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รายนามผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร ์

ณ  วันที่  30 กันยายน  2559 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ระยะเวลา ต าแหน่ง 

1 

 

2 

นายสุวัฒน์  มหัตนิรันดร์กุล 

 

นายสมัย  ศริิทองถาวร 

ก.ค.2537-พ.ย.2537 

 

พ.ย. 2537 - ปัจจุบัน 

ผูอ้ านวยการ 

ศูนย์สง่เสริมพัฒนาการเด็กภาคเหนือ 

ผูอ้ านวยการ 

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 
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พื้นที่รับผิดชอบของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร ์

ครอบคลุมพืน้ทีท่ั่วประเทศไทย 
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สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร ์ กรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข 

 

วสิัยทัศน์ 

เป็นองค์กรท่ีมีความเป็นเลศิดา้นเด็กพัฒนาการล่าชา้ระดับสากล 

 

พันธกิจ (Mission) 

1. เป็นศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเด็กพัฒนาการลา่ช้า 

2. ศึกษาวิเคราะห์วิจัย เพื่อพัฒนาเกี่ยวกับมาตรฐานของงานความเป็นเลิศด้านเด็ก

พัฒนาการลา่ชา้ 

3. ให้บรกิารด้านการสง่เสริม รักษา ฟื้นฟู ดา้นสุขภาพจติ จติเวชเด็กและวัยรุ่น และ

ดา้นพัฒนาการที่มีความยุ่งยาก ซับซ้อน รุนแรง เรื้อรัง  

4. พัฒนาเขตบริการสุขภาพเพื่อสง่เสรมิให้เด็กและครอบครัวสามารถดูแลตนเองได้ 

5. ประสานความร่วมมือดา้นสุขภาพจิต และพัฒนาการเด็ก เครอืข่ายผู้พกิารและด้อย

โอกาสทัง้ภาครัฐและเอกชน และองค์กรท้ังภายในและต่างประเทศ 
 

ขอบเขตบริการ (Scope of service) 

ให้บริการส่งเสริมสุขภาพจิตและพัฒนาการเด็กอายุตั้งแตแ่รกเกิดถึง 15 ปีและครอบครัว

ครอบคลุมทั้งประเทศถ่ายทอดองค์ความรู้ดา้นสุขภาพจิตและพัฒนาการเด็กทั้งภาครัฐและเอกชน 
 

เป้าประสงค ์(Goal) 

เป้าหมาย 1 :  เด็กกลุ่มเสี่ยงตอ่การมีปัญหาพัฒนาการได้รับการช่วยเหลอื             

ตัวชี้วัด   เด็กกลุ่มเสี่ยงตอ่การมีปัญหาพัฒนาการได้รับการช่วยเหลอืรอ้ยละ 80 
 

เป้าหมาย 2:  เด็กไทยที่มีปัญหาความพิการทางสตปิัญญา/ Autistic/ ADHD/ ในเขต 

   บรกิารสุขภาพที่ 1 เข้าถึงบริการ 

 ตัวชี้วัด        ร้อยละ 15 ของเด็กไทยที่มีปัญหาความพิการทางสติปัญญา / Autistic /  

  ADHD ในเขตบรกิารสุขภาพท่ี 1 เข้าถึงบรกิาร 
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เป้าหมาย 3:  สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครนิทร์เป็นตน้แบบการดูแลเด็กพัฒนาการ 

 ลา่ชา้ 

 ตัวชี้วัด        ตน้แบบระบบการดูแล ส่งเสรมิ พัฒนาการเด็กทุกระดับในเขตบรกิาร 

  สุขภาพที่ 1 จ านวน 1 ตน้แบบศูนย์ความเป็นเลิศด้านเด็กพัฒนาการลา่ช้า 

   1 ศูนย์ 
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  ยุทธศาสตร์สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครนิทร์ 

ปีงบประมาณ 2557-2559 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาความเป็นเลิศเฉพาะทางดา้นเด็กพัฒนาการล่าช้า 

เป้าประสงค์    1. ศูนย์ความเป็นเลิศ 

  1.1 ศูนย์การเรียนรูก้ารประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด – 5 ปี   

           1.2 ศูนย์การวินิจฉัย และบ าบัดรักษาโรคออทิสตกิครบวงจร   

            1.3 ศูนย์การบ าบัดแบบบูรณาการ โดยละครบ าบัด ดนตรบี าบัด และศลิปะบ าบัด 

    (Interact Center Thailand) 

      2. พัฒนาเทคโนโลยีดา้นสุขภาพจิตและพัฒนาการเด็กในระดับสากล 

  3. งานวิจัยมีมาตรฐานได้รับการยอมรับทางวิชาการ 

  4. มีหลักสูตรภาษาอังกฤษสามารถ Training ในระดับนานาชาติ (international training) 

  5. พัฒนาเป็นวารสารนานาชาติ 

   

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพบริการเด็กที่มปีัญหาสุขภาพจิตและพัฒนาการที่รุนแรง ยุ่งยาก  

  ซับซ้อน เรือ้รัง 

เป้าประสงค์  

 1. มีบริการที่มคีุณภาพและธ ารงรักษาอย่างยั่งยืน 

 2. ผูป้่วยที่มปีัญหารุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน เรือ้รัง ได้รับการช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ 

 3. พัฒนาต้นแบบบริการเฉพาะโรค Autism/ ADHD/ LD/ MR 

4. มีมาตรฐานการดูแลเด็กที่มปีัญหาสุขภาพจิตและพัฒนาการที่ รุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน 

  เรือ้รัง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  เสริมสรา้งศักยภาพของเขตบริการสุขภาพด้านการจัดบริการจติเวชเด็กและ 

  วัยรุ่น และพัฒนาการเด็ก 

 

เป้าประสงค์      

1. เขตบริการสุขภาพที่ 1 ระดับ รพช./ รพท./ รพศ. มีการจัดบริการจิตเวชเด็กและวัยรุ่น  

 อย่างมคีุณภาพได้มาตรฐาน 

2. เขตบริการสุขภาพที่ 1 มีศักยภาพในการดูแลเด็กที่มคีวามบกพร่องทางสตปิัญญา/  

 Autistic/ ADHD/ พัฒนาการล่าช้า 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและสมรรถนะบุคลากร 

เป้าประสงค์      

 1. มโีครงสร้างองค์กรที่สอดคล้องกับนโยบายกรมฯ และสามารถด าเนินงานได้ 

        1.1 มีการจัดตัง้ศูนย์การเรียนรูก้ารประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด – 5 ปี   

        1.2 มกีารจัดตั้งศูนย์การวินิจฉัย และบ าบัดรักษาโรคออทิสตกิครบวงจร 

     1.3 ศูนย์การบ าบัดแบบบูรณาการโดยละครบ าบัด ดนตร ีและศลิปะบ าบัด  

(Interact Center Thailand) 

         1.4 มีศูนย์วิจัย 

        1.5 มีศูนย์ฝกึอบรม 

  2. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้ด าเนนิงานได้อย่างมคีุณภาพและมีความสุขในการท างาน 

  3. พัฒนาฐานข้อมูล 

    3.1 มีฐานข้อมูลเพียงพอต่อการด าเนินงาน 

    3.2 ฐานขอ้มูลมคีวามเชื่อมโยงกับพืน้ที่เขตบริการสุขภาพ 

    3.3 ระบบ IT มีความเสถียร 

4. พัฒนาระบบบริหารองค์กร 

 4.1 ระบบบริหารจัดการมคีุณภาพโปร่งใสตรวจสอบได้ 

 4.2 องค์กรรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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ข้อมูลพื้นฐาน 
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ความเป็นมาของสถาบันพัฒนาการเดก็ราชนครินทร์ 

 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เดิมช่ือศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กภาคเหนือมีประวัติความ

เป็นมาดังนี้ 

 พ.ศ.2531 นายแพทย์ณรงค์  สดุดี อธิบดีกรมการแพทย์ขณะนั้นได้ท าเรื่องขอที่ดนิด้านหลัง

โรงพยาบาลนครพิงค์ จ านวน 21 ไร่ 92 ตารางวา กับ นายแพทย์อ าพล  ศริิบุญมา ผูอ้ านวยการ

โรงพยาบาลนครพิงค์ เพื่อให้แพทย์หญิงวัณรุณี  คมกฤส ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลราชานุกูลท า

โครงการก่อตั้งศูนย์บริการปัญญาอ่อนภาคเหนอื 

พ.ศ.2533 นายแพทย์สุจินต์  ผลากรกุล  อธิบดีกรมการแพทย์ได้มอบหมายให้แพทย์หญิง 

ชวาลา  เธียรธน ูผูอ้ านวยการโรงพยาบาลราชานุกูล ประสานงานกับ พล.ท.วิโรจน ์ แสงสนทิ เจ้ากรม

กิจกรรมพลเรือนทหารบกขณะนั้น เพื่อขอที่ดินกองพันพัฒนาที่ 3 ใช้ท าเป็นถนนทาง    เข้า–ออก ด้าน

ถนนเชียงใหมแ่ม่ริมถึงถนนคลองชลประทาน 

 พ.ศ.2536 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดสรรงบประมาณเป็นค่าก่อสร้างอาคารและ

สิ่งก่อสร้างอื่น ๆ จ านวน 127,999,800 บาท  

 พ.ศ.2538 จังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นเจา้ภาพจัดการแขง่ขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที ่ 18 นายวีระชัย                

แนวบุญเนียร ผูว้่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้ขยายถนนเลียบคลองชลประทานซึ่งผา่นหน้าสนาม            

กีฬา  700  ปี   

- พระสุนทรราชมานิตเถร  ประสานการจัดตั้ง  กองทุนราชมานิตสงเคราะห์ 

- นายวัชระ ตันตรานนท์ ประสานการจัดตัง้มูลนิธิศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กภาคเหนือ  

(มูลนิธิพัฒนาการเด็กราชนครินทร์) 

- นายแพทย์ชูทิตย์  ปานปรีชา  อธิบดีกรมสุขภาพจติ  ได้จัดสรรอัตราก าลังขา้ราชการ 

และงบประมาณสนับสนุนในการด าเนินงานของศูนย์สง่เสริมพัฒนาการเด็กภาคเหนอื 

16 มกราคม 2539 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินทรงเป็น

องค์ประธานในพิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กภาคเหนอื ที่ตัง้ 196 หมู่4 ถนนโชตนา ต าบลดอนแก้ว 

อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชยีงใหม่ ( 50180 ) 

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

(ประเทศญี่ปุ่น)  ในการสร้างห้องสมุดของเล่น (Toy Library) ภายในศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

ภาคเหนือ   

พ.ศ.2546 ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าจาก สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจา้ฟ้ากัลยาณิวัฒนา            

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พระราชทานนามใหมแ่ก่ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กภาคเหนอืเป็น“ 

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ” 
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29 สิงหาคม 2550 นายแพทย์วัลลภ ไทยเหนอื รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข                 

เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารฝึกอบรมเด็กและครอบครัวเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ                       

เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อาคารสร้างดว้ยเงนิบริจาคจ านวน 2,808,500 

บาท   

พ.ศ. 2556 ทรงพระราชทานนามอาคารพัฒนาการทางสมองและร่างกาย และพฤติกรรมของ

เด็กด้วยโอกาสเป็น “อาคาร เทพรัตนราชสุดา” 

9  กรกฎาคม 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนิน

ทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคารเทพรัตนราชสุดา สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ที่ตัง้ 196 

หมู่ 10 ถนนโชตนา ต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ( 50180 

 
 

 

 

สถานท่ีต้ัง  เลขที่ 196 หมู่ 10 ถ.โชตนา ต.ดอนแก้ว อ.แม่รมิ จ.เชียงใหม่ 50180 

โทรศัพท์    053-908300-449    โทรสาร  053-908330 

เว็บไซด์ของสถาบันพฒันาการเด็กราชนครนิทร์  www.ricd.go.th 

E-mail : plan.ricd@gmail.com 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

http://www.ricd.go.th/


11 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มอ านวยการ 

นางสาวรุ่งเรือง  มหาไม ้

กลุ่มบรกิารทางการแพทย ์

พญ.กาญจนา  คูณรังษีสมบูรณ์  

กลุ่มการพยาบาล 

นางลัดดาวัลย์  พิบูลย ์

-  ฝ่ายบริหารท่ัวไป 

-  ฝ่ายการเงินและพัสด ุ

-  ฝ่ายโภชนาการ 

-   กลุ่มงานการแพทย์ 

-   กลุ่มงานผู้ป่วยนอก 

-   กลุ่มงานผู้ป่วยใน 

-   กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ 

-   กลุ่มงานทันตกรรม 

-   กลุ่มงานจิตวิทยา 

-   กลุ่มงานสงัคมสงเคราะห ์

-   กลุ่มงานเทคนิคบรกิาร 

-   กลุ่มงานเภสชักรรม 

-   กลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพ 

      

กลุ่มแผนงานและสารสนเทศ 

ทพญ. นงลักษณ์  พงศท์วบุีญ 

 

คณะกรรมการบรหิารสถาบัน ฯ 

-  งานการพยาบาลผูป้่วยนอก 

-  งานการพยาบาลผูป้่วยใน 

-  งานการพยาบาลสุขภาพจิตชมุชน 

-  งานการพยาบาลศูนยส์าธิตพัฒนาการเด็กเลก็ 

-  สนง. กลุ่มการพยาบาล 

-  งานสนบัสนุนพัฒนาวชิาการ 

-  งานแผนงานและประเมินผล 

-  งานห้องสมดุของเล่น 

-  ฝ่ายแผนงานและประเมินผล 

-  ฝ่ายขอ้มูลและสารสนเทศ 

องค์กรเอกชน Wheels of hope 

กลุ่มพัฒนาสุขภาพจิตชุมชน 

นางศุภคัพิมล  ปาแปง 

- งานสุขภาพจิตชุมชน 

 

กลุ่มพัฒนาวิชาการ 

พ.ญ.ชุตินาถ ศักรนิทร์กุล 

งานพัฒนาคุณภาพ 

พญ.ดวงกมล ตั้งวิริยะไพบูลย ์

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร ์
     นายแพทย์สมัย   ศริิทองถาวร 

ส านักงานพัฒนาคณุภาพ 

พญ.ดวงกมล ตัง้วริิยะไพบูลย ์

งานพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานบริการจิต

เวชเฉพาะทาง (Excellence Center) 

พญ.ดวงกมล ตัง้วริิยะไพบูลย ์

โครงสร้างการบริหารสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครนิทร์ 

 

- กลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยดีา้นสขุภาพจิต 

- กลุ่มงานฝกึอบรม / ศกึษาดูงาน 

- กลุ่มงานเผยแพร่เทคโนโลยแีละ

ประชาสัมพันธ์ / โสตทัศนูปกรณ์ 

- งานห้องสมุด 

- กลุ่มงานวิจัย 
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สรุปอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ จ าแนกตามสายงาน 

 

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครนิทร์  กรมสุขภาพจิต 

 

 

  ข้าราชการ               

ล าดับ ต าแหน่งข้าราชการ 
อัตรา

เต็ม 

อัตรา

ว่าง 
บรรจุ ยืมมา ยมืไป ลาศึกษา 

ปฏิบัติงาน

จริง 

1 แพทย์ 6 1 - 2 - - 6 

2 ทันตแพทย์ 2 - - 1 - 1 2 

3 เภสัชกร 1 - - 1 - - 2 

4 พยาบาลวิชาชีพ 27 1 - 3 1 - 27 

5 นักจิตวิทยาคลีนคิ 2 - - 1 - - 3 

6 นักจิตวิทยา 1 - - - - - 1 

7 นักสังคมสงเคราะห์ 3 - - - - - 3 

8 นักกายภาพบ าบัด 1 - - - - - 1 

9 นักวิชาการศกึษาพิเศษ 2 - - - - - 2 

10 นักกิจกรรมบ าบัด 2 - - 3 1 0 4 

11 เจ้าพนักงานอาชีวบ าบัด 1 1 - - - - 0 

12 นักเทคนิคการแพทย์ 1 - - - - - 1 

13 จพง. วิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 - - - - - 1 

14 นักรังสีการแพทย์ 1 - - - - - 1 

15 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 2 - - - - - 2 

16 นักจัดการงานทั่วไป 2 1 - - - - 1 

17 เจ้าพนักงานธุรการ  1 - - - - - 1 

18 เจา้พนักงานพัสดุ 1 - - - - - 1 

19 นายช่างเทคนิค 1 - - - - - 1 

20 โภชนากร 1 - - - - - 1 

21 เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 1 - - - - - 1 

22 เจ้าหน้าที่เวชสถิติ 1 - - - - - 1 

23 นักเวชศาสตรส์ื่อความหมาย 1 - - - - - 1 

 

รวมข้าราชการ 62 4 0 11 2 1 64 
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พนักงานราชการ               

ล าดับ ต าแหน่งพนักงานราชการ 
อัตรา

เต็ม 

อัตรา

ว่าง 
บรรจุ ยืมมา ยืมไป 

ลา

ศึกษา 

ปฏิบัติงาน

จริง 

1 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 - - - - - 1 

2 นักกายภาพบ าบัด 1 - - - - - 1 

3 นักวิชาการศกึษา 1 - - - - - 1 

4 เภสัชกร 1 - - - - - 1 

5 พยาบาลวิชาชีพ 2 - - - - - 2 

6 นักเวชศาสตรก์ารสื่อความหมาย 1 - - - - - 1 

7 แพทย์แผนไทย 1 - - - - - 1 

  รวมทั้งสิ้น 8 0 0 0 0 0 8 

                  

  ลูกจ้างประจ า               

ล าดับ ต าแหน่งลูกจ้างประจ า 
อัตรา

เต็ม 

อัตรา

ว่าง 
บรรจุ ยืมมา ยืมไป 

ลา

ศึกษา 

ปฏิบัติงาน

จริง 

1 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 5 - - - - - 5 

2 พนักงานพิมพ์ 1 - - - - - 1 

3 พนักงานการเงินและบัญชี 2 - - - - - 2 

4 ผูช่้วยพยาบาล 5 - - - - - 5 

5 พนักงานธุรการ 2 - - - - - 2 

6 พนักงานพัสดุ 2 - - - - - 2 

7 พนักงานห้องสมุด 1 - - - - - 1 

8 พนักงานสถิติ 2 - - - - - 2 

9 ช่างไฟฟ้า 1 - - - - - 1 

10 ช่างปูน 1 - - - - - 1 

11 ช่างเชื่อม 1 - - - - - 1 

12 ช่างสี 1 - - - - - 1 

13 พนักงานขับรถ 2 - - - - - 2 

  รวมทั้งสิ้น 26 0 0 0 0 0 26 
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  พนักงานกระทรวงสาธารณสุข             

ล าดับ ต าแหน่ง 
อัตรา

เต็ม 

อัตรา

ว่าง 
บรรจุ ยืมมา ยืมไป 

ลา

ศึกษา 

ปฏิบัติงาน

จริง 

1 นักกายภาพบ าบัด 4 - - - - - 4 

2 นักกิจกรรมบ าบัด 4 1 - - - - 3 

3 นักจัดการงานทั่วไป 4 - - - - - 4 

4 นักจิตวิทยา 3 - - - - - 3 

5 นักจิตวิทยาคลินกิ 1 - - - - - 1 

6 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 5 - - - - - 5 

7 นักวิชาการพัสดุ 2 - - - - - 2 

8 นักวิชาการศกึษา 1 - - - - - 1 

9 นักวิชาการศกึษาพิเศษ 8 - - - - - 8 

10 เจ้าพนักงานการเงนิและบัญชี 1 - - - - - 1 

11 เจ้าพนักงานธุรการ 1 - - - - - 1 

12 

เจ้าพนักงานเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ 2 1 - - - - 1 

13 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 6 1 - - - - 5 

14 พนักงานบริการ 1 - - - - - 1 

15 พนักงานประจ าห้องยา 1 - - - - - 1 

16 พนักงานประเมินผล 1 - - - - - 1 

  รวมทั้งสิ้น 45 3 0 0 0 0 42 

           ลูกจ้างชั่วคราว 

       
ล าดับ ต าแหน่ง 

อัตรา

เต็ม 

อัตรา

ว่าง 
บรรจุ ยืมมา ยืมไป 

ลา

ศึกษา 

ปฏิบัติงาน

จรงิ 

1 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 - - - - - 1 

2 นักจิตวิทยา 1 - - - - - 1 

  รวมทั้งสิ้น 2 0 0 0 0 0 2 
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  ลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ             

ล าดับ 
ต าแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

รายคาบ 
อัตราเต็ม 

อัตรา

ว่าง 
บรรจุ ยืมมา ยืมไป 

ลา

ศึกษา 

ปฏิบัติงาน

จริง 

1 นักกายภาพบ าบัด 5 - - - - - 5 

2 นักกิจกรรมบ าบัด  5 - - - - - 5 

3 นักวิชาการศกึษาพิเศษ 12 - - - - - 12 

4 นักจิตวิทยา 1 - - - - - 1 

5 ผูช่้วยนักวิชาการศกึษา 3 - - - - - 3 

6 

ผูช่้วยนักวิชาการศกึษา

พิเศษ 2 - - - - - 2 

7 นักวิชาการศกึษา 3 - - - - - 3 

  รวมทั้งสิ้น 31 0 0 0 0 0 31 
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ส่วนที่ 2 

ผลการปฏิบัติราชการ 
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ผลการปฏิบัติราชการ 

ตามค ารับรอง  การปฏิบัติราชการ 
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ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

ตัวชี้วัดผล 

การปฏิบัติราชการ 

หน่วยวัด 
น้ าหนัก

(ร้อยละ) 

เป้า 

หมาย 

(6 เดือน

แรก) 

ผลการด าเนินงาน 

( 6 เดือนแรก) 

