1. พญ. กาญจนา
2. พญ.ดวงกมล
3. นางภิญโญ
4. น.ส. รุ่ งเรื อง
5. ทพญ.นงลักษณ์
6. พญ. รชยา
7. ภญ.นุจรี
8. นพ.อัศวิน
9. น.ส.พึงพิ ศ

คูณรั งษี สมบูรณ์
ตังวิริยะไพบูลย์
อิสรพงศ์
มหาไม้
พงศ์ทวีบุญ
ปิ งคลาศัย
คําด้วง
นาคพงศ์พ นั ธ์
ศรี สืบ

10. นางขวัญใจ สันติกุล
11. นายสมนึ ก อนันตวรวงศ์
12. นายรณสิ งห์ รื อเรื อง
13. น.ส.จุฬาภรณ์ สมใจ
14. นางงามพันธ์ ชิตมินทร์
15. นายชาตรี
กําลังเก่ง
16.น.ส.เสาวลักษณ์ ลังกาพินธ์
17.นายบุญช่วย อ่วงตระกูล
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รายนามผูอํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
ลําดับ
ชื่อ – สกุล
ระยะเวลา
ตําแหนง
1 นายสุวัฒน มหัตนิรันดรกุล ก.ค.2537-พ.ย.2537 ผูอ ํานวยการ
ศูนยสงเสริมพัฒนาการเด็กภาคเหนือ
2 นายสมัย ศิริทองถาวร
พ.ย. 2537 - ปจจุบัน ผูอ ํานวยการ
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร
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พื้นที่รับผิดชอบของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร
ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทย
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สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
วิสัยทัศน
เปนองคการที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาเทคโนโลยี ดานสุขภาพจิตและพัฒนาการเด็ก
ในระดับสากล

พันธกิจ (Mission)
1. ใหบริการดานการสงเสริม ปองกัน รั ก ษาและฟน ฟู เฉพาะทางดานสุข ภาพจิต และ
พัฒนาการเด็กอยางไดมาตรฐาน
2. พัฒ นาและถา ยทอดวิช าการดา นสุ ข ภาพจิต พั ฒนาการเด็ ก และสนับสนุ น อุ ปกรณ
สงเสริมสติปญญาเด็ก
3. ประสาน พัฒนาเครือขายเพื่อสงเสริมใหเด็กและครอบครัวสามารถดูแลตนเองได
4. ประสานความรว มมือดานสุข ภาพจิต และพัฒนาการเด็ก เครือขายผูพิการและดอ ย
โอกาสกับองคกรทั้งภายในและตางประเทศ

ขอบเขตบริการ (Scope of service)
ใหบริการสงเสริมสุขภาพจิตและพัฒนาการเด็กอายุตั้งแตแรกเกิดถึง 15 ปและครอบครัว
ครอบคลุมทั้งประเทศถายทอดองคความรูดานสุขภาพจิตและพัฒนาการเด็กทั้งภาครัฐและเอกชน

เปาประสงค (Goal)
1. มิตผิ ูรบั บริการ
1.1 ดานบริการ
1.1.1 เด็กทีม่ ารับบริการมีสขุ ภาพจิตและพัฒนาการที่ดขี ึ้น
1.1.2 ผูปกครองหรือผูดแู ลเด็กมีความรู ทักษะ ในการดูแลเด็กทีม่ ีปญหา
สุขภาพจิตและพัฒนาการเด็ก
1.1.3 ผูรับบริการดานวิชาการสามารถมีความพึงพอใจตอการใหบริการ
1.1.4 เครือขายมีความเขมแข็ง
1.2 ดานพัฒนาและถายทอดองคความรู
1.2.1 ผูรับบริการสามารถนําความรูไปใชประโยชนได
1.2.2 งานวิจัยไดรับการพิมพเผยแพรในวารสารระดับประเทศ
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2. มิตดิ านผูใหบริการ
2.1 บุคลากรมีสุขภาพกายและจิตดี
2.2 บุคลากรไดรับการพัฒนาและมีสมรรถนะตามสายวิชาชีพ
2.3 บุ ค ลากรมี ค วามเชี่ย วชาญเฉพาะด า นสุ ข ภาพจิต และพั ฒนาการเด็ ก และ
สามารถเปนผูถายทอดองคความรูใหผูรับบริการได
3. มิตดิ านองคกร
3.1 สถาบันมีระบบบริหารงานที่มีคุณภาพ TQC
4. มิติดานสังคม
4.1 เปนองคกรรักษสิ่งแวดลอมที่เอือ้ ตอสุขภาวะ
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ยุทธศาสตรสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร
ปงบประมาณ 2555-2559
ยุทธศาสตรที่ 1 สือ่ สารความรูและเทคโนโลยีดานสุขภาพจิตและพัฒนาการเด็กสูป ระชาชน
เปาประสงค
- ประชาชนมีความรู ความเขาใจ ทักษะในการดูแลสุขภาพจิตและพัฒนาการเด็ก
- ผูรับบริการดานวิชาการดานวิชาการสามารถนําความรูไปใชประโยชนได
ประธานยุทธศาสตร นายสมนึก อนันตวรวงศ เลขายุทธศาสตร นางสาวดวงพร หนอคํา
ยุทธศาสตร 2 เสริมสรางศักยภาพของเครือขายในการดําเนินงานดานสุขภาพจิตและพัฒนาการเด็ก
เปาประสงค
- เครือขายมีศกั ยภาพในการพัฒนางานสุขภาพจิตและพัฒนาการเด็กอยางตอเนือ่ ง
ประธานยุทธศาสตร นพ.อัศวิน นาคพงศพันธ เลขายุทธศาสตร นางศุภัคพิมล ปาแปง
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการดานสุขภาพจิตและพัฒนาการเด็ก
เปาประสงค
- เปนศูนยกลางวิชาการ เทคโนโลยีดานสุขภาพจิตและพัฒนาการเด็ก
- มีการพัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยีเผยแพรสูประชาชนอยางตอเนือ่ ง
- มีเทคโนโลยีโดยใชบริการทางการแพทยเปนฐาน
ประธานยุทธศาสตร นพ.อัศวิน นาคพงศพันธ เลขายุทธศาสตร นางสุภิญญา พรหมขัตแิ กว
ยุทธศาสตรที่ 4 บริการทางการแพทยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี เพือ่ มุงสูความเปนเลิศทางดาน
สุขภาพจิตและพัฒนาการเด็ก
เปาประสงค
- ไดบริการที่มีคุณภาพ
- มีการพัฒนากระบวนการบริการที่มีคุณภาพ
ประธานยุทธศาสตร พญ.ดวงกมล ตั้งวิริยะไพบูลย เลขายุทธศาสตร นางไพรออ มูลวิจติ
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ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรและสมรรถนะบุคลากร
เปาประสงค
- สถาบันมีระบบบริหารงานที่มีคุณภาพ TQC (Total Quality Control)
- เปนองคกรรักษสิ่งแวดลอมที่เอือ้ ตอสุขภาวะ
- บุคลากรมีสขุ ภาพดี
- บุคลากรมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานสุขภาพจิตและพัฒนาการเด็กและสามารถเปน
ผูถายทอดองคความรูใหผูรับบริการได
ประธานยุทธศาสตร นางสาวรุงเรือง มหาไม เลขายุทธศาสตร นายชาตรี กําลังเกง
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ขอมูลพื้นฐาน
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ความเปนมาของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร เดิมชือ่ ศูนยสงเสริมพัฒนาการเด็กภาคเหนือมีประวัติ
ความเปนมาดังนี้
พ.ศ.2531 นายแพทยณรงค สดุดี อธิบดีกรมการแพทยขณะนั้นไดทําเรื่องขอทีด่ ินดานหลัง
โรงพยาบาลนครพิงค จํานวน 21 ไร 92 ตารางวา กับ นายแพทยอําพล ศิริบุญมา ผูอ ํานวยการ
โรงพยาบาลนครพิงค เพื่อใหแพทยหญิงวัณรุณี คมกฤส ผูอํานวยการโรงพยาบาลราชานุกูลทํา
โครงการกอตั้งศูนยบริการปญญาออนภาคเหนือ
พ.ศ.2533 นายแพทยสุจนิ ต ผลากรกุล อธิบดีกรมการแพทยไดมอบหมายใหแพทยหญิง
ชวาลา เธียรธนู ผูอ ํานวยการโรงพยาบาลราชานุกูล ประสานงานกับ พล.ท.วิโรจน แสงสนิท
เจากรมกิจกรรมพลเรือนทหารบกขณะนั้น เพื่อขอทีด่ ินกองพันพัฒนาที่ 3 ใชทําเปนถนนทาง
เขา–ออก ดานถนนเชียงใหมแมรมิ ถึงถนนคลองชลประทาน
พ.ศ.2536 กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข จัดสรรงบประมาณเปนคากอสรางอาคาร
และสิ่งกอสรางอื่น ๆ จํานวน 127,999,800 บาท
พ.ศ.2538 จังหวัดเชียงใหมไดเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬาซีเกมส ครั้งที่ 18 นายวีระชัย
แนวบุญเนียร ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ใหขยายถนนเลียบคลองชลประทานซึ่งผานหนาสนาม
กีฬา 700 ป
- พระสุนทรราชมานิตเถร ประสานการจัดตั้ง กองทุนราชมานิตสงเคราะห
- นายวัชระ ตันตรานนท ประสานการจัดตั้งมูลนิธิศนู ยสงเสริมพัฒนาการเด็ก
ภาคเหนือ (มูลนิธิพัฒนาการเด็กราชนครินทร)
- นายแพทยชูทิตย ปานปรีชา อธิบดีกรมสุขภาพจิต ไดจัดสรรอัตรากําลังขาราชการ
และงบประมาณสนับสนุนในการดําเนินงานของศูนยสงเสริมพัฒนาการเด็กภาคเหนือ
16 มกราคม 2539 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
ทรงเปนองคประธานในพิธีเปดศูนยสงเสริมพัฒนาการเด็กภาคเหนือ ที่ตั้ง 196 หมู4 ถนนโชตนา
ตําบลดอนแกว อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ( 50180 )
พ.ศ.2540 ไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก The Grant Assistance for Grassroots Projects
(ประเทศญี่ปุน) ในการสรางหองสมุดของเลน (Toy Library) ภายในศูนยสงเสริมพัฒนาการเด็ก
ภาคเหนือ
พ.ศ.2546 ไดรับพระกรุณาโปรดเกลาจาก สมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร พระราชทานนามใหมแกศนู ยสงเสริมพัฒนาการเด็กภาคเหนือ
เปน“ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร ”

11

29 สิงหาคม 2550 นายแพทยวัลลภ ไทยเหนือ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข
เปนประธานในพิธีเปดอาคารฝกอบรมเด็กและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ
เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร อาคารสรางดวยเงินบริจาคจํานวน
2,808,500 บาท

สถานที่ตั้ง เลขที่ 196 หมู 10 ถ.โชตนา ต.ดอนแกว อ.แมริม จ.เชียงใหม 50180
โทรศัพท 053-890238-44 โทรสาร 053-121185
เว็บไซดของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร www.ricd.go.th
E-mail : ncdc_cm@hotmail.com
Hotline : 1323
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โครงสรางการบริหารสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร
นายแพทยสมัย ศิริทองถาวร
องคกรเอกชน Wheels of hope
กลุมอํานวยการ
นางสาวรุงเรือง มหาไม
- ฝายบริหารทั่วไป
- ฝายการเงินและพัสดุ
- ฝายโภชนาการ

คณะกรรมการบริหารสถาบัน ฯ

กลุมบริการทางการแพทย

กลุมพัฒนาวิชาการ
นพ. อัศวิน นาคพงศพันธุ

พญ.กาญจนา คูณรังษีสมบูรณ

- กลุมงานพัฒนาเทคโนโลยีดานสุขภาพจิต
- กลุม งานฝกอบรม / ศึกษาดูงาน
- กลุมงานเผยแพรเทคโนโลยีและ
ประชาสัมพันธ / โสตทัศนูปกรณ
- งานหองสมุด
- กลุมงานวิจัย

กลุมแผนงานและสารสนเทศ
ทพญ. นงลักษณ พงศทวีบญ
ุ
- ฝายแผนงานและประเมินผล
- ฝายขอมูลและสารสนเทศ

กลุมการพยาบาล
นางภิญโญ อิสรพงศ

-

กลุมงานการแพทย
กลุมงานผูปวยนอก
กลุมงานผูปวยใน
กลุมงานการศึกษาพิเศษ
กลุมงานทันตกรรม
กลุมงานจิตวิทยา
กลุมงานสังคมสงเคราะห
กลุมงานเทคนิคบริก าร
กลุมงานเภสัชกรรม
กลุมงานฟนฟูสมรรถภาพ

สํานักงานพัฒนาคุณภาพ
พญ.ดวงกมล ตั้งวิริยะไพบูลย

-

งานการพยาบาลผูปวยนอก
งานการพยาบาลผูปวยใน
งานการพยาบาลสุขภาพจิตชุมชน
งานการพยาบาลศูนยสาธิตพัฒนาการเด็กเล็ก
สนง. กลุมการพยาบาล
งานสนับสนุนพัฒนาวิชาการ
งานแผนงานและประเมินผล
งานหองสมุดของเลน

กลุมพัฒนาสุขภาพจิตชุมชน
นพ.อัศวิน นาคพงศพนั ธุ
- งานสุขภาพจิตชุมชน

11

งานพัฒนาเกณฑมาตรฐานบริการจิต
เวชเฉพาะทาง (Excellence Center)
พญ.ดวงกมล ตั้งวิริยะไพบูลย

งานพัฒนาคุณภาพ
พญ.ดวงกมล ตั้งวิริยะไพบูลย
ณ วันที่ 22 กันยายน 2555
13

สรุปอัตรากําลังเจาหนาที่ จําแนกตามสายงาน
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร กรมสุขภาพจิต
ขาราชการ
ลําดับ ตําแหนงขาราชการ

อัตราเต็ม

อัตราวาง

บรรจุ ยืมมา ยืมไป ลาศึก ษา ปฏิบัติงานจริง

1

แพทย

6

1

-

1

-

-

6

2

ทันตแพทย

2

-

-

2

-

-

4

3

เภสัชกร

1

-

-

1

-

-

2

4

พยาบาลวิชาชีพ

24

1

-

-

-

-

23

5

พยาบาลเทคนิค

1

-

-

-

-

-

1

6

นักจิตวิทยาคลีนคิ

2

-

-

1

-

-

3

7

นักจิตวิทยา

1

-

-

-

-

-

1

8

นักสังคมสงเคราะห

3

-

-

-

-

-

3

9

นักกายภาพบําบัด

1

-

-

-

-

-

1

10

นักวิชาการศึกษาพิเศษ

2

1

-

-

-

-

2

11

นักกิจกรรมบําบัด

2

-

-

3

1

-

4

12

เจาพนักงานอาชีวบําบัด

1

-

-

-

-

-

1

13

นักเทคนิคการแพทย

1

-

-

-

-

-

1

14

จพง. วิทยาศาสตรการแพทย

1

-

-

-

-

-

1

15

นักรังสีการแพทย

1

-

-

-

-

-

1

16

เจาพนักงานทันตสาธารณสุข

2

-

-

-

-

-

2

17

นักจัดการงานทั่วไป

2

-

-

-

-

-

2

18

เจาพนักงานธุรการ

1

-

-

-

-

-

1

19

เจาพนักงานพัสดุ

1

-

-

-

-

-

1

20

นายชางเทคนิค

1

-

-

-

-

-

1

14

ขาราชการ
ลําดับ

ตําแหนงพนักงานราชการ อัตราเต็ม อัตราวาง บรรจุ

ยืมมา ยืมไป

ลาศึก ษา ปฏิบัติงานจริง

21

โภชนากร

1

-

-

-

-

-

1

22

เจาพนักงานโสตทัศนศึกษา

1

-

-

-

-

-

1

23

เจาหนาที่เวชสถิติ

1

-

-

-

-

-

1

24

นักเวชศาสตรสื่อความหมาย

1

-

-

-

-

-

1

รวมขาราชการ

60

4

0

8

1

0

64

พนักงานราชการ
ลําดั
บ

ตําแหนงพนักงาน
ราชการ

อัต รา
เต็ม

อัต รา
วาง

บรร
จุ

ยืม
มา

ยืม
ไป

ลา
ศึกษา

ปฏิบัติงานจริง

1

นักวิชาการเงินและบัญชี

1

-

-

-

-

-

1

2

นักกายภาพบําบัด

1

-

-

-

-

-

1

3

นักวิชาการศึกษา

1

-

-

-

-

-

1

4

เภสัชกร

1

-

-

-

-

-

1

4

0

0

0

0

0

4

รวมทั้งสิ้น

ลูก จางประจํา
ลําดับ ตําแหนงลูก จางประจํา อัตราเต็ม อัตราวาง บรรจุ ยืมมา ยืมไป

ลาศึกษา

ปฏิบัติงานจริง

1

พนักงานชวยเหลือคนไข

25

-

-

-

-

-

25

2

พนักงานพิมพ

2

1

-

-

-

-

1

3

พนักงานขับรถ

2

-

-

-

-

-

2

29

1

0

0

0

0

29

รวมทั้งสิ้น

ลูกจางประจํา มีอัตราวาง 1 ตําแหนง เตรียมยุบเปนตําแหนงพนักงานราชการ
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ลูก จางชั่วคราว
ลําดับ

ตําแหนง

อัตราเต็ม อัตราวาง บรรจุ

ยืม
มา

ยืมไป ลาศึกษา ปฏิบัติงานจริง

1
2

นักวิชาการคอมพิวเตอร

2

1

-

-

1

-

0

จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน

2

1

-

-

2

-

0

3

นักจิตวิทยาคลินิก

3

2

-

-

-

-

1

4

นักกิจกรรมบําบัด

5

1

-

-

-

-

4

5

นักกายภาพบําบัด

3

1

-

-

-

-

2

6

ผูชวยเหลือคนไข

8

-

-

-

-

-

8

7

พนักงานผูชวยเหลือคนไข

1

-

-

-

-

-

1

8

เจาพนักงานธุรการ

6

1

-

-

1

-

5

9

นักวิชาการสาธารณสุข

1

-

-

-

1

-

0

10

พนักงานขับรถ

3

1

-

-

1

-

1

11

เจาพนักงานการเงินและบัญชี

2

-

-

-

2

-

0

12

นักวิชาการศึกษาพิเศษ

11

1

-

-

-

-

10

13

พนักงานรับโทรศัพท

1

-

-

-

-

-

1

14

นักวิชาการละครและดนตรี

2

1

-

-

-

-

1

15

นักวิชาพัสดุ

1

-

-

-

-

-

1

16

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

4

-

-

-

-

-

4

17

นักจัดการงานทั่วไป

5

1

-

-

1

-

4

รวมทั้งสิ้น

60

11

0

0

9

0

43

16

ลูกจางชั่วคราวรายคาบ
ลําดับ ตําแหนงลูกจางชั่วคราวรายคาบ อัตราเต็ม อัตราวาง บรรจุ ยืมมา ยืมไป ลาศึก ษา ปฏิบัติงานจริง
1

นักกายภาพบําบัด

-

-

-

-

-

-

0

2

นักกิจกรรมบําบัด

11

-

-

-

-

-

11

3

นักวิชาการศึกษาพิเศษ

10

-

-

-

-

-

10

4

นักจิตวิทยาคลินิก

3

-

-

-

-

-

3

5

นักวิชาการละครและดนตรี

1

-

-

-

-

-

1

25

0

0

0

0

0

25

รวมทั้งสิ้น

รายงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

17

สวนที่ 2
ผลการปฏิบัติราชการ

18

ผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรอง การปฏิบัติราชการ

19

ผลการปฏิบัตริ าชการตามคํารับรองการปฏิบัตริ าชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
ผลการดําเนินงาน
( 6 เดือนแรก)
เปา
ตัวชีว้ ัดผล
หนวยวัด น้ําหนัก หมาย ผลการ
คา
คะแนน
การปฏิบัตริ าชการ
(รอยละ)
ดําเนิน คะแนน
ถวง
งาน
ที่ได
น้ําหนัก
มิติที่ 1 มิตดิ านประสิทธิผล
5.0000
1.1 ระดับความสําเร็จของ
ระดับ
10
5
5
5.0000 0.5000
การพัฒนา รพศ./ รพท. ในพืน้ ที่ใหมี
คะแนน คะแนน
บริการสุขภาพจิตเวชสําหรับเด็กและ
วัยรุนตามเกณฑที่กําหนด (ระดับ 3 ทุก
ดาน)
1.2 ระดับความสําเร็จในการพัฒนา รพช.ใน
ระดับ
10
5
5
5.0000 0.5000
พื้นที่ ใหมีบริการสงเสริมพัฒนาการเด็ก
คะแนน คะแนน
ใน Well-baby Chinic ตามเกณฑที่กําหนด
(ระดับ 3)
1.3 ระดับความสําเร็จในการพัฒนา รพช.ใน ระดับ
10
5
5
5.0000 0.5000
พื้นที่ใหมกี ารจัดบริการ สุขภาพจิตและ
คะแนน คะแนน
บริการใหคําปรึกษาใน
Psychosocial
Clinic
1.4 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาหนวง
ระดับ
10
5
5
5.0000 0.5000
บริการจิตเวชในสังกัดกรมสุขภาพจิตใหมี
คะแนน คะแนน
ความเปนเลิศเฉพาะทาง (Excellence)
1.5 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบ
ระดับ
10
5
5
5.0000 0.5000
บริการ / ดูแลผูป วยสุขภาพจิตและจิตเวช
คะแนน คะแนน
ในระดับ Supra Tertiary care
1.6 ระดับความสําเร็จในการจัดตัง้ ทีม
ระดับ
10
5
5
5.0000 0.5000
MCATT ใหมีคุณภาพมาตรฐาน
คะแนน คะแนน

20

ตัวชีว้ ัดผล
การปฏิบัตริ าชการ
มิติที่ 2 มิตดิ านคุณภาพการใหบริการ
2.1 รอยละของระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ

ระดับ

ระดับ

มิติที่ 3 มิติ ดานประสิทธิภาพของการปฏิบตั ิราชการ
3.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม ระดับ
มาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ
3.2 รอยละความสําเร็จของการเบิกจายเงิน
งบประมาณตามแผน
3.3 รอยละของผลการดําเนินกิจกรรมเปนไป
ตามเปาหมายทีก่ ําหนดในแผนปฏิบัตกิ ารของ
หนวยงาน
มิติที่ 4 มิตดิ านการพัฒนาองคกร
4.1 คะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการดําเนินงาน ระดับ
เพื่อเสริมสรางสมรรถนะดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของหนวยงาน (HR
Scorecard)
4.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุง ระดับ
สารสนเทศ

น้ําหนัก เปา
(รอยละ) หมาย
10
10

รอยละ
75

ผลการดําเนินงาน
( 6 เดือนแรก)
ผลการ
คา
คะแนน
ดําเนิน
คะแนน
ถวง
งาน
ที่ได
น้ําหนัก
5.0000
รอยละ 5.0000 0.5000
89.30

10
10

5.0000
5.0000

5
5
คะแนน คะแนน
ไมมีการประเมินรอบ 6 เดือนแรก

0.5000

ไมมีการประเมินรอบ 6 เดือนแรก

20
10

5
คะแนน

5
คะแนน

10

5
คะแนน

5
คะแนน

5.0000
5.0000

0.4211

5.0000

0.3684
5.0000

21

ผลการปฏิบัตริ าชการตามคํารับรองการปฏิบัตริ าชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
ผลการดําเนินงาน
( 6 เดือนหลัง)
เปา
ตัวชีว้ ัดผล
หนวยวัด น้ําหนัก หมาย ผลการ
คา
คะแนน
การปฏิบัตริ าชการ
(รอยละ)
ดําเนิน
คะแนน
ถวง
งาน
ที่ได
น้ําหนัก
มิติที่ 1 มิตดิ านประสิทธิผล
60
4.8875
1.1 ระดับความสําเร็จของ
ระดับ
12 ระดับ
5
5.0000
0.6316
การพัฒนา รพศ./ รพท. ในพืน้ ที่ใหมีบริการ
5
คะแนน
สุขภาพจิตเวชสําหรับเด็กและวัยรุนตาม
เกณฑที่กําหนด (ระดับ 3 ทุกดาน)
1.2 ระดับความสําเร็จในการพัฒนา รพช.ใน
ระดับ
12
5
5
4.4375
0.5605
พื้นที่ ใหมีบริการสงเสริมพัฒนาการเด็กใน
คะแนน คะแนน
Well-baby Chinic ตามเกณฑที่กําหนด
(ระดับ 3)
1.3 ระดับความสําเร็จในการพัฒนา รพช.ใน ระดับ
12
5
5
5.0000
0.6316
พื้นที่ใหมกี ารจัดบริการ
สุขภาพจิตและ
คะแนน คะแนน
บริการใหคําปรึกษาใน Psychosocial Clinic
1.4 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาหนวง
ระดับ
12
5
5
5.0000
0.6316
บริการจิตเวชในสังกัดกรมสุขภาพจิตใหมี
คะแนน คะแนน
ความเปนเลิศเฉพาะทาง (Excellence)
1.5 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบบริการ ระดับ
ยกเลิกการประเมินในรอบ 6 เดือนหลัง เนือ่ งจาก
/ ดูแลผูปวยสุขภาพจิตและจิตเวช ในระดับ
นําไปรวมกับตัวชี้วัด Excellence Center
Supra Tertiary care
1.6 รับความสําเร็จในการจัดตั้งทีม MCATT ใหมี ระดับ
12 5 คะแนน 5 คะแนน
5.0000 0.6316
คุณภาพมาตรฐาน
มิติที่ 2 มิตดิ านคุณภาพการใหบริการ
10
5.0000
2.1 รอยละของระดับความพึงพอใจของ
รอยละ
5 รอยละ 75 รอยละ 88.73 5.0000 0.5263
ผูรับบริการ
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ตัวชีว้ ัดผล
การปฏิบัตริ าชการ

หนวยวัด น้ําหนัก
(รอยละ)

เปา
หมาย

ผลการดําเนินงาน
( 6 เดือนหลัง)
ผลการ
คา
คะแนน
ดําเนิน
คะแนน
ถวง
งาน
ที่ได
น้ําหนัก
4.5500
4.10
4.1000
0.2158
คะแนน

มิติที่ 3 มิติ ดานประสิทธิภาพของการปฏิบตั ิราชการ
10
ระดับ
5
3.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
5
ตามมาตรการประหยัดพลังงานของสวน
คะแนน
ราชการ
ยกเวนการประเมินโดย
3.2 รอยละความสําเร็จของการเบิกจายเงิน
มติคณะทํางานพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบตั ิงานชุที่ 3
งบประมาณตามแผน
3.3 รอยละของผลการดําเนินกิจกรรมเปนไป ระดับ
5 รอยละ 90 รอยละ
5.0000
0.2632
ตามเปาหมายทีก่ ําหนดในแผนปฏิบัตกิ ารของ
100
หนวยงาน
มิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาองคกร
15
5.0000
4.1 คะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการดําเนินงาน
ระดับ
8
5 คะแนน 5 คะแนน 5.0000
0.4211
เพื่อเสริมสรางสมรรถนะดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของหนวยงาน (HR Scorecard)
4.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุง
ระดับ
7
5 คะแนน 5 คะแนน 5.0000
0.3684
สารสนเทศ
4.8816
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ผลการดําเนินงานตัวชี้วัด
งานพัฒนาคุณภาพ
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เครื่องชี้วัด
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร

25

เครื่องชี้วัดระดับโรงพยาบาล สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร
ลําดับ

เครื่องชี้วดั

C

ดานคลินกิ ( Clinical quality indicators )
1.อัตราความกาวหนาของสุขภาพจิตและ
พัฒนาการเด็กตามเกณฑ DSI ใน 3 กลุม
2.อัตราความกาวหนาของสุขภาพจิตและ
พัฒนาการเด็กตามเกณฑ DSI ใน 2 กลุม
3.อัตราความกาวหนาของพัฒนาการเด็ก
ตามเกณฑ TDSI
- ผูปวยใน
- ผูปวยนอก
4.รอยละของเด็กทีม่ ารับบริการมี
พัฒนาการสมวัยตามเกณฑ TDSI (ศูนย
สาธิตพัฒนาการเด็กเล็ก)
รอยละของเด็กที่มารับบริการมีพัฒนาการ
สมวัยตามเกณฑ DSI (ศูนยสาธิต
5.ความคลาดเคลื่อนทางยาระดับ E ขึ้นไป
6.จํานวนครั้งการแพยาซ้ํา
7.อุบัตกิ ารณการแพรเชื้อระบาดของโรค
ติดเชือ้ ที่พบบอยในเด็ก 6 โรค
8.อัตราเด็กหายออกจากโรงพยาบาล
9.จํานวนครั้งของการเกิดภาวะแทรกซอน
ขณะอยูโรงพยาบาล

หนวย

ผลการดําเนินงาน
เปา
หมาย 2552 2553 2554 2555 2556

รอยละ

60

รอยละ

60

%
%
รอยละ

80
80
80

0
0
0
0 94.51
0
0
0
0 84.88
93.03 97.24 98.04 93.85 92.91

รอยละ

80

93.03 97.24 98.04 93.85

ครั้ง/ป

0

0

3

0

0

0

ครั้ง/ป
ครั้ง/ป

0
0

0
0

0
1

0
0

0
1

0
0

ครั้ง/ป
ครั้ง/ป

0
<5

0
2

0
4

1
1

0
3

0
1

0

0

2

1

1

1

10.จํานวนครั้งที่เด็กไดรับบาดเจ็บ/อุบตั ิเหตุ ครัง้ /ป
ในโรงพยาบาลที่มีความรุนแรงระดับ 3 ขึ้น
ไป
11.รอยละของผูปกครองที่เขามาฝก
รอยละ
สามารถดูแลเด็กที่บานได
12.ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
ระดับ5
แนวทางในการสรางเครือขายสุขภาพจิต
และพัฒนาการเด็ก

65
5

72.31 49.09
-

-

-

-

68.95 63.33 79.57

-

-

76.88 85.38 83.91 80.05 81.98
5

5

5

5

5
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ผลการดําเนินงาน
เปา
2552 2553 2554 2555 2556
หมาย

ลําดับ

เครื่องชี้วดั

หนวย
ระดับ

5

S

13.ระดับความสําเร็จในการติดตามความ
ตอเนือ่ งในการฝกเด็กทีม่ ีปญหา
พัฒนาการ
ดานบริการ ( Service quality
indicators )
1.รอยละของแบบแสดงความคิดเห็นที่
ไดรับการตอบสนอง

