ตํ่า) กวาคาใชจายจากกิจกรรมตามปกต ิ

 

  91,388,359.99  

 

  63,874,218.14  

รายการพิเศษ 

  

- 

 

- 

รายไดสูง (ตํ่า) กวาคาใชจายสุทธิ 

  

  91,388,359.99  

 

  63,874,218.14  

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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1. การวเิคราะหการยอสวนตามแนวดิ่ง (Common  Size)  ของสถาบันพัฒนาการเด็กราช

นครนิทร 

     วเิคราะหงบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี  30 กันยายน  2556  และ  2555 

 

(พันบาท) 

อัตรายอสวนตาม

แนวดิ่ง 

 

2556 2555 2556 2555 

สินทรัพย 

    สินทรัพยหมุนเวยีน 

    เงินสดและรายการเทยีบเทาเงินสด       40,420.1         35,414.2  15.5  21.1  

สินคาและวัสดุคงเหลอื        1,506.7             518.5  0.6  0.3  

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น       18,431.5         14,266.1  7.0  8.5  

รวมสินทรัพยหมุนเวยีน      60,358.3         50,198.8  23.1  29.9  

     สินทรัพยไมหมุนเวยีน 

    ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ (สุทธ)ิ     200,739.3        117,751.6  76.9  70.1  

สินทรัพยโครงสรางพ้ืนฐาน (สุทธิ)              -                   -    - - 

สินทรัพยไมมตีัวตน (สุทธ)ิ            18.9               47.2  0.0  0.0  

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น              -                   -    - - 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวยีน     200,758.2       117,798.8  76.9  70.1  

รวมสินทรัพย     261,116.5       167,997.6  100  100  

 

    

  หนี้สิน 

    หนี้สินหมุนเวยีน 

    เจาหนี้        2,154.2             195.1  0.8 0.1 

คาใชจายคางจาย        1,090.9             695.4  0.4 0.4 

เงินทดรองราชการรับจากคลัง              -                   -    - - 

เงินกูระยะสัน้              -                   -    - - 
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หนี้สนิหมุนเวียนอื่น          379.3           2,057.0  0.2 1.3 

รวมหนี้สินหมุนเวยีน        3,624.4           2,947.5  1.4 1.8 

     หนี้สินไมหมุนเวยีน 

    เงินทดรองราชการรับจากคลัง          300.0             300.0  0.1 0.2 

เงินกูระยะยาว              -                   -    - - 

หนี้สนิไมหมุนเวยีนอื่น              -                   -    - - 

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน          300.0             300.0  0.1 0.2 

รวมหนี้สิน         3,924.4           3,247.5  1.5 2.0 

สินทรัพยสุทธิ     257,192.1       164,750.1  100 100 
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1.  การวเิคราะหการยอสวนตามแนวดิ่ง  ( Common  Size) 

    วเิคราะหงบรายไดและคาใชจาย 

สําหรับป  ส้ินสุดวันท่ี  30 กันยายน  2556  และ 2555 

 

(พันบาท) 
อัตรายอสวนตาม

แนวดิ่ง 

 

2556 2555 2556 2555 

รวมรายได 

  

175,233.5  

  

164,666.2  100 100 

รายไดจากการดําเนนิงาน 

    รายไดจากรัฐบาล 

    

รายไดจากเงินงบประมาณ 

  

115,189.1    111,847.0  65.7 67.9 

รายไดอื่น             -              -    -   -  

รวมรายไดจากรฐับาล 

  

115,189.1  

  

111,847.0  65.7 67.9 

รายไดจากแหลงอื่น 

    

รายไดจากการขายสนิคาและบริการ 

    

57,785.5  

    

49,790.1  33.0 30.2 

รายไดจากการชวยเหลอืและบริจาค 

     

1,264.0       1,746.7  0.7 1.1 

รายไดอื่น  

        

994.9  

     

1,282.4  0.6 0.8 

รวมรายไดจากแหลงอื่น 

   

60,044.4  

   

52,819.2  34.3 32.1 

รวมรายไดจากการดําเนนิงาน 

  

175,233.5  

  

164,666.2  100 100 

     คาใชจายจากการดําเนนิงาน 

    คาใชจายบุคลากร         8.1  22.6  
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14,116.1  37,166.3  

คาบําเหน็จบํานาญ 

        

196.1         167.2  
0.1  0.1  

คาใชจายในการฝกอบรม 

     

7,877.1  

     

3,256.9  
4.5  2.0  

คาใชจายเดนิทาง 

     

4,595.9  

     

1,894.6  
2.6  1.2  

คาวัสดุ คาใชสอย และคาสาธารณูปโภค 

    

34,370.2  

    

37,470.1  
19.6  22.8  

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 

     

6,489.0  

     

8,299.1  
3.7  5.0  

คาใชจายเงินอุดหนุน             -              -    - - 

คาใชจายอื่น 

    

16,197.0  

    

12,537.8  
9.2  7.6  

รวมคาใชจายจากการดําเนนิงาน 

   

83,841.4  

  

100,792.0  47.8  61.2  

รายไดสูง (ตํ่า) กวาคาใชจายจากการ

ดําเนินงาน 

   

91,392.2  

   

63,874.2  52.2  38.8  

รายได/คาใชจายท่ีไมเกิดจากการ

ดําเนินงาน             -              -    -  - 

รายไดสูง (ตํ่า) กวาคาใชจายจากกิจกรรม

ปกติ 

   

91,392.2  

   

63,874.2  52.2  38.8  

รายการพิเศษ             -              -     -   -  

รายไดสูง (ตํ่า) กวาคาใชจายกอนรายการรายได

แผนดนิ 

   

91,392.2  

   

63,874.2  52.2  38.8  
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สวนที่ 4 

ผลการดําเนนิงานที่สําคัญ 
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ชือ่งานวจิัย  การสงเสริมความรู ทัศนคตแิละทักษะครูโรงเรียนประถมในการดูแลพฤตกิรรมและ 

  การใชยาในเด็กโรคสมาธิสัน้ 

 

ผูรบัผดิชอบ   สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร จังหวัดเชยีงใหม 

 

ความเปนมาและความสําคัญ 

 โรคสมาธิสั้น (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD) เปนภาวะผิดปกติดาน

สุขภาพจติที่พบบอยที่สุดในวัยเด็ก ในกลุมประเทศตะวันตกพบวาเปนโรคสมาธิสั้นประมาณรอยละ 

2-8.  สําหรับประเทศไทยมกีารประมาณการความชุกของโรคสมาธสิัน้ในเด็กวัยเรียนรอยละ 5.1 มัก

พบในเด็กชายมากกวาเด็กหญิง 3-6:1และในการสํารวจเด็กสมาธิสัน้ในสหรัฐอเมริกาชวงอายุ 4-17 ป 

โดย National Survey of Children's Health (NSCH) พบวาในระหวางป 2003-2007 มีเด็กสมาธิสั้น

เพิ่มขึ้นจากเดมิ 7.8% เปน 9.5%  ซึ่งแสดงใหเห็นวาเด็กที่เปน  โรคนี้มีเพ่ิมขึ้นถึง 21.8% ในชวง 4 ป 

โรคสมาธิสัน้เปนโรคที่เด็กมคีวามผิดปกติที่สําคัญ 3 ดาน คือ ความสนใจต่ํา พฤติกรรมหุนหันพลัน

แลน และอยูไมนิ่งหรือซนผดิปกต ิการปรับตัวเขากับผูอื่นไดไมดี และเกิดปญหาระหวางแมกับลูกได 

ปญหาที่เกิดจากโรคสมาธิสั้นเปนปญหาระยะยาวและสามารถสงผลดานลบตอพัฒนาการในวัยรุน

และวัยผูใหญ เชน ตอตานสังคม ตดิยาเสพตดิ และเกดิภาวะซมึเศราได  ดังนัน้เพื่อปองกันการสูญเสยี

ทรัพยากรบุคคลของประเทศจากโรคสมาธิสัน้ในวัยเด็ก การใหการบําบัดและรักษาจึงมีความสําคัญ

อยางยิ่ง  

 การรักษาโรคสมาธิสั้นที่ไดประสิทธิผลดีคือการใชการบําบัดรวมกับการรักษาดวยยา ซึ่ง

ผูปวยเด็กโรคสมาธิสั้นสวนใหญไดรับการรักษาดวยยาเมทิลเฟนนิเดทซึ่งเปนยา กลุมกระตุน 

(psychostimulant) แบบปลดปลอยทันที (immediate release) เพื่อทําใหเด็กนิ่งและมสีมาธิในการเรียน

เพิ่มขึ้น  การใชยาในรูปแบบปลอดปลอยทันทมีขีอจํากัดเร่ืองเด็กลมืรับประทานยาโดยเฉพาะมื้อเที่ยง  

นอกจากนัน้ขอมูลดานความปลอดภัยของยาเมทิลเฟนนิเดทยังเปนที่ถกเถียงกันอยูจากรายงานวิจัย

จากประเทศสหรัฐอเมริกา ของพบวาอัตราสวนการใชยาเมทลิเฟนนเิดทในกลุมที่ตายไมทราบสาเหตุ

หรือหัวใจเตนผดิจังหวะเปน 1.8% ซึ่งสูงกวาอัตราสวนในกลุมที่เสียชีวิตจากอุบัติการณเทากับ 0.4% 

odds ratio = 7.4 (94% CI, 1.4-74.9)  อยางไรก็ตามผลที่ไดจากงานวิจัยยังมีขอมูลไมเพียงพอที่จะ

ระบุไดวาเมทิลเฟนนิเดทเปนสาเหตุของการตาย จากขอมูลนี้ทําใหเกิดการจํากัดการนําเขายา เมทิ

ลเฟนนเิดทของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เมื่อปลายป พ.ศ.2552 ครูเปนผูที่อยูใกลชิด

เด็กสมาธิสัน้มากกวาบุคลากรทางการแพทย ดังนั้นจึงจําเปนตองมีความรูความเขาใจเร่ืองภาวะโรค

และผลตอพฤตกิรรม ความเปนไปของโรค การปรับพฤตกิรรม และการบริหารยาใหเด็กโรคสมาธิสั้น
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ไดรับยาตามแพทยสั่งที่โรงเรียน เปนการเฝาระวังในการดูแลการใชยาใหถูกตองและเกิดความ

ปลอดภัย  ดังนัน้การเสริมความรู การสรางทัศนคตทิี่ด ีและการฝกทักษะใหครูดานโรคและการใชยา

ในเด็กสมาธิสั้นจึงนาจะเกิดความรวมมือระหวางครูกับบุคลากรทางการแพทยและครอบครัวเด็ก

สมาธิสัน้ ซึ่งนาจะเพ่ิมโอกาสความสําเร็จในการบําบัดรักษาและเกดิการใชยาอยางปลอดภัย  

 อยางไรก็ตามยังมีการศึกษาเร่ืองความรูและทัศนคติของครูตอโรคสมาธิสั้นนอยซึ่งเปน

การศกึษาในตางประเทศ จากการศกึษาความรูและทัศนคตขิองครูในประเทศอหิรานตอเร่ืองโรคสมาธิ

สั้นพบวาครูมีความรูและมีทัศนคติเกี่ยวกับโรคสมาธิสั้นในระดับต่ํา ครูประมาณรอยละ 15-60 ไม

ทราบเกี่ยวกับยาเมทลิเฟนนเิดทที่ใชรักษาโรคสมาธิสั้น แตยังไมมีการศึกษาเร่ืองความรูและทัศนคติ

ของครูในประเทศไทย และยังไมมโีครงการสงเสริมความรู ทัศนคต ิและทักษะครูโรงเรียนประถมเร่ือง

การดูแลภาวะโรคสมาธิสัน้ในเด็ก การดูแลการใชยาและการตดิตามผลเชงิพฤตกิรรม 

 ผูวจิัยจงึสนใจการทําวิจัยเพื่อสํารวจความตองการของครูโรงเรียนประถมในดานการดูแล

เด็กสมาธิสั้นที่โรงเรียน  พัฒนาชุดเสริมความรู ทัศนคติ และทักษะในการสงเสริมครูในเครือขาย

โรงเรียนประถมใหเกดิความเขมแข็งของในการดูแลเด็กสมาธิสัน้ ดวยการจัดการฝกอบรม และจัดการ

แหลงเรียนรูดวยตนเองทางเว็บไซตและที่ปรึกษาทางโทรศัพท การวิจัยนี้จะทําใหเกิดการเสริม

ศักยภาพการดูแลเด็กสมาธสิัน้ของครูและเฝาระวังความปลอดภัยในการใชยาที่โรงเรียน   

 

วัตถุประสงค 

 1. ประเมนิความตองการการสนับสนุนดานการดูแลเดก็สมาธสิัน้ของครูโรงเรียนประถมใน

เครือขาย  

 2. พัฒนาชุดการฝกอบรมครูโรงเรียนประถมในเครือขายดานการดูแลภาวะโรคและการใชยา

ของเด็กสมาธิสัน้ที่โรงเรียน 

 3. ประเมนิประสทิธิผลของการฝกอบรมครูโรงเรียนประถมในเครือขายตอความรู ทัศคตแิละ

ทักษะดานการดูแลภาวะโรคและการใชยาของเด็กสมาธสิัน้ที่โรงเรียน 

 

ผลการดําเนนิโครงการ / และผลลัพธท่ีไดจากการดาํเนนิงาน 

 ไดหลักชุดการฝกอบรมครูโรงเรียนประถมในเครือขายดานการดูแลภาวะโรคและการใชยา

ของเด็กโรคซน/สมาธิสัน้ที่โรงเรียนที่มมีาตรฐาน ทําใหเกดิการเสริมศักยภาพการดูแลโรคซน/สมาธสิัน้

ของครูและเฝาระวังความปลอดภัยในการใชยาที่โรงเรียน 
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การวเิคราะหผลการดําเนนิงาน (เชงิคุณภาพ) 

ครูโรงเรียนประถมศึกษายังมีความรูเร่ืองโรคสมาธิสั้น และการรักษาดวยยาอยูในระดับต่ํา ชุดการ

เรียนรูเร่ืองโรคสมาธสิัน้สําหรับครูโรงเรียนประถมในแบบการฝกอบรมและการเรียนรูดวยตนเอง มี

ประสทิธิผลดใีนการเพิ่มระดับความรู ทัศนคต ิและอาจสงผลตอพฤติกรรมการดูแลเด็กโรคสมาธิสั้น

ในโรงเรียน และมคีวามพงึพอใจตอชุดเรียนรูในระดับสูง 

 

งบประมาณท่ีใชในการดําเนินโครงการ 

 4,723,500  (สี่ลานเจ็ดแสนสองหมื่นสามพันหารอยบาทถวน) 

 

ปญหาและอุปสรรค 

 บางแผนงานตองมกีารเลือ่นเวลาการทํางานออกไปเนือ่งจากกลุมเปาหมายที่เปนคุณครูมี

ภารกจิดวนในการจัดทํางานพัฒนาคุณภาพที่โรงเรียนเพื่อรองรับการมาตรวจเยี่ยม ทําใหไมสามารถ

มารวมประชมุไดตามแผนงานที่วางไว  

 

การวางแผนการดําเนินงานในขั้นตอไป 

 ขยายหลักสูตรฯเพือ่สรางครูในแตละพื้นที่เปาหมายใหเปนวทิยากรนําไปสอนครูทานอืน่ๆในแต

ละพื้นที่ตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชือ่งานวจิัย การบําบัดโดยการปรับความคดิและพฤตกิรรมแกผูดแูลเด็กพัฒนาการลาชาทีม่ภีาวะ 
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   ซมึเศรา สําหรับพยาบาลวชิาชพี 

 

ผูรบัผดิชอบ   สมัย  ศริิทองถาวร, ภญิโญ อสิรพงศ, ดาราวรรณ ตะปนตา, สมบัต ิ สกลุพรรณ,  

       กชพงศ  สารการ และ สุพัฒน  จําปาหวาย 

 

ความเปนมาและความสําคัญ 

 เด็กพัฒนาการลาชา หมายถึง เด็กที่มีแบบแผนของพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปจากปกติ และ

ลาชากวาเด็กปกตใินวัยเดยีวกัน ทําใหมคีวามผดิปกตทิางพัฒนาการในดานตางๆ 5 ดาน คอื 1) ดานการ

เคลื่อนไหว 2) ดานกลามเนื้อมัดเล็กและสตปิญญา 3) ดานการเขาใจภาษา 4) ดานการใชภาษา และ 5) 

ดานการชวยเหลอืตนเองและสังคม กลุมอาการของเด็กพัฒนาการลาชาที่พบไดบอย เชน กลุมอาการ

ดาวน (down syndrome) กลุมอาการโรคออทิซึม (autism) ภาวะปญญาออน (mental retardation) หรือ

สมองพิการ (cerebral palsy) จากสถติขิององคการอนามัยโลก พบวาพบวา มากกวารอยละ 5 ของเด็ก

ที่มารับบริการทั่วโลกมีพัฒนาการผิดปกติ (WHO, 2008) จากผลการศึกษาในประเทศไทยของสถาบัน

พัฒนาการเด็กราชนครินทร จังหวัดเชยีงใหม ปพ.ศ.2555 พบวา เด็กที่มารับบริการมพัีฒนาการลาชาใน

ภาพรวมทุกดาน มากกวารอยละ 50 โดยพบในกลุม childhood autism มากที่สุด  (สถาบันพัฒนาการเด็ก

ราชนครินทร, 2555) ซึ่งนอกจากจะมีปญหาเกี่ยวกับพัฒนาการทั้ง 5 ดานแลว บางคนยังมีปญหา

เกี่ยวกับพฤตกิรรมรวมดวยเชน ตอตาน กาวราว ทํารายตนเอง ทํารายคนอื่น ซึ่งผูดูแลมบีทบาทสําคัญใน

การดูแลเด็กพัฒนาการลาชาอยางตอเนื่อง เปนเวลานานไมสิ้นสุด เนื่องจากเด็กบางคนอาจมีพัฒนาการ

กาวหนาไปอยางชาๆ ในขณะที่เด็กบางคนอาจไมมกีารเปลี่ยนแปลงเกดิขึ้น สงผลกระทบตอผูดูแล ทัง้ดาน

รางกาย จติใจ สัมพันธภาพในครอบครัวและดานเศรษฐกจิ    

 จากผลกระทบในการดูแลเด็กพัฒนาการลาชา พบวา ผลกระทบดานรางกาย  เมื่อผูดูแลตอง

ดูแลเด็กพัฒนาการลาชาอยางใกลชดิในหลายๆ ดาน โดยเฉพาะดานกิจวัตรประจําวัน ตลอดจนการเฝา

ระวังไมใหเกดิอุบัตเิหตุและอันตรายตาง ๆ โดยไมสามารถปลอยใหเด็กอยูตามลําพังได ทําใหผูดูแลไมมี

เวลาเปนสวนตัว เพื่อปฏบิัตกิจิกรรมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพทําใหสุขภาพทรุดโทรมลง นอนไมหลับ มี

ความเหน็ดเหนื่อย รับประทานอาหารไดนอย ออนเพลียและออนลามากกวาความเปนมารดาของเด็ก

ปกตทิั่วไป สําหรับผลกระทบดานจติใจ พบวามารดาสวนใหญมคีวามเครียด ความวติกกังวลในการเลี้ยง

ดูบุตร และวติกกังวลในการจัดการกับพฤตกิรรมที่ไมเหมาะสมของบุตร นอกจากนี้ยังมคีวามวติกกงัวลใน

ความไมแนนอนเกี่ยวกับภาวะสุขภาพของบุตร (ภัทราภรณ ทุงปนคํา และ คะนงึนจิ ไชยลังการณ, 2546) 

ขัน้ตอนการรักษาอยางตอเนื่องและอาการตางๆ รวมทั้งความสามารถในการดูแลตนเองและการดําเนิน

ชวีติของบุตร ทําใหตองทุมเทเวลาและแรงกายแรงใจในการใหการดูแล ยิ่งบุตรมคีวามตองการพึ่งพาผูอื่น
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มากขึ้นเทาไรก็ยิ่งทําใหบิดามารดารูสกึเปนทุกขมากขึ้นเทานัน้ เกดิความเครียดในบทบาทของการดแูล ไม

มคีวามมั่นใจในตนเอง กลัวถูกผูอื่นทอดทิ้ง จนในที่สุดเกดิความรูสึกเบื่อหนายทอแท รูสึกไรคาและเกิด

ภาวะซึมเศราตามมา (Almansour et al., 2013) ซึ่งจากการศึกษาภาวะซึมเศราของบิดามารดาเด็ก

พัฒนาการลาชาของ จุฬาภรณ สมใจ (2546) ซึ่งพบวา บิดามารดาของเด็กพัฒนาการลาชา มีภาวะ

ซมึเศราระดับมากและรุนแรงรอยละ 27.58 

   

วัตถุประสงค 

 เพื่อศึกษาพัฒนาหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การบําบัดโดยการปรับความคิดและ