ผลการ

ด าเนิน 

งาน 

ค่า 

คะแนน 

ที่ได้ 

คะแนน 

ถ่วง 

น้ าหนัก 

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล  65   5.0000  

1.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาเครือข่าย

บริการสาธารสุขให้มบีริการกระตุ้น

พัฒนาการเด้กพัฒนาการล่าช้าด้วย

เครื่องมือมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข  

ระดับ 12 ระดับ 5 5.00 5.0000 0.6000 

1.2 ระดับความส าเร็จในการพัฒนา รพช. / 

รพท. / รพศ. ใหม้ีระบบการเฝา้ระวังปัญหา

พฤติกรรมอารมณ์ /การเรียนรูใ้นเด็กวัยเรียน

ร่วมกับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

ระดับ 12 ระดับ 5 5.00 5.0000 0.6000 

1.3 ระดับความส าเร็จของการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนที่มีปัญหา / พฤติกรรมเสียงในโรงเรยีน

มัธยมศกึษาคู่เครือขา่ย 

ระดับ 12 ระดับ 5 5.00 5.0000 0.6000 

1.4 ระดับความส าเร็จในการสื่อสารความรู้

สุขภาพจิตและจติเวชสู่สังคม 

ระดับ 7.25 ระดับ 5 5.00 5.0000 0.3625 

1.5 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบ

บริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นใน

เขตสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน 

ระดับ 7.25 ระดับ 5 5.00 5.0000 0.3625 

1.6 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาหนว่ยงาน

บริการแก่ผู้ป่วยรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน (3S) 

ทั้งใน จติเวชทั่วไป และจติเวชเด็กและวัยรุ่น

อย่างมคีุณภาพปลอดภัย 

ระดับ 7.25 ระดับ 5 5.00 5.0000 0.3625 

1.7 ระดับคะแนนในการพัฒนาหนว่ยบริการจติ

เวชสู่ความเป็นเลิศเฉพาะทางตามเกณฑ ์

Excellence Center 

ระดับ 7.25 ระดับ 5 5.00 5.0000 0.3625 



20 

 

  

 

  
 

ตัวชี้วัดผล 

การปฏิบัติราชการ 
หน่วยวัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

เป้า 

หมาย 

( 6 เดือน

แรก) 

ผลการด าเนินงาน 

( 6 เดือนแรก) 

ผลการ

ด าเนิน 

งาน 

ค่า

คะแนน 

ที่ได้ 

คะแนน 

ถ่วง  

น้ าหนัก 

มิติที่ 2 มติิด้านคุณภาพการให้บริการ 10    5.0000  

2.1 ระดับความส าเร็จของการจัดท าคู่มอืการ

ปฏิบัติงาน / คู่มอืการให้บริการประชาชน 

ระดับ 10 ระดับ 5 5.00 5.0000 0.5000 

มิติที่ 3 มิติ ดา้นประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 15   5.0000  

3.1 รอ้ยละความส าเร็จของการเบิกจ่าย เงิน

งบประมาณรายจา่ยงบด าเนินงาน 

ร้อยละ 3.75 ร้อยละ 55 99.31 5.0000 0.1875 

3.2 รอ้ยละของผลการด าเนินกิจกรรมเป็นไป

ตามเป้าหมายที่ก าหนดในแผนปฏิบัติการของ

หนว่ยงาน 

ร้อยละ 3.75 ร้อยละ 90 100.00 5.0000 0.1875 

3.3 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตาม

มาตรการประหยัดพลังงาน ของส่วนราชการ 

ระดับ 3.75 ระดับ 5 5.00 5.0000 0.1875 

3.4 ร้อยละของการผ่านเกณฑค์ุณภาพการ

บริหารจัดการด้านประสิทธิภาพของระบบ

สารสนเทศ 

ร้อยละ 3.75 ร้อยละ 70 80.00 5.0000 0.1875 

มิติที่ 4  มิติด้านการพัฒนาองค์กร 10   5.0000  

4.1 คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการด าเนินงาน

เพื่อเสริมสรา้งสมรรถนะด้านการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน (HR Scorecard) 

คะแนน 5 คะแนน 5.00 5.0000 0.2500 

4.2 ร้อยละของประสทิธิภาพในการจัดส่งขอ้มูล

ด้านการแพทย์และสุขภาพสู่ระบบ Data Center 

ผูป้่วยจิตเวช ของกรมสุขภาพจติ 

ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 71.70 5.0000 0.2500 

รวม  100    4.9245 
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ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

ตัวชี้วัดผล 

การปฏิบัติราชการ 

หน่วยวัด 
น้ าหนัก

(ร้อยละ) 

เป้า 

หมาย 

(6 เดือน

แรก) 

ผลการด าเนินงาน 

( 6 เดือนหลัง) 

ผลการ

ด าเนิน 

งาน 

ค่า 

คะแนน 

ที่ได้ 

คะแนน 

ถ่วง 

น้ าหนัก 

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล  65   5.0000  

1.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนา

เครือขา่ยบริการสาธารสุขให้มบีริการกระตุ้น

พัฒนาการเด้กพัฒนาการล่าช้าด้วยเครื่องมือ

มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข  

ระดับ 12 ระดับ 5 5.00 5.0000 0.6000 

1.2 ระดับความส าเร็จในการพัฒนา รพช. / 

รพท. / รพศ. ใหม้ีระบบการเฝา้ระวังปัญหา

พฤติกรรมอารมณ์ /การเรียนรูใ้นเด็กวัยเรียน

ร่วมกับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

ระดับ 12 ระดับ 5 5.00 5.0000 0.6000 

1.3 ระดับความส าเร็จของการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนที่มีปัญหา / พฤติกรรมเสียงในโรงเรยีน

มัธยมศกึษาคู่เครือขา่ย 

ระดับ 12 ระดับ 5 5.00 5.0000 0.6000 

1.4 ระดับความส าเร็จในการสื่อสารความรู้

สุขภาพจิตและจติเวชสู่สังคม 

ระดับ 7.25 ระดับ 5 5.00 5.0000 0.3625 

1.5 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบ

บริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นใน

เขตสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน 

ระดับ 7.25 ระดับ 5 5 5.0000 0.3625 

1.6 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาหนว่ยงาน

บริการแก่ผู้ป่วยรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน (3S) 

ทั้งใน จติเวชทั่วไป และจติเวชเด็กและวัยรุ่น

อย่างมคีุณภาพปลอดภัย 

ระดับ 7.25 ระดับ 5 5.00 5.0000 0.3625 

1.7 ระดับคะแนนในการพัฒนาหนว่ยบริการจติ

เวชสู่ความเป็นเลิศเฉพาะทางตามเกณฑ ์

Excellence Center 

ระดับ 7.25 ระดับ 5 5.00 5.0000 0.3625 
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ตัวชี้วัดผล 

การปฏิบัติราชการ 
หน่วยวัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

เป้า 

หมาย 

( 6 เดือน

แรก) 

ผลการด าเนินงาน 

( 6 เดือนหลัง) 

ผลการ

ด าเนิน 

งาน 

ค่า

คะแนน 

ที่ได้ 

คะแนน 

ถ่วง  

น้ าหนัก 

มิติที่ 2 มติิด้านคุณภาพการให้บริการ  10   5.0000  

2.1 ระดับความส าเร็จของการจัดท าคู่มอืการ

ปฏิบัติงาน / คู่มอืการให้บริการประชาชน 

ระดับ 10 ระดับ 5 5.00 5.0000 0.5000 

มิติที่ 3 มิติ ดา้นประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 15   5.0000  

3.1 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่าย เงิน

งบประมาณรายจา่ยงบด าเนินงาน 

ร้อยละ 3.75 ร้อยละ 96 100.00 5.0000 0.1875 

3.2 ร้อยละของผลการด าเนินกิจกรรมเป็นไป

ตามเป้าหมายที่ก าหนดในแผนปฏิบัติการของ

หนว่ยงาน 

ร้อยละ 3.75 ร้อยละ 90 100.00 5.0000 0.1875 

3.3 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตาม

มาตรการประหยัดพลังงาน ของส่วนราชการ 

ร้อยละ 3.75 ระดับ 5 5.00 5.0000 0.1875 

3.4 ร้อยละของการผ่านเกณฑค์ุณภาพการ

บริหารจัดการด้านประสิทธิภาพของระบบ

สารสนเทศ 

ร้อยละ 3.75 ร้อยละ 80 100.00 5.0000 0.1875 

มิติที่ 4  มิติด้านการพัฒนาองค์กร 10   5.0000  

4.1 คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการด าเนินงาน

เพื่อเสริมสรา้งสมรรถนะด้านการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน (HR Scorecard) 

คะแนน 5 คะแนน 5 5.00 5.0000 0.2500 

4.2 ร้อยละของประสทิธิภาพในการจัดส่งขอ้มูล

ด้านการแพทย์และสุขภาพสู่ระบบ Data Center 

ผูป้่วยจิตเวช ของกรมสุขภาพจติ 

ร้อยละ 5 ร้อยละ 65   82.56 5.0000 0.2500 

รวม  100    5.0000 
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ผลการด าเนินงานตัวชี้วัด 

งานพัฒนาคุณภาพ 
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เคร่ืองชี้วัด 

สถาบันพัฒนาการเดก็ราชนครินทร์ 
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ตัวชี้วัดระดับโรงพยาบาล 

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร ์

  

ล าดับ เครื่องชีว้ัด หน่วย 
เป้า 

หมาย 

ผลการด าเนนิงาน 

2555 2556 2557 2558 2559 

C ด้านคลินิก  (Clinical quality indicators) 
  

     

1. รอ้ยละเด็กพัฒนาการล่าช้ามพีัฒนาการดีขึ้น

ตามเกณฑ์ TDSI (ผู้ปว่ยในและผู้ป่วยนอก)  

รอ้ยละ 80 92.74 86.03 93.00 90.91 93.33 

2. รอ้ยละของเด็กที่มารับบรกิารมีพัฒนาการ

สมวัยตามเกณฑ์ TDSI (ศูนยส์าธติพัฒนาการ

เด็กเล็ก) 

รอ้ยละ 80 84.21 93.55 75.76 88.58 86.95 

3. รอ้ยละผู้ปกครองทีไ่ด้รับการฝึกสามารถ

ส่งเสรมิพัฒนาการเด็กที่บ้านโดยใช้ Home  

Program 

รอ้ยละ 80 83.91 80.50 81.02 81.10 84.00 

4. รอ้ยละของผู้ปกครองเด็กทีไ่ดร้ับการประเมิน

ภาวะซมึเศรา้(9Q)ได้รับการบ าบัดรักษามี

ภาวะซมึเศรา้ลดลง 

รอ้ยละ 80 - - - 100 96.87 

5. รอ้ยละของเด็กที่ติดตามเยี่ยมบ้านมี

พัฒนาการดีขึ้น 

รอ้ยละ 80 87 85 90 85 86 

6. ความคลาดเคลือ่นทางยาระดบั E ขึน้ไป  คร้ัง/ปี 0 0 0 0 0 0 

7. จ านวนคร้ังการแพย้าซ้ า คร้ัง/ปี 0 0 0 1 0 0 

8. การระบาดของโรคที่เฝ้าระวัง 6 โรค คร้ัง/ปี 0 0 1 0 2 0 

9. อัตราเด็กหายออกจากโรงพยาบาล คร้ัง/ปี 0 1 0 0 0 0 

10. จ านวนคร้ังของการเกิดภาวะแทรกซ้อนขณะ

อยู่โรงพยาบาล 

คร้ัง/ปี < 5 1 1 1 1 0 

11. จ านวนคร้ังที่เด็กได้รับบาดเจบ็/อุบัติเหตุใน

โรงพยาบาลทีม่ีความรุนแรงระดับ 3 ขึน้ไป 

คร้ัง/ปี 

 

0 1 0 1 2 1 
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ล าดับ เครื่องชีว้ัด หน่วย 

เป้า 

หมา

ย 

ผลการด าเนนิงาน 

2555 2556 2557 2558 2559 

S ด้านบริการ ( Service quality indicators ) 

 1.รอ้ยละของแบบแสดงความ

คดิเห็นที่ได้รับการตอบสนอง 

รอ้ยละ 90 96.88 90.63 95.65 96.00 100 

 2.รอ้ยละของผู้รับบรกิารมี

ความพึงพอใจต่อระบบ

บรกิาร 

       

         :  ผู้ปว่ยนอก รอ้ยละ 85 91.79 90.25 85.40 91.54 86.10 

         :  ผู้ปว่ยใน รอ้ยละ 85 89.03 89.45 85.55 86.30 86.60 

 3. รอ้ยละข้อรอ้งเรียนที่

เก่ียวกับจรยิธรรมองคก์รและ

สิทธิผู้ปว่ยได้รับการแก้ไข 

รอ้ยละ 100 100 100 100 ไม่มีขอ้

รอ้งเรียน 

ไม่มีขอ้

รอ้งเรียน 

 4.รอ้ยละของผู้ปว่ยมารับ

บรกิารได้รับการรักษาครบ

ตามแผนการรักษา 

รอ้ยละ 80 84.99 73.19 77.80 69.32 71.53 

 5. รอ้ยละของผู้รับบรกิารมี

ความ เห็นวา่ได้รับความรู้

จากการศึกษาดูงานสามารถ

น าไปประยุกต์ใชง้านประจ า 

ได้ในระดับดี ถึงดีมาก 

รอ้ยละ 90 96.86 97.35 96.57 96.74 96.98 

M ด้านบริหารจัดการ ( Management quality indicators ) 

 1. Quick ratio อัตราส่วน >9 16.86 16.24 23.01 40.47 10.35 

 2. Current ratio อัตราส่วน >9 17.03 16.65 23.49 41.12 10.55 

 3. อัตราเวชภัณฑ์คงคลัง/

เดือน 

เดือน <3 1.9 2.1 1.7 1.9 2.1 
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ล าดับ 

เคร่ืองชี้วัด หน่วย 
เป้า 

หมาย 

ผลการด าเนินงาน 

2555 2556 2557 2558 2559 

M ด้านบริหารจัดการ ( Management quality indicators ) 

 4. ความพึงพอใจของ

บุคลากร 

% 80 87.43 88.87 99.24 83.07 87.33 

 5.อัตราการคงอยู่/ลาออก

ของบุคลากร(ข้าราชการ) 

  0 0 2  2 0 

 6.อัตราการครองเตียง ร้อยละ 90 170.94 168.49 166.81 182.61 172.37 

 7.ร้อยละของบุคลากรได้รับ

การพัฒนาด้านสุขภาพจิต

และพัฒนาการเด็ก 

 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 89.80 

 8.จ านวนครั้งของการที่ Sever 

ที่ให้บริการผูป้่วยล่ม 

ระยะเวลา 30 นาทีขึ้นไป 

ครั้ง < 3 : 

ปี 

2 1 0 0 1 

 9.ร้อยละของบุคลากรที่มี

ความผดิปกติทางสุขภาพ

กายได้รับการเฝา้ระวังและ

ติดตามเพื่อการรักษา 

ร้อยละ 85 100 100 100 100 100 

 10. จ านวนครั้งของการถูก

กล่าวหาร้องเรียนเรื่องการ

จัดซื้อ จัดจ้าง 

ครั้ง 0 0 0 0 0 0 

 11. จ านวนงานวิจัย ด้าน

สุขภาพจิตและพัฒนาการ

เด็ก 

เรื่อง/ปี 2 4 6 4 3 2 

 12.  จ านวนงานเทคโนโลยี 

ด้านสุขภาพจิตและ

พัฒนาการเด็ก 

เรื่อง/ปี 1 1 1 2 2 1 

 13.  จ านวนงานวิจัยได้รับ

การพิมพเ์ผยแพร่ในวารสาร

ในระดับประเทศ 

เรื่อง/ปี อย่าง

น้อย 1 

เรื่อง/ปี 

2 1 2 1 1 
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ตัวชี้วัด Excellence center  

ล าดับ ตัวชี้วัด 

หน่วย

นับ 

เป้าหมายปงีบประมาณ 
ผู้ประสาน/

จัดเก็บ 

 
2555 2556 2557 2558 2559 

พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ 

1 จ านวนศนูย์ความเป็นเลิศ ศูนย ์ - - 1 

(1) 

1 

(1) 

1 

(1) 

ศูนย์พัฒนา

คุณภาพ 

มิติท่ี 1  Medical service center มีความเป็นเลิศด้านบรกิารในประเด็นความเช่ียวชาญ &Referral center เป็น

แหล่งรับสง่ต่อผู้ป่วยตามประเด็นความเช่ียวชาญ 

1 ได้รับการรับรองคุณภาพตาม

การประเมินมาตรฐานคุณภาพ

บรกิาร (HA) 

ผ่าน ผ่าน 

(ผ่าน) 

ผ่าน 

(ผ่าน) 

 

ผ่าน 

(ผ่าน) 

ผ่าน 

(ผ่าน) 

ผ่าน 

(ผ่าน) 

ศูนย์พัฒนา

คุณภาพ 

2 จ านวนคลนิิกเฉพาะทาง คลินิก - - 4 

(4) 

4 

(4) 

4 

(4) 

ทีมน าทาง

คลินิก 

3 รอ้ยละเด็กพัฒนาการล่าชา้มี

พัฒนาการดีขึ้นตามเกณฑ์ 

TDSI   

รอ้ยละ  80 

(86.03) 

80 

(89.00) 

80 

(90.91) 

80 

(93.30) 

- งานประเมนิ

พัฒนาการ 

4 รอ้ยละเด็กพัฒนาการล่าชา้มี

พัฒนาการดีขึ้นตามเกณฑ์

TEDA4I (ผู้ปว่ยในและผู้ป่วย

นอก) 

รอ้ยละ - - - - 80 

(78.73) 

งานประเมนิ

พัฒนาการ 

5 รอ้ยละผู้ปกครองทีไ่ด้รับการฝึก

สามารถส่งเสรมิพัฒนาการเดก็ที่

บ้านโดยใช้ Home Program 

รอ้ยละ  80 

(80.50) 

80 

(81.02) 

80 

(81.10) 

80 

(84.00) 

80 

(83.85) 

งานประเมนิ

พัฒนาการ 

 รอ้ยละของผู้ปกครองเด็กทีไ่ดร้ับ

การประเมินภาวะซึมเศรา้ (9Q) 

ได้รับการบ าบัดรักษามีภาวะ

ซมึเศรา้ลดลง 

รอ้ยละ  - - 80 

(100) 

80 

(96.87) 

 

80 

(82.61) 

IPD 

6 รอ้ยละเด็กกลุ่มเสี่ยง(LBW,BA)ที่

มีพัฒนาการสมวัยหลังได้รับการ

กระตุ้นพัฒนาการด้วยเคร่ืองมือ 

DAIM (เขตสุขภาพที่ 1) 

รอ้ยละ  - - 80 

(84.09) 

80 

(84.79) 

80 

(82.10) 

 

งานพัฒนา

เทคโนโลยี

สุขภาพจิต 
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ล าดับ ตัวชี้วัด 
หน่วย

นับ 

เป้าหมายปีงบประมาณ ผู้ประสาน/

จัดเก็บ 2555 2556 2557 2558 2559 

มิติที่ 2  Research and development มีศูนย์วิจัย งานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยีใช้ได้ในวงกว้าง

ระดับประเทศ  

1 จ านวนงานวิจัยตามประเด็น

ความเช่ียวชาญที่ได้น าเสนอ 

(oral/poster) ในเวทีระดับ

นานาชาติ   หรอืตีพมิพ์ใน

วารสารระดับ TCI   

เรื่อง 

 

1 

(2) 

1 

(1) 

1 

(2) 

1 

(3) 

1 

(4) 

กลุ่มพัฒนา

วิชาการ 

2 จ านวนเทคโนโลยีสุขภาพจิต

และพัฒนาการเด็ก 

เรื่อง/ปี 1 

(1) 

1 

(1) 

1 

(2) 

1 

(1) 

1 

(1) 

กลุ่มพัฒนา

วิชาการ 

มิติที่ 3 Training center เป็นแหล่ง/ศูนย์กลางการศกึษาและฝกึอบรม  

1 จ านวนหลักสูตร

ระดับประเทศในการ

ฝกึอบรมสหวิชาชีพตาม

ประเด็นความเช่ียวชาญ 

หลักสูตร 1 

(1) 

1 

(1) 
 

1 

(1) 
 

1 

(2) 
 

1 

(1) 

กลุ่มพัฒนา

วิชาการ 

มิติที่ 4  Database and network มีฐานข้อมูลเชิงวิชาการ/เครอืข่ายในประเด็นความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

ของตน 

1 มีฐานข้อมูลเชิงวิชาการ/คลัง

ความรูใ้นประเด็นการดูแล

เด็กพัฒนาการล่าช้า 

เรื่อง 1 

(1) 

1 

(1) 

1 

(1) 
 

1 

(1) 
 

1 

(1) 
 

กลุ่มพัฒนา

วิชาการ 

2 มีฐานข้อมูลด้านพัฒนาการ

เด็ก 

เรื่อง - - 1 

(1) 

1 

(1) 
 

1 

(1) 
 

กลุ่มงาน

พัฒนา

เทคโนโลยี

ด้าน

สุขภาพจิต 

3 ระดับความส าเร็จในการ

พัฒนา รพศ./ รพท. ในพื้นที่

ให้มบีริการสุขภาพจิตและจิต

เวชส าหรับเด็กและวัยรุ่นตาม

เกณฑท์ี่ก าหนด(ระดับ 3) ** 

ระดับ - 5 

(5) 

- - - งาน

สุขภาพจิต

ชุมชน 
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ล าดับ ตัวชี้วัด 

4 ระดับความส าเร็จในการกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่มพีัฒนาการไม่สมวัยในรพช. 