รอยละ

90

96.59 90.79 95.65 95.83 90.63

รอยละ

85

85.47 89.80 90.07 91.60 88.3

รอยละ

85

88.38 90.30 90.17 89.20 89.45

3. รอยละขอรองเรียนที่เกี่ยวกับจริยธรรม
องคกรและสิทธิผูปวยไดรับการแกไข

รอยละ

100

4.รอยละของผูป วยมารับบริการไดรับ
การรักษาครบตามแผนการรักษา

รอยละ

73

69.24 80.33 70.00 84.99 73.19

5. รอยละของผูรับบริการมีความ เห็นวา
ไดรับความรูจากการศึกษาดูงานสามารถ
นําไปประยุกตใชงานประจํา ไดในระดับดี
ถึงดีมาก

รอยละ

90

94.9

96.3 97.01 96.86 97.35

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

เดือน

<3

2.8

2.5

2.5

5

5

5

5

5

2.รอยละของผูรับบริการมีความพึงพอใจ
ตอระบบบริการ
: ผูปวยนอก
: ผูปวยใน

M

100

100

100

100

100

ดานบริหารจัดการ

3. อัตราเวชภัณฑคงคลัง/เดือน

1.0

1.2

27

ลําดับ
เครื่องชี้วดั
M

หนวย

ดานบริหารจัดการ
4. บุคลากรมีความผาสุก พึงพอใจ ระดับ 5
แรงจูงใจในการทํางาน
- รอยละความพึงพอใจของ
รอยละ
บุคลากรที่มตี อ การพัฒนาบุคลากร
5.อัตราการครองเตียง
รอยละ
6.รอยละของบุคลากรไดรับการ
รอยละ
พัฒนาดานสุขภาพจิตและ
พั7.จํฒานาการเด็
นวนฐานขกอมูลเฉพาะโรคที่
จํานวน
ครอบคลุม ทันสมัย นําไปใช
ฐาน
ประโยชนได
ขอมูล
8.รอยละของบุคลากรที่มีความ
รอยละ
ผิดปกติทางสุขภาพกายไดรับการ
เฝาระวังและติดตามเพื่อการรักษา
9. จํานวนครั้งของการถูกกลาวหา
ครั้ง
รองเรียนเรื่องการจัดซือ้ จัดจาง
11. จํานวนงานวิจัย ดานสุขภาพจิต เรื่อง/ป
และพัฒนาการเด็ก
12. จํานวนงานเทคโนโลยี ดาน
เรื่อง/ป
สุขภาพจิตและพัฒนาการเด็ก
13. จํานวนงานวิจัยไดรับการพิมพ
เผยแพรในวารสารใน
ระดับประเทศ

เรื่อง/ป

ผลการดําเนินงาน
เปา
2552 2553 2554 2555
หมาย

5

5

80

-

90
100

5

5

2556

5

96.77 91.23 98.31

5
98.36

120.07 141.15 175.79 174.22 162.55
97.00 98.94 100
100
100

1

12

14

15

17

17

85

-

100

100

100

100

0

0

0

0

0

0

2

6

2

3

4

6

1

8

4

2

3

2

อยาง
นอย 1
เรื่อง/ป

7

5

3

2

1
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ตัวชี้วัดทางคลินิกเฉพาะโรค
หนวย
เครื่องชี้วัด

ออทิสติก
รอยละของเด็กทีส่ งสัยเปนออทิสติกที่วินิจฉัย
ไดยากไดรับการวินิจฉัยดวยวิธี ADOS (
Autistic Diagnostic Observation Schedule)
เพื่อยืนยันการวินิจฉัย
เด็กออทิสติกมีพัฒนาการทางภาษาหรือการ
พูดกาวหนาภายในระยะเวลาที่กําหนด
ตามเกณฑที่คาดหวังสําหรับผูปวยแตละราย
1.กลุม อายุภาษาต่ํากวาอายุจริง 3-6 เดือน
2.กลุม อายุภาษาต่ํากวาอายุจริง 6-12 เดือน
3.กลุม อายุภาษาต่ํากวาอายุจริง 12-24 เดือน
อัตราความกาวหนาพัฒนาการดานการ
ชวยเหลือตัวเองและสังคมของเด็กออทิสติก
ตามเกณฑ DSI
เด็กออทิสติกมีพฤติกรรมไมพึงประสงคลดลง
ในระยะเวลา 3เดือน(พฤติกรรมกาวราว
ตอตานรุนแรง)
ดาวนซินโดรม
อัตราความกาวหนาของพัฒนาการทั้ง 5 ดาน
ของเด็กกลุม อาการดาวน (Down’s
Syndrome) ตามเกณฑ DSI
ผูปวยกลุม อาการดาวน ( Down’s Syndrome)
ไดรับการเจาะThyroid Hormone 1 ครั้งตอป
ทุกๆป
อุบัตกิ ารณเด็กดาวนเกิดภาวะหัวใจลมเหลว
ขณะทําการรักษา

เปา
ผลการดําเนินงาน
หมาย 4 ปทแี่ ลว 3 ปทแี่ ลว 2 ปที่แลว 1 ปทแี่ ลว ปปจ จุบัน
(พ.ศ. (พ.ศ.
(พ.ศ. (พ.ศ.
(พ.ศ.
2552) 2553) 2554) 2555) 2556)

รอยละ

80

80.48 86.90 87.80 75.76

85.14

รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ

80
70
60
80

76.66 76.66 81.25 100
76.66 76.66
63
63 75.00 80
75.63 58.03 89.70 69.65

72.00
82.00
82.72

รอยละ

60

89.00 91.00 90.90 92.60

ไมมีเด็ก
กาวราว
รุนแรง

รอยละ

50

44.44

25.71 28.57 40.00

-

รอยละ

100

93.20 94.10 90.00 87.50

-

ราย

-

-

-

-

-

-
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ตัวชีว้ ัดทางคลินิกเฉพาะโรค( ตอ )
เครื่องชี้วดั
หนวย

สมองพิการ
อัตราการปวยดวยโรคติดเชือ้
อัตราความกาวหนาดานกลามเนือ้ มัดใหญ
สําหรับเด็กสมองพิการ
สมาธิสนั้ ADHD
ผูปวยทีส่ งสัยโรคADHD ไดรับการวินิจฉัย
ตามเกณฑ DSM-IV-TR
ผูปวยไดรับการตรวจเพิ่มเติมทางจิตวิทยา
เมือ่ มีประวัติใหสงสัยภาวะบกพรองทาง
สติปญญาหรือความบกพรองทางการ
เรียนรูรวมดวย
รอยละของผูปวยที่ไดรับยา
Methylphenidate ไดรับการวัดสัญญาณ
ชีพกอนพบแพทย
รอยละของผูปวยโรคซนสมาธิสนั้ มีอาการ
อยูในระดับดีขึ้นไป
บกพร อ งทางการเรี ย นรู ( LD: Learning
Disability)
รอยละของเด็ก LD มีพัฒนาการทางการ
เรียนดีขนึ้

เปา
ผลการดําเนินงาน
หมาย 4 ปที่ 3 ปที่ 2 ปที่ 1 ปที่
ป
แลว แลว แลว แลว ปจจุบัน
(พ.ศ. (พ.ศ. (พ.ศ. (พ.ศ. (พ.ศ.
2552) 2553) 2554) 2555) 2556)

รอยละ
รอยละ

≤ 10
60

13.32
67.00

7.31
71.11

รอยละ

80

91.3

85.70 84.40 84.70 80.00

รอยละ

80

85.70 90.40 93.80 91.80 83.00

รอยละ

80

-

81.80 81.30 94.00 98.50

รอยละ

80

-

66.67 87.50 71.43

รอยละ

80

-

-

10.07 8.65
72.22 74.00

-

7.31
72.22

72.50

-

93.33
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ผลการดําเนินงานยุทธศาสตร
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ผลการดําเนินงานยุทธศาสตร
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร ปงบประมาณ 2556
ยุทธศาสตรที่ 1
พัฒนาความเปนเลิศเฉพาะทางดานเด็กพัฒนาการลาชา
เปาหมาย
- ประชาชนมีความรู ความเขาใจ ทักษะในการดูแลสุขภาพจิตและพัฒนาการเด็ก
- ผูรับบริการดานวิชาการสามารถนําความรูไปใชประโยชนได
ผลการดําเนินงาน
1. โครงการจัดทําเอกสารแผนพับเรื่องโรคและยาสําหรับผูปวยออทิสติก
2. โครงการโรงเรียนผูปกครอง จัดทําคูม ือการนวดเพือ่ กระตุนพัฒนาการและประสาท
สัมผัส
3. โครงการพัฒนาทักษะสังคมสําหรับเด็กพิเศษทางการเรียนรูและสติปญญา
4. โครงการจัดตั้งคลินิกพิเศษสําหรับรักษาผูปวยเด็กดวยแนวคิด NDT
5. การวินิจฉัยภาวะออทิสติกโดยใช ADOS-2
6. หลักสูตรการอบรมเรื่องการใชเครือ่ งมือวินิจฉัยภาวะออทิสติก ADOS-2
7. โครงการละครและดนตรีบําบัดสําหรับเด็กพัฒนาการลาชา
8. โครงการประชุมคณะทํางานเพื่อพัฒนาหนวยงานสูความเปนเลิศเฉพาะทาง
9. โครงการจัดทําสื่อการสอนหลักสูตรการประเมินและสงเสริมพัฒนาการเด็กอายุแรก
เกิด – 5 ป
10. โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการเทคนิคการสอนและการจัดทําเสือ่ การสอนเพือ่ พัฒนาสู
การวิจัยในชัน้ เรียน
11. โครงการพัฒนาศักยภาพผูปกครองในการประดิษฐอุปกรณสงเสริมพัฒนาการ
12. พัฒนาโปรแกรมสงเสริมพัฒนาการเด็ก
13. โครงการพัฒนาระบบบริการงานสุขภาพจิตและพัฒนาการเด็กสําหรับเครือขาย
สาธารณสุขในจังหวัด
14. การอบรมผูดแู ลผูพิการ ผูบกพรองทางสติปญญาและเด็กพัฒนาการลาชาในศูนยฟนฟู
สมรรถภาพผูพกิ ารและผูส ูงอายุในชุมชน
15. การศึกษาและพัฒนาระบบการคัดกรองเด็กทีม่ ีพัฒนาการทางสติปญญาลาชา
16. วิจัยผลสัมฤทธิข์ องการใชธาราบําบัด
17. ประสิทธิผลของการใช Snoezelen ลดภาวะ tactile defensiveness ในเด็กออทิสติก
32

18. โครงการพัฒนาฐานขอมูลการติดตามผูปวยสําหรับโรงพยาบาล
19. โครงการพัฒนาวารสารวิชาการนานาชาติดานสุขภาพจิตและพัฒนาการเด็ก
ผลการดําเนินงานโครงการ / กิจกรรมตาง ๆ ไดตอบสนองใหยุทธศาสตรบรรลุผลสําเร็จ
โดยประเมินจากตัวชี้วัดในยุทธศาสตรที่กําหนดไว ดังนี้
1. ระดับความสําเร็จใน การพัฒนา รพศ./ รพท. ในพื้นที่ใหมีบริการสุขภาพจิตและจิตเวชสําหรับ
เด็กและวัยรุนตามเกณฑที่กําหนด ระดับ 3 ทุกดาน (เปาหมายระดับ 5)
ผลการดําเนินงานไดระดับ 5
2. ระดับความสําเร็จในการพัฒนา รพช. ในพื้นที่ใหมีบริการสงเสริมพัฒนาการเด็กใน Well-baby
Clinic ตามเกณฑที่กําหนด ระดับ 3 (เปาหมายระดับ5)
ผลการดําเนินงานไดระดับ 4.25
3. ระดั บ ความสํ า เร็จในการพั ฒนา รพช. ในพื้ น ที่ ให มีก ารจั ด บริ การสุ ข ภาพจิ ต และบริ การให
คําปรึกษาใน Psychosocial Clinic (เปาหมายระดับ 5)
ผลการดําเนินงานไดระดับ 5
4. ระดับความสําเร็จในการจัดตั้งและพัฒนาทีม MCATT ใหมีคุณภาพมาตรฐาน (เปาหมายระดับ 5)
ผลการดําเนินงานไดระดับ 5

********************
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ผลการดําเนินงานยุทธศาสตร
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร ปงบประมาณ 2556
ยุทธศาสตรที่ 2
เสริมสรางศักยภาพของเครือขายในการดําเนินงานดานสุขภาพจิตและพัฒนาการเด็ก
เปาหมาย
เครือขายมีศกั ยภาพในการพัฒนางานสุขภาพจิตและพัฒนาการเด็กอยางตอเนือ่ ง
ผลการดําเนินงาน
1. โครงการเสริมสรางกําลังใจผูพิการ ประจําปงบประมาณ 2556
2. โครงการนิเทศติดตามการดูแลผูปวยในเครือขาย
ผลการดําเนินงานโครงการ / กิจกรรมตาง ๆ ไดตอบสนองใหยุทธศาสตรบรรลุผลสําเร็จ
โดยประเมินจากตัวชี้วัดในยุทธศาสตรที่กําหนดไว ดังนี้
1. ผูพิการมีสขุ ภาพและกําลังใจดีพรอมทีจ่ ะดํารงชีวิตในสังคมอยางเขมแข็ง
(เปาหมายจํานวน 1 ครั้ง)
ผลการดําเนินงานไดจํานวน 1 ครั้ง ผูเขารวมงาน 2,500 คน
2. จํานวนงานวิจัยไดรับการนําเสนอในเวทีตางประเทศ (เปาหมายจํานวน 2 ครั้ง )
ผลการดําเนินงานไดจํานวน 4 ครั้ง
********************
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ผลการดําเนินงานยุทธศาสตร
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร ปงบประมาณ 2556
ยุทธศาสตรที่ 3
พัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการดานสุขภาพจิตและพัฒนาการเด็ก
เปาหมาย
- เปนศูนยกลางวิชาการ เทคโนโลยีดานสุขภาพจิตและพัฒนาการเด็ก
- มีการพัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยีเผยแพรสูประชาชนอยางตอเนือ่ ง
ผลการดําเนินงาน
1. โครงการใหความรูแกบุคลากรสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร และเครือขายโดยวิธีศึกษาดูงาน
2. โครงการใหความรูแกบุคลากรสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร และเครือขาย (วิชาการ)
3. พัฒนาระบบการบําบัดรักษาผูปวยจิตเวชผูใหญและจิตเวชเด็กที่ยุงยากซับซอนในหนวยงาน
4. พัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพเพื่อจัดใหมีระบบการดูแลทางสังคมและจิตใจขั้นสูง
(CBT,
Floortime/DIR)
5. พัฒนาระบบเฝาระวังการใชยาทางจิตเวชเด็กที่มีความเสี่ยงสูง
ผลการดําเนินงานโครงการ / กิจกรรมตาง ๆ ไดตอบสนองใหยุทธศาสตรบรรลุผลสําเร็จ โดย
ประเมินจากตัวชี้วัดในยุทธศาสตรที่กําหนดไว ดังนี้
1. ระดั บ ความสํ า เร็ จ ในการพั ฒ นาหน ว ยบริ ก ารจิ ต เวชให มี ค วามเป น เลิ ศ เฉ พาะทาง
Excellence Center (เปาหมายระดับ 5)
ผลการดําเนินงานไดระดับ 5
2. รอยละของผูรับบริการเห็นวาไดรับ ความรูจากการศึกษาดูงาน สามารถนําไปประยุกตใชในงาน
ประจําไดในระดับดีถึงดีมาก (เปาหมายรอยละ 90)
ผลการดําเนินงานไดรอยละ 97.35
3. จํานวนเทคโนโลยีสุขภาพจิตและพัฒนาการเด็ก (เปาหมาย 1 เรื่อง/ป)
ผลการดําเนินงานได 2 เรื่อง
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ผลการดําเนินงานยุทธศาสตร
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร ปงบประมาณ 2556
ยุทธศาสตรที่ 4
บริการทางการแพทยเพือ่ พัฒนาเทคโนโลยี เพื่อมุงสูความเปนเลิศทางดานสุขภาพจิต
และพัฒนาการเด็ก
เปาหมาย
- ไดบริการที่มีคุณภาพ
- มีเทคโนโลยีโดยใชบริการทางการแพทยเปนฐาน
ผลการดําเนินงาน
1. โครงการพัฒนาทักษะสังคม (วันปใหมและวันเด็ก)
2. การพัฒนาระบบการสงตอขอมูลผูปวย
3. งานบริการผูปวยนอก ผูป วยใน
4. โครงการพัฒนาคุณภาพ
ผลการดําเนินงานโครงการ / กิจกรรมตาง ๆ ไดตอบสนองใหยุทธศาสตรบรรลุผลสําเร็จ โดย
ประเมินจากตัวชี้วัดในยุทธศาสตรที่กําหนดไว ดังนี้
1. อัตราความกาวหนาดานกลามเนื้อมัดใหญสําหรับเด็กสมองพิการ (เปาหมายรอยละ 60)
ผลการดําเนินงานได 72.22
2. รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ (เปาหมายรอยละ 85)
ผลการดําเนินงานไดรอยละ 88.73
********************
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ผลการดําเนินงานยุทธศาสตร
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร ปงบประมาณ 2556
ยุทธศาสตรที่ 5
พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรและสมรรถนะบุคลากร
เปาหมาย
-

สถาบันมีระบบบริหารงานที่มีคุณภาพ TQC (Total Quality Control)
เปนองคกรรักษสิ่งแวดลอมที่เอือ้ ตอสุขภาวะ
บุคลากรมีสขุ ภาพดี
บุคลากรมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานสุขภาพจิตและพัฒนาการเด็กและสามารถเปนผู
ถายทอดองคความรูใหผรู ับบริการได
ผลการดําเนินงาน
1. การจัดประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลกรประจําเดือน
2. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร
3. การจัดกีฬาสีเชื่อมความสําพันธ
4. โครงการพัฒนาบุคลากรองคกรพยาบาล
5. โครงการศึกษาดูงานศูนยการเรียนรูสําหรับเด็กพิเศษ
6. พัฒนาบุคลากรใหมีความรูและทักษะดานการวินิจฉัย การบําบัดรักษาและการพยาบาลผูปวย
จิตเวชเด็กที่ยุงยากซับซอน/ ผูปวยวิกฤต/นิติจติ เวช
ผลการดําเนินงานโครงการ / กิจกรรมตาง ๆ ไดตอบสนองใหยุทธศาสตรบรรลุผลสําเร็จ โดย
ประเมินจากตัวชี้วัดในยุทธศาสตรที่กําหนดไว ดังนี้
1. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ
(เปาหมายระดับ 5)
ผลการดําเนินงานไดระดับ 4.10
2. น้ําทิ้งทีผ่ านการบําบัดไดรับการตรวจคุณภาพผานเกณฑมาตรฐานน้ําของการประปา
(เปาหมาย ผาน)
ผลการดําเนินงาน ผาน
3. น้ําอุปโภค/บริโภค สําหรับเจาหนาทีส่ ถาบันฯและผูรับบริการของสถาบันฯ ไดรับการตรวจ
คุณภาพตามเกณฑมาตรฐานการประปา (เปาหมาย ผาน)
ผลการดําเนินงานได ผาน
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4. ผูรับบริการไดรับอาหารปลอดภัย (เปาหมาย ผาน)
ผลการดําเนินงานได ผาน
5. ระดับความสําเร็จของโรงพยาบาล/สถาบันฯที่ไดรับการพัฒนาตามขั้นตอนการรับรองคุณภาพ
มาตรฐาน ISO (เปาหมายระดับ 5)
ผลการดําเนินงานไดระดับ 5
6. จํานวนหนวย MCATT เด็ก (เปาหมายจํานวน 1 หนวย )
ผลการดําเนินงานได 1 หนวย
7. ระบบการจัดการความรูที่มีประสิทธิภาพ (เปาหมายระดับ 5)
ผลการดําเนินงานไดระดับ 5
8. อัตราการสํารองยาในคลังเวชภัณฑโดยเฉลีย่ ของสถานบริการ (เปาหมาย <3 เดือน)
ผลการดําเนินงานได 1.2
9. ระดับความสําเร็จของ การพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ (เปาหมายระดับ 5)
ผลการดําเนินงานไดระดับ 5
10. รอยละของบุคลากรไดรับการพัฒนาการดานสุขภาพจิตและพัฒนาการเด็ก
(เปาหมายรอยละ 100)
ผลการดําเนินงานไดรอยละ 100
11. รอยละของบุคลากรมีความรูความสามารถในการจัดการภาวะวิกฤติสขุ ภาพจิต
(เปาหมายรอยละ 100)
ผลการดําเนินงานไดรอยละ 92
12. คะแนนเฉลีย่ ถวงน้ําหนักในการดําเนินงานเพือ่ เสริมสรางสมรรถนะดานการบริหารทรัพยากร
บุคคลของหนวยงาน HR Scorecard (เปาหมายระดับ 5)
ผลการดําเนินงานไดระดับ 5
13. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมชิ อบ (เปาหมายระดับ 5)
ผลการดําเนินงานไดระดับ 5
14. ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายใน (เปาหมายระดับ 5)
ผลการดําเนินงานไดระดับ 5
15. รอยละของผลการดําเนินกิจกรรมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดในแผนปฏิบตั กิ ารของหนวยงาน
(เปาหมายระดับ 5)
ผลการดําเนินงานไดระดับ 5
********************
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ผลการปฏิบัติราชการภายใต
แผนปฏิบัติงานประจําป 2556
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ผลการปฏิบัตริ าชการภายใตแผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2556
ผลการบริการสุขภาพจิตและพัฒนาการเด็ก
งาน/กิจกรรม
งานบริการผูป วยนอก
ผูปวยนอกรับการรักษา
-ผูปวยนอกเกา
-ผูปวยนอกใหม
-จํานวนผูปวยนอกเฉลี่ยตอวัน
-ผูปวยรับบริการรักษานอกเวลาราชการ
-การรับผูปวยกลับเพือ่ รับการรักษาตอ (Refer)
-ผูปวยมีใบ Refer และผูปวยรับ Refer ซ้ํา
-ผูปวยฉุกเฉิน
-ผูปวยตามโครงการประกันสุขภาพ
งานบริการผูป วยใน
-ยอดยกมาเดือนที่แลว
-ผูปวยที่แพทยรับไวรักษา
-รับครั้งแรก
-รับครั้งรอง
-จํานวนวันผูปวยจําหนาย
-จํานวนผูปวยอยูในโรงพยาบาล
จํานวนผูปวยจําหนาย
-จํานวนผูปวยถึงแกกรรม
-จํานวนผูปวยระบบสงตอ
จํานวนผูปวยที่จําหนายโดยสาเหตุการ Refer
-เพื่อไปโรงพยาบาลทางกาย
-เพื่อไปโรงพยาบาลทางจิตเวช
-เพื่อไปรักษาใกลบาน

หนวยนับ

ปงบประมาณ
ป 2554 ป 2555 ป 2556

ครั้ง
ครั้ง
คน
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

35,153
33,317
1,836
96
13,000
1,197
27,921
0
5,177

35,495
33,276
2,219
97
15,935
32,774
1,615
0
6,821

38,146
34,937
3,309
104
10,555
35,458
27,290
0
6,842

คน
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
วัน
วัน
ครั้ง
ราย
ราย
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

1,302
2,697
432
2,265
36,309
36,633
2,690
0
1,197
685
685
0
0

1,279
2,583
387
2,196
36,656
37,437
2,433
0
0
293
284
0
9

1,242
2,805
362
2,443
36,900
37,521
2,760
0
1,324
0
0
0
0
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ตารางที่ 1 จํานวนผูปวยนอกทีม่ ารับบริการที่สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร
ประจําปงบประมาณ 2556 จําแนกตาม 10 โรคแรก
ลําดับ รหัสโรค
1
2
3
4
5
6
7
8
9

F840
F900
G809
F813
F83
Q900
F798
F848
G403

10

F801

ชือ่ โรค
Childhood autism
Disturbance of activity and attention
Infantile cerebral palsy, unspecified
Mixed disorder of scholastic skills
Mixed specific developmental disorders
Trisomy 21, meiotic nondisjunction
Unspec mental retardation
Other pervasive developmental disorders
Generalized idiopathic epilepsy and epileptic
syndromes
Expressive language disorder
Total

จํานวน
(ราย)
19,732
8,911
2,942
2,854
1,937
1,255
1,032
884
723
369
40,639

รอยละ
31.76
29.08
9.60
9.31
6.32
4.10
3.37
2.89
2.36
1.20
100

จากตารางที่ 1 พบวาผูปวยนอกทีม่ ารับบริการที่สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร ประจําปงบ
ประมาณ 2556 จําแนกตามโรคแรกที่ไดรับการวินิจฉัยจากแพทย มากที่สดุ คือ Childhood autism
(F840) คิดเปนรอยละ 31.76 รองลงมาไดแกโรคสมาธิสั้น (F900) คิดเปนรอยละ 29.08 อันดับสาม
ไดแกโรคสมองพิการ ( G809 ) คิดเปนรอยละ 9.60
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ตารางที่ 2 จํานวนผูปวยในทีม่ ารับบริการที่สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร
ประจําปงบประมาณ 2556
ลําดับที่ รหัสโรค
1
2
3
4

F840
G809
F83
G403

5
6
7
8
9
10

G800
F848
Q900
F842
F900
F801

ชือ่ โรค
Childhood autism
Infantile cerebral palsy, unspecified
Mixed specific developmental disorders
Generalized idiopathic epilepsy and epileptic
syndromes
Spastic cerebral palsy
Other pervasive developmental disorders
Trisomy 21, meiotic nondisjunction
Rett’s syndrome
Disturbance of activity and attention
Expressive language disorder
Total

จํานวน
(ราย)
936
219
218
35
24
16
16
14
11
9
1,498

รอยละ
62.48
14.62
14.55
2.34
1.60
1.07
1.07
0.93
0.73
0.60
100

จากตารางที่ 2 พบวาผูปวยในจําหนายที่มารับบริการที่สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทรประจําป
งบประมาณ 2556 จําแนกตามโรคแรกที่ไดรับการวินิจฉัยจากแพทย มากที่สุดคือ Childhood autism
(F840) คิดเปนรอยละ 62.48 รองลงมาไดแก สมองพิการ (G809) คิดเปนรอ ยละ 14.62 อันดับสาม
ไดแก พัฒนาการลาชา (F83) คิดเปนรอยละ 14.55
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ตารางที่ 3 ขอมูลการใหบริการผูปวยในที่สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทรประจําปงบประมาณ
2556
รายการ
จํานวนเตียงทั้งหมด (Hospital Bed)
จํานวนผูปวยรับไวรักษา
ครั้งแรก
ครั้งรอง
จํานวนผูปวยรับไวรักษาแยกตามเพศ
ชาย
หญิง
ผูปวยจําหนาย
ชาย
หญิง
จํานวนวันผูปวยใน (Patient Day)
จํานวนวันผูปวยในจําหนาย (Discharge Patient Day)
อัตราการครองเตียง (Bed Occupancy Rate)
อัตราผูปวยตอเตียง (Turn Over of Bed)
ผูปวยในเฉลี่ยตอวัน
จํานวนวันนอนเฉลี่ยตอคน
จํานวนผูปว ยในทั้งหมด

หนวย
เตียง
ราย
คน
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
วัน
วัน
เปอรเซ็นต
ราย
ราย
วัน
ราย

จํานวน
60
2,805
362
2,443
2,805
1,344
1,461
2,760
1,334
1,424
36,900
37,521
168.49
44.5
101.36
13.37
4,047

จากตารางที่ 3 งานบริการผูปวยในรับผูป วยไวรักษาในโรงพยาบาลทั้งสิ้น 2,805 ราย เปนผูปวย
นอนโรงพยาบาลครั้งแรก 362 คน รับไวครั้งรอง 2,443 ราย เป็นเพศชาย 1,344 ราย เพศหญิง
1,461 ราย สวนผูป วยจําหนายมีทั้งสิน้ 2,760 ราย เพศชาย 1,334 ราย เพศหญิง 1,424 ราย
จํานวนวันนอนเฉลี่ยตอคน 13.37 วัน อัตราการครองเตียงคิดเปน 168.49 เปอรเซ็นต มีผูปวยเฉลี่ย
ตอวัน 101.36 ราย
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ผลการดําเนินงานสงเสริมพัฒนาการเด็ก
การดํ า เนิ น งานสงเสริ ม พั ฒ นาการเด็ ก ของสถาบั น พั ฒ นาการเด็ ก ราชนคริ น ทร เ ป น งาน
บําบัดรักษาและบริการเฉพาะทางสําหรับเด็กที่มีพัฒนาการลาชา โดยมีกิจกรรม 5 กิจกรรม ระหวาง
ปงบประมาณ 2555 – 2556 ดังนี้
กิจกรรม

หนวยนับ

1.ตรวจวินิจฉัยและประเมิน
พัฒนาการ
2.สงเสริมพัฒนาการ
- รายบุคคล
- รายกลุม
3.ใหคําปรึกษาแนะนําแกครอบครัว
ในเรื่องพัฒนาการของเด็ก
4.การใหความรู
ดานสงเสริมพัฒนาการเด็ก
5.การประสานกับชุมชน / องคกรที่
เกี่ยวของในเรื่องของ
การสงเสริมพัฒนาการเด็ก

ราย

2554
17,333

ปงบประมาณ
2555
16,869

2556
13,322

ราย
35,410
29,188
32,495
ครั้ง/ราย 1,146/13,133 1,203/13,077 2,100/14,732
ครั้ง / ราย 18,144/18,144 14,233/18,279 13,756/14723
ครัง้ / ราย 3,907/11,189 6,578/14,689 6,789/15,114
ครั้ง / ราย