พฤตกิรรมแกผูดูแลเด็กพัฒนาการลาชาที่มีภาวะซึมเศรา สําหรับพยาบาลวิชาชีพในภาคเหนือ และ

ประเมนิผลความรู ทักษะ และทัศนคตติอการบําบัดโดยการปรับความคดิและพฤตกิรรมของพยาบาล

วชิาชพีที่ผานการอบรม 

 

 ผลการดําเนนิโครงการ / และผลลัพธท่ีไดจากการดําเนนิงาน 

1. มกีารจัดอบรมเชงิปฏบิัตกิาร เร่ือง การบําบัดโดยการปรับความคดิและพฤตกิรรมแก    

2. ผูดแูลเด็กพัฒนาการลาชาทีม่ภีาวะซมึเศรา สําหรับพยาบาลวชิาชพี 5 คร้ัง หลักสูตร  

 2 วัน 

3. ผูเขารับการอบรมมคีวามรูเร่ืองการดูแลเดก็พัฒนาการลาชาทีม่ภีาวะซมึเศรา 

 

การวเิคราะหผลการดําเนนิงาน (เชงิคุณภาพ) 

 ผูเขารับการอบรมไดนําความรูการบําบัดโดยการปรับพฤติกรรมและความคิดไปใชใน

หนวยงาน พบวา กลุมตัวอยางมคีวามเขาใจมากขึ้น สามารถปฏบิัตไิดครบตามขัน้ตอนของการบําบัด 

ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากรูปแบบการนิเทศของผูนิเทศที่มุงเนนใหเกิดการเรียนรูรวมกัน บรรยากาศเปน

กัลยาณมติรเสมอืนพี่สอนนอง สรางสัมพันธภาพระหวางผูสอนและผูเรียนที่มีบทบาทรวมกัน เพื่อให

เกดิทักษะความชํานาญเพิ่มขึ้น ผูเรียนและผูสอนมคีวามอสิรภาพในทางความคดิ เปดโอกาสใหมีการ

แสดงความคิดเห็น โตตอบเสรี หลักนี้เปนขอสําคัญในวิธีแหงปญญา มีการยกตัวอยางจาก

ประสบการณการบําบัดจริงของผูสอน เปนไปในรูปถามตอบ จงึทําใหเกิดความเขาใจและทัศนคติที่ดี

ตอการฝกปฏบิัต ิ
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งบประมาณท่ีใชในการดําเนินโครงการ 

  จํานวน 3,669,000 จาก  สํานักงบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตรี 

 

ปญหาและอุปสรรค 

 ปญหาในการบําบัด คือ การคนหาความคิดอัตโนมัติทางลบ ซึ่งจําเปนตองอาศัยทักษะและ

ความชํานาญในการใชคําถามจับประเด็นและสรุปใหผูรับการบําบัดมองเห็นความคิดอัตโนมัติทางลบ

รวมทั้งขัน้ตอนนี้เปนขัน้ตอนแรกที่สําคัญเพราะหากไมสามารถคนหาความคิดอัตโนมัติทางลบของผูรับ

การบําบัดได ผูบําบัดจะไมสามารถพิสูจนและปรับเปลี่ยนความคิดดังกลาวไดเลย ขั้นตอนนี้ผูบําบัดจึง

จําเปนตองมปีระสบการณการบําบัดกับผูปวยเพิ่มขึ้น แตอยางไรก็ตามจากการบําบัดคร้ังแรกนับวาเปน

การเร่ิมตนของการนําความรูความเขาใจไปใช ทําใหผูบําบัดไดมปีระสบการณการเรียนรูจากสิ่งบกพรอง

เพื่อเปนโอกาสในการพัฒนาใหมีทักษะเพิ่มขึ้น ในผูบําบัดบางรายอาจพบกับผูรับการบําบัดที่ใหความ

รวมมอืดแีละบอกความคิดอัตโนมัตทิางลบได ดังนัน้เมื่อผูบําบัดปฏบิัตบิอยคร้ังขึ้น นําเทคนิคที่เรียนรูมา

ไปใชในหลายรูปแบบและสถานการณหรืออาจจากการคนหาความรูเพิ่มเติมจากเอกสารหนังสือจะ

สามารถพัฒนาทักษะในการคนหาความคดิอัตโนมัตทิางลบได 

 

การวางแผนการดําเนินงานในขั้นตอไป 

 1. ควรมกีารศกึษาผลการวจิัยเพือ่ทดสอบประสทิธิผลของหลกัสตูรฯ  

 2. ควรมีการวิจัยติดตามกลุมตัวอยางที่ไดรับอบรมฯอยางตอเนื่อง ในทุก 3, 6 เดือนและ 1 ป 

  เพื่อประเมนิความรูและทักษะวาเพิ่มหรือลดลงหรือไม  

 3. ควรมกีารวจิัยพัฒนาบุคลากรพยาบาลที่ปฏบิัตงิานเกี่ยวกับเด็กออทิสตกิหรือพัฒนาการลาชา

  ในโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

  ตําบลของภาคอื่นๆ ในประเทศไทย เชน ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื หรือภาคใต เพื่อ

  พัฒนาความรูและทักษะเกี่ยวกับโปรแกรมการบําบัดตามแนวคดิการปรับเปลี่ยนความคดิและ

  พฤตกิรรม 
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Research Title   Development of Training Curriculum: Cognitive Behavior  

   Therapy [CBT] for Depression in Caregivers of Developmentally- 

  Delayed Children for Professional Nurses in the North Part of  

   Thailand.  

Researcher  Samai  Sirithongthaworn, Pinyo Itsarapong, Darawan Thapinta,  

  Sombat  Skulpan, Kotchapong Sarakan, and Supat  Jumparwai  

 

ABSTRACT 

 Objective To develop training curriculum of Cognitive Behavior Therapy (CBT) among 

delayed development children’s caregivers with depression for registered nurses in northern part of 

Thailand, and evaluate knowledge, skills, and attitude to CBT of registered nurses who participated 

in the training course. 

 Materials and methods This research was design as developmental research. The 

research process composed of 4 steps as follow. The first step, context analysis and reviewed 

literature were conducted by researcher. The second step, CBT training curriculum and content 

validity were examined by the experts. The third step, CBT training curriculum was implemented 

through registered nurses. Finally the forth step, registered nurses were tested about CBT 

knowledge during before and after training course as well as CBT skill was evaluated from CBT 

report form that developed by researchers.  Attitude toward CBT was observed while they are in 

conference times. Quantitative data were analyzed by frequency, standard deviation, independent 

t-test. Qualitative data were analyzed by content analysis.  

 Results The results were as follows: the CBT training curriculum have 7 learning units 

include 1) the problems of developmentally-delayed children and psychological problems among 

caregivers, 2) treatment for depressed persons, 3) concepts and theories based of CBT principles, 

characteristic and the myths of CBT, 4) techniques used in CBT, 5) Identifying and changing the 

automatic thoughts, 6) the process and steps in CBT, and 7) Cognitive behavior therapist evaluation. 

The score of CBT knowledge was significantly different before and after CBT training course (p<.05). 

Moreover, registered nurses who participated in CBT training course had appropriate CBT skills and 

had very good attitude in CBT. 
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 Conclusion This CBT training curriculum developed by research team was useful for training 

registered nurses to improve knowledge and skills in CBT and also very good attitude in using CBT. 

Key words: CBT training curriculum, delayed development children’s caregivers, depression. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 82 

ชือ่โครงการ        โครงการรณรงคสรางเสริมสขุภาพและกําลังใจผูพกิาร ประจําป 2555 เฉลมิ 

                        พระเกยีรตพิระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  เนือ่งในโอกาสมหามงคลเฉลมิ 

                        พระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา  “๕ ธันวาคม ๒๕๕๕” 

 

ผูรบัผดิชอบ       กลุมอํานวยการ 

 

ยุทธศาสตรท่ี       2 

 

ความเปนมาและความสําคัญ 

          สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร  กรมสขุภาพจติ กระทรวงสาธารณสุข เปนสถาบันวชิาการ  

วจิัยและพัฒนาสนับสนุนวชิาการดานสขุภาพจติและสงเสริมพัฒนาการเดก็ รวมทั้งใหบริการทางการแพทย

ในระดับตตยิภมูแิกเดก็พัฒนาการลาชาที่มปีญหาเกี่ยวของกับความพิการทางกายความพิการทางสมอง

ปญหาดานการเรียนรู ปญหาพฤตกิรรมและสขุภาพจติ โดยทีผ่านมาตัง้แตป พ.ศ. ๒๕๔๖  สถาบัน

พัฒนาการเด็กราชนครินทรไดจัดกจิกรรมกฬีา/เกม/นนัทนาการ  เพือ่เปนสือ่กลางในการสรางเสริมสุขภาพ

เด็กพิการ  เด็กดอยโอกาสและผูพิการ  รวมทัง้กจิกรรมแสดงบนเวทีที่เปดโอกาสใหผูพกิารไดกลาแสดงออก

ถงึความสามารถซึ่งไดรับความรวมมอื และ สัมพันธภาพที่ดยีิ่งจากเครือขายผูพิการโรงเรียน  หนวยงานผู

พิการ  ทัง้องคกรภาครัฐและเอกชน  จะเหน็ไดจากจํานวนผูเขารวมกจิกรรมที่มปีริมาณเพิ่มขึ้นทกุป  

  ในปนี้นบัเปนโอกาสอันดทีี่ทกุภาคสวนจะไดรวมกันในวันสําคัญสําหรับผูพิการ ใหกําลังใจซึ่ง

กันและกนั  สรางความเทาเทียม  สรางฝนและกําลังใจใหแกผูพิการ  โดยมกีจิกรรมตางๆ อาท ิการแสดง

ความสามารถของผูพกิารบนเวท ี / กจิกรรมนันทนาการเสริมสรางสุขภาพ / มอบของขวัญของรางวัล

สําหรับเด็กและผูพิการ / มอบเสื้อใหเดก็และผูพกิาร / มอบอุปกรณชวยเหลอืผูพกิาร / มอบเกยีรตบิัตร

แกผูทําคุณประโยชนตอผูพกิารและงานสงเสริมพัฒนาการและสุขภาพจติเดก็ / การตรวจประเมนิและขึ้น

ทะเบียนผูพิการ / รับประทานอาหารกลางวันรวมกัน    

 อนึ่ง เพือ่เปนการเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว เนือ่งในโอกาสมหามงคล

เฉลมิพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา  สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร  รวมกบัสภาคนพิการทุกประเภท

และเครือขายผูพกิารจังหวัดเชยีงใหม  และเครือขายองคกรทีช่วยเหลอืผูพิการ  เห็นควรจัดโครงการ

รณรงคสรางเสริมสขุภาพและกําลังใจผูพิการประจําป ๒๕๕๕ เฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว  เนือ่งในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา  “๕ ธันวาคม ๒๕๕๕”  ซึ่งนับเปน
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หนทางหนึ่งที่จะสรางเสริมใหผูพิการมสีขุภาพทัง้ทางดานรางกายและมสีขุภาพจติดพีรอมที่จะดํารงชวีติ

ในสังคมอยางเขมแข็งตอไป 

 

วัตถุประสงค 

๑. เพือ่เปนการเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนือ่งในโอกาสมหามงคลเฉลมิ                      

พระชนมพรรษา ๘* พรรษา “๕ ธันวาคม ๒๕๕๕”   

๒. เพื่อสรางเสริมใหผูพกิารมสีุขภาพทัง้ทางดานรางกายและมสีุขภาพจติที่ด ี

๓. เพื่อเปนการสรางความเทาเทียม  สรางฝนและกําลังใจใหผูพกิาร 

๔. เพื่อเปนเวทใีหผูพิการไดแสดงออกถงึความสามารถทางศลิปะการแสดง 

๕. เพื่อเปนการฟนฟูสมรรถภาพของผูพิการโดยใชกจิกรรมเกมเปนการกระตุน 

 

ผลการดําเนนิโครงการ/และผลลัพธท่ีไดจากการดําเนินงาน 

 มผีูเขารวมโครงการจํานวน ๑,๐๐๐ คน ซึ่งประกอบดวย ผูปวย ผูปกครอง รวมถงึบุคลากร

สถาบันฯ และ ผูพกิารในชมุชน  

 

การวเิคราะหผลการดําเนนิงาน (เชงิคุณภาพ) 

 ผูพกิารมสีขุภาพและกําลังใจดพีรอมที่จะดํารงชวีติในสงัคมอยางเขมแข็ง 

 

งบประมาณท่ีใชในการดําเนินโครงการ  จํานวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท 

 

ปญหาและอุปสรรค    

 กจิกรรมดานพธิกีาร ปญหา คอื พิธกีารลาชาไมตรงตามเวลาที่กําหนดไว    สาเหตมุาจาก

ขัน้ตอนตาง ๆ  ถูกปรับเปลี่ยน  จงึทําใหผูรวมงานเกดิความเบื่อหนาย และอากาศรอนทําใหผูรวมงาน

ออกจากพธิกีาร 

 

การวางแผนการดําเนินงานในขั้นตอไป 

 จัดตอเนือ่งทุกป   
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ชือ่โครงการ  โครงการจัดการความรูชุมชนนกัปฏบิตั ิเร่ือง การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข 

  ในการดูแลเดก็ที่มพัีฒนาการลาชา (CoP Child Development) 

 

ผูรบัผดิชอบ  คณะกรรมการจัดการความรู สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร 

 

ยุทธศาสตรท่ี  3 

 

ความเปนมาและความสําคัญ  

 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร  เปนหนวยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ที่ตองสนองตอ

นโยบาย กรมสุขภาพจติ ในการดําเนนิงานดานการจัดการความรูอยางตอเนื่อง ซึ่งในปงบประมาณ 2551                          

การจัดการความรูตองไมแยกออกมาโดดๆ ตองดําเนินการในลักษณะ Integrate งานลงไปใน PMQA                  

(Public Sector Management Quality Award) และตองสนองตอยุทธศาสตรของสถาบันฯอยางนอย                

2 ยุทธศาสตร และตองมแีผนการจัดการความรู ตองมกีจิกรรมอยางนอย 1 รูปแบบ เพื่อสื่อสาร รูปแบบ 

และเปาประสงค ใหแกหนวยงานยอย (ทุกกลุมงานของสถาบันฯ) ซึ่งกจิกรรมดังกลาวนี้ เปนสวนหนึ่งของ

ตัวชี้วัด PMQA ที่กรมสุขภาพจตินํามาประเมนิหนวยงาน 

 ดวยเหตุผลดังกลาวขางตนนั้น จึงมีความจําเปนอยางยิ่ง ที่สถาบันฯตองมีการกําหนดให KM                    

เนยีนเขากับงานประจํา ทุกกลุมงานอยางตอเนื่องบุคลากรของสถาบันฯ ตองทํางานใหประสบผลสําเร็จ

ตามที่องคกรตองการ หรือสูงกวาการสรางคลังความรูในองคกรการสรางบุคลากรใหเปน Knowledge 

Worker มคีวามสามารถในเชงิ Analysis Synthesis Summarizing (รวบรวมสรุปใหไดใจความสัน้ กะทัดรัด       

มองเห็นภาพ และครอบคลุม) พิจารณางานอยางเปนบริบท (Contextual) ความรูมีคาตางกันเมื่ออยูใน

บริบทที่ตางกัน 

   ดังนั้น สถาบันฯ เปนผูรับผิดชอบ CoP Child Development ในภาพรวมของกรมสุขภาพจิต                    

ไดมกีารแลกเปลี่ยนเรียนรูผาน Facebook เพื่อการสื่อสารและจัดการความรูตอไป 

 

วัตถุประสงค  

 1. เพื่อสนองตอนโยบายและตัวชี้วัดของกรมสขุภาพจติ 

 2. เพือ่เปนการพัฒนาและตอยอดงาน KM 

 3. เพือ่เปนการสรางสถาบันฯใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 
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ผลการดําเนนิโครงการ / และผลลัพธท่ีไดจากการดาํเนนิงาน  

- จัดนิทรรศการในงานสัมมนาตลาดนัดความรูสูสุขภาพจิตดี คร้ังที่ 8 ประจําปงบประมาณ 

2556 เร่ือง KM กับการปฏรูิปกรมสุขภาพจิต จํานวน 1 คร้ัง  ณ โรงแรม เดอะ เบอรเคลีย ประตูน้ํา 

กรุงเทพฯ      วันที่ 5 - 6 กันยายน 2556 

- จัดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรูชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ณ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร                   

วันที่ 30 กันยายน 2556 

- จัดทํา CoP ดวย Facebook (KM Tool) มี facebook ชื่อ CoP Child Development                   

ใชในการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

 

การวเิคราะหผลการดําเนนิงาน (เชงิคุณภาพ) 

 1.  ตอบสนองนโยบายและตัวชี้วัดของกรมสุขภาพจติ 

 2.  ไดมกีารดําเนนิการจัดการความรูในสถาบันฯ อยางตอเนื่อง 

 3.  ไดพัฒนางานและสรางองคกรแหงการเรียนรู 

 4.  เปนการสรางบุคลากรของสถาบันฯ ใหเปน Knowledge Worker 

 

งบประมาณท่ีใชในการดําเนินโครงการ 

จํานวน     50,000    บาท  

 

ปญหาและอุปสรรค 

 ไมม ี

 

การวางแผนการดําเนินงานในขั้นตอไป 

 - ดําเนนิการตามนโยบายของกรมสขุภาพจติและสถาบนัพัฒนาการเด็กราชนครินทรตอไป 

 

ภาพกจิกรรม 

 การจัดนทิรรศการในงานสัมมนาตลาดนัดความรูสูสขุภาพจติด ีคร้ังที่ 8 ประจําปงบประมาณ 

2556 
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เร่ือง KM กับการปฏรูิปกรมสขุภาพจติ 

วันที่ 5 - 6 กนัยายน 2556  ณ โรงแรม เดอะ เบอรเคลยี ประตูน้ํา กรุงเทพฯ       
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ชือ่โครงการ  โครงการใหความรูแกบุคลากรสถาบันพัฒนาการเดก็ราชนครินทร และเครือขายโดยวธิี

  การศกึษาดูงาน  

 

ผูรบัผดิชอบ  กลุมงานฝกอบรมและศกึษาดูงาน สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร 

  

 ยุทธศาสตรท่ี   3 

 

ความเปนมาและความสําคัญ  

 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทรเปนสถาบันวิชาการ วิจัย และพัฒนาสนับสนุนวิชาการดาน

สุขภาพจติ และสงเสริมพัฒนาการเด็ก รวมทั้งใหบริการทางการแพทยในระดับตตยิภูมแิกเด็กพัฒนาการ

ลาชาที่มีปญหาเกี่ยวของกับความพิการทางกาย + สมอง ปญหาดานการเรียนรูปญหาพฤติกรรมและ

สุขภาพจติ  

 บทบาทขอบเขตรับผดิชอบในปจจุบันขยายใหบริการครอบคลุมทั่วประเทศ โดยอาศัยเครือขาย

เปนผูปฏบิัตงิานทุกๆ จังหวัด ดังนัน้ บุคลากรของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร และเครือขายจึงมี

ความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองเปนผูเชี่ยวชาญ ทั้งดานความรู ทักษะ การลงมือปฏิบัติจริง โดยเฉพาะ

บุคลากรของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทรจะตองมีความรูจริงสามารถถายทอดความรูใหแก

เครือขาย มีการพัฒนาศักยภาพไปพรอมๆ กันสามารถเปนภาพที่ตอกันได สถาบันพัฒนาการเด็กราช

นครินทร จึงตองเปนหนวยงานที่พรอมตลอดเวลาที่จะใหเครือขายมาศึกษาดูงาน หรือมีทีมที่จะไป

ถายทอดความรูแกเครือขายไดตามความเหมาะสม 

วัตถุประสงค  

 1. เพื่อบุคลากรของสถาบันฯ และเครือขายไดรับการพัฒนาความรู 

 2. เพื่อสนับสนุนการปฏบิัตงิานในลักษณะทีม Work ใหมปีระสทิธภิาพ 

 3. เพ่ีอเปนเวทีแลกเปลี่ยนความรู ซึ่งกันและกัน และในขณะเดยีวกันก็เปนการแกปญหางานไป 

 พรอมกัน 

 4  เพื่อเปนการสนองตอนโยบายของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร และตัวชี้วัด เร่ืองการ

  ฝกทักษะบุคลากรสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทรใหเปนผูใฝรู ตื่นตัวตลอดเวลากาวสู

  ความเปนผูเชี่ยวชาญ มกีารสะสมทักษะที่ดใีนการถานทอดความรู เปนวทิยากรที่ด ี
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ผลการดําเนนิโครงการ / และผลลัพธท่ีไดจากการดาํเนนิงาน  

 -  มผีูเขาศกึษาดูงาน  จํานวน  1,762  คน 

 -  รอยละของผูรับบริการมคีวามพึงพอใจในภาพรวมในระดับดถีงึดมีาก 97.98 

 

