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นายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร

1. พญ. กาญจนา
. พญ.ดวงกมล
. นางลัดดาวัลย์
. น.ส. รุ่ งเรื อง
. ทพญ.นงลักษณ์
6. พญ. รชยา
7. ภญ.นุจรี
. พญ.ชุตินาถ

คูณรังษีสมบูรณ์
ตังวิริยะไพบูลย์
พิบูลย์ศรี
มหาไม้
พงศ์ทวีบุญ
ปิ งคลาศัย
คําด้วง
ศักริ นทร์ กลุ

09. น.ส.พึงพิศ ศรี สืบ
. นางขวัญใจ สันติกุล
. นายสมนึก อนันตวรวงศ์
. นายรณสิ งห์ รื อเรื อง
. น.ส.จุฬาภรณ์ สมใจ
. นางงามพันธ์ ชิตมินทร์
. นายชาตรี
กําลังเก่ง
.17.นางบุญเลียง สุ ขเหลือ
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รายนามผูอํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
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
เปนองคกรที่มีความเปนเลิศดานเด็กพัฒนาการลาชาระดับสากล

พันธกิจ (Mission)
1. เปนศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะดานเด็กพัฒนาการลาชา
2. ศึกษาวิเคราะหวิจัย เพือ่ พัฒนาเกี่ยวกับมาตรฐานของงานความเปนเลิศดานพัฒนาการ
เด็กลาชา
3. ใหบริการดานการสงเสริม รักษา ฟนฟู ดานสุขภาพจิตดานจิตเวชเด็กและวัยรุน และ
พัฒนาการเด็กทีม่ ีความยุงยาก ซับซอน รุนแรง เรื้อรัง
4. พัฒนาเขตบริการสุขภาพเพือ่ สงเสริมใหเด็กและครอบครัวสามารถดูแลตนเองได
5. ประสานความรวมมือดานสุขภาพจิต และพัฒนาการเด็ก เครือขายผูพิการ และ
ดอย โอกาสทั้งภาครัฐและเอกชน และองคกรทั้งภายในและตางประเทศ

ขอบเขตบริการ (Scope of service)
ใหบริการสงเสริมสุขภาพจิตและพัฒนาการเด็กอายุตั้งแตแรกเกิดถึง 15 ปและครอบครัว
ครอบคลุมทั้งประเทศถายทอดองคความรูดานสุขภาพจิตและพัฒนาการเด็กทั้งภาครัฐและเอกชน

เปาประสงค (Goal)
เปาหมาย 1 : เด็กกลุม เสี่ยงที่มีพัฒนาการไมสมวัยมีพฒ
ั นาการดีขนึ้ หลังไดรับการกระตุน
พัฒนาการดวยเครื่องมือ DAIM ( เขตสุขภาพที่ 1 )
ตัวชีว้ ัด รอยละ 70 ของเด็กที่มีพัฒนาการไมสมวัยมีพัฒนาการดีขึ้นหลัง
ไดรับการกระตุนพัฒนาการดวยเครื่องมือ DAIM (เขตสุขภาพที่ 1)
เปาหมาย 2: เด็กกลุม ปกติทมี่ กี ารพัฒนาการไมสมวัยมีพัฒนาการกาวหนาหลัง ไดรับการ
กระตุนพัฒนาการดวยเครื่องมือ DSPM ( เขตสุขภาพที่ 1 )
ตัวชีว้ ัด รอยละ 80 ของเด็กปกติทมี่ ีพัฒนาการไมสมวัยมีพฒ
ั นาการกาวหนาหลัง
ไดรับการกระตุนพัฒนาการดวยเครื่องมือ DSPM (เขตสุขภาพที่ 1)
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ยุทธศาสตรสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร
ปงบประมาณ 2557-2559
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาศูนยความเปนเลิศเฉพาะทางดานการดูแลเด็กทีม่ ีพัฒนาการลาชา
เปาประสงค
- ศูนยความเปนเลิศ
- พัฒนาเทคโนโลยีดานสุขภาพจิตและพัฒนาการเด็กในระดับสากล
- งานวิจัยมีมาตรฐานไดรับการยอมรับทางวิชาการ
- มีหลักสูตรภาษาอังกฤษสามารถ Training ในระดับนานาชาติ (international training)
- พัฒนาเปนวารสารวิชาการนานาชาติ
ยุทธศาสตร 2 พัฒนาคุณภาพบริการเด็กทีม่ ีปญหาสุขภาพจิตและพัฒนาการที่รุนแรง ยุงยาก
ซับซอน เรื้อรัง
เปาประสงค
- มีบริการที่มีคุณภาพและธํารงรักษาอยางยั่งยืน
- ผูปวยทีม่ ีปญหารุนแรง ยุงยาก ซับซอน เรื้อรัง ไดรับการชวยเหลืออยางมีประสิทธิภาพ
- พัฒนาตนแบบบริการเฉพาะโรค Autism/ ADHD/ LD/ MR
- มีมาตรฐานการดูแลเด็กทีม่ ีปญหาสุขภาพจิตและพัฒนาการที่ รุนแรง ยุงยาก ซับซอน เรื้อรัง
ยุทธศาสตรที่ 3 เสริมสรางศักยภาพของเขตบริการสุขภาพดานการจัดบริการจิตเวชเด็กและวัยรุน
และพัฒนาการเด็ก
เปาประสงค
- เขตบริการสุขภาพที่ 1 ระดับ รพช./ รพท./ รพศ. มีการจัดบริการจิตเวชเด็กและวัยรุน อยางมี
คุณภาพไดมาตรฐาน
- เขตบริการสุขภาพที่ 1 มีศกั ยภาพในการดูแลเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา/ Autistic/
ADHD/ พัฒนาการลาชา
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ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรและสมรรถนะบุคลากร
เปาประสงค
- มีโครงสรางองคกรที่สอดคลองกับนโยบายกรมฯ และสามารถดําเนินงานได
- พัฒนาสมรรถนะบุคลากรใหดําเนินงานไดอยางมีคุณภาพและมีความสุขในการทํางาน
พัฒนาฐานขอมูล
- พัฒนาระบบบริหารองคกร

7

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 ผูอํานวยการ
โรงพยาบาลนครพิงค เพื่อใหแพทยหญิงวัณรุณี คมกฤส ผูอ ํานวยการโรงพยาบาลราชานุกูลทํา
โครงการกอตั้งศูนยบริการปญญาออนภาคเหนือ
พ.ศ.2533 นายแพทยสจุ ินต ผลากรกุล อธิบดีกรมการแพทยไดมอบหมายใหแพทยหญิง
ชวาลา เธียรธนู ผูอ ํานวยการโรงพยาบาลราชานุกูล ประสานงานกับ พล.ท.วิโรจน แสงสนิท
เจากรมกิจกรรมพลเรือนทหารบกขณะนั้น เพื่อขอที่ดินกองพันพัฒนาที่ 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 ประสานการจัดตัง้ กองทุนราชมานิตสงเคราะห
- นายวัชระ ตันตรานนท ประสานการจัดตั้งมูลนิธิศนู ยสงเสริมพัฒนาการเด็กภาคเหนือ
(มูลนิธิพัฒนาการเด็กราชนครินทร)
- นายแพทยชูทิตย ปานปรีชา อธิบดีกรมสุขภาพจิต ไดจัดสรรอัตรากําลังขาราชการ
และงบประมาณสนับสนุนในการดําเนินงานของศูนยสง เสริมพัฒนาการเด็กภาคเหนือ
16 มกราคม 2539 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรงเปน
องคประธานในพิธีเปดศูนยสงเสริมพัฒนาการเด็กภาคเหนือ ทีต่ ั้ง 196 หมู4 ถนนโชตนา ตําบลดอน
แกว อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ( 50180 )
พ.ศ.2540 ไดรบั งบประมาณสนับสนุนจาก The Grant Assistance for Grassroots Projects
(ประเทศญี่ปุน) ในการสรางหองสมุดของเลน (Toy Library) ภายในศูนยสงเสริมพัฒนาการเด็ก
ภาคเหนือ
พ.ศ.2546 ไดรับพระกรุณาโปรดเกลาจาก สมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร พระราชทานนามใหมแกศนู ยสงเสริมพัฒนาการเด็กภาคเหนือ
เปน“ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร ”
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29 สิงหาคม 2550 นายแพทยวลั ลภ ไทยเหนือ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข
เปนประธานในพิธีเปดอาคารฝกอบรมเด็กและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ
เจาฟากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
อาคารสรางดวยเงินบริจาคจํานวน
2,808,500 บาท
พ.ศ. 2556 ทรงพระราชทานนามอาคารพัฒนาการทางสมองและรางกาย และพฤติกรรม
ของเด็กดวยโอกาสเปน “อาคาร เทพรัตนราชสุดา”
9 กรกฎาคม 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราช
ดําเนินทรงเปนองคประธานในพิธีเปดอาคารเทพรัตนราชสุดา สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร
ที่ตั้ง 196 หมู 10 ถนนโชตนา ตําบลดอนแกว อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ( 50180

สถานที่ตั้ง เลขที่ 196 หมู 10 ถ.โชตนา ต.ดอนแกว อ.แมริม จ.เชียงใหม 50180
โทรศัพท 053-908300-449 โทรสาร 053-908330
เว็บไซดของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร www.ricd.go.th
E-mail : plan.ricd@gmail.com

โครงสรางการบริหารสถาบั
10นพัฒนาการเด็กราชนครินทร

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร
นายแพทยสมัย ศิริทองถาวร
คณะกรรมการบริหารสถาบัน ฯ

องคกรเอกชน Wheels of hope
กลุมอํานวยการ
นางสาวรุงเรือง มหาไม
- ฝายบริหารทั่วไป
- ฝายการเงินและพัสดุ
- ฝายโภชนาการ

กลุมบริการทางการแพทย

กลุมพัฒนาวิชาการ
พ.ญ.ชุตินาถ ศักรินทรกุล

พญ.กาญจนา คูณรังษีสมบูรณ

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

กลุมแผนงานและสารสนเทศ
ทพญ. นงลักษณ พงศทวีบญ
ุ
- ฝายแผนงานและประเมินผล
- ฝายขอมูลและสารสนเทศ

กลุมการพยาบาล
นางลัดดาวัลย พิบลู ย

-

กลุมงานการแพทย
กลุมงานผูปวยนอก
กลุมงานผูปวยใน
กลุมงานการศึกษาพิเศษ
กลุมงานทันตกรรม
กลุมงานจิตวิทยา
กลุมงานสังคมสงเคราะห
กลุมงานเทคนิคบริการ
กลุมงานเภสัชกรรม
กลุมงานฟนฟูสมรรถภาพ

สํานักงานพัฒนาคุณภาพ
พญ.ดวงกมล ตั้งวิริยะไพบูลย

-

งานการพยาบาลผูปวยนอก
งานการพยาบาลผูปวยใน
งานการพยาบาลสุขภาพจิตชุมชน
งานการพยาบาลศูนยสาธิตพัฒนาการเด็กเล็ก
สนง. กลุมการพยาบาล
งานสนับสนุนพัฒนาวิชาการ
งานแผนงานและประเมินผล
งานหองสมุดของเลน

กลุมพัฒนาสุขภาพจิตชุมชน
นางศุภคั พิมล ปาแปง
- งานสุขภาพจิตชุมชน

งานพัฒนาเกณฑมาตรฐานบริการจิต
เวชเฉพาะทาง (Excellence Center)
พญ.ดวงกมล ตั้งวิริยะไพบูลย

งานพัฒนาคุณภาพ
พญ.ดวงกมล ตั้งวิริยะไพบูลย
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สรุปอัตรากําลังเจาหนาที่ จําแนกตามสายงาน
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร กรมสุขภาพจิต
ขาราชการ
ลําดับ

ตําแหนงขาราชการ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

แพทย
ทันตแพทย
เภสัชกร
พยาบาลวิชาชีพ
นักจิตวิทยาคลีนิค
นักจิตวิทยา
นักสังคมสงเคราะห
นักกายภาพบําบัด
นักวิชาการศึกษาพิเศษ
นักกิจกรรมบําบัด
เจาพนักงานอาชีวบําบัด
นักเทคนิคการแพทย
จพง. วิทยาศาสตรการแพทย
นักรังสีการแพทย
เจาพนักงานทันตสาธารณสุข
นักจัดการงานทั่วไป
เจาพนักงานธุรการ
เจาพนักงานพัสดุ
นายชางเทคนิค
โภชนากร
เจาพนักงานโสตทัศนศึกษา
เจาหนาที่เวชสถิติ
นักเวชศาสตรสอื่ ความหมาย
รวมขาราชการ

อัตรา
เต็ม

อัตรา
บรรจุ ยืมมา
วาง

ยืมไป

ลาศึกษา

ปฏิบัติงาน
จริง

6

1

-

2

-

-

6

2

-

-

1

-

1

2

1

-

-

1

-

-

2

27

1

-

3

1

-

27

2

-

-

1

-

-

3

1

-

-

-

-

-

1

3

-

-

-

-

-

3

1

-

-

-

-

-

1

2

-

-

-

-

-

2

2

-

-

3

1

0

4

1

1

-

-

-

-

0

1

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

1

2

-

-

-

-

-

2

2

1

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

1

62

4

0

11

2

1

64
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พนักงานราชการ
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7

ตําแหนงพนักงานราชการ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักกายภาพบําบัด
นักวิชาการศึกษา
เภสัชกร
พยาบาลวิชาชีพ
นักเวชศาสตรการสื่อความหมาย
แพทยแผนไทย
รวมทั้งสิ้น

อัตรา อัตรา
ลา
บรรจุ ยืมมา ยืมไป
เต็ม
วาง
ศึกษา
1
1
1
1
2
1
1
8
0
0
0
0
0

ปฏิบัติงาน
จริง
1
1
1
2
1
1
8

อัตรา อัตรา
ลา
บรรจุ ยืมมา ยืมไป
เต็ม
วาง
ศึกษา
5
1
2
5
2
2
1
2
1
1
1
1
2
26
0
0
0
0
0

ปฏิบัติงาน
จริง
5
1
2
5
2
2
1
2
1
1
1
1
2
26

ลูกจางประจํา
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ตําแหนงลูกจางประจํา
พนักงานชวยเหลือคนไข
พนักงานพิมพ
พนักงานการเงินและบัญชี
ผูชวยพยาบาล
พนักงานธุรการ
พนักงานพัสดุ
พนักงานหองสมุด
พนักงานสถิติ
ชางไฟฟา
ชางปูน
ชางเชือ่ ม
ชางสี
พนักงานขับรถ
รวมทั้งสิ้น
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พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ลําดับ ตําแหนง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

นักกายภาพบําบัด
นักกิจกรรมบําบัด
นักจัดการงานทั่วไป
นักจิตวิทยา
นักจิตวิทยาคลินิก
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษาพิเศษ
เจาพนักงานการเงินและบัญชี
เจาพนักงานธุรการ
เจาพนักงานเผยแพร
ประชาสัมพันธ
พนักงานชวยเหลือคนไข
พนักงานบริการ
พนักงานประจําหองยา
พนักงานประเมินผล
รวมทั้งสิ้น

อัตรา
เต็ม
4
4
4
3
1
5
2
1
8
1
1

อัตรา
ลา
ปฏิบัติงาน
บรรจุ ยืมมา ยืมไป
วาง
ศึกษา จริง
4
1
3
4
3
1
5
2
1
8
1
1

2
6
1
1
1
45

1
1
3

อัตรา
เต็ม
1
1
2

อัตรา
ลา
ปฏิบัติงาน
บรรจุ ยืมมา ยืมไป
วาง
ศึกษา จริง
1
1
0
0
0
0
0
2

0

0

0

0

1
5
1
1
1
42

ลูกจางชั่วคราว
ลําดับ ตําแหนง
1
2

พนักงานชวยเหลือคนไข
นักจิตวิทยา
รวมทั้งสิ้น
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ลูกจางชั่วคราวรายคาบ
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7

ตําแหนงลูกจางชัว่ คราว
รายคาบ
นักกายภาพบําบัด
นักกิจกรรมบําบัด
นักวิชาการศึกษาพิเศษ
นักจิตวิทยา
ผูชวยนักวิชาการศึกษา
ผูชวยนักวิชาการศึกษา
พิเศษ
นักวิชาการศึกษา
รวมทั้งสิ้น

5
5
12
1
3

อัตรา
ลา
ปฏิบัติงาน
บรรจุ ยืมมา ยืมไป
วาง
ศึกษา จริง
5
5
12
1
3

2
3
31

0

อัตราเต็ม

0

0

0

0

2
3
31

15

สวนที่ 2
ผลการปฏิบตั ิราชการ

16

ผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรอง การปฏิบัติราชการ

17

ผลการปฏิบัตริ าชการตามคํารับรองการปฏิบัตริ าชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตัวชีว้ ัดผล
การปฏิบัตริ าชการ
มิติที่ 1 มิตดิ านประสิทธิผล
1.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา รพช.
ใหมีระบบการเผาระวัง IQ/EQ ในเด็กวัยเรียน
รวมกับโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
1.2 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบริการ
สุขภาพจิตและจิตเวชสําหรับเด็กและวัยรุนที่มี
คุณภาพมาตรฐานใน รพศ./รพท. (ระดับ A
และ S) และ รพช. (M2)
1.3 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาหนวยงาน
ใหมกี ารจัดบริการแกผูปวย รุนแรง ยุงยาก
ซับซอน เรือ้ รัง ทั้งในจิตเวชเด็ก/วัยรุน และ
ผูใหญไดอยางมีคุณภาพปลอดภัย
1.4 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาหนวย
บริการจิตเวชสูความเปนเลิศเฉพาะทางตาม
เกณฑ Excellence Center
1.4 ระดับความสําเร็จในการติดตามพัฒนาการ
เด็กกลุม เสี่ยงใน รพศ. / รพท. และ รพช.
มิติที่ 2 มิตดิ านคุณภาพการใหบริการ
2.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทําขอตกลง
ระดับการใหบริการ (Sevice Level
Agreement )

ผลการดําเนินงาน
เปา
( 6 เดือนแรก)
น้ําหนัก
หมาย
หนวยวัด (รอย
ผลการ
คา
คะแนน
(6 เดือน
ละ)
ดําเนิน คะแนน
ถวง
แรก)
งาน
ที่ได
น้ําหนัก
60
5.0000
ระดับ
16
5
5.00
5.0000 0.8000

ระดับ

11

5

4.75

4.7500

0.5225

ระดับ

11

5

5

5.0000

0.5500

ระดับ

11

5

5

5.0000

0.5500

ระดับ

16

5

4.85

4.853

0.7752

ระดับ

15
10

5.00

5.0000
5.0000

0.5000

5

18

เปา
หมาย
ตัวชีว้ ัดผล
น้ําหนัก
หนวยวัด
(6
การปฏิบัตริ าชการ
(รอยละ)
เดือน
แรก)
มิติที่ 3 มิติ ดานประสิทธิภาพของการปฏิบตั ิราชการ
15
3.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม
รอยละ
4
55
มาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ
3.2 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม
ระดับ
4
5
มาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ
3.3 รอยละของผลการดําเนินกิจกรรมเปนไป
รอยละ
3
90
ตามเปาหมายทีก่ ําหนดในแผนปฏิบัตกิ ารของ
หนวยงาน
3.4 รอยละของการผานเกณฑคุณภาพการ
รอยละ
4
90
บริหารจัดการดานประสิทธิภาพของระบบ
สารสนเทศ
มิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาองคกร
10
4.1 รอยละของประสิทธิภาพในการจัดสงขอมูล รอยละ
5
60
ดานการแพทยและสุขภาพเขาสูระบบ
Data
Center ผูปวยจิตเวชของกรมสุขภาพจิต
4.2 คะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการดําเนินงาน คะแนน
5
5
เพื่อเสริมสรางสมรรถนะดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของหนวยงาน (HR Scorecard)
รวม
100

ผลการดําเนินงาน
( 6 เดือนแรก)
ผลการ
คา
คะแนน
ดําเนิน คะแนน
ถวง
งาน
ที่ได
น้ําหนัก
4.8448
70.94
5.0000
0.2000
5.00

5.0000

0.2000

86.12

4.2240

0.1267

97.00

5.0000

0.2000

65.00

5.0000
5.0000

0.2500

5.00

5.0000

0.2500

4.9245
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ผลการปฏิบัตริ าชการตามคํารับรองการปฏิบัตริ าชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ผลการดําเนินงาน
เปา
( 6 เดือนหลัง)
หมาย
ตัวชีว้ ัดผล
หนวยวัด น้ําหนัก
ผลการ
คา
คะแนน
( 6 เดือน
การปฏิบัตริ าชการ
(รอย
ดําเนิน คะแนน
ถวง
หลัง)
ละ)
งาน
ที่ได
น้ําหนัก
มิติที่ 1 มิตดิ านประสิทธิผล
65
5.0000
1.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา รพช. ใหมี ระดับ
16
5
5.00
5.0000 0.8000
ระบบการเผาระวัง IQ/EQ ในเด็กวัยเรียนรวมกับ
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
1.2 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบ
ระดับ
11
5
5.00
5.0000 .5500
บริการสุขภาพจิตและจิตเวชสําหรับเด็กและ
วัยรุนที่มีคุณภาพมาตรฐานใน
รพศ./รพท.
(ระดับ A และ S) และ รพช. (M2)
1.3 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาหนวยงาน
ระดับ
11
5
5.00
5.0000 0.5500
ใหมีการจัดบริการแกผูปวย รุนแรง ยุงยาก
ซับซอน เรือ้ รัง ทั้งในจิตเวชเด็ก/วัยรุน และ
ผูใหญไดอยางมีคุณภาพปลอดภัย
1.4 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาหนวย
ระดับ
11
5
5.00
5.0000 0.5500
บริการจิตเวชสูความเปนเลิศเฉพาะทางตาม
เกณฑ Excellence Center
1.5 ระดับความสําเร็จในการติดตามพัฒนาการ ระดับ
16
5
5.00
5.0000 0.8000
เด็กกลุม เสี่ยงใน รพศ. / รพท. และ รพช.
มิติที่ 2 มิตดิ านคุณภาพการใหบริการ
10
5.0000
2.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทําขอตกลง ระดับ
10
5
5.00
5.0000 0.5000
ระดับการใหบริการ (Sevice Level Agreement )

20

เปา
หมาย
ตัวชีว้ ัดผล
หนวย น้ําหนัก
( 6 เดือน
การปฏิบัตริ าชการ
วัด (รอย
หลัง)
ละ)
มิติที่ 3 มิติ ดานประสิทธิภาพของการปฏิบตั ิราชการ
15
3.1 ระดั บความสําเร็ จของการดํ า เนิน การตาม รอยละ 4
96
มาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ
3.2 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม
ระดับ
4
5
มาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ
3.3 รอยละของผลการดําเนินกิจกรรมเปนไปตาม รอยละ 3
90
เปาหมายทีก่ ําหนดในแผนปฏิบัตกิ ารของ
หนวยงาน
3.4 รอยละของการผานเกณฑคุณภาพการ
รอยละ 4
80
บริหารจัดการดานประสิทธิภาพของระบบ
สารสนเทศ
มิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาองคกร
10
4.1 รอยละของประสิทธิภาพในการจัดสงขอมูล รอยละ 5
80
ดานการแพทยและสุขภาพเขาสูระบบ Data
Center ผูปวยจิตเวชของกรมสุขภาพจิต
4.2 คะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการดําเนินงาน คะแนน 5
5
เพื่อเสริมสรางสมรรถนะดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของหนวยงาน (HR Scorecard)
รวม
100

ผลการดําเนินงาน
( 6 เดือนหลัง)
ผลการ
คา
คะแนน
ดําเนิน คะแนน
ถวง
งาน
ที่ได
น้ําหนัก
5.0000
100
5.0000 0.2000
5.00

5.0000

0.2000

100

5.0000

0.1500

97.90

5.0000

0.2000

81.25

5.0000
5.0000

0.2500

5.00

5.0000

0.2500

5.0000
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ผลการดําเนินงานตัวชี้วัด
งานพัฒนาคุณภาพ

22

เครื่องชี้วัด
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร

23

ตัวชี้วัดระดับโรงพยาบาล
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร
ลําดับ

เครื่องชี้วดั

C

ดานคลินิก (Clinical quality
indicators)
รอยละเด็กพัฒนาการลาชามีพัฒนาการดี
ขึ้นตามเกณฑ TDSI (ผูปวยในและผูปวย
รอยละของเด็กทีม่ ารับบริการมีพัฒนาการ
สมวัยตามเกณฑ TDSI (ศูนยสาธิต
พัฒนาการเด็กเล็ก)
รอยละผูปกครองที่ไดรับการฝกสามารถ
สงเสริมพัฒนาการเด็กที่บานโดยใช Home
Program
รอยละของผูปกครองเด็กที่ไดรับการ
ประเมินภาวะซึมเศรา(9Q)ไดรับการ
บําบัดรักษามีภาวะซึมเศราลดลง

1.

ผลการดําเนินงาน
เปา
หนวย
หมาย 2554 2555 2556 2557 2558

รอยละ

80

92.74 86.03 93.00 90.91 93.33

รอยละ

80

84.21 93.55 75.76 88.58 86.95

รอยละ

80

83.91 80.50 81.02 81.10 84.00

รอยละ

80

-

-

-

100

96.87

รอยละ

80

87

85

90

85

86

6.

รอยละของเด็กทีต่ ิดตามเยี่ยมบานมี
พัฒนาการดีขนึ้
ความคลาดเคลือ่ นทางยาระดับ E ขึ้นไป

ครั้ง/ป

0

0

0

0

0

0

7.

จํานวนครั้งการแพยาซ้ํา

ครั้ง/ป

0

0

0

1

0

0

8.

การระบาดของโรคที่เฝาระวัง 6 โรค

ครั้ง/ป

0

0

1

0

2

0

9.
10.

อัตราเด็กหายออกจากโรงพยาบาล
จํานวนครั้งของการเกิดภาวะแทรกซอน

ครั้ง/ป
ครั้ง/ป

0
<5

1
1

0
1

0
1

0
1

0
0

11.

ขณะอยูโรงพยาบาล
จํานวนครั้งทีเ่ ด็กไดรับบาดเจ็บ/อุบตั ิเหตุใน

ครั้ง/ป

0

1

0

1

2

1

2.

3.

4.

5.

โรงพยาบาลที่มีความรุนแรงระดับ 3 ขึน้ ไป
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ผลการดําเนินงาน
ลําดับ

เครื่องชี้วัด

หนวย

เปา
หมาย 2554

2555

2556

2557

2558

90

95.65 96.88

90.63

95.65

96.00

85
85
100

89.07 91.79
89.17 89.03
100
100

90.25
89.45
100

85.40
85.55
100

91.54
86.30
ไมมขี อ
รองเรียน

รอยละ

80

70.00 84.99

73.19

77.80

69.32

5.

รอยละของผูรับบริการมีความ เห็นวา รอยละ
ไดรับความรูจากการศึกษาดูงาน
สามารถนําไปประยุกตใชงานประจํา
ไดในระดับดี ถึงดีมาก

90

97.01 96.86

97.35

96.57

96.74

M

ดานบริหารจัดการ ( Management quality indicators )

S
1.

ดานบริการ ( Service quality indicators )
รอยละของแบบแสดงความคิดเห็นที่ รอยละ
ไดรับการตอบสนอง

2.

รอยละของผูรับบริการมีความพึง

3.

4.

พอใจตอระบบบริการ
: ผูปวยนอก
รอยละ
: ผูปวยใน
รอยละ
รอยละขอรองเรียนที่เกี่ยวกับจริยธรรม รอยละ
องคกรและสิทธิผูปวยไดรับการแกไข
รอยละของผูปวยมารับบริการไดรับ
การรักษาครบตามแผนการรักษา

1

Quick ratio

>9

19.22 16.86

16.24

23.01

40.47

Current ratio

อัตราสว
นอัตราสว

2

>9

19.41 17.03

16.65

23.49

41.12

3

อัตราเวชภัณฑคงคลัง/เดือน

นเดือน

<3

2.5

2.1

1.7

1.9

1.9
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ผลการดําเนินงาน
ลําดับ

เครื่องชี้วดั

หนวย

เปา
หมาย

2554

2555

2556

2557

2558

M
4

ดานบริหารจัดการ ( Management quality indicators )
ความพึงพอใจของบุคลากร
%
80
86.43

87.43

88.87

99.24

83.07

5

อัตราการคงอยู/ลาออกของ
บุคลากร(ขาราชการ)

0

0

2

2

6
7

อัตราการครองเตียง
รอยละของบุคลากรไดรับการ
พัฒนาดานสุขภาพจิตและ
พัจําฒนวนครั
นาการเด็
ก
้งของการที
่ Sever ที่

8
9

10
11
12
13

0
รอยละ
รอยละ

90
100

ครั้ง

< 3 : ป

3

2

1

0

0

85

100

100

100

100

100

0

0

0

0

0

0

2

3

4

6

4

3

1

2

1

1

2

2

อยาง
นอย 1
เรื่อง/ป

3

2

1

2

1

ใหบริการผูปวยลม ระยะเวลา 30
รอยละของบุคลากรที่มีความ
รอยละ
ผิดปกติทางสุขภาพกายไดรับการ
เฝาระวังและติดตามเพื่อการรักษา
จํานวนครั้งของการถูกกลาวหา
ครั้ง
รองเรียนเรื่องการจัดซือ้ จัดจาง
จํานวนงานวิจัย ดานสุขภาพจิต
เรื่อง/ป
และพัฒนาการเด็ก
จํานวนงานเทคโนโลยี ดาน
เรื่อง/ป
สุขภาพจิตและพัฒนาการเด็ก
จํานวนงานวิจัยไดรับการพิมพ
เผยแพรในวารสารใน
ระดับประเทศ

เรื่อง/ป

175.79 174.22 162.55 166.80 182.61
100
100
100
100
100
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ตัวชีว้ ัด Excellence center
ลําดับ ตัวชีว้ ัด
พัฒนาศูนยความเปนเลิศ
1
จํานวนศูนยความเปนเลิศ

มิติที่ 1
1

2
3
4

5

6

หนวย เปาหมายปงบประมาณ
นับ 2555 2556 2557
ศูนย

-

-

2558

1
1
(1 (1 ARC)
TDSI)
Medical service center มีความเปนเลิศดานบริการในประเด็นความเชี่ยวชาญ
ไดรับการรับรองคุณภาพ
ผาน ผาน ผาน
ผาน ผาน
ตามการประเมินมาตรฐาน
(ผาน) (ผาน) (ผาน) (ผาน)
คุณภาพบริการ (HA)
คลินิก 3
3
จํานวนตนแบบบริการ
(3)
(3)
80
80
80
รอยละเด็กพัฒนาการลาชา รอยละ 80
มีพัฒนาการดีขึ้นตามเกณฑ
(93.85) (92.91) (90.91) (93.33)
TDSI
รอยละผูปกครองที่ไดรับ
รอยละ 80
80
80
80
การฝกสามารถสงเสริม
(80.05) (81.98) (81.10) (84)
พัฒนาการเด็กที่บานโดยใช
Home Program
รอยละของผูปกครองเด็กที่ รอยละ 80
80
ไดรับการประเมินภาวะ
(100) (96.87)
ซึมเศรา (9Q) ไดรับการ
บําบัดรักษามีภาวะซึมเศรา
ลดลง
รอยละของเด็กทีม่ ี
รอยละ 80
พัฒนาการไมสมวัยไดรับ
(97.95)
การกระตุนพัฒนาการใน
รพช. เปาหมาย
(เขตสุขภาพที่ 1 )

2559
1

ผูประสาน/
จัดเก็บ
ศูนยพัฒนา
คุณภาพ

ผาน

ศูนยพัฒนา
คุณภาพ

3

ทีมนําทาง
คลินิก
งานประเมิน
พัฒนาการ

80
80

งานประเมิน
พัฒนาการ

80

งานผูปวยใน

-

งานสุขภาพจิต
ชุมชน
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หนวย
เปาหมายปงบประมาณ
ผูประสาน/
จัดเก็บ
นับ 2555 2556 2557 2558 2559
7
รอยละเด็กกลุม เสี่ยง(LBW,BA)ที่ รอยละ
80
80
80 กลุม งาน
มีพัฒนาการสมวัยหลังไดรับการ
(84.09) (84.79)
พัฒนา
กระตุนพัฒนาการดวยเครื่องมือ
เทคโนโลยี
DAIM
8
รอยละเด็กกลุม ปกติทมี่ ีพัฒนา รอยละ
85
85
85 กลุม งาน
การสมวัยหลังไดรับการกระตุน
(87.72) (85.4)
พัฒนา
พัฒนาการดวยเครื่องมือ DSPM
เทคโนโลยี
มิติที่ 2 Research and development มีศนู ยวิจัย งานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยีใชไดในวงกวางระดับประเทศ
1
จํานวนงานวิจัยตามประเด็น
เรื่อง
1
1
1
1
1
R&D
ความเชี่ยวชาญที่ไดนําเสนอ
(2)
(1)
(2)
(2)
(oral/poster) ในเวทีระดับ
นานาชาติ หรือ ตีพิมพใน
วารสารระดับ TCI
2
จํานวนเทคโนโลยีสขุ ภาพจิตและ เรื่อง/ป
1
1
1
1
1
กลุม พัฒนา
พัฒนาการเด็ก
(1)
(1)
(2)
(2)
วิชาการ
มิติที่ 3 Training center เปนแหลง/ศูนยกลางการศึกษาและฝกอบรม
1
จํานวนหลักสูตรระดับประเทศใน หลัก
1
1
1
1
1
กลุม พัฒนา
การฝกอบรมสหวิชาชีพตาม
สูตร
(1)
(1)
(1)
(1)
วิชาการ
ประเด็นความเชี่ยวชาญ
มิติที่ 4 Database and network มีฐานขอมูลเชิงวิชาการ/เครือขายในประเด็นความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของตน
1
มีฐานขอมูลเชิงวิชาการ/คลัง
เรื่อง
1
1
1
1
1
กลุม พัฒนา
ความรูในประเด็นการดูแลเด็ก
(1)
(1)
(1)
(1)
วิชาการ
พัฒนาการลาชา
ลําดับ

ตัวชีว้ ัด

2

มีฐานขอมูลดานพัฒนาการเด็ก

เรื่อง

-

-

1
(1)

1
(1)