164/164

170/189

277/277

ที่มา : ขอมูลรายงาน สจ.รง. 201-1 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร
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ผลการดําเนินงานการฟนฟูสมรรถภาพผูปวย
จําแนกเปนการใหบริการฟน ฟูสมรรถภาพดานตาง ๆ ดังนี้
ปงบประมาณ
งานฟนฟูสมรรถภาพ
หนวยนับ
2554
2555
2556
1.การประเมินสมรรถภาพ
ครั้ง/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
- อาชีวะบําบัด
ครั้ง/ราย 12,040/12,040 12,019/12,019 8,591/7,960
- กายภาพบําบัด
ครั้ง/ราย
4,645/4,645 5,239/5,239 5,318/4,977
- อรรถบําบัด
ครั้ง/ราย
4,163/4,163 4,095/4,095 3,073/2,859
- ดนตรีบําบัด
ครั้ง/ราย
1,178/1,173 3,087/2,789 3,046/1,401
3.ทางสังคม
รวม
933/31,137 986/32,909 949/34,192
- บันเทิงบําบัด
ครั้ง/ราย
241/9,085
300/10,988 245/12,240
- ศิลปกรรมบําบัด
ครั้ง/ราย
83/692
71/737
48/510
- ทักษะการดูแลตนเอง
ครั้ง/ราย
243/2,696
263/3879
245/2,325
- ทักษะทางสังคม
ครั้ง/ราย
366/18,664 352/17,305
411/19,117
- ทักษะการใชชีวิตในชุมชน
ครั้ง/ราย
0/0
0/0
0/0
4.ทางการศึกษา
รวม
11,406/11,406 11,470/11,852 11,206/12,861
- การศึกษาพิเศษ
ครั้ง/ราย 11,395/11,395 11,470/11,852 11,206/12,861
- การสงเสริมการศึกษา
ครั้ง/ราย
11/11
0/0
0/0
- ดนตรีบําบัด
ครั้ง/ราย
0/0
0/0
0/0
5.ทางอาชีพ
รวม
1,242/1,242 1,419/1,526 1,209/1,616
- อุตสาหกรรม/หัถตกรรม/
ครั้ง/ราย
30/30
0/0
0/0
การฝกอาชีพ
- อาชีพอื่น ๆ
ครั้ง/ราย
1,211/1,211
1,419/1,526 1,209/1,616
- กลุม บําบัดอื่นๆ
ครั้ง/ราย
1/6
0/0
0/0
6.การฟนฟูผูปวยในชุมชน
ครั้ง/ราย
3/26
39/81
6/10
7.ติดตามเยี่ยมบานหลัง
ครั้ง/ราย
30/30
99/99
0/0
จําหนาย
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ผลการใหบริการคลินิกคลายเครียด
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร
ปงบประมาณ 2556 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร โดยกลุมงานจิตวิทยาไดใหบริการ
คลินิกคลายเครียด สรุปผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. จํานวนผูมารับบริการ
ตารางแสดงจํานวนและรอยละผูมารับบริการคลินิกคลายเครียดจําแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

ผูมารับบริการคลินิกคลายเครียด
จํานวน (ราย)
รอยละ
255
68.73
116
31.27
371
100.00

2. ลักษณะปญหาของผูมารับบริการ
ตารางแสดงลักษณะปญหาของผูมารับบริการ
ลักษณะปญหาที่รับบริการ
1. ปญหาดานครอบครัว
2. ปญหาการเจ็บปวย
3. ปญหาการปรับตัว
4. ปญหาดานการเรียน
5. ปญหาปญหาการทํางาน
6.ปญหาดานเศรษฐกิจ
6. ปญหาปญหาการฆาตัวตาย
7. ปญหาสุขภาพจิตอื่นๆ
รวม

การใหบริการคลินกิ คลายเครียด
จํานวน (ครั้ง)
รอยละ
42
11.32
316
85.18
13
3.50
100.00
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3. ประเภทของการใหบริการ
ตารางแสดงจํานวนและรอยละของผูรับบริการคลินิกคลายเครียดจําแนกตามการใหบริการ
ประเภทของการใหบริการ
1. จิตบําบัด
2. การฝกผอนคลายกลามเนื้อและจิตใจ
3. อื่น ๆ (Play Therapy , NLP)
รวม

การใหบริการคลินิกคลายเครียด
จํานวน (ครั้ง)
รอยละ
102
27.49
19
5.12
250
67.39
371
100.00

จากตารางนําเสนอดานบนพบวา ปงบประมาณ 2556 ผูมารับบริการคลินิกคลายเครียดของ
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทรมีจํานวนทั้งสิ้น 371 ราย สวนมากเปนเพศชาย เมือ่ พิจารณา
ลักษณะของปญหาของผูม ารับบริการ พบวา สวนมากผูรับบริการมีคดิ เปนรอยปญหาการปรับตัวละ
85.18 รองลงมาคือปญหาดานครอบครัวและปญหาสุขภาพจิตอืน่ ๆ คิดเปนรอยละ 11.32 และ 3.50
ตามลําดับ
การใหบริการคลินิกคลายเครียด ในปงบประมาณ 2555 พบวา ประเภทของการของ การ
ใหบริการสวนมากเปนการใหบริการการบําบัดแบบเลน (Play Therapy) และ NLP คิดเปนรอยละ
67.39 รองลงมาคือ จิตบําบัด และ ฝกผอน คลายกลามเนือ้ และ จิตใจคิดเปนรอยละ 27.49 และ 5.12
ตามลําดับ
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กลุมพัฒนาสุขภาพจิตชุมชน
งานสุขภาพจิตชุมชน
กิจกรรม
การใหบริการสุขภาพจิตในชุมชน
ใหความรูสขุ ภาพจิตแกประชาชนทั่วไป
ใหความรูแกกลุมเสี่ยง
ใหบริการปรึกษาปญหาสุขภาพจิต
- รายบุคคล
- รายกลุม
ใหบริการตรวจรักษาผูมปี ญหาสุขภาพจิตผูปวยจิตเวช
ติดตามดูแลผูปวยในชุมชน
การออกหนวยบริการสุขภาพจิตในชุมชน
ติดตอประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ
จัดประชุมเครือขาย

หนวยนับ

ผลการดําเนินงาน
ป 2554 ป 2555 ป 2556

ครั้ง / ราย 19/1,345
ครั้ง / ราย 6/693

22/1,615
18/2,778

18/1,392
6/64

ราย
ครั้ง / ราย
ครั้ง / ราย
ราย
ครั้ง / ราย
ครั้ง
ครั้ง

58
20/462
20/81
109
21/379
140/98
1

49
2/140
14/195
21
2/191
595
1

51
1/40
9/183
56
8/156
261
2

48

งานประชาสัมพันธ
กิจกรรม
การสงเสริมสุขภาพจิตและปองกันปญหา
สุขภาพจิต
การจัดทําคูมอื
การผลิตเทคโนโลยีดานสุขภาพจิต
การผลิตสื่อ
- สปอตวิทยุ
- สติกเกอร
- บทความ
- แผนพับ
- โปสเตอร
- ชุดนิทรรศการ
- VCD
การเผยแพรความรูสุขภาพจิต
การเผยแพรผานสื่อสารมวลชน
- วิทยุ
- โทรทัศน
- สิ่งพิมพ
- เสียงตามสาย
การเผยแพรขาว
- การจัดแถลงขาว
- การเผยแพรขาวผาน นสพ./วิทยุ/โทรทัศน
การรณรงค
- การจัดนิทรรศการ

หนวยนับ

เรื่อง/เลม

ผลการดําเนินงาน
ป 2554 ป 2555 ป 2556

0/0

1/1,000

3/3,000

เรื่อง/ชุด
20/20
0/0
11/33
เรื่อง/แผน
0/0
4/10
1/20
เรื่อง/ชุด
0/0
0/0
110/110
เรื่อง/แผน 14/70,000 110/21,045 67/63,055
เรื่อง/แผน
6/10
7/23
14/362
เรื่อง/ชุด
1/3
3/3
2/7
เรื่อง/แผน
2/2
4/91
20/28

เรื่อง/ครั้ง
เรื่อง/ครั้ง
เรื่อง/ครั้ง
เรื่อง/ครั้ง

42/42
2/2
0/0
1/1

142/142
2/2
0/0
0/0

110/132
0/0
100/100
0/0

เรื่อง/ครั้ง
เรื่อง/ครั้ง

6/6
13/13

1/1
32/32

0/0
211/233

เรื่อง/ครั้ง

10/10

13/13

8/8
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งานประชาสัมพันธ
กิจกรรม
การสนับสนุนสื่อตาง ๆ แกหนวยงานที่เกี่ยวของ
- เทปเสียง
- แผนพับ
- โปสเตอร
- ชุดนิทรรศการ
- สปอตวิทยุ
- VCD
- หนังสือ
- คูม อื ความรู
- สติ๊กเกอร
- แบบประเมินเชาวปญญาเด็ก – ผูใหญ
- ปริ๊นงานสี
- คูมอื IQ , EQ

หนวยนับ

ผลการดําเนินงาน
ป 2554 ป 2555 ป 2556

เรื่อง/ตลับ
0/0
0/0
4/14
เรื่อง/ชุด 137/29,125 110/19,045 53/8,441
เรื่อง/แผน
8/249
8/2023
11/358
เรื่อง/แผน
0/0
2/7
เรื่อง/ชุด
20/20
10/10
เรื่อง/แผน
44/226
5/1,091
20/22
จํานวนพิมพ
17
6/5
40/20
เลม/เรื่อง
27/20
1/1,000 3/3,000
เรื่อง/แผน
9/126
4/10
0/0
เรื่อง/แผน
2/80
0/0
0/0
เรื่อง/แผน
20/499
4/100
117/78
เรื่อง/แผน
8/73
0/0
0/0

ที่มา : ขอมูลรายงาน สจ.รง. 201-1 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร
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กลุมบริการทางการแพทย
กิจกรรม
หนวยนับ
งานบริการผูป วยนอก
- ผูปวยนอกใหม
คน
- ผูปวยนอกเกา
ครั้ง
- ผูปวยพบแพทย
ครั้ง
ผูปวยรับบริการรักษานอกเวลาราชการ
ครั้ง
การสงผูปวยกลับเพือ่ รับการรักษาตอ (Refer)
ครั้ง
การรับผูปวยนอกเพือ่ ตรวจรักษาตอ (Refer)
ครั้ง
- ผูปวยมีใบ Referและผูปวยรับ Refer ซ้ํา
ครั้ง
- ผูปวยฉุกเฉิน
ครั้ง
- ผูปวยตามโครงการประกันสุขภาพ
ครั้ง
ระบบโครงการคลินิกพิเศษ
-คลินกิ สงเสริมพัฒนาการเด็ก
ครั้ง
-คลินกิ คลายเครียด
ครั้ง
-การใหบริการปรึกษาปญหาสุขภาพจิตทางโทรศัพท
ครั้ง
-คลินกิ ครอบครัวสุขสันต
ครั้ง
-คลินกิ การวินิจฉัยออทิสติกดวย ADOS
ครั้ง
-คลินกิ หอง Alpha chamber
ครั้ง
-คลินกิ บูรณาการประสาทสัมผัส
ครั้ง
-คลินกิ ฝงเข็ม
ครั้ง

ผลการดําเนินงาน
ป 2554 ป 2555 ป 2556
1,836
2,219
3,309
33,317 33,276 34,937
30,817 32,257 24,140
13,000 15,935 28,109
1,197
1,615
33,098 32,774 34,537
27,921 23,314 27,448
0
2
0
5,177
6,821
6,842
4,065
83
1,150
144
24
254
1,013
1,245

4,148
570
3,123
139
67
5
821
972

5,270
352
1,493
82
780
1,104
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กิจกรรม
งานบริการผูป วยนอก

กลุมบริการทางการแพทย
หนวยนับ

ผลการดําเนินงาน
ป 2554
ป 2555
ป 2556

งานบําบัดรักษาและบริการเฉพาะทางงานจิตเวชเด็กและวัยรุน

- การใหบริการปรึกษา
- พฤติกรรมบําบัด
- ฝกทักษะพิเศษ
- จิตบําบัดรายบุคคล
- กลุม จิตบําบัด
- ครอบครัวบําบัด
งานบริการผูป วยใน
ผูปวยรับไวรักษา
- รับครั้งแรก
- รับครั้งรอง
- จํานวนวันผูปวยจําหนาย
- จํานวนวันผูปวยอยูในโรงพยาบาล
จํานวนผูปวยจําหนาย
จํานวนผูปวยที่จําหนายโดยสาเหตุการ Refer
งานการพยาบาลจิตเวชและประสาทวิทยา

ราย
10
242
280
ครั้ง/ราย 4,060/4,524 3,945/5,165 1,202/1,316
ครั้ง/ราย
0/0
37/74
0/0
ราย
28
135
368
ครั้ง/ราย
0/0
0/0
0/0
ครั้ง/ราย 21/49
100/303
117/304
ครั้ง
คน
ครั้ง
วัน
วัน
ครั้ง
ครั้ง

2,697
432
2,265
36,309
36,633
2,690
7

2,583
387
2,196
36,656
37,437
2,433
293

2,627
362
2,443
36,900
37,521
2,760
-

ประเมินภาวะสุขภาพเพือ่ การวินจิ ฉัยทางการพยาบาล

ราย

18,664

17,376

16,306

การคัดกรองผูปวยเพื่อใหบริการรักษาตาม
ประเภทผูปวย
- วิกฤต
- ฉุกเฉิน
- แรกรับ
- เรงรัดบําบัด

ราย
ราย
ราย
ราย

3,931
0
6,179
5,962

4,471
0
3,460
6,117

4,823
0
4,615
6,015
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กิจกรรม

กลุมบริการทางการแพทย
หนวยนับ

งานบริการผูป วยใน
- บําบัดระยะยาว
การรักษาทางกาย
การปฏิบัติเพื่อการบําบัดทางจิต
-รายกลุม
- ประสานกับชุมชนองคกรที่เกี่ยวของ
ทันตกรรม
งานบริการผูปวยในทันตกรรม
งานบริการผูปวยนอกทันตกรรม
งานสงเสริมและปองกัน
จิตวิทยา
- ตรวจเชาวปญญา
- ตรวจบุคลิกภาพ
- ตรวจพัฒนาการ

ผลการดําเนินงาน
ป 2554
ป 2555
ป 2556

ราย
2,755
ครั้ง/ราย 3,917/2,460

3,277

2,291

2,303

2,565/1,826

ครั้ง/ราย
ครั้ง/ราย

23/232
75/75

24/203
68/68

0/0
147/147

ราย/งาน 592/2,596 546/2,132 562/1,692
ราย/งาน 1,213/5,022 1,221/3,679 1,129/2,669
คน/ครั้ง 1,805/3,134 1,588/2,674 1,591/2,378
ราย
ราย
ราย

1,123
104
34

1,101
26
29

1,324
53
1
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กิจกรรม

กลุมบริการทางการแพทย
หนวยนับ

งานนิติจิตเวช
- การใหคําปรึกษาทางนิติจิตเวช
- งานตรวจวินิจฉัย
- ประชุมทีม
- สรุปรายงานจากทีม
- การใหความเห็นหรือการออกใหรับรอง
งานสังคมสงเคราะหจิตเวช
งานตรวจวินิจฉัยทางสังคมสงเคราะหจิตเวช
มีปญหาทางสังคม
1. ปญหาสถานการณของตัวบุคคลที่เปน
อุปสรรคตอการดูแลสุขภาพ
2. ปญหาเกี่ยวกับการศึกษา
3. ปญหาการเงิน
4. ปญหาเกี่ยวกับการดูแลผูปวยหรือคนทุพล
ภาพภายในครอบครัว
5. ปญหาทางสังคมจิตใจ
6. ความแตกแยกในครอบครัว
7. ปญหาระหวางพอ แม ลูก
8. ปญหาอื่น ๆ
งานบําบัดทางสังคมสงเคราะหจิตเวช
รายบุคคล
- ผูปวย
- ญาติ

ผลการดําเนินงาน
ป 2554 ป 2555
ป 2556

ราย
ราย
ครั้ง/ราย
ราย
ราย

1
3
4/5
3
3

20
17
27
18
15

21
21
24
24
4

ราย

38

102

930

ราย
ราย

208
268

1,913
120

313
243

ราย

249

152

115

ราย
ราย
ราย
ราย

155
7
175
2

302
6
269
11

154
44
51
82

ราย
ราย

129
266

303
210

324
308
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กลุมบริการทางการแพทย
กิจกรรม
การปฏิบัติเพื่อการบําบัดทางจิต
- รายกลุม
- ครอบครัว / คูสมรส
งานสังคมสงเคราะหจิตเวชชุมชนดานการ
บําบัดรักษาฟนฟูชุมชน
- การเตรียมครอบครัว,ชุมชนกอนจําหนาย
ผูปวย
- การบําบัดและฟนฟูสมรรถภาพในชุมชน

หนวยนับ

ผลการดําเนินงาน
ป 2554 ป 2555
ป 2556

ครั้ง/ราย
ครั้ง/ราย

15/115
56/128

14/192
94/166

0/0
84/129

ครั้ง/ราย

60/69

62/88

41/66

ครั้ง/ราย

10/27

24/1,265

20/32

-ดานปองกันปญหาสุขภาพจิตและโรคทางจิตเวช
ในกลุมเสี่ยง

ครั้ง/ราย 16/1,169

10/408

27/756

ดานสงเสริมสุขภาพจิตในชุมชน

ครั้ง/ราย

8/330

9/333

561/901
441/2

268/581
78/346

0/0
0/0
0/0
0/0
0/0

0/0
0/0
0/0
0/0
0/0

15/569

งานจัดการทรัพยากรสังคมและการพิทักษสิทธิ์

- การจัดการทรัพยากรทางสังคม
- การพิทักษสิทธิ์ / การสืบพยานเด็ก
งานรังสีวิทยา
General Radiography
- Chest
- KUB
- Skull
- Upper Extremities
- Lower Extremities / Spine

ครั้ง/ราย 893/931
ราย
476

ครั้ง/ราย
ครั้ง/ราย
ครั้ง/ราย
ครั้ง/ราย
ครั้ง/ราย

0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
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กลุมบริการทางการแพทย
กิจกรรม
งานพยาธิวิทยาและชันสูตรสาธารณสุข
1. งานชันสูตรสาธารณสุข
- งานโลหิตวิทยา
- งานคุมกันวิทยาคลินกิ
- งานจุลชีววิทยาคลินิก
- งานเคมีคลินกิ
- งานจุลทรรศนะศาสตรคลินกิ
- งานประเมินคุณภาพการตรวจ
หองปฏิบัตกิ ารโดยองคกรภายนอก
- การตรวจฮอรโมน
- การตรวจทางพันธุศาสตร
- การตรวจระดับยา
- การตรวจอื่น ๆ
3. งานชันสูตรอื่น ๆ
- งานบริการตรวจเก็บสิ่งสงตรวจ
- งานใหคําปรึกษาทางวิทยาศาสตร
- งานชันสูตรชุมชน
ศูนยสาธิตพัฒนาการเด็กเล็ก
- เด็กมารับบริการ (2 เดือน – 3 ป)
งานสงเสริมพัฒนาการ
ประเมินพัฒนาการรายเดือน
สงเสริมพัฒนาการรายบุคคล
ใหคําปรึกษาแกครอบครัวเรื่องพัฒนาการ
และสุขภาพจิตเด็ก
ใหคําแนะนํา/สุขศึกษา

หนวยนับ

ผลการดําเนินงาน
ป 2554
ป 2555
ป 2556

ตัวอยาง
ตัวอยาง
ตัวอยาง
ตัวอยาง
ตัวอยาง

175
2
0
224
286

44
0
0
67
130

86
0
0
106
117

ตัวอยาง

15

4

0

ตัวอยาง
ตัวอยาง
ตัวอยาง
ตัวอยาง

92
27
0
0

48
0
9
32

76
0
48
68

ครั้ง
ครั้ง
ตัวอยาง

140
159
0

72
63
71

87
75
0

4,038/241

4,158/251

4,682/272

ครั้ง
ครั้ง/คน

188
4,038/241

229

240

5,181/674

8,856/2,535

ครั้ง

35

38

34

ครั้ง

172

272

211

ครั้ง/คน
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กิจกรรม
งานบริการทางการพยาบาล
เตรียมเด็ก/ชวยแพทยตรวจ
ใหยาทางปาก
วัดสัญญาณชีพ
เช็คตัวเพือ่ ลดไข
ทําแผล/ทายา
ประคบเย็น/รอน
ดูแลเด็กปวยตามอาการ
กลุมกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการ
กลามเนือ้ มัดใหญ
กลามเนือ้ มัดเล็กและสติปญญา
ความเขาใจภาษา
การใชภาษา
การชวยเหลือตนเองและสังคม

กลุมบริการทางการแพทย
หนวยนับ
ผลการดําเนินงาน
ป 2554
ป 2555
ป 2556
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
คน

123
637
124
124
23
15
1,372

187
1,288
148
139
1
1
1,577

113
980
125
132
5
10
1,975

ครั้ง/คน
ครั้ง/
ครั้ง/คน
ครั้ง/คน
ครั้ง/

419/2,500
833/4,532
590/4,038
590/4.038
499/3,008

534/2,626
757/3,226
730/3,327
642/3,500
754/2,690

304/1,315
320/1,204
322/1,390
295/1,229
292/1,292
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กลุมบริการทางการแพทย
กิจกรรม
งานประสาทวิทยา
-งานตรวจคลื่นสมอง (EEG)
-งานตรวจคลื่นหัวใจ (EKG)
-งานกระตุนการไหลเวียนโลหิตในสมอง(HEG)
-งานฝงเข็ม
งานเภสัชกรรม
ผูปวยนอก

ผูปวยใน
- รายบุคคล

งานบริบาลทางเภสัชกรรม
การใหคําปรึกษาดานยาแกผูปวย
- ผูปวยนอก
- ผูปวยใน
อาการอันไมพึงประสงคจากการใชยา (ADR)
การติดตามปญหาจากการใชยาในผูปวยเฉพาะ
ราย (DRP)
- Medication error

หนวยนับ

ราย
ราย
ราย
ราย

ผลการดําเนินงาน
ป 2554 ป 2555 ป 2556
7
0
350
1,245

0
0
210
861

0
0
186
1,104

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
ใบสั่งยา
2,722
จํานวน(ขนาน) 3,482
มูลคา(บาท) 894,568

ราย
ราย
ราย

ครั้ง

2,132
3,672
574,407

2,026
3,356
548,278

1,857
505
183

1,396
384
64

1,574
458
92

0

30

0

0

0

0
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กิจกรรม

กลุมบริการทางการแพทย
หนวยนับ
ผลการดําเนินงาน
ป 2554 ป 2555 ป 2556

แบงบรรจุยา (Prepack)
- ยาเม็ด
บริการขอมูลขาวสารดานยา
- ตอบคําถาม/ปญหาบุคลากรทางการแพทย/
ประชาชน
- เผยแพร/ใหความรูเกี่ยวกับยาแกผปู วยและ
ประชาชนโดยแผนพับ
งานหองสมุดของเลน
ผูรับบริการหองสมุดของเลน
- ผูรับบริการรายเกา
- ผูรับบริการรายใหม
- สมัครสมาชิกใหม
- คนควาสือ่ อุปกรณ/ของเลน
- ใหคําแนะนํา/ขอมูลเกี่ยวกับสือ่ อุปกรณ
- ยืมสือ่ อุปกรณ
- คืนสือ่ อุปกรณ
- ประเมินความพึงพอใจงานหองสมุดของเลน
- การจัดหาสือ่ อุปกรณ

เม็ด /Pack

183,700/
5,390

210,300/
5,370

169,000/
3,915

ครั้ง

686

681

591

เรื่อง/แผน 33/2,591 36 / 3,099 32/2,788

ราย
คน
คน
ราย
ราย
ราย
ราย
รอยละ
ครั้ง

4,937
1,610
171
6,341
3,293
1,023
897
90
0

2,945
1,074
118
3,814
2,301
566
571
90
2

3,129
2,036
184
4,891
3,456
698
597
0
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สวนที่ 3
รายงานการเงิน

60

รายงานวิเคราะหงบการเงินเปรียบเทียบปงบประมาณ 2555 กับปงบประมาณ 2556

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร
จากการบันทึกบัญชีในระบบเกณฑคงคางของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทรประจําป
งบประมาณ 2556 สามารถวิเคราะหงบการเงินเปรียบเทียบไดดังตอไปนี้
1. วิเคราะหงบแสดงฐานะทางการเงินของสถาบันฯ ประจําปงบประมาณ 2556 (งวด 12 เดือน)
สรุปไดดังนี้
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ป 2556 เพิ่มสูงกวาป 2555 เนื่องจากมีการรับชําระหนี้
ของป 2555 จากลูกหนี้บัตรทองของ สปสช. ไดตามระบบเหมาจาย
สินทรัพยไมหมุนเวียน ป 2556 เพิ่มสูงขึ้นกวาป 2555 คิดเปนรอยละ 76.9 จะเห็นไดวาเพิ่ม
สูงขึ้นอยางมากเนื่องมาจากไดมีการกอสรางอาคารเทพรัตนราชสุดา ตอเนื่องมาตั้งแตป 2554
เจาหนี้ ป 2556 เพิ่มสูงขึ้นกวาป 2555 คิดเปนรอยละ 0.8 เนื่องจากมีการเบิกจายคาใชจาย
ปลายปงบประมาณ ทําใหไมทันตอการเบิกจายแกภาคการคาภายนอก และรวมไปถึงคาใชจายดาน
สาธารณูปโภคดวย
2. วิเคราะหงบรายไดและคาใชจายของสถาบันฯ ประจําปงบประมาณ 2556 (งวด 12 เดือน)
สรุปไดดังนี้
รายไดจากเงินงบประมาณ ป 2556 เพิ่มสูงกวาป 2555 คิดเปนรอยละ 65.7 เนื่อ งจากไดรับ
เงินงบประมาณสนับสนุนที่เพิ่มขึ้นจากการกอสรางอาคารอาคารเทพรัตนราชสุดา
รายไดจากการขายสินคาและบริการ ป 2556 เพิ่มกวาป 2555 คิดเปนรอยละ 33 เนื่องจาก
มีการใหบริการและเพิ่มกิจกรรมการรักษามากขึ้น
คาใชจายการการดําเนินงาน ในสวนของคาใชจายบุคลากร ป 2556 ลดลงกวาป 2555 อยาง
มาก คิดเปนรอยละ 8.1 เนื่องจากการมีการจายเงินเดือนขาราชการผานระบบจายตรงกรมบัญชีกลาง
คา วัส ดุ คา ใชส อย และคา สาธารณู ป โภค ป 2556 ลดลงกวา ป 2555 ร อ ยละ 19.6
เนื่ อ งมาจากในป 2556 มีก ารจ า ยค า ตอบแทนแก ผู ที่ ป ฏิ บั ติ งานในหน ว ยบริ ก ารของกระทรวง
สาธารณสุข แค 6 เดือน(ต.ค.55 - มี.ค.56 ) ซึ่ง 6 เดือนหลัง ยังไมมีการจายคาตอบแทนเนื่องจาก
มีการเปลี่ยนระบบการจายคาตอบแทนเปนระบบคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (P4P) ซึ่งยังไมไดมี
การอนุมัติใหจายคาตอบแทนได
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3. วิเคราะห อัตราสวนทางการเงิน ของสถาบันฯ ประจําปงบประมาณ 2556 (งวด 12 เดือน)
สรุปไดดังนี้
3.1 อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน(Current Ratio) สถาบันฯ มีสภาพคลองทางการเงินที่ดีมภี าระ
หนี้สนิ ต่ําเนือ่ งจากมีการชําระหนี้ตามกําหนดเวลา มีสินทรัพยหมุนเวียนสูงกวาหนี้สนิ หมุนเวียนถึง
16.65 เทา
3.2 เงินทุนสํารองสุทธิ (Net Working Capital) สถาบันฯ มีสถานะทางการเงินที่มั่นคง มีเงินทุน
สํารองสุทธิสูงขึ้นจากป 2555 47,251351.89 ลานบาท เปน 56,733,871.17 ลานบาทในป 2556
3.3 สถาบันฯ ใชระยะเวลาในการเรียกเก็บหนี้โดยเฉลี่ยประมาณ 100 วัน เพิ่มขึ้นจากป 2555
เนื่องจากมีลูกหนี้คงคางมากกวาลงกวาป 2555
3.4 รายไดสูง(ต่ํา)กวาคาใชจายสุทธิ (Net Income) เปนการบอกประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
โดยผลการดําเนินงานของสถาบันฯ มีรายไดสูงกวาคาใชจายสุทธิ จํานวน 91,388,359.99 บาทในป
2556 ซึ่งถือวามีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
3.5 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชําระหนี้เจาหนี้การคาเพิ่มจากป 2555 เทากับ 3.20 วัน เป น
40.82ในป 2556 เนื่องจากมีการเบิกจายคาใชจายปลายปงบประมาณ ทําใหไมทันตอ การเบิกจายแก
ภาคการคาภายนอก
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สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555
(หนวย:บาท)
หมาย
เหตุ

2556

2555

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

1

40,420,063.86

35,414,178.03

ลูกหนี้ระยะสั้น

2

17,154,595.15

14,203,441.15

1,216,543.81

3,567.52

60,401.52

59,086.24

1,506,657.13

518,533.91

รายไดคางรับ
เงินลงทุนระยะสั้น
สินคาและวัสดุคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน

3

60,358,261.47

50,198,806.85

สินทรัพยไมหมุนเวียน
ลูกหนี้ระยะยาว

-

-

เงินลงทุนระยะยาว

-

-

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (สุทธิ)

200,739,326.18

สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน (สุทธิ)

-

-

สินทรัพยไมมตี ัวตน (สุทธิ)

18,863.01

47,196.35

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

-

-

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

117,751,593.43

200,758,189.19

117,798,789.78

261,116,450.66

167,997,596.63
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
ลูกหนี้คารักษาพยาบาล

=

16,059,665.15

11,596,575.15

ลูกหนี้เงินยืมใน - นอกงบประมาณ

=

1,094,930.00

2,606,866.00

ที่ดินและอาคาร (สุทธิ)

=

182,046,292.04

113,723,349.59

อุปกรณ (สุทธิ)

=

18,693,034.14

4,028,243.84
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สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555
(หนวย:บาท)
หมาย
เหตุ
หนี้สิ
น
หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้ระยะสั้น
คาใชจายคางจาย
รายไดแผนดินรอนําสงคลัง
เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะ
สั้น
เงินรับฝากระยะสั้น
เงินกูระยะสั้น
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
เจาหนี้ระยะยาว
รายไดรอการรับรูระยะยาว
เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว
เงินรับฝากระยะยาว
เงินกูระยะยาว
หนี้สนิ ไมหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สินทรัพยสุทธิ

4

5

2556

2555

2,154,201.03
1,090,893.64
-

195,150.00
695,395.59
-

81,393.63
297,903.00
3,624,391.30

1,815,756.37
241,153.00
2,947,454.96

300,000.00
300,000.00
3,924,391.30
257,192,059.3
6

300,000.00
300,000.00
3,247,454.96
164,750,141.6
7
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สินทรัพยสุทธิ
ทุน
รายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจายสะสม
กําไร/ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นของเงินลงทุน
รวมสินทรัพยสุทธิ