มิติที่ 5 Reference center เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ 

1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาวารสารสู่ระดับนานาชาติ 

2 วารสารวิชาการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI (Thai Citation Index) 

มิติที่ 6  National body and Policy advocacyมีสว่นร่วมในการก าหนดนโยบายของภาค/ประเทศ ใน

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของตน 

มีสว่นร่วมในการก าหนดนโยบายพัฒนา  แก้ปัญหา  ผลักดันของประเทศในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความ

เชี่ยวชาญเฉพาะทางของตน 
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ผลการด าเนินงานยุทธศาสตร ์
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ผลการด าเนินงานยุทธศาสตร์ 

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครนิทร์  ปีงบประมาณ  2559 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

พัฒนาความเป็นเลิศเฉพาะทางดา้นเด็กพัฒนาการล่าช้า 

เป้าหมาย 

1. ศูนย์ความเป็นเลิศ 

 1.1 ศูนย์การเรียนรูก้ารประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด – 5 ปี   

                1.2 ศูนย์การวินิจฉัย และบ าบัดรักษาโรคออทิสตกิครบวงจร   

                 1.3 ศูนย์การบ าบัดแบบบูรณาการ โดยละครบ าบัด ดนตรบี าบัด และศลิปะบ าบัด (Interact 

Center Thailand) 

2. พัฒนาเทคโนโลยีดา้นสุขภาพจิตและพัฒนาการเด็กในระดับสากล 

 3. งานวิจัยมีมาตรฐานได้รับการยอมรับทางวิชาการ 

 4. มีหลักสูตรภาษาอังกฤษสามารถ Training ในระดับนานาชาติ (international training) 

 5. พัฒนาเป็นวารสารนานาชาติ 

 

การด าเนินงานโครงการ 

1. โครงการพัฒนาทักษะทางสังคมส าหรับเด็กออทิสตกิ 

2. โครงการวันเด็กและปีใหม่ 

3. โครงการค่ายกิจกรรมบ าบัดเพื่อการเรียนรู้ 

4. โครงการส่งเสริมกิจกรรมการด าเนนิชีวติแบบบูรณาการ 

5. โครงการรณรงคเ์สริมสรา้งสุขภาพและก าลังใจผูพ้ิการ 

6. โครงการสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ร่วมกับคณะท างาน Joni and friends ในพื้นที่จังหวัดล าปางและ

เชยีงราย 

7. โครงการสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์รว่มกับโรงพยาบาลหลวงพระบาง สปป.ลาว 

8. โครงการสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์รว่มกับสถานทูตไทยประจ าประเทศพมา่ 

9. โครงการสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์รว่มกับมหาวิทยาลัย USM Malaysia 

10. โครงการค่ายพัฒนาทักษะทางการแสดงส าหรับเด็กพิเศษ 

11. โครงการค่ายเสริมฝันปั้นละคร (Summer Camp) 

12. โครงการคลินิกดนตรบี าบัด 
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13. โครงการคลินิกละครบ าบัด 

14. โครงการคลินิกศลิปะบ าบัด 

15. โครงการสื่อสารแนวทางการพัฒนาหนว่ยงานสู่ความเป็นเลิศด้านเด็กพัฒนาการล่าช้า 

16. โครงการจัดท าวารสารวิชาการ CDMH Meeting 

 

ผลการด าเนินงานโครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ ได้ตอบสนองให้ยุทธศาสตร์บรรลุผลส าเร็จ                       

โดยประเมินจากตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้  ดังน้ี 

1. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาหน่วยบริการจิตเวชสู่ความเป็นเลิศเฉพาะทางตามเกณฑ์ 

Excellence Center (เป้าหมายระดับ 5 )   

ผลการด าเนนิงานได้ ระดับ 5 

2. จ านวนต้นแบบศูนย์ความเป็นเลิศ (เป้าหมาย 2 ศูนย์)  

ผลการด าเนนิงานได้ 1 ศูนย์ 

3. จ านวนเทคโนโลยีสุขภาพจิตและพัฒนาการเด็ก (เป้าหมาย 1 เรื่อง)  

ผลการด าเนินงานได้ 3 เรื่อง 

4. จ านวนงานวิจัยตามประเด็นความเช่ียวชาญที่ได้น าเสนอในเวทีระดับนานาชาติหรือตีพิมพ์ใน

วารสารระดับ TCI (เป้าหมาย 1 เรื่อง) 

 ผลการด าเนินงานได้ 1 เรื่อง 

5. จ านวนหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับระดับประเทศในการฝึกอบรม สหวิชาชีพตามประเด็นความ

เชี่ยวชาญ (เป้าหมาย 1 หลักสตูร)  

ผลการด าเนินงานได้ 1 หลักสูตร 

6. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาวารสารสู่ระดับนานาชาติ (เป้าหมายระดับ 5 )   

ผลการด าเนินงานได้ ระดับ 5 

7. วารสารวิชาการนานาชาติเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI (Thai Citation Index) (เป้าหมาย 1 ฐานขอ้มูล)  

ผลการด าเนินงานได้ 1 ฐานขอ้มูล 
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ผลการด าเนินงานยุทธศาสตร์ 

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครนิทร์  ปีงบประมาณ  2559 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

พัฒนาคุณภาพบริการเด็กที่มปีัญหาสุขภาพจิตและพัฒนาการที่รุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน เรือ้รัง 

 

เป้าหมาย 

 1. มีบริการที่มคีุณภาพและธ ารงรักษาอย่างยั่งยืน 

2. ผูป้่วยที่มปีัญหารุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน เรือ้รัง ได้รับการช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ 

3. พัฒนาต้นแบบบริการเฉพาะโรค Autism/ ADHD/ LD/ MR 

4. มีมาตรฐานการดูแลเด็กที่มปีัญหาสุขภาพจิตและพัฒนาการที่ รุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน เรือ้รัง 

 

การด าเนินงานโครงการ 

1. โครงการพัฒนาโปรแกรมการนวดแผนไทยต่อเด็กพัฒนาการล่าช้า 

2. โครงการจัดท าสื่อความรูเ้รื่องโรคสมาธิสั้นแก่ผู้ปกครอง 

3. โครงการสติบ าบัดส าหรับเด็กสมาธิสั้น 

4. โครงการคลินิกพิเศษส าหรับการตรวจวนิิจฉัยเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มคีวามเสี่ยงฯ 

 

 

ผลการด าเนินงานโครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ ได้ตอบสนองให้ยุทธศาสตร์บรรลุผลส าเร็จ  

โดยประเมินจากตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้  ดังน้ี 

1. จ านวนต้นแบบฯ บริการเฉพาะโรค Autism/ADHD/ LD/MR (ปี59 โรค Autism/ADHD)  (เป้าหมาย

จ านวน 2 ต้นแบบ)   

ผลการด าเนินงานได้ 2 ตน้แบบ 

2. จ านวนต้นแบบฯ บริการเฉพาะโรค CP (เป้าหมายจ านวน 1 ต้นแบบ)  

ผลการด าเนินงานได้ จ านวน 1 ต้นแบบ 

3. ระดับความส าเร็จของการจัดท าคู่มอืการปฏิบัติงาน/คู่มือการให้บริการประชาชน (เป้าหมายระดับ 5)     

ผลการด าเนินงานได้ ระดับ 5 

4. มีแนวทางการดูแลผูป้่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่นเฉพาะโรค (เป้าหมาย 4 เรื่อง )  

ผลการด าเนนิงานได้ 4 เรื่อง 
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5. อัตราความก้าวหน้าพัฒนาการด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคมของเด็กออทิสติกตามเกณฑ์ TDSI 

(เป้าหมายร้อยละ 80 )  

ผลการด าเนนิงานได้ ร้อยละ 30.85 (ผลลดลงเนื่องจากเปลี่ยนเครื่องมือเป็น TEDA4I)  

6. อัตราความก้าวหน้าด้านกล้ามเนือ้มัดใหญ่ส าหรับเด็กสมองพิการ (เป้าหมายร้อยละ 60)   

ผลการด าเนินงานได้ ร้อยละ 76.60 

7. ร้อยละของผูป้่วย LD มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนดีขึน้ (เปา้หมายร้อยละ 80 )  

ผลการด าเนินงานได้ร้อยละ 90.90 

8. ร้อยละของผูป้่วย MR ได้รับการพัฒนาทักษะสังคม (เป้าหมายร้อยละ 70 )  

ผลการด าเนินงานได้ร้อยละ 89 

9. ระดับความส าเร็จของการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหา/พฤติกรรมเสี่ยงในโรงเรียนมัธยมศึกษาคู่

เครือขา่ย (เป้าหมายระดับ 5 )  

ผลการด าเนินงานได้ ระดับ 5 

10. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาหน่วยงานใหม้ีการจัดบริการแก่ผู้ป่วยรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน(3S)ทั้ง

ในจิตเวชทั่วไปและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นได้อย่างมคีุณภาพปลอดภัย (เป้าหมายระดับ 5 ) ผลการ

ด าเนนิงานได้ ระดับ 5 
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ผลการด าเนินงานยุทธศาสตร์ 

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครนิทร์  ปีงบประมาณ  2559 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

เสริมสรา้งศักยภาพของเขตบริการสุขภาพด้านการจัดบริการจติเวชเด็กและวัยรุ่น และพัฒนาการเด็ก 

 

เป้าหมาย 

 1. เขตบริการสุขภาพที่ 1 ระดับ รพช./ รพท./ รพศ. มีการจัดบริการจิตเวชเด็กและวัยรุ่นอย่างมี

คุณภาพได้มาตรฐาน 

 2. เขตบริการสุขภาพที่ 1 มีศักยภาพในการดูแลเด็กที่มีความบกพร่องทางสตปิัญญา/ Autistic/ ADHD/ 

พัฒนาการล่าช้า 

 

การด าเนินงานโครงการ 

1. โครงการวิจัยประสิทธิภาพของโปรแกรมฝึกอบรมผู้ดูแลเด็กในการดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้าและผู้

พิการในชุมชน 

 

ผลการด าเนินงานโครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ ได้ตอบสนองให้ยุทธศาสตร์บรรลุผลส าเร็จ  โดย

ประเมินจากตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้  ดังน้ี 

1. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาเครอืข่ายบริการสาธารณสุขให้มีบริการกระตุ้นพัฒนาการเด็ก

พัฒนาการล่าช้าด้วยเครื่องมอืสาธารณสุข (เป้าหมายระดับ  5)   

ผลการด าเนนิงานได้ ระดับ 5 

2. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพ

ให้มคีุณภาพมาตรฐาน (เป้าหมายระดับ  5)   

ผลการด าเนนิงานได้ระดับ 5 

3. ระดับความส าเร็จของการพัฒนา รพช./รพท./รพศ. ให้มีระบบการเฝ้าระวังปัญหาพฤติกรรม

อารมณ/์การเรยีนรู้ในเด็กวัยเรียนรว่มกับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  

(เป้าหมายระดับ  5)   

ผลการด าเนนิงานได้ระดับ 5 

4. จ านวนเขตบริการสุขภาพที่ ให้บริการเด็กกลุ่มเสี่ยงตามแนวทางการดูแลเด็กกลุ่มเสี่ยง 

(LCDIP)ได้มาตรฐานตามก าหนด (เป้าหมาย 1 เขตบริการ)   

ผลการด าเนนิงานได้ 3 เขตบริการ 
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ผลการด าเนินงานยุทธศาสตร์ 

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครนิทร์  ปีงบประมาณ  2558 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและสมรรถนะบุคลากร 

เป้าหมาย 

1. มโีครงสร้างองค์กรที่สอดคล้องกับนโยบายกรมฯ และสามารถด าเนินงานได้ 

     1.1 มีการจัดตัง้ศูนย์การเรียนรูก้ารประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด – 5 ปี   

     1.2 มกีารจัดตั้งศูนย์การวินิจฉัย และบ าบัดรักษาโรคออทิสตกิครบวงจร 

  1.3 ศูนย์การบ าบัดแบบบูรณาการโดยละครบ าบัด ดนตรี และศลิปะบ าบัด  

 (Interact Center Thailand) 

      1.4 มีศูนย์วิจัย 

     1.5 มีศูนย์ฝกึอบรม 

 2. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้ด าเนินงานได้อย่างมคีุณภาพและมีความสุขในการท างาน 

 3. พัฒนาฐานข้อมูล 

3.1 มีฐานข้อมูลเพียงพอต่อการด าเนินงาน 

3.2 ฐานขอ้มูลมีความเชื่อมโยงกับพื้นที่เขตบริการสุขภาพ 

3.3 ระบบ IT มีความเสถียร 

4. พัฒนาระบบบริหารองค์กร 

4.1 ระบบบริหารจัดการมคีุณภาพโปร่งใสตรวจสอบได้ 

4.2 องค์กรรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 

ผลการด าเนินงานโครงการ 

1. โครงการอบรม CPRและIC 

2. โครงการพัฒนาคุณภาพสถานบริการเพื่อธ ารงรักษากระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA 

3. โครงการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพของหน่วยงานตามาตรฐาน ISO:2008 

4. โครงการให้ความรูแ้ก่บุคลากรสถาบันฯและเครอืข่าย(วิชาการและJournal) 

5. โครงการให้ความรูแ้ก่บุคลากรสถาบันฯและเครขื่ายโดยวิธีศกึษาดูงาน 

6. โครงการพัฒนาสมรรถนะพยาบาล 

7. กิจกรรมเพื่อเชื่อความสัมพันธ์ของเจา้หน้าที่ 

8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูความรู้และแผนป้องกันระงับอัคคีภัย 
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9. โครงการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ 

10. โครงการประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

11. โครงการฝกึอบรมศกึษาดูงานดนตรี ละคร และศลิปะบ าบัด 

12. โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรสถาบันฯ 

13. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการปรับแผนปฏิบัติการของสถาบันฯ ประจ าปี 2559  

 

ผลการด าเนินงานโครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ ได้ตอบสนองให้ยุทธศาสตร์บรรลุผลส าเร็จ   

โดยประเมินจากตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้  ดังน้ี 

1. ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงนิงบประมาณรายจา่ยงบด าเนินงาน (เป้าหมายร้อยละ 97)   

ผลการด าเนินงานได้ร้อยละ 100 

2. ร้อยละของผลการด าเนินกิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดในแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน  

(เป้าหมายร้อยละ 90)  

ผลการด าเนินงานได้ร้อยละ 100 

3. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสว่นราชการ 

หนว่ยงาน  (เป้าหมายระดับ 5)  

ผลการด าเนินงานได้ระดับ 5 

4. คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการด าเนินงานเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการบริหารทรัพยากร

บุคคลของหน่วยงาน (HR Scorecard) (เป้าหมายระดับ 5)  

ผลการด าเนินงานได้ระดับ 5 

5. มีศูนย์การเรียนรู้การประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด – 5 ปี (เป้าหมาย 1 ศูนย์) ผล

การด าเนินงานได้ 1 ศูนย์ 

6. มีศูนย์การวินิจฉัย และบ าบัดรักษาโรคออทิสตกิครบวงจร (เป้าหมาย 1 ศูนย์)  

ผลการด าเนินงานได้ 1 ศูนย์ 

7. มีศูนย์การบ าบัดแบบบูรณาการโดยละครบ าบัด ดนตรีบ าบัดและศลิปบ าบัด (เป้าหมาย 1 ศูนย์) ผล

การด าเนินงานได้ 1 ศูนย์ 

8. มีศูนย์วิจัย (เป้าหมาย 1 ศูนย์)  

ผลการด าเนินงานได้ 1 ศูนย์ 

9. มีศูนย์ฝึกอบรม (เป้าหมาย 1 ศูนย์)  

ผลการด าเนินงานได้ 1 ศูนย์ 
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10. ร้อยละของการผา่นเกณฑค์ุณภาพการบริหารจัดการด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 

(เป้าหมายร้อยละ 90)  

ผลการด าเนินงานได้ร้อยละ 97.90 

11. ร้อยละของประสิทธิภาพในการจัดสง่ข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพเข้าสู่ระบบ Data Center 

ผูป้่วยจิตเวชของกรมสุขภาพจติ (เป้าหมายร้อยละ 80)  

ผลการด าเนินงานได้ร้อยละ 81.25 

12. มีฐานข้อมูลจิตเวชเด็กและวัยรุ่น(4 โรค) ในเขตบริการสุขภาพที่ 1 (เป้าหมาย 1 เขตบริการสุขภาพ) 

 ผลการด าเนนิงานได้ 1 เขตบริการสุขภาพ 

13. ระดับคุณภาพของการบริการจัดการระบบฐานข้อมูล (เป้าหมายระดับ 5)  

ผลการด าเนินงานได้ระดับ 5 
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ผลการปฏิบัติราชการภายใต ้

แผนปฏิบัติงานประจ าปี 2559 
 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

 

ผลการปฏิบัติราชการภายใต้แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 2559 

ผลการบริการสุขภาพจติและพัฒนาการเด็ก 
 

งาน/กิจกรรม หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

งานบรกิารผู้ป่วยนอก 

ผูป้่วยนอกรับการรักษา 

   -ผูป้่วยนอกเก่า 

   -ผูป้่วยนอกใหม่ 

   -จ านวนผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อวัน 

   -ผูป้่วยรับบริการรักษานอกเวลาราชการ 

   -การรับผูป้่วยนอกเพื่อรับการรักษาต่อ (Refer) 

   -ผูป้่วยมีใบ Refer และผู้ป่วยรับ   Refer ซ้ า 

   -ผูป้่วยฉุกเฉิน 

   -ผูป้่วยตามโครงการประกันสุขภาพ 

งานบรกิารผู้ป่วยใน         

   -ยอดยกมาเดือนที่แล้ว       

   -ผูป้่วยที่แพทย์รับไว้รักษา                      

   -รับครั้งแรก                         

   -รับครั้งรอง  

   -จ านวนวันผูป้่วยจ าหน่าย         

   -จ านวนผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาล 

จ านวนผูป้่วยจ าหนา่ย      

   -จ านวนผู้ป่วยถึงแก่กรรม 

   -จ านวนผู้ป่วยระบบส่งต่อ 

จ านวนผูป้่วยที่จ าหน่ายโดยสาเหตุการ Refer 

   -เพื่อไปโรงพยาบาลทางกาย 

    -เพือ่ไปโรงพยาบาลทางจติเวช 

    -เพื่อไปรักษาใกล้บ้าน 

 

ครั้ง 

ครั้ง 

คน 

ครั้ง 

ครั้ง 

ครั้ง 

ครั้ง 

ครั้ง 

ครั้ง 

 

คน 

ครั้ง 

ครั้ง 

ครั้ง 

วัน 

วัน 

ครั้ง 

ราย 

ราย 

ครั้ง 

ครั้ง 

ครั้ง 

ครั้ง 

 
42,840 

39,207 

3,633 

117.36 

13,882 

38,869 

28,908 

0 

6,518 

 

1,400 

2,832 

425 

2,407 

24,581 

36,531 

2,821 

0 

0 

0 

3 

0 

0 

 

 
46,562 

43,378 

3,184 

127.56 

14,598 

43,671 

44,252 

0 

1,432 

 

1,355 

3,133 

479 

2,654 

26,810 

40,110 

3,217 

0 

0 

9 

5 

0 

4 

 

 

51,487 

48,215 

3,272 

97.76 

7,084 

49,015 

47,608 

0 

1,595 

 

1,135 

2,873 

444 

2,429 

24,769 

35,681 

2,886 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
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ตารางที่ 1 จ านวนผู้ป่วยนอกที่มารับบริการที่สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 

              ประจ าปีงบประมาณ 2559 จ าแนกตาม 10 โรคแรก  

ล าดับ รหัสโรค ชื่อโรค 
จ านวน 

(ราย) 
ร้อยละ 

1 F840 Childhood autism 12,643 34.42 

2 F900 Disturbance of activeity and attention  7,586 20.65 

3 G800 Spastic cerebral palsy 4,013 10.92 

4 G809 Infatile cerebral palsy,unspecified 2,842 7.74 

5 F83 Mixed specific developmental disoders 2,739 7.46 

6 F813 Mixed disorder of scholastic skills 2,666 7.26 

7 F798 Unspec mental retardation 1,667 4.54 

8 Q900 Trisomy 21 ,meiotic nondisjunction 1,332 3.63 

9 G403 Generalixed idiopathic epilepsy and epileptic syndromes 805 2.19 

10 Q871 Congenital malformation syndromes predominantly 

associated with short stature 
442 1.20 

  

Total 36,735 100.00 

 

จากตารางที่ 1 พบว่าผูป้่วยนอกที่มารับบริการที่สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์  ประจ าปีงบ  ประมาณ 

2559 จ าแนกตามโรคแรกที่ได้รับการวินจิฉัยจากแพทย์ มากที่สุดคือ Childhood autism (F840) คิดเป็นรอ้ย

ละ 34.42 รองลงมาได้แก่โรคสมาธิสั้น (F900)  คิดเป็นร้อยละ 20.65    อันดับสามได้แก่ โรคสมองพิการ  

(G800) คิดเป็นรอ้ยละ 10.92 
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ตารางที่ 2  จ านวนผูป้่วยในที่มารับบริการที่สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 

                ประจ าปีงบประมาณ 2559 จ าแนกตาม 10 อันดับโรคแรกผูป้่วยเด็กที่รับไว ้ 

 

ล าดับ

ที่ 
รหัสโรค ชื่อโรค 

จ านวน 

(ราย) 
ร้อยละ 

1 F840 Childhood autism 1,117 72.44 

2 G809 Infatile cerebral palsy,unspecified 211 13.68 

3 F83 Delayed Development 137 8.88 

4 Q900 Down ’s Syndrome 42 2.72 

5 F801 Delayed Speech 16 1.04 

6 F798 Unspec mental retardation 15 0.97 

7 F819 Learning Disorder 11 0.06 

8 F900 Disturbance of activeity and attention  1 0.06 

9 Q871 Piere Robin Syndrome 1 0.06 

10 F918 Conduct disorder 1 0.06 

Total 1,542 100 

 

จากตารางที่ 2  พบว่าผูป้่วยในที่รับไว้ ที่สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ประจ าปีงบประมาณ 2559 

จ าแนกตามโรคแรกที่ได้รับการวินจิฉัยจากแพทย์ มากที่สุดคือ  Childhood autism (F840) คิดเป็นรอ้ยละ  