1

กลุม งาน
พัฒนา
เทคโนโลยี
ดาน
สุขภาพจิต
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หนวย
เปาหมายปงบประมาณ
ผูประสาน/
จัดเก็บ
นับ 2555 2556 2557 2558 2559
มิติที่ 4 Database and network มีฐานขอมูลเชิงวิชาการ/เครือขายในประเด็นความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของตน
3
ระดับความสําเร็จในการพัฒนา ระดับ
5
งาน
รพศ./ รพท. ในพื้นทีใ่ หมีบริการ
(5)
สุขภาพจิต
สุขภาพจิตและจิตเวชสําหรับ
ชุมชน
เด็กและวัยรุนตามเกณฑที่
กําหนด(ระดับ 3) **
4
ระดับความสําเร็จในการกระตุน ระดับ
5
งาน
พัฒนาการเด็กที่มีพัฒนาการไม
(5)
สุขภาพจิต
สมวัยในรพช.
ชุมชน
มิติที่ 5 Referral center เปนแหลงรับสงตอผูปวยตามประเด็นความเชี่ยวชาญ
1
จํานวนผูปวยรับสงตอ
ราย 32,77 35,4 41,865 43,671
ทีม
4
58
สารสนเทศ
2
รอยละผูปว ยรับสงตอ
รอยละ 92.3 93.9 97.72 93.16
3
9
3
โปรแกรมการสงตอ 2 ทาง
โปร
1
แกรม
มิติที่ 6 Reference center เปนแหลงอางอิงทางวิชาการ
1
ระดับความสําเร็จของการ
ระดับ
5
5
5
5
5 กลุม พัฒนา
พัฒนาวารสารสูระดับ
(5)
(5)
(5)
(5)
วิชาการ
นานาชาติ
2
วารสารวิชาการเขาสูฐานขอมูล ครั้ง
1
กลุม พัฒนา
TCI (Thai Citation Index)
วิชาการ
ลําดับ

ตัวชีว้ ัด
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เปาหมายปงบประมาณ
ผูประสาน/
หนวย
จัดเก็บ
นับ 2555 2556 2557 2558
2559
มิติที่ 7 National body and Policy advocacy มีสวนรวมในการกําหนดนโยบายของภาค/ประเทศ ในประเด็นที่
เกี่ยวของกับความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของตน
มีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย
เรื่อง
1 1
1
1
1
คณะกรรมการ
พัฒนา แกปญหา ผลักดันของประเทศใน
(1) (1)
(2)
(1)
(1) Excellence
ประเด็นที่เกี่ยวของกับความเชีย่ วชาญ
(TDSI (DAIM) (DAIM, (DAIM, (TEDA4I) center
เฉพาะทางของตน
70 ขอ)
DSPM) DSPM)
ลําดับ

ตัวชี้วัด
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ผลการดําเนินงานยุทธศาสตร
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ผลการดําเนินงานยุทธศาสตร
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร ปงบประมาณ 2558
ยุทธศาสตรที่ 1
พัฒนาความเปนเลิศเฉพาะทางดานเด็กพัฒนาการลาชา
เปาหมาย
1. ศูนยความเปนเลิศ
1.1 ศูนยการเรียนรูการประเมินและสงเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด – 5 ป
1.2 ศูนยการวินิจฉัย และบําบัดรักษาโรคออทิสติกครบวงจร
1.3 ศูนยการบําบัดแบบบูรณาการ โดยละครบําบัด ดนตรีบําบัด และศิลปะบําบัด
(Interact Center Thailand)
2. พัฒนาเทคโนโลยีดานสุขภาพจิตและพัฒนาการเด็กในระดับสากล
3. งานวิจัยมีมาตรฐานไดรับการยอมรับทางวิชาการ
4. มีหลักสูตรภาษาอังกฤษสามารถ Training ในระดับนานาชาติ (international training)
5. พัฒนาเปนวารสารนานาชาติ
ผลการดําเนินงานโครงการ
1. โครงการพัฒนาวารสารนานาชาติ
2. โครงการพัฒนาคลินิกวินิจฉัยภาวะออทิสติกดวย ADOS-2
3. โครงการพัฒนาตนแบบการบําบัดรักษาเด็กออทิสติกอายุนอยดวยโปรแกรม TEACCH
4. โครงการจัดทําวีดีโอเพือ่ การประชาสัมพันธและสรางความตระหนักในการเขารับบริการแบบ
Ealry Intervention ในกลุม เด็กพัฒนาการลาชา
5. โครงการพัฒนาบุคลากรดานการวิจัย
6. โครงการพัฒนากระบวนการสงตอขอมูลผูปวยในเครือขาย
7. โครงการพัฒนาแนวทางการรักษาผูปวยเด็กโรคสมาธิสั้นทีม่ ีโรครวมทางจิตเวชสําหรับ
โรงพยาบาลระดับ 3S
8. โครงการพัฒนาแนวทางการดูแลรักษาเด็กพัฒนาการลาชาสถาบันพัฒนาการเด็ก
ราชนครินทร
9.โครงการพัฒนาคลินิกตนแบบการพัฒนาทักษะการสื่อสารของเด็กออทิสติกโดยใชระบบ
แลกเปลี่ยนภาพเพือ่ การสื่อสาร PECS
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10. โครงการสรางศูนยตนแบบบูรณาการ Interact Center Thailand ตนแบบ (Role Model)
และละครบําบัดสําหรับบุคคลพิเศษเพือ่ พัฒนาทักษะทางสังคมในระดับสากล
ผลการดําเนินงานโครงการ / กิจกรรมตาง ๆ ไดตอบสนองใหยุทธศาสตรบรรลุผลสําเร็จ
โดยประเมินจากตัวชี้วัดในยุทธศาสตรที่กําหนดไว ดังนี้
1. จํานวนตนแบบศูนยความเปนเลิศ (เปาหมาย 1 ศูนย) ผลการดําเนินงานได 1 ศูนย
2. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาหนวยบริการจิตเวชสูความเปนเลิศเฉพาะทางตามเกณฑ
Excellence Center (เปาหมายระดับ 5) ผลการดําเนินงานไดระดับ 5
3. จํานวนหลักสูตรที่ไดรับการยอมรับระดับประเทศในการฝกอบรม สหวิชาชีพตาม
ประเด็นความเชี่ยวชาญ (เปาหมาย 1 หลักสูตร) ผลการดําเนินงานได 2 หลักสูตร
4. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาวารสารสูระดับนานาชาติ (เปาหมายระดับ 5)
ผลการดําเนินงานไดระดับ 5
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ผลการดําเนินงานยุทธศาสตร
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร ปงบประมาณ 2558
ยุทธศาสตรที่ 2
พัฒนาคุณภาพบริการเด็กที่มปี ญหาสุขภาพจิตและพัฒนาการที่รุนแรง ยุงยาก ซับซอน เรื้อรัง
เปาหมาย
1. มีบริการที่มีคุณภาพและธํารงรักษาอยางยั่งยืน
2. ผูปวยที่มีปญหารุนแรง ยุงยาก ซับซอน เรื้อรัง ไดรับการชวยเหลืออยางมีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาตนแบบบริการเฉพาะโรค Autism/ ADHD/ LD/ MR
4. มีมาตรฐานการดูแลเด็กทีม่ ีปญหาสุขภาพจิตและพัฒนาการที่ รุนแรง ยุงยาก ซับซอน เรื้อรัง
ผลการดําเนินงานโครงการ
1. โครงการพัฒนาคุณภาพบริการเด็กที่มปี ญหาสุขภาพจิตและพัฒนาการที่รุนแรง ยุงยาก
ซับซอน เรือ้ รัง
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารเรื่องอาชาบําบัดสําหรับผูป วยเด็กพัฒนาการลาชา รุนที่ 2
3. โครงการอบรมความรูอัพเดทเกี่ยวกับการรักษาภาวะกระดูกสันหลังคดในเด็ก
4. โครงการบริการคลินิกพิเศษสระธาราบําบัด
5. โครงการวิจัยผลของอาชาบําบัดที่มตี อ การทรงทาของเด็กสมองพิการ
6. โครงการกรณีศึกษาผลการรักษาเด็กสมองพิการจากเทคนิควอยตา
7. โครงการเพิ่มศักยภาพพืน้ ที่ในการดูแลอนามัยชองปากเด็กพิเศษ
8. โครงการพัฒนาคุณภาพสถานบริการเพื่อธรงรักษากระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA
9. การอบรมดูแลผูพกิ าร ผูส ูงอายุ ผูบกพรองทางสติปญญาเด็กพัฒนาการลาชาในศูนยฟนฟู
สมรรถภาพผูพกิ าร ผูสูงอายุในชุมชน
10. โครงการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพของหนวยงานตามมาตรฐาน ISO 9001:2008
11. โครงการประชุมติดตามกํากับงาน 3S
ผลการดําเนินงานโครงการ / กิจกรรมตาง ๆ ไดตอบสนองใหยุทธศาสตรบรรลุผลสําเร็จ
โดยประเมินจากตัวชี้วัดในยุทธศาสตรที่กําหนดไว ดังนี้
1. จํานวนตนแบบฯ บริการเฉพาะโรค Autism/ADHD/ LD/MR (เปาหมายจํานวน 4 ตนแบบ)
ผลการดําเนินงานได 4 ตนแบบ
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2. มีแนวทางการดูแลผูปวยจิตเวชเด็กและวัยรุน เฉพาะโรค (เปาหมายจํานวน 4 เรื่อง )
ผลการดําเนินงานไดจํานวน 4 เรื่อง
อัตราความกาวหนาพัฒนาการดานการชวยเหลือตัวเองและสังคมของเด็กออทิสติกตามเกณฑ
TDSI (เปาหมายรอยละ 80 ) ผลการดําเนินงานไดรอ ยละ 82.30
3. อัตราความกาวหนาดานกลามเนือ้ มัดใหญสําหรับเด็กสมองพิการ (เปาหมายรอยละ 60 )
ผลการดําเนินงานไดรอยละ 77.33
4. รอยละของผูปวย LD มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขนึ้ (เปาหมายรอยละ 80 ) ผลการ
ดําเนินงานไดรอ ยละ 98.71
5. รอยละของผูปวย MR ไดรับการการพัฒนาทักษะสังคม (เปาหมายรอยละ 70 ) ผลการ
ดําเนินงานไดรอ ยละ 80.5
6. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาหนวยงานใหมกี ารจัดบริการแกผูปวยรุนแรง ยุงยาก ซับซอน
(3S)ทั้งในจิตเวชทั่วไปและจิตเวชเด็กและวัยรุนไดอยางมีคุณภาพปลอดภัย (เปาหมายระดับ
5 ) ผลการดําเนินงานไดระดับ 5
7. รอยละผูปวยที่รุนแรง ยุงยาก ซับซอน เรื้อรังไดรับการชวยเหลืออยางมีประสิทธิภาพ
(เปาหมายรอยละ 80 ) ผลการดําเนินงานไดรอยละ 85
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ผลการดําเนินงานยุทธศาสตร
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร ปงบประมาณ 2558
ยุทธศาสตรที่ 3
เสริมสรางศักยภาพของเขตบริการสุขภาพดานการจัดบริการจิตเวชเด็กและวัยรุน
และพัฒนาการเด็ก
เปาหมาย
1. เขตบริการสุขภาพที่ 1 ระดับ รพช./ รพท./ รพศ. มีการจัดบริการจิตเวชเด็กและวัยรุนอยางมี
คุณภาพไดมาตรฐาน
2. เขตบริการสุขภาพที่ 1 มีศกั ยภาพในการดูแลเด็กทีม่ ีความบกพรองทางสติปญญา/ Autistic/
ADHD/ พัฒนาการลาชา
ผลการดําเนินงานโครงการ
1. พัฒนาทักษะทางสังคมสําหรับเด็กออทิสติก
2. พัฒนาทักษะทางสังคมสําหรับเด็กพิเศษ
3. โครงกาพัฒนาวารสารวิชาการนานาชาติ
4. โครงการคายกิจกรรมบําบัดเพือ่ การเรียนรู
5. โครงการคายศิลปะแบบรังสรรค
6. โครงการสรางสรรคสิ่งแวดลอมเพือ่ ความผอนคลายสําหรับผูดูแลเด็กพิเศษตามแนวสนูซีเล็น
7. โครงการพัฒนาทักษะทางสังคมโดยใชดนตรี ละคร และศิลปะสําหรับเด็ก (Summer Camp)
8. โครงการสรางศูนยบําบัดแบบบูรณาการ Interact Center Thailand ตนแบบ (Role Model) และ
ละครบําบัดสําหรับบุคคลพิเศษเพือ่ พัฒนาทักษะทางสังคมในระดับสากล
9. โครงการพัฒนาทักษะทางสังคมแกบุคคลพิเศษในชุมชนโดยใชละครบําบัด
10. โครงการพัฒนาโรงเรียนตนแบบโดยใชดนตรีละครและศิลปะบําบัดแกเด็กพิเศษ
11. โครงการคลินิกดนตรีละครและศิลปะบําบัดในสถาบันฯ
12. โครงการศึกษาดูงานเรื่องดนตรีละคร และศิลปะ บําบัด
13. โครงการจัดทําสื่อแอนนิเมชัน่ และแผนพับเพือ่ การใหการรักษาแบบ Home Programe ในเด็ก
สมองพิการ
14. โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาเด็ก
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15. โครงการพัฒนาคลินิกแพทยแผนไทยเพือ่ สงเสริมพัฒนาการเด็ก
16. โครงการสื่อสารแนวทางการพัฒนาหนวยงานสูความเปนเลิศดานเด็กพัฒนาการลาชา
ผลการดําเนินงานโครงการ / กิจกรรมตาง ๆ ไดตอบสนองใหยุทธศาสตรบรรลุผลสําเร็จ โดย
ประเมินจากตัวชี้วดั ในยุทธศาสตรที่กําหนดไว ดังนี้
1. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชสําหรับเด็กและวัยรุนทีม่ ี
คุณภาพมาตรฐานใน รพศ./รพท.(ระดับAและS)และรพช.)(M2) (เปาหมายระดับ 5)
ผลการดําเนินงานไดระดับ 5
2. ระดับความสําเร็จในการติดตามพัฒนาการเด็กกลุมเสี่ยงใน รพศ./รพท. และ รพช.
(เปาหมายระดับ 5) ผลการดําเนินงานไดระดับ 5
3. จํานวนเขตบริการสุขภาพที่ ใหบริการเด็กกลุม เสี่ยงตามแนวทางการดูแลเด็กกลุม เสี่ยง
(LCDIP) ไดมาตรฐานตามกําหนด (เปาหมาย 1 เขตบริการ)
ผลการดําเนินงานได 3 เขตบริการ
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ผลการดําเนินงานยุทธศาสตร
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร ปงบประมาณ 2558
ยุทธศาสตรที่ 4
พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรและสมรรถนะบุคลากร
เปาหมาย
1. มีโครงสรางองคกรที่สอดคลองกับนโยบายกรมฯ และสามารถดําเนินงานได
1.1 มีการจัดตั้งศูนยการเรียนรูการประเมินและสงเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด – 5 ป
1.2 มีการจัดตั้งศูนยการวินิจฉัย และบําบัดรักษาโรคออทิสติกครบวงจร
1.3 ศูนยการบําบัดแบบบูรณาการโดยละครบําบัด ดนตรี และศิลปะบําบัด
(Interact Center Thailand)
1.4 มีศนู ยวิจัย
1.5 มีศูนยฝก อบรม
2. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรใหดําเนินงานไดอยางมีคุณภาพและมีความสุขในการทํางาน
3. พัฒนาฐานขอมูล
3.1 มีฐานขอมูลเพียงพอตอการดําเนินงาน
3.2 ฐานขอมูลมีความเชือ่ มโยงกับพื้นที่เขตบริการสุขภาพ
3.3 ระบบ IT มีความเสถียร
4. พัฒนาระบบบริหารองคกร
4.1 ระบบบริหารจัดการมีคุณภาพโปรงใสตรวจสอบได
4.2 องคกรรักษสิ่งแวดลอม
ผลการดําเนินงานโครงการ
1. โครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาล
2. กิจกรรมเพื่อเชื่อมความสัมพันธของเจาหนาทีส่ ถาบันฯ
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการฟนฟูความรูและแผนปองกันระงับอัคคีภัย
4. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ
5. โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจาหนาทีส่ ถาบันฯ ในการดูแลผูปวยจิตเวชฉุกเฉินในเด็ก
และวัยรุน
6. การอบรมเชิงปฏิบตั ิการเรื่องการชวยเหลือผูป วยในภาวะฉุกเฉินและการชวยฟน คืนชีพ CPR
7. โครงการใหความรูแกบุคลากรสถาบันฯและเครือขาย (วิชาการ และ Journal)
8. โครงการใหความรูแกบุคลากรสถาบันฯ และเครือขายโดยวิธีศกึ ษาดูงาน
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9.
10.
11.
12.
13.

โครงการประชุมเจาหนาที่สถาบันฯ
โครงการสงเสริมสุขภาพบุคลากร
โครงการพัฒนาบุคลากรสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผานการศึกษาดูงาน
โครงการสรุปผลและวางแผนการดําเนินงานตามยุทธศาสตร

ผลการดําเนินงานโครงการ / กิจกรรมตาง ๆ ไดตอบสนองใหยุทธศาสตรบรรลุผลสําเร็จ โดย
ประเมินจากตัวชี้วดั ในยุทธศาสตรที่กําหนดไว ดังนี้
1. รอยละความสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายงบดําเนินงาน (เปาหมายรอยละ 97)
ผลการดําเนินงานไดรอยละ 100
2. รอยละของผลการดําเนินกิจกรรมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดในแผนปฏิบัตกิ ารของหนวยงาน
(เปาหมายรอยละ 90) ผลการดําเนินงานไดรอ ยละ 100
3. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ หนวยงาน
(เปาหมายระดับ 5) ผลการดําเนินงานไดระดับ 5
4. คะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการดําเนินงานเพื่อเสริมสรางสมรรถนะดานการบริหารทรัพยากร
บุคคลของหนวยงาน (HR Scorecard) (เปาหมายระดับ 5) ผลการดําเนินงานไดระดับ 5
5. มีศนู ยการเรียนรูการประเมินและสงเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด – 5 ป (เปาหมาย 1 ศูนย)
ผลการดําเนินงานได 1 ศูนย
6. มีศูนยการวินิจฉัย และบําบัดรักษาโรคออทิสติกครบวงจร (เปาหมาย 1 ศูนย) ผลการดําเนินงาน
ได 1 ศูนย
7. มีศนู ยการบําบัดแบบบูรณาการโดยละครบําบัด ดนตรีบาํ บัดและศิลปบําบัด (เปาหมาย 1 ศูนย)
ผลการดําเนินงานได 1 ศูนย
8. มีศนู ยวิจัย (เปาหมาย 1 ศูนย) ผลการดําเนินงานได 1 ศูนย
9. มีศนู ยฝก อบรม (เปาหมาย 1 ศูนย) ผลการดําเนินงานได 1 ศูนย
10. รอยละของการผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการดานประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ
11. (เปาหมายรอยละ 90) ผลการดําเนินงานไดรอ ยละ 97.90
12. รอยละของประสิทธิภาพในการจัดสงขอมูลดานการแพทยและสุขภาพเขาสูระบบ Data Center
ผูปวยจิตเวชของกรมสุขภาพจิต (เปาหมายรอยละ 80) ผลการดําเนินงานไดรอยละ 81.25
13. มีฐานขอมูลจิตเวชเด็กและวัยรุน(4 โรค) ในเขตบริการสุขภาพที่ 1 (เปาหมาย 1 เขตบริการ
สุขภาพ) ผลการดําเนินงานได 1 เขตบริการสุขภาพ
14. ระดับคุณภาพของการบริการจัดการระบบฐานขอมูล (เปาหมายระดับ 5) ผลการดําเนินงานได
ระดับ 5
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ผลการปฏิบัติราชการภายใต
แผนปฏิบัติงานประจําป 2558
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ผลการปฏิบัตริ าชการภายใตแผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2558
ผลการบริการสุขภาพจิตและพัฒนาการเด็ก
งาน/กิจกรรม
งานบริการผูป วยนอก
ผูปวยนอกรับการรักษา
-ผูปวยนอกเกา
-ผูปวยนอกใหม
-จํานวนผูปวยนอกเฉลี่ยตอวัน
-ผูปวยรับบริการรักษานอกเวลาราชการ
-การรับผูปวยนอกเพื่อรับการรักษาตอ (Refer)
-ผูปวยมีใบ Refer และผูปวยรับ Refer ซ้ํา
-ผูปวยฉุกเฉิน
-ผูปวยตามโครงการประกันสุขภาพ
งานบริการผูป วยใน
-ยอดยกมาเดือนทีแ่ ลว
-ผูปวยทีแ่ พทยรับไวรักษา
-รับครั้งแรก
-รับครั้งรอง
-จํานวนวันผูปวยจําหนาย
-จํานวนผูปวยอยูในโรงพยาบาล
จํานวนผูปวยจําหนาย
-จํานวนผูปวยถึงแกกรรม
-จํานวนผูปวยระบบสงตอ
จํานวนผูปวยที่จําหนายโดยสาเหตุการ Refer
-เพื่อไปโรงพยาบาลทางกาย
-เพื่อไปโรงพยาบาลทางจิตเวช
-เพื่อไปรักษาใกลบาน

หนวยนับ

ปงบประมาณ
ป 2556 ป 2557 ป 2558

ครั้ง
ครั้ง
คน
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

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

42,840
39,207
3,633
117.36
13,882
38,869
28,908
0
6,518

46,562
43,378
3,184
127.56
14,598
43,671
44,252
0
1,432

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

1,242
2,805
362
2,443
36,900
37,521
2,760
0
1,324
0
0
0
0

1,400
2,832
425
2,407
24,581
36,531
2,821
0
0
0
3
0
0

1,355
3,133
479
2,654
26,810
40,110
3,217
0
0
9
5
0
4
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ตารางที่ 1 จํานวนผูปวยนอกทีม่ ารับบริการที่สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร
ประจําปงบประมาณ 2558 จําแนกตาม 10 โรคแรก
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รหัสโรค ชือ่ โรค
F840
F900
G809
F83
Q900
F813
F798
M626
F848
G403

Childhood autism
Disturbance of activity and attention
Infatile cerebral palsy,unspecified
Mixed specific developmental disoders
Trisomy 21 ,meiotic nondisjunction
Mixed disorder of scholastic skills
Unspec mental retardation
Muscle strain
Other pervaxive developmental disorders
Generalixed idiopathic epilepsy and epileptic
syndromes
Total

จํานวน
(ราย)
9,596
8,509
2,694
2,209
1,610
1,452
1,256
763
567
413
29,069

รอยละ
33.01
29.27
9.27
7.60
5.54
5.00
4.32
2.62
1.95
1.42
100

จากตารางที่ 1 พบวาผูปวยนอกทีม่ ารับบริการที่สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร ประจําปงบ
ประมาณ 2558 จําแนกตามโรคแรกที่ไดรับการวินิจฉัยจากแพทย มากที่สดุ คือ Childhood autism (F840)
คิดเปนรอยละ 33.01 รองลงมาไดแกโรคสมาธิสั้น คิดเปนรอยละ 29.27 อันดับสามไดแก โรคสมอง
พิการ (G809) คิดเปนรอยละ 9.27
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ตารางที่ 2 จํานวนผูปวยในทีม่ ารับบริการที่สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร
ประจําปงบประมาณ 2558
ลําดับ
จํานวน
รหัสโรค
ชื่อโรค
ที่
(ราย)
1
F840 Childhood autism
1,230

รอยละ
71.10

2

G809

Infatile cerebral palsy,unspecified

177

10.23

3

F83

Mixed specific developmental disoders

161

9.31

4

G800

Spastic cerebral palsy

59

3.41

5

F801

Expressive language disorder

38

2.20

6

Q900

Trisomy 21 ,meiotic nondisjunction

36

2.08

7
8

F798
F900

Unspec mental retardation
Disturbance of activeity and attention

13
9

0.75
0.52

9

G403

4

0.23

10

F848

Generalixed idiopathic epilepsy and epileptic
syndromes
Other pervaxive developmental disorders

3

0.17

1,730

100

Total

จากตารางที่ 2 พบวาผูปวยในจําหนายที่มารับบริการที่สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทรประจําป
งบประมาณ 2558 จําแนกตามโรคแรกที่ไดรับการวินิจฉัยจากแพทย มากที่สดุ คือ Childhood autism
(F840) คิดเปนรอยละ 71.10 รองลงมาไดแกโรคสมองพิการ (G809) คิดเปนรอยละ 10.23 อันดับสาม
ไดแก พัฒนาการลาชา (F83) คิดเปนรอยละ 9.31
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ตารางที่ 3 ขอมูลการใหบริการผูปวยในที่สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทรประจําปงบประมาณ
2558
รายการ
หนวย
จํานวน
จํานวนเตียงทั้งหมด (Hospital Bed)
เตียง
60
จํานวนผูปวยรับไวรักษา
ราย
3,133
ครั้งแรก
คน
479
ครั้งรอง
ราย
2,654
จํานวนผูปวยรับไวรักษาแยกตามเพศ
ราย
3,133
ชาย
ราย
1,471
หญิง
ราย
1,662
ผูปวยจําหนาย
ราย
3,217
ชาย
ราย
1,525
หญิง
ราย
1,692
จํานวนวันผูปวยใน (Patient Day)
วัน
40,110
จํานวนวันผูปวยในจําหนาย (Discharge Patient Day)
วัน
26,810
อัตราการครองเตียง (Bed Occupancy Rate)
เปอรเซ็นต
182.61
อัตราผูปวยตอเตียง (Turn Over of Bed)
ราย
53.62
ผูปวยในเฉลี่ยตอวัน
ราย
109.89
จํานวนวันนอนเฉลี่ยตอคน
วัน
8.35
จํานวนผูปวยในทั้งหมด
ราย
4,488
จากตารางที่ 3 งานบริการผูปวยในรับผูปวยไวรักษาในโรงพยาบาลทั้งสิ้น 3,133 ราย เปนผูปวยนอน
โรงพยาบาลครั้งแรก 479 คน รับไวครั้งรอง 2,654 ราย เปนเพศชาย 1,471 ราย เพศหญิง 1,662 ราย
สวนผูปวยจําหนายมีทั้งสิน้ 3,217 ราย เพศชาย 1,525 ราย เพศหญิง 1,692 ราย จํานวนวันนอน
เฉลี่ยตอคน 8.35 วัน อัตราการครองเตียงคิดเปน 182.61 เปอรเซ็นต มีผูปวยเฉลี่ยตอวัน 109.89 ราย
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ผลการดําเนินงานสงเสริมพัฒนาการเด็ก
การดําเนินงานสงเสริมพัฒนาการเด็กของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทรเปนงานบําบัดรักษา
และบริการเฉพาะทางสําหรับเด็กที่มีพัฒนาการลาชา โดยมีกิจกรรม 5 กิจกรรม ระหวางปงบประมาณ
2555 – 2558 ดังนี้
กิจกรรม
1.ตรวจวินิจฉัยและประเมิน
พัฒนาการ
2.สงเสริมพัฒนาการ
- รายบุคคล
- รายกลุม

หนวยนับ
ราย

2556
13,322

ราย
ครั้ง/ราย

32,495
2,100/14,732

3.ใหคําปรึกษาแนะนําแกครอบครัว ครั้ง / ราย
ในเรื่องพัฒนาการของเด็ก
4.การใหความรู
ครัง้ / ราย
ดานสงเสริมพัฒนาการเด็ก
5.การประสานกับชุมชน / องคกรที่ ครั้ง / ราย
เกี่ยวของในเรื่องของ
การสงเสริมพัฒนาการเด็ก

ปงบประมาณ
2557
15,309

2558
21,281

33,489
35,506
1,997 /
1,892/18,234
13,447
13,756/14723 13,091/27,96 21,272/32,994
6
6,789/15,114 4,771 / 12,515 3,641/19,659
277/277

ที่มา : ขอมูลรายงาน สจ.รง. 201-1 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร

371 / 393

453/453
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ผลการดําเนินงานการฟนฟูสมรรถภาพผูปวย
จําแนกเปนการใหบริการฟน ฟูสมรรถภาพดานตาง ๆ ดังนี้

ครั้ง/ราย
รวม
ครั้ง/ราย
ครั้ง/ราย
ครั้ง/ราย
ครั้ง/ราย
รวม
ครั้ง/ราย
ครั้ง/ราย
ครั้ง/ราย
ครั้ง/ราย
ครั้ง/ราย
รวม
ครั้ง/ราย
ครั้ง/ราย
ครั้ง/ราย
รวม
ครั้ง/ราย

2556
13,005/13,005
16,982/16,982
8,591/7,960
5,318/4,977
3,073/2,859
3,046/1,401
949/34,192
245/12,240
48/510
245/2,325
411/19,117
0/0
11,206/12,861
11,206/12,861
0/0
0/0
1,209/1,616
0/0

ปงบประมาณ
2557
17,191 / 17,191
17,347/ 17,347
10,605 /10,605
5,586 /5,586
2,570 / 2,570
3,272 / 3,272
659/31,759
09/ 11,710
46 / 519
239 / 2,417
365/17,113
0/0
10,590 /11,869
10,590 /11,869
0/0
0/0
826/999
530 /530

2558
17,941 / 17,941
24,85 /24,850
14,178 / 14,178
8,885 / 8,885
2,813 /2,813
9,273/9273
355 / 19,041
314/15,513
81/1,959
241/2,736
355/19,041
0/0
12,099/12,819
11,977/12,892
0/0
0/0
160/1,017
43 / 269

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

1,209/1,616
0/0
6/10
0/0

296/469
0/0
4/4
1/2

117 / 748
0/0
7/7
7/7

งานฟนฟูสมรรถภาพ

หนวยนับ

1.การประเมินสมรรถภาพ
2.ทางการแพทย
- อาชีวะบําบัด
- กายภาพบําบัด
- อรรถบําบัด
- ดนตรีบําบัด
3.ทางสังคม
- บันเทิงบําบัด
- ศิลปกรรมบําบัด
- ทักษะการดูแลตนเอง
- ทักษะทางสังคม
- ทักษะการใชชีวิตในชุมชน
4.ทางการศึกษา
- การศึกษาพิเศษ
- การสงเสริมการศึกษา
- ดนตรีบําบัด
5.ทางอาชีพ
-อุตสาหกรรม/หัถตกรรม/
การฝกอาชีพ
- อาชีพอื่น ๆ
- กลุม บําบัดอื่นๆ
6.การฟนฟูผูปวยในชุมชน
7.ติดตามเยี่ยมบานหลัง
จําหนาย
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ผลการใหบริการคลินิกคลายเครียด
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร
ปงบประมาณ 2558 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร โดยกลุม งานจิตวิทยาไดใหบริการคลินิก
คลายเครียด สรุปผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. จํานวนผูมารับบริการ
ตารางแสดงจํานวนและรอยละผูม ารับบริการคลินิกคลายเครียดจําแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

ผูมารับบริการคลินิกคลายเครียด
จํานวน (ราย)
รอยละ
1,532
78.60
417
21.40
1,949
100

2. ลักษณะปญหาของผูม ารับบริการ
ตารางแสดงลักษณะปญหาของผูม ารับบริการ
ลักษณะปญหาที่รับบริการ
1. ปญหาดานครอบครัว
2. ปญหาการเจ็บปวย
3. ปญหาการปรับตัว
4. ปญหาดานการเรียน
5. ปญหาปญหาการทํางาน
6.ปญหาดานเศรษฐกิจ
6. ปญหาปญหาการฆาตัวตาย
7. ปญหาสุขภาพจิตอื่นๆ
รวม

การใหบริการคลินกิ คลายเครียด
จํานวน (ครั้ง)
รอยละ
12
1.29
868
92.93
36
3.85
18
1.93
934
100
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3. ประเภทของการใหบริการ
ตารางแสดงจํานวนและรอยละของผูรับบริการคลินกิ คลายเครียดจําแนกตามการใหบริการ
ประเภทของการใหบริการ
1. จิตบําบัด
2. อื่น ๆ (Play Therapy , NLP)
รวม

การใหบริการคลินกิ คลายเครียด
จํานวน (ครั้ง)
รอยละ
76
2.50
2,969
97.50
3,045
100

จากตารางนําเสนอดานบนพบวา ปงบประมาณ 2558 ผูม ารับบริการคลินิกคลายเครียดของ
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทรมีจํานวนทั้งสิ้น 1,949 ราย สวนมากเปนเพศชาย เมื่อพิจารณา
ลักษณะของปญหาของผูม ารับบริการ พบวา สวนมากผูรับบริการ สวนมากผูรับบริการมีปญหาการ
ปรับตัวคิดเปนรอยละ 92.93 รองลงมาคือปญหาดานครอบครัวและปญหาสุขภาพจิตอืน่ ๆ คิดเปนรอย
ละ 3.85 และ 1.93 ตามลําดับ
การใหบริการคลินิกคลอายเครียดในปงบประมาณ 2558 พบวาประเภทของการใหบริการ
สวนมากเปนการใหบริการบําบัดแบบเลน ( Play Therapy) และ NLP คิดเปนรอยละ 97.50 รองลงมาคือ
จิตบําบัดคิดเปนรอยละ 2.50 ตามลําดับ
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กลุมพัฒนาสุขภาพจิตชุมชน
งานสุขภาพจิตชุมชน
กิจกรรม
การใหบริการสุขภาพจิตในชุมชน
ใหความรูสขุ ภาพจิตแกประชาชนทั่วไป
ใหความรูแกกลุมเสี่ยง
ใหบริการปรึกษาปญหาสุขภาพจิต
- รายบุคคล
- รายกลุม
ใหบริการตรวจรักษาผูมปี ญหาสุขภาพจิตผูปวยจิตเวช
ติดตามดูแลผูปวยในชุมชน
การออกหนวยบริการสุขภาพจิตในชุมชน
ติดตอประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ
จัดประชุมเครือขาย

หนวยนับ

ผลการดําเนินงาน
ป 2556 ป 2557 ป 2558

ครั้ง / ราย 18/1,392
ครั้ง / ราย 6/64

17 / 629
15 / 610

21/614
12/659

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

123
5 / 93
1/ / 303
8 / 40
30 / 264
461 / 36
6

231
8/368
25/657
14/138
38/674
231/183
2

49
2/140
14/195
21
2/191
595
1
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งานประชาสัมพันธ
กิจกรรม
การสงเสริมสุขภาพจิตและปองกันปญหา
สุขภาพจิต
การจัดทําคูมอื
การผลิตเทคโนโลยีดานสุขภาพจิต
การผลิตสื่อ
- สปอตวิทยุ
- สติกเกอร
- บทความ
- แผนพับ
- โปสเตอร
- ชุดนิทรรศการ
- VCD
การเผยแพรความรูสขุ ภาพจิต
การเผยแพรผานสือ่ สารมวลชน
- วิทยุ
- โทรทัศน
- สิ่งพิมพ
- เสียงตามสาย
การเผยแพรขาว
- การจัดแถลงขาว
- การเผยแพรขาวผาน นสพ./วิทยุ/โทรทัศน
การรณรงค
- การจัดนิทรรศการ