91,332,793.30
74,470,906.07
91,388,359.99
257,192,059.3
6

91,332,793.30
9,543,130.23
63,874,218.14
164,750,141.6
7

หมายเหตุ ประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร
งบรายไดและคาใชจาย
สําหรับป สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555
(หนวย:บาท)
หมายเหตุ
2556
2555
รายไดจากการดําเนินงาน
รายไดจากรัฐบาล
รายไดจากงบประมาณ
115,189,109.26
111,847,014.01
รายไดอื่น
รวมรายไดจากรัฐบาล
115,189,109.26
111,847,014.01
รายไดจากแหลงอื่น
รายไดจากการขายสินคาและบริการ
รายไดจากเงินชวยเหลือและเงินบริจาค
รายไดอื่น
รวมรายไดจากแหลงอื่น

6

รวมรายไดจากการดําเนินงาน
คาใชจายจากการดําเนินงาน
คาใชจายบุคลากร
คาบําเหน็จบํานาญ
คาใชจายในการฝกอบรม
คาใชจายในการเดินทาง
คาวัสดุและคาใชสอย
คาสาธารณูปโภค
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
คาใชจายเงินอุดหนุน
คาใชจายอื่น
รวมคาใชจายจากการดําเนินงาน

7

8

57,785,518.47
1,264,006.52
994,895.81
60,044,420.80

49,790,110.53
1,746,724.57
1,282,411.60
52,819,246.70

175,233,530.06

164,666,260.71

14,116,070.37
196,140.00
7,877,081.23
4,595,857.52
32,228,560.55
2,141,652.87
6,488,972.74
16,197,034.79
83,841,370.07

37,166,352.90
167,263.00
3,256,935.47
1,894,604.83
35,487,278.23
1,982,758.54
8,299,070.39
12,537,779.21
100,792,042.57
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รายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจายจากการ
ดําเนินงาน

91,392,159.99

63,874,218.14

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร
งบรายไดและคาใชจาย
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555
(หนวย:บาท)
หมาย
เหตุ

2556

2555

รายได/คาใชจายที่ไมเกิดจากการดําเนินงาน
กําไร/ขาดทุนสุทธิจากการจําหนายสินทรัพย

(3,800.00)

-

รายการอื่นๆ ที่ไมเกิดจากการดําเนินงาน

-

-

รวมรายได/คาใชจายที่ไมเกิดจากการดําเนินงาน

รายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจายจากกิจกรรมตามปกติ
รายการพิเศษ
รายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจายสุทธิ

(3,800.00)
91,388,359.99
91,388,359.99

63,874,218.14
63,874,218.14

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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1. การวิเคราะหการยอสวนตามแนวดิ่ง (Common Size) ของสถาบันพัฒนาการเด็กราช
นครินทร
วิเคราะหงบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555

2556

2555

อัตรายอสวนตาม
แนวดิ่ง
2556
2555

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
สินคาและวัสดุคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน

40,420.1
1,506.7
18,431.5
60,358.3

35,414.2
518.5
14,266.1
50,198.8

15.5
0.6
7.0
23.1

21.1
0.3
8.5
29.9

สินทรัพยไมหมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (สุทธิ)
สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน (สุทธิ)
สินทรัพยไมมตี ัวตน (สุทธิ)
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

200,739.3
18.9
200,758.2
261,116.5

117,751.6
47.2
117,798.8
167,997.6

76.9
0.0
76.9
100

70.1
0.0
70.1
100

2,154.2
1,090.9
-

195.1
695.4
-

0.8
0.4
-

0.1
0.4
-

(พันบาท)

หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้
คาใชจายคางจาย
เงินทดรองราชการรับจากคลัง
เงินกูระยะสั้น
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หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สนิ หมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินทดรองราชการรับจากคลัง
เงินกูระยะยาว
หนี้สนิ ไมหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สินทรัพยสุทธิ

379.3
3,624.4

2,057.0
2,947.5

0.2
1.4

1.3
1.8

300.0
300.0
3,924.4
257,192.1

300.0
300.0
3,247.5
164,750.1

0.1
0.1
1.5
100

0.2
0.2
2.0
100
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1. การวิเคราะหการยอสวนตามแนวดิ่ง ( Common Size)
วิเคราะหงบรายไดและคาใชจาย
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555
(พันบาท)
2556
2555

อัตรายอสวนตาม
แนวดิ่ง

2556

2555

รวมรายได
รายไดจากการดําเนินงาน
รายไดจากรัฐบาล

175,233.5 164,666.2

100

100

รายไดจากเงินงบประมาณ
รายไดอื่น

115,189.1
-

111,847.0
-

65.7
-

67.9
-

รวมรายไดจากรัฐบาล
รายไดจากแหลงอื่น

115,189.1 111,847.0

65.7

67.9

รายไดจากการขายสินคาและบริการ

57,785.5

33.0

30.2

รายไดจากการชวยเหลือและบริจาค

1,264.0

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

รวมรายไดจากการดําเนินงาน

175,233.5 164,666.2

100

100

8.1

22.6

คาใชจายจากการดําเนินงาน
คาใชจายบุคลากร

49,790.1
1,746.7
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14,116.1

37,166.3

คาบําเหน็จบํานาญ

196.1

167.2

คาใชจายในการฝกอบรม

7,877.1

3,256.9

คาใชจายเดินทาง

4,595.9

1,894.6

คาวัสดุ คาใชสอย และคาสาธารณูปโภค

34,370.2

37,470.1

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
คาใชจายเงินอุดหนุน

6,489.0

8,299.1

คาใชจายอื่น

16,197.0

-

12,537.8

รวมคาใชจายจากการดําเนินงาน
83,841.4 100,792.0
รายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจายจากการ
ดําเนินงาน
91,392.2 63,874.2
รายได/คาใชจายที่ไมเกิดจากการ
ดําเนินงาน
รายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจายจากกิจกรรม
ปกติ
91,392.2 63,874.2
รายการพิเศษ
รายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจายกอนรายการรายได
แผนดิน

91,392.2

63,874.2

0.1

0.1

4.5

2.0

2.6

1.2

19.6

22.8

3.7

5.0

-

-

9.2

7.6

47.8

61.2

52.2

38.8

-

-

52.2
-

38.8
-

52.2

38.8
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สวนที่ 4
ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

73

ชือ่ งานวิจัย

การสงเสริมความรู ทัศนคติและทักษะครูโรงเรียนประถมในการดูแลพฤติกรรมและ
การใชยาในเด็กโรคสมาธิสนั้

ผูรบั ผิดชอบ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร จังหวัดเชียงใหม
ความเปนมาและความสําคัญ
โรคสมาธิสั้น (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD) เปนภาวะผิดปกติดาน
สุขภาพจิตที่พบบอยที่สุดในวัยเด็ก ในกลุมประเทศตะวันตกพบวาเปนโรคสมาธิสั้นประมาณรอยละ
2-8. สําหรับประเทศไทยมีการประมาณการความชุกของโรคสมาธิสั้นในเด็กวัยเรียนรอยละ 5.1 มัก
พบในเด็กชายมากกวาเด็กหญิง 3-6:1และในการสํารวจเด็กสมาธิสั้นในสหรัฐอเมริกาชวงอายุ 4-17 ป
โดย National Survey of Children's Health (NSCH) พบวาในระหวางป 2003-2007 มีเด็กสมาธิสั้น
เพิ่มขึ้นจากเดิม 7.8% เปน 9.5% ซึ่งแสดงใหเห็นวาเด็กที่เปน โรคนี้มีเพิ่มขึ้นถึง 21.8% ในชวง 4 ป
โรคสมาธิสั้นเปนโรคที่เด็กมีความผิดปกติที่สําคัญ 3 ดาน คือ ความสนใจต่ํา พฤติกรรมหุนหันพลัน
แลน และอยูไมนิ่งหรือซนผิดปกติ การปรับตัวเขากับผูอื่นไดไมดี และเกิดปญหาระหวางแมกับลูกได
ปญหาที่เกิดจากโรคสมาธิสั้นเปนปญหาระยะยาวและสามารถสงผลดานลบตอพัฒนาการในวัยรุน
และวัยผูใหญ เชน ตอตานสังคม ติดยาเสพติด และเกิดภาวะซึมเศราได ดังนั้นเพื่อปองกันการสูญเสีย
ทรัพยากรบุคคลของประเทศจากโรคสมาธิสั้นในวัยเด็ก การใหการบําบัดและรักษาจึงมีความสําคัญ
อยางยิ่ง
การรักษาโรคสมาธิสั้นที่ไดประสิทธิผลดีคือ การใชการบําบัดรวมกับการรักษาดวยยา ซึ่ง
ผูป ว ยเด็ ก โรคสมาธิ สั้ น ส วนใหญไ ด รั บการรัก ษาด วยยาเมทิ ล เฟนนิ เดทซึ่ ง เป น ยา กลุ ม กระตุ น
(psychostimulant) แบบปลดปลอยทันที (immediate release) เพื่อทําใหเด็กนิ่งและมีสมาธิในการเรียน
เพิ่มขึ้น การใชยาในรูปแบบปลอดปลอยทันทีมีขอจํากัดเรื่องเด็กลืมรับประทานยาโดยเฉพาะมื้อเที่ยง
นอกจากนั้นขอมูลดานความปลอดภัยของยาเมทิลเฟนนิเดทยังเปนที่ถกเถียงกันอยูจากรายงานวิจัย
จากประเทศสหรัฐอเมริกา ของพบวาอัตราสวนการใชยาเมทิลเฟนนิเดทในกลุมที่ตายไมทราบสาเหตุ
หรือหัวใจเตนผิดจังหวะเปน 1.8% ซึ่งสูงกวาอัตราสวนในกลุมที่เสียชีวิตจากอุบัติการณเทากับ 0.4%
odds ratio = 7.4 (94% CI, 1.4-74.9) อยางไรก็ตามผลที่ไดจากงานวิจัยยังมีขอมูลไมเพียงพอที่จะ
ระบุไดวาเมทิลเฟนนิเดทเปนสาเหตุของการตาย จากขอมูลนี้ทําใหเกิดการจํากัดการนําเขายา เมทิ
ลเฟนนิเดทของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เมื่อปลายป พ.ศ.2552 ครูเปนผูที่อยูใกลชิด
เด็กสมาธิสั้นมากกวาบุคลากรทางการแพทย ดังนั้นจึงจําเปนตองมีความรูความเขาใจเรื่องภาวะโรค
และผลตอพฤติกรรม ความเปนไปของโรค การปรับพฤติกรรม และการบริหารยาใหเด็กโรคสมาธิสั้น
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ไดรับยาตามแพทยสั่งที่ โ รงเรี ยน เป น การเฝ าระวัง ในการดูแ ลการใชยาใหถูก ตอ งและเกิด ความ
ปลอดภัย ดังนั้นการเสริมความรู การสรางทัศนคติที่ดี และการฝกทักษะใหครูดานโรคและการใชยา
ในเด็ก สมาธิสั้นจึงนาจะเกิด ความรวมมือ ระหวางครูกับบุคลากรทางการแพทยแ ละครอบครัวเด็ก
สมาธิสั้น ซึ่งนาจะเพิ่มโอกาสความสําเร็จในการบําบัดรักษาและเกิดการใชยาอยางปลอดภัย
อยางไรก็ต ามยังมีก ารศึก ษาเรื่องความรูแ ละทัศ นคติของครูตอ โรคสมาธิสั้น นอ ยซึ่งเปน
การศึกษาในตางประเทศ จากการศึกษาความรูและทัศนคติของครูในประเทศอิหรานตอเรื่องโรคสมาธิ
สั้นพบวาครูมีความรูและมีทัศนคติเกี่ยวกับโรคสมาธิสั้นในระดับต่ํา ครูประมาณรอยละ 15-60 ไม
ทราบเกี่ยวกับยาเมทิลเฟนนิเดทที่ใชรักษาโรคสมาธิสั้น แตยังไมมีการศึกษาเรื่องความรูและทัศนคติ
ของครูในประเทศไทย และยังไมมีโครงการสงเสริมความรู ทัศนคติ และทักษะครูโรงเรียนประถมเรื่อง
การดูแลภาวะโรคสมาธิสั้นในเด็ก การดูแลการใชยาและการติดตามผลเชิงพฤติกรรม
ผูวิจัยจึงสนใจการทําวิจัยเพื่อสํารวจความตองการของครูโรงเรียนประถมในดานการดูแล
เด็ก สมาธิสั้น ที่โ รงเรียน พัฒนาชุด เสริม ความรู ทัศ นคติ และทักษะในการสงเสริม ครูในเครือ ขาย
โรงเรียนประถมใหเกิดความเขมแข็งของในการดูแลเด็กสมาธิสั้น ดวยการจัดการฝกอบรม และจัดการ
แหลง เรียนรูดว ยตนเองทางเว็ บไซตแ ละที่ปรึ ก ษาทางโทรศัพ ท การวิจั ยนี้จ ะทําใหเกิ ด การเสริ ม
ศักยภาพการดูแลเด็กสมาธิสั้นของครูและเฝาระวังความปลอดภัยในการใชยาที่โรงเรียน
วัตถุประสงค
1. ประเมินความตองการการสนับสนุนดานการดูแลเด็กสมาธิสั้นของครูโรงเรียนประถมใน
เครือขาย
2. พัฒนาชุดการฝกอบรมครูโรงเรียนประถมในเครือขายดานการดูแลภาวะโรคและการใชยา
ของเด็กสมาธิสั้นที่โรงเรียน
3. ประเมินประสิทธิผลของการฝกอบรมครูโรงเรียนประถมในเครือขายตอความรู ทัศคติและ
ทักษะดานการดูแลภาวะโรคและการใชยาของเด็กสมาธิสั้นที่โรงเรียน
ผลการดําเนินโครงการ / และผลลัพธที่ไดจากการดําเนินงาน
ไดหลักชุดการฝกอบรมครูโรงเรียนประถมในเครือขายดานการดูแลภาวะโรคและการใชยา
ของเด็กโรคซน/สมาธิสนั้ ที่โรงเรียนที่มีมาตรฐาน ทําใหเกิดการเสริมศักยภาพการดูแลโรคซน/สมาธิสนั้
ของครูและเฝาระวังความปลอดภัยในการใชยาที่โรงเรียน
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การวิเคราะหผลการดําเนินงาน (เชิงคุณภาพ)
ครูโรงเรียนประถมศึกษายังมีความรูเรื่องโรคสมาธิสั้น และการรักษาดวยยาอยูในระดับต่ํา ชุดการ
เรียนรูเรื่องโรคสมาธิสั้นสําหรับครูโรงเรียนประถมในแบบการฝกอบรมและการเรียนรูดวยตนเอง มี
ประสิทธิผลดีในการเพิ่มระดับความรู ทัศนคติ และอาจสงผลตอพฤติกรรมการดูแลเด็กโรคสมาธิสั้น
ในโรงเรียน และมีความพึงพอใจตอชุดเรียนรูในระดับสูง
งบประมาณทีใ่ ชในการดําเนินโครงการ
4,723,500 (สี่ลานเจ็ดแสนสองหมื่นสามพันหารอยบาทถวน)
ปญหาและอุปสรรค
บางแผนงานตองมีการเลือ่ นเวลาการทํางานออกไปเนือ่ งจากกลุม เปาหมายที่เปนคุณครูมี
ภารกิจดวนในการจัดทํางานพัฒนาคุณภาพที่โรงเรียนเพื่อรองรับการมาตรวจเยี่ยม ทําใหไมสามารถ
มารวมประชุมไดตามแผนงานที่วางไว
การวางแผนการดําเนินงานในขั้นตอไป
ขยายหลักสูตรฯเพือ่ สรางครูในแตละพื้นที่เปาหมายใหเปนวิทยากรนําไปสอนครูทานอืน่ ๆในแต
ละพื้นที่ตอ ไป

ชือ่ งานวิจัย

การบําบัดโดยการปรับความคิดและพฤติกรรมแกผูดแู ลเด็กพัฒนาการลาชาทีม่ ีภาวะ
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ซึมเศรา สําหรับพยาบาลวิชาชีพ
ผูรบั ผิดชอบ สมัย ศิริทองถาวร, ภิญโญ อิสรพงศ, ดาราวรรณ ตะปนตา, สมบัติ สกุลพรรณ,
กชพงศ สารการ และ สุพัฒน จําปาหวาย
ความเปนมาและความสําคัญ
เด็กพัฒนาการลาชา หมายถึง เด็กที่มีแบบแผนของพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปจากปกติ และ
ลาชากวาเด็กปกติในวัยเดียวกัน ทําใหมีความผิดปกติทางพัฒนาการในดานตางๆ 5 ดาน คือ 1) ดานการ
เคลื่อนไหว 2) ดานกลามเนื้อมัดเล็กและสติปญญา 3) ดานการเขาใจภาษา 4) ดานการใชภาษา และ 5)
ดานการชวยเหลือตนเองและสังคม กลุมอาการของเด็กพัฒนาการลาชาที่พบไดบอย เชน กลุมอาการ
ดาวน (down syndrome) กลุมอาการโรคออทิซึม (autism) ภาวะปญญาออน (mental retardation) หรือ
สมองพิการ (cerebral palsy) จากสถิติขององคการอนามัยโลก พบวาพบวา มากกวารอยละ 5 ของเด็ก
ที่มารับบริการทั่วโลกมีพัฒนาการผิดปกติ (WHO, 2008) จากผลการศึกษาในประเทศไทยของสถาบัน
พัฒนาการเด็กราชนครินทร จังหวัดเชียงใหม ปพ.ศ.2555 พบวา เด็กที่มารับบริการมีพัฒนาการลาชาใน
ภาพรวมทุกดาน มากกวารอยละ 50 โดยพบในกลุม childhood autism มากที่สุด (สถาบันพัฒนาการเด็ก
ราชนครินทร, 2555) ซึ่งนอกจากจะมีปญหาเกี่ยวกับพัฒนาการทั้ง 5 ดานแลว บางคนยังมีปญหา
เกี่ยวกับพฤติกรรมรวมดวยเชน ตอตาน กาวราว ทํารายตนเอง ทํารายคนอื่น ซึ่งผูดูแลมีบทบาทสําคัญใน
การดูแลเด็กพัฒนาการลาชาอยางตอเนื่อง เปนเวลานานไมสิ้นสุด เนื่องจากเด็กบางคนอาจมีพัฒนาการ
กาวหนาไปอยางชาๆ ในขณะที่เด็กบางคนอาจไมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น สงผลกระทบตอผูดูแล ทัง้ ดาน
รางกาย จิตใจ สัมพันธภาพในครอบครัวและดานเศรษฐกิจ
จากผลกระทบในการดูแลเด็กพัฒนาการลาชา พบวา ผลกระทบดานรางกาย เมื่อผูดูแลตอง
ดูแลเด็กพัฒนาการลาชาอยางใกลชิดในหลายๆ ดาน โดยเฉพาะดานกิจวัตรประจําวัน ตลอดจนการเฝา
ระวังไมใหเกิดอุบัติเหตุและอันตรายตาง ๆ โดยไมสามารถปลอยใหเด็กอยูตามลําพังได ทําใหผูดูแลไมมี
เวลาเปนสวนตัว เพื่อปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพทําใหสุขภาพทรุดโทรมลง นอนไมหลับ มี
ความเหน็ดเหนื่อย รับประทานอาหารไดนอย ออนเพลียและออนลามากกวาความเปนมารดาของเด็ก
ปกติทั่วไป สําหรับผลกระทบดานจิตใจ พบวามารดาสวนใหญมีความเครียด ความวิตกกังวลในการเลี้ยง
ดูบุตร และวิตกกังวลในการจัดการกับพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของบุตร นอกจากนี้ยังมีความวิตกกังวลใน
ความไมแนนอนเกี่ยวกับภาวะสุขภาพของบุตร (ภัทราภรณ ทุงปนคํา และ คะนึงนิจ ไชยลังการณ, 2546)
ขั้นตอนการรักษาอยางตอเนื่องและอาการตางๆ รวมทั้งความสามารถในการดูแลตนเองและการดําเนิน
ชีวิตของบุตร ทําใหตองทุมเทเวลาและแรงกายแรงใจในการใหการดูแล ยิ่งบุตรมีความตองการพึ่งพาผูอื่น
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มากขึ้นเทาไรก็ยิ่งทําใหบิดามารดารูสึกเปนทุกขมากขึ้นเทานั้น เกิดความเครียดในบทบาทของการดูแล ไม
มีความมั่นใจในตนเอง กลัวถูกผูอื่นทอดทิ้ง จนในที่สุดเกิดความรูสึกเบื่อหนายทอแท รูสึกไรคาและเกิด
ภาวะซึมเศราตามมา (Almansour et al., 2013) ซึ่งจากการศึกษาภาวะซึมเศราของบิดามารดาเด็ก
พัฒนาการลาชาของ จุฬาภรณ สมใจ (2546) ซึ่งพบวา บิด ามารดาของเด็กพัฒนาการลาชา มีภ าวะ
ซึมเศราระดับมากและรุนแรงรอยละ 27.58
วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาพัฒนาหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบําบัดโดยการปรับความคิดและ
พฤติกรรมแกผูดูแลเด็กพัฒนาการลาชาที่มีภาวะซึมเศรา สําหรับพยาบาลวิชาชีพในภาคเหนือ และ
ประเมินผลความรู ทักษะ และทัศนคติตอการบําบัดโดยการปรับความคิดและพฤติกรรมของพยาบาล
วิชาชีพที่ผานการอบรม
ผลการดําเนินโครงการ / และผลลัพธทไี่ ดจากการดําเนินงาน
1. มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร เรื่อง การบําบัดโดยการปรับความคิดและพฤติกรรมแก
2. ผูดแู ลเด็กพัฒนาการลาชาทีม่ ีภาวะซึมเศรา สําหรับพยาบาลวิชาชีพ 5 ครั้ง หลักสูตร
2 วัน
3. ผูเขารับการอบรมมีความรูเรื่องการดูแลเด็กพัฒนาการลาชาทีม่ ีภาวะซึมเศรา
การวิเคราะหผลการดําเนินงาน (เชิงคุณภาพ)
ผูเ ขา รับการอบรมไดนําความรูก ารบําบั ด โดยการปรับพฤติก รรมและความคิ ด ไปใชใ น
หนวยงาน พบวา กลุมตัวอยางมีความเขาใจมากขึ้น สามารถปฏิบัติไดครบตามขั้นตอนของการบําบัด
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากรูปแบบการนิเทศของผูนิเทศที่มุงเนนใหเกิดการเรียนรูรวมกัน บรรยากาศเปน
กัลยาณมิตรเสมือนพี่สอนนอง สรางสัมพันธภาพระหวางผูสอนและผูเรียนที่มีบทบาทรวมกัน เพื่อให
เกิดทักษะความชํานาญเพิ่มขึ้น ผูเรียนและผูสอนมีความอิสรภาพในทางความคิด เปดโอกาสใหมีการ
แสดงความคิ ด เห็ น โต ต อบเสรี หลั ก นี้ เ ป น ข อ สํ าคั ญ ในวิ ธี แ ห ง ปญ ญา มี ก ารยกตัว อย างจาก
ประสบการณการบําบัดจริงของผูสอน เปนไปในรูปถามตอบ จึงทําใหเกิดความเขาใจและทัศนคติที่ดี
ตอการฝกปฏิบัติ
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งบประมาณทีใ่ ชในการดําเนินโครงการ
จํานวน 3,669,000 จาก สํานักงบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตรี
ปญหาและอุปสรรค
ปญหาในการบําบัด คือ การคนหาความคิดอัตโนมัติทางลบ ซึ่งจําเปนตองอาศัยทักษะและ
ความชํานาญในการใชคําถามจับประเด็นและสรุปใหผูรับการบําบัดมองเห็นความคิดอัตโนมัติทางลบ
รวมทั้งขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนแรกที่สําคัญเพราะหากไมสามารถคนหาความคิดอัตโนมัติทางลบของผูรับ
การบําบัดได ผูบําบัดจะไมสามารถพิสูจนและปรับเปลี่ยนความคิดดังกลาวไดเลย ขั้นตอนนี้ผูบําบัดจึง
จําเปนตองมีประสบการณการบําบัดกับผูปวยเพิ่มขึ้น แตอยางไรก็ตามจากการบําบัดครั้งแรกนับวาเปน
การเริ่มตนของการนําความรูความเขาใจไปใช ทําใหผูบําบัดไดมีประสบการณการเรียนรูจากสิ่งบกพรอง
เพื่อเปนโอกาสในการพัฒนาใหมีทักษะเพิ่มขึ้น ในผูบําบัดบางรายอาจพบกับผูรับการบําบัดที่ใหความ
รวมมือดีและบอกความคิดอัตโนมัติทางลบได ดังนั้นเมื่อผูบําบัดปฏิบัติบอยครั้งขึ้น นําเทคนิคที่เรียนรูมา
ไปใชในหลายรูปแบบและสถานการณห รือ อาจจากการคน หาความรูเ พิ่มเติมจากเอกสารหนังสือ จะ
สามารถพัฒนาทักษะในการคนหาความคิดอัตโนมัติทางลบได
การวางแผนการดําเนินงานในขั้นตอไป
1. ควรมีการศึกษาผลการวิจัยเพือ่ ทดสอบประสิทธิผลของหลักสูตรฯ
2. ควรมีการวิจัยติดตามกลุมตัวอยางที่ไดรับอบรมฯอยางตอเนื่อง ในทุก 3, 6 เดือนและ 1 ป
เพื่อประเมินความรูและทักษะวาเพิ่มหรือลดลงหรือไม
3. ควรมีการวิจัยพัฒนาบุคลากรพยาบาลที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเด็กออทิสติกหรือพัฒนาการลาชา
ในโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลของภาคอื่นๆ ในประเทศไทย เชน ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคใต เพื่อ
พัฒนาความรูและทักษะเกี่ยวกับโปรแกรมการบําบัดตามแนวคิดการปรับเปลี่ยนความคิดและ
พฤติกรรม
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Research Title

Development of Training Curriculum: Cognitive Behavior
Therapy [CBT] for Depression in Caregivers of DevelopmentallyDelayed 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.
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ชือ่ โครงการ

โครงการรณรงคสรางเสริมสุขภาพและกําลังใจผูพิการ ประจําป 2555 เฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนือ่ งในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา “๕ ธันวาคม ๒๕๕๕”

ผูรบั ผิดชอบ

กลุม อํานวยการ

ยุทธศาสตรที่

2

ความเปนมาและความสําคัญ
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เปนสถาบันวิชาการ
วิจัยและพัฒนาสนับสนุนวิชาการดานสุขภาพจิตและสงเสริมพัฒนาการเด็ก รวมทั้งใหบริการทางการแพทย
ในระดับตติยภูมิแกเด็กพัฒนาการลาชาที่มปี ญหาเกี่ยวของกับความพิการทางกายความพิการทางสมอง
ปญหาดานการเรียนรู ปญหาพฤติกรรมและสุขภาพจิต โดยทีผ่ านมาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๖ สถาบัน
พัฒนาการเด็กราชนครินทรไดจัดกิจกรรมกีฬา/เกม/นันทนาการ เพือ่ เปนสือ่ กลางในการสรางเสริมสุขภาพ
เด็กพิการ เด็กดอยโอกาสและผูพกิ าร รวมทั้งกิจกรรมแสดงบนเวทีที่เปดโอกาสใหผูพกิ ารไดกลาแสดงออก
ถึงความสามารถซึ่งไดรับความรวมมือ และ สัมพันธภาพที่ดียิ่งจากเครือขายผูพกิ ารโรงเรียน หนวยงานผู
พิการ ทั้งองคกรภาครัฐและเอกชน จะเห็นไดจากจํานวนผูเขารวมกิจกรรมที่มปี ริมาณเพิ่มขึ้นทุกป
ในปนี้นบั เปนโอกาสอันดีที่ทกุ ภาคสวนจะไดรวมกันในวันสําคัญสําหรับผูพกิ าร ใหกําลังใจซึ่ง
กันและกัน สรางความเทาเทียม สรางฝนและกําลังใจใหแกผูพกิ าร โดยมีกิจกรรมตางๆ อาทิ การแสดง
ความสามารถของผูพกิ ารบนเวที / กิจกรรมนันทนาการเสริมสรางสุขภาพ / มอบของขวัญของรางวัล
สําหรับเด็กและผูพิการ / มอบเสื้อใหเด็กและผูพกิ าร / มอบอุปกรณชวยเหลือผูพิการ / มอบเกียรติบัตร
แกผูทําคุณประโยชนตอ ผูพิการและงานสงเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็ก / การตรวจประเมินและขึ้น
ทะเบียนผูพกิ าร / รับประทานอาหารกลางวันรวมกัน
อนึ่ง เพือ่ เปนการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนือ่ งในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร รวมกับสภาคนพิการทุกประเภท
และเครือขายผูพกิ ารจังหวัดเชียงใหม และเครือขายองคกรทีช่ วยเหลือผูพิการ เห็นควรจัดโครงการ
รณรงคสรางเสริมสุขภาพและกําลังใจผูพกิ ารประจําป ๒๕๕๕ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว เนือ่ งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา “๕ ธันวาคม ๒๕๕๕” ซึ่งนับเปน
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หนทางหนึ่งที่จะสรางเสริมใหผูพกิ ารมีสขุ ภาพทัง้ ทางดานรางกายและมีสขุ ภาพจิตดีพรอมทีจ่ ะดํารงชีวิต
ในสังคมอยางเขมแข็งตอไป
วัตถุประสงค
๑. เพือ่ เปนการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนือ่ งในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา ๘* พรรษา “๕ ธันวาคม ๒๕๕๕”
๒. เพื่อสรางเสริมใหผูพิการมีสุขภาพทั้งทางดานรางกายและมีสุขภาพจิตที่ดี
๓. เพื่อเปนการสรางความเทาเทียม สรางฝนและกําลังใจใหผูพิการ
๔. เพื่อเปนเวทีใหผูพิการไดแสดงออกถึงความสามารถทางศิลปะการแสดง
๕. เพื่อเปนการฟนฟูสมรรถภาพของผูพิการโดยใชกิจกรรมเกมเปนการกระตุน
ผลการดําเนินโครงการ/และผลลัพธที่ไดจากการดําเนินงาน
มีผูเขารวมโครงการจํานวน ๑,๐๐๐ คน ซึ่งประกอบดวย ผูปวย ผูป กครอง รวมถึงบุคลากร
สถาบันฯ และ ผูพกิ ารในชุมชน
การวิเคราะหผลการดําเนินงาน (เชิงคุณภาพ)
ผูพิการมีสขุ ภาพและกําลังใจดีพรอมทีจ่ ะดํารงชีวิตในสังคมอยางเขมแข็ง
งบประมาณทีใ่ ชในการดําเนินโครงการ

จํานวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท

ปญหาและอุปสรรค
กิจกรรมดานพิธกี าร ปญหา คือ พิธกี ารลาชาไมตรงตามเวลาทีก่ ําหนดไว สาเหตุมาจาก
ขั้นตอนตาง ๆ ถูกปรับเปลี่ยน จึงทําใหผูรวมงานเกิดความเบือ่ หนาย และอากาศรอนทําใหผูรวมงาน
ออกจากพิธกี าร
การวางแผนการดําเนินงานในขั้นตอไป
จัดตอเนือ่ งทุกป
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ชือ่ โครงการ โครงการจัดการความรูชุมชนนักปฏิบตั ิ เรื่อง การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข
ในการดูแลเด็กทีม่ ีพัฒนาการลาชา (CoP Child Development)
ผูรบั ผิดชอบ คณะกรรมการจัดการความรู สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร
ยุทธศาสตรที่ 3
ความเปนมาและความสําคัญ
สถาบั นพัฒนาการเด็ก ราชนคริน ทร เปนหนวยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ที่ตองสนองตอ
นโยบาย กรมสุขภาพจิต ในการดําเนินงานดานการจัดการความรูอยางตอเนื่อง ซึ่งในปงบประมาณ 2551
การจัดการความรูตอ งไมแ ยกออกมาโดดๆ ตองดําเนิน การในลักษณะ Integrate งานลงไปใน PMQA
(Public Sector Management Quality Award) และตองสนองตอยุทธศาสตรข องสถาบันฯอยางนอ ย
2 ยุทธศาสตร และตองมีแผนการจัดการความรู ตองมีกิจกรรมอยางนอย 1 รูปแบบ เพื่อสื่อสาร รูปแบบ
และเปาประสงค ใหแกหนวยงานยอย (ทุกกลุมงานของสถาบันฯ) ซึ่งกิจกรรมดังกลาวนี้ เปนสวนหนึ่งของ
ตัวชี้วัด PMQA ที่กรมสุขภาพจิตนํามาประเมินหนวยงาน
ดวยเหตุผลดังกลาวขางตนนั้น จึงมีความจําเปน อยางยิ่ง ที่สถาบัน ฯตองมีการกําหนดให KM
เนียนเขากับงานประจํา ทุกกลุมงานอยางตอเนื่องบุคลากรของสถาบันฯ ตองทํางานใหประสบผลสําเร็จ
ตามที่องคกรตองการ หรือสูงกวาการสรางคลังความรูในองคกรการสรางบุคลากรใหเปน Knowledge
Worker มีความสามารถในเชิง Analysis Synthesis Summarizing (รวบรวมสรุปใหไดใจความสั้น กะทัดรัด
มองเห็นภาพ และครอบคลุม) พิจารณางานอยางเปนบริบท (Contextual) ความรูมีคาตางกันเมื่ออยูใน
บริบทที่ตางกัน
ดังนั้น สถาบันฯ เปนผูรับผิดชอบ CoP Child Development ในภาพรวมของกรมสุขภาพจิต
ไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูผาน Facebook เพื่อการสื่อสารและจัดการความรูตอไป
วัตถุประสงค
1. เพื่อสนองตอนโยบายและตัวชี้วดั ของกรมสุขภาพจิต
2. เพือ่ เปนการพัฒนาและตอยอดงาน KM
3. เพือ่ เปนการสรางสถาบันฯใหเปนองคกรแหงการเรียนรู
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ผลการดําเนินโครงการ / และผลลัพธที่ไดจากการดําเนินงาน
- จัดนิทรรศการในงานสัม มนาตลาดนัดความรูสูสุข ภาพจิต ดี ครั้งที่ 8 ประจําปงบประมาณ
2556 เรื่อง KM กับการปฏิรูปกรมสุขภาพจิต จํานวน 1 ครั้ง ณ โรงแรม เดอะ เบอรเคลีย ประตูน้ํา
กรุงเทพฯ วันที่ 5 - 6 กันยายน 2556
- จัดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรูชุม ชนนักปฏิบัติ (CoP) ณ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร
วันที่ 30 กันยายน 2556
- จัด ทํ า CoP ดวย Facebook (KM Tool) มี facebook ชื่ อ CoP Child Development
ใชในการแลกเปลี่ยนเรียนรู
การวิเคราะหผลการดําเนินงาน (เชิงคุณภาพ)
1. ตอบสนองนโยบายและตัวชี้วัดของกรมสุขภาพจิต
2. ไดมีการดําเนินการจัดการความรูในสถาบันฯ อยางตอเนื่อง
3. ไดพัฒนางานและสรางองคกรแหงการเรียนรู
4. เปนการสรางบุคลากรของสถาบันฯ ใหเปน Knowledge Worker
งบประมาณทีใ่ ชในการดําเนินโครงการ
จํานวน 50,000 บาท
ปญหาและอุปสรรค
ไมมี
การวางแผนการดําเนินงานในขั้นตอไป
- ดําเนินการตามนโยบายของกรมสุขภาพจิตและสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทรตอไป
ภาพกิจกรรม
การจัดนิทรรศการในงานสัมมนาตลาดนัดความรูส ูสขุ ภาพจิตดี ครั้งที่ 8 ประจําปงบประมาณ
2556
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เรื่อง KM กับการปฏิรูปกรมสุขภาพจิต
วันที่ 5 - 6 กันยายน 2556 ณ โรงแรม เดอะ เบอรเคลีย ประตูน้ํา กรุงเทพฯ
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ชือ่ โครงการ โครงการใหความรูแกบุคลากรสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร และเครือขายโดยวิธี
การศึกษาดูงาน
ผูรบั ผิดชอบ กลุม งานฝกอบรมและศึกษาดูงาน สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร
ยุทธศาสตรที่ 3
ความเปนมาและความสําคัญ
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทรเปนสถาบันวิชาการ วิจัย และพัฒนาสนับสนุนวิชาการดาน
สุขภาพจิต และสงเสริมพัฒนาการเด็ก รวมทั้งใหบริการทางการแพทยในระดับตติยภูมิแกเด็กพัฒนาการ
ลาชาที่มีปญหาเกี่ยวของกับความพิการทางกาย + สมอง ปญหาดานการเรียนรูปญหาพฤติกรรมและ
สุขภาพจิต
บทบาทขอบเขตรับผิดชอบในปจจุบันขยายใหบริการครอบคลุมทั่วประเทศ โดยอาศัยเครือขาย
เปนผูปฏิบัติงานทุกๆ จังหวัด ดังนั้น บุคลากรของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร และเครือขายจึงมี
ความจําเปนอยางยิ่งที่จะตอ งเป นผูเชี่ยวชาญ ทั้งดานความรู ทักษะ การลงมือปฏิบัติจริง โดยเฉพาะ
บุคลากรของสถาบั น พัฒนาการเด็กราชนคริน ทรจะตอ งมีความรูจ ริงสามารถถายทอดความรูใหแ ก
เครือขาย มีการพัฒนาศักยภาพไปพรอมๆ กันสามารถเปนภาพที่ตอกันได สถาบันพัฒนาการเด็กราช
นคริน ทร จึงตอ งเปน หนวยงานที่พรอ มตลอดเวลาที่จ ะใหเครือ ขายมาศึก ษาดูงาน หรือ มีทีม ที่จ ะไป
ถายทอดความรูแกเครือขายไดตามความเหมาะสม
วัตถุประสงค
1. เพื่อบุคลากรของสถาบันฯ และเครือขายไดรับการพัฒนาความรู
2. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในลักษณะทีม Work ใหมีประสิทธิภาพ
3. เพี่อเปนเวทีแลกเปลี่ยนความรู ซึ่งกันและกัน และในขณะเดียวกันก็เปนการแกปญหางานไป
พรอมกัน
4 เพื่อเปนการสนองตอนโยบายของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร และตัวชี้วัด เรื่องการ
ฝกทัก ษะบุคลากรสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทรใหเปนผูใฝรู ตื่นตัวตลอดเวลากาวสู
ความเปนผูเชี่ยวชาญ มีการสะสมทักษะที่ดีในการถานทอดความรู เปนวิทยากรที่ดี

87

ผลการดําเนินโครงการ / และผลลัพธที่ไดจากการดําเนินงาน
- มีผูเขาศึกษาดูงาน จํานวน 1,762 คน
- รอยละของผูรับบริการมีความพึงพอใจในภาพรวมในระดับดีถึงดีมาก 97.98
การวิเคราะหผลการดําเนินงาน (เชิงคุณภาพ)
1. บุคลากรของสถาบันเด็กราชนครินทร และเครือขายไดรับการพัฒนาดานความรู
2. การปฏิบัติงานระหวางสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทรและเครือขาย เปนทีม Work
ที่มีคุณภาพ
3. มีเวทีแลกเปลี่ยนความรู และแกปญหางานไปพรอมๆ กัน
4. บุคลากรสถาบัน พัฒนาการเด็กราชนครินทร ไดรับการกระตุน ใหเปนผูใฝรู ตื่นตัว ใหฝก
ทักษะเปนวิทยากรและกาวสูผูเชีย่ วชาญ สนองตอนโยบายสถาบันพัฒนาการเด็ก
ราชนครินทร และตัวชี้วัดการมีคุณภาพ
งบประมาณทีใ่ ชในการดําเนินโครงการ
จํานวน 35,240
บาท
ปญหาและอุปสรรค
1. กรณีมีการเลือ่ นวันดูงานแลวแจงกะทันหัน กลุม งานไดเตรียมอาหารวางตอนรับทําให
สูญเสียทรัพย
2. ไดหนังสือขอดูงานมีความลาชา
3. ไมมีหนังสือแจงการศึกษาดูงาน
การวางแผนการดําเนินงานในขั้นตอไป
- ป 2557 ใหความรูแกบุคลากรสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร และเครือขาย โดยวิธีการ
ศึกษาดูงาน ใหเกิดประโยชนและเผยแพรประชาสัมพันธหนวยงานตอไป
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ภาพกิจกรรม
ภาพการเขาศึกษาดูงานของสถาบันตางๆ

89

ชือ่ โครงการ โครงการใหความรูแกบุคลากรสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร และเครือขาย
วิชาการ
ผูรบั ผิดชอบ กลุม งานฝกอบรมและศึกษาดูงาน สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร
ยุทธศาสตรที่ 3
ความเปนมาและความสําคัญ
สถาบัน พัฒนาการเด็ก ราชนคริ น ทรเปน สถาบั น วิช าการ วิจั ย และพัฒนาสนับสนุน วิช าการ
ดานสุข ภาพจิต และสงเสริม พัฒนาการเด็ก รวมทั้งใหบริก ารทางการแพทยในระดับตติยภูมิแ กเด็ก
พัฒนาการลาชาเด็ก พิเศษตางๆ โดยระยะเริ่ม แรกรับผิด ชอบ 17 จังหวั ด ภาคเหนือ ตอ มาขยายเขต
รับผิดชอบครอบคลุมทั่วประเทศ
ความรูดานวิชาการไมวาจะเปน Explicit Knowledge หรือ Tacit Knowledge ที่อยูกับคนนั้น
มีความจําเปนที่ตองพัฒนาใหทันตอเหตุการณ ตอโลกที่กาวไปขางหนาอยางไมหยุดยั้ง โดยเฉพาะเด็กที่
จะตองเปนพลังของประเทศเด็กพิเศษจะตองไดรับการชวยเหลือและอยูในสังคมอยางมีศักดิ์ศรีและเปน
ปญหาตอประเทศนอยที่สุด บุคลากรของสถาบันฯ ตองเปนผูเชี่ยวชาญ มี ค ว า ม รู แ ล ะส า ม าร ถ นํ า
ความรูมาใชกับเด็กไดอยางมีประสิทธิภาพ บุคลากรตองมีความกระตือรือรนในการใฝหาความรูใหมๆ มา
แลกเปลี่ยน บรรยาย ปฏิบัติ มาสนับสนุนซึ่งกัน และกัน เวทีในการบรรยายพิเศษในหนวยงานนั้น เปน
แรงจูงใจ กระตุนใหบุคลากรสถาบันฯ ไดรับความรูและเปนความรูที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานอยาง
แทจริงโดยผูรูไดไปศึกษาคนความาถายทอดใหทีมของสถาบันฯ ไดใชประโยชนตอไป
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาความรูใหกบั บุคลากรของสถาบันฯ และเครือขาย
2. เพือ่ แลกเปลี่ยนความรูระหวางบุคลากรสถาบันฯ และเครือขาย
3. เพีอ่ ความกาวหนาในวิชาการของสถาบันฯ บุคลากรและเครือขาย
ผลการดําเนินโครงการ / และผลลัพธที่ไดจากการดําเนินงาน
- จัดประชุมวิชาการใหความรูแกบุคลากรสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร และเครือขาย
จํานวน 4 ครั้ง จํานวน 169 คน รายละเอียดดังตารางตอไปนี้
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ตารางแสดงผลการจัดประชุมวิชาการ ปงบประมาณ 2556
ครั้ง
วัน/ เวลา
เรื่อง
จํานวนผูเขารวม
ที่
1 วันที่ 19 มีนาคม 2556 การเยียวยาจิตใจเด็กใน
38 คน
เวลา 12.00-15.00 น. ภาวะวิกฤติ
2

3

4

วันที่ 3 เมษายน 2556 NDT
เวลา 12.00-13.30 น. (Neurodevelopmental
treatment) สําหรับเด็ก
ที่มีพัฒนาการลาชา
วันที่ 4 เมษายน 2556 อ า ช า บํ า บั ด (Hippo
เวลา 12.00-13.30 น. therapy)

39 คน

วั น ที่ 14 พฤษภาคม โปรแกรมแลกเปลี่ ย น
2556
ภาพเพื่ อ การสื่ อ สาร
เวลา 10.30-12.00 น. สํ า ห รั บ เ ด็ ก พิ เ ศ ษ
(PECS)
รวม

54 คน

38 คน

169 คน

การวิเคราะหผลการดําเนินงาน (เชิงคุณภาพ)
1. การปฏิบัติงานระหวางสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทรและเครือขาย เปนทีม Work
ที่มีคุณภาพ
2. มีเวทีแลกเปลี่ยนความรู และแกปญหางานไปพรอมๆ กัน ซึ่งมีการพัฒนาความรู ทําใหมี
ความกาวหนาดานวิชาการ
3. บุคลากรสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร ไดรับการกระตุนใหเปนผูใฝรู ตื่นตัว ใหฝก
ทักษะเปนวิทยากรและกาวสูผูเชี่ยวชาญ สนองตอนโยบายสถาบันพัฒนาการเด็ก
ราชนครินทร และตัวชี้วัดการมีคุณภาพ
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งบประมาณทีใ่ ชในการดําเนินโครงการ จํานวน 18,310

บาท

ปญหาและอุปสรรค
- ควรมีการจัดประชุมบอยขึ้น
การวางแผนการดําเนินงานในขั้นตอไป
- ป 2557 มีเปาหมายการใหความรูแกบุคลากรสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร และเครือขาย
จํานวน 4 ครั้ง ครั้งละ 30 คน
- จัดประชุมวิชาการใหเปนประจําตอเนื่องทุกป
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ชือ่ โครงการ

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

ผูรบั ผิดชอบ

งานวารสาร ก.พัฒนาวิชาการ

ยุทธศาสตรที่ 3
ความเปนมาและความสําคัญ
วารสารวิชาการมีความสําคัญที่เปนสื่อกลางในการเผยแพรความรู ความคิดและการพัฒนาที่ได
จากการศึกษา คนควา วิจัย ตลอดจนความเคลื่อนไหววิทยาการอันหลากหลาย ซึ่งผูอานนอกจากจะ
ไดรับความรู และแนวทางเพื่อเปนขอมูลในการศึกษา คนควาวิจัยแลว ยังสามารถเผยแพรขอมูลทาง
วิชาการไดอีกทางหนึ่งดวย โดยวารสารที่มีคุณภาพและไดรับการรับรองยอมมีความนาเชื่อถือและไดรับ
การยอมรับในวงวิชาการ ซึ่งปจจุบันประเทศไทยมีวารสารระดับนานาชาติที่ไมไดอยูในฐานขอมูลระดับ
นานาชาติของตางประเทศ ที่สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ใหก ารยอมรับมีจํานวนเพียง 13 วารสารเทานั้น และสวนใหญเปน วารสารดานวิทยาศาสตร สวน
วารสารดานการแพทยมีเพียง 3 วารสาร ซึ่งในจํานวนนี้ไมมีวารสารที่เกี่ย วของดานสุข ภาพจิต และ
พัฒนาการเด็กเลย
การพัฒนาหนวยบริก ารใหมีความเปน เลิศ เฉพาะทางนั้น จําเปน อยางยิ่งที่ตอ งมีก ารพัฒนา
ความสามารถดานการรักษาโรคในระดับสูง ซึ่งมุงเนนความเปนเลิศดานวิชาการ การบําบัดรักษา และ
การฟนฟู โดยอาศัยการศึกษาวิเ คราะหวิจัย ประเมิน และถายทอดเทคโนโลยี การรับ และสงตอ
ผูใชบริการ โดยการพัฒนานั้นจําเปนตองมีการพัฒนาบนฐานคิดของการศึกษาวิจัย เนื่องจากเปนการ
พัฒนาที่อาศัยหลักทางวิทยาศาสตร อันเปนที่ยอมรับและเชื่อถือได อยางไรก็ตามการพัฒนาบนฐานคิด
ของการวิจัยนอกจากจะเกิดประโยชนดังทีไ่ ดกลาวมาแลว ยังเปนประโยชนในดานการเปนสื่อการเรียนรู
ของบุคคลที่สนใจอีกดวย จึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองมีการเผยแพรองคความรูที่ได เพื่อกอใหเกิดประโยชน
แกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของไดนําไปใชหรือนําไปศึกษาตอ อันเปนการเพิ่มผลผลิตใหกับวงวิชาการ
ตอไป แตการเผยแพรงานวิจัยมักพบปญหา เชน ผูวิจัยไมทราบแหลงการเผยแพร ขาดแรงจูงใจในการ
เผยแพร มีแหลงเผยแพรนอย มีรูปแบบการเขียนรายงานการวิจัยหลายรูปแบบทําใหรูสึกยุงยาก หรือมี
คาใชจายสูง จึงทําใหการเผยแพรจํากัดเพียงวารสารของหนวยงานเทานั้น แมจะมีการเผยแพรแตจํากัด
เพียงบางสวนเทานั้นที่ไดรับประโยชน หากมองในภาพรวมระดับประเทศที่ประเทศไทยตองพัฒนาสู
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ประชาคมอาเซียนแลวยอมตองการความเปนสากล มีลักษณะเฉพาะ แมบางหนวยงานมีการแกไขปญหา
โดยมีงบประมาณในการเผยแพรใ นวารสารวิชาการให แตเปนการแกไขปญหาไดในระดับหนึ่งเทานั้น
เนื่องจากตองพึ่งพาหรือตองใชเงินเปนจํานวนมากหากตองการเผยแพรงานวิจัยที่เพิ่มมากขึ้น แนวทาง
ที่จะพิสูจนความเปนเลิศทางวิชาการแนวทางหนึ่งคือ การพัฒนาแหลงเผยแพรที่ไดรับการยอมรับและมี
มาตรฐานที่เปนเฉพาะทางดานสุขภาพจิตและพัฒนาการเด็กในระดับนานาชาติของตนเอง
สถาบัน พัฒนาการเด็ก ราชนคริน ทรจึงมีแนวคิดในการพัฒนาวารสารวิชาการนานาชาติดาน
สุขภาพจิตและพัฒนาการเด็ก เพื่อการรวบรวมและเผยแพรความรู ความคิดในรูปของการเสนอบทความ
ทางวิชาการ งานวิจัย ความคิดเห็น บทวิจารณ และเผยแพรความรูทางวิชาการดานสุขภาพจิตและ
พัฒนาการเด็ก อีกทั้งยังสงเสริมสนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัย รวบรวม เผยแพร และแลกเปลี่ยนเรียนรูใน
ผลการศึกษาวิจัยไปสูบุคคลหรือหนวยงานไดอยางกวางขวางในระดับสากล อันจะเปนฐานในการรองรับ
ความเปนเลิศเฉพาะทางดานสุขภาพจิตและพัฒนาการเด็กในระดับสากลตอไป
วัตถุประสงค
 เพื่อเปนสือ่ กลางในการเผยแพรบทความวิชาการดานสุขภาพจิตและพัฒนาการเด็กในระดับ
นานาชาติ
 เพื่อพัฒนาวารสารวิชาการดานสุขภาพจิตและพัฒนาการเด็กใหไดมาตรฐานตามเกณฑ
วารสารวิชาการนานาชาติ
ผลการดําเนินโครงการ / และผลลัพธที่ไดจากการดําเนินงาน
กิจกรรม / โครงการ
1. ประชุมพัฒนาความรวมมือระหวางผูนิพนธ กอง บรรณาธิการ และ
ผูทรงคุณวุฒิเพื่อพัฒนาวารสารสูฐานขอมูล TCI / ACIThe1 st CDMH
Meeting on Developing the International Journal of Child
Development and Mental Health
2. จัดพิมพ บทความวารสาร 5 บทความ

ตัวชีว้ ัด Outcome
ความรวมมือกับตางประเทศที่
กวางาขวางและหลากหลายขึ้น

บทความผานขวนการคุณภาพ
จะผูทรงคุณวุฒิกอนการตีพิมพ
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การวิเคราะหผลการดําเนินงาน (เชิงคุณภาพ)
ลักษณะการทํางานทําใหบุคลากรและเครือขายมีการรวมมือกันทํางานไดดขี ึ้นและ สามารถ
แลกเปลี่ยนความรูผานการประชุมวิชาการของวารสาร เกิดบทความทีม่ ีคุณภาพจากนักวิชาการที่ใช
ภาษาอังกฤษไดระดับดี ไมจําเปนตองมาแปลจากภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษซึ่งบางครั้งคําศัพททาง
วิชาการอาจจะผิดเพี้ยนไดจากกระบวนการแปล
งบประมาณทีใ่ ชในการดําเนินโครงการ

240,000 บาท

ปญหาและอุปสรรค
เครือขายดานการทํางานตางประเทศยังไมครอบคลุมและเปนที่รูจักไมมากพอควรขยาย
เครือขายออกไปในตางประเทศและมีการออกบูทเพือ่ ประชาสัมพันธงานวารสารดานสุขภาพจิตและ
พัฒนาการเด็กในการประชุมวิชาการนานาชาติใหกวางขวางขึ้นโดยเฉพาะแวดวงวิชาการใน
มหาวิทยาลัยเพื่อใหไดบทความที่มากขึ้นและหลากหลายขึ้น สวนเรื่องภาษาที่ตอ งใชซึ่งเปนภาษาที่สอง
ที่ตองใชในการสื่อสาร บุคลากรยังไมมีความเชี่ยวชาญเพียงพอ นาจะพัฒนาเครือขายและ พัฒนา
บุคลากรตอไป
การวางแผนการดําเนินงานในขั้นตอไป
ควรมีการจัดประชุมวิชากรทุกป และ พัฒนาเครือขายมากขึ้น และ พัฒนาระบบอินเตอรเน็ต
และserver ใหมีความเสถียรกวานี้ เพราะหากระบบไมเสถียรแลวทําใหการ upload ขอมูล Website
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เจาหนาที่กลุมงานไอทีไมรองรับและบริการใหรวดเร็วเทาที่ค วร ควรมีการ
พัฒนาระบบในการรองรับการสมัครออนไลนใหมีประสิทธิภาพดีกวาเดิม
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ชื่อโครงการ

พัฒนาทักษะทางสังคม(วันปใหมและวันเด็ก)

ผูรบั ผิดชอบ

งานการพยาบาลผูปวยใน กลุม การพยาบาล

ยุทธศาสตรที่ 4
ความเปนมาและความสําคัญ
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทรไดใหบริการดูแลรักษาสงเสริมพัฒนาการเด็กในทุกกลุม โรคที่
มีปญหาพัฒนาการลาชา และมีปญหาพฤติกรรม โดยใหการรักษาทั้งเปนผูปวยนอก และ ผูป วยในตาม
ระดับความรุนแรงของโรค
กรณีผูปวยนอกเปนเด็กทีม่ ีปญหาพัฒนาการและพฤติกรรมที่ไมรุนแรง
สามารถมารับการรักษาเปนครั้งๆควบคูกับการไปโรงเรียนได
สําหรับกรณีผูปวยในเปนเด็กทีม่ ีปญหา
พัฒนาการและพฤติกรรมที่ตอ งใหการดูแลรักษาแบบเขมยังไมสามารถไปโรงเรียน หรือเปนเด็กที่ยังอยูใน
วัยเตรียมความพรอมกอนไปโรงเรียนซึ่งกิจกรรมประกอบดวยการสงเสริมพัฒนาการรายกลุม รายบุคคล
เพื่อสงเสริมพัฒนาการใหอายุของพัฒนาการใกลเคียงอายุจริงมากที่สุด
และปรับพฤติกรรมเพือ่ ให
พฤติกรรมที่เปนปญหาไดรับการแกไขใหเด็กสามารถเขาสูระบบโรงเรียน หรือกลับไปอยูกบั ครอบครัวได
ตามศักยภาพโดยทํางานรวมกับทีมสหวิชาชีพ
จากการทบทวนเวชระเบียนผูป วยในรอบ 3 ปที่ผานมาพบวามีเด็กกลุมหนึ่งที่ไดรับการเตรียม
ความพรอมทั้งดานพัฒนาการ และพฤติกรรมที่เหมาะสมสามารถสงเขาโรงเรียนแลว และเด็กกลุม นี้
ไดมาพบแพทยและรับการรักษาเปนOPD case พบวามีบางรายที่ยังมีปญหาพฤติกรรมที่เปนปญหาทักษะ
ทางดานสังคมหลงเหลืออยูส งผลใหเด็กกลุม นีย้ ังคงมีปญหาการปรับตัว การเลนกับเพือ่ น การใหการ
สนใจกลุม การทําตามกติกาของกลุม อยู ซึ่งความบกพรองทักษะทางสังคมเปนอุปสรรคสําคัญตอการ
เรียนรูเมื่อเด็กไมสามารถอยูในกลุม การเรียนรวมไดโดยเฉพาะเด็กออทิสติกทีม่ ีปญหาแยกตัว
เลนคน
เดียวอยูแลว และบางคนยังมีแสดงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมเมือ่ เขาสังคม เชนไมสามารถเริม่ ตนสนทนา
กับเด็กอื่น ไมสามารถเขาใจอารมณความรูสึกของคนอืน่ ไมสามารถทําตามกติกาของกลุม ได ดังนั้นการ
ฝกทักษะรายกลุม เพือ่ ใหการชวยเหลือและพัฒนาทักษะทางดานสังคมที่ประกอบดวยทักษะการแสดงการ
ทักทายทางสังคม[social recognition] การติดตอสือ่ สารทางสังคม[social communication]และการมี
จินตนาการและการเขาใจสังคม[social imagination and understanding]จึงยังเปนโปรแกรมที่จําเปน ใน
เดือนเมษายน พฤษภาคมเปนชวงปดเทอมดังนั้น งานการพยาบาลผูปวยใน จึงไดจดั ทําโครงการพัฒนา
ทักษะทางดานสังคมสําหรับเด็กออทิสติกกลุม High Function ขึ้นเพือ่ ใหเด็กกลุม ดังกลาวไดมีโอกาสกลับ
เขามารับบริการโดยเนนเพือ่ พัฒนาทักษะทางสังคมเปนหลัก
96