72.44  รองลงมาได้แก่โรคสมองพิการ (G809) คิดเป็นรอ้ยละ 13.68   อันดับสามได้แก่  พัฒนาการล่าช้า 

(F83) คิดเป็นรอ้ยละ 8.88 
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 ตารางที่  3  ข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยในที่สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ประจ าปี 

                    งบประมาณ 2559 

รายการ หน่วย จ านวน 

จ านวนเตียงทั้งหมด  (Hospital Bed) เตียง 60 

จ านวนผูป้่วยรับไว้รักษา ราย 2,873 

     ครั้งแรก คน 444 

     ครั้งรอง ราย 2,429 

จ านวนผูป้่วยรับไว้รักษาแยกตามเพศ ราย 2,873 

     ชาย ราย 1,265 

     หญิง ราย 1,608 

ผูป้่วยจ าหน่าย ราย 2,886 

     ชาย ราย 1,248 

     หญิง ราย 1,638 

จ านวนวันผูป้่วยใน  (Patient Day) วัน 35,681 

จ านวนวันผูป้่วยในจ าหน่าย (Discharge Patient Day) วัน 24,769 

อัตราการครองเตียง (Bed Occupancy Rate) เปอร์เซ็นต์ 172.37 

อัตราผูป้่วยต่อเตียง (Turn Over of Bed) ราย 9.27 

ผูป้่วยในเฉลี่ยต่อวัน ราย 103.42 

จ านวนวันนอนเฉลี่ยต่อคน วัน 9.27 

จ านวนผูป้่วยในทั้งหมด ราย 4,008 

 

จากตารางที่ 3  งานบริการผู้ป่วยในรับผู้ป่วยไว้รักษาในโรงพยาบาลทั้งสิ้น 2,873  ราย  เป็นผูป้่วยนอน

โรงพยาบาลครั้งแรก 444 คน รับไว้ครั้งรอง 2,429 ราย เป็นเพศชาย  1,265  ราย เพศหญิง 1,608  ราย 

ส่วนผู้ป่วยจ าหนา่ยมีทั้งสิน้ 2,886 ราย  เพศชาย 1,248  ราย เพศหญิง 1,638  ราย  จ านวนวันนอนเฉลี่ย

ต่อคน 9.27 วัน อัตราการครองเตยีงคิดเป็น 172.37  เปอร์เซ็นต์ มีผู้ป่วยเฉลี่ยต่อวัน 103.42 ราย 
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ผลการด าเนินงานส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 

การด าเนินงานส่งเสริมพัฒนาการเด็กของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์เป็นงานบ าบัดรักษา

และบริการเฉพาะทางส าหรับเด็กที่มพีัฒนาการล่าช้า โดยมีกิจกรรม 5 กิจกรรม ระหว่างปีงบประมาณ 

2557 – 2559 ดังนี้ 
 

กิจกรรม หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

2557 2558 2559 

1.ตรวจวินิจฉัยและประเมิน

พัฒนาการ 

ราย 15,309 

 

21,281 28,656 

2.ส่งเสริมพัฒนาการ 

     -  รายบุคคล 

     -  รายกลุ่ม 

 

ราย 

ครั้ง/ราย 

 

33,489 

1,997 / 

13,447 

 

35,506 

1,892/18,234 

 

51,393 

4,017/8,67 

3.ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ครอบครัว

ในเรื่องพัฒนาการของเด็ก 

ครั้ง / ราย 13,091/27,96

6 

21,272/32,99

4 

26,172/27,984 

4.การใหค้วามรู ้ 

ด้านส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 

ครั้ง / ราย 4,771 / 12,515 3,641/19,659 7,188/8,384 

5.การประสานกับชุมชน / องค์กรที่

เกี่ยวข้องในเรื่องของ 

การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 

ครั้ง / ราย 371 / 393 

 

453/453 608/608 

 

ที่มา : ข้อมูลรายงาน สจ.รง. 201-1  สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 
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ผลการด าเนินงานการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจ าแนกเป็นการให้บรกิารฟื้นฟูสมรรถภาพ 

ด้านต่าง ๆ ดังน้ี 

งานฟื้นฟูสมรรถภาพ หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

2557 2558 2559 

1.การประเมนิสมรรถภาพ ครั้ง/ราย 17,191 / 17,191 17,941 / 17,941 39,611/39,611 

2.ทางการแพทย์ รวม 17,347/ 17,347 24,85 /24,850 51,861/51,861 

- อาชีวะบ าบัด 

- กายภาพบ าบัด 

- อรรถบ าบัด 

- ดนตรีบ าบัด 

ครั้ง/ราย 

ครั้ง/ราย 

ครั้ง/ราย 

ครั้ง/ราย 

10,605 /10,605 

5,586 /5,586 

2,570 / 2,570 

3,272 / 3,272 

14,178 / 14,178 

8,885 / 8,885 

2,813 /2,813 

9,273/9273 

15,674/15,674 

9,121/9121 

3,792/3,792 

4,998/4,998 

3.ทางสังคม รวม 659/31,759 355 / 19,041 0/0 

- บันเทิงบ าบัด 

- ศลิปกรรมบ าบัด 

- ทักษะการดูแลตนเอง 

- ทักษะทางสังคม 

- ทักษะการใชชี้วติในชุมชน 

ครั้ง/ราย 

ครั้ง/ราย 

ครั้ง/ราย 

ครั้ง/ราย 

ครั้ง/ราย 

09/ 11,710 

46 / 519 

239 / 2,417 

365/17,113 

0/0 

314/15,513 

81/1,959 

241/2,736 

355/19,041 

0/0 

446/23,181 

37 / 545 

400/4,637 

608/34843 

0/0 

4.ทางการศกึษา รวม 10,590 /11,869 12,099/12,819 30,915/31775 

- การศกึษาพิเศษ 

- การส่งเสริมการศกึษา 

- ดนตรีบ าบัด 

ครั้ง/ราย 

ครั้ง/ราย 

ครั้ง/ราย 

10,590 /11,869 

0/0 

0/0 

11,977/12,892 

0/0 

0/0 

30,915/31775 

0/0 

0/0 

5.ทางอาชีพ รวม 826/999 160/1,017 127/844 

-อุตสาหกรรม/หัถตกรรม/                    

การฝึกอาชีพ 

- อาชีพอื่น ๆ   

- กลุ่มบ าบัดอื่นๆ 

ครั้ง/ราย 

 

ครั้ง/ราย 

ครั้ง/ราย 

530 /530 

 

296/469 

0/0 

43 / 269 

 

117 / 748 

0/0 

0/0 

 

127/844 

0/0 

6.การฟื้นฟูผูป้่วยในชุมชน ครั้ง/ราย 4/4 7/7 9/9 

7.ติดตามเยี่ยมบ้านหลัง

จ าหน่าย 

ครั้ง/ราย 1/2 7/7 9/9 
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ผลการให้บริการคลินิกคลายเครียด 

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครนิทร์ 

 

 ปีงบประมาณ 2559 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ โดยกลุ่มงานจติวิทยาได้ให้บริการคลินิก

คลายเครียด สรุปผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. จ านวนผูม้ารับบริการ 

ตารางแสดงจ านวนและร้อยละผู้มารับบริการคลินิกคลายเครียดจ าแนกตามเพศ 

 

เพศ 
ผู้มารับบริการคลินิกคลายเครียด 

จ านวน (ราย) ร้อยละ 

ชาย 731 80.50 

หญิง 177 19.50 

รวม 908 100.00 

 

2. ลักษณะปัญหาของผู้มารับบริการ 

ตารางแสดงลักษณะปัญหาของผู้มารับบริการ 

ลักษณะปัญหาท่ีรับบริการ 
การให้บรกิารคลินิกคลายเครียด 

จ านวน (ครั้ง) ร้อยละ 

1. ปัญหาด้านครอบครัว 108 11.89 

2. ปัญหาการเจ็บป่วย 0 0 

3. ปัญหาการปรับตัว 666 73.35 

4. ปัญหาด้านการเรียน 24 2.64 

5. ปัญหาปัญหาการท างาน 0 0 

6.ปัญหาดา้นเศรษฐกิจ 0 0.11 

6. ปัญหาปัญหาการฆ่าตัวตาย 1 12.00 

7. ปัญหาสุขภาพจิตอื่นๆ 109 12.00 

รวม 908 100.00 
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3. ประเภทของการให้บริการ 

    ตารางแสดงจ านวนและร้อยละของผูร้ับบริการคลินิกคลายเครียดจ าแนกตามการให้บริการ 

ประเภทของการให้บรกิาร 
การให้บรกิารคลินิกคลายเครียด 

จ านวน (ครั้ง) ร้อยละ 

1. จติบ าบัด 82 9.03 

2. อื่น ๆ (Play Therapy , NLP) 826 90.97 

รวม 908 100.00 

 

จากตารางน าเสนอด้านบนพบว่า ปีงบประมาณ 2559  ผู้มารับบริการคลินิกคลายเครียดของสถาบัน

พัฒนาการเด็กราชนครินทร์มีจ านวนทั้งสิ้น 908 ราย  ส่วนมากเป็นเพศชาย   เมื่อพิจารณาลักษณะของ

ปัญหาของผู้มารับบริการ พบว่า ส่วนมากผู้รับบริการมีปัญหาการปรับตัวคิดเป็นร้อยละ 73.35  รองลงมา

คือ ปัญหาสุขภาพจิตอื่นๆและปัญหาดา้นครอบครัว  คิดเป็นร้อยละ 12.00 และ 11.89 ตามล าดับ 

  การให้บริการคลินิกคลายเครียด ในปีงบประมาณ 2559 พบว่า ประเภทของการให้บริการ

ส่วนมากเป็นการให้บริการบ าบัดแบบเล่น ( Play Therapy) และ NLP  คิดเป็นร้อยละ  90.97  รองลงมาคือ 

จติบ าบัด คิดเป็นรอ้ยละ 9.03  
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กลุ่มพัฒนาสุขภาพจิตชุมชน 

งานสุขภาพจิตชุมชน 
 

กิจกรรม หน่วยนับ 
ผลการด าเนินงาน 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

การให้บรกิารสุขภาพจติในชุมชน     

ให้ความรู้สุขภาพจติแก่ประชาชนทั่วไป ครั้ง / ราย 17 / 629 21/614 19/1,442 

ให้ความรู้แก่กลุ่มเสี่ยง ครั้ง / ราย 15 / 610 12/659 48/1,238 

ให้บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต     

-  รายบุคคล ราย 123 231 609 

-  รายกลุ่ม ครั้ง / ราย 5 / 93 8/368 48/1,138 

ให้บริการตรวจรักษาผูม้ีปัญหาสุขภาพจิตผู้ป่วยจิตเวช ครั้ง / ราย 1/ / 303 25/657 16/972 

ติดตามดูแลผู้ป่วยในชุมชน ราย 8 / 40 14/138 6/9 

การออกหน่วยบริการสุขภาพจิตในชุมชน ครั้ง / ราย 30 / 264 38/674 13/988 

ติดตอ่ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้ง 461 / 36 231/183 240/148 

จัดประชุมเครอืข่าย ครั้ง 6 2 77 
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กลุ่มบรกิารทางการแพทย์ 

กิจกรรม หน่วยนับ 
ผลการด าเนินงาน 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

งานบรกิารผู้ป่วยนอก     

-  ผูป้่วยนอกใหม่ คน 3,633 3,184 3,272 

-  ผูป้่วยนอกเก่า ครั้ง 39,207 43,378 48,215 

-  ผูป้่วยพบแพทย์ ครั้ง 31,636 32,693 47,195 

 ผูป้่วยรับบริการรักษานอกเวลาราชการ ครั้ง 13,882 14,598 7,084 

การส่งผูป้่วยกลับเพื่อรับการรักษาต่อ (Refer) ครั้ง 0 0 0 

การรับผูป้่วยนอกเพื่อตรวจรักษาต่อ (Refer) ครั้ง 38,869 43,487 49,015 

-  ผูป้่วยมีใบ Referและผูป้่วยรับ Refer ซ้ า ครั้ง 32,868 37,926 47,608 

-  ผูป้่วยฉุกเฉิน ครั้ง 0 0 0 

-  ผูป้่วยตามโครงการประกันสุขภาพ ครั้ง 6,518 1,432 1,595 

ระบบโครงการคลินิกพิเศษ     

-คลินิกส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ครั้ง 6,461 5,442 2,167 

-คลินิกให้บริการปรึกษา  ราย 0 0 154 

-คลินิกคลายเครียด ครั้ง 767 1,064 908 

-การให้บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตทางโทรศัพท์ ครั้ง 1,271 1,266 0 

-คลินิกการวินิจฉัยออทิสติกด้วย  ADOS ครั้ง 85 115 102 

-คลินิกบูรณาการประสาทสัมผัส  ครั้ง 916 1,111 1,695 

-คลินิกกายภาพบ าบัดส าหรับผู้มีปัญหากล้ามเนือ้  ครั้ง 0 0 80 

-คลนิิกฝังเข็ม ครั้ง 1,332 768 762 

-คลินิกดนตรบี าบัด ครั้ง 3,272 9,273 4,998 

-คลินิกดนตรบี าบัด  0 0 2,297 

-คลินิกศลิปะบ าบัด  0 0 5,499 

-คลินิกอาชาบ าบัด ครั้ง 895 632 797 

-คลินิกประเมินพัฒนาการ ครั้ง 1,747 2,713 2,963 

-คลินิก LD ครั้ง 146 388 575 

-คลินิก Floortime ราย 0 1,540 917 

-คลินิกแพทย์แผนไทย ราย 0 0 1,705 
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กลุ่มบรกิารทางการแพทย์ 

กิจกรรม หน่วยนับ 
ผลการด าเนินงาน 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

งานบรกิารผู้ป่วยนอก     

งานบ าบดัรักษาและบรกิารเฉพาะทางงานจิตเวชเด็กและวยัรุน่    

-  การให้บริการปรึกษา ราย 298 1,069 2,585 

-  พฤติกรรมบ าบัด ครั้ง/ราย 
2,124 / 

2,200 

1,787 /  

2,942 

2,816 / 

2,845 

-  ฝกึทักษะพิเศษ ครั้ง/ราย 1/1 0/0 0/0 

-  จติบ าบัดรายบุคคล ราย 168 / 501 1,069 757/757 

-  กลุ่มจติบ าบัด ครั้ง/ราย 0/0 0/0 0/0 

-  ครอบครัวบ าบัด ครั้ง/ราย 276/771 218/471 139/336 

งานบรกิารผู้ป่วยใน     

ผูป้่วยรับไว้รักษา ครั้ง 2,832 3,133 2,873 

-  รับครั้งแรก คน 425 479 444 

-  รับครั้งรอง ครั้ง 2,407 2,654 2,429 

-  จ านวนวันผู้ป่วยจ าหน่าย วัน 24,581 26,810 24,769 

-  จ านวนวันผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาล วัน 36,531 40,110 35,681 

จ านวนผูป้่วยจ าหนา่ย ครั้ง 2,821 3,217 2,886 

จ านวนผูป้่วยที่จ าหน่ายโดยสาเหตุการ Refer ครั้ง - 9 1 

งานการพยาบาลจติเวชและประสาทวิทยา     

ประเมินภาวะสุขภาพเพื่อการวินิจฉัยทางการพยาบาล ราย 19,391 17,356 20,601 

การคัดกรองผูป้่วยเพื่อใหบ้ริการรักษาตาม

ประเภทผู้ป่วย 
    

-  วิกฤต ราย 6,761 4,504 5,068 

-  ฉุกเฉิน ราย 452 9 0 

-  แรกรับ ราย 7,289 7,562 10,162 

-  เร่งรัดบ าบัด ราย 6,025 3,840 3,295 
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กลุ่มบรกิารทางการแพทย์ 

กิจกรรม หน่วยนับ 
ผลการด าเนินงาน 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

งานบรกิารผู้ป่วยใน     

- บ าบัดระยะยาว ราย 3,365 2,389 2,076 

การรักษาทางกาย ครั้ง/ราย 2,452/1,854 1,659/10,506 1,692/21,307 

การปฏิบัติเพื่อการบ าบัดทางจติ     

-รายกลุ่ม ครั้ง/ราย 0/0 20/152 8/75 

- ประสานกับชุมชนองค์กรที่เกี่ยวข้อง ครั้ง/ราย 28 / 363 0/0 0/0 

ทันตกรรม     

งานบริการผู้ป่วยในทันตกรรม ราย/งาน 575 / 989 400/742 433/873 

งานบริการผู้ป่วยนอกทันตกรรม ราย/งาน 1,047 / 2,005 754/1,506 823/1,927 

งานส่งเสริมและป้องกัน คน/ครั้ง 1,622/2,994 1,154/2,248 1,234/2,813 

จติวิทยา     

- ตรวจเชาว์ปัญญา ราย 2,093 1,101 1,238 

- ตรวจบุคลิกภาพ ราย 15 82 5 

- ตรวจพัฒนาการ ราย 6 201 67 

-  ตรวจประสาทจิตวิทยา ราย 1 37 2 

-  อื่น ๆ ราย 455 434 424 
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กลุ่มบรกิารทางการแพทย์ 

กิจกรรม หน่วยนับ 
ผลการด าเนินงาน 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

งานนิติจติเวช     

- การให้ค าปรึกษาทางนติิจิตเวช ราย 15 19 33 

- งานตรวจวินิจฉัย ราย 14 18 33 

- ประชุมทีม ครั้ง/ราย 13 / 15 19/19 13/41 

- สรุปรายงานจากทีม ราย 14 15 26 

- การให้ความเห็นหรอืการออกใหร้ับรอง ราย 7 3/14 1/8 

งานสังคมสงเคราะห์จติเวช     

งานตรวจวินิจฉัยทางสังคมสงเคราะห์จิตเวช  

มีปัญหาทางสังคม 
    

1.  ปัญหาสถานการณ์ของตัวบุคคลที่เป็น 

     อุปสรรคต่อการดูแลสุขภาพ 
ราย 0 12 0 

2.  ปัญหาเกี่ยวกับการศกึษา ราย 1,218 1,202 305 

3.  ปัญหาการเงิน ราย 131 30 125 

4. ปัญหาเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยหรือคนทุพล

ภาพภายในครอบครัว 
ราย 215 12 211 

5.  ปัญหาทางสังคมจติใจ ราย 110 54 25 

6.  ความแตกแยกในครอบครัว ราย 74 138 0 

7.  ปัญหาระหว่างพ่อ แม ่ลูก ราย 169 30 123 

8.  ปัญหาอื่น ๆ ราย 154 66 0 

งานบ าบัดทางสังคมสงเคราะห์จติเวช     

รายบุคคล     

-  ผูป้่วย ราย 325 72/231 202 

-  ญาติ ราย 148 57 104 
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 กลุ่มบริการทางการแพทย์ 

กิจกรรม หน่วยนับ 
ผลการด าเนินงาน 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

การปฏิบัติเพื่อการบ าบัดทางจติ     

-  รายกลุ่ม ครั้ง/ราย 18/66 2/3 92 

-  ครอบครัว / คู่สมรส ครั้ง/ราย 19/73 51/57 0 

งานสังคมสงเคราะห์จติเวชชุมชนด้านการ

บ าบัดรักษาฟื้นฟูชุมชน 
    

- การเตรียมครอบครัว,ชุมชนก่อนจ าหน่ายผู้ป่วย ครั้ง/ราย 17/17 17/17 2/21 

- การบ าบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน ครั้ง/ราย 0 2/2 4/16 

-ด้านป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและโรคทางจิตเวชใน

กลุ่มเสี่ยง 
ครั้ง/ราย 3/215 6/71 5/131 

ด้านส่งเสริมสุขภาพจิตในชุมชน ครั้ง/ราย 1/1 3/3 5/278 

งานจัดการทรัพยากรสังคมและการพิทักษ์สิทธิ์     

- การจัดการทรัพยากรทางสังคม ครั้ง/ราย 284/367 220/286 121/499 

- การพิทักษ์สทิธิ์ / การสบืพยานเด็ก ราย 33/246 12/231 63/344 

     

งานส่งเสริมพัฒนาการ     

ตรวจวินิจฉัย ประเมินพัฒนาการ ราย 15,309 21,281 28,656 

ส่งเสริมพัฒนาการรายบุคคล ครั้ง/คน 33,489 35,506 51,393 

ส่งเสริมพัฒนาการรายกลุ่ม ครั้ง/คน 1,997/13,447 1,892/18,234 4,071/8,267 

ให้ค าปรึกษาแนะน า ครั้ง 13,091 21,272 26,617 

ให้ความรู้ ครั้ง 4,771 3,641 7,188 

ประสานชุมชน ครั้ง/ราย 371/393 453/571 608/608 

ให้การปรึกษารายบุคคล ราย 0 2,955 3,498 

     

งานประสาทวทิยา     

-งานกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตในสมอง(HEG) ราย 190 177 147 

-งานฝังเข็ม ราย 1,332 848 762 
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กลุ่มบริการทางการแพทย์ 

กิจกรรม หน่วยนับ 
ผลการด าเนินงาน 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

งานเภสัชกรรม     

 ผูป้่วยนอก ใบสั่งยา 10,762 12,036 10,921 

 จ านวน(ขนาน) 14,963 18,556 20,147 

 มูลค่า(บาท) 24,175,107 18,611,859 19,601,867 

 ผูป้่วยใน       

- รายบุคคล ใบสั่งยา 2,005 2,290 2,179 

 จ านวน(ขนาน) 2,756 3,547 4,003 

 มูลค่า(บาท) 725,200 934,765 649,349 

งานบรบิาลทางเภสัชกรรม     

การให้ค าปรึกษาด้านยาแก่ผูป้่วย     

-  ผูป้่วยนอก ราย 1,801 1,620 1,809 

-  ผูป้่วยใน ราย 658 743 715 

อาการอันไม่พึงประสงค์จากการใชย้า (ADR) ราย 107 132 126 

การตดิตามปัญหาจากการใชย้าในผูป้่วยเฉพาะ

ราย (DRP) 
    