หนวยนับ

ผลการดําเนินงาน
ป 2556 ป 2557 ป 2558

เรื่อง/เลม

3/3,000

2/

0/0

เรื่อง/ชุด
11/33
19 / 19
เรื่อง/แผน
1/20
0/0
เรื่อง/ชุด 110/110
0/0
เรื่อง/แผน 67/63,055 0/0
เรื่อง/แผน 14/362 43 / 43
เรื่อง/ชุด
2/7
10 / 10
เรื่อง/แผน 20/28
20 / 20

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

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

110/132 132 / 132
0/0
24 /24
100/100 50 / 50
0/0
0/0

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

เรื่อง/ครั้ง
เรื่อง/ครั้ง

0/0
11 / 11
211/233 165 / 165

0/0
0/0

เรื่อง/ครั้ง

8/8

13 / 13

0/0
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งานประชาสัมพันธ
ผลการดําเนินงาน
ป 2556 ป 2557 ป 2558

กิจกรรม

หนวยนับ

การสนับสนุนสื่อตาง ๆ แกหนวยงานที่เกี่ยวของ
- เทปเสียง

เรื่อง/ตลับ

4/14

- แผนพับ

เรื่อง/ชุด

53/8,441

เรื่อง/แผน
เรื่อง/แผน
เรื่อง/ชุด
เรื่อง/แผน
จํานวนพิมพ
เลม/เรื่อง
เรื่อง/แผน
เรื่อง/แผน
เรื่อง/แผน
เรื่อง/แผน

11/358
2/7
10/10
20/22
40/20
3/3,000
0/0
0/0
117/78
0/0

-

โปสเตอร
ชุดนิทรรศการ
สปอตวิทยุ
VCD
หนังสือ
คูม อื ความรู
สติ๊กเกอร
แบบประเมินเชาวปญญาเด็ก – ผูใหญ
ปริ๊นงานสี
คูมอื IQ , EQ

ที่มา : ขอมูลรายงาน สจ.รง. 201-1 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร

10 / 10
86 /
8,086
407 / 442
0/0
32 / 32
10 / 10
13 / 325
0/0
107 / 132
0/0
0/0
0/0

0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
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กลุมบริการทางการแพทย
กิจกรรม
งานบริการผูป วยนอก
- ผูปวยนอกใหม
- ผูปวยนอกเกา
- ผูปวยพบแพทย
ผูปวยรับบริการรักษานอกเวลาราชการ
การสงผูปวยกลับเพือ่ รับการรักษาตอ (Refer)
การรับผูปวยนอกเพือ่ ตรวจรักษาตอ (Refer)
- ผูปวยมีใบ Referและผูปวยรับ Refer ซ้ํา
- ผูปวยฉุกเฉิน
- ผูปวยตามโครงการประกันสุขภาพ
ระบบโครงการคลินิกพิเศษ
-คลินกิ สงเสริมพัฒนาการเด็ก
-คลินกิ คลายเครียด
-การใหบริการปรึกษาปญหาสุขภาพจิตทางโทรศัพท
-คลินกิ ครอบครัวสุขสันต
-คลินกิ การวินิจฉัยออทิสติกดวย ADOS
-คลินกิ หอง Alpha chamber
-คลินกิ บูรณาการประสาทสัมผัส
-คลินกิ ฝงเข็ม
-คลินกิ ละครและดนตรีบําบัด
-คลินกิ อาชาบําบัด
-คลินกิ ประเมินพัฒนาการ
-คลินกิ LD
-คลินกิ Floortime

หนวยนับ

ผลการดําเนินงาน
ป 2556 ป 2557 ป 2558

คน
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

3,309
34,937
24,140
28,109
0
34,537
27,448
0
6,842

3,633
39,207
31,636
13,882
0
38,869
32,868
0
6,518

3,184
43,378
32,693
14,598
0
43,487
37,926
0
1,432

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ราย

5,270
352
1,493
0
82
0
780
1,104
0
0
0
0
0

6,461
767
1,271
0
85
0
916
1,332
3,272
895
1,747
146
0

5,442
1,064
1,266
0
115
0
1,111
768
9,273
632
2,713
388
1,540
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กลุมบริการทางการแพทย
กิจกรรม

หนวยนับ

ผลการดําเนินงาน
ป 2556
ป 2557

ป 2558

งานบริการผูป วยนอก
งานบําบัดรักษาและบริการเฉพาะทางงานจิตเวชเด็กและวัยรุน

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

ราย

280

298
2,124
ครั้ง/ราย 1,202/1,316
/2,200
ครั้ง/ราย
0/0
1/1
ราย
368
168 / 501
ครั้ง/ราย
0/0
0/0
ครั้ง/ราย 117/304
276/771

1,069
1,787/2,942
0/0
1,069
0/0
218/471

ครั้ง
คน
ครั้ง
วัน
วัน
ครั้ง
ครั้ง

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

2,832
425
2,407
24,581
36,531
2,821
-

3,133
479
2,654
26,810
40,110
3,217
9

ประเมินภาวะสุขภาพเพือ่ การวินจิ ฉัยทางการพยาบาล

ราย

16,306

19,391

17,356

การคัดกรองผูปวยเพื่อใหบริการรักษาตาม
ประเภทผูปวย
- วิกฤต
- ฉุกเฉิน
- แรกรับ
- เรงรัดบําบัด

ราย
ราย
ราย
ราย

4,823
0
4,615
6,015

6,761
452
7,289
6,025

4,504
9
7,562
3,840
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กลุมบริการทางการแพทย
กิจกรรม
งานบริการผูป วยใน
- บําบัดระยะยาว
การรักษาทางกาย
การปฏิบัติเพื่อการบําบัดทางจิต
-รายกลุม
- ประสานกับชุมชนองคกรที่เกี่ยวของ
ทันตกรรม
งานบริการผูปวยในทันตกรรม
งานบริการผูปวยนอกทันตกรรม
งานสงเสริมและปองกัน
จิตวิทยา
- ตรวจเชาวปญญา
- ตรวจบุคลิกภาพ
- ตรวจพัฒนาการ
ตรวจประสาทจิตวิทยา
อืน่ ๆ

หนวยนับ

ผลการดําเนินงาน
ป 2556
ป 2557
ป 2558

ราย
ครั้ง/ราย

2,565/1,826

ครั้ง/ราย
ครั้ง/ราย

24/203
68/68

ราย/งาน
ราย/งาน
คน/ครั้ง
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย

2,291

3,365

2,389

2,452/1,854 1,659/10,506

0/0
28 / 363

20/152
0/0

562/1,692 575 / 989
400/742
1,129/2,669 1,047 / 2,005 754/1,506
1,591/2,378 1,622/2,994 1,154/2,248
1,324
53
1
-

2,093
15
6
1
455

1,101
82
201
37
434
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กลุมบริการทางการแพทย
กิจกรรม
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

หนวยนับ

ผลการดําเนินงาน
ป 2556 ป 2557
ป 2558

ราย
ราย
ครั้ง/ราย
ราย
ราย

21
21
24
24
4

15
14
13 / 15
14
7

19
18
19/19
5/15
3/14

ราย

930

0

12

ราย
ราย

313
243

1,218
131

1,202
30

ราย

115

215

12

ราย
ราย
ราย
ราย

154
44
51
82

110
74
169
154

54
138
30
66

ราย
ราย

324
308

325
148

72/231
57
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กลุมบริการทางการแพทย
หนวยนับ

ผลการดําเนินงาน
ป 2556 ป 2557
ป 2558

ครั้ง/ราย
ครั้ง/ราย

0/0
84/129

18/66
19/73

2/3
51/57

ครั้ง/ราย

41/66

17/17

17/17

ครั้ง/ราย

20/32

0

2/2

-ดานปองกันปญหาสุขภาพจิตและโรคทางจิตเวช
ในกลุมเสี่ยง

ครั้ง/ราย

27/756

3/215

6/71

ดานสงเสริมสุขภาพจิตในชุมชน

ครั้ง/ราย

9/333

1/1

3/3

ครั้ง/ราย
ราย

268/581
78/346

284/367
33/246

220/286
12/231

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

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

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

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

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

งานจัดการทรัพยากรสังคมและการพิทักษสิทธิ์

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

ตัวอยาง
ตัวอยาง
ตัวอยาง
ตัวอยาง
ตัวอยาง

ผลการดําเนินงาน
ป 2556
ป 2557
ป 2558

86
0
0
106
117
0

31/2
18
55/33
78/52
5

36
0/0
0/0
98
54
1

ตัวอยาง
ตัวอยาง
ตัวอยาง
ตัวอยาง

76
0
48
68

29
8
5
-

ครั้ง
ครั้ง
ตัวอยาง

87
75
0

26
10
17

5
12
0/0
0/0
0/0
10
0/0
0/0

ครั้ง/คน

4,682/272

3,837

ครั้ง
ครั้ง/คน

240
8,856/2,535
34

221
5,526/117
79

211

244

ตัวอยาง

ครั้ง
ครั้ง
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กลุมบริการทางการแพทย
กิจกรรม
งานประสาทวิทยา
-งานตรวจคลื่นสมอง (EEG)
-งานตรวจคลื่นหัวใจ (EKG)
-งานกระตุนการไหลเวียนโลหิตในสมอง(HEG)
-งานฝงเข็ม
งานเภสัชกรรม
ผูปวยนอก

ผูปวยใน
- รายบุคคล

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

หนวยนับ

ราย
ราย
ราย
ราย

ผลการดําเนินงาน
ป 2556
ป 2557
ป 2558
0
0
186
1,104

0
0
190
1,332

0
0
177
848

ใบสั่งยา
9,789
10,762
12,036
จํานวน(ขนาน) 17,780
14,963
18,556
มูลคา(บาท) 13,953,856 24,175,107 18,611,859
ใบสั่งยา
2,026
จํานวน(ขนาน) 3,356
มูลคา(บาท) 548,278

2,005
2,756
725,200

2,290
3,547
934,765

ราย
ราย
ราย

1,574
458
92

1,801
658
107

1,620
743
132

ครั้ง

0

0

0
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กลุมบริการทางการแพทย
กิจกรรม

หนวยนับ

ผลการดําเนินงาน
ป 2556
ป 2557
ป 2558

เม็ด /Pack

169,000/
3,915

237,200 /
6,370

380,500/
5,000

ครั้ง

591

646

424

เรือ่ ง/แผน

32/2,788

36 / 2,753

33/2,851

ราย
คน
คน
ราย
ราย
ราย
ราย

3,129
2,036
184
0
4,891
698
597

2,789
1,612
161
0
4,217
526
1,116

2,655
1,523
174
4,044
4,044
380
312

แบงบรรจุยา (Prepack)
- ยาเม็ด
บริการขอมูลขาวสารดานยา
- ตอบคําถาม/ปญหาบุคลากรทางการแพทย/
ประชาชน
- เผยแพร/ใหความรูเกี่ยวกับยาแกผปู วยและ
ประชาชนโดยแผนพับ
งานหองสมุดของเลน
ผูรับบริการหองสมุดของเลน
ผูรับบริการรายเกา
ผูรับบริการรายใหม
สมัครสมาชิกใหม
ใชสอื่ อุปกรณในการสงเสริมพัฒนาการ
คนควาสือ่ อุปกรณ/ของเลน
ยืมสือ่ อุปกรณ
คืนสือ่ อุปกรณ
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สวนที่ 3
รายงานการเงิน
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รายงานการวิเคราะหงบการเงินงวดประจําปงบประมาณ 2558
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร
จากการบันทึกบัญชีในระบบเกณฑคงคางของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทรประจําป
งบประมาณ 2558 สามารถวิเคราะหงบการเงินเปรียบเทียบไดดังตอไปนี้
1. วิเคระหงบแสดงฐานะทางการเงินของสถาบันฯ ประจําปงบประมาณ 2558 (งวด 1-12 เดือน)
สรุปไดดังนี้
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ป 2558 ลดลงกวาป 2557 เนือ่ งจากมีการนําเงินฝาก
ธนาคารออมสินประเภทออมทรัพยที่ครบกําหนดระยะเวลา ไปฝากประจําธนาคารอิสลาม เนือ่ งจากมี
ผลตอบแทนที่เปนประโยชนกับทางราชการที่มากกวา จึงมีผลใหเงินลงทุนเพิม่ ขึ้นในสวนของเงินฝากประจํา
สินทรัพยไมหมุนเวียน ป 2558 ลดลงกวาป 2557 เนือ่ งมาจากการกอสรางอาคารเทพ
รัตนราชสุดา ตอเนือ่ งมาตั้งแตป 2554-2557 สิน้ สุดลง และเริ่มมีการคิดคาเสื่อมราคาอาคารใหม (อาคาร
เทพรัตนราชสุดา) ในป 2558
เจาหนี้ ป 2558 ลดลงกวาป 2557 เนือ่ งจากมีการเบิกจายคาใชจายทันเวลา มากขึน้ และไมมหี นี้
ผูกพันในระบบ GFMIS
2. วิเคราะหงบรายไดและคาใชจายของสถาบันฯ ประจําปงบประมาณ 2558 (งวด 1-12 เดือน) สรุป
ไดดังนี้
รายไดจากเงินงบประมาณ ป 2558 ลดลงกวาป 2557 คิดเปนรอยละ 15.6 เนือ่ งจากการ
กอสรางและตกแตงอาคารอาคารเทพรัตนราชสุดาฯ ตอเนื่องมาตั้งแตป 2554-2557 สิ้นสุดลง
รายไดจากการขายสินคาและบริการ ป 2558 เพิม่ กวาป 2557 คิดเปนรอยละ 54.4 เนือ่ งจากมี
การใหบริการและเพิ่มกิจกรรมการรักษาในพื้นที่บริการของอาคารเทพรัตนราชสุดา ในป 2558
รายไดจากการชวยเหลือและบริจาค ป 2558 เพิม่ กวาป 2557 คิดเปนรอยละ 29 เนื่องจากรับ
เงินสนับสนุนโครงการคัดกรอง เฝาระวัง และสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย เพือ่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนือ่ งในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 จาก
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช)
คาใชจายบุคลากร ป 2558 เพิม่ ขึน้ จากป 2557 รอยละ 10.7 เนื่องจากไดรับจัดสรรตําแหนง
พนักงานราชการจากกรมสุขภาพจิตเพิม่ เติมในกรณีที่ลูกจางประจําออกจากราชการ
คาวัสดุ คาใชสอย และคาสาธารณูปโภค ป 2558 เพิม่ ขึน้ กวา ป 2557 รอยละ 62.1
เนื่องมาจากในป 2558 เริม่ มีการเปดใชอาคารเทพรัตนราชสุดา เพือ่ เพิม่ กิจกรรมการรักษามากยิ่งขึน้ และ
ใชจายในโครงการที่รับสนับสนุนจาก สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
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คาเสื่อมราคาและตัดจําหนายป 2558 เพิ่มขึ้นกวาป 2557 รอยละ 14.6 เนือ่ งจากเริม่ มีการคิดคา
เสื่อมราคาอาคารใหม (อาคารเทพรัตนราชสุดา) ในป 2558
3. วิเคราะหอัตราสวนทางการเงินของสถาบันฯ ประจําปงบประมาณ 2558 (งวด 1-12 เดือน) สรุป
ไดดังนี้
3.1 อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน(Current Ratio) สถาบันฯ มีสภาพคลองทางการเงินที่ดีมีภาระหนีส้ ิน
ต่ําเนือ่ งจากมีการชําระหนี้ตามกําหนดเวลาและไมมีหนีผ้ ูกพันในระบบ GFMIS มากนัก
มีสินทรัพย
หมุนเวียนสูงกวาหนีส้ ินหมุนเวียนถึง 41.12 เทา
3.2 เงินทุนสํารองสุทธิ (Net Working Capital) สถาบันฯ มีสถานะทางการเงินที่มั่นคง มีเงินทุน
สํารองสุทธิสูงขึน้ จากป 2557 จาก 65,973,360.21 ลานบาท เปน 71,372,173.16 ลานบาทในป 2558
เนื่องจากมีภาระหนี้สนิ ที่ลดลง
3.3 รายไดสูง(ต่ํา)กวาคาใชจายสุทธิ (Net Income) เปนการบอกประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
โดยผลการดําเนินงานของสถาบันฯ มีรายไดต่ํากวาคาใชจายสุทธิ จํานวน 7,592,847.93 บาทในป 2558
ลดลงกวาในป 2557 เนื่องจากป 2557 มีการรับเงินงบประมาณในสวนของการตกแตงอาคารเทพ
รัตนราชสุดา
3.4 ทุนสํารองสุทธิ/รายไดสูงต่ํากวาคาใชจายสุทธิเฉลีย่ (NWC/ANI) ปงบประมาณ 2558 ลดลง
จากป 2557 เนื่องจากป 2557 มีการรับเงินงบประมาณในสวนของการตกแตงอาคารเทพรัตนราชสุดา
3.5 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชําระหนี้เจาหนี้การคาลดลงจากป 2557 เทากับ 11.77 วัน เปน 0 วัน
ในป 2558 เนื่องจากไมมีหนีผ้ กู พันในระบบ GFMIS มากนัก
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สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557
(หนวย:บาท)
หมายเหตุ

2558

2557

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

1

39,351,001.87

47,907,312.22

ลูกหนี้ระยะสั้น

2

17,567,748.43

19,542,790.15

-

184.09

15,062,335.01

61,478.79

สินคาและวัสดุคงเหลือ

1,169,937.90

1,395,624.51

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

-

-

รวมสินทรัพยหมุนเวียน

73,151,023.21

68,907,389.76

ลูกหนี้ระยะยาว

-

-

เงินลงทุนระยะยาว

-

-

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (สุทธิ)

218,829,785.62

231,069,301.82

สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน (สุทธิ)

-

-

สินทรัพยไมมตี ัวตน (สุทธิ)

30,584.56

50,917.90

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

-

-

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน

218,860,370.18

231,120,219.72

292,011,393.39

300,027,609.48

รายไดคางรับ
เงินลงทุนระยะสั้น

3

สินทรัพยไมหมุนเวียน

รวมสินทรัพย
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
ลูกหนี้คารักษาพยาบาล

=

17,255,877.43

19,049,390.15

ลูกหนี้เงินยืมใน - นอกงบประมาณ

=

311,871.00

493,400.00

ที่ดินและอาคาร (สุทธิ)

=

195,301,659.32

203,809,181.57

อุปกรณ (สุทธิ)

=

23,528,126.30

27,260,120.25
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สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557
(หนวย:บาท)
หมายเหตุ
2558

2557

หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้ระยะสั้น
4
คาใชจายคางจาย
รายไดแผนดินรอนําสงคลัง
เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะสั้น
เงินรับฝากระยะสั้น
เงินกูร ะยะสั้น
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
5
รวมหนี้สินหมุนเวียน

467,818.09
794,551.96
516,480.00
1,778,850.05

1,756,257.90
366,629.64
421,365.01
389,777.00
2,934,029.55

หนี้สินไมหมุนเวียน
เจาหนี้ระยะยาว
รายไดรอการรับรูระยะยาว
เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว
เงินรับฝากระยะยาว
เงินกูระยะยาว
หนี้สนิ ไมหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สินทรัพยสุทธิ

48,472.67
300,000.00
348,472.67
2,127,322.72
289,884,070.67

300,000.00
300,000.00
3,234,029.55
296,793,579.93
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สินทรัพยสุทธิ
ทุน
รายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจายสะสม
กําไร/ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นของเงินลงทุน
รวมสินทรัพยสุทธิ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

91,332,793.30
206,144,125.30
(7,592,847.93)
289,884,070.67

91,332,793.30
165,859,266.06
39,601,520.57
296,793,579.93
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สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร
งบรายไดและคาใชจาย
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557
(หนวย:บาท)
หมายเหตุ

2558

2557

19,684,839.47
19,684,839.47

73,698,074.65
73,698,074.65

68,538,679.69

65,148,665.25

36,552,278.62
1,304,720.06
106,395,678.37

1,484,822.24
866,399.09
67,499,886.58

รวมรายไดจากการดําเนินงาน

126,080,517.84

141,197,961.23

คาใชจายจากการดําเนินงาน
คาใชจายบุคลากร
คาบําเหน็จบํานาญ
คาใชจายในการฝกอบรม
คาใชจายในการเดินทาง
คาวัสดุและคาใชสอย
คาสาธารณูปโภค

13,524,065.97
428,304.00
5,307,478.50
844,099.81
72,566,297.62
5,683,917.25

12,230,184.35
180,083.00
6,873,325.40
1,256,240.50
39,585,011.70
3,739,398.75

รายไดจากการดําเนินงาน
รายไดจากรัฐบาล
รายไดจากงบประมาณ
รายไดอื่น
รวมรายไดจากรัฐบาล
รายไดจากแหลงอื่น
รายไดจากการขายสินคาและ
บริการ
รายไดจากเงินชวยเหลือและเงิน
บริจาค
รายไดอื่น
รวมรายไดจากแหลงอื่น

6

7

67
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
คาใชจายเงินอุดหนุน
คาใชจายอื่น
8
รวมคาใชจายจากการดําเนินงาน
รายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจายจากการ
ดําเนินงาน

18,380,373.41
16,938,829.21
133,673,365.77

15,950,576.21
21,781,620.75
101,596,440.66

(7,592,847.93)

39,601,520.57

หมายเหตุประกอบเปนงบการเงินสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร
งบรายไดและคาใชจาย
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557
(หนวย:บาท)
หมายเหตุ
รายได/คาใชจายที่ไมเกิดจากการ
ดําเนินงาน
กําไร/ขาดทุนสุทธิจากการจําหนาย
สินทรัพย
รายการอื่นๆ
ทีไ่ มเกิดจากการ
ดําเนินงาน
รวมรายได/คาใชจายที่ไมเกิดจากการดําเนินงาน

รายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจายจาก
กิจกรรมตามปกติ

2558

2557

-

-

-

-

-

(7,592,847.93)

39,601,520.57

(7,592,847.93)

39,601,520.57

รายการพิเศษ
รายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจายสุทธิ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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การวิเคราะหการยอสวนตามแนวดิ่ง (Common Size) ของสถาบันพัฒนาการเด็ก
ราชนครินทร
วิเคราะหงบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557
อัตรายอสวนตามแนวดิ่ง
(พันบาท)
2558
2557
2558
2557
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
สินคาและวัสดุคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (สุทธิ)
สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน (สุทธิ)
สินทรัพยไมมตี ัวตน (สุทธิ)
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้
คาใชจายคางจาย
เงินทดรองราชการรับจากคลัง
เงินกูระยะสั้น
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน

39,351.0
1,169.9
32,630.1
73,151.0

47,907.3
1,395.6
19,604.5
68,907.4

13.5
0.4
11.2
25.1

16.0
0.5
6.5
23.0

218,829.8
30.6
218,860.4
292,011.4

231,069.3
50.9
231,120.2
300,027.6

74.9
0.0
74.9
100

77.0
0.0
77.0
100

467.8
1,311.0
1,778.9

1,756.3
366.6
811.1
2,934.0

0.0
0.2
0.4
0.6

0.6
0.1
0.3
1.0
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หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินทดรองราชการรับจากคลัง
เงินกูระยะยาว
หนี้สนิ ไมหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สินทรัพยสุทธิ

300.0
48.5
348.5
2,127.3
289,884.1

300.0
300.0
3,234.0
296,793.6

0.1
0.1
0.7
100

0.1
0.1
1.1
100
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1. การวิเคราะหการยอสวนตามแนวดิ่ง ( Common Size)
วิเคราะหงบรายไดและคาใชจาย
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557
อัตรายอสวนตาม
แนวดิ่ง

(พันบาท)
2558

2557

รวมรายได
รายไดจากการดําเนินงาน
รายไดจากรัฐบาล

126,080.5

141,198.0 100

100

รายไดจากเงินงบประมาณ
รายไดอื่น

19,684.8

73,698.1 15.6
- -

52.2
-

รวมรายไดจากรัฐบาล
รายไดจากแหลงอื่น

19,684.8

73,698.1

15.6

52.2

รายไดจากการขายสินคาและบริการ

68,538.7

65,148.7

54.4

46.1

รายไดจากการชวยเหลือและบริจาค

36,552.3

1,484.8

29.0

1.1

รายไดอื่น

1,304.7

866.4

1.0

0.6

รวมรายไดจากแหลงอื่น

106,395.7

67,499.9

84.4

47.8

รวมรายไดจากการดําเนินงาน

126,080.5

141,198.0 100

100

-

2558

2557
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คาใชจายจากการดําเนินงาน
คาใชจายบุคลากร

13,524.1

12,230.2

10.7

8.7

คาบําเหน็จบํานาญ

428.3

180.1

0.3

0.1

คาใชจายในการฝกอบรม

5,307.5

6,873.3

4.2

4.9

คาใชจายเดินทาง

844.1

1,256.2

0.7

0.9

คาวัสดุ คาใชสอย และคาสาธารณูปโภค

78,250.2

43,324.4

62.1

30.7

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
คาใชจายเงินอุดหนุน

18,380.4

15,950.6 14.6
- -

11.3
-

คาใชจายอื่น

16,938.8

21,781.6

15.4

-

13.4

รวมคาใชจายจากการดําเนินงาน
133,673.4
รายไดสูง
(ต่ํา)
กวาคาใชจายจากการ
ดําเนินงาน
(7,592.8)
รายได/คาใชจายที่ไมเกิดจากการดําเนินงาน
-

101,596.4 106.0

72.0

39,601.5 (6.0)
- -

28.0
-

รายไดสงู (ต่ํา) กวาคาใชจายจากกิจกรรมปกติ (7,592.8)
รายการพิเศษ
-

39,601.5 (6.0)
- -

28.0
-

รายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจายกอนรายการ
รายไดแผนดิน

39,601.5

28.0

(7,592.8)

(6.0)
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สวนที่ 4
ผลการดําเนินงานที่สําคัญ
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ชืองานวิจัย

การพัฒนาเครื องมือมาตรฐานทางคลินิกในการวินิจฉัยเด็กกลุ่มอาการออทิสซึ ม
สเปคตรัมในประเทศไทย

ผูรบั ผิดชอบ

พญ.ดวงกมล ตั้งวิริยะไพบูลย

ความเปนมาและความสําคัญ
ภาวะออทิสซึม (Autism Spectrum Disorder; ASD) เปนความบกพรองของพัฒนาการที่เกิดจาก
ความผิดปกติในการทํางานของสมอง โดยมีอาการแสดงที่เปนความบกพรองใน 2 ดานหลัก คือ ดานการใช
ภาษาสือ่ สารและการมีปฏิสมั พันธทางสังคม และดานพฤติกรรมและความสนใจที่เปนแบบจํากัดหรือเปน
แบบแผนพฤติกรรมซ้ํา ๆ จากการศึกษาสถิตคิ วามชุกของภาวะออทิสซึมทั่วโลก พบวาในชวงป ค.ศ.
1966-1993 มีคาเฉลีย่ ของความชุกเทากับ 4.7 ตอ 10,000 ชวงป ค.ศ. 1994-2004 พบคาเฉลี่ยความชุก
เพิ่มขึ้นเปน 12.7 ตอ 10,000 ตอมาในชวง ป ค.ศ. 2005-2010 พบวามีความชุกเพิ่มขึน้ 60-116 ตอ
10,000 แมยังไมเปนทีแ่ นชัดวาจํานวนที่เพิม่ ขึ้นนี้เกิดจากอัตราการเกิดโรคที่แทจริง หรือเปนเพราะเกณฑ
การวินิจฉัยที่เปลี่ยนแปลงไป แตผูปวยทีม่ ภี าวะออทิสซึมยังคงมีแนวโนมที่จะมีจํานวนเพิม่ ขึ้น
สําหรับในประเทศไทยขอมูลจากสํานักงานสถิติแหงชาติพบวา ในจํานวนประชากรของประเทศ
ไทย 65 ลานคน มีประชากรกลุม ภาวะออทิสซึมประมาณ 6 ใน 1,000 คิดเปนรอยละ 0.60 ของประชากร
ทั้งหมด หรือประมาณ 650,000 คน ขณะที่การสํารวจอยางเปนทางการของไทยในเด็กอายุ 1-5 ป เมือ่ ป
พ.ศ. 2547 พบวามีสดั สวนความชุก 1 ตอ 1,000โดยคาดวาปจจุบันประเทศไทยมีผูปวยภาวะออทิสซึม
ประมาณ 370,000 คน สําหรับในภาคเหนือ ไดมีการจัดอันดับ 10 โรคแรกในเด็ก พบวาในพ.ศ. 25462548 โดยภาวะออทิสซึมพบมากเปนอันดับหนึ่ง โดยมีผมู าใชบริการใน
ปพ.ศ. 2547 จํานวน
3,097 ราย คิดเปนรอยละ 34.69 และป พ.ศ. 2548 จํานวน 2,855 รายคิดเปน
รอยละ 30.85
นอกจากนีส้ ถิติของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทรพบวาผูปวยเด็กทีม่ ภี าวะ
ออทิสซึมมีจํานวน
เพิ่มขึ้นอยางตอเนือ่ ง โดยในป 2553 มีผูปวยจํานวน 6,839 คน ตอมาในป 2555
มีจํานวน 8,772คน
และป 2556 เพิม่ ขึน้ เปน 9,732 คน ซึ่งขอมูลสถิตลิ าสุดของผูปวยที่เขารับการรักษาในสถาบันพัฒนาการ
เด็กราชนครินทรในป 2557 มีจํานวนเพิม่ ขึ้นเปน 9,883 คน ซึ่งความชุกที่เพิม่ ขึน้ นีอ้ าจเกิดจากการวินิจฉัย
ที่แมนยําและรวดเร็วขึน้ รวมถึงการใหความรูเรื่องภาวะออทิสซึมที่แพรหลายมากขึ้น จึงทําใหผูปกครองนํา
เด็กมาพบแพทยเพิ่มขึ้น
ดังนั้นจึงสามารถคาดการณไดวาผูปวยเด็กที่มีภาวะออทิสซึมของสถาบัน
พัฒนาการเด็กราชนครินทรมแี นวโนมเพิม่ ขึน้ อยางตอเนือ่ ง
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การวินิจฉัยภาวะออทิสซึมที่ไดรับการยอมรับ คือ การวินิจฉัยตามเกณฑการวินิจฉัยมาตรฐาน
ของสมาคมจิตแพทยอเมริกนั (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders; DSM) และการ
วินิจฉัยตามบัญชีจําแนกทางสถิติระหวางประเทศของโรคและปญหาสุขภาพที่เกี่ยวของ (International
classification of diseases; ICD) ซึ่งจําเปนตองอาศัยการประเมินทางคลินิกเปนสําคัญ เด็กที่ปวยดวยภาวะ
ออทิสซึมมักแสดงความผิดปกติทางพัฒนาการและพฤติกรรมตั้งแตวัยทารก แตอาจแสดงอาการออกมา
ไมชัดเจนโดยเฉพาะในเด็กทีม่ ีอาการไมรุนแรง ทําใหถูกมองขามไปหรือไมไดรับการวินิจฉัย ทั้งนี้การวินิจฉัย
ภาวะออทิสซึมไดตั้งแตเริม่ แรก จะชวยใหเด็กไดรับการกระตุนพัฒนาการและการรักษาและชวยเหลือใน
ระยะแรกเริ่ม (early intervention) ที่จะชวยใหเด็กมีการพัฒนาไดสูงสุดตามศักยภาพ ซึ่งเปนสิ่งสําคัญตอ
การพยากรณโรค ดังนั้นการมีเครื่องมือคัดกรองและวินิจฉัยที่มีมาตรฐานสามารถคัดกรองเด็กทีม่ ีความ
ผิดปกติของพัฒนาการและพฤติกรรมที่บงชี้ถึงภาวะออทิสซึมจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอทั้งตัวเด็กและ
ผูดแู ล เครื่องมือที่ใชวินจิ ฉัยภาวะออทิสซึมทีม่ มี าตรฐานและใชกนั อยางแพรหลายในตางประเทศ มีรูปแบบ
การคัดกรอง ตลอดจนมีการประเมินที่หลากหลาย แตเครื่องมือที่ไดรับการยอมรับใหเปนแบบทดสอบ
มาตรฐานในการวินิจฉัยภาวะ
ออทิสติกในปจจุบัน คือ Autism Diagnostic Observation Second
Schedule (ADOS-2) ซึ่งเปนแบบ คัดกรองมาตรฐานสําหรับสังเกตพฤติกรรมทางดานสังคมและการ
สื่อสารของเด็กออทิสติกทีม่ ีความเที่ยงตรงในการตรวจคัดกรองสูง
ในปพ.ศ. 2550 ผลการศึกษาของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร พบวา ADOS-2 เปน
เครื่องมือที่ดีในการชวยวินิจฉัยไดตั้งแตอายุนอ ย โดยเด็กที่สามารถวินิจฉัยไดมอี ายุเทากับ 13 เดือน ซึ่ง
จะนําไปสูก ารใหการบําบัดรักษาเริ่มตนไดเร็ว นอกจากนี้การใช ADOS-2 รวมกับการสัมภาษณผูปกครอง
สามารถชวยในการวินิจฉัยแยกภาวะออทิสซึมและ PDD-NOS ออกจากกลุม โรคอื่น ๆ นอกเหนือจากกลุม
อาการออทิสติกไดดี นอกจากนี้ในป 2556 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร จังหวัดเชียงใหมไดมกี าร
เริ่มกอตั้งศูนยวจิ ัยออทิสติกขึน้
ซึ่งดําเนินการตามความเปนเลิศในการบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
(Medical service center) จึงไดมีการพัฒนาบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญดานการวินิจฉัยภาวะออทิสซึมอ
ยางตอเนือ่ งโดยสงบุคคลากรเขารับการอบรมการวินิจฉัยและวิจัยภาวะออทิสซึมดวย ADOS–2 จาก
Western Psychology Service (WPS) มีผผู านการอบรมเปน clinician จํานวน 6 คน และresearcher จํานวน
1 คน
ดังนั้นผูวจิ ัยจึงตองการศึกษาเครื่องมือ ADOS-2 ในบริบทไทย เพือ่ วิเคราะหและสรุปถึงลักษณะ
บงชี้ภาวะออทิสซึมที่พบในเด็กไทย และนําลักษณะบงชี้ที่ไดเปนแนวทางในการพัฒนาเครื่องมือวินิจฉัยและ
คัดกรองเด็กกลุม อาการออทิสซึมสเปคตรัมในระยะเริม่ แรกของประเทศไทยในอนาคตตอไป
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วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาลักษณะบงชี้ภาวะออทิสติก ในเด็กอายุ 1-5 ป ดวยเครื่องมือการวินิจฉัยภาวะ ออทิสติก
(ADOS-2) ณ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร จังหวัดเชียงใหม
ผลการดําเนินโครงการ / และผลลัพธที่ไดจากการดําเนินงาน
ผลที่ไดรับจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ทําใหทราบถึงลักษณะบงชี้ภาวะออทิสติก ในเด็กชวงอายุ 1-5
ป ซึ่งเปนฐานขอมูลทีส่ ําคัญที่ใชเปนขอบงชี้ในการวินิจฉัย และคัดกรองภาวะออทิสซึมทีแ่ มนยํา ดวยขอบงชี้
ที่มาจากเครือ่ งมือการวินิจฉัยทีม่ มี าตรฐาน นอกจากนี้ยังสามารถนําไปเปนแนวทางในการพัฒนาตอยอด
เครื่องมือเครื่องมือวินิจฉัย และคัดกรองเด็กที่มภี าวะออทิสซึมสเปคตรัมในระยะเริ่มแรกของประเทศไทย
ในอนาคตตอไป
การวิเคราะหผลการดําเนินงาน (เชิงคุณภาพ)
ไดลกั ษณะบงชี้ที่สําคัญของภาวะออทิสติกจากเครือ่ งมือวินิจฉัยภาวะออทิสซึม ADOS-2 ที่
มีคุณภาพและเหมาะสมกับเด็กไทย
ซึ่งจะเปนขอมูลที่สําคัญในการที่จะใชเปนประโยชนในการ
วินิจฉัย และคัดกรองภาวะออทิสติกในเด็กไทยตอไป
งบประมาณทีใ่ ชในการดําเนินโครงการ
โครงการวิจัยนี้มีการใชจายตามแผนงบประมาณของโครงการโดยใชงบประมาณทั้งหมด
845,200 บาท (แปดแสนสีห่ มืน่ หาพันสองรอยบาทถวน)
ปญหาและอุปสรรค
การดําเนินงานของโครงการวิจัยมีความลาชาในขัน้ ตอนการเก็บขอมูล เนือ่ งจากมีเด็กไม
สบายหรือมีเหตุฉกุ เฉินนัดแลวไมมาตามนัด หรือติดตอไมได จึงสงผลกระทบใหขนั้ ตอนถัดไปของ
การศึกษาวิจัยมีความลาชา
การวางแผนการดําเนินงานในขั้นตอไป
ผลการศึกษาวิจัยที่ไดจะเปนแนวทางในการพัฒนาเครื่องมือวินิจฉัยและคัด กรองเด็กกลุม
อาการออทิสซึมสเปคตรัมในระยะเริ่มแรกของประเทศไทยตอไป