วัตถุประสงค
1. เพื่อชวยเหลือเด็กที่ยังมีปญหาพฤติกรรมและปญหาทักษะทางสังคมใหสามารถไปโรงเรียอยู
ในกลุมเด็กปกติได
2. เพื่อจัดกิจกรรมเสริมทักษะทางสังคมที่พึงประสงคใหเด็กมีพฤติกรรมการแสดงออกทาง สังคม
ที่เหมาะสมมากขึน้
3. เพื่อพัฒนากิจกรรมสงเสริมทักษะทางดานสังคมสําหรับเด็กออทิสติกกลุม High function
ผลการดําเนินโครงการ / และผลลัพธที่ไดจากการดําเนินงาน
มีเด็กที่เขารับ การอบรม 13 คน เขารับการอบรม 2 อาทิตย ไดรับการพัฒนาทักษะทาง
สังคมสําหรับเด็กพิเศษ พบวาเด็กที่เขารับการอบรม มีทักษะทางสังคมที่ดี อยูรวมกับเด็กคนอื่นไดอยาง
เหมาะสมทํ าตามคําสั่งและกฎกติก าของกลุมไดอีกทั้งผูปกครองมีความพึงพอใจมากที่สุดตอ การจัด
กิจกรรมครั้งนี้ตองการใหมีการจัดกิจกรรมนี้ทุก ๆ ป และการดูงานนอกสถานที่สําหรับเด็กพิเศษตองการ
ใหมีการปรับเปลี่ยนสถานที่ทุกครั้งหรือเหมาะสมกับการอบรมเพื่อใหเด็กไดมีความรูที่แปลกใหมเพิ่มขึ้น
และตองการใหมกี ารปรับการเรียนการสอนเรื่องใหมๆทุกปเพื่อใหเด็กไดรับความรูที่ลากหลาย
การวิเคราะหผลการดําเนินงาน (เชิงคุณภาพ/ปริมาณ )
1. จากการสังเกตพฤติกรรมเด็กจํานวน 13 คน พบวาเด็กมีทักษะทางดานสังคมดีขึ้น
รอยละ 69.23
2. ผูปกครอง รอยละ 90 มีความพึงพอใจตอกิจกรรมที่จัด
งบประมาณทีใ่ ชในการดําเนินโครงการ
จํานวน 20,126 บาท ( สองหมื่นหนึ่งรอยสีส่ ิบหกบาทถวน )
ปญหาและอุปสรรค
1. เด็กบางคนยังไมสามารถปรับตัวเลนกับเด็กคนอืน่ และไมมองหนาสบตา ไมพูดและ
แยกตัว ไมรวมกิจกรรม บางครั้งทําใหเกิดอุปสรรคตอการสรางสัมพันธภาพใน
ชวงแรก ตองคอยกระตุนเตือนในการทํากิจกรรมทุกครั้ง
2. เด็กบางคนยังควบคุมอารมณของตนเองไมได ทําใหมีเกิดอุปสรรคในการจัด
กิจกรรมบางครั้งตองมีการวางเงื่อนไขเปนชวงชวง ในการจัดกิจกรรมแตละกิจกรรม
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3. การรับสมัครเด็กเขารวมโครงการฯ วันที่จัดกิจกรรมตรงกับ ภาคเรียน Summer
ของเด็ก ทําใหไดเด็กที่เขารวมโครงการฯสวนใหญเปนเด็กผูช าย
การวางแผนการดําเนินงานในขั้นตอไป
1. มีการรับสมัคร และมีการคัดกรองเด็กเขารวมโครงการ ฯ ลวงหนากอน 2 เดือน
2. มีการวางแผน การจัดโครงการไมใหตรงกับภาคเรียน Summer ของเด็ก
3. มีการประชาสัมพันธโครงการลวงหนากอน 3 เดือน
4. มีการสํารวจพื้นที่ทจี่ ะจัดกิจกรรมนอกสถานที่ใหม เพือ่ ใหเกิดความรูที่แปลกใหม
ใหเขากับยุคสมัย ในสถานการณใหม และสามารถที่จะนํามาปรับใชในชีวติ ประจําวันได
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ชือ่ โครงการ โครงการพัฒนาทักษะทางสังคมสําหรับเด็กพิเศษทางการเรียนรูและสติปญญา
(กลุม ออทิสติก High Function)
ผูรบั ผิดชอบ งานการพยาบาลผูปวยใน กลุม การพยาบาล
ยุทธศาสตรที่ 4
ความเปนมาและความสําคัญ
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทรไดใหบริการดูแลรักษาสงเสริมพัฒนาการเด็กในทุกกลุม
โรคที่มีปญหาพัฒนาการลาชา และมีปญหาพฤติกรรม โดยใหการรักษาทั้งเปนผูปวยนอก และ ผูปวย
ในตามระดับความรุนแรงของโรค กรณีผูปวยนอกเปนเด็กทีม่ ีปญหาพัฒนาการและพฤติกรรมที่ไม
รุนแรงสามารถมารับการรักษาเปนครั้งๆควบคูกับการไปโรงเรียนได สําหรับกรณีผูปวยในเปนเด็กทีม่ ี
ปญหาพัฒนาการและพฤติกรรมที่ตอ งใหการดูแลรักษาแบบเขมยังไมสามารถไปโรงเรียน หรือเปนเด็ก
ที่ยังอยูในวัยเตรียมความพรอมกอนไปโรงเรียนซึ่งกิจกรรมประกอบดวยการสงเสริมพัฒนาการราย
กลุม รายบุคคลเพือ่ สงเสริมพัฒนาการใหอายุของพัฒนาการใกลเคียงอายุจริงมากทีส่ ุด และปรับ
พฤติกรรมเพื่อใหพฤติกรรมที่เปนปญหาไดรับการแกไขใหเด็กสามารถเขาสูระบบโรงเรียน หรือกลับไป
อยูก ับครอบครัวไดตามศักยภาพโดยทํางานรวมกับทีมสหวิชาชีพ
จากการทบทวนเวชระเบียนผูปวยในรอบ 3 ปที่ผานมาพบวามีเด็กกลุมหนึ่งที่ไดรับการเตรียม
ความพรอมทั้งดานพัฒนาการ และพฤติกรรมที่เหมาะสมสามารถสงเขาโรงเรียน และเด็กกลุม นี้ไดมาพบ
แพทยและรับการรักษาเปน OPD case พบวาบางรายยังมีพฤติกรรมที่เปนปญหาทักษะทางดานสังคม
หลงเหลืออยูสงผลใหเด็กกลุม นี้ยังคงมีปญหาการปรับตัว การเลนกับเพือ่ น การใหความสนใจกลุม การ
ทําตามกติกาของกลุมอยู ซึ่งความบกพรองทักษะทางสังคมเปนอุปสรรคสําคัญตอการเรียนรูเมื่อเด็กไม
สามารถอยูในกลุม การเรียนรวมไดโดยเฉพาะเด็กออทิสติกทีม่ ีปญหาแยกตัว เลนคนเดียวอยูแลว และ
บางคนยังแสดงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมเมือ่ เขาสังคม เชนไมสามารถเริ่มตนสนทนากับคนอืน่ ไมสามารถ
เขาใจอารมณความรูสกึ ของคนอืน่ ไมสามารถทําตามกติกาของกลุมได ดังนั้นการฝกทักษะรายกลุม
เพื่อใหการชวยเหลือและพัฒนาทักษะทางดานสังคมที่ประกอบดวยทักษะการแสดงการทักทายทางสังคม
[social recognition] การติดตอสือ่ สารทางสังคม[social communication]และการมีจนิ ตนาการและการ
เขาใจสังคม[social imagination and understanding]จึงยังเปนโปรแกรมที่จําเปน ในเดือนเมษายน
พฤษภาคมเปนชวงปดเทอมดังนั้น งานการพยาบาลผูป ว ยใน จึงไดจดั ทําโครงการพัฒนาทักษะทางดาน
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สังคมสําหรับเด็กออทิสติกกลุม High Function ขึน้ เพือ่ ใหเด็กกลุมดังกลาวไดมีโอกาสกลับเขามารับบริการ
โดยเนนพัฒนาทักษะทางสังคมเปนหลัก
วัตถุประสงค
- เพื่อชวยเหลือเด็กที่ยังมีปญหาพฤติกรรม และทักษะทางสังคมใหสามารถไปโรงเรียนและอยูในกลุม
เด็กปกติได
- เพื่อจัดกิจกรรมเสริมทักษะทางสังคมที่พึงประสงคใหเด็กมีพฤติกรรมการแสดงออกทางสังคมที่
เหมาะสมมากขึน้
- เพื่อพัฒนากิจกรรมสงเสริมทักษะทางดานสังคมสําหรับเด็กออทิสติกกลุม High function
ผลการดําเนินโครงการ / และผลลัพธที่ไดจากการดําเนินงาน
- มีการดําเนินจัดกิจกรรม Summer camp เปนเวลา 2 สัปดาหโดยมีเด็กออทิสติกเขารวม จํานวน
13 คน
การวิเคราะหผลการดําเนินงาน (เชิงคุณภาพ)
- เด็กออทิสติกไดพัฒนาศักยภาพดานทักษะทางสังคมที่เหมาะสม ทําใหเด็กสามารถปรับตัวตอ
การเผชิญปญหาเมือ่ อยูรวมกับบุคคลอื่นในสังคมไดอยางเหมาะสมตามศักยภาพ
- เด็กออทิสติกไดประสบการณการเรียนรูกิจกรรมทางสังคมที่เหมาะสม
งบประมาณทีใ่ ชในการดําเนินโครงการ
งบประมาณที่ที่ใช 22,000 บาท (สองหมืน่ สองพันสองรอยบาทถวน)
ปญหาและอุปสรรค
- มีเด็กเขารวมโครงการมากกวาจํานวนทีต่ งั้ เปาไวทําใหงบประมาณที่วางแผนไวไมเพียงพอ ตอ
การดําเนินกิจกรรม
- เด็กที่เขารวมโครงการ 1 คนทีม่ ลี ักษณะพฤติกรรมที่แตกตางกัน ฉะนัน้ ในการจัดกิจกรรม
บางอยางจึงไม
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การวางแผนการดําเนินงานในขั้นตอไป
- มีการวางแผนการจัดเตรียมงบประมาณที่เหมาะสม
- นํารูปแบบกิจกรรมมาปรับใชกับเด็กที่เตรียมความพรอมจะไปโรงเรียน
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ชือ่ โครงการ โครงการละครและดนตรีบําบัดสําหรับเด็กพัฒนาการลาชา
ผูรบั ผิดชอบ นายรณสิงห รือเรือง ( งานละครและดนตรีบําบัด กลุม งานจิตวิทยา )
ยุทธศาสตรที่ 4
ความเปนมาและความสําคัญ
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร ไดริเริ่มโครงการละครบําบัด ดนตรีบําบัดแบะศิลปะ เพื่อเปน
ตนแบบ (Role Model) ของการบําบัดรักษา และฟนฟูสมรรถภาพเด็กพิเศษ แบบบูรณาการทั้งการพัฒนา
กลามเนื้อการเคลื่อนไหว กลามเนื้อมัดเล็ก การแสดงออกทางอารมณความรูสึก การใชภาษาและการ
เขาใจภาษา รวมทั้งทักษะการชวยเหลือตัวเองและปรับตัวทางสังคม ซึ่งจะชวยใหเด็กไดแสดงออกผาน
กิจ กรรมที่ห ลากหลาย การทํางานรวมกับผูอื่น การฝก แสดงออกทางอารมณ การเสริม สรางความ
ภาคภูมิใจและความมั่น ใจในตัวเอง ไดสํารวจเรียนรูแ ละเขาใจปญหาและพฤติกรรมของตัวเองผ าน
สถานการณจําลอง และแสดงบทบาทสมมติใหเขาใจถึงความรูสึกของผูอื่น เพื่อใหสามารถปรับใชใน
สถานการณในชีวิตจริงได
วัตถุประสงค
1. เพื่อทําการอบรมบุคลากรสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทรและผูด ูแลเด็กที่มีพัฒนาการลาชา
2. เพื่อใหบริการคลินิกละครและดนตรีบําบัด โดยมุงใหบริการแกผูปวยเด็กพัฒนาการลาชา
3. เพื่อพัฒนา แกเด็กพัฒนาการลาชา
ผลการดําเนินโครงการ / และผลลัพธที่ไดจากการดําเนินงาน
1. มีการอบรมบุคลากรสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทรและผูดูแลเด็กที่มีพัฒนาการลาชา
จํานวน 25 คน
2. มีการใหบริการคลินิกละครและดนตรีบําบัด โดยใหบริการแกผูปวยเด็กพัฒนาการลาชา
จํานวนทั้งสิ้น 1,469 ราย
3. มีจัดกิจกรรม Summer camp “เสริมฝนปนละคร” แกเด็กพัฒนาการลาชา จํานวน 24 คน
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การวิเคราะหผลการดําเนินงาน (เชิงคุณภาพ)
1. บุคลากรสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทรและผูดูแลเด็กที่มีพัฒนาการลาชา มีความรูใน
เรื่องละครและดนตรีบําบัดสําหรับเด็กที่มีพัฒนาการลาชา
2. ผูปวยเด็กพัฒนาการลาชา ไดรับบริการทางคลินิกเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมและศักยภาพ
ดานอื่นๆใหมีความเหมาะสมกับวัยมากยิ่งขึ้น โดยคลินิกละครและดนตรีบําบัด
3. เด็กพัฒนาการลาชา ไดรับการพัฒนาทักษะทางสังคมและศักยภาพของเด็กที่มีพัฒนาการ
ลาชาผานการจัดกิจกรรม Summer camp “เสริมฝนปนละคร”
งบประมาณทีใ่ ชในการดําเนินโครงการ
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1. อบรมบุคลากร
2. คลินิกละครและดนตรีบําบัด
3. คายละครสรางสรรคและดนตรีบําบัด
4. ประเมินผล
รวมงบประมาณ

งบประมาณ
(บาท)
2,5000
120,000
50,000
5,000
200,000

ปญหาและอุปสรรค
1. ขาดบุคลากรประจําในการดําเนินการคลินิกละครและดนตรีบําบัด มีบุคลากรที่มารวมดําเนินงาน
มาจากหลากหลายวิชาชีพ และหลายกลุมงานซึ่งตองรับผิดชอบงานประจําไมสามารถมาดําเนิน
กิจกรรมไดเต็มที่
2. ขาดบุคลากรที่จบทางดานการละครสําหรับเด็กพิเศษ มาดําเนินงานทําใหการดําเนินงานคลินิก
ลาชาเนื่องจากบุคลากรตองใชเวลาในการเรียนรูประสบการณและทดลองฝกการจัดกิจกรรมกับ
เด็กพิเศษ
3. ไมมีสถานที่จัดกิจกรรมที่เหมาะสม ทําใหตองเวียนใชสถานที่หลายแหง เชน หองประชุม ลาน
กิจกรรมอาคารฝกอบรมครอบครัว มีความลําบากในการเคลื่อนยายอุปกรณและการนัดหมาย
4. ขาดอุปกรณดนตรี และอุปกรณประกอบการแสดงละคร ที่จะชวยใหเด็กพิเศษใชในการแสดง
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การวางแผนการดําเนินงานในขั้นตอไป
ปงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน
เกิดคลินกิ ละครบําบัด ดนตรีบําบัดและศิลปะบําบัด และมีการแสดงละครโดยเด็กพิเศษ
2557
ที่มีศกั ยภาพสูง ไดแสดงความสามารถใหกบั ชุมชน สังคมไดรับรู
สรางศูนยการบําบัดแบบบูรณาการ (Interact Center Thailand) ตนแบบ (Role Model)
2558
และมีโรงละครสําหรับบุคคลพิเศษเพือ่ พัฒนาการแสดงใหเปนมืออาชีพ
มีหลักสูตรและศูนยฝกอบรมดานละครและดนตรีบําบัดสําหรับเด็กและบุคคลพิเศษ
2559
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ชือ่ โครงการ

โครงการสื่อสารแนวทางการพัฒนาติดตามและประเมินผลการดําเนินงานใหมีความ
เปนเลิศเฉพาะทาง

ผูรบั ผิดชอบ

ศูนยพัฒนาคุณภาพ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร

ยุทธศาสตรที่ 4
ความเปนมาและความสําคัญ
กรมสุขภาพจิต มุงพัฒนาสถานบริการใหมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับและเปนศูนยกลางการพัฒนางาน
บริการและวิชาการดานสุขภาพจิตและจิตเวช ทั้งในระดับประเทศและในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต ทั้งนี้ กรมสุขภาพจิต ไดกําหนดยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาความเปนเลิศทางดานบริการสุขภาพจิต
และจิตเวช เพื่อใหการบริการสุขภาพจิตมีคุณภาพมาตรฐานในการบําบัด รักษา และฟนฟูสมรรถภาพ เปน
ศูนยกลางของการพัฒนาขีดความสามารถในการบําบัด รักษา และฟนฟูสมรรถภาพทางจิตเวช ศูนยฝก อบรม
ดูงานของบุคลากรทางการแพทย/สาธารณสุขดานสุขภาพจิตและจิตเวช รวมทั้งมอบใหทุกหนวยในสังกัด
กรมสุขภาพจิต มี Road Map ของการพัฒนาเพื่อมุงสูการเปนหนวยบริการที่มีความเปนเลิศเฉพาะทาง
(Excellence Center) ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง/ชํานาญ (Specialist) ที่นําหลักการบริหารจัดการความรู
(Knowledge Management) มาใชเปนแนวทางการดําเนินงานซึ่งในปงบประมาณ 2556 ผูบริหารระดับสูง
กรมสุขภาพจิต ไดมอบนโยบายการพัฒนาสูความเปนเลิศ โดยมุงเนนพัฒนาในหนวยงานที่มีความพรอม
6 หนวยงาน คือ Excellence center ดานเด็ก 4 หนวยงาน คือ สถาบันราชานุกูล/สถาบันสุขภาพจิตเด็ก
และวัยรุนราชนครินทร/สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร/โรงพยาบาลยุวประสารทไวทโยปถัมภ และ
ดานการบําบัด /รัก ษา 1 หนวยงานคือ สถาบัน จิต เวชศาสตรส มเด็จเจาพระยา และดานนิติจิต เวช 1
หนวยงาน คือ สถาบันกัลยาณราชนครินทร
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร จึงไดจดั ทําโครงการพัฒนาหนวยงานที่มีความเปนเลิศเฉพาะ
ทาง ใหมีกจิ กรรม/โครงการ/งานวิจัย ครอบคลุม 7 มิติ ไดแก 1. Medical service center มีความเปนเลิศ
ในการบริการสุขภาพจิตและจิตเวช 2. Training center เปนแหลง/ศูนยกลางการศึกษาและฝกอบรม 3.
Research and development center มีความเชี่ยวชาญในงานวิจัยและพัฒนา 4. Referral center เปน
แหลงรับสงตอผูปวย 5. Reference center เปนแหลงอางอิงขอมูลทางวิชาการ 6. Database and network
มีฐานขอมูลเชิงวิชาการ/เครือขายในความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของตน 7. National body and Policy
advocacy มีสวนรวมในการกําหนดนโยบายของประเทศในประเด็นที่เกี่ยวของกับความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางของตนการพัฒนาองคการ เปนวิธีหนึ่งในการปรับองคการ เพื่อใหมีความเปนเลิศ ในดานตางๆ ซึ่งมี
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วัตถุประสงคหลักคือ กอใหเกิดความรูส ึกรัก สามัคคี และทัศนคติที่ดตี อ กันภายในหมูคณะ อันจะสงผล
โดยตรงตอการปรับปรุง พัฒนางานบริการของสถาบันฯ
ศู น ย พั ฒ นาคุ ณ ภาพ สถาบั น พั ฒ นาการเด็ ก ราชนคริ น ทร จึ ง ได จั ด ทํ า โครงการอบรมเชิ ง
ปฏิบัติการพัฒนาองคการ และพัฒนาความรู ทักษะการวิจัยขึ้นเพื่อใหสามารถบรรลุตามเปาหมายของ
สถาบันฯ
วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาหนวยงานใหมีความเปนเลิศเฉพาะทางในงานบริการ / วิชาการดานสุขภาพจิตและ
พัฒนาการเด็ก
ผลการดําเนินโครงการ / และผลลัพธที่ไดจากการดําเนินงาน
1. ประชุมคณะทํางานเพื่อพัฒนาหนวยงานสูความเปนเลิศเฉพาะทาง (Excellence center)
12 ครั้ง
2. สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร ผานการประเมินตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาหนวยบริการจิตเวชในสังกัดกรมสุขภาพจิตใหมีความเปนเลิศเฉพาะทาง
(Excellence center) ในระดับ 5
การวิเคราะหผลการดําเนินงาน (เชิงคุณภาพ)
จัดทําโครงการพัฒนาหนวยงานทีม่ ีความเปนเลิศเฉพาะทาง ใหมีกจิ กรรม/โครงการ/งานวิจัย
ครอบคลุม 7 มิติ ดังนี้
1. Medical service center มีความเปนเลิศในการบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
1.1 มีการกําหนดนโยบายอยางชัดเจนในการพัฒนา Excellence center
1.2 มีแผน/กิจกรรม/โครงการที่พัฒนาสู Excellence center
1.3 กําหนดตัวชี้วดั ของหนวยงานในประเด็นความเปนเลิศ (Outcome)
1.4 มีมาตรฐานการดูแลผูปวยตามมาตรฐาน Excellence center 14 ขอ
2. Training center เปนแหลง/ศูนยกลางการศึกษาและฝกอบรม
2.1 มีการพัฒนาบุคลากรในความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของหนวยงาน
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2.2 มีหลักสูตร (แผนการสอน คูม อื ผูเขารับการอบรม สือ่ ประกอบการอบรม) ที่เกี่ยวของกับ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะของหนวยงานอยางนอย 1 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรคัดกรอง
ประเมินและสงเสริมพัฒนาการเด็กดวยเครือ่ งมือ Thai Development Skills Inventory: TDSI
2.3 เปนศูนยฝกอบรม และมีทะเบียนเครือขายการอบรม วิทยากร ผูเขารับการอบรม และ
หนวยงานที่เกี่ยวของในประเทศ
3. Research and development center มีความเชี่ยวชาญในงานวิจัยและพัฒนา
3.1 มีแผนการวิจัยในประเด็นความเชี่ยวชาญเฉพาะของหนวยงาน
3.2 มีแผนพัฒนาบุคลากรในหนวยงานดานการวิจัยในประเด็นความเชี่ยวชาญเฉพาะของ
หนวยงาน
3.3 มีคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
3.4 มีผลงานวิจัย/เทคโนโลยี/นวัตกรรมในประเด็นความเชี่ยวชาญเฉพาะของหนวยงานที่
ดําเนินการในปงบประมาณ 2556/นําเสนองานวิจัยและตีพิมพอยางนอย 1 เรื่อง ใน
ระดับประเทศ ไดแก Effect of Using Child Development Handbook: Birth to Age 5, Parent
Version นําเสนอใน การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่ 12 ประจําป 2556 และ
ผลของโปรแกรมการรักษาแบบเขมขนตอระดับสติปญญาในเด็กกลุมออทิสติก ตีพิมพใน
วารสารสุขภาพจิตแหงประเทศไทย ปที่ 21 ฉบับที่ 2 ป 2556
3.5 มีผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรในหนวยงานดานการวิจัยโครงการอบรมเชิง
ปฏิบตั ิการ เทคนิคการสอนและการจัดทําสือ่ การสอนเพือ่ พัฒนาสูก ารวิจัยในชัน้ เรียน
4. Referral center เปนแหลงรับสงตอผูปวย
4.1 มีหนวยงาน/ผูรับผิดชอบที่รับผิดชอบดานการสงตอและรับผูปวย
4.2 แผนการพัฒนาระบบการสงตอผูปวย (Referral center)
4.3 มีขอ มูลพื้นฐานของการรับสงผูปวยตามความเชีย่ วชาญเฉพาะทางในหนวยงานของตนเอง
5. Reference center เปนแหลงอางอิงขอมูลทางวิชาการ มีองคความรูที่ถูกนําไปใชอางอิงทางวิชาการใน
งานสุขภาพจิตและจิตเวชของหนวยงานในงานวิจัยหรือการนําไปใชในการขยายผลของโครงการตางๆใน
เครือขายในหรือนอกระบบบริการสาธารณสุข
6. Database and network มีฐานขอมูลเชิงวิชาการ/เครือขายในความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของตน
มีฐานขอมูลทางวิชาการในความเชี่ยวชาญเฉพาะของหนวยงานในคลังความรูที่เชื่อมตอกับกรม
7. National body and Policy advocacy มีสวนรวมในการกําหนดนโยบายของประเทศในประเด็น ที่
เกี่ยวของกับความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของตนมีก ารพัฒนาคูมือประเมินและชวยเหลือเด็ก พัฒนาการ
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ลาชาวั ยแรกเกิด -5 ป (TDSI) และบูรณาการเครื่อ งมือ TDSIและเครื่อ งมือ อื่น ๆเพื่อ พัฒนาใหเปน
พัฒนาการ 56 สําหรับใชคัดกรองพัฒนาการเด็กทั่วประเทศ
งบประมาณทีใ่ ชในการดําเนินโครงการ
30,000 บาท
ปญหาและอุปสรรค / การวางแผนการดําเนินงานในขั้นตอไป
ดําเนินกิจกรรมการพัฒนาหนวยงานใหมีความเปนเลิศเฉพาะทางอยางตอเนือ่ ง
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ชือ่ โครงการ

โครงการพัฒนาหนวยงานสูความเปนเลิศเฉพาะทาง ปงบประมาณ 2556

ผูรบั ผิดชอบ

ศูนยพัฒนาคุณภาพ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร

ยุทธศาสตรที่ 4
ความเปนมาและความสําคัญ
กรมสุขภาพจิต มุงพัฒนาสถานบริการใหมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับและเปนศูนยกลางการพัฒนางาน
บริการและวิชาการดานสุขภาพจิตและจิตเวช ทั้งในระดับประเทศและในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต ทั้งนี้ กรมสุขภาพจิต ไดกําหนดยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาความเปนเลิศทางดานบริการสุขภาพจิต
และจิตเวช เพื่อใหการบริการสุขภาพจิตมีคุณภาพมาตรฐานในการบําบัด รักษา และฟนฟูสมรรถภาพ เปน
ศูนยกลางของการพัฒนาขีดความสามารถในการบําบัด รักษา และฟนฟูสมรรถภาพทางจิตเวช ศูนยฝก อบรม
ดูงานของบุคลากรทางการแพทย/สาธารณสุขดานสุขภาพจิตและจิตเวช รวมทั้งมอบใหทุกหนวยในสังกัด
กรมสุขภาพจิต มี Road Map ของการพัฒนาเพื่อมุงสูการเปนหนวยบริการที่มีความเปนเลิศเฉพาะทาง
(Excellence Center) ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง/ชํานาญ (Specialist) ที่นําหลักการบริหารจัดการความรู
(Knowledge Management) มาใชเปนแนวทางการดําเนินงานซึ่งในปงบประมาณ 2556
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทรเปนหนวยงานในกรมสุขภาพจิตที่กําหนดความเปนเลิศ
ดานเด็กพัฒนาการลาชา จึงไดจดั ทําโครงการพัฒนาหนวยงานสูความเปนเลิศเฉพาะทาง
ปงบประมาณ 2556 โดยไดรับงบประมาณสนับสนุนจากกรมสุขภาพจิต เงินบํารุง และงบอื่นๆ ใหมี
กิจกรรม/โครงการ/งานวิจัย ครอบคลุม 7 มิติ ไดแก 1. Medical service center มีความเปนเลิศในการ
บริการสุขภาพจิตและจิตเวช 2. Training center เปนแหลง/ศูนยกลางการศึกษาและฝกอบรม 3.
Research and development center มีความเชี่ยวชาญในงานวิจัยและพัฒนา 4. Referral center เปน
แหลงรับสงตอผูปวย 5. Reference center เปนแหลงอางอิงขอมูลทางวิชาการ 6. Database and
network มีฐานขอมูลเชิงวิชาการ/เครือขายในความเชีย่ วชาญเฉพาะทางของตน 7. National body and
Policy advocacy มีสวนรวมในการกําหนดนโยบายของประเทศในประเด็นทีเ่ กี่ยวของกับความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทางของตน มีการติดตามผลการปฏิบัตงิ านโดยศูนยพัฒนาคุณภาพ
วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาหนวยงานใหมีความเปนเลิศเฉพาะทางในงานบริการ / วิชาการดานเด็กพัฒนาการ
ลาชา
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ผลการดําเนินโครงการ / และผลลัพธที่ไดจากการดําเนินงาน
3. โครงการโรงเรียนผูปกครอง จัดทําคูม ือการนวดเพือ่ กระตุนพัฒนาการและประสาทสัมผัส
ผลการดําเนินงาน
เชิงปริมาณ
จัดทําคูม ือ 1 ฉบับ จัดทํา VDO 1 เรื่อง
เชิงคุณภาพ
คูมอื และ VDO การนวดเพือ่ กระตุนพัฒนาการและประสาทสัมผัส
4. โครงการพัฒนาทักษะสังคมสําหรับเด็กพิเศษทางการเรียนรูแ ละสติปญญา
ผลการดําเนินงาน
เชิงปริมาณ
- ไดรายชื่อผูปวย จํานวน 12 รายเพือ่ เขารวมโครงการพัฒนาทักษะสังคม สําหรับ
เด็กพิเศษทางการเรียนรูและสติปญญา
- ดําเนินการจัดซือ้ อุปกรณ/สือ่ สําหรับสงเสริมพัฒนาการและจัดกิจกรรม โครงการ
พัฒนาทักษะสังคมสําหรับเด็กพิเศษทางการเรียนรูและสติปญญาจํานวน 13 ราย
- กิจกรรมเรียนรูทักษะสังคมนอกสถานที่ 5 ครั้ง/ 13 คน
- คาจางครูพี่เลี้ยง จํานวน 3 คน
- สรุปผลโครงการพัฒนาทักษะสังคมสําหรับเด็กพิเศษทางการเรียนรูและ สติปญญา
และจัดพิมพรูปเลมจํานวน 1 เลม
5. โครงการจัดตั้งคลินิกพิเศษสําหรับรักษาผูปวยเด็กดวยแนวคิด NDT (Special clinic NDT center)
ผลการดําเนินงาน
เชิงปริมาณ
- สรุปเนื้อหาการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร1 เลม จัดบรรยาย 1 เรื่อง วันที่ 3 เม.ย. 2556
- ถอดบทเรียนเรือ่ ง แนวคิด NDT เพื่อการรักษาเด็กพัฒนาการลาชาสถาบันพัฒนาการ
เด็กราชนครินทรจํานวน 1 ครั้ง
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- จัดทําคลินิกพิเศษโดยใชเทคนิค NDT จํานวน 1 คลินิก
จัดอบรม 1 ครั้ง จํานวน 30 คน สํารวจ,รวบรวมอุปกรณ วัสดุที่ตอ งใช ในคลินกิ
NDTเพื่อทําบันทึกขออนุมัติจดั ซือ้
เชิงคุณภาพ
- ไดแนวคิดในการบรรยายเรื่อง NDT Early Interventionสําหรับผูปวยเด็กที่

มี

ปญหาพัฒนาการลาชาและเผยแพรใหกับเจาหนาที่สถาบันฯ
- แนะนําคลินิก NDT สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทรใหกับผูปกครองและ

ได

แผนผังการเขารับบริการใหกับผูรับบริการ
4. การวินิจฉัยภาวะออทิสติกโดยใช ADOS – 2
ผลการดําเนินงาน
เชิงปริมาณ
- รางและแปลเครื่องมือการวินิจฉัยADOS-2เปนภาษาไทย จํานวน 1 ฉบับ
- ไดเครื่องมือประเมินภาวะออทิสติก ADOS-2 ฉบับภาษาไทย