-  Medication error ครั้ง 0 0 0 

แบ่งบรรจุยา (Prepack)     

-  ยาเม็ด เม็ด /Pack 
237,200 / 

6,370 

380,500/ 

5,000 

442,500/ 

4,950 

บริการข้อมูลข่าวสารด้านยา     

-  ตอบค าถาม/ปัญหาบุคลากรทางการแพทย์/

ประชาชน 
ครั้ง 646 424 420 

-  เผยแพร่/ให้ความรู้เกี่ยวกับยาแก่ผู้ป่วยและ

ประชาชนโดยแผน่พับ 
เรื่อง/แผน่ 36 / 2,753 33/2,851 795 
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กลุ่มบรกิารทางการแพทย์ 

กิจกรรม หน่วยนับ 
ผลการด าเนินงาน 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

งานห้องสมุดของเล่น     

ผูร้ับบริการหอ้งสมุดของเล่น     

- ผูร้ับบริการรายเก่า ราย 2,789 2,655 6,388 

- ผูร้ับบรกิารรายใหม่ คน 1,612 1,523 1,082 

- สมัครสมาชิกใหม ่ คน 161 174 330 

- ใช้สื่ออุปกรณ์ในการส่งเสริมพัฒนาการ ราย 0 4,044 7,295 

- ค้นคว้าสื่ออุปกรณ์/ของเล่น ราย 4,217 4,044 0 

- ยืมสื่ออุปกรณ์ ราย 526 380 697 

- คืนสื่ออุปกรณ์ ราย 1,116 312 578 
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ส่วนที่ 3 

รายงานการเงิน 
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รายงานการวิเคราะห์งบการเงนิงวดประจ าปงีบประมาณ 2559 

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร ์

จากการบันทึกบัญชใีนระบบเกณฑค์งค้างของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ประจ าปี

งบประมาณ 2559  สามารถวิเคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบได้ดังต่อไปนี้ 

1. วิเคราะห์งบแสดงฐานะทางการเงินของสถาบันฯ ประจ าปีงบประมาณ 2559 สรุปได้ดังน้ี 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ปี 2559 เพิ่มขึ้นกว่าปี 2558  เนื่องจากมีการรับเงินสนับสนุน

โครงการคัดกรอง เฝ้าระวัง และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ  5 รอบ 2 เมษายน 2558 

(ปีงบประมาณ 2559) จากส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช)  ซึ่งสิ้นสุดโครงการลงแล้วและมี

เงินโครงการฯ คงเหลือจ านวน 5,332,800 บาท  อยู่ระหว่างการพจิารณาด าเนนิงานในปีงบประมาณ 2560  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ปี 2559 ลดลงกว่าปี 2558  เนื่องมาจากการการเสื่อมราคาของสินทรัพย์ 

หนี้สินหมุนเวียน ปี 2559 เพิ่มขึ้นกว่าปี 2558  เนื่องจากมีเงินรับฝากสนับสนุนโครงการฯ จาก 

สปสช.  ที่มีสถานะเป็นหนี้สิน  โครงการสิ้นสุดลงแล้วและมีเงินโครงการฯ คงเหลือจ านวน 5,332,800 บาท  

อยู่ระหว่างการพจิารณาด าเนนิงานในปีงบประมาณ 2560 

2. วิเคราะห์งบรายได้และค่าใช้จ่ายของสถาบันฯ ประจ าปีงบประมาณ 2559 สรุปได้ดังน้ี 

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ ปี 2559 เพิ่มกว่าปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 70.4  เนื่องจากมี

การให้บริการและเพิ่มกิจกรรมการรักษาในพืน้ที่บริการของอาคารเทพรัตนราชสุดามาตั้งแตป่ี 2558 

รายได้จากการช่วยเหลือและบริจาค ปี 2559 ลดลงกว่าปี 2558  เนื่องจากในปี 2558 รับเงิน

สนับสนุนโครงการฯ จาก สปสช. เป็นรายได้  แต่ในปี 2559 ได้รับเงินสนับสนุนเช่นกันแต่บันทึกรายการ

รายรับดังกล่าวเป็นเงินรับฝาก จงึท าใหไ้ม่มรีายรับส่วนนี้ 

ค่าใช้จ่ายบุคลากร ปี 2559 เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 14.7   เนื่องจากมีการปรับเงินค่าจ้างของ

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ที่ค่าจ้างยังไม่ถึงขั้นต่ า ตามบัญชีค่าจ้างที่คณะกรรมการบริหารพนักงาน

กระทรวงสาธารณสุขก าหนด พ.ศ. 2559 

ค่าวัสดุ  ค่าใช้สอย และค่าสาธารณูปโภค ปี 2559 ลดลงกว่า ปี 2558 ร้อยละ 49.8 เนื่องมาจาก

ใน ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ที่รับสนับสนุนจาก สปสช. ส่วนปี 2559 ได้รับเงินสนับสนุนเช่นกันแต่

บันทึกรายการเป็นเงินรับฝากจึงท าใหไ้ม่มรีายจ่ายส่วนนี้ 

ค่าเสื่อมราคาและตัดจ าหน่ายปี 2559 เพิ่มขึ้นกว่าปี 2558 ร้อยละ 17.8  เนื่องจากการเสื่อมราคา

ของสนิทรัพย์ 
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3. วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินของสถาบันฯ ประจ าปีงบประมาณ 2559  สรุปได้ดังน้ี 

3.1 อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) สถาบันฯ มีสภาพคล่องทางการเงินที่ดีมีภาระ

หนี้สินต่ าเนื่องจากมีการช าระหนี้ตามก าหนดเวลาและไม่มีหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS มากนัก  มีสินทรัพย์

หมุนเวียนสูงกว่าหนี้สินหมุนเวียนถึง 10.56 เท่า  ถึงแม้จะลดลงกว่าปี 2558   เนื่องจากมีเงินรับฝาก

สนับสนุนโครงการฯ จาก สปสช. ที่มีสถานะเป็นหนี้สิน  ที่สิ้นสุดโครงการลงแล้วและมีเงินโครงการฯ 

คงเหลือจ านวน 5,332,800 บาท  ที่อยู่ระหว่างการพจิารณาด าเนนิงานในปีงบประมาณ 2560 

3.2 อัตราส่วนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต่อหนีส้ินหมุนเวียน ลดลงจากปี 2558 จากร้อยละ 

22.12 เป็น 6.37 ในปี 2559 เนื่องจากมีการรับฝากเงินสนับสนุนโครงการฯ จาก สปสช. คงเหลืออยู่ในส่วน

ของหนีส้ินหมุนเวียน 

3.3 เงนิทุนส ารองสุทธิ (Net Working Capital) สถาบันฯ มสีถานะทางการเงินที่มั่นคง มีเงินทุนส ารอง

สุทธิสูงขึ้นจากปี 2558 จาก 71,372,173.16 บาท เป็น 82,260,816.82 ล้านบาทในปี 2559 เนื่องจากมี

สินทรัพย์หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น 

3.4 รายได้สูง(ต่ า)กว่าค่าใช้จา่ยสุทธิ (Net Income) เป็นการบอกประสิทธิภาพในการด าเนินงาน โดย

ผลการด าเนนิงานของสถาบันฯ มีรายได้ต่ ากว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ จ านวน 258,720.35 บาท 

3.5 ทุนส ารองสุทธิ/รายได้สูงต่ ากว่าค่าใช้จ่ายสุทธิเฉลี่ย (NWC/ANI) ปีงบประมาณ 2559 ลดลงจาก

ปี 2558 เนื่องจากปี 2558 มีการรับเงินสนับสนุนโครงการฯ จาก สปสช.เป็นรายได้จึงท าให้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้น

กว่าปี 2559 
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(หน่วย:บาท)
หมายเหตุ 2559 2558

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมนุเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1 54,854,966.01          39,351,001.87
ลูกหนี้ระยะส้ัน 2 19,233,702.69          17,567,748.43
รายได้ค้างรับ -
เงินลงทุนระยะส้ัน 3 15,000,000.00          15,062,335.01
สินค้าและวัสดุคงเหลือ 1,777,432.24            1,169,937.90
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น -
รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 90,866,100.94 73,151,023.21

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน
ลูกหนี้ระยะยาว -
เงินลงทุนระยะยาว -
ทีดิ่น อาคารและอุปกรณ์ (สุทธ)ิ 207,800,871.24        218,829,785.62
สินทรัพย์โครงสร้างพืน้ฐาน (สุทธ)ิ -
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธ)ิ 10,251.23                30,584.56
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น -
รวมสินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 207,811,122.47 218,860,370.18

รวมสินทรัพย์ 298,677,223.41 292,011,393.39

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล = 18,889,340.69          17,255,877.43
ลูกหนี้เงินยืมใน - นอกงบประมาณ = 344,362.00              311,871.00
ทีดิ่นและอาคาร (สุทธ)ิ = 185,373,763.44        195,301,659.32
อุปกรณ์ (สุทธ)ิ = 22,427,107.80          23,528,126.30

สถาบันพัฒนาการเดก็ราชนครินทร์
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที ่ 30  กันยายน  2559  และ  2558
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(หน่วย:บาท)
หมายเหตุ 2559 2558

หน้ีสิน
หน้ีสินหมนุเวียน

เจ้าหนี้ระยะส้ัน 4 14,000.00                -
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 834,997.97              467,818.09
รายได้แผ่นดินรอน าส่งคลัง -
เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะส้ัน -
เงินรับฝากระยะส้ัน 6,320,026.15            794,551.96
เงินกู้ระยะส้ัน -
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 5 1,436,260.00            516,480.00
รวมหน้ีสินหมนุเวียน 8,605,284.12 1,778,850.05

หน้ีสินไมห่มนุเวียน
เจ้าหนี้ระยะยาว -
รายได้รอการรับรู้ระยะยาว 146,588.97              48,472.67
เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว 300,000.00              300,000.00
เงินรับฝากระยะยาว -
เงินกู้ระยะยาว -
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น -
รวมหน้ีสินไมห่มนุเวียน 446,588.97 348,472.67
รวมหน้ีสิน 9,051,873.09 2,127,322.72

สินทรัพย์สุทธิ 289,625,350.32 289,884,070.67

สินทรัพย์สุทธิ
ทุน 91,332,793.30          91,332,793.30
รายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 198,551,277.37        206,144,125.30
ก าไร/ขาดทุนทีย่ังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุน (258,720.35)              (7,592,847.93)           
รวมสินทรัพย์สุทธิ 289,625,350.32 289,884,070.67

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

สถาบันพัฒนาการเดก็ราชนครินทร์
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที ่ 30  กันยายน  2559  และ  2558
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(หน่วย:บาท)
หมายเหตุ 2559 2558

รายไดจ้ากการด าเนินงาน
รายไดจ้ากรัฐบาล

รายได้จากงบประมาณ 18,803,655.33 19,684,839.47
รายได้อื่น 0.00 -
รวมรายไดจ้ากรัฐบาล 18,803,655.33 19,684,839.47

รายไดจ้ากแหล่งอ่ืน
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 75,330,224.85 68,538,679.69
รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค 10,542,863.10 36,552,278.62
รายได้อื่น 6 2,356,346.96 1,304,720.06
รวมรายไดจ้ากแหล่งอ่ืน 88,229,434.91 106,395,678.37

รวมรายไดจ้ากการด าเนินงาน 107,033,090.24 126,080,517.84

ค่าใชจ้่ายจากการด าเนินงาน
ค่าใช้จ่ายบุคลากร 14,933,629.61 13,524,065.97
ค่าบ าเหน็จบ านาญ 269,312.50 428,304.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 4,604,387.33 5,307,478.50
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 685,275.19 844,099.81
ค่าวัสดุและค่าใช้สอย 7 47,684,258.32 72,566,297.62
ค่าสาธารณูปโภค 5,597,126.57 5,683,917.25
ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 19,082,157.61 18,380,373.41
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน -
ค่าใช้จ่ายอื่น 8 14,435,663.46 16,938,829.21
รวมค่าใชจ้่ายจากการด าเนินงาน 107,291,810.59 133,673,365.77

รายไดสู้ง (ต่ า) กว่าค่าใชจ้่ายจากการด าเนินงาน (258,720.35)        (7,592,847.93)     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

สถาบันพัฒนาการเดก็ราชนครินทร์
งบรายไดแ้ละค่าใชจ้่าย

ส าหรับปี สิ้นสุดวันที ่ 30  กันยายน  2559  และ  2558
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(หน่วย:บาท)
หมายเหตุ 2558

รายได/้ค่าใชจ้่ายทีไ่มเ่กิดจากการด าเนินงาน
ก าไร/ขาดทุนสุทธิจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ -
รายการอื่นๆ ทีไ่ม่เกิดจากการด าเนินงาน - -
รวมรายได/้ค่าใช้จ่ายทีไ่ม่เกิดจากการด าเนินงาน - -

รายไดสู้ง (ต่ า) กว่าค่าใชจ้่ายจากกิจกรรมตามปกติ (258,720.35)        (7,592,847.93)     
รายการพิเศษ
รายไดสู้ง (ต่ า) กว่าค่าใชจ้่ายสุทธิ (258,720.35)        (7,592,847.93)     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ส าหรับปี สิ้นสุดวันที ่ 30  กันยายน  2559  และ  2558

สถาบันพัฒนาการเดก็ราชนครินทร์
งบรายไดแ้ละค่าใชจ้่าย
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1. การวิเคราะห์การย่อส่วนตามแนวดิ่ง (Common  Size)  ของสถาบันพัฒนาการเดก็ราชนครินทร์

2559 2558 2559 2558
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมนุเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 54,854,966.01       39,351,001.9         18.37 13.48
สินค้าและวัสดุคงเหลือ 1,777,432.24         1,169,937.9          0.60 0.40
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 34,233,702.69       32,630,083.4         11.46 11.17
รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 90,866,100.9       73,151,023.2       30.4        25.1        

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน
ทีดิ่น อาคารและอุปกรณ์ (สุทธ)ิ 207,800,871.24     218,829,785.6       69.57 74.94
สินทรัพย์โครงสร้างพืน้ฐาน (สุทธ)ิ -                     
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธ)ิ 10,251.23             30,584.6              0.00 0.01
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น -                     
รวมสินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 207,811,122.5      218,860,370.2      69.6        74.9        
รวมสินทรัพย์ 298,677,223.4      292,011,393.4      100.0      100.0      

หน้ีสิน
หน้ีสินหมนุเวียน
เจ้าหนี้ 14,000.00             -                     0.00 0.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 834,997.97           467,818.1             0.29 0.16
เงินทดรองราชการรับจากคลัง -                     
เงินกู้ระยะส้ัน -                     
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 7,756,286.15         1,311,032.0          2.68 0.45
รวมหน้ีสินหมนุเวียน 8,605,284.1         1,778,850.1         2.97 0.6

หน้ีสินไมห่มนุเวียน
เงินทดรองราชการรับจากคลัง 300,000.00           300,000.0             0.10 0.10
เงินกู้ระยะยาว -                     0.00 0.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 146,588.97           48,472.7              0.05 0.02
รวมหน้ีสินไมห่มนุเวียน 446,589.0            348,472.7            0.15        0.12        
รวมหน้ีสิน 9,051,873.1         2,127,322.7         3.13        0.73        
สินทรัพย์สุทธิ 289,625,350.3      289,884,070.7      96.87      99.27      

วิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที ่ 30 กันยายน  2559 และ  2558

อัตราย่อส่วนตามแนวดิ่ง



65 

 

ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย และค่าสาธารณูปโภค 53,281,384.89    78,250,214.87   49.8 62.1
ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 19,082,157.61    18,380,373.41   17.8 14.6
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน 0.0 0.0
ค่าใช้จ่ายอื่น 14,435,663.46    16,938,829.2     13.5 13.4
รวมค่าใชจ้่ายจากการด าเนินงาน 107,291,810.6   133,673,365.8  100.2 106.0
รายไดสู้ง (ต่ า) กว่าค่าใชจ้่ายจากการด าเนินงาน (258,720.4)        (7,592,847.9)    (0.2) (6.0)
รายได/้ค่าใชจ้่ายทีไ่มเ่กิดจากการด าเนินงาน -                  -                 - -
รายไดสู้ง (ต่ า) กว่าค่าใชจ้่ายจากกิจกรรมปกติ (258,720.4)        (7,592,847.9)    (0.2) (6.0)
รายการพิเศษ -                  -                 - -
รายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายก่อนรายการรายได้แผ่นดิน (258,720.4)        (7,592,847.9)    (0.2) (6.0)
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ส่วนที่ 4 

ผลการด าเนินงานท่ีส าคัญ 
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ชื่อโครงการ   การพัฒนารูปแบบการดูแลเด็กโรคสมาธิสั้นแบบบูรณาการระหว่างบุคลากรทาง

    การแพทย์ ผูป้กครอง และครู ในเขตภาคเหนือ 

งบประมาณจาก   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)  

ระยะเวลาด าเนินงาน   วันที่ 1 ธันวาคม 2559 – 31 มกราคม 2560 

 

 การวิจัยในระยะที่ 1 ได้ด าเนินการขั้นต้นเพื่อศึกษาสถานการณ์ศักยภาพการให้บริการส าหรับเด็กโรค

สมาธิสั้นของโรงพยาบาลในเขตภาคเหนือ การด าเนินการรวบรวมองค์ความรู้จากผู้เช่ียวชาญและพัฒนา

หลักสูตรส าหรับบุคลากรทางการแพทย์ ครูโรงเรียนประถมศึกษา และผู้ปกครองเด็กวัยประถมศึกษา เพื่อ

พัฒนาความความรู้ ทัศนคติ และสามารถในการสังเกตอาการเบื้องต้น คัดรองด้วยเครื่องมือ SNAP-IV ที่ได้

มาตรฐาน รวมถึงการดูแลการใช้ยารักษาโรคสมาธิสั้นในกรณีที่เด็กจ าเป็นต้องใช้ยา การพัฒนาหลักสูตร 

รวมถึงสื่อการเรียนรู้ได้พัฒนาในรูปแบบคู่มือ เช่น คู่มือการปรับพฤติกรรมเด็กที่มีอาการของโรคสมาธิสั้น 

และสื่อรูปแบบอื่น ๆ ที่สนับสนุนการเรียนรู้ที่น่าสนใจ เช่น สื่อวิดีทัศน์ส าหรับหัวข้อด้านความรู้เบื้องต้นเรื่อง

โรคสมาธิสั้น กรณีศกึษาการใชย้าโรคสมาธิสั้น การออกฤทธิ์ของยารักษาโรคสมาธิสั้น  

 ผลการส ารวจศักยภาพการให้บริการส าหรับเด็กโรคสมาธิสั้น พบว่าโรงพยาบาลส่วนใหญ่ขณะนี้มี

พยาบาลจิตเวชเป็นผู้รับผิดชอบหลัก แต่อย่างไรก็ตามยังขาดความรู้เรื่องโรคและการดูแล ขณะนี้ยังมี

บุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมน้อย  และขาดเครื่องมือในการดูแลและให้ค าแนะน าครูและผู้ปกครองของเด็ก

ในการสังเกตอาการ การปรับพฤติกรรมเบื้องต้น และเครื่องมือจ าเป็นในการดูแลเด็กกลุ่มนี้ เช่น เครื่องมือ

คัดกรอง และแนวทางปฏิบัติในการดูแล โรงพยาบาลส่วนใหญ่ต้องการการฝึกอบรมบุคลากรด้านการดูแล

เด็กโรคสมาธิสั้น  

 ด้านการพัฒนาหลักสูตรส าหรับบุคลากรทางสาธารณสุขระดับ รพช.และ รพสต. ที่มุ่งไปยังบุคลากรที่

รับผิดชอบงานด้านสุขภาพจิตเด็ก เนื่องจากต้องการสนับสนุนให้ รพช .และ รพสต.สามารถเป็น case 

manager ดูแลติดตาม ส่งต่อ และให้ค าแนะน าครูและผู้ปกครองเรื่องการดูแลเด็กโรคสมาธิสั้นได้ โดย

หลักสูตรประกอบด้วย 4 หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง โรคและอาการแสดงของโรคสมาธิสั้น การคัดกรองและการ

วินิจฉัย การปรับพฤติกรรม และการรักษาด้วยยา หลักสูตรได้ผ่านการทบทวนและให้ค าแนะน าจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องจากกรมสุขภาพจิต โรงพยาบาล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และบุคลากร

ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง ว่าเป็นหลักสูตรที่น่าจะเกิดประโยชน์ การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเองตาม

หน่วยการเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์ (online course) ก าลังด าเนินการ และการฝกึอบรมบุคลากรสาธารณสุข มีแผน

จะด าเนนิการตอ่เนื่องไปยังการวิจัยปีที่ 2  
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 ส าหรับโครงการพัฒนาและทดสอบประสิทธิผลของหลักสูตรส าหรับครูโรงเรียนประถมศึกษา ได้

พัฒนาหลักสูตรขึ้นโดยผู้เช่ียวชาญ ประกอบด้วย 4 หน่วยการเรียนรู้ด้านโรคและอาการแสดงของโรคสมาธิ

สั้น การคัดกรองโรคสมาธิสั้นด้วยเครื่องมือ SNAP-IV การปรับพฤติกรรมที่โรงเรียนและการจัดช้ันเรียน และ

การรักษาด้วยยา โดยหลักสูตรพัฒนาขึ้นเพื่อให้ถ่ายทอดความรู้โดยครูโรงเรียนแกนน าเรียนร่วม จากการ

ทดสอบและฝึกอบรมครูโรงเรียนแกนน าเรียนร่วมและครูโรงเรียนประถมศึกษา พบว่าความรู้เพิ่มขึ้นและ

ทัศนคติดีขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.001) จากการตดิตามผลด้วยสมุดบันทึกการดูแลเด็กด้วยตนเอง 