นอกจากนีย้ ังสามารถนําองค

ความรูที่ไดจากผลการศึกษาไปเผยแพรในการประชุมเชิงวิชาการที่เกี่ยวของตอไปได
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Abstract
Objective: To identify characteristic indicators for severe autism spectrum disorder in children
age 12 months and over.
Materials and Methods: Using a retrospective chart review design, the charts of children
diagnosed with autistic spectrum disorder (ASD) according to DSM 5 and evaluated by Autism
Diagnostic Observation Schedule, Second Edition (ADOS-2) Module 1 at Rajanagarindra Institute of
Child Development Chiang Mai in the period October 2014 – September 2015 were selected.
Descriptive statistics, Chi square test and Logistic regression were used for data analysis.
Results: Ninety six charts of children with ASD were selected. Seventy five percent of the
children were boys and mean age was 3.09±0.9 years. Forty six point nine percent of the children
with severe ASD. Ten items of ADOS-2 can be used as an indicator for severe autism spectrum
disorder: “Shared Enjoyment in Interaction”, “Facial Expressions Directed to Others”, “Showing”,
“Gestures”, “Unusual Sensory Interest in Play Material/Person”, “Intonation of Vocalizations and
Verbalizations”, “Hand and Finger and Other Complex Mannerisms”, “Imagination/Creativity”,
“Pointing”, and “Functional Play with Objects”. Seventy four point nine percent of the logistic
regression equation included these items can be predicted severe ASD. The logistic regression
equation was Z = -8.372+0.988∙A3-0.684∙A7+1.521 A8+1.897 B3+2.886 B5+1.556 B91.531 C1-0.288 C2+1.373 D1-0.163 D2
[Prob (Severe ASD) = 1/(1+ 2.71828-z)].
Conclusion: Ten items were found to be useful indicators for predicting severity of autism
spectrum disorder. These findings will help to efficiently reveal suspected severe autism in a child,
thus, the diagnostic process can be shortened and suitable early interventions delivered in a timely
manner.
Key words: prediction, autism, indicators of severe autism, ADOS-2
*Rajanagrarindra Institute of Child Development
**Suan Prung Psychiatric Hospital
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ชื่อโครงการ การศึกษาผลการใชโปรแกรมสติบําบัดสําหรับเด็กสมาธิสั้น
ผูรบั ผิดชอบ

กลุม งานสังคมสงเคราะห

ความเปนมาและความสําคัญ
โรคสมาธิสนั้ (Attention deficit Hyperactivity Disorder) เปนหนึ่งในโรคทีม่ ีความบกพรองทาง
ระบบประสาทและสมอง (Neurodevelopment disorder) ซึ่งพบไดบอ ยทั้งในตางประเทศและในประเทศ
ประมาณรอยละ 9 ในอเมริการ และรอยละ 5 ในประเทศไทย เปนโรคที่เกิดขึ้นแลวมีผลระยะยาวตอการ
ดําเนินชีวิต พบวารอยละ 50 อาการของโรคคงอยูถึงผูใ หญ การปองกันโรคสมาธิสนั้ ทีดีคอื การปองกัน
ไมใหสมาธิสนั้ เด็กกลายเปนสมาธิสั้นในผูใหญ สาเหตุทชี่ ัดเจนวาโรคสมาธิสั้นเกิดจากอะไร ปจจุบนั ยังไม
สามารถระบุได แตพบวามีความสัมพันธกับการทํางานของระบบประสาทและสมองผิดปกติ ซึ่งหมายถึง
ทั้งเรื่องสารเคมีในสมอง โครงสราง และการทํางาน ฯ ที่ผานมาการวินิจฉัยโรคจะพิจารณาประเด็น
พฤติกรรมเปนหลัก แตดวยความรูดานประสาทวิทยาศาสตรเจริญขึ้น ทําใหมกี ารศึกษาความสัมพันธของ
โรคกับการทํางานของสมอง และพบวามีความเกี่ยวของกับสมองสวนหนาสุด (Pre frontal cortex) บริเวณ
ที่เปนเครือขายการทํางานของระบบการรูคิดและสมาธิ (Attention and Cognitive Network) ซึ่งเปนกลไกที่
เกี่ยวของกับกระบวนการคิดขัน้ สูง (Higher cognition) หรือความคิดเชิงบริหาร (Executive functions) ซึ่งมี
องคประกอบหลักๆ 3 ประการคือ การยับยั้งชั่งใจ (Inhibitory) ความจําสําหรับใชงาน (Working Memory)
และกระบวนการคิด การตัดสินใจที่ยืดหยุน (Shift) ในเด็กสมาธิสนั้ สมองสวนนี้มกี ารทํางานที่บกพรอง
และพฤติกรรมของกระบวนการคิดขั้นสูงไมดี
การรักษาโรคสมาธิสั้นปจจุบนั แนะนําใหมีการรักษาควบคูกันไประหวางการรับประทานยา และ
การรักษาทางดานจิตสังคม (Psychosocial Intervention) อยางไรก็ตามในตางประเทศ มีการนําวิธีการฝก
สติ (Mindfulness Based Training) มาใชสําหรับการรักษาอาการของโรคสมาธิสั้นและมีหลักฐานทางการ
วิจัย ที่ระบุผลทางดานบวกทีม่ ีตออาการของโรคสมาธิสั้น รากฐานของสติมาจากหลักธรรมทางพุทธ
ศาสนา ในประเทศไทยกลับไมพบวามีการพัฒนาโปรแกรมที่เกี่ยวของกับการรักษาอาการของโรคสมาธิ
สั้นอยางเปนมาตรฐาน สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร โดยกลุมงานสังคมสงเคราะหจึงไดจัดทํา
โครงการนี้ขึ้น
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาโปรแกรมสติบําบัดสําหรับเด็กสมาธิสนั้
2. เพื่อศึกษาผลของการใชโปรแกรมทีม่ ีตอ อาการของโรคสมาธิสั้น
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ผลการดําเนินโครงการ / และผลลัพธที่ไดจากการดําเนินงาน
บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงคทุ ก ประการ โดย ได โ ปรแกรมสติ บํ า บั ด สํ า หรั บ เด็ ก สมาธิ สั้น ที่ ผา น
กระบวนการวิจัย เปนโปรแกรมฝกสติ 10 ครั้ง และผลของการใชโปรแกรม พบวามีการเปลี่ยนแปลงที่มี
นัยสําคัญทางสถิติ ทั้งทางดานพฤติกรรม จากแบบคัดกรองพฤติกรรมอาการสมาธิสั้น SNAP IV และ
เปลี่ยนแปลงดา นกระบวนการคิด ขึ้น สู ง จากแบบประเมิน ทางจิต ประสาท Stroopcolor test และ
Children’s ColorTrail Test ยังพบวามีการเปลียนแปลงของสมองคลื่นไฟฟาสมองความถี่ชาหรือต่ําในคลื่น
เดลตา (Delta waves) ในเด็กขณะหลับตาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงใหเห็น วาสมองของเด็ก สมาธิ
สั้นที่เขารวมโครงการมีการพัฒนาดีชึ้น (เด็กสมาธิสั้น มักมีคลื่น ไฟฟาสมองความถี่ต่ํา มากกวากลุม เด็ก
ปกติ) ขณะที่คลื่นเบตา (Beta waves) แสดงใหเห็นวาเด็กที่เขารวมโครงการมีการจัดการกับความคิด ไดดี
ขึ้น จากเครื่องมือประเมินการทํางานของคลื่นไฟฟาสมอง Quantitative Electroenโดยเฉพาะการจัด การ
กับความวาวุนไดดีกวาเดิม
การวิเคราะหผลการดําเนินงาน (เชิงคุณภาพ)
ตัวโปรแกรมสติบําบัดสําหรับเด็กสมาธิสั้น ไดรับการออกแบบโดยคํานึงถึงอาการหลัก (Core
symptoms) ของโรคสมาธิสนั้ และปญหาเฉพาะของเด็กแตละราย (Specific Problems) เชือ่ มโยงกับทฤษฎี
ทางดานระบบประสาทและสมอง มีรายงานการวิจัยที่พบความสัมพันธของสมอง สติ การควบคุมหรือ
การกํากับตนเอง กลไกการทํางานของสติ มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของระบบประสาทและสมอง ซึ่ง
เชือ่ มโยงกับพฤติกรรมหรืออาการของโรคสมาธิสั้น โดยแนวคิดมีความเปนไปไดในการใชวิธกี ารฝกสตินี้
กับโรคสมาธิสั้น แตทั้งนี้ตอ งอาศัยระยะเวลา และความถีท่ ี่เหมาะสม ซึ่งโปรแกรมนีจ้ ะตองพัฒนาตอวา
ตองใชเวลานานเทาใดจึงจะเห็นการเปลี่ยนแปลง ฯ
งบประมาณทีใ่ ชในการดําเนินโครงการ
ใชไดตามเปาหมาย
ปญหาและอุปสรรค
พบปญหาและอุปสรรคหลายประการ ทั้งปญหาที่สามารถควบคุมไดและปญหาที่ควบคุมไมได อยางไรก็
ตามปญหาก็สามารถแกไขได ตามสถานการณและความเหมาะสม
การวางแผนการดําเนินงานในขั้นตอไป
1. ดานวิชาการ จะมีการเผยแพรผลงานในวารสารและวางแผนพัฒนาโปรแกรมในเชิงคุณภาพตอไป
2. ดานบริการ ใชโปรแกรมนี้ในการใหบริการแกเด็กสมาธิสั้นทีม่ าใชบริการที่สถาบัน ฯ และจัดอบรม
ใหกับเครือขายที่ตองการ
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โครงการสําคัญตอบสนองยุทธศาสตรที่ 1
ชือ่ โครงการ

โครงการพัฒนาวารสารวิชาการนานาชาติ International Journal of Child Development
and Mental Health

หนวยงานที่รับผิดชอบ

กลุม พัฒนาวิชาการ

หลักการและเหตุผล
วารสารวิชาการมีความสําคัญในฐานะที่เปนสือกลางในการเผยแพรความรูความคิดและการพัมนา
ที่ไดจากการศึกษา คนควา วิจัย ตลอดจนความเคลือ่ นไหววิทยาการอันหลากหลาย ซึ่งผูอ านนอกจากจะ
ไดรับความรูและแนวทางเพือ่ เปนขอมูลในการศึกษาคนควาวิจัยแลว ยังสามารถเผยแพรขอ มูลทางวิชาการ
ไดอีกทางหนึ่งดวย โดยวารสารที่มีคุณภาพและไดรับการรับรองยอมมีความนาเชือ่ ถือและไดรับการยอมรับ
ในวงวิชาการ ซึ่งปจจุบันประเทศไทยมีวารสารระดับนานาชาติที่ไมไดอยูในฐานขอมูลระดับนานาชาติของ
ตางประเทศที่สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยใหการยอมรับมี
จํานวนเพียง 13 วารสารเทานั้น และสวนใหญเปนวารสารดานวิทยาศาตร สวนวารสารดานการแพทยมี
เพียง 3 วารสาร ซึ่งในจํานวนนี้ไมมีวารสารที่เกี่ยวของดานสุขภาพจิตและพัฒนาการเด็กเลย
การพัฒนาหนวยบริการใหมีความเปนเลิศเฉพาะทางนัน้ จําเปนอยางยิ่งที่ตองมีการพัฒนา
ความสามารถดานการรักษาโรคในระดับสูง ซึ่งมุงเนนความเปนเลิศดานวิชาการ การบําบัดรักษา และการ
ฟนฟู โดยอาศัยการศึกษาวิเคราะหวิจัย ประเมิน และถายทอดเทคโนโลยี การรับ และสงตอผูใ ชบริการ
โดยการพัฒนานั้นจําเปนตองมีการพัฒนาบนฐานคิดของการศึกษาวิจัย เนือ่ งจากเปนการพัฒนาทีอ่ าศัย
หลักทางวิทยาศาสตร อันเปนที่ยอมรับและเชือ่ ได อยางไรก็ตามการพัฒนาบนฐานคิดของการวิจัยนอกจาก
จะเกิดประโยชนดังที่ไดกลาวมาแลว ยังเปนประโยชนในดานการเปนสือ่ การเรียนรูของบุคคลที่สนใจอีก
ดวย จึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองมีการเผยแพรองคความรูที่ได เพือ่ กอใหเกิดประโยชนแกบุคคลหรือหนวยงาน
ที่เกี่ยวของไดนําไปใชหรือนําไปศึกษาตอ อันเปนการเพิ่มผลผลิตใหกับวงวิชาการตอไป แตการเผยแพร
งานวิจัยมักพบปญหา เชน ผูว จิ ัยไมทราบแหลงการเผยแพร ขาดแรงจูงใจในการเผยแพร มีแหลงเผยแพร
นอย มีรูปแบบการเขียนรายงานการวิจัยหลายรูปแบบทําใหรูสึกยุงยาก หรือมีคาใชจายสูง จึงทําใหการ
เผยแพรจํากัดเพียงวารสารของหนวยงานเทานั้น แมจะมีการเผยแพรแตจํากัดเพียงบางสวนเทานั้นที่ไดรบั
ประโยชน หากมองในภาพรวมระดับประเทศที่ประเทศไทยตองพัฒนาสูประชาคมอาเซียนแลวยอมตองการ
ความเปนสากล มีลกั ษณะเฉพาะแมบางหนวยงานมีการแกไขปญหาโดยมีงบประมาณในการเผยแพรใน
วารสารวิชการให แตเปนการแกไขปญหาไดในระดับหนึง่ เทานั้นเนือ่ งจากตองพึ่งพาหรือตองใชเงินเปน
จํานวนมากหากตองการเผยแพรงานวิจัยที่เพิม่ มากขึ้น แนวทางที่จะพิสูจนความเปนเลิศทางวิชาการ
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แนวทางหนึ่งคือ การพัฒนาแหลงเผยแพรที่ไดรับการยอมรับและมีมาตรฐานที่เปนเฉพาะทางดาน
สุขภาพจิตและพัฒนาการเด็กในระดับนานาชาติของตนเอง
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทรจงึ มีแนวคิดในการพัฒนาวารสารวิชาการนานาชาติดาน
สุขภาพจิตและพัฒนาการเด็กเพือ่ การรวบรวมและเผยแพรความรู ความคิดในรูปของการเสนอบทความ
ทางวิชาการ งานวิจัย ความคิดเห็น บทวิจารณ และเผยแพรความรูทางวิชการดานสุขภาพจิตและ
พัฒนาการเด็ก อีกทั้งยังสงเสริมสนับสนุนใหมกี ารศึกษาวิจัย รวบรวม เผยแพร และแลกเปลี่ยนเรียนรูใน
ผลการศึกษาวิจัยไปสูบุคคลหรือหนวยงานไดอยางกวางขวางในระดับสากล อันจะเปนฐานในการรองรับ
ความเปนเลิศเฉพาะทางดานสุขภาพจิตและพัฒนาการเด็กในระดับสากลตอไป
วัตถุประสงค
1. เพื่อเปนสือ่ กลางในการเผยแพรบทความวิชการดานสุขภาพจิตและพัฒนาการเด็กในระดับ
นานาชาติ
2. เพื่อพัฒนาวารสารวิชาการดานสุขภาพจิตและพัฒนาการเด็กใหไดมาตรฐานตามเกณฑวารสาร
วิชาการนานาชาติ
ผลการดําเนินโครงการ / และผลลัพทที่ไดจากการดําเนินงาน
จัดประชุมพัฒนาการจัดทําวารสารวิชาการนานาชาติดานสุขภาพจิตและพัฒนการเด็ก ปนี้ไดจัดขึน้
เปนครั้งที่ The 3rd CDMH Meeting on Developing the International Journal of Child Development and
Mental Health January 15 – 16, 2015 Rajanagarindra Institute of Child Development, Chiang Mai,
Thailand (เอกสารแนบ 1)
จากการประชุมพัฒนาความรวมมือระหวางผูนิพนธและกองบรรณิการประจําป 2558 ในวันที่ 15
– 16 มกราคม นั้น (3rd CDMH meeting ) นี้มีประเทศทีเ่ ขารวมทั้งสิน้ 9 ประเทศ โดยมีสถานฑูตพมาไดให
เกียรติสงบุคลากรเขารวมดวย ผูเขารวมประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ กองบรรณาธิการ ผูเชี่ยวชาญ
นักวิชาการและนักวิจัยจากทั้งในประเทศไทยและตางประเทศที่มีความรวมมือกัน ผลจากการจัดประชุม
วิชาการดังกลาวสงผลใหมกี ารพัฒนาวารสารสูระดับนานาชาติมากอีกระดับหนึ่ง กาวสูปที่ 4 เกิดความ
รวมมือ มีผลการวิชการ วิจัย และบทความพิเศษอื่น ๆ ที่ไดนําเสนอและแลกเปลี่ยนในการประชุมวิชการ
รวามทั้งการบรรยายพิเศษ บรรยายทางวิชาการ การนําเสนอและแลกเปลี่ยนในการประชุมวิชาการ รวมทั้ง
การบรรยายพิเศษ บรรยายทางวิชาการ การนําเสนอวิชาการวิจัย และปนี้ไดมีการขยายเครือขายทางดาน
การแพทยทางเลือกและผสมผสาน ขึ้นมาอีกดวย ไมวาการบรรยายพิเศษของโยคะบําบัด เรือ่ ง Integrative
Medicine for Mental Health and Child Development: the place of Therapeutic Yoga and Homeopathy,
โดย Dr. Mihaiela Pentiuc, M.D. Director Amrita Healing Foundation Agama Yoga,Thailand หัวขอการ
บรรยายเรื่องการฝงเข็มในเด็กสภาวะสมองพิการ และการบรรยายเรื่อง Mother Care for Child Health
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according to Thai Traditional Medicine โดย Ms.Wachana Tungkwampian Phamacixt Cho
PhyaAbhaibhubejhr Hospital, Thailand เปนตน เปนการพัฒนาขึน้ ปที่สดี่ วยการจัด work shop เรื่อง
Optimusic for children with Special Needs ทีมวิทยาการจาก Prof. Dr. See Ching May, Ph.D Deputy
Vice-Chancellor of the Division of Industry and Community Network, The UnivesitiSains Malaysia และ
การบรรยายพิเศษทางดานนวด คือ Neuro-healing Touch among Children with Autism
Assoc. Prof.Dr.Somporn K. Triamchaisri, Mahidol University,Thailand
เกิดเครือขายทีเ่ หนียวแนนจากประเทศที่รวมมือกัน 9 ประเทศ มีรวมการประชุมทั้งในและ
ตางประเทศจํานวน 150 คน (เอกสารแนบ) นอกจากนัน้ ยังขยายเครือขายใหมจากประเทศบรูไน พมา ลาว
และ ฟลิปปนส นอกจากนัน้ แลวหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมวิชการดังกลาวนัน้ สถาบันพัมนาการเด็กราช
นครินทรไดเกิดเครือขายกองบรรณาธิการ บรรณาธิการ ผูทรงคุณวุฒิในการประเมินบทความผูท รงในดาน
ภาษา proof read board ที่ไดเสนอใหความรวมมือจากประเทศอืน่ เพิม่ จากเดิม ( เอกสารแนบ) ซึ่งเพิม่
ความสําเร็จและผลการดําเนินงานของโครงการมากขึ้นอีกระดับซึ่งทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนผลงาน
วิชาการในแวดวงวิชาการขึ้น สวนขอเสนอแนะและขอแนะนําตาง ๆ จากผูรวมประชุมและนักวิชาการ
ขอเสนอแนะในการแกไข อุปสรรคปญหาจากการประชุมความรวมมือเพือ่ การพัฒนาตอไปจากนักวิชาการ
และผูเขารวมประชุม ในแงของความสําเร็จของโครงการนั้นทําใหพัฒนาความรวมมือและวางแผนในการ
พัฒนาคุณภาพวารสารทางวิชาการของวารสารใหดีขึ้นทุก ๆ ป นอกจากนั้นแลวเครือขายของผูน ิพนธ และ
นักวิชาการนักวิจัยในตางประเทศไดแนะนําใหมกี ารเผยแพรใหเปนที่รูจกั วารสารวิชการนานาชาติดาน
สุขภาพจิตและพัฒนาการเด็กมากขึน้ และควรสนับสนุนในการจัดทุกปใหเปนประจําเพื่อความเหนียวแนน
และรวมมือมากขึ้น ๆ
จัดพิมพ วารสาร 1,000 เลม/ฉบับ ประจําเดือน กุมภาพันธ และ สิงหาคม 2558 ปที่ 3
พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซส เพือ่ งายตอการใชงานและการเขาถึงบริการ
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ชือ่ โครงการ

การพัฒนาคลินิกวินิจฉัยภาวะออทิสติกดวย ADOS-2

ผูรบั ผิดชอบ

แพทยหญิงดวงกมล ตั้งวิริยะไพบูลย

ความเปนมาและความสําคัญ
โรคออทิสซึมสเปกตรัม เปนความผิดปกติของสมองบางสวน ซึ่งจะแสดงอาการที่ผิดปกติกอนอายุ
3 ป โดยจัดอยูในกลุมอาการที่มีความผิดปกติทางพัฒนาการลาชาแบบแผกระจาย โดยมีอาการแสดงที่
เป น ความบกพรอ งในพัฒนาการ 3 ดา น ที่สํ า คัญ คือ การบกพรอ งด านปฏิสัม พัน ธทางสั งคม ความ
บกพรองดานการสือ่ สารทั้งการพูดและภาษาทาทาง และความบกพรอ งดานพฤติกรรมซ้ําๆ หรือมีความ
สนใจที่มีขอบเขตจํากัด ในปค.ศ.2005-2010 พบวา ความชุกอยูที่ 60-116 ตอ 10,000 สําหรับประเทศ
ไทยจากการสํารวจของกรมสุขภาพจิตในป พ.ศ. 2546 พบวา ความเสี่ยงตอโรคออทิสซึมสเปกตรัมของ
เด็กไทยวัย 1-5 ป เทากับ 6.1 ตอ 10,000 ในปจจุบันการวินิจฉัยโรคออทิสซึมสเปกตรัมใชตามเกณฑคูมือ
การวินิจฉัยโรคทางจิตเวช ของสมาคมจิตแพทยอเมริกัน ฉบับที่ 5 (DSM- V) ซึ่งมีความรูเกี่ยวกับโรคออทิ
สซึมสเปกตรัมมีการศึกษาวิจัยเปนจํานวนมาก ในป ค.ศ. 2001 ดร.แคทเทอรีน ลอรดไดพัฒนาเครื่อ งมือ
เพื่อ ชว ยในการวินิจฉั ยแบบสั งเกตพฤติก รรมเด็ กที่เปน ที่ยอมรับในระดับสากลคือ Autism Diagnostic
Observation Schedule (ADOS) ซึ่งเปนเครื่องมือที่มีมาตรฐานในการวินิจฉัยภาวะออทิสติก โดยจัดใหมีชุด
กิจกรรมมีส ถานการณจําลองใหเด็ก ที่ท ดสอบไดปฏิบัติและผูทดสอบทําการบั น ทึก พฤติก รรม รวมถึง
ในขณะที่ทําการทดสอบมีการบันทึกภาพเพื่อใชประกอบการศึกษาพฤติก รรมอยางละเอียดภายหลังการ
สังเกตจะมีการใหคะแนนตามรหัสการแปลผลของ ADOS และนําไปเทียบอิงเกณฑของ DSM-V ของการ
วินิจฉัยโรคออทิสซึมสเปกตรัม
ป พ.ศ. 2548 สถาบันพั ฒนาการเด็ก ราชนคริน ทร ไดเริ่มนํ าการประเมินภาวะออทิส ติก ดวย
เครื่องมือ ADOS มารวมกับการวินิจฉัยภาวะออทิสติก ในกลุมเด็กที่สงสัยวามีภาวะออทิสติก และมีระดับ
พัฒ นาการทางภาษาตั้งแตไ มมีคํา พู ด จนถึงคํ า เดี่ย ว ป พ.ศ. 2550 ไดมีรายงานการวิจัยเรื่อ งการใช
เครื่องมือ Autism Diagnostic Observation Schedule ในการวินิจฉัยภาวะออทิสติกฯ ผลการศึกษาพบวา
ADOS เปนเครื่องมือที่ดีในการชวยวินิจฉัยไดอายุนอย โดยเด็กที่สามารถวินิจฉัยไดมีอายุเทากับ 19 เดือ น
เมื่อเทียบอิงเกณฑการวินิจฉั ยดวย DSM- IV-TR ซึ่งจะนํ าไปสู ก ารใหก ารบําบั ดรั ก ษาเริ่ม ตน ไดเร็ ว
นอกจากนี้การใช ADOS รวมกับการสัมภาษณพอแมส ามารถชวยในการวินิจฉัยแยกโรคออทิสติก และ
PDD-NOS ออกจากกลุมโรคอื่นๆ นอกเหนือจากกลุมอาการออทิสติก ไดดี แตอ ยางไรก็ตามยังมีเด็กที่มี
ระดับพัฒนาการทางภาษาเปนวลีหรือประโยคมาเขารับบริการการวินจิ ฉัยภาวะออทิสติก ฉะนั้นจึงมีความ
จําเปน ในการพัฒนาการใหบริก ารทางคลิ นิ ก วินิจฉั ย ภาวะออทิส ติ ก ด ว ย ADOS สามารถใหบริก าร
ครอบคลุ มทุ กชวงระดับอายุพัฒนาการ เดิม การใหบริการคลินิก วินิจฉัยภาวะออทิส ติก เป ดใหบริก าร
เฉพาะวันพฤหัสบดีตั้งแตเวลา 13.00 น. - 16.30 น. อีกทัง้ มีจํานวนผูรับบริการที่สงสัยภาวะออทิสติกสง
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เขาคลินิกเพื่อวินิจฉัยภาวะออทิสติกเพิ่มมากขึ้น ทําใหระยะเวลาการรอวินิจฉัยจากเครื่องมือ ADOS-2 มี
ระยะเวลานาน ซึ่งปจจุบัน มีผูรับบริการรอเขารับการบริการเปนระยะเวลา 5 เดือน และยังมีขอจํากัด ที่
เจาหนาที่ที่ใหบริการซึ่งเดิมมีจํานวน 2 คนมีงานประจําและภาระงานมาก เพื่อใหสอดคลองกับการพัฒนา
งานบริการดานตติยภูมิระดับสูงเกี่ยวกับโรคออทิส ซึมสเปกตรัม รวมถึงเปนหนวยปฏิบัติการวิจัยในการ
พัฒนาแนวทางการตรวจวินิจฉัยและบําบัดรักษาโรคออทิสติกใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพเปนประโยชน
แกผูปวยตอไป จึงจําเปนตองจัดจางผูชวยในการปฏิบัตงิ านทางคลินิกวินิจฉัยภาวะออทิสติกดวย ADOS-2
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการและการพัฒนาคลินิกวินิจฉัยภาวะออทิสติกดวย ADOS-2
วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาการใหบริการของคลินิกวินิจฉัยภาวะออทิสติกดวย ADOS-2
ผลการดําเนินโครงการ / และผลลัพธที่ไดจากการดําเนินงาน
ตัวชี้วดั /เปาหมายตัวชี้วดั /ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
ปงบประมาณ ตัวชีว้ ัด (ปริมาณ/คุณภาพ/เวลา/
ผลการดําเนินงานตามตัวชีว้ ัด
คุมคา) เปาหมายตัวชีว้ ัด
(ปริมาณ/คุณภาพ/เวลา/คุมคา)
2558
ตัวชีว้ ัดปริมาณ
ตัวชีว้ ัดปริมาณ
- จํ านวนผูปว ยออทิส ติ กที่ไ ด รับ การ - จํานวนผูปวยออทิสติกที่เขารับบริการ 114
วินิจฉัยดวยเครื่องมือ ADOS-2
ราย
- ลดระยะเวลาในการเขารับการตรวจ (เอกสารแนบทายที่ 1)
วินิจฉัย
- ระยะเวลาจากเดิ ม รอเข า รั บ การตรวจ
วินิจฉัย จาก 5 เดือน ลดลงเปน 2 เดือน
โดยมีการปรับกระบวนการในการใหบริการดังเอกสารแนบทายที่ 2
งบประมาณทีใ่ ชในการดําเนินโครงการ
งบประมาณทั้งสิ้น 150,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้
รายการ
1. งบจัดจางผูชวยในการปฏิบัติงานทางคลินิกวินิจฉัยภาวะออทิ
สติกดวย ADOS-2
- คาจัดจางผูชวยในการปฏิบัติงาน จํานวน 1 คน x 12,000 บาท x
12 เดือน

จํานวนเงิน
(บาท)
144,000
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รายการ
2. คาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ
รวม