การวเิคราะหผลการดําเนนิงาน (เชงิคุณภาพ) 

 1.  บุคลากรของสถาบันเด็กราชนครินทร และเครือขายไดรับการพัฒนาดานความรู 

 2.  การปฏบิัตงิานระหวางสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทรและเครือขาย เปนทีม Work  

  ที่มคุีณภาพ 

 3.  มเีวทีแลกเปลี่ยนความรู และแกปญหางานไปพรอมๆ กัน 

4.  บุคลากรสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร ไดรับการกระตุนใหเปนผูใฝรู ตื่นตัว ใหฝก

 ทักษะเปนวทิยากรและกาวสูผูเชีย่วชาญ สนองตอนโยบายสถาบันพัฒนาการเด็ก 

 ราชนครินทร  และตัวชี้วัดการมคุีณภาพ 

 

งบประมาณท่ีใชในการดําเนินโครงการ 

จํานวน     35,240        บาท 

 

ปญหาและอุปสรรค 

1. กรณีมกีารเลือ่นวันดูงานแลวแจงกะทันหนั  กลุมงานไดเตรียมอาหารวางตอนรับทําให

สูญเสยีทรัพย 

2. ไดหนังสอืขอดูงานมคีวามลาชา 

3. ไมมหีนังสอืแจงการศกึษาดูงาน 

 

การวางแผนการดําเนินงานในขั้นตอไป 

- ป 2557 ใหความรูแกบุคลากรสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร และเครือขาย โดยวธิีการ

ศกึษาดูงาน  ใหเกดิประโยชนและเผยแพรประชาสมัพันธหนวยงานตอไป 
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ภาพกจิกรรม 

 

ภาพการเขาศกึษาดูงานของสถาบันตางๆ 
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ชือ่โครงการ  โครงการใหความรูแกบุคลากรสถาบันพัฒนาการเดก็ราชนครินทร  และเครือขาย  

  วชิาการ 

 

 ผูรบัผดิชอบ  กลุมงานฝกอบรมและศกึษาดูงาน สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร 

 

ยุทธศาสตรท่ี  3 

 

ความเปนมาและความสําคัญ  

 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทรเปนสถาบันวิชาการ วิจัย และพัฒนาสนับสนุนวิชาการ              

ดานสุขภาพจิต และสงเสริมพัฒนาการเด็ก รวมทั้งใหบริการทางการแพทยในระดับตติยภูมิแกเด็ก

พัฒนาการลาชาเด็กพิเศษตางๆ โดยระยะเร่ิมแรกรับผิดชอบ 17 จังหวัดภาคเหนือ ตอมาขยายเขต

รับผดิชอบครอบคลุมทั่วประเทศ  

 ความรูดานวิชาการไมวาจะเปน Explicit Knowledge  หรือ Tacit Knowledge ที่อยูกับคนนั้น                 

มคีวามจําเปนที่ตองพัฒนาใหทันตอเหตุการณ ตอโลกที่กาวไปขางหนาอยางไมหยุดยั้ง โดยเฉพาะเด็กที่

จะตองเปนพลังของประเทศเด็กพเิศษจะตองไดรับการชวยเหลือและอยูในสังคมอยางมีศักดิ์ศรีและเปน

ปญหาตอประเทศนอยที่สุด บุคลากรของสถาบันฯ ตองเปนผูเชี่ยวชาญ มี ค ว า ม รู แ ล ะส า ม ารถ นํ า

ความรูมาใชกับเด็กไดอยางมปีระสทิธภิาพ บุคลากรตองมคีวามกระตอืรือรนในการใฝหาความรูใหมๆ  มา

แลกเปลี่ยน บรรยาย ปฏิบัติ มาสนับสนุนซึ่งกันและกัน เวทีในการบรรยายพิเศษในหนวยงานนั้นเปน

แรงจูงใจ กระตุนใหบุคลากรสถาบันฯ ไดรับความรูและเปนความรูที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานอยาง

แทจริงโดยผูรูไดไปศกึษาคนความาถายทอดใหทีมของสถาบนัฯ ไดใชประโยชนตอไป 

 

วัตถุประสงค  

1. เพื่อพัฒนาความรูใหกบับุคลากรของสถาบันฯ และเครือขาย 

 2. เพือ่แลกเปลี่ยนความรูระหวางบุคลากรสถาบันฯ และเครือขาย 

 3. เพ่ีอความกาวหนาในวชิาการของสถาบนัฯ บุคลากรและเครือขาย 

ผลการดําเนนิโครงการ / และผลลัพธท่ีไดจากการดําเนนิงาน 

- จัดประชุมวชิาการใหความรูแกบุคลากรสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร  และเครือขาย 

จํานวน 4 คร้ัง  จํานวน 169 คน  รายละเอยีดดังตารางตอไปนี้ 
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ตารางแสดงผลการจัดประชุมวชิาการ ปงบประมาณ 2556 

ครั้ง

ท่ี 

วัน/ เวลา เรื่อง จํานวนผูเขารวม 

1 วันที่ 19 มนีาคม 2556 

เวลา 12.00-15.00 น. 

การเยยีวยาจติใจเด็กใน

ภาวะวกิฤต ิ

38 คน 

2 วันที่ 3 เมษายน 2556 

เวลา 12.00-13.30 น. 

NDT 

(Neurodevelopmental 

treatment) สําหรับเด็ก

ที่มพัีฒนาการลาชา 

39 คน 

3 วันที่ 4 เมษายน 2556 

เวลา 12.00-13.30 น. 

อ า ช า บํ า บั ด  (Hippo 

therapy) 

38 คน 

4 วันที่ 14 พฤษภาคม 

2556 

เวลา 10.30-12.00 น. 

โปรแกรมแลกเปลี่ยน

ภาพเพื่อการสื่ อสาร

สํ า ห รั บ เ ด็ ก พิ เ ศ ษ 

(PECS) 

54 คน 

รวม 169 คน 

 

การวเิคราะหผลการดําเนนิงาน (เชงิคุณภาพ) 

1.   การปฏบิัตงิานระหวางสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทรและเครือขาย เปนทีม Work  

  ที่มคุีณภาพ 

 2.  มเีวทีแลกเปลี่ยนความรู และแกปญหางานไปพรอมๆ กัน ซึ่งมกีารพัฒนาความรู ทําใหม ี

  ความกาวหนาดานวชิาการ 

3.  บุคลากรสถาบันพัฒนาการเดก็ราชนครินทร ไดรับการกระตุนใหเปนผูใฝรู ตื่นตัว ใหฝก

 ทักษะเปนวทิยากรและกาวสูผูเชี่ยวชาญ   สนองตอนโยบายสถาบันพัฒนาการเด็ก 

 ราชนครินทร  และตัวชี้วัดการมคุีณภาพ 
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งบประมาณท่ีใชในการดําเนินโครงการ จํานวน    18,310      บาท  

ปญหาและอุปสรรค 

- ควรมกีารจัดประชมุบอยขึ้น 

 

การวางแผนการดําเนินงานในขั้นตอไป 

- ป 2557 มเีปาหมายการใหความรูแกบุคลากรสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร  และเครือขาย 

จํานวน 4 คร้ัง  คร้ังละ 30 คน 

- จัดประชุมวชิาการใหเปนประจําตอเนื่องทุกป 
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ชือ่โครงการ พัฒนาวารสารวิชาการนานาชาตดิานสขุภาพจติและพัฒนาการเด็ก 

  [International Journal of Child Development and Mental Health (CDMH)] 

  

ผูรบัผิดชอบ  งานวารสาร ก.พัฒนาวิชาการ 

 

ยุทธศาสตรท่ี 3 

 

ความเปนมาและความสําคัญ 

วารสารวชิาการมคีวามสําคัญที่เปนสื่อกลางในการเผยแพรความรู ความคิดและการพัฒนาที่ได

จากการศึกษา คนควา วิจัย ตลอดจนความเคลื่อนไหววิทยาการอันหลากหลาย ซึ่งผูอานนอกจากจะ

ไดรับความรู และแนวทางเพื่อเปนขอมูลในการศึกษา คนควาวิจัยแลว  ยังสามารถเผยแพรขอมูลทาง

วชิาการไดอกีทางหนึ่งดวย โดยวารสารที่มคุีณภาพและไดรับการรับรองยอมมีความนาเชื่อถือและไดรับ

การยอมรับในวงวชิาการ ซึ่งปจจุบันประเทศไทยมีวารสารระดับนานาชาติที่ไมไดอยูในฐานขอมูลระดับ

นานาชาตขิองตางประเทศ ที่สํานักงานคณะกรรมการอุดมศกึษา และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย

ใหการยอมรับมีจํานวนเพียง 13 วารสารเทานั้น  และสวนใหญเปนวารสารดานวิทยาศาสตร  สวน

วารสารดานการแพทยมีเพียง 3 วารสาร ซึ่งในจํานวนนี้ไมมีวารสารที่เกี่ยวของดานสุขภาพจิตและ

พัฒนาการเด็กเลย   

การพัฒนาหนวยบริการใหมีความเปนเลิศเฉพาะทางนั้น จําเปนอยางยิ่งที่ตองมีการพัฒนา

ความสามารถดานการรักษาโรคในระดับสูง ซึ่งมุงเนนความเปนเลิศดานวิชาการ การบําบัดรักษา และ

การฟนฟู โดยอาศัยการศึกษาวิเคราะหวิจัย ประเมิน และถายทอดเทคโนโลยี การรับ และสงตอ

ผูใชบริการ  โดยการพัฒนานั้นจําเปนตองมีการพัฒนาบนฐานคิดของการศึกษาวิจัย เนื่องจากเปนการ

พัฒนาที่อาศัยหลักทางวทิยาศาสตร อันเปนที่ยอมรับและเชื่อถอืได  อยางไรก็ตามการพัฒนาบนฐานคิด

ของการวจิัยนอกจากจะเกดิประโยชนดังทีไ่ดกลาวมาแลว ยังเปนประโยชนในดานการเปนสื่อการเรียนรู

ของบุคคลที่สนใจอกีดวย  จงึจําเปนอยางยิ่งที่ตองมกีารเผยแพรองคความรูที่ได  เพื่อกอใหเกดิประโยชน

แกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของไดนําไปใชหรือนําไปศกึษาตอ อันเปนการเพิ่มผลผลติใหกับวงวชิาการ

ตอไป  แตการเผยแพรงานวจิัยมักพบปญหา เชน ผูวจิัยไมทราบแหลงการเผยแพร  ขาดแรงจูงใจในการ

เผยแพร มแีหลงเผยแพรนอย  มรูีปแบบการเขยีนรายงานการวิจัยหลายรูปแบบทําใหรูสึกยุงยาก หรือมี

คาใชจายสูง  จงึทําใหการเผยแพรจํากัดเพยีงวารสารของหนวยงานเทานั้น แมจะมีการเผยแพรแตจํากัด

เพียงบางสวนเทานั้นที่ไดรับประโยชน  หากมองในภาพรวมระดับประเทศที่ประเทศไทยตองพัฒนาสู
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ประชาคมอาเซยีนแลวยอมตองการความเปนสากล  มลีักษณะเฉพาะ แมบางหนวยงานมกีารแกไขปญหา

โดยมีงบประมาณในการเผยแพรในวารสารวิชาการให  แตเปนการแกไขปญหาไดในระดับหนึ่งเทานั้น

เนื่องจากตองพึ่งพาหรือตองใชเงินเปนจํานวนมากหากตองการเผยแพรงานวจิัยที่เพิ่มมากขึ้น     แนวทาง

ที่จะพสิูจนความเปนเลศิทางวชิาการแนวทางหนึ่งคอื การพัฒนาแหลงเผยแพรที่ไดรับการยอมรับและมี

มาตรฐานที่เปนเฉพาะทางดานสุขภาพจติและพัฒนาการเด็กในระดับนานาชาตขิองตนเอง 

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทรจึงมีแนวคิดในการพัฒนาวารสารวิชาการนานาชาติดาน

สุขภาพจติและพัฒนาการเด็ก เพื่อการรวบรวมและเผยแพรความรู ความคิดในรูปของการเสนอบทความ

ทางวิชาการ งานวิจัย ความคิดเห็น บทวิจารณ และเผยแพรความรูทางวิชาการดานสุขภาพจิตและ

พัฒนาการเด็ก  อกีทั้งยังสงเสริมสนับสนุนใหมกีารศกึษาวจิัย รวบรวม เผยแพร และแลกเปลี่ยนเรียนรูใน

ผลการศกึษาวจิัยไปสูบุคคลหรือหนวยงานไดอยางกวางขวางในระดับสากล อันจะเปนฐานในการรองรับ

ความเปนเลศิเฉพาะทางดานสุขภาพจติและพัฒนาการเด็กในระดับสากลตอไป 

 

วัตถุประสงค 

 เพื่อเปนสือ่กลางในการเผยแพรบทความวชิาการดานสขุภาพจติและพัฒนาการเดก็ในระดับ

นานาชาต ิ

 เพื่อพัฒนาวารสารวชิาการดานสขุภาพจติและพัฒนาการเด็กใหไดมาตรฐานตามเกณฑ 

               วารสารวชิาการนานาชาต ิ

 

ผลการดําเนนิโครงการ / และผลลัพธท่ีไดจากการดาํเนินงาน 

กจิกรรม / โครงการ ตัวชีว้ัด Outcome 

1. ประชุมพัฒนาความรวมมอืระหวางผูนพินธ กอง  บรรณาธิการ และ

ผูทรงคุณวุฒิเพื่อพัฒนาวารสารสูฐานขอมูล TCI / ACIThe1 st CDMH 

Meeting on Developing the International Journal of Child 

Development and Mental Health 

ความรวมมอืกับตางประเทศที่

กวางาขวางและหลากหลายขึ้น 

 

2. จัดพิมพ บทความวารสาร 5 บทความ บทความผานขวนการคุณภาพ

จะผูทรงคุณวุฒิกอนการตพิีมพ 
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การวเิคราะหผลการดําเนนิงาน (เชงิคุณภาพ) 

ลักษณะการทํางานทําใหบุคลากรและเครือขายมกีารรวมมอืกนัทํางานไดดขีึ้นและ สามารถ

แลกเปลี่ยนความรูผานการประชุมวชิาการของวารสาร เกดิบทความทีม่คุีณภาพจากนกัวชิาการที่ใช

ภาษาอังกฤษไดระดับด ีไมจําเปนตองมาแปลจากภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษซึ่งบางคร้ังคําศัพททาง

วชิาการอาจจะผดิเพี้ยนไดจากกระบวนการแปล 

 

งบประมาณท่ีใชในการดําเนนิโครงการ      240,000   บาท 

     

ปญหาและอุปสรรค 

 เครือขายดานการทํางานตางประเทศยังไมครอบคลุมและเปนที่รูจักไมมากพอควรขยาย

เครือขายออกไปในตางประเทศและมกีารออกบูทเพือ่ประชาสมัพันธงานวารสารดานสุขภาพจติและ

พัฒนาการเด็กในการประชุมวชิาการนานาชาตใิหกวางขวางขึ้นโดยเฉพาะแวดวงวชิาการใน

มหาวทิยาลัยเพื่อใหไดบทความที่มากขึ้นและหลากหลายขึ้น สวนเร่ืองภาษาที่ตองใชซึ่งเปนภาษาที่สอง

ที่ตองใชในการสื่อสาร บุคลากรยังไมมคีวามเชี่ยวชาญเพียงพอ นาจะพัฒนาเครือขายและ พัฒนา

บุคลากรตอไป 

 

การวางแผนการดําเนินงานในขั้นตอไป 

  ควรมกีารจัดประชุมวชิากรทุกป และ พัฒนาเครือขายมากขึ้น และ  พัฒนาระบบอินเตอรเน็ต

และserver ใหมีความเสถียรกวานี้ เพราะหากระบบไมเสถียรแลวทําใหการ upload ขอมูล Website

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เจาหนาที่กลุมงานไอทีไมรองรับและบริการใหรวดเร็วเทาที่ควร ควรมีการ

พัฒนาระบบในการรองรับการสมัครออนไลนใหมปีระสทิธิภาพดกีวาเดมิ 
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ชื่อโครงการ       พัฒนาทักษะทางสังคม(วันปใหมและวันเด็ก) 

ผูรบัผดิชอบ   งานการพยาบาลผูปวยใน   กลุมการพยาบาล 

 

ยุทธศาสตรท่ี  4    

 

ความเปนมาและความสําคัญ 

 สถาบันพัฒนาการเดก็ราชนครินทรไดใหบริการดูแลรักษาสงเสริมพัฒนาการเด็กในทกุกลุมโรคที่

มปีญหาพัฒนาการลาชา และมปีญหาพฤตกิรรม โดยใหการรักษาทั้งเปนผูปวยนอก และ ผูปวยในตาม

ระดับความรุนแรงของโรค กรณีผูปวยนอกเปนเด็กทีม่ปีญหาพัฒนาการและพฤตกิรรมที่ไมรุนแรง

สามารถมารับการรักษาเปนคร้ังๆควบคูกับการไปโรงเรียนได สําหรับกรณีผูปวยในเปนเดก็ทีม่ปีญหา

พัฒนาการและพฤตกิรรมที่ตองใหการดูแลรักษาแบบเขมยังไมสามารถไปโรงเรียน หรือเปนเด็กที่ยังอยูใน

วัยเตรียมความพรอมกอนไปโรงเรียนซึ่งกจิกรรมประกอบดวยการสงเสริมพัฒนาการรายกลุม รายบุคคล

เพื่อสงเสริมพัฒนาการใหอายขุองพัฒนาการใกลเคยีงอายุจริงมากที่สุด และปรับพฤตกิรรมเพือ่ให

พฤตกิรรมที่เปนปญหาไดรับการแกไขใหเดก็สามารถเขาสูระบบโรงเรียน หรือกลบัไปอยูกบัครอบครัวได

ตามศกัยภาพโดยทํางานรวมกบัทมีสหวชิาชพี  

 จากการทบทวนเวชระเบียนผูปวยในรอบ 3 ปที่ผานมาพบวามเีดก็กลุมหนึ่งที่ไดรับการเตรียม

ความพรอมทัง้ดานพัฒนาการ และพฤตกิรรมที่เหมาะสมสามารถสงเขาโรงเรียนแลว และเดก็กลุมนี้

ไดมาพบแพทยและรับการรักษาเปนOPD case พบวามบีางรายที่ยังมปีญหาพฤตกิรรมที่เปนปญหาทักษะ

ทางดานสังคมหลงเหลอือยูสงผลใหเด็กกลุมนี้ยังคงมปีญหาการปรับตัว การเลนกับเพือ่น การใหการ

สนใจกลุม การทําตามกตกิาของกลุมอยู ซึ่งความบกพรองทักษะทางสังคมเปนอุปสรรคสําคัญตอการ

เรียนรูเมื่อเด็กไมสามารถอยูในกลุมการเรียนรวมไดโดยเฉพาะเด็กออทสิตกิที่มปีญหาแยกตัว เลนคน

เดยีวอยูแลว และบางคนยังมแีสดงพฤตกิรรมที่ไมเหมาะสมเมือ่เขาสังคม เชนไมสามารถเร่ิมตนสนทนา

กับเดก็อื่น ไมสามารถเขาใจอารมณความรูสกึของคนอืน่ ไมสามารถทําตามกตกิาของกลุมได ดังนัน้การ

ฝกทกัษะรายกลุมเพือ่ใหการชวยเหลอืและพัฒนาทักษะทางดานสังคมที่ประกอบดวยทกัษะการแสดงการ

ทักทายทางสังคม[social recognition] การตดิตอสือ่สารทางสังคม[social communication]และการมี

จนิตนาการและการเขาใจสังคม[social imagination and understanding]จงึยังเปนโปรแกรมที่จําเปน ใน

เดอืนเมษายน พฤษภาคมเปนชวงปดเทอมดังนัน้ งานการพยาบาลผูปวยใน   จงึไดจดัทําโครงการพัฒนา

ทักษะทางดานสังคมสําหรับเด็กออทสิตกิกลุมHigh Function ขึ้นเพือ่ใหเดก็กลุมดังกลาวไดมโีอกาสกลับ

เขามารับบริการโดยเนนเพือ่พัฒนาทกัษะทางสังคมเปนหลัก 
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วัตถุประสงค 

1.  เพื่อชวยเหลอืเด็กที่ยังมปีญหาพฤตกิรรมและปญหาทกัษะทางสังคมใหสามารถไปโรงเรียอยู 

 ในกลุมเดก็ปกตไิด  

2. เพื่อจดักจิกรรมเสริมทกัษะทางสังคมที่พึงประสงคใหเด็กมพีฤตกิรรมการแสดงออกทาง สังคม

 ที่เหมาะสมมากขึ้น 

3. เพื่อพัฒนากจิกรรมสงเสริมทกัษะทางดานสังคมสําหรับเด็กออทสิตกิกลุม High function 

 