ครูสามารถน าเทคนิคไปดูแลเด็กที่มีอาการของโรคและเด็กโรคสมาธิสั้นได้และให้ความเห็นว่าเกิดประโยชน์

ในการจัดช้ันเรยีนและปรับพฤติกรรมที่โรงเรียน 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 1 

 
ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาทักษะทางสังคมส าหรับเด็กออทิสตกิ 

 

ผู้รับผิดชอบ     งานการพยาบาลผูป้่วยใน กลุ่มการพยาบาล  

 

ความเป็นมาและความส าคัญ 

 

    สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ได้ให้บริการดูแลรักษาส่งเสริมพัฒนาการเด็กในทุกกลุ่มโรคที่มี

ปัญหาพัฒนาการล่าช้า และมีปัญหาพฤติกรรม โดยใหก้ารรักษาทั้งเป็นผูป้่วยนอก และ ผูป้่วยในตามระดบั

ความรุนแรงของโรค กรณีผู้ป่วยนอกเป็นเด็กที่มปีัญหาพัฒนาการและพฤติกรรมที่ไม่รุนแรงสามารถมารับ

การรักษาเป็นครั้งๆควบคู่กับการไปโรงเรียนได้ ส าหรับกรณีผูป้่วยในเป็นเด็กที่มปีัญหาพัฒนาการและ

พฤติกรรมที่ตอ้งให้การดูแลรักษาแบบเข้มยังไม่สามารถไปโรงเรียน หรอืเป็นเด็กที่ยังอยู่ในวัยเตรียมความ

พร้อมก่อนไปโรงเรียนซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการส่งเสริมพัฒนาการรายกลุ่ม รายบุคคลเพื่อสง่เสริม

พัฒนาการให้อายุของพัฒนาการใกล้เคียงอายุจรงิมากที่สุด และปรับพฤติกรรมเพื่อใหพ้ฤติกรรมที่เป็น

ปัญหาได้รับการแก้ไขใหเ้ด็กสามารถเข้าสู่ระบบโรงเรียน หรอืกลับไปอยู่กับครอบครัวได้ตามศักยภาพโดย

ท างานร่วมกับทีมสหวิชาชีพ  

จากการทบทวนเวชระเบียนผู้ป่วย  พบว่ามีเด็กกลุ่มหนึ่งที่ได้รับการเตรียมความพร้อมทั้งด้าน

พัฒนาการ และพฤติกรรมที่เหมาะสมสามารถส่งเข้าโรงเรยีน และเด็กกลุ่มนีไ้ด้มาพบแพทย์รับการรักษาเป็น 

OPD case บางรายกลับมา Admit เป็นผู้ป่วยใน พบวา่ยังมีพฤติกรรมที่เป็นปัญหาทักษะทางด้านสังคมหลง

เหลืออยู่สง่ผลใหเ้ด็กกลุ่มนี้ยังคงมปีัญหาการปรับตัว การเล่นกับเพื่อน การให้ความสนใจกลุ่ม การท าตาม

กติกาของกลุ่มอยู่ ซึ่งความบกพร่องทักษะทางสังคมเป็นอุปสรรคส าคัญต่อการเรียนรูเ้มื่อเด็กไม่สามารถอยู่

ในกลุ่มการเรียนร่วมได้โดยเฉพาะเด็กออทิสตกิที่มปีัญหาแยกตัว เล่นคนเดียวอยู่แล้ว และบางคนยังแสดง

พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเมื่อเข้าสังคม เช่นไม่สามารถเริ่มต้นสนทนากับคนอื่น ไม่สามารถเข้าใจอารมณ์

ความรูส้ึกของคนอื่น ไม่สามารถท าตามกติกาของกลุ่มได้ ดังนัน้การฝึกทักษะรายกลุ่มเพื่อให้การช่วยเหลือ

และพัฒนาทักษะทางด้านสังคมที่ประกอบด้วยทักษะการแสดงการทักทายทางสังคม [social recognition] 

การตดิต่อสื่อสารทางสังคม [social communication] และการมีจินตนาการและการเข้าใจสังคม[social 

imagination and understanding]จงึยังเป็นโปรแกรมที่จ าเป็น ในเดือนเมษายน พฤษภาคมเป็นช่วงปิดเทอม

ดังนัน้ งานการพยาบาลผูป้่วยใน   จงึได้จัดท าโครงการพัฒนาทักษะทางดา้นสังคมส าหรับเด็กออทิสตกิกลุ่ม

High Function ขึน้เพื่อให้เด็กกลุ่มดังกล่าวได้มโีอกาสกลับเข้ามารับบริการโดยเน้นพัฒนาทักษะทางสังคมเป็น

หลัก 
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 วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ยังมปีัญหาพฤติกรรม และทักษะทางสังคมใหส้ามารถไปโรงเรียนและอยู่ใน

กลุ่มเด็กปกติได้  

2. เพื่อจัดกิจกรรมเสริมทักษะทางสังคมที่พึงประสงค์ให้เด็กมีพฤติกรรมการแสดงออกทางสังคมที่

เหมาะสมมากขึ้น 

3. เพื่อพัฒนากิจกรรมส่งเสริมทักษะทางดา้นสังคมส าหรับเด็กออทิสตกิ 

4. ระยะเวลาในการด าเนินการ     เดือนเมษายน-พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

5. งบประมาณ 33,600 บาท (สามหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

 

ผลการด าเนินโครงการ / และผลลัพธ์ที่ได้จากการด าเนินงาน 

    มีเด็กที่เข้าร่วมโครงการ  12 คน  เข้ารับการอบรม  2  อาทิตย์    ได้รับการพัฒนาทักษะทาง

สังคมส าหรับเด็กพิเศษ  พบว่า เด็กที่เข้ารับการอบรม มีทักษะทางสังคมที่ดี  อยู่ร่วมกับเด็กคนอื่นได้อย่าง

เหมาะสม   ท าตามค าสั่งและกฏกติกาของกลุ่มได้  อีกทั้งผูป้กครองมีความพึงพอใจมากที่สุด  ต่อการจัด

กิจกรรมครั้งนี้ต้องการให้มีการจัดกิจกรรมนี้ทุกๆปี  และการดูงานนอกสถานที่ส าหรับเด็กพิเศษ ต้องการ

ให้มกีารปรับเปลี่ยนสถานที่ทุกครั้งหรอืเหมาะสมกับการอบรม   เพื่อให้เด็กได้มคีวามรูท้ี่แปลกใหม่เพิ่มขึ้น   

และต้องการให้มีการปรับการเรียนการสอนเรื่องใหม่ๆทุกปี  เพื่อให้เด็กได้รับความรูท้ี่หลากหลาย 

 

การวเิคราะห์ผลการด าเนินงาน (เชิงคุณภาพ/ปริมาณ ) 

1. จากการสังเกตพฤติกรรมเด็กของผูป้กครอง โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก   ด้านอารมณ์    ด้าน

พฤติกรรม   ด้านสังคม     ก่อนเข้าร่วมโครงการ  และ หลังเข้าร่วมโครงการ  พบว่า 

พฤติกรรม ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม หลังเข้าร่วมกิจกรรม 

1.ด้านอารมณ์ - อารมณ์แปรปรวน 

ฉุนเฉียว  ขีโ้มโห  

โวยวาย  ดื้อ  เอาแต่

ใจตนเอง 

- ยังมีโวยวายบางครั้ง  
เอาแต่ใจตัวเอง

บางครัง้ 

 -หงุดหงิด  เวลาได้ยินเสียง

ดัง 

- ควบคุมอารมณ์  ได้ดขีึน้ 

 -ร้องไห้งอแงหา่งจากแม่

ไม่ได้ 

 

- เริ่มห่างจากแม่ได้  ไม่มีงอแง 

พฤติกรรม ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม หลังเข้าร่วมกิจกรรม 
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 2.ด้านพฤติกรรม -วิ่งออกนอกห้องเมื่อมี

โอกาส 

-ไม่วิ่งออกนอกห้อง  รอคอย

เวลากลับได้ 

 -รอคอยไม่ได้   ไม่นิ่ง -รอคอยได้นานขึ้น 

 -ไม่ให้ความร่วมมือในการท า

กิจกรรม 

-ให้ความร่วมมือในการท า

กิจกรรมมากขึ้น 

 -ไม่ฟังค าสั่ง - ฟังค าสั่งมากขึ้น 

 -ตีคนอื่นเวลาไม่พอใจ -ไม่มตีีผู้อื่น 

3.ด้านสังคม - เล่นกับเพื่อบางครั้ง เล่นกับเพื่อนได้ทุกคน 

 -เล่นโต้ตอบกับผูอ้ื่นได้ - เล่นโต้ตอบกับเพื่อนได้ 

 -จดจ าชื่อเพื่อน เฉพาะบาง

คน 

จดจ าชื่อเพื่อนได้ทุกคน 

 -ไม่สนใจเพื่อนรอบข้าง -สนใจเพื่อนทุกคน 

 -แยกตัวเล่นไม่เล่นกับคนอื่น -เล่นร่วมกับเด็กคนอื่นมากขึน้ 

   

 -ไม่แบ่งปันของเล่นให้คนอื่น -แบ่งปันขนมและของเล่นให้

คนอื่น 

 

2. จากการสังเกตพฤติกรรมของเจา้หนา้ที่  โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก   ด้านอารมณ์    ดา้น

พฤติกรรม   ด้านสังคม     ก่อนเข้าร่วมโครงการ  และ หลังเข้าร่วมโครงการพบว่า 

 

พฤติกรรม ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม หลังเข้าร่วมกิจกรรม 

1.ด้านอารมณ์ - ร้องไห้  งอแง หาแม่ - บางคนยังมรี้องไห้งอแงหาแม่
อยู่ 

 2.ด้านพฤติกรรม -วิ่งออกนอกห้องเมื่อมีโอกาส -ไม่วิ่งออกนอกห้อง  รอคอย

เวลากลับได้ 

 -รอคอยไม่ได้   ไม่นิ่ง -รอคอยได้นานขึ้น 

 -ไม่ให้ความร่วมมือในการท า

กิจกรรม 

-ให้ความร่วมมือในการท า

กิจกรรมมากขึ้น 

 -ไม่ฟังค าสั่ง - ฟังค าสั่งมากขึ้น 

 -ตีคนอื่นเวลาไม่พอใจ -ไม่มตีีผู้อื่น 

 

พฤติกรรม ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม หลังเข้าร่วมกิจกรรม 
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3.ด้านสังคม - เล่นกับเพื่อบางครั้ง เล่นกับเพื่อนได้ทุกคน 

 -เล่นโต้ตอบกับผูอ้ื่นได้ - เล่นโต้ตอบกับเพื่อนได้ 

 -จดจ าชื่อเพื่อน เฉพาะบางคน จดจ าชื่อเพื่อนได้ทุกคน 

 -ไม่สนใจเพื่อนรอบข้าง -สนใจเพื่อนทุกคน 

 -แยกตัวเล่นไม่เล่นกับคนอื่น -เล่นร่วมกับเด็กคนอื่นมากขึน้ 

 -ไม่แบ่งปันของเล่นและขนมให้คนอื่น

  

-แบ่งปันขนมและของเล่นใหค้น

อื่น 

           จากการสังเกตพฤติกรรมเด็ก  โดยเจ้าหน้าที่และผู้ปกครอง  พบว่าเด็กมีพฤติกรรมด้านอารมณ์   

ด้านพฤติกรรม  และ ด้านสังคม  มีพฤติกรรมดีขึ้น รอ้ยละ  75 

3. ผูป้กครอง  ร้อยละ   95.62  มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมของโครงการและ  กิจกรรมที่จัดขึน้

ได้ประโยชนก์ับเด็กมาก  ท าให้เด็กได้เรยีนรู้และสามารถใช้ประโยชนใ์นชีวิตประจ าวันได้  และอยากให้

มีกิจกรรมอย่างนี้อย่างตอ่เนื่อง  และเพิ่มเวลาจาก 2  อาทิตย์เป็น  3  อาทิตย์ 

 

งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินโครงการ 

        33,600 บาท  ( สองหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน ) 

 

ปัญหาและอุปสรรค 

      1. เด็กบางคนยังไม่สามารถปรับตัวเล่นกับเด็กคนอื่น  บางไม่พูดและแยกตัว  ไม่ร่วมกิจกรรม  

บางครัง้ท าให้เกิดอุปสรรคต่อการสรา้งสัมพันธภาพในช่วงแรกต้องคอยกระตุ้นเตือนในการท ากิจกรรม 

ทุกครั้ง 

   2. เด็กบางคนยังควบคุมอารมณข์องตนเองไม่ได้   ท าร้ายคนอื่น  และไม่ฟังค าสั่ง  เอะอะโวยวาย

บางครัง้ ท าให้มเีกิดอุปสรรคในการจัดกิจกรรม   ต้องมีการวางเงื่อนไขเป็นช่วง ๆ ในขณะท ากิจกรรม 

    

การวางแผนการด าเนินงานในขั้นต่อไป 

1. มีการรับสมัคร  และมีการคัดกรองเด็กเข้าร่วมโครงการ ฯ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร  

ล่วงหน้าอย่างน้อย  3  เดือน    

2. มีการวางแผน  การจัดโครงการไม่ให้ตรงกับภาคเรียน  Summer  ของเด็ก หรอืท าในช่วงเดือน 

มีนาคม  เนื่องจากเวลาที่ออกไปศกึษานอกสถานที่  อุณหภูมิ ของอากาศ ไม่ร้อนมาก  

3. มีการประชาสัมพันธ์โครงการล่วงหน้าก่อน  4  เดือน   

4. มีการส ารวจพื้นที่ที่จะจัดกิจกรรมนอกสถานที่ใหม่  เพื่อให้เกิดการเรยีนรู้ที่แปลกใหม่   ให้เข้ากับ

ยุคสมัย   สถานการณใ์หม ่ๆ  และสามารถที่จะน ามาปรับใช้ในชวีิตประจ าวันได้ 
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สรุปผลโครงการจัดหาและสนับสนุนรถเขน็ 

    และอุปกรณ์เครื่องช่วยความพกิารในพระนามาภิไธย 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

ประจ าปีงบประมาณ  2559 

 
 

 
 

 

 

โดย 

 

กลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพ      

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์  

  กรมสุขภาพจติ   กระทรวงสาธารณสุข 



74 

 

 

โครงการจัดหาและสนับสนุนอุปกรณ์เคร่ืองช่วยความพิการส าหรับเด็กและคนพิการ 

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

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครนิทร์ กรมสุขภาพจิต   กระทรวงสาธารณสุข 

 

จากจุดเริ่มต้นสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ พยายามค้นหาเครือข่ายที่มีความน่าเชื่อถือและ

ประสานงานในหลายๆ ช่องทาง ในปี พ.ศ. 2543 ผู้บริหารสูงสุด และองค์กรผู้บริจาคร่วมมือกัน เพื่อ

ช่วยเหลือเด็กพิการและคนพิการที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว     ปัจจุบันโครงการท างานประสานความ

ร่วมมือกับองค์กรผู้บริจาคจากต่าง 

ประเทศ(Partnership) มีจ านวน 7 องค์กร ได้แก่ องค์กร Wheels  of  Hope  USA,  องค์กร Joni and Friends 

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

-Japan, องค์กร Wheelchairs  of  Hope  -Singapore ,องค์กร Med Aids for Kids – Ireland   และ    องค์กร 
Convoy of Hope - Germany องค์กรเหล่านีไ้ด้ท าการคัดเลือก จัดส่งรถเข็นและอุปกรณ์ช่วยความพิการชนิด 

ต่างๆ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มคีุณภาพ มีความแข็งแรง มีความหลากหลาย และ   มีสภาพการใชง้านที่ดีเหมาะสม 

กับความพิการมายังประเทศไทย โดยการขนส่งทางเรอื /ตูค้อนเทนเนอร์ มายังประเทศไทย  

ปัจจุบันโครงการได้รับอุปกรณ์แล้ว จ านวนทั้งหมด 60 ครั้ง คิดเป็นมูลค่า  179,395,721 บาท ค่าขนส่ง 

ในประเทศมากกว่า 10  ล้านบาท  ในแต่ละครั้งจะได้รับรถเข็น  รวมถึงอุปกรณ์การแพทย์อื่นๆ  ดังเช่น 

วอล์คเกอร ์ไม้ค้ ายัน  ไม้เท้า  เก้าอีสุ้ขภัณฑ ์ เก้าอีอ้าบน้ า  อุปกรณ์ยกตัวผูป้่วย  รถจักรยานสามล้อ   

ฟูกนอน  ดังนั้นมีจ านวน อุปกรณ์ที่ได้รับทั้งหมดมากกว่า  24,896 ชิ้น  เป็นรถเข็น 10,255 คัน  และ

อุปกรณ์ 13,482 ชิน้  

 

  โครงการมีพันธมิตรการท างานที่หลากหลาย อาจไม่มีทางส าเร็จ หากไม่ได้การสนับสนุนและสาน

ต่อความร่วมมอืจากองค์กร และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ สาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลชุมชน 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ต าบล ชมรม มูลนิธิ สโมสรโรตารี่ และ บริษัทไอซีซี อินเตอร์เนช่ันแนลจ ากัด 

มหาชน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรผู้บริจาค และอาสาสมัครทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ  

 

วัตถุประสงค์โครงการ มีดังนี ้ 

1. เพื่อจัดหาและมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่เด็กพิการ คนพิการและผูด้้อยโอกาส   

2. เพื่อสรา้งความตระหนัก การเสริมพลังและการสนับสนุนให้เด็กพิการและคนพิการกลับคืนสูส่ังคม      

3.เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิตเด็กพิการ คนพิการและครอบครัว 
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ลักษณะของการมอบอุปกรณ์ 
 โครงการ RICD Wheelchair Project ไม่เพียงแต่มอบรถเข็นไปยังเด็กและบุคคลที่มีความพิการเท่านั้น     

แต่คนที่มีความพิการเหล่านั้น ยังจะได้รับการปรับรถเข็น เพื่อให้เป็นไปตามความถูกต้องและเหมาะสมทาง

การแพทย์ โดยมีความร่วมมือระหว่างอาสาสมัครของโครงการมีทักษะและความช านาญเฉพาะทางและทีม

รักษา ได้แก่ แพทย์  นักกิจกรรมบ าบัด นักกายภาพบ าบัด พยาบาล ฯลฯ 

 

รูปแบบของการแจกอุปกรณ์ของโครงการ RICD Wheelchair Project มี 3 รูปแบบ ดังน้ี 

ล าดับ รูปแบบของการแจกอุปกรณ์ แนวทาง 

1. การมอบอุปกรณ์  

ณ  สถาบันพัฒนาการเด็กฯ 

การมอบอุปกรณ์รูปแบบนี ้จะให้บริการทุกวันโดย

ปฏิบัติงาน ที่คลังเก็บอุปกรณ์ของโครงการ RICD 

Wheelchair Project ณ สถาบันพัฒนาการเด็กฯ 

2. CBR Home Visit 

การออกเยี่ยมบ้าน 

ในกรณีที่ผู้พิการไม่สามารถเดินทางมาที่สถาบันฯ ได้นัน้ 

ทีมงานจะออกไปเยี่ยมบ้านและด าเนินการตามความ

เหมาะสม 

3, การแจกอุปกรณ์นอกสถานที่ เมื่อมีหน่วยงานส่งแบบฟอร์มค าร้องขอรถเข็นมากกว่า 

20 ชุด ทีมงานสามารถที่จะเดินทางไปมอบอุปกรณ์ยัง

พืน้ที่นั้น และให้บริการปรับรถเข็น 

หมายเหตุ : หลังจากสิน้สุดการปรับรถเข็นแลว้ เด็ก/คนพิการและญาติ จะได้รับการฝึกสอนในเรื่อง

ของการใช้รถเข็นที่ถูกต้องและปลอดภัย 

 

 

ระยะเวลาด าเนินงาน     พ.ศ. 2543  ถึงปัจจุบัน( กันยายน 2559) 

 

พื้นที่ปฏิบัติงาน  ทุกจังหวัดในประเทศไทย 
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ผลงานการรับบริจาครถเข็นและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
  

อุปกรณ์ที่ได้รับบริจาคจากองค์กรต่างประเทศ  ปี ปี 22554433  ถึง ถึง 22555599  

  

ล ำดับ ปี พ.ศ มูลค่ำ 

 (บำท) 

รวมจ ำนวน

อุปกรณ์ทั้งหมด 

(ชิน้) 

จ ำนวน 

รถเข็น 

(คัน) 

จ ำนวน 

อุปกรณ์อื่น ๆ 

(ชิน้) 

1. 2543-

2556 

151,609,384 19,726 7,022 12,704 

2. 2557 5,693,838 1,149 718 431 

3. 2558 12,178,060 1,582 950 632 

4. 2559 9,914,439 2,439 1,066 1,373 

รวม 179,395,721 24,896 9,756 15,140 
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ผลงานการมอบรถเข็น และอุปกรณ์การแพทย์ให้กับเด็กพิการ และคนพิการ 

 

จ านวนอุปกรณ์ท่ีได้มอบ ปี พ.ศ. จ านวนอุปกรณ์ท่ีได้มอบ ปี พ.ศ. 22554433  ––    22555599  

  

ล าดับ ปี พ.ศปี พ.ศ  จ านวนอุปกรณ์จ านวนอุปกรณ์  

ทั้งหมดทั้งหมด  

รถเข็นรถเข็น  

(คัน)(คัน)  

อุปกรณ์อื่นๆอุปกรณ์อื่นๆ  

(ชิ้น)(ชิ้น)  

1. 25432543--25525555  16,48016,480  66,,779999  99,,668811  

2. 22555577  2,225 1,063 1,162 

3. 22555588  2,417 1,170 1,247 

4. 22555599  2,615 1,223 1,392 

รวมรวม  2233,,773377  1100,,225555  1133,,448822  
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ผลการด าเนินงานมอบรถเข็นและอุปกรณเ์คร่ืองช่วยความพิการ