จํานวนเงิน
(บาท)
6,000
150,000

ปญหาและอุปสรรค
ปญหา: ผูปวยไมสามารถมาตรวจวินจิ ฉัยตามนัดไดเนือ่ งจากปวยทางกาย หรือมีความขัดของใน
การติดตอประสานงาน และในกรณีผูปวยเรงดวนในการวินิจฉัย ไมมีการระบุที่ชัดเจน
การวางแผนการดําเนินงานในขั้นตอไป
พั ฒ นาการตรวจวิ นิ จ ฉั ย เด็ ก กลุ ม อาการออทิ ส ซึ ม สเปคตรั ม โดยใช เ ครื่ อ งมื อ วิ นิ จ ฉั ย
ภาวะออทิสติกในระยะเริ่มแรกสําหรับเด็กไทย นําแบบทดสอบชนิดอืน่ เขามาใชในการประเมินคัดกรองโรค
เชน Modified Checklist for Autism in Toddlers (M-CHAT) และ แบบทดสอบ CARS เปนตน รวมทั้งมีก าร
แบงระดับความรุน แรงของโรคดวยวิธีการตาง ๆ เชน ใชแบบทดสอบ Autism Behavior Checklist (ABC)
และ แบบทดสอบ K-ABC เปนตน
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ชือ่ โครงการ โครงการพัฒนาคลินิกการบําบัดรักษาเด็กออทิสติกอายุนอ ยดวยโปรแกรม TEACCH
ผูรบั ผิดชอบ นางอมรา วทัญูคุณากร
ความเปนมาและความสําคัญ
ภาวะออทิสติก (Autistic Disorder) เปนความบกพรองของพัฒนาการรูปแบบหนึ่งที่มี
ลักษณะเฉพาะ คือ มีความบกพรองของพัฒนาการอยางรอบดานแสดงอาการอยางชัดเจนในวัยเด็ก โดยมี
อาการบกพรองทางพัฒนาการ 3 ดานทีส่ ําคัญ คือ ความบกพรองทางดานปฏิสมั พันธทางสังคม บกพรอง
ดานการสือ่ สารทั้งการพูดและภาษาทาทาง และความบกพรองดานพฤติกรรมซ้ําๆหรือมีความสนใจที่มี
ขีดจํากัด อัตราความชุกของโรคออทิสติกทั่วโลกมี่คาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ในป ค.ศ.2005-2010 พบความชุกอยูที่
60-116 ตอ10,000 สําหรับในประเทศไทยจากการสํารวจของกรมสุขภาพจิตในปพ.ศ. 2546 พบวาความ
เสี่ยงตอโรคออทิสติกของเด็กไทยวัย 1-5ป เทากับ 6.1 ตอ 10,000 จากสถิตผิ ูปวยทีม่ ารับบริการที่สถาบัน
พัฒนาการเด็กราชนครินทรพบวา ผูปวยโรคออทิสติกมีสถิติรับบริการสูงเปนอันอับ 1 ทั้งประเภท OPD
และ IPD และพบวามีอัตราที่เพิ่มขึน้ ทุกป คือ ในปพ.ศ. 2554 ผูปวยนอก จํานวน 6,545 รายคิดเปนรอยละ
18.62 ผูปวยใน383 ราย คิดเปนรอยละ14.20 ในปพ.ศ.2555 ผูปวยนอก จํานวน 8,772 รายคิดเปนรอย
ละ 27.00 ผูปวยใน703 ราย คิดเปนรอยละ29.00
การดูแลรักษาเด็กออทิสติก ยังไมมกี ารรักษาที่เฉพาะเจาะจงใหหายขาดได แตสามารถใหการ
ชวยเหลือ ใหเด็กมีพัฒนาการที่ดขี ึ้นเต็มตามศักยภาพ สามารถเรียนรูและใชชีวิตอยูในสังคมได การดูแล
รักษาจําเปนตองใชหลายวิธีรวมกัน (Multimodality Intervention) โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ ( Multidisciplinary
Approach) เพื่อใหมีประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษา ไดแก การสงเสริมพัฒนาการการเรียนรู(Early
Intervention) พฤติกรรมบําบัด(Behavior Modification) การฝกและแกไขการพูด (Speech Therapy) การ
ฝกฝนการใชชีวิตประจําวัน(Activity of Daily Living Training ) การจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( Individual
Educational Program )ตลอดจนการสงเสริมศักยภาพครอบครัว ( Family Empowerment )
การบําบัดรักษาดวยโปรแกรมTEACCH (Treatment and Education of Autistic and relate
Communication Handicapped Children )เปนโปรแกรมบําบัดรักษาเด็กออทิสติกทุกกลุม อายุที่โรงเรียน
แพทยของ University of North Carolina ไดพัฒนาขึน้ ในปค.ศ. 1972 โดยหลักการของโปรแกรมเปนการ
สงเสริมพัฒนาการแบบบุรณาการที่มีโครงสรางของกิจกรรมที่ชดั เจน (Structure Teaching) คือเปนการจัด
สิ่งแวดลอมหรือสถานที่สอนใหเหมาะสม ( Physical Environment ) มีการกําหนดเวลา /ตารางที่ชัดเจน
(Schedule) จัดการสอน การทํางานของเด็กอยางเปนระบบ (Work system) และใชอุปกรณการสอนที่
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สามารถเห็นไดชัดเจนและจับตองได( Visual material) ทั้งนีม้ ีวัตถุประสงคของการฝกเพื่อ การพัฒนา
ความคิดรวบยอดจากการมองเห็น ( Visual or nonverbal thinking skill ) การพัฒนาทักษะการเลน (
Play skill) การพัฒนาทักษะการเลียนแบบ ( Imitation skill )
ในปพ.ศ. 2556 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร จังหวัดเชียงใหมไดมกี ารเริ่มกอตั้งศูนย
วินิจฉัยและวิจัยออทิสติก (Autistic Research Center) ขึน้ ซึ่งเปนการดําเนินงานตามความเปนเลิศในการ
บริการทางดานสุขภาพจิตและจิตเวช ซึ่งในกรอบของการดําเนินงานไดกําหนดใหมีการชวยเหลือเด็กออทิ
สติก อยางครบวงจรคือการวินิจฉัยและใหการชวยเหลือเด็กอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นงานงานพยาบาล
ประเมินพัฒนาการ
จึงไดจดั ตั้งใหมีคลินิกตนแบบการบําบัดรักษาเด็กออทิสติกอายุนอ ยดวยโปรแกรม
TEACCHขึน้ ในปงบประมาณ2557 และมีแผนการพัฒนาตอเนือ่ งในประเด็นของการทําวิจัยและจัดอบรม
การบําบัดรักษาเด็กออทิสติกอายุนอ ยดวยโปรแกรมTEACCH ขึ้นเพือ่ เปนการขยายผลการดําเนินงานตอไป
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาผลของการใชโปรแกรมTEACCHในการสงเสริมพัฒนาการ
2. เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจ และประโยชนจากการนําแนวทางการสงเสริมพัฒนาการของ
โปรแกรมTEACCH ไปใชของผูปกครอง
ผลการดําเนินโครงการ / และผลลัพธที่ไดจากการดําเนินงาน
ตัวชีว้ ัดปริมาณ
เปาหมาย : จํานวนผูปวยที่รับบริการ 10 รายตอเดือน
ผลการดําเนินงาน : ไมบรรลุตามเปาหมาย ตลอดโครงการปฏิบัติไดจริงเพียง 2 ราย ๆ ละ 10 ครั้ง
การวิเคราะหผลการดําเนินงาน (เชิงคุณภาพ)
การสงเสริมพัฒนาการดวยโปรแกรม TEACCH ซึ่งมีการฝกทีม่ ีโครงสรางชัดเจน มีแบบแผน
ทําใหเด็กรูวาในแตละครั้งที่มาเด็กจะตองทํากิจกรรมอะไรบาง และทําอยางไร มีภาพ มีสอื่ อุปกรณ ที่
ชวยใหเด็กจํา เขาใจและสามารถเชือ่ มโยงกับของจริงที่ใชในชีวติ ประจําวันไดงายขึ้น ทราบวาจะสิ้นสุด
การฝกแตละครั้งเมือ่ ทํากิจกรรมใดเสร็จ รวมทั้งผูปกครองสามารถนําวิธีการไปประยุกตในการฝกเด็ก
ตอทีบ่ านได และเนือ่ งจากหองฝกเปนหองทีส่ งบ เปนสัดสวน ไมมสี ิ่งที่รบกวนรวมกับเปนการฝก
รายบุคคลทําใหเด็กมีสมาธิในการทํากิจกรรมไดดี ทําใหพัฒนาการมีความกาวหนาทั้ง 2 ราย
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1. ผูปวยออทิสติกที่ไดรับบริการมีพัฒนาการกาวหนา
เปาหมาย : รอยละ 70 ของผูปวยออทิสติกที่ไดรับบริการมีพัฒนาการกาวหนา
ผลการดําเนินงาน : ผูปวยออทิสติกที่ไดรับบริการมีพัฒนาการกาวหนาตามเกณฑTDSI ทั้ง 2 ราย
คิดเปน รอยละ 100
2 ผูปกครองมีความพึงพอใจ
เปาหมาย : รอยละ 85 ของผูปกครองมีความพึงพอใจ
ผลการดําเนินงาน : ผูปกครองมีความพึงพอใจระดับมาก ทั้ง 2 ราย คิดเปน รอยละ 100
3 ผูปกครองสามารถนําแนวทางของโปรแกรม TEACCH ไปใช
เปาหมาย : รอยละ 80 ของผูปกครองสามารถนําแนวทางของโปรแกรม TEACCH ไปใชได
ผลการดําเนินงาน : ผูปกครองนําแนวทางของโปรแกรม TEACCH ไปสงเสริมตอที่บานไดทั้ง 2 ราย
แตอาจทําไดไมสม่ําเสมอเนื่องจากมีภาระอื่น คิดเปน รอยละ 100
งบประมาณทีใ่ ชในการดําเนินโครงการ
งบประมาณที่ใช 60,000 บาท โดยงบประมาณนําไปใชในการทําสื่อการสอน คาตอบแทน
การทํางานลวงเวลา และปรับสภาพหองฝกใหเหมาะสม และเอือ้ ตอการสงเสริมพัฒนาการโดยใช
โปรแกรมTEACCH
ปญหาและอุปสรรค
1. มีผูปฏิบัติงานในคลินกิ เพียง 1 คน และมีภาระงานอืน่ ๆ ชวงดําเนินงาน ไดแก งาน
วิชาการ งานวิจัยของสถาบันฯ และเนื่องจากสถาบันฯ ไดพัฒนาคูมอื ที่ใชในการเฝาระวังและสงเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM) คูมอื ประเมินและสงเสริมพัฒนาการเด็กกลุม เสี่ยง (DAIM) และคูม อื
ประเมินเพือ่ ชวยเหลือเด็กปฐมวัยทีม่ ีปญหาพัฒนาการ(TEDA4I) และไดรับการผลักดันระดับนโยบาย
ของกระทรวงสาธารณสุข นําสูการปฏิบัติในป 2558 ทําใหสถาบันฯตองใหการสนับสนุนบุคลากร ใน
การเปนวิทยากรเครื่องมือตาง ๆ แกบุคลากรดานสาธารณสุข บุคลากรทางการศึกษารวมทั้งครูและ
ผูดแู ลเด็กปฐมวัยทั่วประเทศตลอดทั้งป
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ชือ่ โครงการ
ผูรบั ผิดชอบ

อบรมเพือ่ ถายทอดความรูเรื่องการใชระบบแลกเปลี่ยนภาพเพือ่ การสือ่ สาร (Picture
Exchange Communication Communication Systems:PECS) ในเด็กออทิสติก
คลินิก PECS งานการพยาบาลผูปวยนอก

ความเปนมาและความสําคัญ
“ เด็กออทิสติก ” เปนเด็กทีม่ ีความบกพรองดานพัฒนาการใน 3 ดาน คือ ดานสังคม การสือ่
ภาษาและความผิดปกติดานพฤติกรรมและมีความสนใจซ้ําๆ และจํากัด เด็กออทิสติกแตละคนจะมีระดับ
ความรุนแรงของโรคแตกตางกัน เด็กออทิสติกรอยละ 80 มีปญหาทางภาษาและการสื่อสารอยางรุนแรง
เนื่องจากมีความผิดปกติทางการรับรูและการเรียนรูจึงไมเขาใจภาษาจนไมสามารถจะพูดหรือสือ่ สารได
เหมือนเด็กปกติในวัยเดียวกัน เด็กออทิสติกรอยละ 25-50 ไมสามารถพูดสือ่ สารไดเลย ความบกพรอง
ดานการใชภาษาและการสื่อสารทําใหผูที่ใกลชดิ ไมสามารถเขาใจความตองการของเด็ก เพราะสื่อสารกัน
ไมไดดวยภาษาพูด จึงเปนเหตุใหเด็กเกิดความหงุดหงิดคับของใจและแสดงพฤติกรรมกาวราวเมือ่ ไมไดใน
สิ่งที่ตองการ
ปญหาการใชภาษาและการสือ่ สารในเด็กออทิสติกจึงเปนปญหาสําคัญที่ตอ งไดรับการ
ชวยเหลือ เพราะความสามารถดานการใชภาษาและการสื่อสารมีความสําคัญอยางยิ่งตอการดํารงชีวิต
เปนปญหาสําคัญทีส่ งผลกระทบทั้งตอตัวเด็กและครอบครัว
การพูดเปนวิธกี ารสื่อความหมายที่สําคัญทีส่ ุดแตถายังไมสามารถพูดได ก็จําเปนตองหาวิธีสอื่ สาร
อืน่ มาทดแทน ระบบการแลกเปลี่ยนภาพเพือ่ การสื่อสาร(The Picture Exchange Communication System :
PECS) เปนสือ่ สารทางเลือกหนึ่งทีถ่ กู คิดคนและพัฒนาขึ้นในป พ.ศ. 2528 โดยฟรอสและบอนดี (Frost &
Bondy) PECS เปนโปรแกรมที่สามารถพัฒนาความสามารถดานการสื่อสารโดยใชสอื่ ภาพ เชนภาพวาด
ภาพถาย ฯลฯ เพือ่ แทนสัญลักษณตางๆในการสื่อสารซึ่งเปนชองทางที่ทําใหเด็กออทิสติกเรียนรูไดดี
เนื่องจากเด็กออทิสติกเรียนรูจากการเห็นงายกวาการไดยิน ทั้งนี้เพราะหูของเด็กแยกแยะเสียงไดยาก แต
การมองหรือใชสายตาจะงายกวา เด็กเรียนรูทางสายตาไดดี การใชสัญลักษณหรือรูปภาพจะชวยใหเด็ก
เขาใจคําสั่งไดงายขึน้ ดังนั้นPECSจึง เปนวิธีการสอนทีช่ ว ยทดแทนจุดออนของเด็กไดเปนอยางดี รวมทั้งเปน
วิธีที่งายและไมยุงยาก ผูดแู ลเด็กสามารถสรางสื่อภาพและนํามาใชในการสอนไดเอง นอกจากนี้ยังสามารถ
เพิ่มทักษะการสือ่ สารเพื่อบอกความตองการ ความรูสึกนึกคิด รวมทั้งกระตุนใหเด็กไดมีพัฒนาการดาน
การพูดสือ่ ความหมายไดดขี นึ้ จากภาพที่เห็น หรือในรายที่ไมสามารถสือ่ สารออกมาเปนคําพูดไดเลย การใช
ภาพจะมีประโยชนอยางมากในการใชเพือ่ สือ่ สารกับผูอ นื่
ทดแทนการใชคําพูดทําใหเด็กสามารถสื่อสาร
เพื่อบอกความตองการของตนเองได (นุชนาถ แกวมาตร, 2547) ซึ่งพบวามีเด็กจํานวนมากที่พูดไดหลังจาก
ฝกไป 1 – 2 ป (อุมาพร ตรังคสมบัต,ิ 2545)
จากสถิตกิ ารฝกพูดโดยนักแกไขการพูดสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทรพบวาการฝกพูดจะ
ไดผลกับเด็กออทิสติกที่มอี ายุต่ํากวา 3 ป และมีระดับความรุนแรงของโรคในระดับดีถึงปานกลาง ในเด็กที่
มีระดับความรุนแรงมากและอายุเกิน 5 ปแลวยังไมพดู การพยากรณโรคไมดี ซึ่งพบรอยละ 80 ที่มีปญหา
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ดานการสือ่ สาร โอกาสในการฝกใหเด็กกลุม นี้ใหมีความสามารถดานการใชภาษาดีขึ้นจนสามารถสื่อสารได
คอนขางยากและตองใชเวลาในการฝกนานมาก
ดังนั้นผูจ ัดทําโครงการไดเล็งเห็นความสําคัญในเรือ่ งนี้
จึงไดจดั ทําโครงการอบรมเพือ่ ถายทอด
ความรูเรื่องการใชระบบแลกเปลี่ยนภาพเพือ่ การสื่อสาร(Picture
Exchange
Communication
Communication Systems:PECS) ในเด็กออทิสติกใหแกผูปกครองและเจาหนาที่ที่สนใจ เพือ่ ใหมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการใชระบบแลกเปลีย่ นภาพเพื่อการสื่อสาร(Picture Exchange Communication
Communication Systems:PECS) และไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูป กครองทีม่ ีประสบการณในการฝก PECS
สําเร็จจนทําใหเด็กออทิสติกมีพัฒนาการและพฤติกรรมดีขนึ้ มาก ซึ่งจะเปนแรงบันดาลใจใหกับผูป กครอง
ไดมที างเลือกอื่นทีจ่ ะชวยพัฒนาเด็ก ออทิสติกใหมีความสามารถดานการสื่อสารเพิ่มขึ้นหากเด็กพูดไมได
หรือพูดไดนอ ย และหากผูปกครองนําวิธีการของ PECS ไปฝกเด็กอยางตอเนือ่ งจะทําใหเด็กสามารถบอก
ความตองการกับผูอนื่ ไดโดยใชภาพซึ่งจะชวยใหเด็กมีพฒ
ั ราการดีขึ้น ปญหาพฤติกรรมลดลง
วัตถุประสงค
เพื่อถายทอดความรูเรื่องการใชระบบแลกเปลี่ยนภาพเพือ่ การสื่อสาร(Picture
Exchange
Communication Communication Systems:PECS) ในเด็กออทิสติกใหแกผูปกครองและเจาหนาที่ที่สนใจ
ผลการดําเนินโครงการ / และผลลัพธที่ไดจากการดําเนินงาน
มีผูเขารับการอบรมจํานวน
50
คนประกอบดวยเจาหนาที่สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทรและ
ผูปกครองเด็กออทิสติก หลังเขารับการอบรมผูเขาอบรมมีความรูเพิม่ ขึ้นรอยละ 88.2 และมีความพึงพอใจ
รอยละ96.3
การวิเคราะหผลการดําเนินงาน (เชิงคุณภาพ)
จากการประเมินผลการอบรมผูเขารับการอบรมไดประเมินวาการอบรมครั้งนี้มีประโยชน
มากและอยากใหมกี ารจัดทุกปทําใหไดรับความรูความเขาใจและมีแนวทางที่จะไปชวยเหลือเด็กออทิ
สติกที่มคี วามบกพรองดานการสื่อสารใหสามารถสือ่ สารไดโดยใชรูปภาพและจะนําความรูที่ไดกลับไป
ฝกเด็กตอเนือ่ งที่บานซึ่งจะสงผลใหเด็กออทิสติกมีพัฒนาการดานการสื่อสารดีขนึ้
งบประมาณทีใ่ ชในการดําเนินโครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 10,000 (หนึ่งหมื่นบาทถวน)
มีรายละเอียดดังนี้
- อาหารกลางวัน 120 บาท  50 คน  1 มือ้ เปนเงิน 6,000
บาท
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- อาหารวาง 35 บาท 50 คน  2 มือ้
เปนเงิน
3,500
บาท
- คาวัสดุ และคาใชจายอื่นๆ
เปนเงิน
500
บาท
รวมเปนเงินทั้งหมด 10,000 บาท
( หนึ่งหมื่นบาทถวน )
ปญหาและอุปสรรค
- เนื่องจากผูเขารับการอบรมสวนใหญเปนผูปกครองเด็กออทิสติกและมากับเด็กลําพังเมือ่
ผูปกครองอยากเขารับการอบรมแตไมมีใครชวยดูแลเด็ก ทางผูจดั จึงจําเปนตองหาคนมาชวย
ดูแลเด็กทําใหผูปกครองพึงพอใจทีม่ ีคนดูแลเด็กทําใหสามารถเขารับการอบรมได
- การอบรมครั้งนี้มีวตั ถุประสงคเพื่อใหผเู ขารับการอบรมไดรูจักโปรแกรมPECSและการนํา
รูปภาพมาชวยพัฒนาการดานการสือ่ สารใหเด็กออทิสติกซึ่งใชระยะเวลาอบรม1 วันทําใหผู
เขารับการอบรมยังไมสามารถนําไปปฏิบตั ิไดจําเปนตองเขารับการอบรมเพือ่ ฝกปฏิบัตอิ กี ครั้ง
การวางแผนการดําเนินงานในขั้นตอไป
พัฒนาเปนหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารใชเวลาอบรมประมาณ 3-5วันโดยเนนการฝกภาคปฏิบตั ิ
เพื่อใหผูเขารับการอบรมสามารถปฏิบัติได
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ชือ่ โครงการ

โครงการละครบําบัดสําหรับบุคคลพิเศษเพือ่ พัฒนาทักษะทางสังคมในระดับสากล

ผูรบั ผิดชอบ

กลุม งานละคร ดนตรี และศิลปะบัด

ความเปนมาและความสําคัญ
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทรในฐานะที่เปนหนวยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต กระทรวง
สาธารณสุข มีหนาที่รับผิดชอบดูแลดานพัฒนาการเด็กและสุขภาพจิตเด็ก โดยใหการสงเสริม บําบัด รักษา
ฟนฟูแบบองครวมดวยทีมสหวิชาชีพ กลุมเปาหมายหลักเปนผูป วยเด็กที่เปนออทิสติก สมาธิสั้น สมอง
พิการ เด็กทีม่ ีพัฒนาการลาชาและเด็กทีม่ ีปญหาสุขภาพจิต เปนตน ซึ่งเด็กกลุม ดังกลาวนั้นเติบโตขึ้นเรื่อยๆ
เปนกลุม เด็กพิเศษ ไดริเริ่ม และมองเห็นถึงการนําเอากิจกรรมละครมาใชในการพัฒนาศักยภาพกลุม บุคคล
พิเศษ และจัดใหมีการแสดงละครเวที เพื่อสือ่ สารใหกลุม คนปกติไดเขาใจในความเปนบุคคลพิเศษ และเปน
การใหกําลังใจภายใตความรวมมือจาก “Interact Center for the Visual and Performing Arts”
สหรัฐอเมริกา จัดพืน้ ที่เพือ่ ถายทอดศักยภาพของพวกเขาผาน “ละครเวที” เพือ่ หวังเปลี่ยนมุมมองและ
ความรูสึกที่คนในสังคมมีตอ บุคคลกลุม นี้ โดยไดดําเนินการใหมกี ารจัดกิจกรรมการเปดแสดงละครอยาง
ตอเนือ่ งตั้งแตป ๒๕๕๓ เปนตนมา ซึ่งเปนการปฏิบัติเพื่อพัฒนากลุม บุคคลพิเศษเพือ่ ใหกลุมคนพิเศษไดมี
สวนรวมและไดรับโอกาสในการพัฒนาในกระแสหลักตางๆรวมกับบุคคลทั่วไป สงเสริมใหกลุม บุคคลพิเศษ
กลาแสดงออก มีความคิดสรางสรรค มีโอกาส มีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคมโดยใชศิลปะการแสดงเพือ่
เปนสอถายทอด สาระและความบันเทิงแกทกุ คน
จึงเปนที่มาใหเกิดโครงการละครในครั้งนี้
เพื่อใหโอกาสกลุม บุคคลพิเศษไดแสดงออกถึง
ศักยภาพของตนเองใหสังคมไดตระหนัก
และยอมรับความสามารถของกลุม บุคคลพิเศษและเพือ่ สราง
มุมมองใหมทมี่ ตี อกลุม บุคคลพิเศษจากมุมมองเดิมที่เคยมองวาพวกเขาเปนภาระ
เปลี่ยนเปนความเทา
เทียม ผูจ ัดทําโครงการฯในฐานะที่มีบทบาทดานพัฒนาการเด็กและสุขภาพจิตเด็ก จึงไดจัดทํา “โครงการ
คายพัฒนาทักษะการแสดงสําหรับเด็กพิเศษ”ขึ้น โดยเห็นความสําคัญวาเมือ่ กลุม บุคคลพิเศษไดผานการ
เสริมสรางความฉลาดทางอารมณและทักษะทางสังคมแกบุคคลพิเศษโดยใชละครแลว การจัดพื้นทีใ่ หกลุม
บุคคลพิเศษไดมีโอกาสแสดงความสามารถตอสาธารณชนโดยเปดการแสดงจริง จะทําใหกลุม บุคคลพิเศษ
เกิดความมั่นใจ ภาคภูมิใจในตนเอง กลาแสดงออก สงเสริมใหมกี ารพัฒนาความฉลาดทางอารมณและ
ทักษะทางสังคมมากขึ้นไปอีก รวมถึงบางรายสามารถพัฒนาไปสูการมีอาชีพนักแสดงได เปนการลดภารพ
ใหแกครอบครัว ชุมชนและสังคม เปนการเสริมสรางความเขาใจที่เหมาะสมของผูช มละครทีม่ ีตอ บุคคล
พิเศษ อีกทั้งยังเปนการสรางประสบการณในการจัดการแสดงละครเวที สําหรับกลุม บุคคลพิเศษให
บุคลากรที่เกี่ยวของ
และหนวยงานเครือขายที่เกี่ยวของกับงานพัฒนาบุคคลพิเศษไดเห็นแนวทางการ
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พัฒนาศักยภาพกลุมบุคคลพิเศษโดยการใชละคร ซึ่งทั้งหมดนี้จะเปนกระบวนการที่สามารถชวยเชือ่ มโยง
ชีวิตของกลุม บุคคลพิเศษใหเขากับสังคม อันจะนําไปสูการมีชีวิตอยูในสังคมอยางเหมาะสมตอไป
วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางประสบการณในการจัดการแสดงละครเวที สําหรับบุคคลพิเศษ ใหบุคลากรที่
เกี่ยวของ
2. เพือ่ เปนการสงเสริมอาชีพนักแสดงแกกลุม บุคคลพิเศษ อันจะนําไปสูก ารลดภาระของ
ครอบครัวและ สังคมตอไป
3. เพือ่ เสริมสรางทัศนคติที่ดขี องผูเขารับชมละครทีม่ ีตอ กลุม บุคคลพิเศษ
ผลการดําเนินโครงการ / และผลลัพธที่ไดจากการดําเนินงาน
1. ไดแนวทางการพัฒนาความฉลาดทางอารมณและทักษะทางสังคมสําหรับกลุม บุคคลพิเศษ
โดยใชละครบําบัด สําหรับหนวยงาน องคกรณตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทีม่ ีพนั ธกิจเกีย่ วของ
กับงานพัฒนากลุม บุคคลพิเศษ
2. บุคคลพิเศษไดมีรูปแบบการบําบัดแบบบูรณาการและสามารถนําไปปรับใชในสังคมไดอยาง
เหมาะสม
3. บุคคลพิเศษทีผ่ านการเสริมสรางความฉลาดทางอารมณและทักษะทางสังคมโดยใชละครมี
ความมัน่ ใจ ภาคภมิใจ และกลาแสดงออกตอสาธารณชน เปนการสงเสริมอาชีพนักแสดงแกกลุม
บุคคลพิเศษ อันจะนําไปสูการลดภาระของครอบครัวและสังคม
การวิเคราะหผลการดําเนินงาน (เชิงคุณภาพ)
แบบประเมินกอนและหลังการเขารวมโครงการ
1. แบบประเมินผลการเขารับการบําบัดฟนฟูดานอารมณ จิตใจกอนและหลังเขารวมโครงการ
2. แบบวัดความพึงพอใจ
งบประมาณทีใ่ ชในการดําเนินโครงการ 250,000 บาท
ปญหาและอุปสรรค
1. หนวงงานที่สงผูเขารับบริการรวมโครงการ รับ – สง ไมตนงเวลา ทําใหการฝกลาชา
2. โรงเรียนที่สงผูเขารับบริการ ไมมีรถรับ – สง เพื่อจะมาฝกทีส่ ถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร
3. หองฝกคับแคบตอการทํากิจกรรม
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4. บุคลากรภายในติดตอประสานงานลาชา
5. การประชาสัมพันธที่ลาชา
6. เวทีสถานที่การแสดงไมเหมาะสมสําหรับละครเวที
การวางแผนการดําเนินงานในขั้นตอไป
พัฒนาหลักสูตรละครสําหรับเด็กพิเศษเพือ่ ฝกอบรมใหกับโรงเรียนและหนวงงานตางๆ
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โครงการสําคัญทีต่ อบสนองยุทธศาสตรที่ 2
ชือ่ โครงการ

โครงการคลินิกพิเศษสําหรับการตรวจวินิจฉัยเพื่อชวยเหลือนักเรียนที่มีความเสี่ยง
ดานความบกพรองทางสติปญญา และ/หรือความบกพรองทางการเรียนรู
ผูรบั ผิดชอบ กลุม งานจิตวิทยา สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร
ความเปนมาและความสําคัญ
ภาวะบกพรองทางสติปญญา (Intellectual Disabilities) เปนภาวะที่มกั เกิดจากการมีพัฒนาการ
บกพรองดานสติปญญา การเรียนรูและการปรับตัวในการดํารงชีวิตประจําวัน ในปจจุบันเริ่มมีการใชคําวา
“บกพรองทางสติปญญา” แทน “ภาวะปญญาออน” มากขึ้นในองคกรระดับนานาชาติ เชน IASSID
(International Association for the Scientific Study of Intellectual Disabilities), WHO (World Health
Organization), WPA (World Psychiatry Association) เปนตน โดยทั่วไปพบบุคคลทีม่ ภี าวะบกพรองทาง
สติปญญารอยละ 1-3 ของประชากร สําหรับในประเทศไทยพบความชุกของภาวะบกพรองทางสติปญญา
ประมาณรอยละ 0.4-4.7 ซึ่งมีความแตกตางกันในแตละรายงานขึ้นอยูกับเกณฑการวินิจฉัย
การ
ออกแบบการวิจัย และวิธกี ารศึกษา ตัวอยางเชน เมือ่ การวินิจฉัยใชเกณฑระดับเชาวนปญญา (IQ) อยาง
เดียว ความชุกจะพบประมาณรอยละ 3 แตเมือ่ วินิจฉัยโดยใชเกณฑทั้ง 3 ขอ คือ มีระดับเชาวนปญญาต่ํา
กวาเกณฑเฉลี่ย, มีพฤติกรรมการปรับตัวบกพรองตั้งแต 2 ดานขึ้นไป จากทั้งหมด 10 ดาน, และมีอาการ
แสดงกอนอายุ 18 ป ความชุกจะพบประมาณรอยละ 1 (The American Academy of child & Adolescent
Psychiatry : AACAP, 2009) และพบภาวะความบกพรองทางสติปญญาในเพศชายมากกวาเพศหญิง โดย
อัตราชาย : หญิง ประมาณ 1.5 : 1 (APA, 2010) นัน่ หมายความวา ในประชากรวัยเรียนของประเทศไทยมี
เด็กทีม่ ภี าวะบกพรองทางสติปญญาอยูถึง 56,108 – 659,269 คน จากประชากรวัยเรียนทั่วประเทศ
14,027,000 คน (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, 2556)
ดวยเหตุนี้กระทรวงศึกษาธิการ (2551) จึงมีนโยบายใหทุกโรงเรียนจัดการศึกษาขัน้ พื้นฐานใหแก
นักเรียนทีม่ ีความตองการพิเศษทั้ง 9 ประเภท ไดแก บุคคลทีม่ ีความบกพรองทางการมองเห็น บกพรอง
ทางการไดยิน บกพรองทางรางกาย บกพรองทางการพูดและภาษา บกพรองทางสติปญญา บุคคลทีม่ ี
ปญหาทางการเรียนรู บุคคลที่มีปญหาทางพฤติกรรม/อารมณ บุคคลออทิสติก และบุคลพิการซ้ําซอน
อยางทั่วถึงและมีคุณภาพ
จากนโยบายดังกลาว
ทุกโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษา จึงเรงดําเนินการคัดกรองนักเรียนทีม่ ีความตองการพิเศษโดยใชแบบคัดกรองตางๆ เชน แบบ
คัดกรองบุคคลที่มีความตองการพิเศษทางการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ,2551) แบบคัดกรองนักเรียน
ที่มภี าวะสมาธิสั้น บกพรองทางการเรียนรู และออทิซมึ [KUS–SI Rating Scales: ADHD/ LD/ Autism
(PDDs)] (ดารณี อุทยั รัตนกิจและคณะ, 2548) จากการคัดกรองดังกลาวจึงเปนผลใหจํานวนนักเรียนที่เขา
มารับบริการเพื่อขอประเมินความสามารถทางเชาวนปญ
 ญาเด็ก ทั้งในโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาล
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ทั่วไป และไดมกี ารสงตอมายังสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทรเพือ่ ใหแพทยทําการวินิจฉัยมีจํานวนมาก
รวมทั้งการตรวจวินิจฉัยและการทดสอบระดับสติปญญาตองอาศัยความรู และความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ทําใหระยะเวลาในการรอคอยการตรวจประเมินความสามารถทางสติปญญาเด็กคอนขางลาชา
จากสถิติเฉพาะในสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร ขอมูลจากกลุม งานจิตวิทยา จํานวนเด็ก
นักเรียนที่ไดรับบริการตรวจวินิจฉัย ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 เทากับ 117 ราย, 164 ราย และ
822 ราย ตามลําดับ แสดงใหเห็นถึงแนวโนมของการขอรับบริการตรวจวินิจฉัยเพือ่ คนหานักเรียนทีม่ ีความ
บกพรองทางสติปญญา หรือ บกพรองทางการเรียนรูที่เพิ่มสูงมากขึ้นทุกป
แมวากลุม งานจิตวิทยาใหบริการตรวจทางจิตวิทยา เชน การตรวจเชาวนปญญา การประเมินหา
ความบกพรองทางการเรียนรู เพื่อใชประกอบการวินิจฉัยนักเรียนที่มีความเสี่ยงดานความบกพรองทาง
สติปญญา และความบกพรองทางการเรียนรูทุกวัน
อยางไรก็ตามดวยเหตุผลในเรื่องอัตรากําลังของ
นักจิตวิทยาที่สามารถใหบริการไมเพียงพอตอความตองการ
และมาตรฐานในการทดสอบ ซึ่งในการ
ทดสอบแตละรายการตองใชแบบทดสอบมาตรฐาน และใชเวลาในการทดสอบรายบุคคล โดยเฉลี่ยคนละ
ประมาณ 1.30-2 ชั่วโมง จึงทําใหภายใน 1 วัน สามารถใหบริการตรวจดังกลาวไมเกิน 4 คน ทําใหไม
สามารถบริการไดอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงเวลาที่โรงเรียนมีความตองการขอมูลเรงดวน เชน
กอนการสอบ ONET หรืองานแขงขันกีฬาหรือทักษะสําหรับนักเรียนทีม่ ีความตองการพิเศษ รวมถึงความ
ลาชาในการชวยเหลือทางการแพทย
ดวยเหตุนี้ กลุม งานจิตวิทยา จึงไดจดั ใหมีโครงการคลินิกพิเศษสําหรับการตรวจวินิจฉัยเพือ่
ชวยเหลือนักเรียนทีม่ ีความเสี่ยงดานความบกพรองทางสติปญญา และ/หรือความบกพรองทางการเรียนรู
เพื่อใหนักเรียนที่มีความเสี่ยงในความบกพรองดังกลาวไดรับการตรวจวินิจฉัยที่รวดเร็วขึ้น และสามารถหา
แนวทางการชวยเหลือทีเ่ หมาะสมตอไป
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทีม่ ีความเสี่ยงดานความบกพรองทาง
สติปญญา และ/หรือ บกพรองทางการเรียนรู ไดรับการตรวจวินิจฉัยความบกพรองทาง
สติปญญา และ/หรือ บกพรองทางการเรียนรู
2. ลดระยะเวลาการรอคิวการตรวจวินจิ ฉัยทางเชาวนปญญาและบกพรองทางการเรียนรู
ผลการดําเนินโครงการ / และผลลัพธที่ไดจากการดําเนินงาน
นักเรียนที่ไดรับการตรวจวินิจฉัยในโครงการคลินิกพิเศษฯมีจํานวนทั้งสิ้น 2,204 ราย
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การวิเคราะหผลการดําเนินงาน (เชิงคุณภาพ)
1. นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในพืน้ ที่จังหวัดเชียงใหม เชียงรายและลําพูนที
ไดรับการตรวจวินิจฉัยและออกใบรับรองทางการแพทย เพื่อนําไปใชในการฟนฟูทาง
การศึกษา ภายใน 1 เดือน หลังจากการทําบัตรผูปวยนอก
2. ครูผูสอนไดรับคําปรึกษาเบื้องตนเกี่ยวกับการเรียนรูของนักเรียนที่มีความเสี่ยงดานความ
บกพรองทางสติปญญา และ/หรือบกพรองทางการเรียนรู รวมทั้งแนวทางการกระตุนและ
สงเสริมทักษะของนักเรียน
งบประมาณทีใ่ ชในการดําเนินโครงการ 368,000 บาท
ปญหาและอุปสรรค
1. โรงเรียนมีการขอรับบริการคลินกิ พิเศษฯ ในชวงใกลสอบประเมินความรูระดับประเทศ
จึงไมสามารถจัดระยะเวลาในการใหบริการอยางรวดเร็วได
2. ชวงระยะเวลาปดภาคเรียน โรงเรียนไมสามารถเขารับบริการได จึงทําใหจํานวนนักเรียนที่
เขารับบริการไมเปนไปตามเปาหมายที่วางไว
3. โรงเรียนไมเขาใจระบบการใหบริการของคลินกิ พิเศษฯ อยางชัดเจน
การวางแผนการดําเนินงานในขั้นตอไป
1. เจาหนาที่ปฏิบัติงานโครงการพิเศษฯ ไดตดิ ตอสือ่ สารและติดตามผลกับโรงเรียนที่ขอรับ
บริการมากขึน้
2. เจาหนาที่ปฏิบัติงานโครงการพิเศษฯไดทําเอกสารชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการใหบริการ
คลินิกพิเศษฯแกคุณครูและ สหวิชาชีพ
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โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่อง กายภาพบําบัดในภาวะกระดูกสันหลังคด