ผลการดําเนนิโครงการ / และผลลัพธท่ีไดจากการดาํเนนิงาน 

 มีเด็กที่เขารับการอบรม  13 คน  เขารับการอบรม  2  อาทิตย  ไดรับการพัฒนาทักษะทาง

สังคมสําหรับเด็กพเิศษ พบวาเด็กที่เขารับการอบรม มทีักษะทางสังคมที่ด ี อยูรวมกับเด็กคนอื่นไดอยาง

เหมาะสมทําตามคําสั่งและกฎกติกาของกลุมไดอีกทั้งผูปกครองมีความพึงพอใจมากที่สุดตอการจัด

กจิกรรมคร้ังนี้ตองการใหมกีารจัดกจิกรรมนี้ทุก ๆ ป และการดูงานนอกสถานที่สําหรับเด็กพเิศษตองการ

ใหมกีารปรับเปลี่ยนสถานที่ทุกคร้ังหรือเหมาะสมกับการอบรมเพื่อใหเด็กไดมีความรูที่แปลกใหมเพ่ิมขึ้น

และตองการใหมกีารปรับการเรียนการสอนเร่ืองใหมๆ ทุกปเพื่อใหเด็กไดรับความรูที่ลากหลาย 

 

การวเิคราะหผลการดําเนนิงาน (เชงิคุณภาพ/ปรมิาณ ) 

1. จากการสังเกตพฤตกิรรมเดก็จํานวน  13  คน พบวาเดก็มทีักษะทางดานสังคมดขีึ้น   

 รอยละ 69.23   

2. ผูปกครอง  รอยละ   90   มคีวามพงึพอใจตอกจิกรรมที่จัด  

 

งบประมาณท่ีใชในการดําเนินโครงการ 

          จํานวน  20,126 บาท  ( สองหมื่นหนึ่งรอยสีส่บิหกบาทถวน ) 

 

ปญหาและอุปสรรค 

1. เด็กบางคนยังไมสามารถปรับตัวเลนกับเดก็คนอืน่และไมมองหนาสบตา ไมพูดและ

แยกตัว  ไมรวมกจิกรรม  บางคร้ังทําใหเกดิอุปสรรคตอการสรางสัมพันธภาพใน 

ชวงแรก    ตองคอยกระตุนเตอืนในการทํากจิกรรมทุกคร้ัง 

   2.  เดก็บางคนยังควบคุมอารมณของตนเองไมได    ทาํใหมเีกดิอุปสรรคในการจัด 

        กจิกรรมบางคร้ังตองมกีารวางเง่ือนไขเปนชวงชวง   ในการจัดกจิกรรมแตละกจิกรรม 
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     3. การรับสมัครเด็กเขารวมโครงการฯ วันที่จัดกจิกรรมตรงกับ  ภาคเรียน Summer    

  ของเด็ก  ทําใหไดเด็กที่เขารวมโครงการฯสวนใหญเปนเด็กผูชาย     

    

การวางแผนการดําเนินงานในขั้นตอไป 

1. มกีารรับสมัคร  และมกีารคัดกรองเดก็เขารวมโครงการ ฯ  ลวงหนากอน  2  เดอืน   

2. มกีารวางแผน  การจัดโครงการไมใหตรงกับภาคเรียน  Summer  ของเดก็ 

3. มกีารประชาสมัพันธโครงการลวงหนากอน  3  เดอืน   

4. มกีารสํารวจพื้นที่ที่จะจัดกจิกรรมนอกสถานที่ใหม  เพือ่ใหเกดิความรูที่แปลกใหม    

       ใหเขากับยุคสมัย   ในสถานการณใหม และสามารถที่จะนํามาปรับใชในชวีติประจําวันได 
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ชือ่โครงการ  โครงการพัฒนาทักษะทางสังคมสําหรับเด็กพเิศษทางการเรียนรูและสตปิญญา 

 (กลุมออทสิตกิ High Function) 

 

ผูรบัผดิชอบ   งานการพยาบาลผูปวยใน กลุมการพยาบาล  

 

ยุทธศาสตรท่ี 4 

 

ความเปนมาและความสําคัญ  

  สถาบนัพัฒนาการเด็กราชนครินทรไดใหบริการดูแลรักษาสงเสริมพัฒนาการเด็กในทกุกลุม

โรคที่มปีญหาพัฒนาการลาชา และมปีญหาพฤตกิรรม โดยใหการรักษาทัง้เปนผูปวยนอก และ ผูปวย

ในตามระดับความรุนแรงของโรค กรณีผูปวยนอกเปนเดก็ที่มปีญหาพัฒนาการและพฤตกิรรมที่ไม

รุนแรงสามารถมารับการรักษาเปนคร้ังๆควบคูกับการไปโรงเรียนได สําหรับกรณีผูปวยในเปนเดก็ทีม่ี

ปญหาพัฒนาการและพฤตกิรรมที่ตองใหการดูแลรักษาแบบเขมยังไมสามารถไปโรงเรียน หรือเปนเดก็

ที่ยังอยูในวัยเตรียมความพรอมกอนไปโรงเรียนซึ่งกจิกรรมประกอบดวยการสงเสริมพัฒนาการราย

กลุม รายบุคคลเพือ่สงเสริมพัฒนาการใหอายขุองพัฒนาการใกลเคยีงอายุจริงมากที่สุด และปรับ

พฤตกิรรมเพื่อใหพฤตกิรรมที่เปนปญหาไดรับการแกไขใหเด็กสามารถเขาสูระบบโรงเรียน หรือกลับไป

อยูกับครอบครัวไดตามศักยภาพโดยทํางานรวมกับทมีสหวชิาชพี  

จากการทบทวนเวชระเบียนผูปวยในรอบ 3 ปที่ผานมาพบวามเีดก็กลุมหนึ่งที่ไดรับการเตรียม

ความพรอมทัง้ดานพัฒนาการ และพฤตกิรรมที่เหมาะสมสามารถสงเขาโรงเรียน  และเด็กกลุมนี้ไดมาพบ

แพทยและรับการรักษาเปน OPD case พบวาบางรายยังมพีฤตกิรรมที่เปนปญหาทักษะทางดานสังคม

หลงเหลอือยูสงผลใหเดก็กลุมนี้ยังคงมปีญหาการปรับตวั การเลนกับเพือ่น การใหความสนใจกลุม การ

ทําตามกตกิาของกลุมอยู ซึ่งความบกพรองทักษะทางสังคมเปนอุปสรรคสําคัญตอการเรียนรูเมื่อเด็กไม

สามารถอยูในกลุมการเรียนรวมไดโดยเฉพาะเดก็ออทสิตกิที่มปีญหาแยกตัว เลนคนเดยีวอยูแลว และ

บางคนยังแสดงพฤตกิรรมที่ไมเหมาะสมเมือ่เขาสังคม เชนไมสามารถเร่ิมตนสนทนากับคนอืน่ ไมสามารถ

เขาใจอารมณความรูสกึของคนอืน่ ไมสามารถทําตามกตกิาของกลุมได ดังนัน้การฝกทกัษะรายกลุม

เพื่อใหการชวยเหลอืและพัฒนาทักษะทางดานสังคมที่ประกอบดวยทักษะการแสดงการทักทายทางสังคม

[social recognition] การตดิตอสือ่สารทางสังคม[social communication]และการมจีนิตนาการและการ

เขาใจสังคม[social imagination and understanding]จงึยังเปนโปรแกรมที่จําเปน ในเดอืนเมษายน 

พฤษภาคมเปนชวงปดเทอมดังนัน้ งานการพยาบาลผูปวยใน   จงึไดจดัทําโครงการพัฒนาทักษะทางดาน
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สังคมสําหรับเดก็ออทสิตกิกลุมHigh Function ขึ้นเพือ่ใหเด็กกลุมดังกลาวไดมโีอกาสกลับเขามารับบริการ

โดยเนนพัฒนาทักษะทางสังคมเปนหลัก 

 

วัตถุประสงค 

- เพื่อชวยเหลอืเดก็ที่ยังมปีญหาพฤตกิรรม และทักษะทางสังคมใหสามารถไปโรงเรียนและอยูในกลุม

เด็กปกตไิด  

- เพื่อจดักจิกรรมเสริมทกัษะทางสังคมที่พึงประสงคใหเด็กมพีฤตกิรรมการแสดงออกทางสังคมที่

เหมาะสมมากขึ้น 

- เพื่อพัฒนากจิกรรมสงเสริมทกัษะทางดานสังคมสําหรับเด็กออทสิตกิกลุม High function 

 

ผลการดําเนนิโครงการ / และผลลัพธท่ีไดจากการดาํเนนิงาน 

- มกีารดําเนนิจดักจิกรรม Summer camp เปนเวลา 2 สปัดาหโดยมเีด็กออทสิตกิเขารวม จํานวน 

13 คน 

 

การวเิคราะหผลการดําเนนิงาน (เชงิคุณภาพ) 

- เด็กออทสิตกิไดพัฒนาศักยภาพดานทักษะทางสังคมที่เหมาะสม ทําใหเดก็สามารถปรับตัวตอ

การเผชญิปญหาเมือ่อยูรวมกบับุคคลอื่นในสังคมไดอยางเหมาะสมตามศักยภาพ 

- เด็กออทสิตกิไดประสบการณการเรียนรูกจิกรรมทางสังคมที่เหมาะสม 

 

งบประมาณท่ีใชในการดําเนินโครงการ 

 งบประมาณที่ที่ใช  22,000 บาท (สองหมืน่สองพันสองรอยบาทถวน) 

 

ปญหาและอุปสรรค 

- มเีดก็เขารวมโครงการมากกวาจํานวนที่ตัง้เปาไวทําใหงบประมาณที่วางแผนไวไมเพยีงพอ ตอ

การดําเนนิกจิกรรม 

- เด็กที่เขารวมโครงการ 1 คนทีม่ลีักษณะพฤตกิรรมที่แตกตางกัน ฉะนัน้ในการจัดกจิกรรม

บางอยางจงึไม 
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การวางแผนการดําเนินงานในขั้นตอไป 

- มกีารวางแผนการจัดเตรียมงบประมาณที่เหมาะสม 

- นํารูปแบบกจิกรรมมาปรับใชกับเดก็ที่เตรียมความพรอมจะไปโรงเรียน 
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ชือ่โครงการ โครงการละครและดนตรีบําบัดสําหรับเดก็พัฒนาการลาชา 

 

ผูรบัผดิชอบ  นายรณสงิห รือเรือง ( งานละครและดนตรีบําบัด กลุมงานจติวทิยา )  

 

ยุทธศาสตรท่ี 4 

 

ความเปนมาและความสําคัญ 

  สถาบนัพัฒนาการเด็กราชนครินทร ไดริเร่ิมโครงการละครบําบัด ดนตรีบําบัดแบะศลิปะ เพื่อเปน

ตนแบบ (Role Model) ของการบําบัดรักษา และฟนฟูสมรรถภาพเด็กพิเศษ แบบบูรณาการทั้งการพัฒนา

กลามเนื้อการเคลื่อนไหว กลามเนื้อมัดเล็ก การแสดงออกทางอารมณความรูสึก การใชภาษาและการ

เขาใจภาษา  รวมทั้งทักษะการชวยเหลอืตัวเองและปรับตัวทางสังคม  ซึ่งจะชวยใหเด็กไดแสดงออกผาน

กิจกรรมที่หลากหลาย การทํางานรวมกับผูอื่น การฝกแสดงออกทางอารมณ การเสริมสรางความ

ภาคภูมิใจและความมั่นใจในตัวเอง ไดสํารวจเรียนรูและเขาใจปญหาและพฤติกรรมของตัวเองผาน

สถานการณจําลอง และแสดงบทบาทสมมติใหเขาใจถึงความรูสึกของผูอื่น เพื่อใหสามารถปรับใชใน

สถานการณในชวีติจริงได 

วัตถุประสงค 

  1. เพื่อทําการอบรมบุคลากรสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทรและผูดูแลเด็กที่มพัีฒนาการลาชา 

  2. เพื่อใหบริการคลนิกิละครและดนตรีบําบัด โดยมุงใหบริการแกผูปวยเด็กพัฒนาการลาชา  

      3. เพื่อพัฒนา แกเด็กพัฒนาการลาชา 

 

ผลการดําเนนิโครงการ / และผลลัพธท่ีไดจากการดาํเนนิงาน 

1. มกีารอบรมบุคลากรสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทรและผูดูแลเด็กที่มพัีฒนาการลาชา  

 จํานวน 25 คน 

2. มกีารใหบริการคลนิกิละครและดนตรีบําบัด โดยใหบริการแกผูปวยเด็กพัฒนาการลาชา  

 จํานวนทั้งสิ้น 1,469 ราย 

3. มจีัดกจิกรรม Summer camp “เสริมฝนปนละคร” แกเด็กพัฒนาการลาชา จํานวน 24 คน 
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การวเิคราะหผลการดําเนนิงาน (เชงิคุณภาพ) 

1. บุคลากรสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทรและผูดูแลเดก็ที่มพัีฒนาการลาชา มคีวามรูใน

  เร่ืองละครและดนตรีบําบัดสําหรับเด็กที่มพัีฒนาการลาชา 

2. ผูปวยเด็กพัฒนาการลาชา ไดรับบริการทางคลนิกิเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมและศักยภาพ

  ดานอื่นๆใหมคีวามเหมาะสมกับวัยมากยิ่งขึ้น โดยคลนิกิละครและดนตรีบําบัด 

3. เด็กพัฒนาการลาชา ไดรับการพัฒนาทักษะทางสังคมและศักยภาพของเด็กที่มพัีฒนาการ 

  ลาชาผานการจัดกจิกรรม Summer camp “เสริมฝนปนละคร”   

 

งบประมาณท่ีใชในการดําเนินโครงการ 

ลําดับ

ท่ี 
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ

(บาท) 

1. อบรมบุคลากร 2,5000 

2. คลนิกิละครและดนตรีบําบัด 120,000 

3. คายละครสรางสรรคและดนตรีบําบัด 50,000 

4. ประเมนิผล 5,000 

รวมงบประมาณ 200,000 

 

ปญหาและอุปสรรค 

1. ขาดบุคลากรประจําในการดําเนนิการคลนิกิละครและดนตรีบําบัด มบีุคลากรที่มารวมดําเนินงาน

  มาจากหลากหลายวชิาชพี และหลายกลุมงานซึ่งตองรับผดิชอบงานประจําไมสามารถมาดําเนิน

  กจิกรรมไดเต็มที่ 

2.  ขาดบุคลากรที่จบทางดานการละครสําหรับเด็กพิเศษ มาดําเนินงานทําใหการดําเนินงานคลินิก

  ลาชาเนื่องจากบุคลากรตองใชเวลาในการเรียนรูประสบการณและทดลองฝกการจัดกิจกรรมกับ

  เด็กพิเศษ 

3. ไมมีสถานที่จัดกิจกรรมที่เหมาะสม ทําใหตองเวียนใชสถานที่หลายแหง เชน หองประชุม ลาน

  กจิกรรมอาคารฝกอบรมครอบครัว มคีวามลําบากในการเคลื่อนยายอุปกรณและการนัดหมาย 

4. ขาดอุปกรณดนตรี และอุปกรณประกอบการแสดงละคร ที่จะชวยใหเด็กพเิศษใชในการแสดง 
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การวางแผนการดําเนินงานในขั้นตอไป 

ปงบประมาณ แผนการดําเนินงาน 

2557 เกดิคลนิกิละครบําบัด ดนตรีบําบัดและศลิปะบําบัด และมกีารแสดงละครโดยเด็กพเิศษ

ที่มศีกัยภาพสูง ไดแสดงความสามารถใหกบัชมุชน สังคมไดรับรู 

2558 สรางศูนยการบําบัดแบบบูรณาการ (Interact Center Thailand) ตนแบบ (Role Model) 

และมโีรงละครสําหรับบุคคลพิเศษเพือ่พัฒนาการแสดงใหเปนมอือาชพี 

2559 มหีลักสูตรและศนูยฝกอบรมดานละครและดนตรีบําบัดสําหรับเด็กและบุคคลพเิศษ 
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ชือ่โครงการ โครงการสื่อสารแนวทางการพัฒนาตดิตามและประเมนิผลการดําเนนิงานใหมคีวาม

   เปนเลศิเฉพาะทาง 
 

ผูรบัผิดชอบ  ศูนยพัฒนาคุณภาพ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร 
 

ยุทธศาสตรท่ี  4 

 

ความเปนมาและความสําคัญ 

 กรมสุขภาพจติ มุงพัฒนาสถานบริการใหมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับและเปนศูนยกลางการพัฒนางาน

บริการและวชิาการดานสุขภาพจิตและจิตเวช ทั้งในระดับประเทศและในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉยีงใต ทั้งนี้ กรมสุขภาพจิต ไดกําหนดยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาความเปนเลิศทางดานบริการสุขภาพจิต

และจติเวช เพื่อใหการบริการสุขภาพจติมคุีณภาพมาตรฐานในการบําบัด รักษา และฟนฟูสมรรถภาพ เปน

ศูนยกลางของการพัฒนาขดีความสามารถในการบําบัด รักษา และฟนฟูสมรรถภาพทางจติเวช ศนูยฝกอบรม 

ดูงานของบุคลากรทางการแพทย/สาธารณสุขดานสุขภาพจติและจติเวช รวมทั้งมอบใหทุกหนวยในสังกัด

กรมสุขภาพจติ ม ีRoad Map ของการพัฒนาเพื่อมุงสูการเปนหนวยบริการที่มีความเปนเลิศเฉพาะทาง 

(Excellence Center) ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง/ชํานาญ (Specialist) ที่นําหลักการบริหารจัดการความรู 

(Knowledge Management) มาใชเปนแนวทางการดําเนนิงานซึ่งในปงบประมาณ 2556 ผูบริหารระดับสูง

กรมสุขภาพจติ  ไดมอบนโยบายการพัฒนาสูความเปนเลศิ โดยมุงเนนพัฒนาในหนวยงานที่มคีวามพรอม 

6 หนวยงาน คอื Excellence center ดานเด็ก 4 หนวยงาน คือ สถาบันราชานุกูล/สถาบันสุขภาพจิตเด็ก

และวัยรุนราชนครินทร/สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร/โรงพยาบาลยุวประสารทไวทโยปถัมภ และ 

ดานการบําบัด/รักษา 1 หนวยงานคือ สถาบันจิตเวชศาสตรสมเด็จเจาพระยา และดานนิติจิตเวช 1 

หนวยงาน คอื สถาบันกัลยาณราชนครินทร 

 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร จงึไดจดัทําโครงการพัฒนาหนวยงานที่มคีวามเปนเลศิเฉพาะ

ทาง ใหมกีจิกรรม/โครงการ/งานวจิัย  ครอบคลมุ 7 มติ ิไดแก 1. Medical service center มคีวามเปนเลศิ

ในการบริการสุขภาพจติและจติเวช 2. Training center เปนแหลง/ศนูยกลางการศกึษาและฝกอบรม 3. 