ปีงบประมาณ  2559 
 

เดือน รถเข็น อุปกรณ์อื่นๆ รวม 

ตุลาคม 2558 37 33 70 

พฤศจกิายน 

2558  

309 129 438 

ธันวาคม 2558 84 86 170 

มกราคม 2559 89 88 177 

กุมภาพันธ์ 2559 35 41 76 

มีนาคม 2559 100 118 218 

เมษายน 2559   9 15 24 

พฤษภาคม 2559 137 211 348 

มิถุนายน 2559 60 80 140 

กรกฎาคม 2559 68 57 125 

สิงหาคม 2559 205 408 613 

กันยายน 2559 90 127 217 

รวม 1,223 1,392 2,615 

 

 

การแจกอุปกรณ์ในแต่ละเดือนมีรายละเอียดดังน้ี 

เดือนตุลาคม 2558 แจกอุปกรณ์รวมทั้งสิ้น 70 รายการ 

สถาบันพัฒนาการเด็กฯได้น ารถเข็นและอุปกรณ์อื่นๆ ใหก้ับหนว่ยงานต่าง ๆ ดังนี้ 

1.จังหวัดเชียงใหม่     รถเข็น  17 คัน อปุกรณ์อื่น ๆ  24  ชิน้ รวม   41 รายการ 

2.สถาบันแมคเคนเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ รถเข็น  20 คัน อุปกรณ์อื่น ๆ   9   ชิน้ รวม   29 รายการ 

หมายเหตุ   

ทีม RICD Wheelchair project ร่วมกับทีม Joni and Friends (USA) มอบอุปกรณ์ในหน่วยงานข้อ 1  
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เดือนพฤศจกิายน 2558 แจกอุปกรณ์รวมทั้งสิ้น  438 รายการ 

สถาบันพัฒนาการเด็กฯได้น ารถเข็นและอุปกรณ์อื่นๆ ใหก้ับหนว่ยงานต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ครสิตจักรโบสถ์ที่ 1   รถเข็น    8 คัน อุปกรณ์อื่น ๆ     -   ชิ้น  รวม      8 รายการ 

2. ร.พ ล าปางและโรตารีล าปาง  รถเข็น  110 คัน อุปกรณ์อื่น ๆ   46 ชิน้ รวม   155 รายการ 

3. ร.พ สมเด็จพระยุพราชเชียงของ รถเข็น    95 คัน อุปกรณ์อื่น ๆ   55 ชิน้ รวม   150 รายการ 

4. จังหวัดเชยีงใหม่    รถเข็น    96 คัน อุปกรณ์อื่น ๆ   28  ชิน้ รวม        124 รายการ 

หมายเหตุ   

ทีม RICD Wheelchair project ร่วมกับทีม Joni and Friends (USA)  มอบอุปกรณ์ในหนว่ยงานข้อ 1 - 4 

 

เดือนธันวาคม 2558 แจกอุปกรณ์รวมทั้งสิ้น 170 รายการ 

สถาบันพัฒนาการเด็กฯได้น ารถเข็นและอุปกรณ์อื่นๆ ใหก้ับหนว่ยงานต่าง ๆ ดังนี้ 

1.เทศบาลต าบลแม่สะเรียง               รถเข็น   32 คัน อุปกรณ์อื่น ๆ  20 ชิน้ รวม  53 รายการ 

2.วันคนพิการ (สถาบันพัฒนาการเด็กฯ) รถเข็น   28 คัน อุปกรณ์อื่น ๆ  62  ชิน้ รวม  90 รายการ 

3.วันคนพิการ (สภาคนพิการทุกประเภท) รถเข็น    3 คัน อุปกรณ์อื่น ๆ   -   ชิน้ รวม   3 รายการ 

4.โรตารีอุตรดิตถ์     รถเข็น   21  คัน อุปกรณ์อื่น ๆ   4   ชิน้ รวม   25 รายการ 

       

เดือนมกราคม  2559 แจกอุปกรณ์รวมทั้งสิ้น 177 รายการ 

สถาบันพัฒนาการเด็กฯได้น ารถเข็นและอุปกรณ์อื่นๆ ใหก้ับหนว่ยงานต่าง ๆ ดังนี้ 

1.สถาบันพัฒนาการเด็กฯ   รถเข็น   23 คัน อุปกรณ์อื่น ๆ    27  ชิ้น รวม 73 รายการ 

2.แพทยสภาร่วมกับร.พแม่สาย  รถเข็น   25 คัน อุปกรณ์อื่น ๆ    31   ชิ้น รวม 56 รายการ 

3.สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  รถเข็น   41 คัน อุปกรณ์อื่น ๆ    30  ชิ้น รวม 71 รายการ 

หมายเหตุ  

วันที่ 28-29 มกราคม 2559 อธิบดีกรมสุขภาพจิต และคณะผู้บริหารกรมสุขภาพจิต และ ทีม RICD 

Wheelchair project ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทย เมืองย่างกุ้ง และ National Rehabilitation 

Center (Myanmar)  มอบอุปกรณ์ในหน่วยงานข้อ 3 

เดือนกุมภาพันธ์  2559 แจกอุปกรณ์รวมทั้งสิ้น 76 รายการ 

สถาบันพัฒนาการเด็กฯได้น ารถเข็นและอุปกรณ์อื่นๆ ใหก้ับหนว่ยงานต่าง ๆ ดังนี้ 

1.สถาบันพัฒนาการเด็กฯ     รถเข็น 23 คัน อุปกรณ์อื่น ๆ    40   ชิ้น รวม  63 รายการ 

2.สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์     รถเข็น 10 คัน อุปกรณ์อื่น ๆ    -     ชิ้น รวม       10 รายการ 

3.รพ.มหาราชนครเชียงใหม่    รถเข็น   2 คัน อุปกรณ์อื่น ๆ    1      ชิน้ รวม        3 รายการ 
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เดือนมีนาคม  2559 แจกอุปกรณ์รวมทั้งสิ้น 218 รายการ 

สถาบันพัฒนาการเด็กฯได้น ารถเข็นและอุปกรณ์อื่นๆ ใหก้ับหนว่ยงานต่าง ๆ ดังนี้ 

1.สถาบันพัฒนาการเด็กฯ    รถเข็น    42  คัน อุปกรณ์อื่น ๆ   52 ชิน้   รวม    94 รายการ 

2.สาธารณสุขจ.กาญจนบุรี+โรตารีอคีลับ     รถเข็น    55  คัน อุปกรณ์อื่น ๆ   64 ชิน้   รวม   119 รายการ 

3.โรตารอีุตรดิตถ์     รถเข็น      3  คัน อุปกรณ์อื่น ๆ    -  ชิ้น   รวม      3 รายการ 

4.โรงพยาบาลมะการักษ์ จ.กาญจนบุรี รถเข็น      -   คัน อุปกรณ์อื่น ๆ     1 ช้ิน   รวม      1 รายการ 

5.รพ.พยาบาลสถานพระบารมี จ.กาญจนบุรี                        อุปกรณ์อื่น ๆ     1 ชิน้   รวม      1 รายการ 

หมายเหตุ 

วันที่ 3 มนีาคม 2559 ทีม RICD Wheelchair project ร่วมกับ โรงพยาบาลหว้ยกระเจา จ.กาญจนบุรี 

ให้บริการนอกสถานที่เยี่ยมบ้านผู้พิการที่มีภาวะตดิเตียงจ านวน 3 ราย  

 

 

เดือนเมษายน  2559 แจกอุปกรณ์รวมทั้งสิ้น 24 รายการ 

สถาบันพัฒนาการเด็กฯได้น ารถเข็นและอุปกรณ์อื่นๆ ใหก้ับหนว่ยงานต่าง ๆ ดังนี้ 

1.สถาบันพัฒนาการเด็กฯ   รถเข็น 9     คัน อุปกรณ์อื่น ๆ 15   ช้ิน   รวม    24 รายการ 

 

 

เดือนพฤษภาคม 2559 แจกอุปกรณ์รวมทั้งสิ้น  351 รายการ 

สถาบันพัฒนาการเด็กฯได้น ารถเข็นและอุปกรณ์อื่นๆ ใหก้ับหนว่ยงานต่าง ๆ ดังนี้ 

1. สาธารณสุขจ.กระบี่+โรตารีกระบี่ รถเข็น  36 คัน อุปกรณ์อื่น ๆ   79   ช้ิน  รวม  115 รายการ 

2. จังหวัดเชียงใหม่    รถเข็น    - คัน อุปกรณ์อื่น ๆ    2 ชิน้ รวม      2 รายการ 

3. แพทย์สภาร่วมกับ รพ.ศรีสะเกษ รถเข็น  91 คัน อุปกรณ์อื่น ๆ   130 ชิน้ รวม   221 รายการ 

4. มูลนิธิแสงเทียน จ.กาญจนบุรี รถเข็น  10 คัน อุปกรณ์อื่น ๆ   - ชิน้ รวม    10 รายการ 

 

เดือนมิถุนายน 2559 แจกอุปกรณ์รวมทั้งสิ้น 140 รายการ 

สถาบันพัฒนาการเด็กฯได้น ารถเข็นและอุปกรณ์อื่นๆ ใหก้ับหนว่ยงานต่าง ๆ ดังนี้ 

1.สสจ.สระบุรี+โรตารีหนองแค สระบุรี     รถเข็น   40 คัน อุปกรณ์อื่น ๆ  56  ช้ิน รวม  96 รายการ 

2.สถาบันพัฒนาการเด็กฯ        รถเข็น   20 คัน อุปกรณ์อื่น ๆ  24  ชิน้ รวม  44 รายการ 
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เดือนกรกฎาคม 2559 แจกอุปกรณ์รวมทั้งสิ้น 125  รายการ 

สถาบันพัฒนาการเด็กฯได้น ารถเข็นและอุปกรณ์อื่นๆ ใหก้ับหนว่ยงานต่าง ๆ ดังนี้ 

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

2.โรงพยาบาลจอมทอง  รถเข็น   38 คัน อุปกรณ์อื่น ๆ    33   ช้ิน รวม   71 รายการ 

 

เดือนสิงหาคม 2559 แจกอุปกรณ์รวมทั้งสิ้น 613 รายการ 

สถาบันพัฒนาการเด็กฯได้น ารถเข็นและอุปกรณ์อื่นๆ ใหก้ับหนว่ยงานต่าง ๆ ดังนี้ 

1.สถาบันพัฒนาการเด็กฯ     รถเข็น 11 คัน อุปกรณ์อื่น ๆ    12   ชิ้น รวม     23 รายการ 

2.จังหวัดชลบุรี          รถเข็น 86 คัน อุปกรณ์อื่น ๆ    122  ชิ้น รวม   208 รายการ 

3.อ าเภอพร้าว         รถเข็น 19 คัน อุปกรณ์อื่น ๆ    92    ชิน้ รวม   111 รายการ 

4.แพทยสภาร่วมกับ มอ.หาดใหญ่ รถเข็น 42 คัน อุปกรณ์อื่น ๆ    94    ชิน้ รวม   136 รายการ 

5.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 ปัตตานี      รถเข็น 24 คัน อุปกรณ์อื่น ๆ    65   ชิ้น รวม     89 รายการ 

6.มหาวิทยาลัย USM Malaysia     รถเข็น 21 คัน อุปกรณ์อื่น ๆ    21    ชิ้น รวม     42 รายการ 

หมายเหต ุ

 

วันที่ 20 สิงหาคม 2559   สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์โดยทีม RICD Wheelchair project 

ร่วมกับมหาวิทยาลัย University Sain Malaysia  มอบให้แก่เด็กพิการและคนพิการชาวมาเลเซีย

รถเข็น 21 คัน และ อุปกรณ์อื่น ๆ 21 ชิ้น รวม 42 รายการ คดิเป็นมูลค่า 1,402,500 บาท 

 

เดือนกันยายน 2559 แจกอุปกรณ์รวมทั้งสิ้น 217 รายการ 

สถาบันพัฒนาการเด็กฯได้น ารถเข็นและอุปกรณ์อื่นๆ ใหก้ับหนว่ยงานต่าง ๆ ดังนี้ 

1.สถาบันพัฒนาการเด็กฯ  รถเข็น 30    คัน อุปกรณ์อื่น ๆ   35  ชิ้น  รวม 65 รายการ 

2. จังหวัดนนทบุรี  รถเข็น      43 คัน อุปกรณ์อื่น ๆ   46 ช้ิน   รวม 89 รายการ 

3. จังหวัดปทุมธานี   รถเข็น 17 คัน อุปกรณ์อื่น ๆ    46  ชิ้น รวม   63 รายการ 

หมายเหตุ 

วันที ่29 ก.ย 2559 ทีมRICD Wheelchair prtoject ร่วมกับ อบต.บางใหญ่ และสโมสรโรตารนีนทบุรี      

วันที่ 30 ก.ย 2559 ทีมRICD Wheelchair prtoject ร่วมกับเทศบาลต าบลบางหลวง และสโมสรโรตารี

ปทุมธาน ี   

 

มูลค่าอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ ปี 2543- 2559 

สถาบันพัฒนาการเด็กฯได้รับบริจาคอุปกรณ์ตั้งแต่ปี 2543 – 2559 จ านวน   60 ครั้ง   มีอุปกรณ์เครื่องช่วย

ความพิการจ านวนทั้งหมด 23,737 ชิน้  คิดเป็นมูลค่าอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ 179,395,721 บาท   
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ผู้สนับสนุนโครงการ 

 

ขอขอบคุณกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขที่อ านวยความสะดวกในการน าเข้าปลอดภาษีของ

การขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งไม่เพียงแต่หน่วยงานภาครัฐ แต่ยังมีองค์กรเอกชน คือ บริษัทไอซีซี อินเตอร์

เนช่ันแนลจ ากัด (มหาชน) ได้ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายการขนส่งทั้งในและต่างประเทศ แต่ละปีเป็นมูลค่า

มากกว่าล้านบาท 

 

อาสาสมัคร Volunteer 

 การท างานของโครงการนี้ โดยความร่วมมือของทีมงานอาสาสมัครจากต่างประเทศกับ

เจ้าหน้าที่ของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ อาสาสมัครที่มาจากประเทศที่แตกต่างกัน และท างานโดย

เปิดใจรับสิ่งใหม่ด้วยใจที่จะให้บริการคนที่มีความพิการ อาสาสมัครเป็นจิตอาสา (ไม่มีเงินเดือนให้กับกลุ่ม

อาสาสมัครเหล่านี้) นับตั้งแต่เริ่มต้นโครงการมีอาสาสมัครกว่า 100 คน และอาสาสมัครจะมีระยะเวลาของ

การท างาน 2 รูปแบบ คอื อาสาสมัครระยะสั้น (3 เดือนถึง 1 ปี) และอาสาสมัครในระยะยาว 

 

 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการจัดหาและสนับสนุนอุปกรณช์่วยเหลอืผู้พิการฯ 

จากการด าเนินงานของโครงการจัดหาและสนับสนุนรถเข็นและอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการในพระ

นามาภิไธย  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์  

ร่วมกับ 7 องค์กร     สาธารณกุศลในต่างประเทศ ปัจจุบันโครงการได้รับอุปกรณ์แล้ว จ านวนทั้งหมด 60 

ครั้ง  คิดเป็นมูลค่า 179 ล้านบาท  

 

การขยายขอบเขตการช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้าน 

- วันที่ 28-29 มกราคม 2559  อธิบดีกรมสุขภาพจิต และคณะผู้บริหารกรมสุขภาพจิต และ  

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์  ทีม RICD Wheelchair project ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต

ไทย  

เมืองย่างกุ้ง และ National Rehabilitation Center (Myanmar)  มอบรถเข็นใหแ้ก่เด็กพิการ และ 

คนพิการชาวเมียนมาร์ จ านวน 41 คน คิดเป็นมูลค่า 1,823,500 บาท 

- วันที่ 20 สิงหาคม 2559   สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์โดยทีม RICD Wheelchair project  

ร่วมกับมหาวิทยาลัย University Sain Malaysia  มอบใหแ้ก่เด็กพิการและคนพิการชาวมาเลเซีย 

รถเข็น 21 คัน และ อุปกรณ์อื่น ๆ 21 ช้ิน รวม 42 รายการ คิดเป็นมูลค่า 1,402,500 บาท 
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ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ 

 

1.ผู้ได้รับผลประโยชน์ คือ เด็กพิการที่มารับบริการจากสถาบันพัฒนาการเด็กฯทุกคนได้รับรถเข็น

หรืออุปกรณ์ช่วยการเคลื่อนไหว เด็กพิการที่ไปเรียนร่วมในโรงเรียน เด็กพิการที่เป็นนักกีฬา และเด็กพิการที่

เรียนในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย 

2.คนพิการทางการเคลื่อนไหว คนพิการวัยท างานเมื่อได้รับรถเข็นสามารถออกไปประกอบอาชีพ

ท างานเพื่อหารายได้ให้กับตนเองและครอบครัว สามารถพึ่งพาตนเองได้ 

3.ผู้สูงอายุที่มีความพิการ/โรคเรื้อรัง ความก้าวหน้าทางการแพทย์ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีอัตรารอดชีวิต

เพิ่มขึ้นแต่ยังมีความพิการ จ าเป็นต้องได้รับอุปกรณ์ช่วยความพิการ เช่น รถเข็น ไม้เท้า วอลค์เกอร์ หลังรับ

อุปกรณ์พบว่ามีสุขภาพจิตดขีึน้ได้ออกไปสู่สังคม พบปะญาติและบุคคลในชุมชน 

4.การขยายความช่วยเหลือคนพิการในประเทศเพื่อนบ้าน ปี 2559  

วันที่  28-29 มกราคม 2559  อธิบดีกรมสุขภาพจิต และคณะผู้บริหารกรมสุขภาพจิต และ สถาบัน

พัฒนาการเด็กราชนครินทร์  ทีม RICD Wheelchair project ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทย เมืองย่างกุ้ง 

และ National Rehabilitation Center (Myanmar)  มอบรถเข็นให้แก่เด็กพิการและคนพิการชาวเมียนมาร์ 

จ านวน 41 คน คิดเป็นมูลค่า 1,823,500 บาท 

 

วันที่ 20 สิงหาคม 2559   สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์โดยทีม RICD Wheelchair project ร่วมกับ

มหาวิทยาลัย University Sain Malaysia  มอบให้แก่เด็กพิการและคนพิการชาวมาเลเซียรถเข็น 21 คัน และ 

อุปกรณ์อื่น ๆ 21 ช้ิน รวม 42 รายการ คิดเป็นมูลค่า 1,402,500 บาท 

5.ครอบครัวของเด็กและคนพิการ ผู้ดูแลมีความพึงพอใจต่อการรับอุปกรณ์ช่วยเหลือจากโครงการ

ท าให้สะดวกต่อการดูแลในชีวิตประจ าวัน ลดภาระค่าใช้จ่ายลง และเด็กพิการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ

ครอบครัว 

6.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โรงพยาบาลชุมชน/โรงพยาบาลจังหวัด เมื่อได้รับการสนับสนุน

อุปกรณ์จากโครงการท าให้ลดงบประมาณในการจัดซื้อรถเข็นและอุปกรณ์ช่วยความพิการที่มรีาคาแพง และ

ให้การดูแลคนพิการในพื้นที่ได้อย่างครอบคลุม เช่นเดียวกับองค์กรปกครองในท้องถิ่น มูลนิธิที่มีบทบาทดูแล

กลุ่มคนพกิาร ท าให้เด็กและคนพิการไม่เป็นภาระแก่สังคมชุมชน 
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ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาทักษะทางสังคมส าหรับเด็กออทิสตกิ 

 

ผู้รับผิดชอบ     งานการพยาบาลผู้ป่วยใน กลุ่มการพยาบาล  

 

ความเป็นมาและความส าคัญ 

 

    สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ได้ให้บริการดูแลรักษาส่งเสริมพัฒนาการเด็กในทุกกลุ่มโรคที่มี

ปัญหาพัฒนาการล่าช้า และมีปัญหาพฤติกรรม โดยให้การรักษาทั้งเป็นผู้ป่วยนอก และ ผู้ป่วยในตามระดับ

ความรุนแรงของโรค กรณีผู้ป่วยนอกเป็นเด็กที่มปีัญหาพัฒนาการและพฤติกรรมที่ไม่รุนแรงสามารถมารับ

การรักษาเป็นครั้งๆควบคู่กับการไปโรงเรียนได้ ส าหรับกรณีผูป้่วยในเป็นเด็กที่มปีัญหาพัฒนาการและ

พฤติกรรมที่ตอ้งให้การดูแลรักษาแบบเข้มยังไม่สามารถไปโรงเรียน หรือเป็นเด็กที่ยังอยู่ในวัยเตรียมความ

พร้อมก่อนไปโรงเรียนซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการส่งเสริมพัฒนาการรายกลุ่ม รายบุคคลเพื่อสง่เสริม

พัฒนาการให้อายุของพัฒนาการใกล้เคียงอายุจรงิมากที่สุด และปรับพฤติกรรมเพื่อให้พฤติกรรมที่เป็น

ปัญหาได้รับการแก้ไขใหเ้ด็กสามารถเข้าสู่ระบบโรงเรียน หรอืกลับไปอยู่กับครอบครัวได้ตามศักยภาพโดย

ท างานร่วมกับทีมสหวิชาชีพ  

จากการทบทวนเวชระเบียนผู้ป่วย  พบว่ามีเด็กกลุ่มหนึ่งที่ได้รับการเตรียมความพร้อมทั้งด้าน

พัฒนาการ และพฤติกรรมที่เหมาะสมสามารถส่งเข้าโรงเรยีน และเด็กกลุ่มนีไ้ด้มาพบแพทย์รับการรักษาเป็น 

OPD case บางรายกลับมา Admit เป็นผู้ป่วยใน พบว่ายังมพีฤติกรรมที่เป็นปัญหาทักษะทางดา้นสังคมหลง