ผูรบั ผิดชอบ

นางงามพันธุ ชิตมินทร

ความเปนมาและความสําคัญ
ผูปวยภาวะกระดูกสันหลังคด (scoliosis) ซึ่งเปนภาวะแทรกซอนที่พบไดบอ ยในกลุมเด็กสมอง
พิการ หรือกลุม ผูป วยระบบโครงรางและกลามเนือ้
การรักษา ปจจุบันมีความหลากหลาย แตอยูบนพื้นฐานของทฤษฎีเดียวกัน ถาผูบําบัดซึ่งเปน
นักกายภาพบําบัด เขาใจและสามารถแกไขปญหาไดตรงจุดจะเปนการชวยบําบัดเด็กหรือผูปวยภาวะ
กระดูกสันหลังคด ซึ่งตองอาศัยความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงสราง การจัดทาของเด็กและ การบําบัด
เด็กใชระยะเวลาและ ความตอเนื่อง ทางสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร เล็งเห็นความสําคัญในการ
พัฒนาทักษะผูบ ําบัดทั้งนักกายภาพบําบัด เพือ่ ใหมีเพิ่มพูนทักษะของนักกายภาพบําบัด และเกิด
ประโยชนใหแกผูปวยอยางสูงสุด และใหผูบําบัดเกิดทักษะและความชํานาญ
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูเขารวมอบรมเขาใจทฤษฎีขั้นพื้นฐาน แนวคิด ของภาวะกระดูกสันหลังคด
(scoliosis)
2. เพือ่ เพิม่ พูนทักษะและความรู ที่จําเปนในปจจุบันเกีย่ วกับการรักษาภาวะกระดูกสันหลังคด
(scoliosis)
ผลการดําเนินโครงการ / และผลลัพธที่ไดจากการดําเนินงาน
ดําเนินการจัดอบรมในวันที่ 15-16 กันยายน 2558 ณ.โรงแรมสจตาร เชียงใหม มีผูเขารับ
การอบรม 70 ทาน เปนนักกายภาพบําบัด 46 ทาน และ สหวิชาชีพ 24 ทาน ในการอบรมครั้งนี้ มีนกั
กายภาพบําบัด จากหนวยงานอืน่ ลงทะเบียน จํานวน 36 รายรายละ 2,000 บาท รวมไดรับ
งบประมาณจากคาลงทะเบียนทั้งสิ้น 72,000 บาท ที่เหลือนักกายภาพบําบัดจํานวน 10 รายเปนทีมงาน
ของสถาบันพัฒนาการเด็ก และ สหวิชาชีพ ผูส ังเกตการณจํานวน 24 ราย ไดรับการยกเวน
คาลงทะเบียน
การอบรมครั้งนี้เปนการเรียนรูเพื่อใหเกิดความรูและทักษะ เพื่อนําไปใชกับการตรวจ รักษา
และปองกัน ผูปวยภาวะกระดูกสันหลังคด มีผลการทดสอบกอนหลังอบรม พบวา รอยละ 98 ไดรับ
ความรูเพิ่มขึ้น และ รอยละ 90 มีความเขาใจและสามารถนําไปใชกับผูป วยได
การวิเคราะหผลการดําเนินงาน (เชิงคุณภาพ)
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หลักสูตรอบรมไดรับการรับรองจากสภากายภาพบบัด โดยสามารถนําหนวยคะแนนยื่นตอายุใบประกอบวิ
ชีพได จํานวน 12 หนวยคะแนน PTCEU ผูปวยสมองพิการของสถาบันฯ ไดรับการรักษาแกไขและปองกัน
ภาวะกระดูกสันหลังคดโดยนักกายภาพบําบัด และไดรับการตรวจประเมินเบือ้ งตนจากทีมสหวิชาชีพ ทําให
สามารถใหการปองกันภาวะแทรกซอนของกระดูกสันหลังคด
ซึ่งเปนตัวชี้วัดทางคลินิกเฉพาะโรคสมอง
พิการที่สําคัญ ที่บอกประสิทธิภาพและ คุณภาพการรักษา
งบประมาณทีใ่ ชในการดําเนินโครงการ
72,650 บาท ( เจ็ดหมืน่ สองพันหกรอยหาสิบบาทถวน )
ปญหาและอุปสรรค
1. วันที่จัดอบรม บางหนวยงานปดงบแลว ทําใหการดําเนินการเบิกจายสวนราชการของบาง
หนวยงานดําเนินไปดวยความยากลําบาก
2. สถานทีจ่ ัดอบรม เต็มเปนสวนใหญในวันทีด่ ําเนินการ จึงทําใหไดโรงแรมขนาดเล็ก ซึ่งมี
สถานที่คับแคบ
การวางแผนการดําเนินงานในขั้นตอไป
1. เลือกวันเวลาที่เหมาะสมกับการเบิกจายของระเบียบราชการ เพือ่ อํานวยความสะดวกใหกับ
ผูเขารับการอบรม และเพือ่ การสรรหาสถานที่อบรมไดหลากหลาย
2. ดําเนินการเก็บตัวชี้วัดดานการปองกันความเสี่ยงทางคลินิกเฉพาะโรคของสถาบันO ในกลุม
โรคสมองพิการ
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ชือ่ โครงการ

โครงการบริการคลินิกพิเศษสระธาราบําบัด

คลินิกธาราบําบัด
คลินิกธาราบําบัด คืออะไร
คือการรักษาทางกายภาพบําบัดโดยใชน้ําเปนสือ่ ในการรักษา โดยจัดเปนคลินกิ ที่ใหบริการเฉพาะ
เทคนิคกระบวนการ Hydro Therapy ใหการรักษาในกลุมเด็กที่มปี ญ
 หาพัฒนาการลาชาทุกโรค และ กลุม
ผูปวยผูใหญทมี่ ีปญหาทางระบบโครงรางและกลามเนือ้ โดยใชคุณสมบัตขิ องน้ํามาเปนสือ่ ในการรักษา เชน
น้ําอุน น้ําวน แรงดัน แรงลอยตัวของน้ํา เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการเคลือ่ นไหว ลดเกร็ง ลดปวด เพิม่ ความ
แข็งแรง ความทนทาน และการเรียนการสอน ผาน กฎ กติกา พัฒนาการเด็ก พัฒนาการเรียนรู การรอ
คอย การทําตามสั่ง การทําตามเงือ่ นไข และสามารถวางแผนการเคลื่อนไหว โดยระบบประสาทสั่งงาน
ตลอดจนการควบคุมอารมณ พฤติกรรม และ การเรียนรูทักษะสังคม ซึ่งขึน้ กับการวางแผนการรักษาของ
นักกายภาพบัดและศักยภาพหรือปญหาของผูปวยแตละราย นอกจากนี้ยังมีการบรูณาการการรักษาธารา
บําบัดรวมกับเทคนิค Snoezelen สําหรับกลุม ผูปวยเด็กพิเศษ ซึ่งการบําบัดจะเปนแผนการรักษาตาม
ปญหาที่นักกายภาพบําบัด ตรวจประเมินและสอดคลองกับเปาหมายการรักษา
คลินิกเปดใหบริการ
จันทร-พฤหัสบดี เวลา 9.00 – 19.00 น. และเสาร-อาทิตย เวลา 8.30 – 16.30 น.
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ขอบงชี้ผปู วย สําหรับคลินิก Hydro Therapy
1. กลุม โรคทางสมองและระบบประสาท
2. กลุม โรคทางพันธุกรรม ที่สงผลตอพัฒนาการลาชา
3. กลุม เสีย่ งน้ําหนักตัวแรกคลอดนอย คลอดกอนกําหนดที่มีอายุ แรกเกิด – 1 ป ทีมีปญหาหรือ
แนวโนมพัฒนาการลาชาดานกลามเนือ้ มัดใหญ
4. กลุม โรคทีม่ ีปญหาทางสุขภาพจิตหรือพฤติกรรม ทีอ่ ยูใ นระดับซ้ําซอน และ สงผลตอระบบ
โครงรางและกลามเนือ้ หรือพัฒนาการกลามเนือ้ มัดใหญลาชา
5. กลุม โรคทีม่ ีปญหาทางสุขภาพจิตหรือพฤติกรรม เชน ออทิสติก สมาธิสั้น เปนตน
6. กลุม โรคทีม่ ีปญหาทางระบบโครงสรางและกลามเนือ้ ทั้งเด็ก และ ผูใหญ
ขอหาม และขอควรระวัง สําหรับ คลินิก Hydro Therapy
1. มีไขสูง กวา 37.5 องศา
2. ปวยเปนโรคติดตอ
3. ปวยเปนโรคผิวหนัง ระดับปานกลาง หรือ รุนแรง
4. มีอาการชักที่ควบคุมยังไมได
รูปแบบการบําบัดมี สองแบบ คือ รายเดีย่ ว และรายกลุม
กรณีรายเดี่ยว คือเนนรักษารายบุคล ทีม่ ีปญหา ทางการเคลื่อนไหว การทําตามสั่ง การเจ็บปวย
โครงราง และถากรณีรายเดี่ยวที่มีความสามารถในการทําตามสั่ง หรือเคลือ่ นไหวไดในระดับทีจ่ ะทํากิจ
กรมทีม่ ีระดับ ขั้นตอนความยากเพิ่มขึ้น หรือมีความหลากหลายในการควบคุมการเคลือ่ นไหว และอารมณ
ตัวเอง ไดจะมีการพัฒนาเปนรายกลุม

101

เปาหมายการบําบัดรายเดียว
จะพัฒนาตามปญหาและสอดคลองกับแผนการักษา
ตั้งเปาหมายระยะสั้นระยะยาว แบรายบุคคล จากนักกายภาพบําบัด

รวมทั้งการ

กรณีรายกลุม โดยคัดเลือกจากความสามารถทีอ่ ยูในระดับเดียวกัน และใหการรักษา รายกลุม
ตอไป โดยมีรายละเอียดเบื้องตน ออกกําลังกายในน้ํา ดวยวิธีการธาราบําบัด กลุม ละไมเกิน 2-4 คน (
ความสามารถใกลเคียงกัน) โดยนักกายภาพบําบัดจะจัดกลุม และกระบวนการเบื้องตนดังนี้
เปาหมายการบําบัด รายกลุมแบงออกเปน กิจกรรมการรักษา 4 หลักสูตร
1. Group Exercise for pre beginner 1 : สรางความคุนเคย การทําตามสั่ง กติกา รอคอย
ควบคุมอารมณและสมาธิ เพื่อใหมีสวนรวมในกิจกรรมตามเงื่อนไขที่นกั กายภาพบําบัดกําหนด
2. Group Exercise for pre beginner 2 : เด็กสามารถควบคุมตนเองในการเลนน้ําและกลั้น
หายใจได โดยสามารถการทําตามสั่ง กติกา รอคอย ควบคุมอารมณและสมาธิ เพือ่ ใหมีสวนรวมใน
กิจกรรมตามเงือ่ นไขทีน่ ักกายภาพบําบัด หรือครูกําหนด ซึ่งจะมีระดับความยากกวา Group Exercise for
pre beginner 1
3. Group Exercise for pre beginner 3 : เด็กสามารถลอยตัวออกจากขอบสระได โดยใช
เครื่องชวยพยุงสามารถการทําตามสั่ง กติกา รอคอย ควบคุมอารมณและสมาธิ เพือ่ ใหมีสวนรวมใน
กิจกรรมตามเงือ่ นไขทีน่ ักกายภาพบําบัด ครูกําหนด ซึง่ จะมีระดับความยากกวา Group Exercise for pre
beginner 2
4. Group Exercise for pre beginner 4 : เด็กสามารถลอยตัวออกจากขอบสระไดอิสระ โดย
สามารถการทําตามสั่ง กติกา รอคอย ควบคุมอารมณและสมาธิ เพื่อใหมีสวนรวมในกิจกรรมตามเงื่อนไขที่
นักกายภาพบําบัด ครูกําหนด ซึ่งจะมีระดับความยากกวา Group Exercise for pre beginner 3 หากเด็กมี
ความสามารถถึงกลุม สุดทายนี้แลวจะมีการพัฒนาตอเพือ่ การเรียนการสอนวายน้ําทั่วไปได
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ชือ่ โครงการ

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายโรงพยาบาลชุมชนในการดูแลทันตสุขภาพเด็กทีม่ ี
พัฒนาการลาชา

ผูรบั ผิดชอบ

นางอุษา จึงพัฒนาวดี ทันตแพทยชํานาญการ

ความเปนมาและความสําคัญ
เด็กทีม่ ีพัฒนาการลาชา เปนกลุม ผูป วยทางทันตกรรมทีม่ ีความเสี่ยงสูงตอการเกิดปญหาทางทันต
สุขภาพ เนือ่ งจากปญหาสุขภาพทางกาย ปญหาสุขภาพจิตทีม่ ีผลตอพฤติกรรม ความบกพรองทางการ
สื่อสารและการรับรู ไมสามารถชวยเหลือตัวเองได การรักษาทางทันตกรรมในผูปวยกลุม นีจ้ ึงตองใชทีม
ทันตบุคลากรที่มีประสบการณและทักษะในการจัดการทางกายภาพและทางจิตวิทยารวมกันจึงจะใหการ
รักษาผูปวยกลุม นี้ไดประสบความสําเร็จ
ฝายทันตกรรมสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร มีบทบาทในการรวมดูแลรักษาผูปวยในชวงเวลาที่
ผูปวยมารับการกระตุนพัฒนาการจากทีมสหวิชาชีพของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทรในชวงอายุ
หลักคือแรกเกิดถึง15ป หลังจากผูปวยไดรับการจะกระตุนพัฒนาการจนสิ้นสุดกระบวนการรักษาและ
กลับไปอาศัยอยูในชุมชนของตน ทําใหผูปวยไมไดการตรวจรักษา การสงเสริมปองกันทางทางทันตกรรม
และปรับพฤติกรรมในทางทันตกรรมอยางตอเนือ่ ง สงผลใหผูปวยกลุม มีพฤติกรรมตอตานการรักษาทาง
ทันตกรรม ไมสามารถใหความรวมมือในการรักษาดวยการจัดการทางกายภาพและทางจิตวิทยา จนเกิด
โรคทางทันตกรรมที่รุนแรง ตองสงตอเพือ่ ใหการรักษาภายใตการดมยาสลบ ซึ่งจากการรวบรวมขอมูล
ระหวางป 2552-2557 พบจํานวน 13 คน
จากการทบทวนวรรณกรรมและการสอบถามขอมูลจากผูด ูแลเด็ก และทันตบุคลากรในโรงพยาบาล
ชุมชนและวิเคราะหระบบงานฝายทันตกรรม เพือ่ หาปจจัยที่สงผลใหเด็กทีม่ ีพัฒนาการลาชาไมไดรับการ
ตรวจรักษา การสงเสริมปองกันทางทางทันตกรรมอยางตอเนือ่ ง แบงไดเปน ปจจัยของครอบครัวเด็ก
ปจจัยของทันตบุลากรในโรงพยาบาลชุมชน และ ระบบการสงตอผูปวยกลับสูชมุ ชน
ปจจัยของครอบครัวเด็ก คือ ปญหาการเขาถึงบริการ เดินทางไมสะดวก ทั้งเรื่องระยะทางไกลและ
คาใชจายสูง ความไมมั่นใจตอทันตบุคลากรในโรงพยาบาลชุมชน ลักษณะทางกายภาพในโรงพยาบาล
ชุมชนไมเอือ้ ตอผูที่ใชรถเข็น ผูด ูแลเด็กไมตระหนักถึงความสําคัญในการตรวจฟนอยางตอเนือ่ งเพื่อปองกัน
การเกิดโรคทางทันตกรรม
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ปจจัยของทันตบุลากรในโรงพยาบาลชุมชน คือ ความ ไมมนั่ ใจในการใหบริการผูปวยกลุม นีเ้ นือ่ งจากไมมี
องคความรูในการดูแล และขาดทักษะในการจัดการทางกายภาพและทางจิตวิทยา ไมมีประสบการณใน
การสัมผัสและใหการรักษาผูปวยกลุม นี้
ปจจัยของระบบงานฝายทันตกรรม คือ ขาดระบบสงตอขอมูลผูปวยสูชมุ ชน ระบบเครือขายการติดตาม
ผูปวยในชุมชนยังไมมีรูปแบบทีช่ ัดเจน
เมือ่ วิเคราะหปจจัยทั้งสามดานรวมกันแลวแนวทางการพัฒนาระบบดูแลทางทันตกรรมเด็กทีม่ ีพัฒนาการ
ลาชา จากสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทรสูโรงพยาบาลชุมชน ควรจะเปนเครือขายที่ไรรอยตอ สถาบัน
มีระบบสงตอขอมูลทางการแพทยและทางทันตกรรมของผูปวยที่มีรูปแบบชัดเจน มีบทบาทในการอบรม
และฝกทักษะแกทันตบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน เตรียมความพรอมของเด็กและผูด ูแลเด็กกอนสงกลับสู
ชุมชน เครือขายโรงพยาบาลชุมชนมีทนั ตบุคลากรที่สามารถดูแลติดตาม ประเมินความเสี่ยงในการเกิดโรค
ของผูปวยอยางตอเนื่องโดยเนนงานเชิงสงเสริมปองกันทันตสุขภาพ พิจารณาสงตอผูปวยไดอยางเหมาะสม
กรณีที่เกินขีดความสามารถของโรงพยาบาลชุมชน ครอบครัวหรือผูดแู ลเด็กมีเชือ่ มั่นและสามารถเขาถึง
บริการในชุมชนได จะสงผลใหเด็กทีม่ ีพัฒนาการลาชาไดรับการตรวจรักษา การสงเสริมปองกันทางทางทัน
ตกรรมและปรับพฤติกรรมในทางทันตกรรมอยางตอเนือ่ ง และคงสภาวะทันตสุขภาพทีด่ ีไดตลอดในการใช
ชีวิตในชุมชน
วัตถุประสงค
1.เพื่อใหทันตบุคลากรโรงพยาบาลชุมชนมีทักษะในการจัดการทางทันตกรรมเด็กทีม่ ีพัฒนาการลาชา
2.สรางเครือขายในการดูแลทางทันตกรรมเด็กทีม่ ีพัฒนาการลาชาจากสถาบันสูโรงพยาบาลชุมชน
3.เด็กทีม่ ีพัฒนาการลาชาไดรับการสงเสริมปองกันทันตสุขภาพจากโรงพยาบาลชุมชน
ผลการดําเนินโครงการ / และผลลัพธที่ไดจากการดําเนินงาน
กิจกรรมตามขอเสนอโครงการ
ผลสรุปสําคัญของกิจกรรม
กิจกรรมที1่ สํารวจและเตรียม 1.สํารวจโรงพยาบาลเครือขายทีม่ ีความพรอมในการดําเนินงาน
ความพรอมของโรงพยาบาล
จํานวน2 โรงพยาบาล คือ โรงพยาบาลฝาง และโรงพยาบาลแมอาย
ชุมชน –ประสานงานกับพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม
เปาหมาย
2.การประชุมสัมมนาเตรียมความพรอมกับเครือขายจํานวน2
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กิจกรรมตามขอเสนอโครงการ
ผลสรุปสําคัญของกิจกรรม
วันที่ 22-23 มกราคม2558
โรงพยาบาล คือ โรงพยาบาลฝาง และโรงพยาบาลแมอาย จังหวัด
เชียงใหม
กิจกรรมที2่ การฝกอบรม
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ณ
สถาบันพัฒนาการเด็กราช
นครินทรวันที2่ 3-25 กุมภาพันธ
2558

กิจกรรมที3่ การฝกปฏิบัตกิ าร
ดูแลผูปวยในชุมชน
วันที่ 26-27 กุมภาพันธ 2558

ผูเขารวมเขารับการฝกอบรม จํานวน 8คนประกอบดวย
1.โรงพยาบาลฝาง ประกอบดวย ทันตแพทย 2คน ผูช วยทันต
แพทย 2คน
2.โรงพยาบาลแมอาย ประกอบดวย ทันตแพทย 1คน ทันตาภิบาล
ประจําโรงพยาบาล1คน ทันตาภิบาลประจําโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพประจําตําบล1คน ผูช วยทันตแพทย 1คน
1.โรงพยาบาลเครือขายทีม่ ีความพรอมใน การฝกปฏิบตั กิ ารดูแล
ผูปวยในชุมชน จํานวน2 โรงพยาบาล คือ โรงพยาบาลฝาง และ
โรงพยาบาลแมอาย จังหวัดเชียงใหม
2.ครอบครัวที่มีความพรอมเขารวมโครงการจํานวน 6 ครอบครัว
ประกอบดวย ผูปวยดาวนซินโดรม 2คน ออทิสติก3คน สมองพิการ
1 คน

การวิเคราะหผลการดําเนินงาน (เชิงคุณภาพ)
การประเมินโครงการโดยสัมภาษณครอบครัวและผูด ูแลเด็ก สนทนากลุมเพือ่ หาแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม
สําหรับเครือขาย
1. ขอสรุปจากทีมโรงพยาบาลเครือขาย ประเมินวาเคสที่สงมาไดรับการเตรียมความพรอม
มาแลวเขาใจลักษณะของเด็กกลุม นีม้ ากขึ้น ถาเปนเคสลักษณะนี้ คิดวาสามารถทําได แตขอเวลาในการ
ฝกพฤติกรรมเด็ก เตรียมการรักษา ในแนวคงสภาพชองปากกอน เมือ่ มีความชํานาญมากกวานี้ ทางทีมมี
แนวโนมที่จะพัฒนาใหการรักษาในหัตถการงายๆที่ไมมคี วามเสี่ยงได เพราะเห็นใจและเขาใจผูปกครองที่
ตองลําบากในการเดินทางไปรักษาที่เชียงใหม โดยระยะแรกจะประสานการนัดหมายเด็กรวมกับทาง
สถาบัน ในเคส 6เคสนีก้ อ น โดยยังคงดูแลเด็กรวมกัน ทางสถาบันเนนการรักษา ทีมเครือขายดูแลคง
สภาพชองปากทุก 3 เดือนตามความเสีย่ งของเด็ก โดยยังไมเพิ่มเคสใหมลงไป เพือ่ ทดลองดูแล คนหาปญ
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หาที่เกิดขึน้ ในการดูแลเด็กกลุม นี้ และการจัดการสภาพแวดลอม และจัดตารางการใหบริการที่เหมาะสม
ภายในระยะเวลา 1 ปนับจากนี้กอ น จึงมาทบทวนรวมกันเพื่อสงตอเด็กกลุม ใหมไปรับบริการ ในกลุม ที่
เดินทางไมสะดวก เสี่ยงตอการติดเชื้อเชน เด็กสมองพิการ อาจจะปรับเปนการเยี่ยมดูแลที่บานรวมดวย
2. สรุปขอมูลจากแบบสอบถาม ทีมทันตบุคลากรมีความมัน่ ใจในการตรวจเด็กเมือ่ ผานการฝก
ปฏิบตั ิกับผูปวยจริงและมีความมัน่ ใจมากขึน้ เมือ่ ไดฝก ปฏิบัตใิ นสถานทีจ่ ริงของโรงพยาบาลเครือขาย
หัวขอทีม่ ีความไมมั่นใจสูงสุดคือการจัดการพฤติกรรมเด็กในคลินกิ
3. ขอมูลจากการสัมภาษณผูปกครอง กอนมารูสึกกังวลไมมั่นใจวาทีมโรงพยาบาลจะมีความ
ชํานาญในการดูแลเด็กกลุม นี้ กลัวเด็กจะสรางความรําคาญวุนวายใหกับผุปวยกลุม อื่น หลังจากการพาเด็ก
มาตรวจฟนที่โรงพยาบาลเครือขายมีความมั่นใจ เนือ่ งจากมีการสงตอขอมูลของเด็กระหวางสถาบันและ
โรงพยาบาลเครือขาย บุคลากรโรงพยาบาลเครือขายไดรับการอบรมเตรียมความพรอม สามารถใหการ
ดูแลรักษาเด็กได บรรยากาศสถานทีม่ ีความใกลเคียงกัน อยูใกลบานเดินทางมาไดสะดวก และมี
ขอเสนอแนะคือมีชอ งทางสําหรับเด็กพิเศษ เวลานัดหมายควรจะแนนอน ไมตอ งรอ เพราะเด็กมีความ
อดทนในการรอจํากัด และมีของรางวัลเสริมแรงทางบวกเพือ่ ดึงดูดเด็ก เชน ของเลนเล็กๆนอยๆเปนรางวัล
แกเด็กดวย สถานที่รอควรจะมีบริเวณทีนั่งเลน ที่เหมาะสําหรับเด็ก
งบประมาณทีใ่ ชในการดําเนินโครงการ
ปงบประมาณ

เงินงบประมาณ(บาท) เงินนอกงบประมาณ
(บาท)

รวม(บาท)

2558

15,000

30,000

45,000

รวมทั้งสิ้น(บาท)

15,000

30,000

45,000

เงินนอกงบประมาณจากโครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาทันตแพทยและทีมทันตบุคลากรเพือ่ ดูแล
สุขภาพชองปากผูพกิ าร รับการสนับสนุนจากสถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข สวรส. ขอตกลงเลขที่ สวรส.
57-091
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ปญหาและอุปสรรค
-ปญหาการบริหารจัดการงบประมาณมีความขัดของและไมชัดเจนในการประสานงานการยืมเงินกับ
เจาหนาที่ในสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร
-การขาดการประสานงานกับทีมสหวิชาชีพในพื้นที่เครือขายที่ตอ งรวมในการดูแลผูปวย

เพือ่ ใหการดูแล

ผูปวยและการปรึกษาปญหาทางสุขภาพอื่นๆแบบองครวม
การวางแผนการดําเนินงานในขั้นตอไป
การขยายเครือขายพื้นที่ โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายโรงพยาบาลชุมชนในการดูแลทันตสุขภาพ
เด็กทีม่ ีพัฒนาการลาชา ระยะที่2 พื้นที่สวนใตของจังหวัดเชียงใหม โรงพยาบาลจอมทอง โรงพยาบาลฮอด
โรงพยาบาลดอยเตา และโรงพยาบาลดอยหลอ
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ชือ่ โครงการ

งานวิจัย เรื่อง เปรียบเทียบชวงการเคลื่อนไหวของกระดูกเชิงกรานกับลําตัวและ
รยางคสวนลางของผูข มี่ าระหวางนั่งบนอานผากับอานมา

ผูรบั ผิดชอบ

นายจิระวัฒน ขันติธรางกูร

ความเปนมาและความสําคัญ
เนื่องจากสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทรไดการจัดโครงการอาชาบําบัดเพือ่ ใชในการ
กระตุนพัฒนาการแกเด็กที่มีปญหาพัฒนาการลาชา โดยในปจจุบันมีการใชอานในการบําบัดอยูสอง
แบบคือ อานผาและอานมา จึงอยากศึกษาผลของอานทั้งสองแบบในการดูชวงการเคลือ่ นไหว เพือ่
นํามาใชในการพัฒนาโครงการตอไป
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาชวงการเคลื่อนไหวปกติของกระดูกเชิงกรานกับลําตัวและรยางคสวนลางของผูข มี่ า
ระหวางนั่งบนอานผากับอานมา
2. เพื่อเปรียบเทียบชวงการเคลื่อนไหวของกระดูกเชิงกรานกับลําตัวและรยางคสวนลางของผูข มี่ า
ระหวางนั่งบนอานผากับอานมา
ผลการดําเนินโครงการ / และผลลัพธที่ไดจากการดําเนินงาน
ดําเนินการเก็บขอมูลจํานวน 30 คน พบชวงการเคลื่อนไหวของกระดูกเชิงกรานกับลําตัวและ
รยางคสวนลางของผูข มี่ าในขณะนั่งบนอานผาจะมีความแตกตางกับในขณะนั่งอานมา
การวิเคราะหผลการดําเนินงาน (เชิงคุณภาพ)
1. พบชวงการเคลือ่ นไหวปกติของกระดูกเชิงกรานกับลําตัวของผูข มี่ าในขณะนั่งบนอานผาและอานมา
2. พบชวงการเคลือ่ นไหวปกติของกระดูกเชิงกรานกับรยางคสวนของผูข มี่ าในขณะนั่งบนอานผาแล
อานมา
3. สามารถปรับใชในการรักษา อาชาบําบัดของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร
งบประมาณทีใ่ ชในการดําเนินโครงการ 50,000 บาท
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ปญหาและอุปสรรค
ใชระยะเวลาในการเก็บขอมูลนานเนือ่ งจากสถานที่เก็บขอมูลแบบสถานทีก่ ลางแจง ทําใหมีปญหา
เรื่องสภาพอากาศ
การวางแผนการดําเนินงานในขั้นตอไป
วางแผนวิจัยเปรียบเทียบชวงการเคลือ่ นไหวของกระดูกเชิงกรานกับลําตัวและรยางค
สวนลางของเด็กสมองพิการระหวางนั่งบนอานผากับอานมา
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โครงการสําคัญสนองตอบยุทธศาสตรที่ 3
ชือ่ โครงการ คายกิจกรรมบําบัดเพือ่ การเรียนรู
ผูรบั ผิดชอบ นางสาวนุชจรินทร บุญมาก
ความเปนมาและความสําคัญ
กิจกรรมการดําเนินชีวิต คือการทํากิจกรรมตาง ๆ ซึ่งเปนกิจกรรมทีม่ ีความหมายและมีคุณคาตอ
ตัวบุคคลเพือ่ ใหสามารถดําเนินชีวติ ตอไปได
ซึ่งกิจกรรมแตละอยางจะชวยสะทอนใหเห็นถึงเอกลักษณ
เฉพาะที่บงบอกความเปนตัวตนของแตละบุคคล โดยขอบเขตของกิจกรรมการดําเนินชีวิตนัน้ ครอบคลุม
กิจกรรมทั้งหมดของมนุษย ไมวาจะเปนการทํางาน กิจกรรมยามวางหรือการดูแลตนเอง (เมธิศา, 2552)
สําหรับกิจกรรมการดําเนินชีวิตในเด็กนัน้ ถือเปนการใชเวลาอยางมีเปาหมายเพือ่ ตอบสนองตอความ
ตองการของตนเองและมาตรฐานของสังคม ซึ่งในที่นคี้ ือกิจกรรมการเลนและการทํางาน (วิไลวรรณ,
2544) ดังนั้นกิจกรรมการดําเนินชีวิตจึงถือวามีความสําคัญตอพัฒนาการของเด็กที่ทําใหเกิดการเรียนรู
การเขาใจสิ่งใหม รวมทั้งยังเปนพื้นฐานทีท่ ําใหเกิดการปรับปรุงทักษะในการดําเนินชีวติ ดวย
ในวิชาชีพกิจกรรมบําบัดไดมกี ารนําเอาวิธีการทางกิจกรรมบําบัดมาทําใหเด็กรูจักการปรับนิสัย
บางอยางและทําใหเกิดการสรางแบบแผนนิสัยใหมที่สามารถชวยใหเด็กเอาชนะปญหาที่เกิดขึน้ ได โดยการ
เรียนรูนิสัยใหมนี้จะชวยฟนฟุสมรรถภาพและคงความมีสุขภาพดีของบุคคลนั้นได อยางไรก็ตามพบวายังมี
วิชาชีพอืน่ ที่นอกเหนือจากวิชาชีพกิจกรรมบําบัดไดทําการศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการดานการทํากิจกรรม
การดําเนินชีวิตในมุมมองของวิชาชีพนัน้ ๆ ดวย ไดแก การศึกษาของ Donald Super นักจิตวิทยาทีไ่ ดนํา
ความรูทางดานจิตวิทยาพัฒนาการ (Developmental Psychology) ทฤษฎีความคิดรวบยอดเกีย่ วกับตนเอง
(Self-Concept Theory) ความแตกตางระหวางกลุม และแนวคิดจากการวิเคราะหตนเองและอาชีพมาสราง
เปนทฤษฎีอาชีพซึ่งเปนกิจกรรมการดําเนินชีวติ ที่สําคัญดานหนึ่งของมนุษย โดยมีความเชือ่ วามนุษยใชการ
ทํางานเปนแนวทางในการแสดงออกของบุคลิกภาพ ซึ่งก็หมายถึงมนุษยไมวาจะเปนหญิงหรือชายตางก็ใช
การทํางานเปนเครื่องมือเพือ่ นําไปสูเปาหมายตาง ๆ ในชีวิตเชนกัน
ออทิสติก (Autism Disorder) เปนความผิดปกติของพัฒนาการเด็กรูปแบบหนึ่งซึ่งมีลักษณะ
เฉพาะตัว โดยเด็กไมสามารถพัฒนาทักษะทางสังคมและการสื่อความหมายไดเหมาะสมตามวัย มีลักษณะ
พฤติกรรม กิจกรรม และความสนใจ เปนแบบแผนซํ้า ๆ จํากัดเฉพาะบางเรื่องและไมยดื หยุน ซึ่งเด็กเหลานี้
มักจะไมประสบผลสําเร็จในการมีสวนรวมทางสังคม โดยจะขาดความเขาใจกฎเกณฑของสังคม ไมสนใจสิ่ง
ที่เกิดขึน้ รอบ ๆ ตัวหรือบุคคลรอบขาง มีความบกพรองในการแสดงออกทางสีหนา อารมณ ขาด
กระบวนการคิดที่เปนนามธรรมและไมสามารถสรางปฏิสัมพันธทางสังคมกับเพือ่ นวัยเดียวกันได
(Cohen,2000) ซึ่งปญหาดังกลาวจะเปนมาตั้งแตเล็กจึงสงผลใหเกิดขอจํากัดในการดํารงชีวิตเมือ่ เขาสูวัยรุน
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ที่เปนวัยที่มีความตองการการมีปฏิสมั พันธทางสังคมมากขึ้น และหากเด็กไมสามารถมีปฏิสมั พันธทถี่ กู ตอง
ได ก็จะเกิดความสับสนกับตัวเองและเมื่อรุนแรงมากขึ้นจนเกิดภาวะซึมเศราหรือมีปญหาทางอารมณก็
จะตองใชยาบําบัดเพือ่ จัดการเกี่ยวกับความเครียดและความกังวลนัน้ (Persons, Leonard&Mitchell, 2006)
ปจจุบันมีนักวิชาการหลายทานพยายามศึกษารายละเอียดตาง ๆ ของโรคออทิสติก แตยังไมสามารถหา
สาเหตุที่แนชัดได (ทวีศักดิ,์ 2556) อยางไรก็ตามการทีเ่ ด็กออทิสติกไมสามารถทํากิจกรรมการดําเนินชีวติ
ไดเหมือนเด็กปกติทั่วไปไดนั้นสวนหนึ่งเกิดจากเด็กออทิสติกมีความบกพรองดานกระบวนการบูรณาการ
ทางระบบประสาท (sensory processing disorder) โดยในวรรณกรรมทางกิจกรรมบําบัดไดกลาวถึงประเด็น
นี้วาถึงแมรูปแบบและการใชเวลาในการทํากิจกรรมของเด็กออทิสติกกับเด็กปกติจะไมแตกตางกันแตก็
พบวาเรื่องของความสุขและความเหนียวแนนในการมีสวนรวมกับกิจกรรมทางสังคมตาง ๆ นั้นมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (Joana, Susan &Dunn, 2010) นอกจากนี้เมือ่ เปรียบเทียบการมีสวน
รวมในกิจกรรมตาง ๆ นอกโรงเรียนพบวาแมแตในกลุม เด็กออทิสติกความสามารถสูง (high functioning
autism)
ที่สามารถเรียนรวมกับเด็กออทิสติกยังมีระดับที่แตกตางกับเด็กปกติในชวงวัยเดียวกันอยางมี
นัยสําคัญ(Claudia, Mary &Heidi ,2008)
ในปจจุบนั มีการรายงานถึงอุบัติการณของเด็กออทิสติกไววา
ภาวะออกทิสติกสามารถพบได
1:2,000 ของประชากรเด็ก โดยจะพบในเด็กชายมากกวาเด็กหญิง 4-5 เทา แตในเด็กหญิงมักมีความ
รุนแรงมากกวา
และจากขอมูลจํานวนผูปวยนอกออทิสติกของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
(สปสช.) พบวา ป 2553 มีผูปวยนอกออทิสติก 6,753 คน ป 2554 จํานวน 12,531 คน และป 2555
จํานวน 15,234 คน ซึ่งจะเห็นไดวามีจํานวนเพิม่ ขึ้นทุกป (สิรวุฒ,ิ 2556) จากปญหาทีพ่ บทั้งในเรือ่ งของการ
ทํากิจกรรมการดําเนินชีวิตและอัตราการเพิ่มขึ้นของเด็กออกทิสติกจะเห็นวาเด็กออทิสติกควรไดรับการ
ฝกฝนเพื่อสงเสริมการมีสวนรวมในกิจกรรมการดําเนินชีวิตใหถกู ตองและเหมาะสมโดยนักกิจกรรมบําบัด
ซึ่งเปนบุคคลากรหนึ่งในทีมเวชศาสตรฟนฟูที่มีบทบาทสําคัญในการบําบัดรักษาเด็กออทิสติก เนือ่ งจาก
การดูแลชวยเหลือในปจจุบนั สามารถชวยใหเด็กกลุม นีด้ ขี ึ้นไดมาก โดยเฉพาะถาไดรับการวินิจฉัยและดูแล
ชวยเหลืออยางเหมาะสมตั้งแตอายุนอ ยๆ และมีทําอยางตอเนือ่ ง
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทรเปนสถาบันตติยภูมิระดับสูง (Excellence Center) ดาน
สุขภาพจิตและพัฒนาการเด็กทีม่ แี นวทางการใหบริการที่แตกตางจากหนวยงานอื่น ๆ คือจะใหการดูแลที่
ครอบคลุมไปถึงการใชชีวติ ของผูปกครองที่จะตองดําเนินไปควบคูกบั การดูแลเด็ก ซึ่งมีแนวคิดพื้นฐานวา
ผูปกครองตองดูแลเด็กไดและสามารถหาเลี้ยงชีพไดควบคูกัน
ดังนั้นเพือ่ สงเสริมประสิทธิภาพในการ
ใหบริการเด็กออทิสติกใหสามารถทํากิจกรรมการดําเนินชีวติ รวมกับผูอ นื่ ในบริบททีต่ นเองอาศัยอยูไ ด จึง
ควรจัดใหมีการบริการที่มีรูปแบบในการวิเคราะหองคประกอบตาง ๆ ที่เปนอุปสรรคในการทํากิจกรรมการ
ดําเนินชีวิตในสถานการณจริงโดยใชแบบประเมินมาตรฐานในการจําแนกปญหาเพือ่ ออกแบบการบําบัดที่
เหมาะสมกับเด็กแตละคนตอไป
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วัตถุประสงค
1. เพื่อใหเด็กออทิสติกชวงวันรุนสามารถมีสวนรวมในกิจกรรมการดําเนินชีวติ ได
2. เพื่อใหไดรูปแบบในการบริการเด็กออทิสติกชวงวัยรุนที่สงเสริมการมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆใน
ชีวิตประจําวันได
ผลการดําเนินงาน/และผลลัพธที่ไดจากการดําเนินงาน
เด็กออทิสติกและครอบครัวที่เขารวมโปรแกรมสามารถพัฒนาทักษะและนําความรูของแนวปฏิบตั ิ ที่
ไดจากการดําเนินโครงการมาใชในการดูแลเด็กออทิสติกชวงวัยรุนเพือ่ พัฒนาความสามารถในการทํา
กิจกรรมการดําเนินชีวิตรวมกับผูอ ื่นในสังคม รวมถึงการฝกทักษะกิจกรรมการดําเนินชีวติ ที่ดขี นึ้
การวิเคราะหผลการดําเนินงาน (เชิงคุณภาพ)
จากการใชโปรแกรมกิจกรรมการดําเนินชีวิตแบบบูรณาการเปนระยะเวลา 1 สัปดาห พบวา
เด็กออทิสติกมีทักษะความสามารถในการทํากิจกรรมการดําเนินชีวิตเพิ่มขึน้
งบประมาณทีใ่ ชในการดําเนินโครงการ
20,000 บาท
ปญหาและอุปสรรค
1. ระยะเวลาในการประชาสัมพันธโครงการนอยเกินไป
2. ระยะเวลาในการดําเนินโครงการสั้นเกินไป
การวางแผนการดําเนินงานในขั้นตอไป
มีการนําโปรแกรมการฝกจากคายกิจกรรมการดําเนินชีวติ ไปประยุกตใชกับการใหโปรแกรม
ฝกทางคลินกิ ของผูม ารับบริการ