Research and development center มคีวามเชี่ยวชาญในงานวจิัยและพัฒนา 4.  Referral center เปน

แหลงรับสงตอผูปวย 5. Reference center เปนแหลงอางองิขอมลูทางวชิาการ 6. Database and network 

มฐีานขอมลูเชงิวชิาการ/เครือขายในความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของตน 7. National body and Policy 

advocacy มสีวนรวมในการกําหนดนโยบายของประเทศในประเด็นที่เกี่ยวของกับความเชี่ยวชาญเฉพาะ

ทางของตนการพัฒนาองคการ เปนวธิีหนึ่งในการปรับองคการ เพื่อใหมคีวามเปนเลศิ ในดานตางๆ ซึ่งมี
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วัตถุประสงคหลกัคอื กอใหเกดิความรูสกึรัก สามัคคี และทัศนคตทิี่ดตีอกนัภายในหมูคณะ อันจะสงผล

โดยตรงตอการปรับปรุง พัฒนางานบริการของสถาบันฯ 

 ศูนยพัฒนาคุณภาพ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร จึงไดจัดทําโครงการอบรมเชิง

ปฏบิัตกิารพัฒนาองคการ และพัฒนาความรู ทักษะการวิจัยขึ้นเพื่อใหสามารถบรรลุตามเปาหมายของ

สถาบันฯ 

 

วัตถุประสงค 

 เพื่อพัฒนาหนวยงานใหมคีวามเปนเลศิเฉพาะทางในงานบริการ / วชิาการดานสขุภาพจติและ

พัฒนาการเด็ก 

 

ผลการดําเนนิโครงการ / และผลลัพธท่ีไดจากการดาํเนนิงาน 

1. ประชุมคณะทํางานเพื่อพัฒนาหนวยงานสูความเปนเลศิเฉพาะทาง (Excellence center)  

12 คร้ัง  

2. สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร ผานการประเมนิตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการ

พัฒนาหนวยบริการจติเวชในสังกัดกรมสขุภาพจติใหมคีวามเปนเลศิเฉพาะทาง 

(Excellence center) ในระดับ 5  

การวเิคราะหผลการดําเนนิงาน (เชงิคุณภาพ) 

  จัดทําโครงการพัฒนาหนวยงานที่มคีวามเปนเลศิเฉพาะทาง ใหมกีจิกรรม/โครงการ/งานวจิัย   

ครอบคลมุ 7 มติ ิดังนี้ 

1. Medical service center มคีวามเปนเลศิในการบริการสุขภาพจติและจติเวช  

 1.1 มกีารกําหนดนโยบายอยางชัดเจนในการพัฒนา Excellence center 

 1.2 มแีผน/กจิกรรม/โครงการที่พัฒนาสู Excellence center 

 1.3 กําหนดตัวชี้วัดของหนวยงานในประเด็นความเปนเลศิ (Outcome) 

 1.4 มมีาตรฐานการดูแลผูปวยตามมาตรฐาน Excellence center 14 ขอ 

2. Training center เปนแหลง/ศูนยกลางการศกึษาและฝกอบรม  

 2.1  มกีารพัฒนาบุคลากรในความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของหนวยงาน 
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 2.2  มหีลักสูตร (แผนการสอน คูมอืผูเขารับการอบรม สือ่ประกอบการอบรม) ที่เกี่ยวของกับ

  ความเชี่ยวชาญเฉพาะของหนวยงานอยางนอย 1 หลักสตูร ไดแก หลักสูตรคัดกรอง  

  ประเมนิและสงเสริมพัฒนาการเดก็ดวยเคร่ืองมอื Thai Development Skills Inventory: TDSI 

 2.3 เปนศนูยฝกอบรม และมทีะเบียนเครือขายการอบรม วิทยากร ผูเขารับการอบรม และ 

  หนวยงานที่เกี่ยวของในประเทศ 

3. Research and development center มคีวามเชี่ยวชาญในงานวจิัยและพัฒนา  

 3.1  มแีผนการวจิัยในประเด็นความเชี่ยวชาญเฉพาะของหนวยงาน 

 3.2  มแีผนพัฒนาบุคลากรในหนวยงานดานการวจิัยในประเด็นความเชี่ยวชาญเฉพาะของ 

  หนวยงาน 

 3.3 มคีณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 

 3.4 มผีลงานวจิัย/เทคโนโลย/ีนวัตกรรมในประเด็นความเชี่ยวชาญเฉพาะของหนวยงานที่ 

  ดําเนนิการในปงบประมาณ 2556/นําเสนองานวิจัยและตพีมิพอยางนอย 1 เร่ือง ใน 

  ระดับประเทศ ไดแก Effect of Using Child Development Handbook: Birth to Age 5, Parent 

  Version นําเสนอใน การประชุมวิชาการสุขภาพจตินานาชาตคิร้ังที่ 12 ประจําป 2556 และ

  ผลของโปรแกรมการรักษาแบบเขมขนตอระดับสตปิญญาในเด็กกลุมออทสิตกิ  ตพีมิพใน

  วารสารสุขภาพจติแหงประเทศไทย ปที่ 21 ฉบับที ่2 ป 2556 

    3.5 มผีลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาบุคลากรในหนวยงานดานการวจิัยโครงการอบรมเชงิ

  ปฏบิตักิาร เทคนคิการสอนและการจัดทําสือ่การสอนเพือ่พัฒนาสูการวิจัยในชัน้เรียน 

4.  Referral center เปนแหลงรับสงตอผูปวย 

 4.1 มหีนวยงาน/ผูรับผดิชอบที่รับผดิชอบดานการสงตอและรับผูปวย 

 4.2 แผนการพัฒนาระบบการสงตอผูปวย (Referral center) 

 4.3 มขีอมลูพื้นฐานของการรับสงผูปวยตามความเชีย่วชาญเฉพาะทางในหนวยงานของตนเอง 

 5. Reference center เปนแหลงอางองิขอมลูทางวชิาการ มอีงคความรูที่ถูกนําไปใชอางองิทางวิชาการใน

งานสุขภาพจติและจติเวชของหนวยงานในงานวจิัยหรือการนําไปใชในการขยายผลของโครงการตางๆใน

เครือขายในหรือนอกระบบบริการสาธารณสุข 

6. Database and network มฐีานขอมูลเชงิวชิาการ/เครือขายในความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของตน  

 มฐีานขอมูลทางวิชาการในความเชี่ยวชาญเฉพาะของหนวยงานในคลังความรูที่เชื่อมตอกับกรม 

7. National body and Policy advocacy มีสวนรวมในการกําหนดนโยบายของประเทศในประเด็นที่

เกี่ยวของกับความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของตนมีการพัฒนาคูมือประเมินและชวยเหลือเด็กพัฒนาการ
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ลาชาวัยแรกเกิด -5 ป (TDSI) และบูรณาการเคร่ืองมือTDSIและเคร่ืองมืออื่นๆเพื่อพัฒนาใหเปน

พัฒนาการ 56 สําหรับใชคัดกรองพัฒนาการเด็กทั่วประเทศ 

งบประมาณท่ีใชในการดําเนินโครงการ   

  30,000 บาท 

ปญหาและอุปสรรค / การวางแผนการดําเนนิงานในขั้นตอไป 

  ดําเนนิกจิกรรมการพัฒนาหนวยงานใหมคีวามเปนเลศิเฉพาะทางอยางตอเนือ่ง 
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ชือ่โครงการ โครงการพัฒนาหนวยงานสูความเปนเลศิเฉพาะทาง ปงบประมาณ 2556   

ผูรบัผิดชอบ  ศูนยพัฒนาคุณภาพ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร 

ยุทธศาสตรท่ี  4 

ความเปนมาและความสําคัญ 

 กรมสุขภาพจติ มุงพัฒนาสถานบริการใหมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับและเปนศูนยกลางการพัฒนางาน

บริการและวชิาการดานสุขภาพจิตและจิตเวช ทั้งในระดับประเทศและในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉยีงใต ทั้งนี้ กรมสุขภาพจิต ไดกําหนดยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาความเปนเลิศทางดานบริการสุขภาพจิต

และจติเวช เพื่อใหการบริการสุขภาพจติมคุีณภาพมาตรฐานในการบําบัด รักษา และฟนฟูสมรรถภาพ เปน

ศูนยกลางของการพัฒนาขดีความสามารถในการบําบัด รักษา และฟนฟูสมรรถภาพทางจติเวช ศนูยฝกอบรม 

ดูงานของบุคลากรทางการแพทย/สาธารณสุขดานสุขภาพจติและจติเวช รวมทั้งมอบใหทุกหนวยในสังกัด

กรมสุขภาพจติ ม ีRoad Map ของการพัฒนาเพื่อมุงสูการเปนหนวยบริการที่มีความเปนเลิศเฉพาะทาง 

(Excellence Center) ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง/ชํานาญ (Specialist) ที่นําหลักการบริหารจัดการความรู 

(Knowledge Management) มาใชเปนแนวทางการดําเนนิงานซึ่งในปงบประมาณ 2556  

  สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทรเปนหนวยงานในกรมสขุภาพจติที่กําหนดความเปนเลศิ

ดานเดก็พัฒนาการลาชา จงึไดจดัทําโครงการพัฒนาหนวยงานสูความเปนเลศิเฉพาะทาง 

ปงบประมาณ 2556  โดยไดรับงบประมาณสนับสนุนจากกรมสขุภาพจติ เงินบํารุง และงบอื่นๆ ใหมี

กจิกรรม/โครงการ/งานวจิัย  ครอบคลมุ 7 มติ ิไดแก 1. Medical service center มคีวามเปนเลศิในการ

บริการสุขภาพจติและจติเวช 2. Training center เปนแหลง/ศูนยกลางการศกึษาและฝกอบรม 3. 

Research and development center มคีวามเชี่ยวชาญในงานวจิัยและพัฒนา 4.  Referral center เปน

แหลงรับสงตอผูปวย 5. Reference center เปนแหลงอางองิขอมลูทางวชิาการ 6. Database and 

network มฐีานขอมลูเชงิวชิาการ/เครือขายในความเชีย่วชาญเฉพาะทางของตน 7. National body and 

Policy advocacy มสีวนรวมในการกําหนดนโยบายของประเทศในประเด็นที่เกี่ยวของกับความ

เชี่ยวชาญเฉพาะทางของตน มกีารตดิตามผลการปฏบิัตงิานโดยศูนยพัฒนาคุณภาพ 

 

วัตถุประสงค 

  เพื่อพัฒนาหนวยงานใหมคีวามเปนเลศิเฉพาะทางในงานบริการ / วชิาการดานเด็กพัฒนาการ

ลาชา 
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ผลการดําเนนิโครงการ / และผลลัพธท่ีไดจากการดาํเนินงาน 

3. โครงการโรงเรียนผูปกครอง จดัทําคูมอืการนวดเพือ่กระตุนพัฒนาการและประสาทสมัผัส 

  ผลการดําเนนิงาน 

 เชงิปรมิาณ  

  จัดทําคูมอื 1 ฉบับ จัดทํา VDO 1 เร่ือง 

 เชงิคุณภาพ 

   คูมอืและ VDO การนวดเพือ่กระตุนพัฒนาการและประสาทสมัผสั 

4. โครงการพัฒนาทักษะสังคมสําหรับเด็กพิเศษทางการเรียนรูและสตปิญญา 

  ผลการดําเนนิงาน 

เชงิปรมิาณ   

-   ไดรายชื่อผูปวย จํานวน  12 รายเพือ่เขารวมโครงการพัฒนาทักษะสังคม สําหรับ 

  เด็กพิเศษทางการเรียนรูและสตปิญญา 

- ดําเนนิการจัดซื้ออุปกรณ/สือ่สําหรับสงเสริมพัฒนาการและจัดกจิกรรม โครงการ

 พัฒนาทักษะสังคมสําหรับเดก็พิเศษทางการเรียนรูและสตปิญญาจํานวน  13 ราย 

- กจิกรรมเรียนรูทักษะสังคมนอกสถานที่ 5 คร้ัง/ 13 คน 

- คาจางครูพี่เลี้ยง จํานวน 3 คน 

- สรุปผลโครงการพัฒนาทักษะสังคมสําหรับเด็กพิเศษทางการเรียนรูและ สตปิญญา

 และจัดพมิพรูปเลมจํานวน 1 เลม 

5. โครงการจัดตัง้คลนิกิพเิศษสําหรับรักษาผูปวยเด็กดวยแนวคิด NDT (Special clinic NDT center) 

  ผลการดําเนนิงาน 

 เชงิปรมิาณ   

 -  สรุปเนื้อหาการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร1 เลม จดับรรยาย 1 เร่ือง วันที่ 3 เม.ย. 2556 

- ถอดบทเรียนเร่ือง แนวคดิ NDT เพื่อการรักษาเด็กพัฒนาการลาชาสถาบนัพัฒนาการ

 เด็กราชนครินทรจํานวน 1 คร้ัง 
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- จัดทําคลนิกิพิเศษโดยใชเทคนคิ  NDT จํานวน 1 คลนิกิ 

จัดอบรม 1 คร้ัง จํานวน 30 คน  สํารวจ,รวบรวมอุปกรณ วัสดุที่ตองใช ในคลนิกิ

NDTเพื่อทําบนัทกึขออนมุัตจิดัซื้อ 

 เชงิคุณภาพ    

-  ไดแนวคิดในการบรรยายเร่ือง NDT Early Interventionสําหรับผูปวยเดก็ที่  มี

  ปญหาพัฒนาการลาชาและเผยแพรใหกับเจาหนาที่สถาบันฯ 

- แนะนําคลนิกิ NDT สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทรใหกับผูปกครองและ ได

 แผนผังการเขารับบริการใหกับผูรับบริการ 

4. การวนิจิฉัยภาวะออทสิตกิโดยใช  ADOS – 2 

 ผลการดําเนินงาน 

เชงิปรมิาณ     

 -  รางและแปลเคร่ืองมอืการวนิจิฉัยADOS-2เปนภาษาไทย จํานวน 1 ฉบับ 

- ไดเคร่ืองมอืประเมนิภาวะออทสิตกิ ADOS-2 ฉบับภาษาไทย จากบริษัท WPS 

 จํานวน 1 ฉบับ 

 เชงิคุณภาพ     

-  ทบทวนขอมูลในการวนิจิฉัยดวย ADOS G ตัง้แต ป 2548 - 2555  เพื่อจดัทําขอมลู

พื้นฐานในการวจิัย 

- ดําเนนิการขอลขิสทิธิ์ในการปรับและแปลเคร่ืองมอืประเมนิภาวะออทิสตกิ ADOS-2 

 ฉบับภาษาไทยจากบริษัท WPS โดยดําเนนิการประชุมเพือ่นําเสนอโครงรางการปรับ

 และแปลเคร่ืองมอืประเมนิภาวะ ออทสิตกิ ADOS-2 รวมกบั Catherine Lord และทมี

 วจิัยของ WPS ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

5. หลักสูตรการอบรมเร่ืองการใชเคร่ืองมอืวนิจิฉัยภาวะออทิสตกิ ADOS -2 

 ผลการดําเนินงาน 

  เชงิปรมิาณ      

 -  ทบทวนเอกสารวชิาการไดเอกสารทางวชิาการ เพื่อนาํมาจัดทําหลักสูตร 

- จัดเตรียมอุปกรณ ของเลน ในการวนิจิฉัยเพือ่ใชในการสอน จํานวน 1 คร้ัง/ 1 ชุด 
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- จัดทํารางหลักสูตรการอบรมเร่ืองการใชเคร่ืองมอืวนิจิฉยัภาวะออทสิตกิ ADOS -2  

   1 ฉบับ 

- ไดหลกัสตูรการอบรมเร่ืองการใชเคร่ืองมอืวนิจิฉัยภาวะออทสิตกิ ADOS -2 จํานวน 

   1 ฉบับ 

6. โครงการละครและดนตรีบําบัดสําหรับเด็กพัฒนาการลาชา 

 ผลการดําเนินงาน 

  เชงิปรมิาณ     

  -  อบรมบุคลากรสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทรและผูดแูลเด็กที่มพัีฒนาการลาชา 

      วันที่ 18-20 กมุภาพันธ 2556 จํานวน 25 คน  

- บริการคลนิกิละครและดนตรีบําบัดใหบริการผูปวยเดก็พัฒนาการลาชาจํานวน 1,469 

 ราย 

- จัดกจิกรรม Summer camp “เสริมฝนปนละคร” แกเดก็พัฒนาการลาชา วันที่ 25-

 29 มนีาคม 2556 จํานวน 24 คน 

- วเิคราะหและสรุปผลการดําเนนิงานระยะ 3 เดอืน จํานวน 1 คร้ัง/ 25 ราย 

7. โครงการประชุมคณะทํางานเพื่อพัฒนาหนวยงานสูความเปนเลศิเฉพาะทาง  (Excellence 

center ) 

 ผลการดําเนินงาน 

เชงิปรมิาณ     

- ประชุมคณะทํางานเพื่อพัฒนาหนวยงานสูความเปนเลศิเฉพาะทาง (Excellence center) 12 

คร้ัง  

8. หลักสูตรการประเมนิและสงเสริมพัฒนาการเด็กอายุแรกเกดิถงึ 5 ป 

 ผลการดําเนินงาน 

เชงิปรมิาณ     

- จัดทําสือ่การสอนหลกัสตูรการประเมนิและสงเสริมพัฒนาการเด็ก 

   อายุแรกเกดิถงึ 5 ป 1 เร่ือง 
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9. โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารเทคนคิการสอนและการจัดทําสือ่การสอนเพือ่พัฒนา 

  สูการวจิัยในชัน้เรียน 

  ผลการดําเนนิงาน 

เชงิปรมิาณ    

-  ดําเนนิการเขยีนโครงการ 1 คร้ัง 

-   ดําเนนิการขออนมุัตโิครงการ 

- ดําเนนิการจัดอบรม 1 คร้ัง 

- ดําเนนิการเขยีนโครงรางการวจิัยในชัน้เรียน 2 เร่ือง 

- จัดทําเคร่ืองมอืวจิัยเร่ืองศกึษาผลประสทิธิภาพของคูมอืการสอนเดก็ที่มปีญหา 

 ทางการเรียนรู 1 คร้ัง 

- เก็บรวบรวมขอมลู 1 คร้ัง 

- วเิคราะหขอมลู 1 คร้ัง 

- จัดทํารูปเลม 1 เลม 

10. โครงการพัฒนาศักยภาพผูปกครองในการประดษิฐอุปกรณสงเสริมพัฒนาการ 

  ผลการดําเนนิงาน 

เชงิปรมิาณ    

 -  จัดทําโครงการเพื่อขออนุมตั ิ1 คร้ัง 

- จัดเตรียมวัสดุในการดําเนนิโครงการจัดอบรมโครงการรุนที่ 2 แกผูปกครอง จํานวน 

 15 คนและประดษิฐอุปกรณสงเสริมพัฒนาการจํานวน 45 ชิ้นประเมนิผลโครงการรุน

 ที่ 2 วันที่ 6-8 กุมภาพันธ 2556 

- สรุปผลการดําเนนิโครงการในระยะแรก จัดทําคูมอืการประดษิฐอปุกรณสงเสริม 

  พัฒนาการจํานวน 1 เลม 
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11. พัฒนาโปรแกรมสงเสริมพัฒนาการเด็ก 

 ผลการดําเนนิงาน 

  เชงิปรมิาณ    

  -  จัดเตรียมเนื้อหา/รูปภาพสําหรับจัดทําโปรแกรมสงเสริม 1 เลม 

-  ดําเนนิการพัฒนาโปรแกรมสําหรับสงเสริมพัฒนาการเด็ก เพือ่ใชใน 

 โรงพยาบาลและสงตอขอมลูใหกบัโรงพยาบาลเครือขายจํานวน 1 คร้ัง 

- ทดลองใชโปรแกรม 1 คร้ัง 

- สรุปผลโครงการพัฒนาโปรแกรมสงเสริมพัฒนาการเดก็ 1 เลม 

12. โครงการพัฒนาระบบบริการงานสุขภาพจติและพัฒนาการเด็กสําหรับเครือขาย

 สาธารณสุขในจังหวัดเชยีงใหม 

 ผลการดําเนนิงาน 

 เชงิปรมิาณ     

-   ประชุมคณะทํางานเพือ่ชี้แจงแนวทางการดําเนนิโครงการ วันที่ 23 เมษายน 2556 

 จํานวน 12 คน 

-  ประชุมตัวแทนผูปฏบิตังิานเครือขายสาธารณสุขในจังหวัดเชยีงใหมเพือ่ประเมนิความ

  พรอมในการปฏบิัตงิานและชี้แจงแนวทางการดําเนนิงาน 1คร้ัง จํานวน 50 คน 

-  นเิทศตดิตามงานดานพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กในพื้นที่จังหวัดเชียงใหมรวมกับ

  การชี้แจงแนวทางการพัฒนาการดําเนนิงานดานพัฒนาการและสุขภาพจติเด็กใน  

  อําเภอ ตางๆ(14แหง) ดังนี้ แมอาย ฝาง ไชยปราการ เวยีงแหง  เชยีงดาว  พราว   

  สะเมงิ แมแตง แมริม ดอยสะเก็ด  สันกําแพง แมออน สันทราย  หางดง 

-  นเิทศตดิตามงานดานพัฒนาการและสขุภาพจติเด็กในพื้นที่จังหวัดเชยีงใหมรวมกบั

 การชี้แจงแนวทางการพัฒนาการดําเนนิงานดานพัฒนาการและสขุภาพจติเด็กใน

 รพช.อําเภอ ตางๆ(10 แหง) ดังนี้ สันปาตอง ดอยหลอ จอมทอง ฮอด ดอยเตา อม

 กอย แมแจม  แมวาง สารภ ีกลัยานวัิฒนา 

-  ไดสรุปผลการดําเนนิโครงการพัฒนาระบบบริการงานสุขภาพจติและพัฒนาการเด็ก

  สําหรับเครือขายสาธารณสุขในจังหวัดเชยีงใหม จํานวน 1 ฉบับ 
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13. การอบรมผูดแูลผูพิการ ผูบกพรองทางสตปิญญาและเด็กพัฒนาการลาชาในศนูย

 ฟนฟูสมรรถภาพผูพกิารและผูสูงอายุในชมุชน 

 ผลการดําเนนิงาน 

 เชงิปรมิาณ     

-  จัดอบรมเชงิปฏบิตักิาร การดูแลผูบกพรองทางสตปิญญาและเด็กพัฒนาการลาชาใน

 ชมุชน แกบุคลากรสาธารณสุขและเจาหนาที่ศนูยฟนฟูสมรรถภาพผูพกิารและ

 ผูสูงอายุในชุมชน จํานวน 2 คร้ัง วันที่ 19-20 กันยายน 2556จํานวน 26 คน และ

 วันที่ 25-27 กันยายน 2556 จํานวน 52 คน 

เชงิคุณภาพ    

-  เกดิระบบการดูแลตดิตามและฟนฟูสมรรถภาพผูพิการและผูบกพรองทางสตปิญญา

 และเดก็พัฒนาการลาชาในศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูพิการและผูสูงอายุในชุมชนและมี