จากบริษัท WPS

จํานวน 1 ฉบับ
เชิงคุณภาพ
- ทบทวนขอมูลในการวินิจฉัยดวย ADOS G ตั้งแต ป 2548 - 2555 เพื่อจัดทําขอมูล
พื้นฐานในการวิจัย
- ดําเนินการขอลิขสิทธิ์ในการปรับและแปลเครือ่ งมือประเมินภาวะออทิสติก ADOS-2
ฉบับภาษาไทยจากบริษัท WPS โดยดําเนินการประชุมเพือ่ นําเสนอโครงรางการปรับ
และแปลเครื่องมือประเมินภาวะ ออทิสติก ADOS-2 รวมกับ Catherine Lord และทีม
วิจัยของ WPS ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
5. หลักสูตรการอบรมเรื่องการใชเครือ่ งมือวินิจฉัยภาวะออทิสติก ADOS -2
ผลการดําเนินงาน
เชิงปริมาณ
- ทบทวนเอกสารวิชาการไดเอกสารทางวิชาการ เพื่อนํามาจัดทําหลักสูตร
- จัดเตรียมอุปกรณ ของเลน ในการวินิจฉัยเพือ่ ใชในการสอน จํานวน 1 ครั้ง/ 1 ชุด
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- จัดทํารางหลักสูตรการอบรมเรือ่ งการใชเครือ่ งมือวินจิ ฉัยภาวะออทิสติก ADOS -2
1 ฉบับ
- ไดหลักสูตรการอบรมเรือ่ งการใชเครื่องมือวินิจฉัยภาวะออทิสติก ADOS -2 จํานวน
1 ฉบับ
6. โครงการละครและดนตรีบําบัดสําหรับเด็กพัฒนาการลาชา
ผลการดําเนินงาน
เชิงปริมาณ
- อบรมบุคลากรสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทรและผูดแู ลเด็กทีม่ ีพัฒนาการลาชา
วันที่ 18-20 กุมภาพันธ 2556 จํานวน 25 คน
- บริการคลินิกละครและดนตรีบําบัดใหบริการผูปวยเด็กพัฒนาการลาชาจํานวน 1,469
ราย
- จัดกิจกรรม Summer camp “เสริมฝนปน ละคร” แกเด็กพัฒนาการลาชา วันที่ 2529 มีนาคม 2556 จํานวน 24 คน
- วิเคราะหและสรุปผลการดําเนินงานระยะ 3 เดือน จํานวน 1 ครั้ง/ 25 ราย
7. โครงการประชุมคณะทํางานเพื่อพัฒนาหนวยงานสูความเปนเลิศเฉพาะทาง (Excellence
center )
ผลการดําเนินงาน
เชิงปริมาณ
- ประชุมคณะทํางานเพื่อพัฒนาหนวยงานสูความเปนเลิศเฉพาะทาง (Excellence center) 12
ครั้ง
8. หลักสูตรการประเมินและสงเสริมพัฒนาการเด็กอายุแรกเกิดถึง 5 ป
ผลการดําเนินงาน
เชิงปริมาณ
- จัดทําสือ่ การสอนหลักสูตรการประเมินและสงเสริมพัฒนาการเด็ก
อายุแรกเกิดถึง 5 ป 1 เรื่อง
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9. โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการเทคนิคการสอนและการจัดทําสือ่ การสอนเพือ่ พัฒนา
สูการวิจัยในชั้นเรียน
ผลการดําเนินงาน
เชิงปริมาณ
- ดําเนินการเขียนโครงการ 1 ครั้ง
- ดําเนินการขออนุมัตโิ ครงการ
- ดําเนินการจัดอบรม 1 ครั้ง
- ดําเนินการเขียนโครงรางการวิจัยในชัน้ เรียน 2 เรื่อง
- จัดทําเครื่องมือวิจัยเรื่องศึกษาผลประสิทธิภาพของคูมอื การสอนเด็กทีม่ ีปญหา
ทางการเรียนรู 1 ครั้ง
- เก็บรวบรวมขอมูล 1 ครั้ง
- วิเคราะหขอมูล 1 ครั้ง
- จัดทํารูปเลม 1 เลม
10. โครงการพัฒนาศักยภาพผูปกครองในการประดิษฐอุปกรณสงเสริมพัฒนาการ
ผลการดําเนินงาน
เชิงปริมาณ
- จัดทําโครงการเพื่อขออนุมตั ิ 1 ครั้ง
- จัดเตรียมวัสดุในการดําเนินโครงการจัดอบรมโครงการรุนที่ 2 แกผูปกครอง จํานวน
15 คนและประดิษฐอุปกรณสงเสริมพัฒนาการจํานวน 45 ชิ้นประเมินผลโครงการรุน
ที่ 2 วันที่ 6-8 กุมภาพันธ 2556
- สรุปผลการดําเนินโครงการในระยะแรก จัดทําคูมอื การประดิษฐอปุ กรณสงเสริม
พัฒนาการจํานวน 1 เลม
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11. พัฒนาโปรแกรมสงเสริมพัฒนาการเด็ก
ผลการดําเนินงาน
เชิงปริมาณ
- จัดเตรียมเนือ้ หา/รูปภาพสําหรับจัดทําโปรแกรมสงเสริม 1 เลม
- ดําเนินการพัฒนาโปรแกรมสําหรับสงเสริมพัฒนาการเด็ก เพือ่ ใชใน
โรงพยาบาลและสงตอขอมูลใหกบั โรงพยาบาลเครือขายจํานวน 1 ครั้ง
- ทดลองใชโปรแกรม 1 ครั้ง
- สรุปผลโครงการพัฒนาโปรแกรมสงเสริมพัฒนาการเด็ก 1 เลม
12. โครงการพัฒนาระบบบริการงานสุขภาพจิตและพัฒนาการเด็กสําหรับเครือขาย
สาธารณสุขในจังหวัดเชียงใหม
ผลการดําเนินงาน
เชิงปริมาณ
- ประชุมคณะทํางานเพือ่ ชี้แจงแนวทางการดําเนินโครงการ วันที่ 23 เมษายน 2556
จํานวน 12 คน
- ประชุมตัวแทนผูปฏิบตั ิงานเครือขายสาธารณสุขในจังหวัดเชียงใหมเพือ่ ประเมินความ
พรอมในการปฏิบัติงานและชี้แจงแนวทางการดําเนินงาน 1ครั้ง จํานวน 50 คน
- นิเทศติดตามงานดานพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กในพื้นที่จังหวัดเชียงใหมรวมกับ
การชี้แจงแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานดานพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กใน
อําเภอ ตางๆ(14แหง) ดังนี้ แมอาย ฝาง ไชยปราการ เวียงแหง เชียงดาว พราว
สะเมิง แมแตง แมริม ดอยสะเก็ด สันกําแพง แมออน สันทราย หางดง
- นิเทศติดตามงานดานพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กในพื้นที่จังหวัดเชียงใหมรวมกับ
การชี้แจงแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานดานพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กใน
รพช.อําเภอ ตางๆ(10 แหง) ดังนี้ สันปาตอง ดอยหลอ จอมทอง ฮอด ดอยเตา อม
กอย แมแจม แมวาง สารภี กัลยานิวัฒนา
- ไดสรุปผลการดําเนินโครงการพัฒนาระบบบริการงานสุขภาพจิตและพัฒนาการเด็ก
สําหรับเครือขายสาธารณสุขในจังหวัดเชียงใหม จํานวน 1 ฉบับ
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13. การอบรมผูดแู ลผูพิการ ผูบกพรองทางสติปญญาและเด็กพัฒนาการลาชาในศูนย
ฟนฟูสมรรถภาพผูพกิ ารและผูส ูงอายุในชุมชน
ผลการดําเนินงาน
เชิงปริมาณ
- จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการ การดูแลผูบกพรองทางสติปญญาและเด็กพัฒนาการลาชาใน
ชุมชน แกบุคลากรสาธารณสุขและเจาหนาที่ศนู ยฟนฟูสมรรถภาพผูพิการและ
ผูสูงอายุในชุมชน จํานวน 2 ครั้ง วันที่ 19-20 กันยายน 2556จํานวน 26 คน และ
วันที่ 25-27 กันยายน 2556 จํานวน 52 คน
เชิงคุณภาพ
- เกิดระบบการดูแลติดตามและฟนฟูสมรรถภาพผูพกิ ารและผูบกพรองทางสติปญญา
และเด็กพัฒนาการลาชาในศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูพกิ ารและผูสูงอายุในชุมชนและมี
คูมอื การดูแลเด็กพิเศษแบบไมงอใคร ซึ่งเปนคูม อื ทีผ่ ูดูแลเด็กในชุมชน ผูปกครอง
สามารถนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ
14. การศึกษาและพัฒนาระบบการคัดกรองเด็กทีม่ ีพัฒนาการทางสติปญญาลาชา
ผลการดําเนินงาน
เชิงปริมาณ
- ทบทวนวรรณกรรม
- รางเครื่องมือในการวิจัย
- แบบสอบถามเกี่ยวกับปญหาการดําเนินการทดสอบเชาวนปญญาและการ
ประสานงานเพื่อเขารับการตรวจทางการแพทย 2.2แบบทดสอบความรูเกี่ยวกับ
เชาวนปญญาและการทดสอบดวยแบบประเมินเชาวนปญ
 ญาฯ3.สงผูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา(ธันวาคม 2555)
- สนทนากลุม (Focus Group) เพื่อสรุปและอภิปรายผลการพัฒนาระบบ จํานวน 1
ครั้ง/ 31 คน
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- ดําเนินการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับปญหาในการดําเนินงานคัด
กรองและการใชเครื่องมือเพือ่ คัดกรองเด็กทีม่ ีพัฒนาการทางสติปญญาลาชาและ
สรุปผลการวิจัย 1 ครั้ง
- จัดทํารายงานการวิจัย จํานวน 1 ฉบับ
15. วิจัยผลสัมฤทธิข์ องการใชธาราบําบัด
ผลการดําเนินงาน
เชิงปริมาณ
- ประชุม วางแผน ทบทวนวรรณกรรม เตรียมความพรอมในการจัดเก็บขอมูลการ
รักษาในการใชธาราบําบัด แบบฟอรม การประเมินโปรแกรมการออกกําลังกายเพือ่
เพิ่มความแข็งแรง และเริ่มเตรียมเก็บขอมูลตามตัวแปรที่ตองการประเมิน ตาม
แผนการวิจัย เก็บรวบรวมขอมูล
- เก็บขอมูลในการใหโปรแกรมการรักษาธาราบําบัดในเด็กสมองพิการ จํานวน 5
ราย ประเมินผลความกาวหนาและบันทึกติดตามผลตอเนื่องจํานวน 8 ครั้ง/ราย
- เริ่มเก็บขอมูลในการใหโปรแกรมการรักษาธาราบําบัดในเด็กสมองพิการ
ประเมินผลความกาวหนาเปนชวงๆเก็บขอมูลและบันทึกติดตามผลตอเนือ่ ง
จํานวน 8 ครั้ง
- วิเคราะหขอมูลและอภิปรายผล จํานวน 1 ชุด
- สรุปผลงานวิจัย / จัดทํารูปเลม จํานวน 1 ชุด
16. ประสิทธิผลของการใช Snoezelen ลดภาวะtactile defensiveness ในเด็กออทิสติก
ผลการดําเนินงาน
เชิงปริมาณ
- ทบทวนวรรณกรรม
- ประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อกําหนดกรอบวิจัยและสรางโปรแกรม Snoezelen
- ประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อปรับแกโปรแกรม Snoezelen
- จัดซือ้ เครือ่ งมือประเมินพัฒนาการกลามเนื้อมัดเล็ก มัดใหญ (Bruininks-Oseretsky
Test of motor Proficiency 2nd Edition(BOT-2 )
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- ดําเนินการทดลองใชโปรแกรม Snoezelen และวัดผลกอนการทดลอง 3 เดือน (12
อาทิตย/24 ครั้ง /ครั้งละ 45 นาที )
- จัดประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารถายทอดความรูเรื่องโปรแกรม Snoezelen 1 ครั้ง แก
บุคลากรภายในสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร วันที่ 16 กันยายน 2556 จํานวน
20 คน
- เผยแพรและตีพิมพงานวิจัย 1 เรื่อง จํานวน 50 ฉบับ
17. โครงการพัฒนาฐานขอมูลการติดตามผูปวยสําหรับโรงพยาบาลเครือขาย
ผลการดําเนินงาน
เชิงปริมาณ
- ไดคุณสมบัติของโปรแกรม และไดขั้นตอนการดําเนินงาน
- จัดจางโปรแกรมเมอร Design และพัฒนาระบบฐานขอมูลการติดตามผูปวยสําหรับ
โรงพยาบาลเครือขาย และทดลองระบบ
- ทดลองระบบ/Training 1 ครั้ง
- ติดตามปรับปรุง จํานวน 1 ครั้ง
18. โครงการพัฒนาวารสารวิชาการนานาชาติดานสุขภาพจิตและพัฒนาการเด็ก
ผลการดําเนินงาน
เชิงปริมาณ
- พิมพ และ แกไขบทความ ในวารสารจํานวน 1 ฉบับ
- เชาเครือ่ งพิมพ 1 เครื่อง
- จัดพิมพวารสาร CDMH เชาเครื่องพิมพ พัฒนาเว็บไซตวารสาร
- ประชุม International Meeting CDMH เพื่อการวางแผนพัฒนาวารสารเขาสูฐานขอมูล
TCI and ACI ในวันที่ 27-28 กุมภาพันธ 2556
- ดําเนินงานพัฒนา เวบไซตวารสารวิชาการนานาชาติสคู วามพรอม สูฐานขอมูล ACI,
Scopus ,ไดWeb site And data base www.ricd.go.th/cdmh
- จัดซือ้ วัสดุในโครงการ
- พัฒนาบุคลากรดานการใช ภาษาอังกฤษทํางานวารสารนานาชาติ
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19.โครงการพัฒนาโมเดลความรูทักษะและสมรรถนะ และเสนทางการพัฒนาบุคลากร
มุงสูความเปนเลิศ
ผลการดําเนินงาน
เชิงปริมาณ
- จัดประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารเพื่อพัฒนาโมเดลความรูทักษะและสมรรถนะ และเสนทาง
การพัฒนาบุคลากรมุงสูความเปนเลิศใหแกบุคลาการภายในสถาบันพัฒนาการเด็ก
ราชนครินทร ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2556จํานวน 115 คน และไดโมเดลความรูทักษะ
และสรรถนะ 1 โมเดล
การวิเคราะหผลการดําเนินงาน (เชิงคุณภาพในภาพรวม)
ผานเกณฑการประเมินตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการพัฒนาหนวยบริการจิตเวชใน
สังกัดกรมสุขภาพจิตใหมีความเปนเลิศเฉพาะทาง (Excellence center)ในระดับ 5 ตาม 7 มิตดิ ังนี้
1. Medical service center มีความเปนเลิศในการบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
1.1 มีการกําหนดนโยบาย สือ่ สารการพัฒนา Excellence center แกบุคลากร
1.2 มีแผน / กิจกรรม / โครงการที่พัฒนาสู Excellence center ป 2556
1.3 กําหนดตัวชี้วดั ของหนวยงานในประเด็นความเปนเลิศ (Outcome)
1.4 มีมาตรฐานการดูแลผูปวยดานการดูแลเด็กพัฒนาการลาชาตามมาตรฐาน Excellence center
14 ขอ
2. Training center เปนแหลง/ศูนยกลางการศึกษาและฝกอบรม
2.1 มีการพัฒนาบุคลากรในความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของหนวยงาน
2.2 มีหลักสูตร (แผนการสอน คูมอื ผูเขารับการอบรม สือ่ ประกอบการอบรม) ที่เกี่ยวของกับ
ความ เชี่ยวชาญเฉพาะของหนวยงานอยางนอย 1 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรคัดกรอง ประเมินและ
สงเสริม พัฒนาการเด็กดวยเครื่องมือ Thai Development Skills Inventory: TDSI
2.3 เปนศูนยฝกอบรม และมีทะเบียนเครือขายการอบรม วิทยากร ผูเขารับการอบรม และ
หนวยงานที่เกี่ยวของในประเทศในฐานขอมูลเครือขาย
3. Research and development center มีความเชี่ยวชาญในงานวิจัยและพัฒนา
3.1 มีแผนการวิจัยในประเด็นความเชีย่ วชาญเฉพาะของหนวยงาน จํานวน 6 เรื่องไดแก
1.โครงการบูรณาการพัฒนาการเด็กลานนา (LCDIP:Lanna Child Development
Integration Project)
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2. การสงเสริมความรู ทัศนคติและทักษะครูโรงเรียนประถมในการดูแลพฤติกรรมและ
การใชยาในเด็กโรคสมาธิสนั้
3. การพัฒนาหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร เรื่อง การบําบัดความคิดและพฤติกรรมแก
ผูดแู ลเด็กพัฒนาการลาชาทีม่ ีภาวะซึมเศราสําหรับพยาบาลวิชาชีพในภาคเหนือ
4. วิจัยผลสัมฤทธิข์ องการใชธาราบําบัด
5. ประสิทธิผลของการใช Snoezelen ลดภาวะ tactile defensiveness ในเด็กออทิสติก
6. การศึกษาและพัฒนาระบบการคัดกรองเด็กที่มีพัฒนาการทางสติปญญาลาชา
3.2 มีแผนพัฒนาบุคลากรในหนวยงานดานการวิจัยในประเด็นความเชี่ยวชาญเฉพาะของ
หนวยงาน
3.3 มีคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
3.4 มีผลงานวิจัย/เทคโนโลยี/นวัตกรรมในประเด็นความเชี่ยวชาญเฉพาะของหนวยงานที่
ดําเนินการ ในปงบประมาณ 2556/นําเสนองานวิจัยและตีพิมพอยางนอย 1 เรื่อง ในระดับประเทศ ไดแก
Effect of Using Child Development Handbook: Birth to Age 5, Parent Version นําเสนอในการประชุม
วิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่ 12 ประจําป 2556 และผลของโปรแกรมการรักษาแบบ เขมขนตอ
ระดับสติปญญาในเด็กกลุม ออทิสติก ตีพิมพในวารสารสุขภาพจิตแหงประเทศไทย ปที่ 21 ฉบับที่ 2 ป
2556
3.5 มีผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรในหนวยงานดานการวิจัยโครงการอบรมเชิง
ปฏิบตั ิการ
เทคนิคการสอนและการจัดทําสือ่ การสอนเพือ่ พัฒนาสูก ารวิจัยในชัน้ เรียน
4. Referral center เปนแหลงรับสงตอผูปวย
4.1 มีหนวยงาน/ผูรับผิดชอบที่รับผิดชอบดานการสงตอและรับผูปวย
4.2 มีแผนการพัฒนาระบบการสงตอผูปวย (Referral center) โดยพัฒนาโปรแกรมการสงตอแบบ
2 ทาง
4.3 มีขอ มูลพื้นฐานของการรับสงผูปวยตามความเชีย่ วชาญเฉพาะทางในหนวยงานของตนเอง
5. Reference center เปนแหลงอางอิงขอมูลทางวิชาการ
มีองคความรูที่ถกู นําไปใชอางอิงทางวิชาการในงานสุขภาพจิตและจิตเวชของหนวยงานใน
งานวิจัยหรือการนําไปใชในการขยายผลของโครงการตางๆในเครือขายในหรือนอกระบบบริการ
สาธารณสุขไดแกเครื่องมือประเมินพัฒนาการ TDSI
พัฒนาวารสารวิชาการนานาชาติดานสุขภาพจิตและพัฒนาการเด็ก International Journal of
Child Development and Mental Health เพื่อไปสูฐ านขอมูล TCI ,ACI (มีขอบเขตดานระยะเวลาอยางนอย
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3 ป เริ่มดําเนินการป 2556) จัดทําวารสารวารสารวิชาการนานาชาติ จํานวน 2 ฉบับ จัดทํา website
เปนภาษาอังกฤษคือ www.ricd.go.th/cdmh ประชุมพัฒนาความรวมมือในการจัดทําวารสาร พัฒนา
บุคลากรในการพิจารณาบทความดวยการฝกอบรม และพัฒนาบุคลากรในการอานบทความ
ภาษาอังกฤษ
6. Database and network มีฐานขอมูลเชิงวิชาการ/เครือขายในความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของตน
มีฐานขอมูลทางวิชาการในความเชี่ยวชาญเฉพาะของหนวยงานในคลังความรูที่เชือ่ มตอกับกรม
เปนศูนยสขุ ภาพจิตและพัฒนาการเด็กในพืน้ ที่เขตบริการสุขภาพ ไดแก
1.มีคลังความรูดานพัฒนาการเด็ก www.ricd.go.th/km
2. ฐานขอมูล เพือ่ การคัดกรองและสงเสริมพัฒนาการเด็ก www.thaichilddevelopment.com
และฐานขอมูลการคัดกรองและสงเสริมพัฒนาการเด็ก และฐานขอมูลการติดตามพัฒนาการในกลุม เสี่ยง
Birth Asphyxia และLow Birth Weight www.thaichilddevelopment.com
3. โปรแกรมระบบสงตอขอมูลผูปวยใหสอื่ สารได 2 ทาง
7. National body and Policy advocacy มีสวนรวมในการกําหนดนโยบายของประเทศในประเด็นที่
เกี่ยวของกับความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของตน
มีการพัฒนาคูม ือประเมินและชวยเหลือเด็กพัฒนาการลาชาวัยแรกเกิด -5 ป (TDSI 70 ขอ)
ประกาศใชทั่วประเทศโดยกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแตป 2555 และบูรณาการเครื่องมือ
TDSI และเครื่องมืออืน่ ๆเพือ่ พัฒนาใหเปนเครื่องมือพัฒนาการสําหรับใชกบั เด็กทั่วประเทศ
งบประมาณทีใ่ ชในการดําเนินโครงการ
เงินงบประมาณ 1,800,000 บาท
ปญหาและอุปสรรค
การวางแผนการดําเนินงานในขั้นตอไป
จัดทําแผน/โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาหนวยงานใหมคี วามเปนเลิศเฉพาะทางดาน
เด็กพัฒนาการลาชาป 2557
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ชือ่ โครงการ

โครงการจัดหารถเข็นและอุปกรณการแพทยสําหรับเด็กและคนพิการ RICD
Wheelchair Project ( RICD ; Rajanagarindra Institute of Child Development )

ผูรบั ผิดชอบ

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

ยุทธศาสตรที่

4,1

ความเปนมา และความสําคัญ
ในป พ.ศ. 2543 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ไดรับบริจาครถเข็นและอุปกรณทางการแพทยอื่นๆ จากองคกรการกุศลจากตางประเทศ และไดจัดทํา
เปนโครงการจัดหาอุปกรณชวยเหลือผูพิการโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเด็กพิการและคนพิการมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี สามารถชวยเหลือตนเองในการเคลื่อนไหว รวมถึงการสนับสนุนดานการศึกษาและการสงเสริม
พัฒนาการเด็กพิการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทรไดขอพระราชทานอนุญาตมอบรถเข็นและปกรณ
การแพทยเพือ่ ชวยเหลือเด็กและผูพิการในสมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาส ราชนครินทร พระกรุณาใหรับเปนอุปกรณพระราชทานสําหรับเด็กและคนพิการ ตอมาเมื่อ
วันที่ 13 กรกฎาคม 2553 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชานุญาต
ใหโครงการจัดหาอุปกรณชวยเหลือผูพิการไปมอบใหประชาชนในพระนามาภิไธย
วัตถุประสงคของโครงการ
1. เพื่อจัดหาอุปกรณสําหรับคนพิการที่มีความเหมาะสมกับความพิการมากที่สดุ
2. เพื่อชวยเหลือเด็กพิการใหมอี ุปกรณสามารถชวยเหลือตัวเองและบรรเทาความเดือดรอนจาก
ความพิการ
3. เพื่อฝกใหคนพิการที่ไดรับอุปกรณแลว สามารถ ใชอุปกรณนั้นได และ เกิดประโยชนสูงสุด
4. เพื่อสงเสริมใหเด็กพิการ สามารถชวยเหลือตัวเองใหมากที่สดุ ตามศักยภาพสูงสุดของตัวเอง
5. เพื่อสงเสริมสุขภาพจิตผูพกิ าร
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ผลการดําเนินโครงการ / และผลลัพธที่ไดจากการดําเนินงาน
จากการดําเนิน งานของโครงการจัด หาอุปกรณชวยเหลือ ผูพิก ารในพระนามาภิไทยสมเด็จพระเทพ
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 ประเทศญี่ปุน
อุปกรณการแพทยที่ไดรับจะถูกขนสงมาทางเรือ ปจจุบันโครงการไดรับอุปกรณแลว จํานวนทั้งหมด 38 ครั้ง
คิดเปนมูลคา 115 ลานบาท คาขนสงในประเทศมากกวา 6 ลานบาท ในแตละครั้งจะไดรับรถเข็น รวมถึง
อุปกรณการแพทยอื่นๆ ดังเชน วอลคเกอร ไมค้ํายัน ไมเทา เกาอี้สุขภัณฑ เกาอี้อาบน้ํา อุปกรณยกตัว
ผูปวย รถจักรยาน 3 ลอ ฟูกนอน จํานวนอุปกรณทั้งหมดมากกวา 15,953 ชิ้น เปนรถเข็น 5,340 คัน
และอุปกรณอื่น 10,613 ชิ้น
ผลสัมฤทธิข์ องโครงการจัดหาและสนับสนุนอุปกรณชวยเหลือผูพิการฯ
จากการดํ าเนิ น งานของโครงการจัด หาและสนับสนุน รถเข็ น และอุปกรณช วยเหลือ ผูพิก ารในพระ
นามาภิไธย สมเด็จ พระเทพรัต นราชสุด า ฯ สยามบรมราชกุม ารี โดยสถาบันพัฒนาการเด็กราชนคริน ทร
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 ครั้ง คิดเปนมูลคา 144 ลานบาท
ผลงานการรับบริจาครถเข็นและอุปกรณทางการแพทย
อุปกรณที่ไดรับบริจาคจากองคกรตางประเทศ ป 2543 ถึง 2556
ลําดับ ป พ.ศ
มูลคา
จํานวนรถเข็น
อุปกรณอนื่ ๆ
รวมจํานวน
(บาท)
(คัน)
(ชิ้น)
1.
254328,292,645
4,196
8,276
12,472
2553
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
สถาบันพัฒนาการเด็กฯไดรับบริจาคอุปกรณตั้งแตป 2543 – 2556 จํานวน 46 ครั้ง มีอุปกรณ
เครื่องชวยความพิก ารจํานวนทั้งหมด 19,885 ชิ้น คิดเปน มูล คาอุปกรณเครื่อ งชวยความพิก าร
144,003,300 บาท
ผลงานการมอบรถเข็น และอุปกรณการแพทยใหกับประชาชน
รายงานอุปกรณที่ไดมอบ ป พ.ศ. 2543 – 2556
ลําดับ
1.
2.
3.
4.

ป พ.ศ.
2543-2553
2554
2555
2556
รวม

จํานวนอุปกรณ
ทั้งหมด
9,719
1,690
2,091
2,980
16,480

รถเข็น
(คัน)
3,874
710
821
1,394
6,799

อุปกรณอื่นๆ
(ชิ้น)
5,135
1,690
1,270
1,586
9,681

ผลการดําเนินงานแจกรถเข็นและอุปกรณเครื่องชวยความพิการ ประจําปงบประมาณ 2556
เดือน
ตุลาคม 2555
พฤศจิกายน 2555
ธันวาคม 2555
มกราคม 2556
กุมภาพันธ 2556
มีนาคม 2556
เมษายน 2556
พฤษภาคม 2556
มิถนุ ายน 2556
กรกฎาคม 2556

รถเข็น
58
21
29
31
60
355
33
57
67
107

อุปกรณอื่นๆ
151
128
72
46
128
371
34
64
39
184

รวม
209
149
101
77
188
726
67
121
106
291
123

สิงหาคม 2556
กันยายน 2556

รวม

72
42
932

55
66
1,338

การแจกอุปกรณในแตละเดือนมีรายละเอียดดังนี้
เดือนตุลาคม 2555 แจกอุปกรณรวมทั้งสิ้น 209 รายการ
สถาบันพัฒนาการเด็กฯไดนํารถเข็นและอุปกรณอื่นๆ ใหกับหนวยงานตาง ๆ ดังนี้
1.จังหวัดเชียงใหม
รถเข็น 23 คัน อุปกรณอนื่ ๆ 20 ชิ้น รวม
2. อบต.บานกลาง อ.สันปาตอง รถเข็น 23 คัน อุปกรณอนื่ ๆ 33 ชิ้น รวม
3. อบต.สันกลาง
รถเข็น คัน อุปกรณอนื่ ๆ 41 ชิ้น รวม
4. ร.พ หัวหิน จ.ประจวบฯ
รถเข็น 4
คัน อุปกรณอนื่ ๆ 32 ชิ้น รวม
5. ร.พ สามรอยยอด จ.ประจวบฯ รถเข็น 1
คัน อุปกรณอนื่ ๆ 12 ชิ้น รวม
6. ร.พ เทศบาล ลําพูน
รถเข็น 2
คัน อุปกรณอนื่ ๆ 12 ชิ้น รวม
7.เยี่ยมบาน(เชียงใหมและลําปาง) รถเข็น 5 คัน อุปกรณอนื่ ๆ 1 ชิ้น รวม

127
108
2,270

43
56
41
36
13
14
6

รายการ
รายการ
รายการ
รายการ
รายการ
รายการ
รายการ

เดือนพฤศจิกายน 2555 แจกอุปกรณรวมทั้งสิ้น 149 รายการ
สถาบันพัฒนาการเด็กฯไดนํารถเข็นและอุปกรณอื่นๆ ใหกับหนวยงานตาง ๆ ดังนี้
1.สถาบันพัฒนาการเด็กฯ
รถเข็น 21
คัน อุปกรณอนื่ ๆ 31 ชิ้น รวม 52 รายการ
2. โรตารี่อุตรดิตถ
รถเข็น - คัน อุปกรณอนื่ ๆ 65 ชิ้น รวม 65 รายการ
3. คณะพยาบาลศาสตร มช. รถเข็น - คัน อุปกรณอนื่ ๆ 32 ชิ้น รวม 32 รายการ
เดือนธันวาคม 2555 แจกอุปกรณรวมทั้งสิ้น 101 รายการ
สถาบันพัฒนาการเด็กฯไดนํารถเข็นและอุปกรณอื่นๆ ใหกับหนวยงานตาง ๆ ดังนี้
1.วันคนพิการ สถาบันพัฒนาการเด็กฯรถเข็น 17 คัน อุปกรณอื่น ๆ 20 ชิ้น รวม
2.รพ.สต.ดอนแกว
รถเข็น 7 คัน อุปกรณอนื่ ๆ 30 ชิ้น รวม
3.มูลนิธอิ นุ ใจ
รถเข็น 2 คัน อุปกรณอนื่ ๆ 5 ชิ้น รวม
4.ร.พ หัวหิน
รถเข็น 1 คัน อุปกรณอนื่ ๆ 17 ชิ้น รวม
5.เยี่ยมบาน(จ.กําแพงเพชร)
รถเข็น 2 คัน อุปกรณอนื่ ๆ 0 ชิ้น รวม