112
ชือ่ โครงการ โครงการพัฒนาทักษะทางสังคมโดยใชดนตรี ละคร และศิลปะสําหรับเด็ก
ผูรบั ผิดชอบ งานละคร ดนตรี และศิลปะบําบัด
ความเปนมาและความสําคัญ
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร เปนหนวยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ที่มีหนาที่รับผิดชอบดูแลพัฒนาการเด็กและสุขภาพจิตเด็ก โดยใหการสงเสริมบําบัดรักษา ฟนฟูแบบองค
รวมดวยทีมสหวิช าชีพ กลุมเปาหมายหลัก เปนเด็ก ที่มีพัฒนาการลาชา ออทิสติก สมาธิสั้น สมองพิการ
และเด็กที่มีปญหาสุขภาพจิต เปนตน ซึ่งเด็กกลุมดังกลาวนั้นเติบโตขึ้นเรื่อยๆ เปนกลุมเด็กพิเศษ
กลุมบุคคลพิเศษบางรายสามารถเขาสูระบบโรงเรียนได บางรายไมสามารถเรียนตอหรือพัฒนา
ตนเองไดตามศักยภาพสูงสุดที่ตนเองมี ทําใหการพัฒนาตนเองและการหารายไดมีขีดจํากัดกลุมหลังนี้มักมี
ปญหาในการใชชีวิตในสังคม ซึ่งกลุมบุคคลดังกลาวยังคงอยูในบานและชุมชนเปนจํานวนมาก เปนภาระแก
ครอบครัว ดวยเหตุนี้โครงการพัฒนาจึงจัดทําขึ้น มาเพื่อ เพิ่มศักยภาพแกบุคคลพิเศษโดยใชดนตรี ละคร
และศิล ปะบํ าบัด ดวยแนวคิด ที่วา รู ปแบบพื้น ฐานของการเรียนอยางบูรณาการและสร างสรรคนั้น เปน
กิจกรรมเสริมสรางการเรียนรูไดอยางดีวิธีหนึ่ง เพราะเปนการฝกทักษะในดานตางๆ ไดเกือบครบถวนตัง้ แต
การเคลื่อนไหวรางกาย การรูจักจังหวะ การใชประสาทสัมผัสทั้งหา การฝกปฏิภาณไหวพริบการกระตุน
เราความคิด การจิตนาการ การสรางความเชื่อมั่น การฝกใหกลาแสดงออก การสอนบทเรียน เสริม สราง
สติปญญา ความสนุกสนานเพลิดเพลินชวยใหกลุมบุคคลพิเศษไดพัฒนาทักษะทางสังคมสามารถเชื่อ มโยง
ชีวิต ของตนเองใหเ ขากับ สั งคมอีก ดวย ในกลุ ม บุ คคลพิเ ศษสถาบัน พัฒ นาการเด็ ก ราชนคริน ทร ซึ่งมี
วัตถุประสงคเพื่อพัฒนารักษาไวซงึ่ สุขภาวะรางการ จิตใจ อารมณ ทักษะทางสังคม สงเสริมปองกัน บําบัด
และฟนฟูสมรรถภาพใหสามารถทํากิจกรรมตางๆได สามารถดําเนินชีวิตตามศักยภาพ และควบคุมตนเอง
ใหดีขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสติ
วัตถุประสงค
๑. เพื่อพัฒนาใหบุคลากรที่ดแู ลเด็กที่มีพัฒนาการลาชามีทกั ษะทางดานละคร ดนตรี และศิลปะ
บําบัด และสามารถนําไปใชกับโกทีม่ ีพัฒนาการลาชาได
๒. เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคม สงเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุม เด็กพิเศษใหสามารถทํากิจกรรม
ตางๆไดเพือ่ ดําเนินชีวิต ผานกิจกรรมคายเสริมฝนปน ละคร
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๓. เพื่อพัฒนาอารมณ สมาธิ ความคิดสรางสรรค จินตนาการ
๔. เพื่อใหกลุมเด็กพิเศษสามารถอยูรวมกับผูอ ื่นในสังคมไดอยางมีความสุข
ผลการดําเนินโครงการ / และผลลัพธที่ไดจากการดําเนินงาน
มีเจาหนาที่สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร ผูปกครอง บุคลากรองคกรภายนอกและภายใน
หนวยงานที่ดูแลเด็กพัฒนาการลาชา มีความรูความเขาใจในการดูแลเด็กพิเศษมากขึน้ และกลุมเด็กพิเศษมี
ทีพัฒนาการลาชามีสภาวะทางจิตใจ อารมณ มีทักษะทางสังคมเรียนรูการอยูรวมกัน สามารถดําเนิน ชีวิต
ตามศักยภาพ และควบคุมตนเองใหดีขึ้นได
การวิเคราะหผลการดําเนินงาน (เชิงคุณภาพ)
1. แบบประเมินกอนและหลังการเขารวมโครงการ
2. แบบสังเกตุพฤติกรรมการเรียนรู
รอยละ 80 % ของเด็กที่เขารวมโครงการมีความฉลาดทางอารมณ มีทักษะทางสังคมดีขึ้น
งบประมาณทีใ่ ชในการดําเนินโครงการ
60,000 บาท
ปญหาและอุปสรรค
1. ผูปกครอง รับ-สง ไมตรงเวลาของการทํากิจกรรม
2. ผูปกครองที่ไมไดมารับบุตรหลานทีห่ องฝกดวยตนเองไดจงึ ไมไดรับใบสือ่ สารกับผูปกครอ
เนื่องจากครูตอ งฝากใหเด็กนําไปใหผูปกครองแลวมีการหลนหายระหวางทางจึงทําใหการ
สื่อสารคลาดเคลือ่ น
3. การรับผูเขารวมโครงการมีจํานวนจํากัดเนือ่ งจากจํานวนบุคลากรไมเพียงพอตอจํานวนความ
ตองการของผูท ี่มีความประสงคตอผูเขารับบริการ
การวางแผนการดําเนินงานในขั้นตอไป
1. จัดโครงการเพิ่มเติมเปน 2 ชวง ในชวงปดเทอมเล็ก และชวงปดเทมอใหญ
2. เพิ่มจํานวนครูพี่เลี้ยงใหเหมาะสมแกผเู ขารวมโครงการ
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ชือ่ โครงการ

โครงการพัฒนาทักษะทางสังคมโดยใชดนตรี ละคร และศิลปะสําหรับเด็ก

ผูรับผิดชอบ

งานละคร ดนตรี และศิลปะบําบัด

ความเปนมาและความสําคัญ
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร เปนหนวยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขที่มี
หนาที่รับผิดชอบดูแลพัฒนาการเด็กและสุขภาพจิตเด็ก โดยใหการสงเสริมบําบัดรัก ษา ฟน ฟูแบบองครวม
ดวยทีมสหวิชาชีพ กลุมเปาหมายหลักเปนเด็กที่มีพัฒนาการลาชา ออทิส ติก สมาธิสั้น สมองพิการ และ
เด็กที่มีปญหาสุขภาพจิต เปนตน ซึ่งเด็กกลุมดังกลาวนั้นเติบโตขึ้นเรื่อยๆ เปนกลุมเด็กพิเศษ
กลุม บุคคลพิเศษบางรายสามารถเขาสูระบบโรงเรียนได บางรายไมสามารถเรียนตอ หรือพัฒนา
ตนเองไดตามศักยภาพสูงสุดที่ตนเองมี ทําใหการพัฒนาตนเองและการหารายไดมีขีดจํากัดกลุมหลังนี้มักมี
ปญหาในการใชชีวิตในสังคม ซึ่งกลุมบุคคลดังกลาวยังคงอยูในบานและชุมชนเปนจํานวนมาก เปนภาระแก
ครอบครัว ดวยเหตุนี้โครงการพัฒนาจึงจัดทําขึ้น มาเพื่อ เพิ่มศักยภาพแกบุคคลพิเศษโดยใชดนตรี ละคร
และศิล ปะบํ าบัด ดวยแนวคิด ที่วา รู ปแบบพื้น ฐานของการเรียนอยางบูรณาการและสรางสรรคนั้น เปน
กิจกรรมเสริมสรางการเรียนรูไดอยางดีวิธีหนึ่ง เพราะเปนการฝกทักษะในดานตางๆ ไดเกือบครบถวนตัง้ แต
การเคลื่อนไหวรางกาย การรูจักจังหวะ การใชประสาทสัมผัสทั้งหา การฝกปฏิภาณไหวพริบการกระตุน
เราความคิด การจิตนาการ การสรางความเชื่อมั่น การฝกใหกลาแสดงออก การสอนบทเรียน เสริม สราง
สติปญญา ความสนุกสนานเพลิดเพลินชวยใหกลุมบุคคลพิเศษไดพัฒนาทักษะทางสังคมสามารถเชื่อ มโยง
ชีวิต ของตนเองใหเ ขากับ สั งคมอีก ดวย ในกลุ ม บุ คคลพิเ ศษสถาบัน พัฒ นาการเด็ ก ราชนคริน ทร ซึ่งมี
วัตถุประสงคเพื่อพัฒนารักษาไวซึ่งสุขภาวะรางกาย จิตใจ อารมณ ทักษะทางสังคม สงเสริมปองกัน บําบัด
และฟนฟูสมรรถภาพใหสามารถทํากิจกรรมตางๆได สามารถดําเนินชีวิตตามศักยภาพ และควบคุมตนเอง
ใหดีขึ้น
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาใหบุคลากรที่ดแู ลเด็กที่มีพัฒนาการลาชามีทกั ษะทางดานละคร ดนตรี และศิลปะ
บําบัด และสามารถนําไปใชกับเด็กที่มีพัฒนาการลาชาได
2. เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคม สงเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุม เด็กพิเศษใหสามารถทํากิจกรรม
ตางๆไดเพือ่ ดําเนินชีวิต ผานกิจกรรมคายเสริมฝนปน ละคร
3. เพื่อพัฒนาอารมณ สมาธิ ความคิดสรางสรรค จินตนาการ
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4. เพื่อใหกลุมเด็กพิเศษสามารถอยูรวมกับผูอ ื่นในสังคมไดอยางมีความสุข
ผลการดําเนินโครงการ / และผลลัพธที่ไดจากการดําเนินงาน
มีเจาหนาที่สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร ผูปกครอง บุคลากรองคกรภายนอกและภายในหนวยงานที่
ดู แลเด็ ก พั ฒ นาการลา ชา มีค วามรู ความเขา ใจในการดู แลเด็ ก พิ เศษมากขึ้น และกลุ ม เด็ ก พิ เศษมีที
พัฒนาการลาชามีสภาวะทางจิตใจ อารมณ มีทัก ษะทางสังคมเรียนรูการอยูรวมกัน สามารถดําเนิน ชีวิต
ตามศักยภาพ และควบคุมตนเองใหดีขึ้นได
การวิเคราะหผลการดําเนินงาน (เชิงคุณภาพ)
1. แบบประเมินกอนและหลังการเขารวมโครงการ
2. แบบสังเกตุพฤติกรรมการเรียนรู รอยละ 80 % ของเด็กที่เขารวมโครงการมีความฉลาดทาง
อารมณ มีทักษะทางสังคมดีขนึ้
งบประมาณทีใ่ ชในการดําเนินโครงการ

60,000 บาท

ปญหาและอุปสรรค
1. ผูปกครอง รับ-สง ไมตรงเวลาของการทํากิจกรรม
2. ผูปกครองที่ไมไดมารับบุตรหลานที่หอ งฝกดวยตนเองไดจึงไมไดรับใบสือ่ สารกับผูปกครอง
เนื่องจากครูตอ งฝากใหเด็กนําไปใหผูปกครองแลวมีการหลนหายระหวางทางจึงทําใหการ
สื่อสารคลาดเคลือ่ น
3. การรับผูเขารวมโครงการมีจํานวนจํากัดเนือ่ งจากจํานวนบุคลากรไมเพียงพอตอจํานวน
ความตองการของผูที่มีความประสงคตอผูเขารับบริการ
การวางแผนการดําเนินงานในขั้นตอไป
1. จัดโครงการเพิ่มเติมเปน 2 ชวง ในชวงปดเทอมเล็ก และชวงปดเทมอใหญ
2. เพิ่มจํานวนครูพี่เลี้ยงใหเหมาะสมแกผเู ขารวมโครงการ
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ชือ่ โครงการ

โครงการพัฒนาทักษะทางสังคมแกบุคคลพิเศษในชุมชน

ผูรบั ผิดชอบ

กลุม งานละคร ดนตรี และศิลปะบัด

ความเปนมาและความสําคัญ
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร เปนหนวยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขที่มี
หนาที่รับผิดชอบดูแลพัฒนาการเด็กและสุขภาพจิตเด็ก โดยใหการสงเสริมบําบัดรัก ษา ฟน ฟูแบบองครวม
ดวยทีมสหวิชาชีพ กลุมเปาหมายหลักเปนเด็กที่มีพัฒนาการลาชา ออทิส ติก สมาธิสั้น สมองพิการ และ
เด็กที่มีปญหาสุขภาพจิต เปนตน ซึ่งเด็กกลุมดังกลาวนั้นเติบโตขึ้นเรือ่ ยๆ เปนกลุมเด็กพิเศษ
กลุม บุคคลพิเศษบางรายสามารถเขาสูระบบโรงเรียนได บางรายไมสามารถเรียนตอ หรือพั ฒนา
ตนเองไดตามศักยภาพสูงสุดที่ตนเองมี ทําใหการพัฒนาตนเองและการหารายไดมีขีดจํากัดกลุมหลังนี้มักมี
ปญหาในการใชชีวิตในสังคม ซึ่งกลุมบุคคลดังกลาวยังคงอยูในบานและชุมชนเปนจํานวนมาก เปนภาระแก
ครอบครัว ดวยเหตุนี้โครงการพัฒนาจึงจัดทําขึ้น มาเพื่อ เพิ่มศักยภาพแกบุคคลพิเศษโดยใชดนตรี ละคร
และศิล ปะบํ าบัด ดวยแนวคิด ที่วา รู ปแบบพื้น ฐานของการเรียนอยางบูรณาการและสรางสรรคนั้น เปน
กิจกรรมเสริมสรางการเรียนรูไดอยางดีวิธีหนึ่ง เพราะเปนการฝกทักษะในดานตางๆ ไดเกือบครบถวนตัง้ แต
การเคลื่อนไหวรางกาย การรูจักจังหวะ การใชประสาทสัมผัสทั้งหา การฝกปฏิภาณไหวพริบการกระตุน
เราความคิด การจิตนาการ การสรางความเชื่อมั่น การฝกใหกลาแสดงออก การสอนบทเรียน เสริม สราง
สติปญญา ความสนุกสนานเพลิดเพลินชวยใหกลุมบุคคลพิเศษไดพัฒนาทักษะทางสังคมสามารถเชื่อ มโยง
ชีวิตของตนเองใหเขากับสังคมอีกดวย “โครงการพัฒนาทักษะทางสังคมสําหรับบุคคลพิเศษในชุมชน” ใน
กลุมบุคคลพิเศษสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร ซึ่งมีวัต ถุประสงคเพื่อพัฒนารักษาไวซึ่งสุขภาวะราง
การ จิตใจ อารมณ ทักษะทางสังคม สงเสริมปองกันบําบัด และฟนฟูสมรรถภาพใหสามารถทํากิจกรรม
ตางๆได สามารถดําเนิน ชีวิตตามศักยภาพ ของกลุมบุคคลพิเศษกอนและหลังการเขารวมโครงการ โดย
กลุมตัวอยาง ไดแก ผูปกครอง บุคคลใกลชิด ครูประจําชั้นของเด็กหรือบุคคลพิเศษที่เขารวมโครงการ ใน
ดานการรักษาสิทธิสวนบุคคล ดานความรับผิดชอบ และควบคุมตนเองใหดีขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสติ
วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตใหแกบุคคลพิเศษในชุมชน สามารถดํารงชีวิตในชีวิตประจําวันได
2. เพื่อเพิม่ ทักษะทางสังคมแกบุคคลพิเศษในชุมชน ใหสามารถอยูรวมกับผูอนื่ ในสังคมได
3. เพื่อเสริมสรางความมีคุณคาในตัวเองใหแกบุคคลพิเศษ
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ผลการดําเนินโครงการ / และผลลัพธที่ไดจากการดําเนินงาน
สังคม ชุมชน ตระหนักรูเห็นความสําคัญ เปนที่ยอมรับในสังคม เล็งเห็นถึงประสิทธิภาพ
ความสามารถของกลุม เด็กพิเศษและกลุม บุคคลพิเศษในชุมชนที่เขารวมโครงการ จํานวน 878 รายใน
พื้นที่ดังนี้
1. องคการบริหารสวนตําบลดอนแกว
2. องคการบริหารสวนตําบลแมสา
3. องคการบริหารสวนตําบลแมแตง
การวิเคราะหผลการดําเนินงาน (เชิงคุณภาพ)
1. ประเมินกอนและหลังการเขารวมโครงการ
2. แบบประเมินผลการเขารับการบําบัดฟนฟูดานอารมณ จิตใจกอนและหลังเขารวมโครงการ
3. แบบวัดความพึงพอใจ
งบประมาณทีใ่ ชในการดําเนินโครงการ

270,960

บาท

ปญหาและอุปสรรค
1. ชวงวัยของผูเ ขารับการบําบัดพื้นฟูแตกตางกันหลากหลายชวงวัยจึงยากแกการจัดกิจกรรมบาง
กิจกรรมไมเหมาะสมกับผูสูงอายุ
2. การเดินทางไปฝกนอกสถานในชวงวันเวลาที่รถและพนักงานขับรถติกภารกิจอื่นๆ
3. บางสถานทีอ่ ุปกรณขยายเสียง เครื่องเสียง ไมมี
4. สถานที่ไมเหมาะสมกับการทํากิจกรรม จํานวนพัดลมไมเพียงพอ
5. อุปกรณประกอบการฝก เครื่องดนตรี สือ่ การสอน ไมเพียงพอตอจํานวนผูเขารับการฟนฟู
การวางแผนการดําเนินงานในขั้นตอไป
1. ประสานงานผูเกี่ยวของแยกชวงวัยใหอยูในวัยเดียวกันเพื่อประสิทธิภาพและการจัดกิจกรรม
ของการบําบัด
2. คัดเลือกและฝกอบรมผูที่สามารถนํากิจกรรมกลุม การบําบัดฟนฟูเพือ่ สงเสริมใหทางชุมชนมี
บุคลากรที่มจี ิตอาสาไดรับประสบการณการจัดกิจกกรรมสําหรับบุคคลพิเศษและนําไป
พัฒนาในชุมชนตอไป
3. จัดชุมชนตนแบบการบําบัดฟนฟูโดยใชละคร ดนตรี และศิลปะบําบัด
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ชือ่ โครงการ

โครงการพัฒนาโรงเรียนตนแบบโดยใชดนตรี ศิลปะ และละครบําบัดแกเด็กพิเศษ

ผูรบั ผิดชอบ

กลุม งานละคร ดนตรี และศิลปะบัด

ความเปนมาและความสําคัญ
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร เปนหนวยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ที่มีหนาที่รับผิดชอบดูแลพัฒนาการเด็กและสุขภาพจิตเด็ก โดยใหการสงเสริมบําบัดรักษา ฟนฟูแบบองค
รวมดวยทีมสหวิช าชีพ กลุมเปาหมายหลัก เปนเด็ก ที่มีพัฒนาการลาชา ออทิสติก สมาธิสั้น สมองพิการ
และเด็กที่มีปญหาสุขภาพจิต เปนตน ซึ่งเด็กกลุมดังกลาวนั้นเติบโตขึ้นเรื่อยๆ เปนกลุมเด็กพิเศษ
กลุมบุคคลพิเศษบางรายสามารถเขาสูระบบโรงเรียนได บางรายไมสามารถเรียนตอหรือพัฒนา
ตนเองไดตามศักยภาพสูงสุดที่ตนเองมี ทําใหการพัฒนาตนเองและการหารายไดมีขีดจํากัดกลุมหลังนี้มักมี
ปญหาในการใชชีวิตในสังคม ซึ่งกลุมบุคคลดังกลาวยังคงอยูในบานและชุมชนเปนจํานวนมาก เปนภาระแก
ครอบครัว ดวยเหตุนี้โครงการพัฒนาจึงจัดทําขึ้น มาเพื่อ เพิ่มศักยภาพแกบุคคลพิเศษโดยใชดนตรี ละคร
และศิล ปะบํ าบัด ดวยแนวคิด ที่วา รู ปแบบพื้น ฐานของการเรียนอยางบูรณาการและสรางสรรคนั้น เปน
กิจกรรมเสริมสรางการเรียนรูไดอยางดีวิธีหนึ่ง เพราะเปนการฝกทักษะในดานตางๆ ไดเกือบครบถวนตัง้ แต
การเคลื่อนไหวรางกาย การรูจักจังหวะ การใชประสาทสัมผัสทั้งหา การฝกปฏิภาณไหวพริบการกระตุน
เราความคิด การจิตนาการ การสรางความเชื่อมั่น การฝกใหกลาแสดงออก การสอนบทเรียน เสริม สราง
สติปญญา ความสนุกสนานเพลิดเพลินชวยใหกลุมบุคคลพิเศษไดพัฒนาทักษะทางสังคมสามารถเชื่อ มโยง
ชีวิต ของตนเองใหเขากับสังคมอีกดวย “โครงการพัฒนาโรงเรียนตน แบบโดยใชดนตรี ศิลปะ และละคร
บําบัดแกเด็กพิเศษ” ในกลุมบุคคลพิเศษสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนา
รักษาไวซึ่งสุขภาวะรางการ จิตใจ อารมณ ทักษะทางสังคม สงเสริมปองกันบําบัด และฟนฟูสมรรถภาพให
สามารถทํากิจกรรมตางๆได สามารถดําเนินชีวิตตามศักยภาพ ชองกลุมบุคคลพิเศษกอนและหลังการเขา
รวมโครงการ โดยกลุมตัวอยาง ไดแก ผูปกครอง บุคคลใกลชิด ครูประจําชั้นของเด็กหรือบุคคลพิเศษที่เขา
รวมโครงการ ในดานการรักษาสิทธิสวนบุคคล ดานความรับผิดชอบ และควบคุมตนเองใหดีขึ้น อยางมี
นัยสําคัญทางสติ
วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุม เด็กพิเศษในโรงเรียนใหสามารถทํากิจกรรมตางๆไดเพือ่
ดําเนินชีวิต
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2. เพื่อเพิม่ พัฒนาอารมณ สมาธิ ความคิดสรางสรรค จินตนาการและมีทศั นะคติทดี่ ีตอ กิจกรรม
ดนตรี ศิลปะ และละครบําบัด
3. เพื่อใหกลุมบุคคลพิเศษในโรงเรียนสามารถอยูรวมกับผูอ ื่นไดอยางมีความสุข
ผลการดําเนินโครงการ / และผลลัพธที่ไดจากการดําเนินงาน
มีกลุม เด็กพิเศษภายในโรงเรียนวัดเวฬุวันโดยเฉลี่ยชวงอายุ 7-14 ป เขารวมในโครงการจํานวน
87 คน
โดยปญหาที่พบดังนี้
1. เด็กทีม่ ีปญหาทางดานอารมณ พฤติกรรมแยกตัวจากสังคมพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม
มีปญหาทางดานความคิดและบุคลิกภาพ
2. เด็กที่ทปี ญการดานกลามเนือ้ มัดเล็กและความสัมพันธืระหวางมือและตา
3. เด็กออทิสติก เด็กทีม่ ีปญหาสมาธิสั้น พัฒนาการลาชา
4. เด็กที่ไมมสี มาธิ ภาวะซึมเศรา
ผลลัพธที่ไดจากการดําเนินโครงการ
1. กลุมเด็กพิเศษในโรงเรียนวัดเวฬุวันที่เขารวมโครงการมีศักยภาพและทักษะทางสังคมสามารถ
อยูรวมกับผูอ ื่นในสังคมไดใกลเคียงปกติ ดํารงชีวิตในสังคมอยางทักเทียมและมีคุณคาใน
ตัวเองและมีคุณภาพในชีวติ ที่ดขี นึ้
2. ครูและนักเรียนภายในโรงเรียนวัดเวฬุวันมีความเขาใจ และเขาถึงในกลุมเด็กพิเศษมากขึน้
การวิเคราะหผลการดําเนินงาน (เชิงคุณภาพ)
รอยละ 80 % ของกลุมเด็กพิเศษในโรงเรียนวัดเวฬุวันที่เขารวมโครงการมีศักยภาพและ
ทักษะทางสังคมสามารถอยูรวมกับผูอ ื่นในสังคมไดใกลเคียงปกติ ดํารงชีวิตในสังคมอยางทัก
เทียมและมีคุณคาในตัวเองและมีคณ
ุ ภาพในชีวิตทีด่ ขี ึ้น รอยละ 70% ของนักเรียนและครู
ภายในโรงเรียนวัดเวฬุวันมีความเขาใจ และเขาถึงในกลุม เด็กพิเศษมากขึ้น
แบบประเมินกอนและหลังการเขารวมโครงการ
1. แบบประเมินผลการเขารับการบําบัดฟนฟูดานอารมณ จิตใจกอนและหลังเขารวมโครงการ
2. แบบวัดความพึงพอใจ
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งบประมาณทีใ่ ชในการดําเนินโครงการ
270,960 บาท
ปญหาและอุปสรรค
1. ครูในโรงเรียนวัดเวฬุวันไมเขาใจกลุม เด็กพิเศษ และไมใหความรวมมือเทาที่ควร
2. ปญหาการเดินทางไปฝกนอกสถานในชวงวันเวลาที่รถและพนักงานขับรถติกภารกิจอื่นๆ
ตองใชรถสวนตัวเพือ่ ไปดําเนินกิจกรรม
3. นักเรียนขาดกิจกรรมบอยไมตอ เนือ่ ง
4. ผูปกครองไมมีความรูความเขาใจเขาใจในกลุม เด็กพิเศษ และไมใหความรวมมือเทาที่ควร
5. การประสานงานระหวางโรงเรียนและสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทรทางโรงเรียน
เปลี่ยนคนประสานงานบอยจึงทําใหการทํางานเกิดความลาชา
การวางแผนการดําเนินงานในขั้นตอไป
1. จัดการอบรมผูปกครองและบุคลากรภายในโรงเรียนโดยนักจิตวิทยาทั้งกอน ระหวาง และ
หลังการดําเนินโครงการเพื่อใหเขาใจและทราบแนวทางปฏิบัติตอ กลุม เด็กพิเศษ
2. จัดตั้งโรงเรียนตนแบบการบําบัดฟนฟูโดยใชละคร ดนตรี และศิลปะบําบัด
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โครงการ

พัฒนาคลินกิ แพทยแผนไทยเพือ่ สงเสริมพัฒนาการเด็ก

ผูรบั ผิดชอบ

กลุม พัฒนาวารสาร / กลุม พัฒนาวิชาการ

ความเปนมาและความสําคัญ
การตรวยวินิจฉัย การบําบัด หรือการปองกันโรคดวยการแพทยแผนไทยทางเลือก สําหรับ
เด็กพัฒนาการลาชามีความสําคัญมาก และยังไมแพรหลาย
วัตถุประสงค
วางแผนพัมนาโปรแกรมการนวดไทย
ผลการดําเนินโครงการ / และผลลัพธที่ไดจากการดําเนินงาน
บุคลาการไดรับการ Training ขั้นพื้นฐาน และขั้นการรักาดวยนวดไทยทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ
ไดรับใบประกาศนียบัตรทั้งภาษาไทยและ international couse
การวิเคราะหผลการดําเนินงาน (เชิงคุณภาพ)
สอบวัดระดับการรักษา ชัน้ เรียน ภาษาไทย และ ชั้นเรียนภาษาอังกฤษ
งบประมาณทีใ่ ชในการดําเนินโครงการ
จํานวน 60,000 บาท
ปญหาและอุปสรรค
ตองมีการ revise ความรู และมีการฝกประสบการณจริงพรอมทั้งพัฒนาหลักสูตรโปรแกรม
การวางแผนการดําเนินงานในขั้นตอไป
พัฒนาการทําโปรแกรมนวดไทยสําหรับเด็กพิเศษ
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โครงการสําคัญสนองตอบยุทธศาสตรที่ 4
ชือ่ โครงการ

การพัฒนาศักยภาพพยาบาลในระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุน

ผูรบั ผิดชอบ

กลุม การพยาบาล

ความเปนมาและความสําคัญ
พยาบาลวิชาชีพในฐานะผูปฏิบตั ิงานมีหนาที่รับผิดชอบการดูแลชวยเหลือผูปวย แตเนื่องจาก
งานพยาบาลทางสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเด็กที่ซับซอน จึงจําเปนตองอาศัยความรูความสามารถดาน
วิชาการในเชิงลึกทางดานการวิจัยและพัฒนาการประยุกตศาสตรตางๆที่เกี่ยวของและใชทกั ษะความ
ชํานาญเฉพาะตัวสูง ทั้งทางคลินิกและทางจิตสังคมใหมปี ระสิทธิภาพเพิม่ มากขึ้น สําหรับผูบริหารทางการ
พยาบาลยังตองมีการพัฒนาหนวยงานใหเปนองคความรูใหมๆ ในการดูแลผูปวย ชุมชน และครอบครัว โดย
ใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญในงานสูงมากในการตัดสินใจ หรือแกปญหาที่
ยุงยากซับซอนเปนพิเศษ
ดวยเหตุผลดังกลาว กลุมการพยาบาล สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร ซึ่งเปนหนวยงาน
ในสังกัดกรมสุขภาพจิต ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการเตรียมความพรอมใหแกพยาบาล ใหมีความรู
ความเขาใจทีถ่ ูกตอง ทันสมัยกับสถานการณ จึงไดตัดโครงการนี้ขึ้น
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหบุคลากรพยาบาลไดรับองคความรูใหม
2. เพื่อความเขาใจในบทบาทหนาที่ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
3. เพื่อมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันและแกไขปญหาในกลุมการพยาบาล
กลุมเปาหมาย
พยาบาล สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร
ผลการดําเนินโครงการ / และผลลัพธที่ไดจากการดําเนินงาน
พยาบาลมีความรูในการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุนมากยิ่งขึ้น
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การวิเคราะหผลการดําเนินงาน (เชิงคุณภาพ)
พยาบาลสามารถใหการบริการดูแลผูปวยจิตเวชเด็กที่มปี ญหาซับซอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
งบประมาณทีใ่ ชในการดําเนินโครงการ

44,640 บาท

ปญหาและอุปสรรค
ภาระงานและภารกิจของพยาบาลที่ทําใหอตั รากําลังขาดแคลน
การวางแผนการดําเนินงานในขั้นตอไป
ไมมี
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ชือ่ โครงการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฟนฟูความรูและแผนปองกันระงับอัคคีภัย

ผูรบั ผิดชอบ

กลุม อํานวยการ

ความเปนมาและความสําคัญ
ตามที่สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร ไดดําเนินการพัฒนาคุณภาพโดยกระบวนงาน HA
& HPH การบริหารสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย เปนสวนหนึ่งของกระบวนงานดังกลาว รวมทั้งสถาบันฯ
มีนโยบายสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยทีช่ ัดเจน คือคํานึงถึง ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานการรักษา
สุขภาพอนามัยของเจาหนาที่แ ละสภาพแวดลอมในการทํางาน การปองกันอุบัติภัยและอัค คีภัยเปนสิ่ง
สําคัญ และใหถือเปนหนาที่ความรับผิดชอบของเจาหนาที่ทุกคนโดยที่ผา นมา ตั้งแตป พ.ศ. 2548 สถาบันฯ
ไดจัดอบรมใหความรูแกเจาหนาที่และญาติผูปวยที่เขามารับการรักษาพยาบาล ในการปอ งกัน อัคคีภั ย
รวมทั้งการวางแผนการปองกั นอัคคีภัย และซอ มแผนระงับเหตุ อัคคีภั ย เพื่อใหเป นการลดอั นตรายที่
อาจจะเกิด ขึ้น จากอั คคีภัยและอุ บัติภัย ในโรงพยาบาล โดยไดรับความรวมมือจาก ศู น ยฝ ก อบรมและ
เผยแพรวิชาการ งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงใหม
เปนวิทยากรให
ความรูและซอมแผนระงับเหตุอัคคีภัย โดยที่ผานมาการฝกซอมอยูในระดับดี
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร เห็นถึงความสําคัญดังกลาว จึงไดจัดอบรมฟน ฟูความรู
และฝกซอมแผนการเคลื่อนยายเมื่อเกิดอัคคีภัย เพื่อเปนการฟนฟูความรูใหแกเจาหนาที่และญาติผูปวยที่
เขา มารับการรักษาพยาบาลไดต ระหนัก ถึงความสํ าคั ญของปองกั นอั คคีภัยและวางแผนปอ งกัน รองรับ
สถานการณที่ไมไดคาดการณลวงหนา
ดังนั้น จึงเห็ นควรมีก ารจัดอบรมฟ นฟู ความรูและฝก ซอ มแผนการเคลื่อนยายเมื่อ เกิด อั คคีภั ย
ประจําป ๒๕๕๘ ขึ้น
วัตถุประสงค
๑. เพือ่ ฟนฟูความรูในการปองกันอัคคีภัย
๒. เพื่อใหมีการวางแผนการปองกันอัคคีภัย
๓ เพือ่ จัดใหมีการฝกปฏิบตั ิในการซอมแผนการเคลือ่ นยายและการระงับเหตุอัคคีภัย
ผลการดําเนินโครงการ/และผลลัพธที่ไดจากการดําเนินงาน
การวิเคราะหผลการดําเนินงาน (เชิงคุณภาพ)
ผลการผานการรับรองของเทศบาลนครเชียงใหม
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ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. บุคลากรและญาติผปู วย มีความรูและทักษะเกี่ยวกับการปองกันอัคคีภัย
๒. บุคลากรและญาติผปู วย สามารถใชอุปกรณดับเพลิงและรวมในการฝกซอมระงับเหตุและ
การเคลื่อนยายผูปวย
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ชือ่ โครงการ

อบรมเพือ่ พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร
ในการดูแลผูปวยจิตเวชฉุกเฉินในเด็กและวัยรุน (child and adolescent psychiatric
emergency)

ผูรบั ผิดชอบ

งานบริการผูปวยนอก สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร

ความเปนมาและความสําคัญ
จิตเวชฉุกเฉิน (Psychiatric emergency) หมายถึง ภาวะทางจิตเวชที่ผูปวยแสดงพฤติกรรม อารมณ
หรือความคิดผิด ปกติไปอยางเฉียบพลั น รุน แรงจนไมสามารถควบคุมตนเองได ซึ่งผูปวยตองไดรับการ
ชวยเหลืออยางเรงดวน เพราะอาจเปนอันตรายตอชีวิต ทรัพยสินของตนเองและผูอื่นได ปญหาทางจิต เวช
ฉุกเฉินที่พบบอย ไดแก พฤติกรรมที่รุนแรง (Violent Behavior) การฆาตัวตาย (Suicide) กลุมอาการหายใจ
ถี่ (Hyperventilation Syndrome) ฯลฯเปนตน
จากสถิติงานบริก ารการผูปวยนอกสถาบั น พั ฒนาการเด็ ก ราชนครินทรป พ.ศ 2554 พบ
อุบัติการณสงตอผูปวยจิตเวชฉุกเฉินดวยปญหา เด็กมีพฤติกรรมกาวราวทํารายผูอื่นและตนเอง โดยนําคัต
เตอรมา กรีดแขนตนเอง 1 ราย สงไปรับการรักษาตอโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม ปพ.ศ 2555 พบ
อุบัติการณสงตอผูปวยจิตเวชฉุกเฉินจํานวน 3 ราย พบผูปกครองเด็กมีอาการซึมเศรา เบื่อหนาย ทอแท มี
ความคิดอยากฆาตัวตายสงตอ โรงพยาบาลสวนปรุง เด็กออทิสติก อายุ 13 ป ดูรายการโทรทัศน แลวมี
อารมณหงุดหงิด บนอยากฆาพิธีก ร และเคยคิดจะฆาคนในบาน โดยถือมีดไลแทงตา ยาย และคิดฆาตัว
ตายสงตอ โรงพยาบาลสวนปรุงและผูปกครองเด็ก มี ความคิดอยากฆาตัวตาย มีประวัติใชยาเสพติด และ
เคยมีประวัติจะแขวนคอตาย สงตอ โรงพยาบาลสวนปรุง ปพ.ศ 2556 พบเด็กออทิสติก มีพฤติกรรม
กาวราวมากสงตอ โรงพยาบาลสวนปรุงและเดือน ตุลาคม 2556-ป 2557 พบอุบัติการณสงตอผูปวยจิต
เวชฉุกเฉินจํานวน 2 ราย ผูปกครองที่มีภาวะซึมเศรา สงตอไปรัก ษาโรงพยาบาลสวนปรุง 1 ราย และ
ผูปวยเด็ก มีภาวะซึมเศรา กรีดแขนตัวเอง มีความคิดอยากฆาตัวตาย เก็บตัวอยูในหอ ง หลังจากไปฟงผล
การเรียนสอบไมผานหลายวิชา มารดาโทรมาปรึกษาแพทยแนะนําใหไปโรงพยาบาลสวนปรุง จากสถิติที่
ผานมาพบวาอุบัติการณสงตอผูปวยจิตเวชฉุกเฉินมีแนวโนมสูงขึ้นซึ่งจะพบปญหาทั้งเด็กและผูปกครอง
จากการดูแลผูปวยจิตเวชฉุกเฉินที่ผานมาพบปญหายังไมมีทีมจิตเวชฉุกเฉินที่ชัดเจน ที่จะมาชวย
ไดทันทวงที นอกจากนี้บุคลากรยังขาดความรูและทักษะในการดูแลและชวยเหลือผูปว ยผูปว ยจิตเวชฉุกเฉิน
ตลอดจนสถานที่และอุปกรณยังไมพรอมใช
ดังนั้นงานบริการผูปวยนอกจึงมีความประสงคจัดทําโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร ในการดูแลผูปวยจิตเวชฉุกเฉินในเด็กและวัยรุน (child and adolescent
psychiatric emergency) เพื่อใหเจาหนาที่สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทรมีความรู และทักษะการดูแล
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ผูปวยจิตเวชฉุกเฉินไดถูกตอง ตลอดจนมีแนวปฏิบัติและมีทีม จิตเวชฉุกเฉินเพื่อใหส ามารถดูแลผูปวยได
อยางมีประสิทธิภาพตอไป
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหเจาหนาทีม่ ีความรูและสามารถประเมินภาวะฉุกเฉินทางจิตเวชในเด็ก ,วัยรุนและ
ผูใหญไดถกู ตอง
2. เพื่อใหเจาหนาทีม่ ีความรูและทักษะในการผูกยึดผูปวยอยางถูกวิธี
3. เพื่อใหเจาหนาทีม่ ีความรูเรื่องการสื่อสารและการจัดการในภาวะเสี่ยง(Risk
communication& management)
4. เพื่อใหเจาหนาทีม่ ีความรูเรื่องศิลปปองกันตัวเองในการดูแลผูปวยจิตเวชเด็กฉุกเฉิน
5. เพื่อจัดทําคูม อื การดูแลผูปวยจิตเวชฉุกเฉินในเด็กและวัยรุนและตั้งทีมจิตเวชเด็กฉุกเฉิน
6. เพื่อใหผูปวยไดรับการชวยเหลืออยางถูกตองเหมาะสมเมือ่ เกิดภาวะฉุกเฉิน
ผลการดําเนินโครงการ / และผลลัพธที่ไดจากการดําเนินงาน
1. ผูเขารับการอบรมมีความรูเพิม่ ขึ้น รอยละ 87
2. เจาหนาที่ทุกหนวยงานเขารับการอบรมมีผูเขารับการอบรม 102 คน
3. ระดับความพึงพอใจที่เขารับการอบรม พึงพอใจ รอยละ92
4. ไดคมู อื การดูแลผูปวยจิตเวชฉุกเฉินในเด็กและวัยรุน (ราง)
การวิเคราะหผลการดําเนินงาน (เชิงคุณภาพ)
ผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจและทักษะในการดูแลผูปวยจิตเวชเด็กฉุกเฉินและ
นําไปในหนวยงานของตนไดเมือ่ มีภาวะฉุกเฉินทางจิตเวชเด็ก
งบประมาณทีใ่ ชในการดําเนินโครงการ
งบประมาณ 32,000 (สามหมืน่ สองพันบาท)
ปญหาและอุปสรรค
1. เนื่องจากระยะเวลาการจัดอบรมตองจัดเปน 2 กลุม เนื่องจากเจาหนาทีต่ องแบงกันขึน้ เพือ่
เขารับการอบรมและระยะเวลาการอบรมเพียง 1 วันจึงไมสามารถจัดตั้งทีมจิตเวชฉุกเฉินไดชดั เจน
จะตองมีการนัดประชุมผูที่เกี่ยวของภายหลัง
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2. การจัดทําคูมอื จะตองใชเวลาในการทบทวนวิชาการเพิ่มเติมและจะตองนํามาประชุมทบทวน
รวมกันการจัดการอบรมครั้งนี้จึงไดคูมอื ที่เปนฉบับรางเทานั้น
การวางแผนการดําเนินงานในขั้นตอไป
ดําเนินการตั้งทีมจิตเวชฉุกเฉินและจัดทําเปนคูม ือเพือ่ ใหเจาหนาทีน่ ําไปใชเมือ่ เกิดกรณีฉุกเฉิน
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ชือ่ โครงการ

โครงการใหความรูแกบุคลากรสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร และเครือขายโดยวิธี
การศึกษาดูงาน

ผูรบั ผิดชอบ

กลุม งานฝกอบรมและศึกษาดูงาน สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร

ความเปนมาและความสําคัญ
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทรเปนสถาบันวิชาการ วิจัย และพัฒนาสนับสนุนวิช าการดาน
สุขภาพจิต และสงเสริมพัฒนาการเด็ก รวมทั้งใหบริก ารทางการแพทยในระดับตติยภูมิแกเด็กพัฒนาการ
ลาชาที่มีปญหาเกี่ยวขอ งกั บความพิก ารทางกาย + สมอง ปญหาดานการเรียนรูปญหาพฤติก รรมและ
สุขภาพจิต
บทบาทขอบเขตรับผิดชอบในปจจุบันขยายใหบริการครอบคลุมทั่วประเทศ โดยอาศัยเครือขาย
เปนผูปฏิบัติงานทุกๆ จังหวัด ดังนั้น บุคลากรของสถาบัน พัฒนาการเด็ก ราชนครินทร และเครือขายจึงมี
ความจํ าเป น อยา งยิ่งที่จะตอ งเปน ผูเชี่ยวชาญ ทั้งดานความรู ทั ก ษะ การลงมือ ปฏิบัติจริง โดยเฉพาะ
บุ คลากรของสถาบัน พั ฒนาการเด็ ก ราชนคริน ทรจะต อ งมีความรูจ ริงสามารถถา ยทอดความรูใ หแ ก
เครือ ขาย มีการพั ฒนาศัก ยภาพไปพรอมๆ กั นสามารถเปน ภาพที่ตอ กัน ได สถาบัน พัฒ นาการเด็ก ราช
นครินทร จึงตองเปนหนวยงานที่พรอมตลอดเวลาที่จะใหเครือขายมาศึกษาดูงาน หรือมีทีมที่จะไปถายทอด
ความรูแกเครือขายไดตามความเหมาะสม
วัตถุประสงค
1. เพื่อบุคลากรของสถาบันฯ และเครือขายไดรับการพัฒนาความรู
2. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในลักษณะทีม Work ใหมีประสิทธิภาพ
3. เพี่อเปนเวทีแลกเปลีย่ นความรู ซึ่งกันและกัน และในขณะเดียวกันก็เปนการแกปญหางานไปพรอมกัน
4 เพื่อเปนการสนองตอนโยบายของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร และตัวชี้วัด เรื่องการฝก
ทั ก ษะบุ ค ลากรสถาบั น พั ฒ นาการเด็ ก ราชนคริ น ทร ใ ห เ ป น ผูใ ฝ รู ตื่ น ตั ว ตลอดเวลากา วสูค วามเป น
ผูเชี่ยวชาญ มีการสะสมทักษะที่ดีในการถานทอดความรู เปนวิทยากรที่ดี
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ผลการดําเนินโครงการ / และผลลัพธที่ไดจากการดําเนินงาน
- มีผูเขาศึกษาดูงาน จํานวน 1,751 คน 91 ครั้ง
- รอยละของผูรับบริการมีความพึงพอใจในภาพรวมในระดับดีถึงดีมาก 98.87

การวิเคราะหผลการดําเนินงาน (เชิงคุณภาพ)
1. บุคลากรไดแลกเปลี่ยนและพัฒนาองคความรูร ะหวางสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร
และเครือขาย
2. การปฏิบตั ิงานระหวางสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทรและเครือขาย เปนทีม Work ที่มี
คุณภาพ
3. บุคลากรสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร ไดรับการกระตุนใหเปนผูใฝรู ตื่นตัว ใหฝก ทักษะ
เปนวิทยากรและกาวสูผ ูเชีย่ วชาญ
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งบประมาณทีใ่ ชในการดําเนินโครงการ
รายการ
เงินบํารุงสถาบันฯ
เงินที่ไดรับบริจาคเขาเงินบํารุง
เงินที่ไดรับบริจาคเขามูลนิธิพัฒนาการเด็กฯ
คาอาหารวาง
รวมทั้งสิน
ปญหาและอุปสรรค
1. หนังสือขอดูงานมีความลาชา
2. ไมมีหนังสือแจงการศึกษาดูงาน

งบประมาณทีไ่ ดรับ
(บาท)
30,000
33,400
69,953
133,353

งบประมาณทีใ่ ช
ไป (บาท)

35,480
35,480

การวางแผนการดําเนินงานในขั้นตอไป
- ป 2559 ใหความรูแกบุคลากรสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร และเครือขาย โดยวิธีการศึกษา
ดูงาน ใหเกิดประโยชนและเผยแพรประชาสัมพันธหนวยงานตอไป
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ชือ่ โครงการ

โครงการใหความรูแกบุคลากรสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร และเครือขาย
(วิชาการ)

ผูรบั ผิดชอบ

กลุม งานฝกอบรมและศึกษาดูงาน สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร

ความเปนมาและความสําคัญ
สถาบั น พัฒ นาการเด็ก ราชนคริน ทรเป น สถาบัน วิชาการ วิจั ย และพั ฒนาสนั บสนุ นวิช าการ
ดานสุ ข ภาพจิต และสงเสริม พั ฒนาการเด็ ก รวมทั้งให บริก ารทางการแพทยใ นระดั บตติย ภู มิแ กเด็ก
พัฒ นาการลาชา เด็ ก พิเศษตางๆ โดยระยะเริ่ ม แรกรั บผิ ด ชอบ 17 จั งหวั ด ภาคเหนือ ต อ มาขยายเขต
รับผิดชอบครอบคลุมทั่วประเทศ
ความรูดานวิชาการไมวาจะเปน Explicit Knowledge หรือ Tacit Knowledge ที่อยูกับคนนั้น
มีความจําเปนที่ตองพัฒนาใหทันตอ เหตุการณ ตอโลกที่กาวไปขางหนาอยางไมห ยุดยั้ง โดยเฉพาะเด็กที่
จะตองเปนพลังของประเทศเด็กพิเศษจะตองไดรับการชวยเหลือ และอยูในสังคมอยางมีศักดิ์ศรีและเปน
ปญหาตอประเทศนอยที่สุด บุคลากรของสถาบันฯ ตองเปนผูเชี่ยวชาญมีความรูและสามารถนําความรูมา
ใชกับเด็กไดอยางมีประสิทธิภาพ บุคลากรตองมีความกระตือรือรนในการใฝหาความรูใหมๆ มาแลกเปลี่ยน
บรรยาย ปฏิบัติ มาสนับสนุนซึง่ กันและกัน เวทีในการบรรยายพิเศษในหนวยงานนั้นเปนแรงจูงใจ กระตุนให
บุคลากรสถาบันฯ ไดรับความรูและเปนความรูที่เปน ประโยชนตอการปฏิบัติงานอยางแทจริงโดยผูรูไดไป
ศึกษาคนความาถายทอดใหทีมของสถาบันฯ ไดใชประโยชนตอไป
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาความรูใหกับบุคลากรของสถาบันฯ และเครือขาย
2. เพื่อแลกเปลี่ยนความรูระหวางบุคลากรสถาบันฯ และเครือขาย
3. เพี่อความกาวหนาในวิชาการของสถาบันฯ บุคลากรและเครือขาย
ผลการดําเนินโครงการ / และผลลัพธที่ไดจากการดําเนินงาน
- จัดประชุมวิชาการใหความรูแกบุคลากรสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร และเครือขาย
จํานวน 5 ครั้ง ผูเขารวมประชุม 94 คน รายละเอียดดังตารางตอไปนี้
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ตารางแสดงผลการจัดประชุมวิชาการ ปงบประมาณ 2558
ครั้ง
เรื่อง/หัวขอ
วิทยากร
ที่
1 การใชสถิติเพือ่ งานวิจัย
ดร.ปริวัตร เขื่อนแกว

จํานวน

วัน/ เวลา

ผศ.นพ.ณัทธร พิทยรัตน
เสถียร

3

Challenging for Autistic
Spectrum Disorder treatment
and Case Discussion
Update medication for ADHD

33 คน 7 ตุลาคม 2557
เวลา 12.00-16.00 น.
10 คน 7 มกราคม 2558
เวลา 12.00-13.30 น.

ภก.วันชนะ ประไพพันธ

11 คน

4

การเขียนโครงการวิจัย

28 คน

5

ยิ่งรู ยิ่งรวย ดวยกองทุนรวม

1.ศ.ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิน่
2.น.ส.ลัดดาวัลย พิบูลยศรี
คุณชุมขวัญ พยัคฆศักดิ์

2

รวม

12 คน

5 มีนาคม 2558
เวลา 12.00-14.00 น.
7-8 พฤษภาคม 2558
เวลา 08.00-16.30 น.
27 พฤษภาคม 2558
เวลา 13.30-15.30 น.

94 คน

การวิเคราะหผลการดําเนินงาน (เชิงคุณภาพ)
1. บุคลากรสถาบันฯ ไดพัฒนาความรู ตอยอดความรู สามารถนําไปใชในงานประจําได
2. เปน เวทีแลกเปลี่ยนความรู และแกปญหางานไปพรอ มๆ กัน ซึ่งมีก ารพั ฒนาความรู ทําใหมี
ความกาวหนาดานวิชาการ
3. บุคลากรสถาบันฯ ไดทราบถึงความกาวหนาในงานดานวิชาการ
งบประมาณทีใ่ ชในการดําเนินโครงการ
รายการ
เงินบํารุงสถาบันฯ
คาอาหารกลางวันและวาง
รวมทั้งสิน

งบประมาณทีไ่ ดรับ
(บาท)
50,000
50,000

งบประมาณทีใ่ ชไป
(บาท)
45,000
45,000
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ปญหาและอุปสรรค
การวางแผนการดําเนินงานในขั้นตอไป
- ป 2559 มีเปาหมายการใหความรูแกบคุ ลากรสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร และเครือขาย
จํานวน 5 ครั้ง ครั้งละ 30 คน
- จัดประชุมวิชาการใหเปนประจําตอเนื่องทุกป
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สรุปการศึกษาดูงาน ประจําป 2558
แบงตามหนวยงาน
ลําดับที่

ประเภทของหนวยงาน
1 มหาวิทยาลัย
1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม
- คณะแพทยศาสตร
- คณะพยาบาลศาสตร
- คณะเทคนิคการแพทย
- คณะทันตแพทยศาสตร
- คณะมนุษยศาสตร
- คณะศึกษาศาสตร
- คณะสถาปตยกรรมศาสตร
2. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- คณะแพทยศาสตร
3. มหาวิทยาลัยมหิดล
- คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
- คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
4. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- คณะสังคมสงเคราะหศาสตร
5. มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
- สํานักวิชาพยาบาลศาสตร
6. มหาวิทยาลัยพายัพ
- คณะพยาบาลศาสตรแมคคอรมิค
- คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
7. มหาวิทยาลัยศิลปากร
- คณะเภสัชศาสตร

จํานวน คิดเปน จํานวน คิดเปน
(ครั้ง) รอยละ (คน) รอยละ

3
7
1
4
2
3
1

3.30
7.69
1.10
4.40
2.20
3.30
1.10

30
148
20
27
262
73
5

1.71
8.45
1.14
1.54
14.96
4.17
0.29

1

1.10

2

0.11

5
2

5.49
2.20

11
2

0.63
0.11

2

2.20

11

0.63

3

3.30

84

4.80

5
1

5.49
1.10

137
10

7.82
0.57

1

1.10

2

0.11
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ลําดับที่

2

ประเภทของหนวยงาน
8. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
- คณะครุศาสตร
9. มหาวิทยาลัย นเรศวร
-คณะสังคมศาสตร
- สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
10. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
11. มหาวิทยาลัยบูรพา
- คณะศึกษาศาสตร
12. University of Kansas
13. Kyoto Sangyo University
โรงพยาบาลและหนวยงานสาธารณสุข
- สํานักงานยุทธศาสตรสขุ ภาพจิต กรมสุขภาพจิต
- สถาบันราชานุกูล
- สถาบันพัฒนาการเด็กภาคใต
- สถาบันการพัฒนาการเด็กภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
- สถาบันสุขภาพจิตเด็กแหงชาติมหาราชินี
- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
- ศูนยศกึ ษายุทธศาสตร
- สมาคมผูปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแกน
- โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
- โรงพยาบาลแวง
- โรงพยาบาลสวนปรุง
- โรงพยาบาลพิจิตร

จํานวน คิดเปน จํานวน คิดเปน
(ครั้ง) รอยละ (คน) รอยละ
1

1.10

2

0.11

1
1

1.10
1.10

1
10

0.06
0.57

1

1.10

10

0.57

1
1
1

1.10
1.10
1.10

12
12
6

0.69
0.69
0.34

1
2
1

1.10
2.20
1.10

6
95
2

0.34
5.43
0.11

1

1.10

30

1.71

1
1
1
1
1
1
3
1

1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
3.30
1.10

29
40
4
10
1
45
35
22

1.66
2.28
0.23
0.57
0.06
2.57
2.00
1.26
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ลําดับที่
3

4

5

ประเภทของหนวยงาน
โรงเรียน/ หนวยงานการศึกษาอื่นๆ
-วิทยาลัยเชียงราย คณะพยาบาลศาสตร
- วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี เชียงใหม
- โรงเรียนกาวิละอนุกลู
- โรงเรียนวัดเวฬุวัน
- โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
- โรงเรียนศิริรัตนบริบาลเชียงใหม
หนวยงานภาครัฐ
- สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงยางกุง
- เอกอัครราชทูตไทยประจํากรุงยางกุง
- กรมแพทยทหารบก
- สมาคมแมบานทหารบก
- ชมรมแมบาน กรมการสัตวทหารบก
องคกรเอกชน
- Madame Zorn (ภริยาเอกอัครราชทูตเยอรมัน)
- สถานสงเคราะหบานพักเนเมเซีย
- มูลนิธิ Philanthropy Connections
- องคการ PHJ
- ศูนยเพือ่ เด็กพิเศษแสงเหนือ เชียงใหม
- รายการเชานี้ที่หมอชิต

รวม

จํานวน คิดเปน จํานวน คิดเปน
(ครั้ง) รอยละ (คน) รอยละ
4
8
1
1
1
2

4.40
8.79
1.10
1.10
1.10
2.20

124
200
75
13
1
81

7.08
11.42
4.28
0.74
0.06
4.63

1
1
1
1
1

1.10
1.10
1.10
1.10
1.10

8
5
2
2
13

0.46
0.29
0.11
0.11
0.74

1
1
1
2
1
1

1.10
1.10
1.10
2.20
1.10
1.10

8
10
14
3
2
4

0.46
0.57
0.80
0.17
0.11
0.23

91

100.00 1751 100.00
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แบงตามหัวขอ/ เรือ่ ง
ลําดับ
เรื่อง
ที่
1
การใหบริการทั่วไปของสถาบันฯ
การพยาบาลงานดานสุขภาพจิตและสงเสริม
2
พัฒนาการเด็ก
3
พัฒนาการเด็ก จิตเวชเด็กและวัยรุน
4
การดูแลเด็กทีม่ ีความตองการพิเศษ
5
โครงการ LCDIP
6
ระบบการฟนฟู
7
การพยาบาลผูปวยจิตเวชในคลินิก
8
การศึกษาพิเศษ
9
ทันตกรรมสําหรับเด็ก
10 ดานจิตวิทยาคลินกิ
11 การประเมินภาวะออทิสติกดวย ADOS
12 การประเมินพัฒนาการเด็ก
13 RICD Wheelchair Project
14 Child First Work Together
15 สังคมสงเคราะห
16 ละครบําบัดและดนตรีบําบัด
17 ดานโภชนาการ
18 ดานการบริหาร
รวม

จํานวน
(ครั้ง)
30

คิดเปน
รอยละ
32.97

จํานวน คิดเปน
(คน) รอยละ
646
36.89

18

19.78

548

31.30

10
5
5
4
3
3
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
91

10.99
5.49
5.49
4.40
3.30
3.30
3.30
2.20
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
100.00

33
119
65
55
81
73
22
13
2
10
8
10
9
13
14
30
1751

1.88
6.80
3.71
3.14
4.63
4.17
1.26
0.74
0.11
0.57
0.46
0.57
0.51
0.74
0.80
1.71
100.00
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สรุปการฝกปฏิบัติงาน ประจําป 2558
แบงตามหนวยงาน
ลําดับ
ประเภทของหนวยงาน
ที่
1 มหาวิทยาลัย
1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม
- คณะเทคนิคการแพทย
- คณะทันตแพทยศาสตร
- คณะมนุษยศาสตร
- คณะเภสัชศาสตร
2. มหาวิทยาลัยมหิดล
- คณะกายภาพบําบัด
3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- คณะสังคมสงเคราะหศาสตร
4. มหาวิทยาลัยศิลปกร
- คณะเภสัชศาสตร
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
- คณะครุศาสตร
- มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
6. มหาวิทยาลัยขอนแกน
- คณะเทคนิคการแพทย
7. มหาวิทยาลัยนเรศวร
- คณะสหเวชศาสตร
- คณะสังคมศาสตร
2 โรงเรียน/ การศึกษา
- วิทยาลัยเซนตหลุยส
- สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม
รวม

จํานวน คิดเปน จํานวน คิดเปน
(ครั้ง) รอยละ (คน) รอยละ

12
6
2
1

37.50
18.75
6.25
3.13

151
8
5
2

76.65
4.06
2.54
1.02

2

6.25

12

6.09

1

3.13

2

1.02

1

3.13

2

1.02

1
1

3.13
3.13

1
1

1

3.13

2

0.51
0.51
0.00
1.02

1
1

3.13
3.13

4
1

2.03
0.51

1
1
32

3.13
3.13
100.00

1
5
197

0.51
2.54
100.00
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แบงตามเนื้อหาสาระ
ลําดับ
สาระ
ที่
1 กายภาพบําบัด
2 กิจกรรมบําบัด
3 ทันตกรรม
4 จิตวิทยาคลินิก
5 ดานการบริหาร
6 เภสัชกรรม
7 สังคมสงคราะห
8 ละครบําบัดและดนตรีบําบัด
รวม

จํานวน คิดเปน จํานวน
(ครั้ง) รอยละ (คน)
9
28.13
96
7
21.88
73
6
18.75
8
3
9.38
5
3
9.38
7
2
6.25
4
1
3.13
2
1
3.13
2
32 100.00 197

คิดเปน
รอยละ
48.73
37.06
4.06
2.54
3.55
2.03
1.02
1.02
100.00

สรุปวิทยากรภายในประเทศ ประจําป 2558
แบงตามหนวยงาน
ลําดับ
ที่

ประเภทของหนวยงาน

จํานวน (ครั้ง)

คิดเปนรอยละ

1

มหาวิทยาลัย

13

19.40

2

โรงพยาบาลและหนวยงานสาธารณสุข

34

50.75

3

โรงเรียน/ หนวยงานการศึกษาอืน่ ๆ

7

10.45

4

หนวยงานภาครัฐ

4

5.97

5

องคกรเอกชน

9

13.43

67

100.00

รวม
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แบงตามเนื้อหาสาระ
ลําดับ
ที่

สาระ

จํานวน (ครั้ง)

คิดเปนรอยละ

1

ดานจิตวิทยา

20

29.85

2

การเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย(DSPM)

13

19.40

3

การพยาบาล/การสงเสริมพัฒนาการและ
สุขภาพจิตเด็ก

11

16.42

4

ดานทันตกรรม

8

11.94

5

การแพทย/ สุขภาพจิตและจิตเวช

6

8.96

6

การใชเครื่องมือการประเมินเพือ่ ชวยเหลือ
เด็กปฐมวัยทีม่ ีปญหาพัฒนาการ TEDA4I

2

2.99

7

ดานสังคม

2

2.99

8

Child development program

1

1.49

9

การเตรียมความพรอมสูรางวัลบริการภาครัฐ
แหงชาติ

1

1.49

10

การดูแลเด็กกลุม เสี่ยง

1

1.49

11

ดานเภสัชกรรม

1

1.49

12

RICD Wheelchair Project

1

1.49

รวม

67

100.00
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สรุปวิทยากรตางประเทศ ประจําป 2558

ลําดับที่

เรื่อง

วัน/เดือน/ป

1

USM-RICD Wheelchair Day
USM-RICD Wheelchair Presentation
Ceremony
Workshop for parents and
teachers,etc. "Community program
for normal people who happen to be
slow"

20-21 พ.ย.57

2
3

4

9th Chinese Community Psychiatry
Workshop

5-8 ส.ค.58
19-23 ส.ค.58

25-29 ก.ย.58

วิทยากร

ประเทศ

Dr.Samai

Malaysia

Dr.Samai

Malaysia

Dr.Samai,
Ms.Pornpiriya,
Ms.Worakanok,
Ms.Chulaphorn,
Mr.Pattarawut,
Mrs.Suphakphimon,
Mrs.Amara,
Mrs.Siriporn

Myanma

Dr.Samai

Taiwan
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คณะทํางานจัดทํารายงาน ปงบประมาณ 2558
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร
1.
2.
3.
4.
5.

นพ.สมัย
ทพญ.นงลักษณ
น.ส.รุงเรือง
นางวาสนา
น.ส.จีรนันท

ศิริทองถาวร
พงศทวีบุญ
มหาไม
เกษมสุข
มงคลศิริบูลย

ที่ปรึกษา
ประธาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
เลขาคณะทํางาน