 คูมอืการดูแลเดก็พิเศษแบบไมงอใคร ซึ่งเปนคูมอืที่ผูดูแลเดก็ในชมุชน ผูปกครอง

 สามารถนําไปใชไดอยางมปีระสทิธภิาพ 

14. การศกึษาและพัฒนาระบบการคัดกรองเด็กที่มพัีฒนาการทางสตปิญญาลาชา 

 ผลการดําเนินงาน 

  เชงิปรมิาณ    

  - ทบทวนวรรณกรรม  

-  รางเคร่ืองมอืในการวจิัย 

-  แบบสอบถามเกี่ยวกับปญหาการดําเนนิการทดสอบเชาวนปญญาและการ 

   ประสานงานเพื่อเขารับการตรวจทางการแพทย  2.2แบบทดสอบความรูเกี่ยวกับ

   เชาวนปญญาและการทดสอบดวยแบบประเมนิเชาวนปญญาฯ3.สงผูเชี่ยวชาญ 

   ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชงิเนื้อหา(ธันวาคม 2555) 

- สนทนากลุม (Focus Group) เพื่อสรุปและอภปิรายผลการพัฒนาระบบ จํานวน 1 

  คร้ัง/ 31 คน 
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- ดําเนนิการวเิคราะหขอมูลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับปญหาในการดําเนนิงานคัด

  กรองและการใชเคร่ืองมอืเพือ่คัดกรองเดก็ทีม่พัีฒนาการทางสตปิญญาลาชาและ

  สรุปผลการวจิัย 1 คร้ัง 

- จัดทํารายงานการวจิัย จํานวน 1 ฉบับ 

15. วจิัยผลสมัฤทธิ์ของการใชธาราบําบัด 

 ผลการดําเนินงาน 

 เชงิปรมิาณ    

- ประชุม วางแผน ทบทวนวรรณกรรม เตรียมความพรอมในการจัดเก็บขอมลูการ 

 รักษาในการใชธาราบําบัด แบบฟอรม การประเมนิโปรแกรมการออกกําลังกายเพือ่

 เพิ่มความแข็งแรง และเร่ิมเตรียมเก็บขอมูลตามตัวแปรที่ตองการประเมนิ ตาม

 แผนการวิจัย เก็บรวบรวมขอมลู 

- เก็บขอมูลในการใหโปรแกรมการรักษาธาราบําบัดในเดก็สมองพกิาร จํานวน 5 

 ราย ประเมนิผลความกาวหนาและบันทกึตดิตามผลตอเนื่องจํานวน 8 คร้ัง/ราย 

- เร่ิมเก็บขอมูลในการใหโปรแกรมการรักษาธาราบําบัดในเดก็สมองพิการ 

 ประเมนิผลความกาวหนาเปนชวงๆเก็บขอมลูและบนัทึกตดิตามผลตอเนือ่ง 

 จํานวน 8 คร้ัง 

- วิเคราะหขอมลูและอภปิรายผล จํานวน 1 ชุด 

- สรุปผลงานวจิัย / จัดทํารูปเลม จํานวน 1 ชุด 

16. ประสทิธิผลของการใช Snoezelen ลดภาวะtactile defensiveness ในเดก็ออทสิตกิ 

 ผลการดําเนินงาน 

เชงิปรมิาณ    

- ทบทวนวรรณกรรม 

- ประชุมเชงิปฏบิตักิารเพื่อกําหนดกรอบวจิัยและสรางโปรแกรม Snoezelen 

- ประชุมเชงิปฏบิตักิารเพื่อปรับแกโปรแกรม Snoezelen 

- จัดซื้อเคร่ืองมอืประเมนิพัฒนาการกลามเนื้อมดัเลก็ มดัใหญ (Bruininks-Oseretsky 

  Test of motor Proficiency 2nd Edition(BOT-2 ) 
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- ดําเนนิการทดลองใชโปรแกรม Snoezelen และวัดผลกอนการทดลอง 3 เดอืน (12 

  อาทติย/24 คร้ัง /คร้ังละ 45 นาท ี) 

- จัดประชมุเชงิปฏบิัตกิารถายทอดความรูเร่ืองโปรแกรม Snoezelen 1 คร้ัง แก 

  บุคลากรภายในสถาบันพัฒนาการเดก็ราชนครินทร วันที่ 16 กนัยายน 2556 จํานวน 

  20 คน  

- เผยแพรและตพีมิพงานวจิัย 1 เร่ือง จํานวน 50 ฉบับ 

17. โครงการพัฒนาฐานขอมลูการตดิตามผูปวยสําหรับโรงพยาบาลเครือขาย   

 ผลการดําเนินงาน 

เชงิปรมิาณ    

- ไดคุณสมบตัขิองโปรแกรม และไดขัน้ตอนการดําเนนิงาน 

- จัดจางโปรแกรมเมอร Design และพัฒนาระบบฐานขอมูลการตดิตามผูปวยสําหรับ

โรงพยาบาลเครือขาย และทดลองระบบ 

- ทดลองระบบ/Training 1 คร้ัง 

- ตดิตามปรับปรุง จํานวน 1 คร้ัง 

18. โครงการพัฒนาวารสารวชิาการนานาชาตดิานสขุภาพจติและพัฒนาการเด็ก 

 ผลการดําเนินงาน 

เชงิปรมิาณ    

-  พมิพ และ แกไขบทความ ในวารสารจํานวน 1 ฉบับ 

-   เชาเคร่ืองพมิพ 1 เคร่ือง 

-   จัดพิมพวารสาร CDMH   เชาเคร่ืองพมิพ พัฒนาเว็บไซตวารสาร 

- ประชุม International Meeting CDMH เพื่อการวางแผนพัฒนาวารสารเขาสูฐานขอมลู 

 TCI and ACI ในวันที่ 27-28 กุมภาพันธ 2556 

-  ดําเนนิงานพัฒนา เวบไซตวารสารวชิาการนานาชาตสิูความพรอม สูฐานขอมลู ACI, 

 Scopus ,ไดWeb site And data base www.ricd.go.th/cdmh 

-  จัดซื้อวัสดใุนโครงการ 

-  พัฒนาบุคลากรดานการใช ภาษาอังกฤษทํางานวารสารนานาชาต ิ
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19. โครงการพัฒนาโมเดลความรูทักษะและสมรรถนะ และเสนทางการพัฒนาบุคลากร 

    มุงสูความเปนเลศิ 

  ผลการดําเนินงาน 

เชงิปรมิาณ    

-  จัดประชมุเชงิปฏบิัตกิารเพื่อพัฒนาโมเดลความรูทักษะและสมรรถนะ และเสนทาง 

  การพัฒนาบุคลากรมุงสูความเปนเลศิใหแกบุคลาการภายในสถาบนัพัฒนาการเดก็

  ราชนครินทร ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2556จํานวน 115 คน และไดโมเดลความรูทักษะ

  และสรรถนะ 1 โมเดล  

การวเิคราะหผลการดําเนนิงาน (เชงิคุณภาพในภาพรวม) 

 ผานเกณฑการประเมนิตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการพัฒนาหนวยบริการจติเวชใน

สังกัดกรมสขุภาพจติใหมคีวามเปนเลศิเฉพาะทาง (Excellence center)ในระดับ 5 ตาม 7 มติดิังนี้ 

1. Medical service center มคีวามเปนเลศิในการบริการสุขภาพจติและจติเวช  

 1.1 มกีารกําหนดนโยบาย สือ่สารการพัฒนา Excellence center แกบุคลากร 

 1.2 มแีผน / กจิกรรม / โครงการที่พัฒนาสู Excellence center ป 2556 

 1.3 กําหนดตัวชี้วัดของหนวยงานในประเด็นความเปนเลศิ (Outcome) 

 1.4 มมีาตรฐานการดูแลผูปวยดานการดูแลเดก็พัฒนาการลาชาตามมาตรฐาน Excellence center 

14 ขอ  

 2. Training center เปนแหลง/ศูนยกลางการศกึษาและฝกอบรม  

 2.1 มกีารพัฒนาบุคลากรในความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของหนวยงาน 

 2.2 มหีลกัสตูร (แผนการสอน คูมอืผูเขารับการอบรม สือ่ประกอบการอบรม) ที่เกี่ยวของกับ

ความ เชี่ยวชาญเฉพาะของหนวยงานอยางนอย 1 หลกัสูตร ไดแก หลกัสตูรคัดกรอง ประเมนิและ

สงเสริม พัฒนาการเด็กดวยเคร่ืองมอื Thai Development Skills Inventory: TDSI 

 2.3 เปนศนูยฝกอบรม และมทีะเบียนเครือขายการอบรม วทิยากร ผูเขารับการอบรม และ

หนวยงานที่เกี่ยวของในประเทศในฐานขอมูลเครือขาย 

 3. Research and development center มคีวามเชี่ยวชาญในงานวจิัยและพัฒนา  

 3.1 มแีผนการวจิัยในประเด็นความเชีย่วชาญเฉพาะของหนวยงาน จํานวน 6 เร่ืองไดแก 

1.โครงการบูรณาการพัฒนาการเด็กลานนา (LCDIP:Lanna Child Development  

Integration Project)  
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2. การสงเสริมความรู  ทัศนคตแิละทกัษะครูโรงเรียนประถมในการดูแลพฤตกิรรมและ

การใชยาในเด็กโรคสมาธิสัน้  

3. การพัฒนาหลกัสตูรอบรมเชงิปฏบิัตกิาร เร่ือง การบําบัดความคิดและพฤตกิรรมแก

ผูดแูลเด็กพัฒนาการลาชาทีม่ภีาวะซมึเศราสําหรับพยาบาลวชิาชพีในภาคเหนอื  

4. วจิัยผลสมัฤทธิข์องการใชธาราบําบัด   

5. ประสทิธผิลของการใช Snoezelen ลดภาวะ tactile defensiveness ในเด็กออทสิตกิ  

6. การศกึษาและพัฒนาระบบการคัดกรองเด็กที่มพัีฒนาการทางสตปิญญาลาชา  

 3.2 มแีผนพัฒนาบุคลากรในหนวยงานดานการวจิัยในประเด็นความเชี่ยวชาญเฉพาะของ

หนวยงาน 

 3.3 มคีณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 

 3.4 มผีลงานวจิัย/เทคโนโลย/ีนวัตกรรมในประเด็นความเชี่ยวชาญเฉพาะของหนวยงานที่

ดําเนนิการ ในปงบประมาณ 2556/นําเสนองานวจิัยและตพีมิพอยางนอย 1 เร่ือง ในระดับประเทศ ไดแก 

Effect  of Using Child Development Handbook: Birth to Age 5, Parent Version นําเสนอในการประชุม

วชิาการสขุภาพจตินานาชาตคิร้ังที่ 12 ประจําป 2556 และผลของโปรแกรมการรักษาแบบ เขมขนตอ

ระดับสตปิญญาในเด็กกลุมออทสิตกิ ตพิีมพในวารสารสุขภาพจติแหงประเทศไทย ปที ่21  ฉบับที ่2 ป 

2556 

    3.5 มผีลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาบุคลากรในหนวยงานดานการวจิัยโครงการอบรมเชงิ

ปฏบิตักิาร เทคนคิการสอนและการจัดทําสือ่การสอนเพือ่พัฒนาสูการวจิัยในชัน้เรียน 

 

 4.  Referral center เปนแหลงรับสงตอผูปวย 

 4.1 มหีนวยงาน/ผูรับผดิชอบที่รับผดิชอบดานการสงตอและรับผูปวย 

 4.2 มแีผนการพัฒนาระบบการสงตอผูปวย (Referral center) โดยพัฒนาโปรแกรมการสงตอแบบ 

2 ทาง 

 4.3 มขีอมลูพื้นฐานของการรับสงผูปวยตามความเชีย่วชาญเฉพาะทางในหนวยงานของตนเอง 

  5. Reference center เปนแหลงอางองิขอมลูทางวชิาการ  

 มอีงคความรูที่ถกูนําไปใชอางองิทางวชิาการในงานสุขภาพจติและจติเวชของหนวยงานใน

งานวิจัยหรือการนําไปใชในการขยายผลของโครงการตางๆในเครือขายในหรือนอกระบบบริการ

สาธารณสุขไดแกเคร่ืองมอืประเมนิพัฒนาการ TDSI   

พัฒนาวารสารวิชาการนานาชาตดิานสขุภาพจติและพัฒนาการเด็ก International Journal of 

Child Development and Mental Health เพื่อไปสูฐานขอมูล TCI ,ACI (มขีอบเขตดานระยะเวลาอยางนอย 
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3 ป เร่ิมดําเนนิการป 2556)  จัดทําวารสารวารสารวชิาการนานาชาต ิจํานวน 2 ฉบับ จดัทํา website 

เปนภาษาอังกฤษคอื  www.ricd.go.th/cdmh ประชุมพัฒนาความรวมมอืในการจัดทําวารสาร พัฒนา

บุคลากรในการพิจารณาบทความดวยการฝกอบรม และพัฒนาบุคลากรในการอานบทความ

ภาษาอังกฤษ  

 6. Database and network มฐีานขอมูลเชงิวิชาการ/เครือขายในความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของตน  

 มฐีานขอมลูทางวชิาการในความเชี่ยวชาญเฉพาะของหนวยงานในคลังความรูที่เชือ่มตอกับกรม 

เปนศูนยสขุภาพจติและพัฒนาการเดก็ในพื้นที่เขตบริการสุขภาพ ไดแก 

1.มคีลังความรูดานพัฒนาการเด็ก www.ricd.go.th/km  

2. ฐานขอมลู เพือ่การคัดกรองและสงเสริมพัฒนาการเด็ก  www.thaichilddevelopment.com  

และฐานขอมูลการคัดกรองและสงเสริมพัฒนาการเด็ก และฐานขอมูลการตดิตามพัฒนาการในกลุมเสี่ยง 

Birth Asphyxia  และLow Birth  Weight www.thaichilddevelopment.com  

3. โปรแกรมระบบสงตอขอมูลผูปวยใหสือ่สารได 2 ทาง  

 7. National body and Policy advocacy มสีวนรวมในการกําหนดนโยบายของประเทศในประเด็นที่

เกี่ยวของกับความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของตน 

 มกีารพัฒนาคูมอืประเมนิและชวยเหลอืเด็กพัฒนาการลาชาวัยแรกเกดิ -5 ป (TDSI 70 ขอ)

ประกาศใชทั่วประเทศโดยกรมสขุภาพจติ กระทรวงสาธารณสุข ตัง้แตป 2555 และบูรณาการเคร่ืองมอื

TDSI และเคร่ืองมอือืน่ๆเพือ่พัฒนาใหเปนเคร่ืองมอืพัฒนาการสําหรับใชกบัเดก็ทั่วประเทศ 

 

งบประมาณท่ีใชในการดําเนินโครงการ   

  เงินงบประมาณ 1,800,000 บาท 

ปญหาและอุปสรรค 

  - 

การวางแผนการดําเนินงานในขั้นตอไป 

  จัดทําแผน/โครงการ/กจิกรรมการพัฒนาหนวยงานใหมคีวามเปนเลศิเฉพาะทางดาน

เด็กพัฒนาการลาชาป 2557 
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ชือ่โครงการ      โครงการจัดหารถเข็นและอปุกรณการแพทยสําหรับเด็กและคนพกิาร RICD  

                        Wheelchair  Project ( RICD ; Rajanagarindra Institute of Child Development  )   

 

ผูรบัผดิชอบ      สถาบนัพัฒนาการเดก็ราชนครินทร กรมสขุภาพจติ กระทรวงสาธารณสุข 

 

ยุทธศาสตรท่ี     4 , 1 

 

ความเปนมา และความสําคัญ  
   

 ในป พ.ศ. 2543 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร  กรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข  

ไดรับบริจาครถเข็นและอุปกรณทางการแพทยอื่นๆ  จากองคกรการกุศลจากตางประเทศ  และไดจัดทํา

เปนโครงการจัดหาอุปกรณชวยเหลอืผูพกิารโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเด็กพิการและคนพิการมีคุณภาพ

ชวีติที่ด ีสามารถชวยเหลอืตนเองในการเคลื่อนไหว รวมถงึการสนับสนุนดานการศึกษาและการสงเสริม

พัฒนาการเด็กพกิารสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทรไดขอพระราชทานอนุญาตมอบรถเข็นและปกรณ

การแพทยเพือ่ชวยเหลอืเด็กและผูพกิารในสมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง 

นราธิวาส ราชนครินทร  พระกรุณาใหรับเปนอุปกรณพระราชทานสําหรับเด็กและคนพิการ  ตอมาเมื่อ

วันที่ 13 กรกฎาคม 2553 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชานุญาต

ใหโครงการจัดหาอุปกรณชวยเหลอืผูพกิารไปมอบใหประชาชนในพระนามาภไิธย  

 

วัตถุประสงคของโครงการ 

1. เพื่อจดัหาอุปกรณสําหรับคนพกิารที่มคีวามเหมาะสมกบัความพิการมากที่สดุ 

2. เพื่อชวยเหลอืเดก็พิการใหมอีุปกรณสามารถชวยเหลอืตวัเองและบรรเทาความเดอืดรอนจาก

ความพิการ 

3. เพื่อฝกใหคนพิการที่ไดรับอุปกรณแลว  สามารถ ใชอุปกรณนัน้ได และ เกดิประโยชนสูงสดุ 

4. เพื่อสงเสริมใหเด็กพิการ  สามารถชวยเหลอืตัวเองใหมากที่สดุตามศกัยภาพสูงสุดของตัวเอง 

5. เพื่อสงเสริมสขุภาพจติผูพกิาร 
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ผลการดําเนนิโครงการ / และผลลัพธท่ีไดจากการดําเนนิงาน 

จากการดําเนินงานของโครงการจัดหาอุปกรณชวยเหลือผูพิการในพระนามาภิไทยสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร  รวมกับองคกรสาธารณกุศลใน

ตางประเทศ  คือ  องคกร Wheels  of  Hope  ประเทศสหรัฐอเมริกา  องคกร  Wheels  for  the  World  

ประเทศสหรัฐอเมริกา  องคกร  Helping  Hands  ประเทศนอรเวย  และ  Wheelchairs  of  Hope  ประเทศญ่ีปุน  

อุปกรณการแพทยที่ไดรับจะถูกขนสงมาทางเรือ  ปจจุบันโครงการไดรับอุปกรณแลว  จํานวนทั้งหมด  38  คร้ัง  

คดิเปนมูลคา  115  ลานบาท  คาขนสงในประเทศมากกวา  6  ลานบาท  ในแตละคร้ังจะไดรับรถเข็น  รวมถึง

อุปกรณการแพทยอื่นๆ  ดังเชน  วอลคเกอร  ไมคํ้ายัน  ไมเทา  เกาอี้สุขภัณฑ  เกาอี้อาบน้ํา  อุปกรณยกตัว

ผูปวย  รถจักรยาน  3  ลอ  ฟูกนอน  จํานวนอุปกรณทั้งหมดมากกวา  15,953  ชิ้น  เปนรถเข็น  5,340  คัน  

และอุปกรณอื่น  10,613  ชิ้น 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการจัดหาและสนบัสนุนอุปกรณชวยเหลอืผูพิการฯ 

จากการดําเนินงานของโครงการจัดหาและสนับสนุนรถเข็นและอุปกรณชวยเหลือผูพิการในพระ

นามาภิไธย  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร  

รวมกับ 7 องคกร  สาธารณกุศลในตางประเทศ   ไดแก องคกร Wheels  of  Hope  USA,  องคกร Joni and 

Friends ( Wheels  for  the  World)  USA,  องคกร  Helping  Hands  Norway, องคกร Wheelchairs  of  Hope  

-Japan, องคกร Wheelchairs  of  Hope  -Singapore ,องคกร Tweedehandshulp Middelen -The Netherlands  
และ องคกร Convoy of Hope - Germany อุปกรณการแพทยที่ไดรับจะถูกขนสงมาทางเรือ  ปจจุบันโครงการ

ไดรับอุปกรณแลว  จํานวนทั้งหมด  46  คร้ัง  คิดเปนมูลคา  144  ลานบาท   

 

ผลงานการรับบรจิาครถเข็นและอปุกรณทางการแพทย 

อุปกรณท่ีไดรับบรจิาคจากองคกรตางประเทศ  ป ป 22554433  ถงึ ถงึ 22555566  

ลําดับ ป พ.ศ มูลคา 

 (บาท) 

จํานวนรถเข็น 

(คัน) 

อุปกรณอืน่ ๆ 

(ช้ิน) 

รวมจํานวน 

 