37
37
7
18
2

รายการ
รายการ
รายการ
รายการ
รายการ
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เดือนมกราคม 2556 แจกอุปกรณรวมทั้งสิ้น 77
รายการ
สถาบันพัฒนาการเด็กฯไดนํารถเข็นและอุปกรณอื่นๆ ใหกับหนวยงานตาง ๆ ดังนี้
1.สถาบันพัฒนาการเด็กฯ
รถเข็น 27 คัน อุปกรณอนื่ ๆ 42 ชิ้น รวม 92 รายการ
2.วันคนพิการ (ประตูทาแพ) รถเข็น 3 คัน อุปกรณอนื่ ๆ 3 ชิ้น รวม 6 รายการ
3. ร.พ ปางมะผา จ.มฮส.
รถเข็น 1
คัน อุปกรณอนื่ ๆ 1 ชิ้นรวม
2 รายการ
เดือนกุมภาพันธ 2556 แจกอุปกรณรวมทั้งสิ้น 188 รายการ
สถาบันพัฒนาการเด็กฯไดนํารถเข็นและอุปกรณอื่นๆ ใหกับหนวยงานตาง ๆ ดังนี้
1.สถาบันพัฒนาการเด็กฯ
รถเข็น 59 คัน อุปกรณอนื่ ๆ 63 ชิ้น รวม 112 รายการ
2.คริสเตียนแจหม
รถเข็น 2 คัน อุปกรณอนื่ ๆ 7 ชิ้น รวม 50 รายการ
3.โรตารี่อุตรดิตถ
รถเข็น - คัน อุปกรณอนื่ ๆ 61 ชิ้น รวม 61 รายการ
4.ศูนยยอแซฟ จ.แพร
รถเข็น 9 คัน อุปกรณอนื่ ๆ - ชิ้น รวม 9 รายการ
เดือนมีนาคม 2556 แจกอุปกรณรวมทั้งสิ้น 726 รายการ
สถาบันพัฒนาการเด็กฯไดนํารถเข็นและอุปกรณอื่นๆ ใหกับหนวยงานตาง ๆ ดังนี้
1.สถาบันพัฒนาการเด็กฯ
รถเข็น 45 คัน อุปกรณอนื่ ๆ 34 ชิ้น รวม 79 รายการ
2.ศูนยการศึกษาพิเศษ จ.มฮส รถเข็น 27 คัน อุปกรณอนื่ ๆ 27 ชิ้น รวม 54 รายการ
3.มูลนิธอิ นุ ใจ
รถเข็น 5 คัน อุปกรณอนื่ ๆ 10 ชิ้น รวม 15 รายการ
สถาบันพัฒนาการเด็กฯ รวมกับทีม Joni and Friends ไดนํารถเข็นและอุปกรณอื่นๆ มอบใหกับ
หนวยงานตาง ๆ ดังนี้
4. ร.พ สมุทรปราการ
รถเข็น 101 คัน อุปกรณอนื่ ๆ 114 ชิ้น รวม 215 รายการ
5. สสจ.สมุทรปราการ
รถเข็น 14 คัน อุปกรณอนื่ ๆ - ชิ้น รวม 14 รายการ
6. ร.พ สุรินทร
รถเข็น 68 คัน อุปกรณอนื่ ๆ 126 ชิ้น รวม 194 รายการ
7.จังหวัดเชียงใหม
รถเข็น 95 คัน อุปกรณอนื่ ๆ 60 ชิน้ รวม 155 รายการ
หมายเหตุ ขอ 7 เปนการมอบอุปกรณ ณ สถาบันพัฒนาการเด็กฯ ,สถาบันแมคเคนฯ และ คริสตจักร
โบสถหนึ่ง จังหวัดเชียงใหม
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เดือนเมษายน 2556 แจกอุปกรณรวมทั้งสิ้น 67 รายการ
สถาบันพัฒนาการเด็กฯไดนํารถเข็นและอุปกรณอื่นๆ ใหกับเด็ก/คนพิการและหนวยงานตาง ๆ ดังนี้
1.สถาบันพัฒนาการเด็กฯ
รถเข็น 31 คัน อุปกรณอนื่ ๆ 34 ชิ้น รวม 65 รายการ
2.ชมรมคนพิการวังเหนือ
รถเข็น
2 คัน อุปกรณอนื่ ๆ - ชิ้น รวม 2 รายการ
เดือนพฤษภาคม 2556 แจกอุปกรณรวมทั้งสิ้น 121 รายการ
สถาบันพัฒนาการเด็กฯไดนํารถเข็นและอุปกรณอื่นๆ ใหกับหนวยงานตาง ๆ ดังนี้
1.สถาบันพัฒนาการเด็กฯ
รถเข็น
37 คัน อุปกรณอื่น ๆ 60 ชิ้น รวม 107 รายการ
2.ร.พ หนองจิก จ.ปตตานี
รถเข็น
3 คัน อุปกรณอื่น ๆ 1 ชิ้น รวม
4 รายการ
3.ร.พ. จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทรรถเข็น 10 คัน อุปกรณอื่น ๆ - ชิน้ รวม 10 รายการ
4.ร.พ จิตเวชเลยราชนครินทร รถเข็น
3 คัน อุปกรณอื่น ๆ - ชิน้ รวม
3 รายการ
5.ร.พ คริสเตียนแมสะเรียง
รถเข็น
4 คัน อุปกรณอื่น ๆ 3 ชิน้ รวม
7 รายการ
เดือนมิถนุ ายน 2556 แจกอุปกรณรวมทั้งสิ้น 106 รายการ
สถาบันพัฒนาการเด็กฯไดนํารถเข็นและอุปกรณอื่นๆ ใหกับหนวยงานตาง ๆ ดังนี้
1.สถาบันพัฒนาการเด็กฯ
รถเข็น 23 คัน อุปกรณอนื่ ๆ 17 ชิ้น รวม 40
2.เทศบาลตําบลศรีเตี้ย จ.ลําพูน รถเข็น 2 คัน อุปกรณอื่น ๆ 5 ชิ้น รวม 9
3.มูลนิธอิ นุ ใจ
รถเข็น 7 คัน อุปกรณอนื่ ๆ 17 ชิ้น รวม 24
4.โรตารี่อุตรดิตถ
รถเข็น 35 คัน อุปกรณอนื่ ๆ - ชิ้น รวม 35

รายการ
รายการ
รายการ
รายการ

เดือนกรกฎาคม 2556 แจกอุปกรณรวมทั้งสิ้น 291 รายการ
สถาบันพัฒนาการเด็กฯไดนํารถเข็นและอุปกรณอื่นๆ ใหกับหนวยงานตาง ๆ ดังนี้
1.สถาบันพัฒนาการเด็กฯ
รถเข็น 34 คัน อุปกรณอนื่ ๆ 28 ชิน้ รวม 62
2.ร.พ อบจ.ภูเก็ต
รถเข็น 46 คัน อุปกรณอนื่ ๆ 112 ชิ้น รวม 158
3.ที่วาการอําเภอพราว
รถเข็น 18 คัน อุปกรณอนื่ ๆ 35 ชิ้น รวม 53
4.มูลนิธอิ ุนใจ
รถเข็น 5 คัน อุปกรณอนื่ ๆ 6 ชิ้น รวม 11
5.เยี่ยมบานผูพิการ
รถเข็น 4 คัน อุปกรณอนื่ ๆ 3 ชิ้น รวม
7

รายการ
รายการ
รายการ
รายการ
รายการ
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เดือนสิงหาคม 2556 แจกอุปกรณรวมทั้งสิ้น 127 รายการ
สถาบันพัฒนาการเด็กฯไดนํารถเข็นและอุปกรณอื่นๆ ใหกับหนวยงานตาง ๆ ดังนี้
1.สถาบันพัฒนาการเด็กฯ
รถเข็น 24 คัน อุปกรณอนื่ ๆ 30 ชิน้ รวม
2.มหาวิทยาลัยพะเยา
รถเข็น 17
คัน อุปกรณอนื่ ๆ 9 ชิ้น รวม
3.อบต.มะขุนหวาน อ.สันปาตอง รถเข็น 17
คัน อุปกรณอนื่ ๆ 10 ชิ้น รวม
4.ชมรมคนพิการวังเหนือ
รถเข็น 11
คัน อุปกรณอนื่ ๆ - ชิ้น รวม
5.มูลนิธอิ นุ ใจ
รถเข็น 3
คัน อุปกรณอนื่ ๆ 6 ชิ้น รวม
เดือนกันยายน 2556 แจกอุปกรณรวมทั้งสิ้น 108 รายการ
สถาบันพัฒนาการเด็กฯไดนํารถเข็นและอุปกรณอื่นๆ ใหกับหนวยงานตาง ๆ ดังนี้
1.สถาบันพัฒนาการเด็กฯ
รถเข็น 15 คัน อุปกรณอนื่ ๆ 24 ชิน้ รวม
2. สสจ.สุโขทัย (ร.พกงไกลลาศ) รถเข็น 24 คัน อุปกรณอนื่ ๆ 31 ชิ้น รวม
3. โรงเรียนศรีสังวาลเชียงใหม รถเข็น - คัน อุปกรณอนื่ ๆ 6 ชิน้ รวม
4.เยี่ยมบาน (พะเยา,กทม.)
รถเข็น 3 คัน อุปกรณอนื่ ๆ 5 ชิ้น รวม
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รายการ
รายการ
รายการ
รายการ
รายการ

รายการ
รายการ
รายการ
รายการ

ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. คนพิการไดรับอุปกรณชวยเหลือ และไดรับการฝกใหชวยเหลือตัวเอง
2. ผูพิการมีสขุ ภาพจิตและคุณภาพชีวติ ที่ดขี นึ้
3. สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร สามารถเพิม่ ประสิทธิภาพในการดําเนินการดานการสงเสริม
ปองกัน รักษา และฟน ฟูสมรรถภาพ ในกลุม ผูม ารับบริการไดอยางสมบูรณ และครบวงจร
ขอขอบคุณผูส นับสนุนโครงการ ฯ โดยชวยอนุเคราะหคาใชจายการขนสงอุปกรณทั้งในและตางประเทศ ไดแก
1. บริษัท ไอซีซี อินเตอรเนชั่นแนลจํากัด มหาชน
2. บริษัท Tiger Logistics
3. บริษัท Thai Sport Garment
ขอขอบคุณทีมงานอาสาสมัครสถาบันพัฒนาการเด็กฯ รวมถึงหนวยงานที่เกี่ยวของทุกภาคของประเทศไทย
ภาคเหนือ : สสจ.สุโขทัย โรตารี่อตุ รดิตถ มหาวิทยาลัยพะเยา
ภาคกลาง : สสจ.สมุทรปราการ ร.พ สมุทรปราการ
ภาคอีสาน : ร.พ สุรินทร
ภาคใต : ร.พ อบจ.ภุเก็ต ร.พ หนองจิก จ.ปตตานี
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ภาพการสงมอบอุปกรณเครือ่ งชวยความพิการ

การมอบอุปกรณ รวมกับ สสจ.สุโขทัย

การมอบอุปกรณ รวมกับ มหาวิทยาลัยพะเยา

การมอบอุปกรณ รวมกับ สสจ.สมุทรปราการ
128

การมอบอุปกรณ รวมกับ โรงพยาบาลสุรินทร

การมอบอุปกรณ รวมกับ โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
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ชือ่ โครงการ

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคล

ผูรบั ผิดชอบ

งานสารบรรณ กลุม อํานวยการ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร

ยุทธศาสตรที่

5

ความเปนมาและความสําคัญ
ตามทีส่ ถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร ไดมีการจัดทําโครงการการอบรมหลักสูตรพัฒนาองค
ความรูบุคลากรเพื่อใหเจาหนาที่ไดรับความรูใหมๆเชน นโยบายรัฐบาล / กรมสุขภาพจิต กฎระเบียบ หรือ
แนวทางการปฏิบัติงานมาถายทอดใหแกเจาหนาที่ เพื่อใหผูเขารับการอบรมสามารถนําความรู ที่ไดรับ
ไปประยุกตใชกับการทํางาน กอใหเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู ทั้งนี้ไดมกี ารดําเนินงานมาตั้งแต
ปงบประมาณ พ.ศ.2547 โดยผลการประเมินความพึงพอใจผูรบั การอบรมอยูในระดับมากถึงมากที่สดุ
เฉลี่ยรอยละ 90
ดังนั้น จึงเห็นควรมีการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตอเนือ่ ง และเพิม่ เนือ้ หาในสวนของ
การจัดการความรู กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ใหผมู ีสวนไดเสีย มีสวนรวมเพือ่ ใหเกิดการถายทอด
แลกเปลี่ยนองคความรูอยางตอเนือ่ งตอไป
วัตถุประสงค
4.1. เพื่อผูเขารับการอบรมมีความรู
4.2. เพื่อผูเขารับการอบรมสามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกต
4.3. เพื่อผูเขารับการอบรมเกิดขบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระยะเวลาการดําเนินโครงการ
วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ปสนิ้ สุด วันที่ 30 กันยายน 2556
เปาหมาย ผลลัพธ ผลกระทบ ของโครงการ
เนื้อหาวิชาการจากเจาหนาทีส่ ถาบันฯ ที่ไปประชุม/อบรม/สัมมนา จํานวน 12 เรือ่ ง
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คุณภาพ: เนือ้ หาวิชาการ ไดนําเสนอใหความรูกับ เจาหนาที่ ในการประชุมประจําเดือนของโรงพยาบาล
เพื่อใหเกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรู ระหวางบุคลากรสถาบันฯ พบวาบุคลากรสถาบันมีความพึงพอใจ ตอการ
อบรบระดับรอยละ 90 % ขึ้นไป
ผลลัพธ/ผลกระทบ (กรณีโครงการตอเนื่อง/ใหม)
ผลลัพท (เชิงบวก / เชิงลบ )
- ผลลัพทเชิงบวก : เจาหนาที่สถาบันฯ มีความรูและไดนําความรูของเทคโนโลยี
ประยุกตใชในการปฏิบัติงาน
- ผลกระทบเชิงลบ: ไมมี
ผลลัพท (เชิงบวก / เชิงลบ )
- ผลลัพทเชิงบวก : บุคลากรไดมีเวทีแสดง /เผยแพรความรู เกิดกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู
- ผลกระทบเชิงลบ: ไมมี
ปญหา หรือ อุปสรรค/การแกไขปญหา (กรณีโครงการตอเนื่อง)
ระยะเวลาในการจัดทับซอนกับเวลาปฏิบัติงานประจําบุคลากรไมสามารถเจารวมโครงการ
ไดทุกคน
แนวทางแกไขปญหาหรืออุปสรรค
บุคลากรสลับกับเขารวมโครงการฯ กรณีฝาย/กลุม งาน มีผูปฏิบัติงานแทนกันได
ความสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรกรมสุขภาพจิต (นโยบายกรมฯ รายป/แผนยุทธศาสตร
กรมฯ ภายใตแผนฯ 10)
- พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมขี ีดสมรรถนะสูงอยางตอเนื่อง เสริมสรางขวัญและกําลังใจ ให
บุคลากรทํางานอยางมีความสุข รวมทั้งสนับสนุนใหคนดี และคนเกงอยูในระบบ
พื้นที่ดําเนินโครงการ (ระบุหนวย/ตําบล/อําเภอ/จังหวัด)
- สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร 196 หมู 10 ต.ดอนแกว อ.แมริม จ.เชียงใหม 50180

131

กลุมเปาหมาย (ผูรบั ผลประโยชนจากผลผลิตโดยตรง)
-เจาหนาทีส่ ถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร
ผูมีสวนไดสว นเสีย (ผูเกี่ยวของที่ไมใชเปนผูร ับผลประโยชนโดยตรง )
- กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย : ผูม ารับบริการ (ผูปวยและญาติ)
- อิทธิพลของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียตอโครงการ : ผูอํานวยการสถาบันฯ หัวหนาฝาย /
กลุมงาน
- การวางแผน/การจัดการกับกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย : นําเสนอโครงการ การประชุม
แตละครั้งและกําหนดไว ผูอํานวยการ/รักษาการแทน/เปนประธานการประชุมทุกครั้ง
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ชือ่ โครงการ

โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน

ผูรบั ผิดชอบ

กลุม อํานวยการ

ยุทธศาสตรที่

5

ความเปนมาและความสําคัญ
ตามทีส่ ถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร ไดมกี ารจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน
ซึ่งประกอบดวย ผูอ ํานวยการ รองผูอ ํานวยการฝายตาง ๆ แพทย หัวหนากลุม งาน / หัวหนาฝาย /
หัวหนางาน มีหนาที่ในการกําหนดนโยบายตาง ๆ ที่ใชในการดําเนินงานสถาบัน ฯ ทุก ๆ ดาน เชน
นโยบายคุณภาพ นโยบายดานบริหาร นโยบายการบริการ การดูแล การวางแผน ติดตามผลในระดับ
สูงสุด ในรอบปทผี่ านมากลุม บุคคลดังกลาวมีการประชุมกันอยางตอเนือ่ ง มีความถี่ในการประชุมเดือน
ละ 1 ครั้ง เพื่อการตัดสินใจในประเด็นที่เกี่ยวของกับทิศทางนโยบาย กําหนดวิสัยทัศนพนั ธกิจ ของ
สถาบัน ฯ วางแผนยุทธศาสตร กําหนดใหทกุ หนวยงานจัดทําแผนปฏิบตั ิใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร
จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร จัดทําธรรมนูญ กฎระเบียบตาง ๆ
และนโยบายคุณภาพสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทรและติดตามผลการดําเนินงานแผนยุทธศาสตร
และแผนพัฒนาคุณภาพ กอใหเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการทํางานในสถาบัน ฯ อยาง
ตอเนือ่ ง
ดังนั้น จึงเห็นควรมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน อยางตอเนือ่ งเปนประจําทุก
เดือนตอไป
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหคณะกรรมการบริหารสถาบัน ทราบถึง นโยบายการดําเนินงานของกรมสุขภาพจิต
2. เพื่อใหคณะกรรมการบริหารสถาบันกําหนดนโยบายตาง ๆ ที่ใชในการดําเนินงานสถาบัน ฯ
3. เพื่อใหคณะกรรมการบริหารสถาบันติดตามงานตาง ๆ ที่มอบหมาย
ผลการดําเนินโครงการ/และผลลัพธที่ไดจากการดําเนินงาน
การวิเคราะหผลการดําเนินงาน (เชิงคุณภาพ)
1. รอยละ 80 ของคณะกรรมการบริหารสถาบันเขารวมประชุม
2. จํานวนครั้งของการจัดอบรมตามแผนปฏิบัติโครงการ
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ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. คณะกรรมการบริหารสถาบัน ทราบถึงนโยบายการดําเนินงานของกรมสุขภาพจิต
2. คณะกรรมการบริหารสถาบันกําหนดนโยบายตาง ๆ ที่ใชในการดําเนินงานสถาบัน ฯ
3. งานตาง ๆ ที่มอบหมายมีความกาวหนาในการดําเนินการและปรับแกไขอยางเหมาะสม
งบประมาณทีใ่ ชในการดําเนินโครงการ จํานวน

12,000 บาท

ปญหาและอุปสรรค
ไมการกําหนดวันจัดประชุมที่แนนอน มีเวลาใหคณะกรรมการนําเสนอนอย
การวางแผนการดําเนินงานในขั้นตอไป
วางแผนการดําเนินงานไวลวงหนา โดย เขียนโครงการ ขออนุมัติ ไวลวงหนาทั้ง 12 เดือน แลว
จัดสงใหฝายแผนงาน กอนการประชุมคณะกรรมการบริหารทันทีที่ทราบวาจะจัดประชุมเมือ่ ไหร
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ชือ่ โครงการ

กีฬาสีเพือ่ ความสัมพันธสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร ประจําป 2556

ผูรบั ผิดชอบ

กลุม อํานวยการ

ยุทธศาสตรที่

5

ความเปนมาและความสําคัญ
ตามทีส่ ถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร มุงมั่นสูการเปนผูน ําดานสุขภาพจิตเด็กและพัฒนาการ
เด็ก โดยมีความเชี่ยวชาญในการดูแลเด็กที่บกพรองทางสติปญญาในชุมชน ดวยยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพบริการ ความเปนเลิศดานสุขภาพจิตและพัฒนาการเด็ก รวมทั้งเสริมสรางความเขมแข็งให
เครือขายและพัฒนาระบบบริหารจัดการและสมรรถนะบุคลากร เพือ่ ใหพัฒนาการใหบริการอยางเปน
ระบบตอเนือ่ งและเกิดความยั่งยืนในการพัฒนา ซึ่งในการบริหารงานใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการทํางานบุคลากรจําเปนตองไดรับพัฒนาใหมีความพรอมทั้งรางกายและจิตใจ โดยเฉพาะ การคํานึงถึง
ความสามัคคีของหมูคณะ
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร จึงเห็นความสําคัญของการสงเสริมสุขภาพและการการออก
กําลังกาย เสริมสรางสมรรถนะทางรางกายและจิตใจ รูจักเสียสละ รูจักใหอภัย และเชือ่ มความสัมพันธ
อันดีระหวางบุคลากรในหนวยงาน ดังนั้น จึงเห็นควรมีการจัดกีฬาสีเพือ่ ความสัมพันธสถาบันพัฒนาการ
เด็กราชนครินทร ประจําป 2556 ขึ้น
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหบุคลากรมีความตระหนักในการรักษาสุขภาพ
2. เพื่อเสริมสรางสมรรถนะทางรางกายและจิตใจของบุคลากรรู จักเสียสละ รูจักใหอภัย
3. เพือ่ เสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรในสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร
ผลการดําเนินโครงการ/และผลลัพธที่ไดจากการดําเนินงาน
การวิเคราะหผลการดําเนินงาน (เชิงคุณภาพ)
1. รอยละ 90 ของบุคลากรเขารวมประชุม
2. บุคลากรมีความตระหนักในการดูแลสุขภาพ
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ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ผูพิการไดรับการเสริมสรางสุขภาพและกําลังใจ
2. ผูพิการมีสุขภาพทั้งทางดานรางกายและมีสุขภาพจิตที่ดี
3. เกิดความเทาเทียม สรางฝนและกําลังใจใหผูพิการ
4. ผูพิการไดแสดงออกถึงความสามารถทางศิลปะการแสดง
5. ผูพิการไดรับการฟน ฟูสมรรถภาพโดยใชกิจกรรมเกมเปนการกระตุน
งบประมาณทีใ่ ชในการดําเนินโครงการ จํานวน

55,000 บาท

ปญหาและอุปสรรค
ผูรับผิดชอบโครงการไมมีความรูเรื่องระเบียบการเงินเรื่องการเบิกจายงานกีฬาทําใหเกิดความไม
สะดวกตอการดําเนินการจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับระเบียบการเงิน
การวางแผนการดําเนินงานในขั้นตอไป
วางแผนจัดกิจกรรมโครงการกีฬาสีเพื่อความสัมพันธสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร ประจําป
2555 โดยมีแนวทางแกไขปญหาหรืออุปสรรค
1. จัดประชุมเพือ่ วางแผนกําหนดขั้นตอนตางๆโดยจัดลําดับความสําคัญของขั้นตอน
2. ดําเนินการตามแผนงานและกํากับขัน้ ตอนตางๆ ใหตรงเวลาที่กําหนดไวในแผน
3. ศึกษาระเบียบการเงินเรื่องการเบิกจายงานกีฬาเพื่อสะดวกตอการจัดกิจกรรม
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สรุปการศึกษาดูงาน ประจําป 2556
แบงตามหนวยงาน
ลําดับที่
ประเภทของหนวยงาน
มหาวิทยาลัย
1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม
- คณะแพทยศาสตร
- คณะพยาบาลศาสตร
- คณะเทคนิคการแพทย
- เภสัชศาสตร
- คณะมนุษยศาสตร
- คณะศึกษาศาสตร
- คณะสังคมศาสตร
2. มหาวิทยาลัยพายัพ
- คณะพยาบาลศาสตรแมคคอรมิค
- คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
1
3. มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม
- คณะครุศาสตร
4. มหาวิทยาลัยมหิดล
- คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
5. มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- คณะศึกษาศาสตร
6. มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
- สํานักวิชาพยาบาลศาสตร
7. มหาวิยาลัยขอนแกน
- คณะศึกษาศาสตร
8. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- สาขาวิชาพยาบาลศาสตร

จํานวน (ครั้ง)

คิดเปนรอยละ

1
9
3
1
2
2
2

1.23
11.11
3.70
1.23
2.47
2.47
2.47

10
2

12.35
2.47

2

2.47

1
1

1.23
0.00
1.23

3

3.70

1

1.23

1

1.23
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ลําดับที่

2

3

4

5

ประเภทของหนวยงาน
โรงพยาบาลและหนวยงานสาธารณสุข
- โรงพยาบาลสวนปรุง
- โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม
- โรงพยาบาลดอยหลอ
- โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
- โรงพยาบาลอุตรดิตถ
- โรงพยาบาลยุวประสารทไวทโยปถัมภ
- โรงพยาบาลสวนสราญรมย
- โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร
- สถาบันกัลยาราชนครินทร
- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย
- สถาบันราชานุกูล
NGO/ องคกรเอกชน
- สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม
- สถานพัฒนาและฟนฟูเด็ก จังหวัดหนองคาย
- สถานสงเคราะหบานพักเนเมเซีย จังหวัดลําปาง
- Joni & Friends
โรงเรียน/ การศึกษา
-วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม
- วิทยาลัยเซนตหลุยส
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรรวี
- โรงเรียนศิริรัตนบริบาลเชียงใหม
- สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม
ภาครัฐ/ องคการบริหารสวนทองถิ่น (อบต.)
- คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา
- สสส.
- สปสช. เขต 8 อุดรธานี

จํานวน (ครั้ง)

คิดเปนรอยละ

4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

4.94
1.23
1.23
1.23
1.23
1.23
1.23
1.23
1.23
1.23
2.47

2
1
1
1

2.47
1.23
1.23
1.23

5
3
1
2
1

6.17
3.70
1.23
2.47
1.23

1
1
1

1.23
1.23
1.23
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ลําดับที่

6

ประเภทของหนวยงาน
หนวยงานอื่นๆ
- ไตหวัน
- สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
- University of Kansas, America
- VIA University College
รวม

แบงตามเรื่อง
ลําดับ
เรื่อง
ที่
การพยาบาล-การสงเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิต
1
เด็ก
2 การดําเนินงานทั่วไปของสถาบันฯ
3 การบําบัดรักษาและการพยาบาลผูปวยจิตเวชเด็ก
4 การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางเครือขาย
5 การฟนฟู
6 การดูแลเด็กทีม่ ีความตองการพิเศษ
การบําบัดรักษา เยี่ยวยา และปรับพฤติกรรมเด็กและ
7
วัยรุน
8 การศึกษาพิเศษ
9 ระบบการดูแลผูพกิ ารในชุมชน
10 จิตวิทยา
11 การฝกการใชแบบคัดกรองโรคสมาธิสนั้ ในเด็ก
12 ดนตรีบําบัด
13 ระบบการดูแลผูปวย Cerebral Palsy
14 wheelchair Project
15 การจัดการเกี่ยวกับหองสมุดของเลน
รวม

จํานวน (ครัง้ )

คิดเปนรอยละ

2
1
1
1
81

2.47
1.23
1.23
1.23
100.00

จํานวน (คน)

คิดเปนรอยละ

521

29.57

585
135
115
108
99

33.20
7.66
6.53
6.13
5.62

62

3.52

52
30
15
12
12
9
5
2
1762

2.95
1.70
0.85
0.68
0.68
0.51
0.28
0.11
100.00
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สรุปการฝกปฏิบัติงาน และเก็บขอมูล ประจําป 2556
แบงตามหนวยงาน
ลําดับที่
ประเภทของหนวยงาน
มหาวิทยาลัย
1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม
- คณะแพทยศาสตร
- คณะพยาบาลศาสตร
- คณะเทคนิคการแพทย
- คณะมนุษยศาสตร
2. มหาวิทยาลัยพายัพ
- คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
1
- สํานักวิชาสังคมศาสตร
4. มหาวิทยาลัยมหิดล
- คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
5. มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- คณะศึกษาศาสตร
6. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลําปาง
- คณะสังคมสงเคราะหศาสตร
7. มหาวิยาลัยศิลปากร
- คณะเภสัชศาสตร
โรงเรียน/ การศึกษา
-วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม
2
- วิทยาลัยเซนตหลุยส
- วิทยาลัยเชียงราย

จํานวน (ครั้ง)

คิดเปนรอยละ

1
2
3
3

4.00
8.00
12.00
12.00

2

8.00

1

4.00

1

4.00

1

4.00

2

8.00

1

4.00

3
2
1

12.00
8.00
4.00

140

ลําดับที่
3
4

ประเภทของหนวยงาน
โรงพยาบาลและหนวยงานสาธารณสุข
-โรงพยาบาลคายพิชัยดาบดัก
หนวยงานอื่นๆ
- Miss Meagan Garant
รวม

แบงตามเนือ้ หาสาระ
ลําดับ
สาระ
ที่
1 การฟนฟู
2 การพยาบาล/การสงเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็ก
3 ดานจิตวิทยา
4 ดานสังคมสงคราะห/มนุษย
5 เภสัชกรรม
8 ดานบริหาร
9 การแพทย/จิตเวชเด็กและวัยรุน
รวม

จํานวน (ครั้ง)

คิดเปนรอยละ

1

4.00

1
25

4.00
100.00

จํานวน
(คน)
167
82
14
11
5
2
1
282

คิดเปนรอยละ
59.22
29.08
4.96
3.90
1.77
0.71
0.35
100.00
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สรุปวิทยากรภายในประเทศ ประจําป 2556
แบงตามหนวยงาน
ลําดับ
ประเภทของหนวยงาน
ที่
1 โรงพยาบาลและหนวยงานสาธารณสุข
2 โรงเรียน/ การศึกษา
3 มหาวิทยาลัย
4 ภาครัฐ/องคการบริหารสวนทองถิ่น (อบต.)
5 NGO/ องคกรเอกชน
6 หนวยงานอื่นๆ
รวม

แบงตามเนือ้ หาสาระ
ลําดับ
สาระ
ที่
1 การพยาบาล/การสงเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็ก
2 ดานสังคม
3 การแพทย/จิตเวชเด็กและวัยรุน
4 ดานจิตวิทยา
5 การศึกษาพิเศษ
8 การฟนฟู
9 ดานบริหาร
รวม

จํานวน (ครั้ง)

คิดเปนรอยละ

52
11
9
8
4
1
85

61.18
12.94
10.59
9.41
4.71
1.18
100.00

จํานวน (ครั้ง)

คิดเปนรอยละ

41
15
14
7
5
2
1
85

48.24
17.65
16.47
8.24
5.88
2.35
1.18
100.00
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สรุปวิทยากรตางประเทศ ประจําป 2556
ลําดับ
ที่

เรื่อง

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 มิ.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
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร
1. นพ.สมัย
2. ทพญ.นงลักษณ
3. น.ส.รุงเรือง
4. นางวาสนา
6. นางศุภมาศ
7. น.ส.ปรีชญา
8. น.ส.เสาวลักษณ
9. น.ส.นันทนภัส
10. น.ส.จีรนันท

ศิริทองถาวร
พงศทวีบุญ
มหาไม
เกษมสุข
วงศใหญ
พรหมมินทร
ลังการพินธ
คําวงษา
มงคลศิริบูลย

ที่ปรึกษา
ประธาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
เลขาคณะทํางาน
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