1. 2543-

2553 

28,292,645 4,196 8,276 12,472 

2. 2554 14,511,870 865 1,630 2,495 

3. 2555 6,418,399 279 707 986 

4. 2556 21,762,706 1,906 2,026 3,932 

รวม 144,003,300 7,246 12,639 19,885 
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มูลคาอุปกรณเครื่องชวยความพิการ ป 2543- 2556 

 สถาบันพัฒนาการเด็กฯไดรับบริจาคอุปกรณตัง้แตป 2543 – 2556 จํานวน   46 คร้ัง   มอีุปกรณ

เคร่ืองชวยความพิการจํานวนทั้งหมด 19,885  ชิ้น  คิดเปน มูลคาอุปกรณเคร่ืองชวยความพิการ 

144,003,300 บาท   

ผลงานการมอบรถเขน็ และอุปกรณการแพทยใหกับประชาชน 

  

รายงานอุปกรณที่ไดมอบ ป พรายงานอุปกรณที่ไดมอบ ป พ..ศศ. . 22554433  ––    22555566  

  

ลําดับ ป พป พ..ศศ..  จํานวนอุปกรณจํานวนอุปกรณ  

ท้ังหมดท้ังหมด  

รถเข็นรถเข็น  

((คันคัน))  

อุปกรณอ่ืนๆอุปกรณอ่ืนๆ  

((ช้ินช้ิน))  

1. 25432543--25532553  99,,719719  33,,874874  55,,135135  

2. 22555544  11,,669900  771100    11,,669900  

3. 22555555  22,,009911  882211  11,,227700  

4. 22555566  22,,998800  11,,339944  11,,558866  

รวมรวม  1166,,448800  66,,779999  99,,668811  

ผลการดําเนนิงานแจกรถเข็นและอุปกรณเครื่องชวยความพิการ ประจําปงบประมาณ 2556 

 

เดอืน รถเข็น อุปกรณอื่นๆ รวม 

ตุลาคม 2555 58 151 209 

พฤศจกิายน 2555  21 128 149 

ธันวาคม 2555 29 72 101 

มกราคม 2556 31 46 77 

กุมภาพันธ 2556 60 128 188 

มนีาคม 2556 355 371 726 

เมษายน 2556 33 34 67 

พฤษภาคม 2556 57 64 121 

มถินุายน 2556 67 39 106 

กรกฎาคม 2556 107 184 291 
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สงิหาคม 2556 72 55 127 

กันยายน 2556 42 66 108 

รวม 932 1,338 2,270 

 

การแจกอุปกรณในแตละเดอืนมรีายละเอยีดดังนี้ 

เดอืนตลุาคม 2555 แจกอุปกรณรวมทัง้สิ้น 209 รายการ 

สถาบันพัฒนาการเด็กฯไดนํารถเขน็และอุปกรณอื่นๆ ใหกับหนวยงานตาง ๆ ดังนี้ 

1.จังหวัดเชยีงใหม  รถเข็น 23 คัน อุปกรณอืน่ ๆ 20  ชิ้น รวม   43 รายการ 

2. อบต.บานกลาง อ.สนัปาตอง รถเข็น 23 คัน อุปกรณอืน่ ๆ  33   ชิ้น รวม   56 รายการ 

3. อบต.สันกลาง  รถเข็น  - คัน อุปกรณอืน่ ๆ  41    ชิ้น รวม   41 รายการ 

4. ร.พ หัวหนิ จ.ประจวบฯ รถเข็น  4 คัน อุปกรณอืน่ ๆ   32  ชิ้น รวม  36 รายการ 

5. ร.พ สามรอยยอด จ.ประจวบฯ รถเขน็  1 คัน อุปกรณอืน่ ๆ   12   ชิ้น รวม  13 รายการ 

6. ร.พ เทศบาล ลําพูน  รถเข็น  2 คัน อุปกรณอืน่ ๆ   12   ชิ้น รวม  14 รายการ 

7.เยี่ยมบาน(เชยีงใหมและลําปาง)  รถเข็น 5 คัน อุปกรณอืน่ ๆ    1    ชิ้น รวม   6 รายการ 

 

เดอืนพฤศจกิายน 2555 แจกอุปกรณรวมทัง้สิ้น    149 รายการ 

สถาบันพัฒนาการเด็กฯไดนํารถเขน็และอุปกรณอื่นๆ ใหกับหนวยงานตาง ๆ ดังนี้ 

1.สถาบันพัฒนาการเด็กฯ รถเข็น 21 คัน อุปกรณอืน่ ๆ   31   ชิ้น รวม  52 รายการ 

2. โรตาร่ีอุตรดติถ  รถเข็น   - คัน อุปกรณอืน่ ๆ    65  ชิ้น รวม  65 รายการ 

3. คณะพยาบาลศาสตร มช. รถเข็น     - คัน อุปกรณอืน่ ๆ    32  ชิ้น รวม   32 รายการ 

 

เดอืนธันวาคม 2555 แจกอุปกรณรวมทัง้สิ้น 101 รายการ 

สถาบันพัฒนาการเด็กฯไดนํารถเขน็และอุปกรณอื่นๆ ใหกับหนวยงานตาง ๆ ดังนี้ 

1.วันคนพกิาร สถาบันพัฒนาการเด็กฯรถเขน็ 17  คัน อปุกรณอื่น ๆ  20  ชิ้น รวม 37 รายการ 

2.รพ.สต.ดอนแกว     รถเข็น   7 คัน อุปกรณอืน่ ๆ  30  ชิ้น รวม   37 รายการ 

3.มลูนธิอิุนใจ      รถเข็น   2 คัน อุปกรณอืน่ ๆ    5  ชิ้น รวม     7 รายการ 

4.ร.พ หัวหนิ      รถเข็น   1 คัน อุปกรณอืน่ ๆ  17  ชิ้น รวม   18 รายการ 

5.เยี่ยมบาน(จ.กําแพงเพชร)    รถเข็น   2 คัน อุปกรณอืน่ ๆ    0  ชิ้น รวม    2 รายการ 
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เดอืนมกราคม  2556 แจกอุปกรณรวมทัง้สิ้น 77 รายการ 

สถาบันพัฒนาการเด็กฯไดนํารถเขน็และอุปกรณอื่นๆ ใหกับหนวยงานตาง ๆ ดังนี้ 

1.สถาบันพัฒนาการเด็กฯ รถเข็น 27 คัน อุปกรณอืน่ ๆ  42    ชิ้น รวม   92 รายการ 

2.วันคนพกิาร (ประตูทาแพ) รถเข็น   3 คัน อุปกรณอืน่ ๆ   3  ชิ้น  รวม      6 รายการ 

3. ร.พ ปางมะผา จ.มฮส. รถเข็น 1 คัน อุปกรณอืน่ ๆ   1  ชิ้นรวม      2 รายการ 

 

เดอืนกมุภาพันธ  2556 แจกอุปกรณรวมทัง้สิ้น 188 รายการ 

สถาบันพัฒนาการเด็กฯไดนํารถเขน็และอุปกรณอื่นๆ ใหกับหนวยงานตาง ๆ ดังนี้ 

1.สถาบันพัฒนาการเด็กฯ รถเข็น 59 คัน อุปกรณอืน่ ๆ  63  ชิ้น รวม    112  รายการ 

2.คริสเตยีนแจหม  รถเข็น   2 คัน อุปกรณอืน่ ๆ    7  ชิ้น รวม     50 รายการ 

3.โรตาร่ีอุตรดติถ  รถเข็น   - คัน อุปกรณอืน่ ๆ  61  ชิ้น รวม     61 รายการ 

4.ศูนยยอแซฟ  จ.แพร  รถเข็น   9 คัน อุปกรณอืน่ ๆ    -  ชิ้น รวม      9 รายการ 

 

เดอืนมนีาคม  2556 แจกอุปกรณรวมทัง้สิ้น 726 รายการ 

สถาบันพัฒนาการเด็กฯไดนํารถเขน็และอุปกรณอื่นๆ ใหกับหนวยงานตาง ๆ ดังนี้ 

1.สถาบันพัฒนาการเด็กฯ รถเข็น   45 คัน อุปกรณอืน่ ๆ  34  ชิ้น รวม    79 รายการ 

2.ศูนยการศกึษาพิเศษ จ.มฮส  รถเข็น    27 คัน อุปกรณอืน่ ๆ  27  ชิ้น รวม    54 รายการ 

3.มลูนธิอิุนใจ   รถเข็น     5 คัน อุปกรณอืน่ ๆ  10  ชิ้น รวม    15 รายการ 

สถาบันพัฒนาการเด็กฯ รวมกับทมี Joni and Friends      ไดนํารถเขน็และอุปกรณอื่นๆ มอบใหกับ

หนวยงานตาง ๆ ดังนี้ 

4. ร.พ สมุทรปราการ  รถเข็น   101 คัน อุปกรณอืน่ ๆ  114  ชิ้น   รวม  215  รายการ 

5. สสจ.สมุทรปราการ   รถเข็น     14  คัน อุปกรณอืน่ ๆ      -   ชิ้น  รวม  14 รายการ 

6. ร.พ สุรินทร   รถเข็น    68 คัน อุปกรณอืน่ ๆ   126   ชิ้น รวม 194 รายการ 

7.จังหวัดเชยีงใหม  รถเข็น    95 คัน อุปกรณอืน่ ๆ    60   ชิ้น รวม 155 รายการ 

หมายเหต ุ  ขอ 7 เปนการมอบอปุกรณ ณ สถาบันพัฒนาการเด็กฯ ,สถาบันแมคเคนฯ และ คริสตจกัร

โบสถหนึ่ง จังหวัดเชยีงใหม 
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เดอืนเมษายน  2556 แจกอุปกรณรวมทัง้สิ้น   67 รายการ 

สถาบันพัฒนาการเด็กฯไดนํารถเขน็และอุปกรณอื่นๆ ใหกับเด็ก/คนพกิารและหนวยงานตาง ๆ ดังนี้ 

1.สถาบันพัฒนาการเด็กฯ รถเข็น    31 คัน อุปกรณอืน่ ๆ   34  ชิ้น รวม   65 รายการ 

2.ชมรมคนพิการวังเหนอื รถเข็น      2 คัน อุปกรณอืน่ ๆ    -  ชิ้น  รวม     2 รายการ 

         

เดอืนพฤษภาคม  2556 แจกอุปกรณรวมทัง้สิ้น 121 รายการ 

สถาบันพัฒนาการเด็กฯไดนํารถเขน็และอุปกรณอื่นๆ ใหกับหนวยงานตาง ๆ ดังนี้ 

1.สถาบันพัฒนาการเด็กฯ รถเข็น       37  คัน อุปกรณอื่น ๆ  60  ชิ้น รวม   107 รายการ 

2.ร.พ หนองจกิ จ.ปตตาน ี รถเข็น         3  คัน อุปกรณอื่น ๆ  1  ชิ้น รวม      4 รายการ 

3.ร.พ. จติเวชนครราชสมีาราชนครินทรรถเข็น 10 คัน อปุกรณอื่น ๆ  -  ชิ้น รวม     10 รายการ 

4.ร.พ จติเวชเลยราชนครินทร รถเข็น         3  คัน อุปกรณอื่น ๆ  -  ชิ้น รวม      3 รายการ 

5.ร.พ คริสเตยีนแมสะเรียง รถเข็น         4  คัน อุปกรณอื่น ๆ  3  ชิ้น รวม      7 รายการ 

 

เดอืนมถินุายน 2556 แจกอุปกรณรวมทัง้สิ้น 106 รายการ 

สถาบันพัฒนาการเด็กฯไดนํารถเขน็และอุปกรณอื่นๆ ใหกับหนวยงานตาง ๆ ดังนี้ 

1.สถาบันพัฒนาการเด็กฯ รถเข็น    23 คัน อุปกรณอืน่ ๆ   17  ชิ้น  รวม   40 รายการ 

2.เทศบาลตําบลศรีเตี้ย จ.ลําพูน รถเข็น     2   คัน อุปกรณอื่น ๆ    5  ชิ้น  รวม   9 รายการ 

3.มลูนธิอิุนใจ   รถเข็น     7 คัน อุปกรณอืน่ ๆ    17  ชิ้น รวม   24 รายการ 

4.โรตาร่ีอุตรดติถ  รถเข็น   35 คัน อุปกรณอืน่ ๆ     -  ชิ้น รวม   35 รายการ 

 

เดอืนกรกฎาคม  2556 แจกอุปกรณรวมทัง้สิ้น  291 รายการ 

สถาบันพัฒนาการเด็กฯไดนํารถเขน็และอุปกรณอื่นๆ ใหกับหนวยงานตาง ๆ ดังนี้ 

1.สถาบันพัฒนาการเด็กฯ รถเข็น   34 คัน อุปกรณอืน่ ๆ  28  ชิ้น   รวม   62 รายการ 

2.ร.พ อบจ.ภเูกต็  รถเข็น   46 คัน อุปกรณอืน่ ๆ  112  ชิ้น  รวม  158 รายการ 

3.ที่วาการอําเภอพราว  รถเข็น   18 คัน อุปกรณอืน่ ๆ   35  ชิ้น   รวม  53 รายการ 

4.มูลนธิอิุนใจ   รถเข็น    5 คัน อุปกรณอืน่ ๆ   6  ชิ้น    รวม    11 รายการ 

5.เยี่ยมบานผูพิการ  รถเข็น    4 คัน อุปกรณอืน่ ๆ   3  ชิ้น  รวม       7 รายการ 
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เดอืนสงิหาคม  2556 แจกอุปกรณรวมทัง้สิ้น 127 รายการ 

สถาบันพัฒนาการเด็กฯไดนํารถเขน็และอุปกรณอื่นๆ ใหกับหนวยงานตาง ๆ ดังนี้ 

1.สถาบันพัฒนาการเด็กฯ รถเข็น 24 คัน อุปกรณอืน่ ๆ   30  ชิ้น รวม    54 รายการ 

2.มหาวทิยาลัยพะเยา  รถเข็น 17 คัน อุปกรณอืน่ ๆ    9  ชิ้น  รวม    26    รายการ 

3.อบต.มะขนุหวาน อ.สันปาตอง รถเข็น 17 คัน อุปกรณอืน่ ๆ    10  ชิ้น รวม   27 รายการ 

4.ชมรมคนพิการวังเหนอื รถเข็น 11 คัน อุปกรณอืน่ ๆ    -  ชิ้น   รวม   11 รายการ 

5.มลูนธิอิุนใจ    รถเข็น  3  คัน อุปกรณอืน่ ๆ   6  ชิ้น  รวม      9 รายการ 

   

เดอืนกนัยายน  2556 แจกอุปกรณรวมทัง้สิ้น 108 รายการ 

สถาบันพัฒนาการเด็กฯไดนํารถเขน็และอุปกรณอื่นๆ ใหกับหนวยงานตาง ๆ ดังนี้ 

1.สถาบันพัฒนาการเด็กฯ รถเข็น   15 คัน อุปกรณอืน่ ๆ  24  ชิ้น รวม  39 รายการ 

2. สสจ.สุโขทัย (ร.พกงไกลลาศ) รถเข็น   24 คัน อุปกรณอืน่ ๆ  31  ชิ้น รวม  55 รายการ 

3. โรงเรียนศรีสังวาลเชยีงใหม รถเข็น   - คัน อุปกรณอืน่ ๆ    6  ชิ้น รวม    6 รายการ 

4.เยี่ยมบาน (พะเยา,กทม.) รถเข็น   3 คัน อุปกรณอืน่ ๆ    5  ชิ้น รวม    8 รายการ 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

1. คนพิการไดรับอุปกรณชวยเหลอื และไดรับการฝกใหชวยเหลอืตัวเอง 

2. ผูพกิารมสีขุภาพจติและคุณภาพชวีติที่ดขีึ้น 

3. สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร สามารถเพิม่ประสทิธภิาพในการดําเนนิการดานการสงเสริม     

       ปองกนั  รักษา และฟนฟูสมรรถภาพ  ในกลุมผูมารับบริการไดอยางสมบูรณ  และครบวงจร 

 

ขอขอบคุณผูสนับสนุนโครงการ ฯ โดยชวยอนุเคราะหคาใชจายการขนสงอุปกรณทัง้ในและตางประเทศ ไดแก 

 1. บริษัท ไอซซี ีอนิเตอรเนชั่นแนลจํากัด มหาชน 

 2. บริษัท Tiger Logistics 

 3. บริษัท Thai Sport Garment  

ขอขอบคุณทีมงานอาสาสมัครสถาบันพัฒนาการเดก็ฯ รวมถงึหนวยงานที่เกี่ยวของทุกภาคของประเทศไทย 

 ภาคเหนอื : สสจ.สโุขทัย  โรตาร่ีอตุรดติถ  มหาวทิยาลยัพะเยา 

 ภาคกลาง  : สสจ.สมุทรปราการ   ร.พ สมุทรปราการ   

 ภาคอสีาน  : ร.พ สุรินทร   

 ภาคใต      : ร.พ อบจ.ภุเก็ต   ร.พ หนองจกิ จ.ปตตาน ี
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ภาพการสงมอบอปุกรณเครือ่งชวยความพิการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การมอบอุปกรณ รวมกับ สสจ.สุโขทัย 

  

การมอบอุปกรณ รวมกับ มหาวิทยาลัยพะเยา 

   

การมอบอุปกรณ รวมกับ สสจ.สมุทรปราการ 
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การมอบอุปกรณ รวมกับ โรงพยาบาลสุรินทร 

   

การมอบอุปกรณ รวมกับ โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต 
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ชือ่โครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคล 

 

ผูรบัผดิชอบ   งานสารบรรณ กลุมอํานวยการ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร 

 

ยุทธศาสตรท่ี 5 

 

ความเปนมาและความสําคัญ  

ตามที่สถาบนัพัฒนาการเด็กราชนครินทร  ไดมกีารจัดทาํโครงการการอบรมหลกัสตูรพัฒนาองค

ความรูบุคลากรเพื่อใหเจาหนาที่ไดรับความรูใหมๆ เชน นโยบายรัฐบาล / กรมสขุภาพจติ กฎระเบยีบ หรือ

แนวทางการปฏบิัตงิานมาถายทอดใหแกเจาหนาที่ เพื่อใหผูเขารับการอบรมสามารถนําความรู    ที่ไดรับ

ไปประยุกตใชกับการทํางาน  กอใหเกดิกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู ทั้งนี้ไดมกีารดําเนนิงานมาตัง้แต

ปงบประมาณ  พ.ศ.2547 โดยผลการประเมนิความพงึพอใจผูรับการอบรมอยูในระดับมากถงึมากที่สดุ 

เฉลี่ยรอยละ 90 

ดังนัน้ จงึเห็นควรมกีารจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตอเนือ่ง และเพ่ิมเนื้อหาในสวนของ

การจัดการความรู กจิกรรมเวทแีลกเปลี่ยนเรียนรู ใหผูมสีวนไดเสยี มสีวนรวมเพือ่ใหเกดิการถายทอด 

แลกเปลี่ยนองคความรูอยางตอเนือ่งตอไป 

 

วัตถุประสงค 

 4.1. เพื่อผูเขารับการอบรมมคีวามรู 

 4.2. เพื่อผูเขารับการอบรมสามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกต  

 4.3. เพื่อผูเขารับการอบรมเกดิขบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

 

ระยะเวลาการดําเนินโครงการ    

วันที่ 1 ตุลาคม 2555  ปสิ้นสดุ วันที่ 30 กนัยายน 2556 

 

เปาหมาย ผลลัพธ ผลกระทบ ของโครงการ 

เนื้อหาวชิาการจากเจาหนาที่สถาบนัฯ ที่ไปประชมุ/อบรม/สมัมนา จํานวน 12 เร่ือง 
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คุณภาพ: เนื้อหาวชิาการ ไดนําเสนอใหความรูกับ เจาหนาที่ ในการประชุมประจําเดอืนของโรงพยาบาล 

เพื่อใหเกดิการแลกเปลีย่นเรียนรู ระหวางบุคลากรสถาบันฯ พบวาบุคลากรสถาบนัมคีวามพงึพอใจ ตอการ

อบรบระดับรอยละ 90 % ขึ้นไป 

 

ผลลัพธ/ผลกระทบ (กรณโีครงการตอเนื่อง/ใหม) 

 ผลลัพท (เชงิบวก / เชงิลบ ) 

  - ผลลัพทเชงิบวก : เจาหนาที่สถาบันฯ มคีวามรูและไดนําความรูของเทคโนโลย ี

 ประยุกตใชในการปฏบิัตงิาน 

  - ผลกระทบเชงิลบ: ไมม ี

 ผลลัพท (เชงิบวก / เชงิลบ ) 

- ผลลัพทเชงิบวก : บุคลากรไดมเีวทีแสดง /เผยแพรความรู เกดิกระบวนการ 

 แลกเปลี่ยนเรียนรู 

  - ผลกระทบเชงิลบ: ไมม ี

 

ปญหา หรอื อุปสรรค/การแกไขปญหา (กรณโีครงการตอเนื่อง) 

ระยะเวลาในการจัดทับซอนกับเวลาปฏบิัตงิานประจําบุคลากรไมสามารถเจารวมโครงการ 

ไดทุกคน 

 

แนวทางแกไขปญหาหรอือุปสรรค 
  บุคลากรสลับกับเขารวมโครงการฯ กรณีฝาย/กลุมงาน มผีูปฏบิัตงิานแทนกนัได 

 

ความสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรกรมสุขภาพจติ (นโยบายกรมฯ รายป/แผนยุทธศาสตร

กรมฯ ภายใตแผนฯ 10) 

 - พัฒนาศกัยภาพบุคลากรใหมขีดีสมรรถนะสูงอยางตอเนื่อง เสริมสรางขวัญและกําลังใจ ให

บุคลากรทํางานอยางมคีวามสขุ รวมทั้งสนับสนุนใหคนด ีและคนเกงอยูในระบบ 

 

พ้ืนท่ีดําเนนิโครงการ (ระบุหนวย/ตําบล/อําเภอ/จังหวัด) 

 - สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร 196 หมู 10 ต.ดอนแกว อ.แมริม  จ.เชยีงใหม 50180 
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กลุมเปาหมาย (ผูรบัผลประโยชนจากผลผลติโดยตรง) 

 -เจาหนาที่สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร 

 

ผูมสีวนไดสวนเสยี (ผูเกี่ยวของท่ีไมใชเปนผูรับผลประโยชนโดยตรง ) 

 - กลุมผูมสีวนไดสวนเสยี : ผูมารับบริการ (ผูปวยและญาต)ิ 

 - อทิธิพลของกลุมผูมสีวนไดสวนเสยีตอโครงการ : ผูอํานวยการสถาบันฯ  หัวหนาฝาย / 

   กลุมงาน 

 - การวางแผน/การจัดการกับกลุมผูมสีวนไดสวนเสยี : นําเสนอโครงการ การประชุม 

   แตละคร้ังและกําหนดไว ผูอํานวยการ/รักษาการแทน/เปนประธานการประชุมทุกคร้ัง 
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ชือ่โครงการ          โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน 

ผูรบัผดิชอบ    กลุมอํานวยการ 

ยุทธศาสตรท่ี             5 

ความเปนมาและความสําคัญ 

ตามที่สถาบนัพัฒนาการเด็กราชนครินทร  ไดมกีารจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน  

ซึ่งประกอบดวย ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการฝายตาง ๆ แพทย หัวหนากลุมงาน / หัวหนาฝาย / 

หัวหนางาน มหีนาที่ในการกําหนดนโยบายตาง ๆ ที่ใชในการดําเนนิงานสถาบัน ฯ ทุก ๆ ดาน เชน 

นโยบายคุณภาพ นโยบายดานบริหาร นโยบายการบริการ การดูแล การวางแผน ตดิตามผลในระดับ

สูงสุด ในรอบปที่ผานมากลุมบุคคลดังกลาวมกีารประชุมกนัอยางตอเนือ่ง  มคีวามถี่ในการประชุมเดอืน

ละ 1 คร้ัง  เพื่อการตัดสนิใจในประเด็นที่เกี่ยวของกบัทิศทางนโยบาย กําหนดวสิัยทัศนพันธกจิ ของ

สถาบัน ฯ วางแผนยุทธศาสตร กําหนดใหทกุหนวยงานจัดทําแผนปฏบิตัใิหสอดคลองกบัแผนยทุธศาสตร  

จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพของสถาบนัพัฒนาการเดก็ราชนครินทร  จดัทําธรรมนูญ กฎระเบียบตาง ๆ 

และนโยบายคุณภาพสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทรและตดิตามผลการดําเนนิงานแผนยุทธศาสตร 

และแผนพัฒนาคุณภาพ  กอใหเกดิกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการทํางานในสถาบนั ฯ อยาง

ตอเนือ่ง    

ดังนัน้  จงึเห็นควรมกีารจัดประชมุคณะกรรมการบริหารสถาบัน  อยางตอเนือ่งเปนประจําทุก

เดอืนตอไป   

วัตถุประสงค 

 1. เพื่อใหคณะกรรมการบริหารสถาบัน ทราบถงึ นโยบายการดําเนนิงานของกรมสุขภาพจติ 

 2. เพื่อใหคณะกรรมการบริหารสถาบันกําหนดนโยบายตาง ๆ ที่ใชในการดําเนนิงานสถาบัน ฯ  

 3. เพื่อใหคณะกรรมการบริหารสถาบันตดิตามงานตาง ๆ ที่มอบหมาย 

 

ผลการดําเนนิโครงการ/และผลลัพธท่ีไดจากการดําเนินงาน 

การวเิคราะหผลการดําเนนิงาน (เชงิคุณภาพ) 

 1. รอยละ 80 ของคณะกรรมการบริหารสถาบันเขารวมประชุม 

 2. จํานวนคร้ังของการจัดอบรมตามแผนปฏบิัตโิครงการ 
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ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. คณะกรรมการบริหารสถาบัน ทราบถงึนโยบายการดําเนนิงานของกรมสุขภาพจติ 

 2. คณะกรรมการบริหารสถาบันกําหนดนโยบายตาง ๆ ที่ใชในการดําเนนิงานสถาบัน ฯ 

 3. งานตาง ๆ ที่มอบหมายมคีวามกาวหนาในการดําเนนิการและปรับแกไขอยางเหมาะสม 

งบประมาณท่ีใชในการดําเนินโครงการ จํานวน  12,000 บาท 

ปญหาและอุปสรรค    

ไมการกําหนดวันจัดประชุมที่แนนอน  มเีวลาใหคณะกรรมการนําเสนอนอย 

 

การวางแผนการดําเนินงานในขั้นตอไป 

 วางแผนการดําเนนิงานไวลวงหนา  โดย เขยีนโครงการ ขออนมุัต ิไวลวงหนาทัง้ 12 เดอืน  แลว

จัดสงใหฝายแผนงาน  กอนการประชุมคณะกรรมการบริหารทันททีี่ทราบวาจะจัดประชุมเมือ่ไหร 
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ชือ่โครงการ              กฬีาสเีพือ่ความสมัพันธสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร ประจําป  2556 

ผูรบัผดิชอบ   กลุมอํานวยการ 

ยุทธศาสตรท่ี             5   

ความเปนมาและความสําคัญ 

 ตามที่สถาบนัพัฒนาการเด็กราชนครินทร มุงมั่นสูการเปนผูนําดานสุขภาพจติเดก็และพัฒนาการ

เด็ก โดยมคีวามเชี่ยวชาญในการดูแลเด็กที่บกพรองทางสตปิญญาในชมุชน ดวยยุทธศาสตรการพัฒนา

คุณภาพบริการ ความเปนเลศิดานสขุภาพจติและพัฒนาการเด็ก รวมทัง้เสริมสรางความเขมแข็งให

เครือขายและพัฒนาระบบบริหารจัดการและสมรรถนะบุคลากร เพือ่ใหพัฒนาการใหบริการอยางเปน

ระบบตอเนือ่งและเกดิความยั่งยนืในการพัฒนา ซึ่งในการบริหารงานใหเกดิประสทิธภิาพและประสทิธิผล

ในการทํางานบุคลากรจําเปนตองไดรับพัฒนาใหมคีวามพรอมทั้งรางกายและจติใจ โดยเฉพาะ การคํานงึถงึ

ความสามัคคขีองหมูคณะ  

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร จงึเห็นความสําคัญของการสงเสริมสขุภาพและการการออก

กําลังกาย เสริมสรางสมรรถนะทางรางกายและจติใจ รูจักเสยีสละ รูจักใหอภัย และเชือ่มความสมัพันธ

อันดรีะหวางบุคลากรในหนวยงาน  ดังนัน้ จงึเห็นควรมกีารจัดกฬีาสเีพือ่ความสมัพันธสถาบันพัฒนาการ

เด็กราชนครินทร ประจําป 2556 ขึ้น 

วัตถุประสงค 

 1. เพื่อใหบุคลากรมคีวามตระหนกัในการรักษาสุขภาพ 

 2. เพื่อเสริมสรางสมรรถนะทางรางกายและจติใจของบคุลากรรู จักเสยีสละ รูจักใหอภัย 

 3. เพือ่เสริมสรางความสัมพันธอันดรีะหวางบุคลากรในสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร   

 

ผลการดําเนนิโครงการ/และผลลัพธท่ีไดจากการดําเนินงาน 

การวเิคราะหผลการดําเนนิงาน (เชงิคุณภาพ) 

 1. รอยละ 90  ของบุคลากรเขารวมประชมุ 

 2. บุคลากรมคีวามตระหนกัในการดูแลสขุภาพ  
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ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.  ผูพิการไดรับการเสริมสรางสุขภาพและกําลังใจ 

2.  ผูพิการมสีุขภาพทัง้ทางดานรางกายและมสีุขภาพจติที่ด ี

3.  เกดิความเทาเทียม  สรางฝนและกําลังใจใหผูพกิาร 

4.  ผูพิการไดแสดงออกถงึความสามารถทางศลิปะการแสดง 

5.  ผูพิการไดรับการฟนฟูสมรรถภาพโดยใชกจิกรรมเกมเปนการกระตุน    

งบประมาณท่ีใชในการดําเนินโครงการ จํานวน  55,000  บาท 

ปญหาและอุปสรรค    

ผูรับผดิชอบโครงการไมมคีวามรูเร่ืองระเบียบการเงินเร่ืองการเบิกจายงานกฬีาทําใหเกดิความไม

สะดวกตอการดําเนนิการจัดกจิกรรมใหสอดคลองกับระเบยีบการเงิน 

 

การวางแผนการดําเนินงานในขั้นตอไป 

วางแผนจัดกจิกรรมโครงการกฬีาสเีพื่อความสมัพันธสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร ประจําป  

2555  โดยมแีนวทางแกไขปญหาหรืออุปสรรค 

1. จัดประชมุเพือ่วางแผนกําหนดขัน้ตอนตางๆโดยจดัลําดับความสําคัญของขัน้ตอน 

2. ดําเนนิการตามแผนงานและกํากับขัน้ตอนตางๆ ใหตรงเวลาที่กําหนดไวในแผน 

3. ศกึษาระเบียบการเงินเร่ืองการเบิกจายงานกฬีาเพื่อสะดวกตอการจัดกจิกรรม 
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สรุปการศึกษาดูงาน ประจําป 2556 

แบงตามหนวยงาน 

ลําดับท่ี ประเภทของหนวยงาน จํานวน (ครั้ง) คดิเปนรอยละ 

1 

มหาวทิยาลัย     

1. มหาวทิยาลัยเชยีงใหม     

- คณะแพทยศาสตร 1 1.23 

- คณะพยาบาลศาสตร 9 11.11 

- คณะเทคนคิการแพทย 3 3.70 

 - เภสชัศาสตร 1 1.23 

- คณะมนุษยศาสตร 2 2.47 

 - คณะศกึษาศาสตร 2 2.47 

 - คณะสังคมศาสตร 2 2.47 

2. มหาวทิยาลัยพายัพ     

 - คณะพยาบาลศาสตรแมคคอรมคิ 10 12.35 

 - คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 2 2.47 

3. มหาวทิยาลัยราชภฎัเชยีงใหม     

 - คณะครุศาสตร 2 2.47 

4. มหาวทิยาลัยมหดิล     

 - คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบด ี 1 1.23 

5. มหาวทิยาลัยรามคําแหง   0.00 

- คณะศกึษาศาสตร 1 1.23 

6. มหาวทิยาลัยแมฟาหลวง     

 - สํานักวิชาพยาบาลศาสตร 3 3.70 

7. มหาวยิาลัยขอนแกน     

 - คณะศกึษาศาสตร 1 1.23 

8. มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช     

 - สาขาวชิาพยาบาลศาสตร 1 1.23 

    



 138 

ลําดับท่ี ประเภทของหนวยงาน จํานวน (ครั้ง) คดิเปนรอยละ 

2 

โรงพยาบาลและหนวยงานสาธารณสุข 
 

  

- โรงพยาบาลสวนปรุง 4 4.94 

 - โรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม 1 1.23 

 - โรงพยาบาลดอยหลอ 1 1.23 

 - โรงพยาบาลวชริะภูเก็ต 1 1.23 

 - โรงพยาบาลอุตรดติถ 1 1.23 

- โรงพยาบาลยุวประสารทไวทโยปถัมภ 1 1.23 

 - โรงพยาบาลสวนสราญรมย 1 1.23 

 - โรงพยาบาลจติเวชนครพนมราชนครินทร 1 1.23 

- สถาบันกัลยาราชนครินทร 1 1.23 

 - สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 1 1.23 

 - สถาบันราชานกุูล 2 2.47 

3 

NGO/ องคกรเอกชน 
 

  

- สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 2 2.47 

 - สถานพัฒนาและฟนฟูเด็ก จังหวัดหนองคาย 1 1.23 

 - สถานสงเคราะหบานพักเนเมเซยี จังหวัดลําปาง 1 1.23 

- Joni & Friends 1 1.23 

4 

โรงเรยีน/ การศกึษา     

-วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีเชยีงใหม 5 6.17 

 - วทิยาลัยเซนตหลุยส 3 3.70 

 - วทิยาลัยอาชวีศกึษาจันทรรวี 1 1.23 

- โรงเรียนศริิรัตนบริบาลเชยีงใหม 2 2.47 

 - สถาบันการพลศกึษา วทิยาเขตเชยีงใหม 1 1.23 

5 

ภาครัฐ/ องคการบรหิารสวนทองถิ่น (อบต.) 
 

  

 - คณะกรรมาธิการการกฬีา วุฒิสภา 1 1.23 

 - สสส. 1 1.23 

 - สปสช. เขต 8 อุดรธาน ี 1 1.23 
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ลําดับท่ี ประเภทของหนวยงาน จํานวน (ครัง้) คดิเปนรอยละ 

6 

หนวยงานอื่นๆ     

 - ไตหวัน 2 2.47 

- สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว 1 1.23 

 - University of Kansas, America 1 1.23 

 - VIA University College 1 1.23 

  รวม 81 100.00 

    แบงตามเร่ือง 

ลําดับ

ท่ี 
เรื่อง จํานวน (คน) คดิเปนรอยละ 

1 
การพยาบาล-การสงเสริมพัฒนาการและสขุภาพจติ

เด็ก 
521 29.57 

2 การดําเนนิงานทั่วไปของสถาบันฯ  585 33.20 

3 การบําบัดรักษาและการพยาบาลผูปวยจติเวชเด็ก 135 7.66 

4 การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางเครือขาย 115 6.53 

5 การฟนฟู 108 6.13 

6 การดูแลเด็กทีม่คีวามตองการพเิศษ 99 5.62 

7 
การบําบัดรักษา เยี่ยวยา และปรับพฤตกิรรมเด็กและ

วัยรุน 
62 3.52 

8 การศกึษาพิเศษ 52 2.95 

9 ระบบการดูแลผูพิการในชมุชน 30 1.70 

10 จติวทิยา 15 0.85 

11 การฝกการใชแบบคดักรองโรคสมาธสิัน้ในเด็ก 12 0.68 

12 ดนตรีบําบัด 12 0.68 

13 ระบบการดแูลผูปวย Cerebral Palsy 9 0.51 

14 wheelchair Project 5 0.28 

15 การจัดการเกี่ยวกับหองสมุดของเลน 2 0.11 

  รวม 1762 100.00 
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สรุปการฝกปฏบิัตงิาน และเก็บขอมลู ประจําป 2556 

    
แบงตามหนวยงาน 

ลําดับท่ี ประเภทของหนวยงาน จํานวน (ครั้ง) คดิเปนรอยละ 

1 

มหาวทิยาลัย     

1. มหาวทิยาลัยเชยีงใหม     

- คณะแพทยศาสตร 1 4.00 

- คณะพยาบาลศาสตร 2 8.00 

- คณะเทคนคิการแพทย 3 12.00 

- คณะมนุษยศาสตร 3 12.00 

2. มหาวทิยาลัยพายัพ     

 - คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 2 8.00 

3. มหาวทิยาลัยราชภฏัเชยีงราย     

 - สํานักวชิาสังคมศาสตร 1 4.00 

4. มหาวทิยาลัยมหดิล     

 - คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบด ี 1 4.00 

5. มหาวทิยาลัยรามคําแหง     

- คณะศกึษาศาสตร 1 4.00 

6. มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลําปาง     

 - คณะสังคมสงเคราะหศาสตร 2 8.00 

7. มหาวยิาลัยศลิปากร     

 - คณะเภสัชศาสตร 1 4.00 

2 

โรงเรยีน/ การศกึษา     

-วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีเชยีงใหม 3 12.00 

 - วิทยาลัยเซนตหลุยส 2 8.00 

 - วิทยาลัยเชยีงราย 1 4.00 
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ลําดับท่ี ประเภทของหนวยงาน จํานวน (ครั้ง) คดิเปนรอยละ 

3 
โรงพยาบาลและหนวยงานสาธารณสขุ 

 
  

 -โรงพยาบาลคายพชิัยดาบดกั 1 4.00 

4 
หนวยงานอื่นๆ     

 - Miss Meagan Garant 1 4.00 

  รวม 25 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบงตามเนื้อหาสาระ 

ลําดับ

ท่ี 
สาระ 

จํานวน 

(คน) 
คดิเปนรอยละ 

1 การฟนฟู 167 59.22 

2 การพยาบาล/การสงเสริมพัฒนาการและสขุภาพจติเดก็ 82 29.08 

3 ดานจติวทิยา 14 4.96 

4 ดานสังคมสงคราะห/มนุษย 11 3.90 

5 เภสชักรรม 5 1.77 

8 ดานบริหาร 2 0.71 

9 การแพทย/จติเวชเด็กและวัยรุน 1 0.35 

  รวม 282 100.00 
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สรุปวิทยากรภายในประเทศ ประจําป 2556 

    
แบงตามหนวยงาน 

ลําดับ
ท่ี 

ประเภทของหนวยงาน จํานวน (ครั้ง) คิดเปนรอยละ 

1 โรงพยาบาลและหนวยงานสาธารณสุข 52 61.18 

2 โรงเรียน/ การศึกษา   11 12.94 

3 มหาวิทยาลัย 9 10.59 

4 ภาครัฐ/องคการบรหิารสวนทองถ่ิน (อบต.) 8 9.41 

5 NGO/ องคกรเอกชน 4 4.71 

6 หนวยงานอื่นๆ 1 1.18 

  รวม 85 100.00 

    

    
แบงตามเน้ือหาสาระ 

ลําดับ
ท่ี 

สาระ จํานวน (ครั้ง) คิดเปนรอยละ 

1 การพยาบาล/การสงเสรมิพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็ก 41 48.24 

2 ดานสังคม 15 17.65 

3 การแพทย/จิตเวชเด็กและวัยรุน 14 16.47 

4 ดานจิตวิทยา 7 8.24 

5 การศึกษาพิเศษ 5 5.88 

8 การฟนฟ ู 2 2.35 

9 ดานบริหาร 1 1.18 

  รวม 85 100.00 
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สรุปวิทยากรตางประเทศ ประจําป 2556 
 

     
ลําดับ

ท่ี 
เร่ือง วัน/ เดือน/ ป วิทยากร ประเทศ 

1 Child first work together project 29 ต.ค. 56 
นพ.สมัย 

ศิริทองถาวร 
ไทเป  ไตหวัน 

2 

International journal of child development and 
mental healthในการประชุม Building a 
collaborative research platform and professional 
training workshops for community mental health 
in developing countries 

30 ต.ค. 56 
นพ.สมัย  

ศิริทองถาวร 
ไทเป  ไตหวัน 

3 
Child first work together project ในการประชุม UN 
Public Service Award  

26 ม.ิย. 56 
นพ.สมัย 

 ศิริทองถาวร 
บาเรนห 

4 
วิทยากร ในการประชุม Primary Care, Mental Health 
and Public Health Integration :The Catalytic Role 
of Information & Communication Technology 

10-13 เม.ย. 
56 

นพ.สมัย  
ศิริทองถาวร 

Romanai 
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คณะทํางานจัดทํารายงาน ปงบประมาณ 2555 

สถาบนัพัฒนาการเด็กราชนครินทร  

 

1.  นพ.สมัย     ศริิทองถาวร   ที่ปรึกษา 

2.  ทพญ.นงลักษณ  พงศทวบีุญ   ประธาน 

3.  น.ส.รุงเรือง  มหาไม    คณะทํางาน 

4.  นางวาสนา   เกษมสขุ   คณะทํางาน 

6.  นางศุภมาศ    วงศใหญ   คณะทํางาน 

7.  น.ส.ปรีชญา   พรหมมนิทร   คณะทํางาน 

8.  น.ส.เสาวลกัษณ  ลังการพนิธ   คณะทํางาน 

9.  น.ส.นันทนภัส  คําวงษา   คณะทํางาน 

10.  น.ส.จรีนนัท  มงคลศริิบูลย   เลขาคณะทํางาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