เหลืออยู่สง่ผลใหเ้ด็กกลุ่มนี้ยังคงมปีัญหาการปรับตัว การเล่นกับเพื่อน การให้ความสนใจกลุ่ม การท าตาม

กติกาของกลุ่มอยู่ ซึ่งความบกพร่องทักษะทางสังคมเป็นอุปสรรคส าคัญต่อการเรียนรูเ้มื่อเด็กไม่สามารถอยู่

ในกลุ่มการเรียนร่วมได้โดยเฉพาะเด็กออทิสตกิที่มปีัญหาแยกตัว เล่นคนเดียวอยู่แล้ว และบางคนยังแสดง

พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเมื่อเข้าสังคม เช่นไม่สามารถเริ่มต้นสนทนากับคนอื่น ไม่สามารถเข้าใจอารมณ์

ความรูส้ึกของคนอื่น ไม่สามารถท าตามกติกาของกลุ่มได้ ดังนัน้การฝกึทักษะรายกลุ่มเพื่อให้การช่วยเหลือ

และพัฒนาทักษะทางด้านสังคมที่ประกอบด้วยทักษะการแสดงการทักทายทางสังคม [social recognition] 

การตดิต่อสื่อสารทางสังคม [social communication] และการมีจนิตนาการและการเข้าใจสังคม[social 

imagination and understanding]จงึยังเป็นโปรแกรมที่จ าเป็น ในเดือนเมษายน พฤษภาคมเป็นช่วงปิดเทอม

ดังนัน้ งานการพยาบาลผูป้่วยใน   จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาทักษะทางด้านสังคมส าหรับเด็กออทิสตกิกลุ่ม

High Function ขึน้เพื่อให้เด็กกลุ่มดังกล่าวได้มโีอกาสกลับเข้ามารับบริการโดยเน้นพัฒนาทักษะทางสังคมเป็น

หลัก 

 

 วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ยังมปีัญหาพฤติกรรม และทักษะทางสังคมใหส้ามารถไปโรงเรียนและอยู่ในกลุ่ม 

     เด็กปกติได้  



85 

 

2. เพื่อจัดกิจกรรมเสริมทักษะทางสังคมที่พึงประสงค์ให้เด็กมีพฤติกรรมการแสดงออกทางสังคมที

เหมาะสมมากขึ้น 

3. เพื่อพัฒนากิจกรรมส่งเสริมทักษะทางดา้นสังคมส าหรับเด็กออทิสตกิ 

4. ระยะเวลาในการด าเนินการ     เดือนเมษายน-พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

5. งบประมาณ    33,600 บาท (สามหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

 

ผลการด าเนินโครงการ / และผลลัพธ์ที่ได้จากการด าเนินงาน 

     มีเด็กที่เข้าร่วมโครงการ  12 คน  เข้ารับการอบรม  2  อาทิตย์    ได้รับการพัฒนาทักษะทาง

สังคมส าหรับเด็กพิเศษ  พบว่า เด็กที่เข้ารับการอบรม มทีักษะทางสังคมที่ดี  อยู่ร่วมกับเด็กคนอื่นได้อย่าง

เหมาะสม   ท าตามค าสั่งและกฏกติกาของกลุ่มได้  อีกทั้งผู้ปกครองมีความพึงพอใจมากที่สุด  ต่อการจัด

กิจกรรมครั้งนี้ต้องการให้มีการจัดกิจกรรมนีทุ้กๆปี  และการดูงานนอกสถานที่ส าหรับเด็กพิเศษ ต้องการ

ให้มกีารปรับเปลี่ยนสถานที่ทุกครั้งหรอืเหมาะสมกับการอบรม   เพื่อใหเ้ด็กได้มคีวามรูท้ี่แปลกใหม่เพิ่มขึ้น   

และต้องการให้มกีารปรับการเรียนการสอนเรื่องใหม่ๆ ทุกปี  เพื่อให้เด็กได้รับความรูท้ี่หลากหลาย 

 

การวเิคราะห์ผลการด าเนินงาน (เชิงคุณภาพ/ปริมาณ ) 

4. จากการสังเกตพฤติกรรมเด็กของผูป้กครอง โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก   ด้านอารมณ์    ด้าน

พฤติกรรม   ด้านสังคม     ก่อนเข้าร่วมโครงการ  และ หลังเข้าร่วมโครงการ  พบว่า 

พฤติกรรม ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม หลังเข้าร่วมกิจกรรม 

1.ด้านอารมณ์ - อารมณ์แปรปรวน 

ฉุนเฉียว  ขีโ้มโห  โวยวาย  

ดือ้  เอาแตใ่จตนเอง 

- ยังมีโวยวายบางครั้ง  เอาแต่

ใจตัวเองบางครั้ง 

 -หงุดหงิด เวลาได้ยินเสียงดัง - ควบคุมอารมณ์  ได้ดขีึน้ 

 -ร้องไห้งอแงหา่งจากแม่

ไม่ได้ 

- เริ่มห่างจากแม่ได้  ไม่มี

งอแง 

 2.ด้านพฤติกรรม -วิ่งออกนอกห้องเมื่อมี

โอกาส 

-ไม่วิ่งออกนอกห้อง  รอ

คอยเวลากลับได้ 

 -รอคอยไม่ได้   ไม่นิ่ง -รอคอยได้นานขึ้น 

 -ไม่ให้ความร่วมมือในการท า

กิจกรรม 

-ให้ความร่วมมือในการท า

กิจกรรมมากขึ้น 

 -ไม่ฟังค าสั่ง - ฟังค าสั่งมากขึ้น 

 -ตีคนอื่นเวลาไม่พอใจ -ไม่มตีีผู้อื่น 

3.ด้านสังคม - เล่นกับเพื่อบางครั้ง เล่นกับเพื่อนได้ทุกคน 
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 -เล่นโต้ตอบกับผูอ้ื่นได้ - เล่นโต้ตอบกับเพื่อนได้ 

 -จดจ าชื่อเพื่อน เฉพาะบาง

คน 

จดจ าชื่อเพื่อนได้ทุกคน 

 -ไม่สนใจเพื่อนรอบข้าง -สนใจเพื่อนทุกคน 

 -แยกตัวเล่นไม่เล่นกับคนอื่น -เล่นร่วมกับเด็กคนอื่นมาก

ขึน้ 

   

 -ไม่แบ่งปันของเล่นให้คนอื่น -แบ่งปันขนมและของเล่นให้

คนอื่น 

 

5. จากการสังเกตพฤติกรรมของเจา้หนา้ที่  โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก   ด้านอารมณ์    ดา้น

พฤติกรรม   ด้านสังคม     ก่อนเข้าร่วมโครงการ  และ หลังเข้าร่วมโครงการ   พบว่า 

พฤติกรรม ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม หลังเขา้ร่วมกิจกรรม 

1.ด้านอารมณ์ - ร้องไห้  งอแง หาแม่ - บางคนยังมรี้องไห้งอแงหา

แมอ่ยู่ 

 2.ด้านพฤติกรรม -วิ่งออกนอกห้องเมื่อมีโอกาส -ไม่วิ่งออกนอกห้อง  รอ

คอยเวลากลับได้ 

 -รอคอยไม่ได้   ไม่นิ่ง -รอคอยได้นานขึ้น 

 -ไม่ให้ความร่วมมือในการท า

กิจกรรม 

-ให้ความร่วมมือในการท า

กิจกรรมมากขึ้น 

 -ไม่ฟังค าสั่ง - ฟังค าสั่งมากขึ้น 

 -ตีคนอื่นเวลาไม่พอใจ -ไม่มตีีผู้อื่น 

   

3.ด้านสังคม - เล่นกับเพื่อบางครั้ง เล่นกับเพื่อนได้ทุกคน 

 -เล่นโต้ตอบกับผูอ้ื่นได้ - เล่นโต้ตอบกับเพื่อนได้ 

 -จดจ าชื่อเพื่อน เฉพาะบางคน จดจ าชื่อเพื่อนได้ทุกคน 

 -ไม่สนใจเพื่อนรอบข้าง -สนใจเพื่อนทุกคน 

 -แยกตัวเล่นไม่เล่นกับคนอื่น -เล่นร่วมกับเด็กคนอื่นมาก

ขึน้ 

 -ไม่แบ่งปันของเล่นและขนมให้

คนอื่น  

-แบ่งปันขนมและของเล่นให้

คนอื่น 
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 จากการสังเกตพฤติกรรมเด็ก  โดยเจา้หน้าที่และผูป้กครอง  พบว่าเด็กมีพฤติกรรมด้านอารมณ์   

ด้านพฤติกรรม  และ ด้านสังคม  มีพฤติกรรมดีขึ้น รอ้ยละ  75 

6. ผูป้กครอง  ร้อยละ   95.62  มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมของโครงการและ  กิจกรรมที่จัด

ขึน้ได้ประโยชน์กับเด็กมาก  ท าให้เด็กได้เรียนรูแ้ละสามารถใช้ประโยชน์ในชีวติประจ าวันได้  และอยากให้

มกีิจกรรมอย่างนี้อย่างตอ่เนื่อง  และเพิ่มเวลาจาก 2  อาทิตย์เป็น  3  อาทิตย์ 

 

งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินโครงการ 

        33,600 บาท  ( สองหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน ) 

 

ปัญหาและอุปสรรค 

      1. เด็กบางคนยังไม่สามารถปรับตัวเล่นกับเด็กคนอื่น  บางไม่พูดและแยกตัว  ไม่ร่วมกิจกรรม  

บางครัง้ท าให้เกิดอุปสรรคต่อการสรา้งสัมพันธภาพในช่วงแรกต้องคอยกระตุ้นเตือนในการท ากิจกรรม 

ทุกครั้ง 

 2. เด็กบางคนยังควบคุมอารมณข์องตนเองไม่ได้   ท าร้ายคนอื่น  และไม่ฟังค าสั่ง  เอะอะโวยวาย

บางครัง้  ท าให้มีเกิดอุปสรรคในการจัดกิจกรรม   ต้องมีการวางเงื่อนไขเป็นช่วง ๆ ในขณะท ากิจกรรม 

    

การวางแผนการด าเนินงานในขั้นต่อไป 

1.  มีการรับสมัคร  และมีการคัดกรองเด็กเข้าร่วมโครงการ ฯ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร  

ล่วงหน้าอย่างน้อย  3  เดือน    

2. มีการวางแผน  การจัดโครงการไม่ให้ตรงกับภาคเรียน  Summer  ของเด็ก หรอืท าในช่วงเดือน 

มีนาคม  เนื่องจากเวลาที่ออกไปศกึษานอกสถานที่  อุณหภูมิ ของอากาศ ไม่ร้อนมาก  

3. มีการประชาสัมพันธ์โครงการล่วงหน้าก่อน  4  เดือน   

4. มีการส ารวจพื้นที่ที่จะจัดกิจกรรมนอกสถานที่ใหม่  เพื่อให้เกิดการเรยีนรู้ที่แปลกใหม่   ให้เข้ากับ

ยุคสมัย   สถานการณใ์หม ่ๆ  และสามารถที่จะน ามาปรับใช้ในชวีิตประจ าวันได้ 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 2 
ชื่อโครงการ  โครงการคลินิกพิเศษส าหรับการตรวจวนิิจฉัยเพื่อช่วยเหลอืนักเรียนที่มีความเสี่ยงด้าน 

  ความบกพร่องทางสตปิัญญา และ/หรอืความบกพร่องทางการเรียนรู้ 

 

ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มงานจติวิทยา  สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 

ความเป็นมาและความส าคัญ  

  ภาวะบกพร่องทางสติปัญญา (Intellectual Disabilities) เป็นภาวะที่มักเกิดจากการมีพัฒนาการ

บกพร่องด้านสติปัญญา การเรียนรู้และการปรับตัวในการด ารงชีวิตประจ าวัน ในปัจจุบันเริ่มมีการใช้ค าว่า 

“บกพร่องทางสติปัญญา” แทน “ภาวะปัญญาอ่อน” มากขึ้นในองค์กรระดับนานาชาติ เช่น IASSID 

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

Organization), WPA (World Psychiatry Association) เป็นต้น โดยทั่วไปพบบุคคลที่มีภาวะบกพร่องทาง

สติปัญญาร้อยละ 1-3 ของประชากร ส าหรับในประเทศไทยพบความชุกของภาวะบกพร่องทางสติปัญญา

ประมาณร้อยละ 0.4-4.7 ซึ่งมีความแตกต่างกันในแต่ละรายงานขึ้นอยู่กับเกณฑ์การวินิจฉัย   การออกแบบ

การวิจัย และวิธีการศึกษา ตัวอย่างเช่น เมื่อการวินิจฉัยใช้เกณฑ์ระดับเชาวน์ปัญญา ( IQ) อย่างเดียว ความ

ชุกจะพบประมาณร้อยละ 3 แต่เมื่อวินิจฉัยโดยใช้เกณฑ์ทั้ง 3 ข้อ คือ มีระดับเชาวน์ปัญญาต่ ากว่าเกณฑ์

เฉลี่ย, มีพฤติกรรมการปรับตัวบกพร่องตั้งแต่ 2 ด้านขึ้นไป จากทั้งหมด 10 ด้าน, และมีอาการแสดงก่อน

อายุ 18 ปี ความชุกจะพบประมาณร้อยละ 1 (The American Academy of child & Adolescent Psychiatry : 

AACAP, 2009) และพบภาวะความบกพร่องทางสติปัญญาในเพศชายมากกว่าเพศหญิง  โดยอัตราชาย : 

หญิง ประมาณ 1.5 : 1 (APA, 2010) นั่นหมายความว่า ในประชากรวัยเรียนของประเทศไทยมีเด็กที่มีภาวะ

บกพร่องทางสติปัญญาอยู่ถึง 56,108 – 659,269 คน จากประชากรวัยเรียนทั่วประเทศ 14,027,000 คน 

(สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, 2556)  

ด้วยเหตุนี้กระทรวงศึกษาธิการ (2551) จึงมีนโยบายให้ทุกโรงเรียนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่

นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษทั้ง 9 ประเภท ได้แก่ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น บกพร่อง

ทางการได้ยิน บกพร่องทางร่างกาย บกพร่องทางการพูดและภาษา บกพร่องทางสติปัญญา  บุคคลที่มี

ปัญหาทางการเรียนรู้ บุคคลที่มีปัญหาทางพฤติกรรม/อารมณ์ บุคคลออทิสติก และบุคลพิการซ้ าซ้อนอย่าง

ทั่วถึงและมีคุณภาพ จากนโยบายดังกล่าว ทุกโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

จงึเร่งด าเนินการคัดกรองนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษโดยใช้แบบคัดกรองต่างๆ เช่น แบบคัดกรองบุคคล

ที่มคีวามต้องการพิเศษทางการศกึษา (กระทรวงศึกษาธิการ,2551)  แบบคัดกรองนักเรียนที่มีภาวะสมาธิสั้น

บกพร่องทางการเรียนรู้และออทิซึม [KUS–SI Rating Scales: ADHD/ LD/ Autism (PDDs)] (ดารณีอุทัยรัตน

กิจและคณะ, 2548) จากการคัดกรองดังกล่าวจึงเป็นผลให้จ านวนนักเรียนที่เข้ามารับบริการเพื่อขอประเมิน

ความสามารถทางเชาวน์ปัญญาเด็ก ทั้งในโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป และได้มีการส่งต่อมายัง

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์เพื่อให้แพทย์ท าการวินิจฉัยมีจ านวนมาก รวมทั้งการตรวจวินิจฉัยและ
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การทดสอบระดับสติปัญญาต้องอาศัยความรู้ และความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ท าให้ระยะเวลาในการรอคอย

การตรวจประเมินความสามารถทางสตปิัญญาเด็กค่อนข้างล่าช้า  

 จากสถิติเฉพาะในสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์  ข้อมูลจากกลุ่มงานจิตวิทยา จ านวนเด็ก

นักเรียนที่ได้รับบริการตรวจวินิจฉัย  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2557  เท่ากับ 117 ราย,  164 ราย และ 

822 ราย ตามล าดับแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของการขอรับบริการตรวจวินิจฉัยเพื่อค้นหานักเรียนที่มีความ

บกพร่องทางสติปัญญา หรือ บกพร่องทางการเรียนรู้ที่เพิ่มสูงมากขึ้นทุกปี และในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

กลุ่มงานจิตวิทยาได้จัดท าโครงการโครงการคลินิกพิเศษส าหรับการตรวจวินิจฉัยเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มี

ความเสี่ยงด้านความบกพร่องทางสติปัญญา และ/หรือความบกพร่องทางการเรียนรู้นี้ขึ้น มีเด็กได้รับบริการ

ทั้งสิ้น 2,204 ราย มีโรงเรียนที่เข้ารับบริการ 31 โรงเรียน แบ่งเป็น โรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ 24 โรงเรียน 

โรงเรียนจังหวัดล าพูน 1 โรงเรียน และโรงเรียนจังหวัดเชียงราย 6 โรงเรียน โดยแยกเป็นสิทธิ์การรักษา เงิน

สด 941 ราย คูปอง 69 ราย ข้าราชการ/เบิกจ่ายตรง 598 ราย รัฐวิสาหกิจ 46 ราย บัตรทองเชียงใหม่ 207 

ราย บัตรทองต่างจังหวัด 195 ราย บัตรทองส าหรับผู้พิการจังหวัดเชียงใหม่ 39 ราย บัตรทองส าหรับผู้พิการ

ต่างจังหวัด 35 ราย ประกันสุขภาพต่างด้าว 4 ราย เงินสดต่างด้าว 42 ราย ซึ่งผู้รับบริการได้รับบริการมาก

ขึน้ ด้วยเหตุนี้ กลุ่มงานจิตวิทยา จึงได้จัดให้มีโครงการคลินิกพิเศษส าหรับการตรวจวินิจฉัยเพื่อช่วยเหลือ

นักเรียนที่มีความเสี่ยงด้านความบกพร่องทางสติปัญญา และ/หรือความบกพร่องทางการเรียนรู้เป็น

โครงการต่อเนื่องและพัฒนาระบบไปยังการบริการทางการแพทย์อีกด้วย เพื่อให้นักเรียนที่มีความเสี่ยงใน

ความบกพร่องดังกล่าวได้รับการตรวจวินิจฉัยที่รวดเร็วขึน้ และสามารถหาแนวทางการช่วยเหลือที่เหมาะสม

ต่อไป 

วัตถุประสงค์ 

  1. เพื่อให้นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศกึษาที่มีความเสี่ยงด้านความบกพร่องทางสติปัญญา 

และ/หรอื บกพร่องทางการเรียนรู้ ได้รับการตรวจวินิจฉัยความบกพร่องทางสติปัญญา และ/หรอื บกพร่อง

ทางการเรยีนรู้รวมถึงการให้ค าปรึกษาเบือ้งตน้ 

  2. เพื่อใหน้ักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศกึษาที่มีความเสี่ยงด้านความบกพร่องทางสติปัญญา 

และ/หรอื บกพร่องทางการเรียนรู้ได้รับการวินจิฉัยและออกใบรับรองทางการแพทย์ เพื่อน าไปใช้ในการฟื้นฟู

ทางการศึกษา 

  3. เพื่อพัฒนารูปแบบการใหบ้ริการแบบ Fast track ส าหรับคลินิกพิเศษส าหรับการตรวจวนิิจฉัยเพื่อ

ช่วยเหลือนักเรียนที่มคีวามเสี่ยงด้านความบกพร่องทางสติปัญญา และ/หรอืความบกพร่องทางการเรยีนรู้ 

 

ผลการด าเนินโครงการ / และผลลัพธ์ที่ได้จากการด าเนินงาน 

  นักเรียนที่ได้รับการตรวจวนิิจฉัยในโครงการคลินิกพิเศษฯ มีจ านวนทั้งสิ้น 2,114 ราย 
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การวเิคราะห์ผลการด าเนินงาน (เชิงคุณภาพ) 

    1. นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศกึษาในพืน้ที่จังหวัดเชยีงใหม ่เชียงรายและล าพูนที่ 

ได้รับการตรวจวนิิจฉัยและออกใบรับรองทางการแพทย์ เพื่อน าไปใช้ในการฟื้นฟูทางการศกึษา ภายใน 1 

เดือน หลังจากการท าบัตรผู้ป่วยนอก 

   2. ครูผูส้อนได้รับค าปรึกษาเบือ้งตน้เกี่ยวกับการเรียนรูข้องนักเรียนที่มคีวามเสี่ยงด้านความ

บกพร่องทางสตปิัญญา และ/หรือบกพร่องทางการเรียนรู้ รวมทั้งแนวทางการกระตุ้นและส่งเสริมทักษะ

ของนักเรียน 

 

งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินโครงการ  395,625 บาท  

 

ปัญหาและอุปสรรค 

   1.โรงเรียนมีการขอรับบริการคลินกิพิเศษฯ ในชว่งใกล้สอบประเมินความรูร้ะดับประเทศ จงึไม่

สามารถจัดระยะเวลาในการให้บริการอย่างรวดเร็วได้ 

  2.ไม่สามารถก าหนดล าดับการอา่นผลที่สม่ าเสมอได้ ส่งผลใหโ้รงเรียนที่รอฟังผลในแตล่ะรอบ

ล่าช้าและเหลืออยู่จ านวนมาก 

  3.ขั้นตอนในการเตรียมเอกสารค่อนข้างยุ่งยาก ท าให้ครูมคีวามสับสนในการเตรียมเอกสาร ต้อง

แก้ไขหลายครั้งถึงจะเสร็จสมบูรณ์ 

 

การวางแผนการด าเนินงานในขั้นต่อไป 

   1.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการพิเศษฯ ได้ตดิต่อสื่อสารและติดตามผลกับโรงเรียนที่ขอรับ

บริการมากขึ้น เช่น เตรยีมเอกสารชุดตัวอย่าง และมีข้อการเตรียมที่ชัดเจนมากขึ้น 

   2.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการพิเศษฯได้ตดิต่อประสานงานกับแพทย์ เพื่อพิจารณาการให้

คิวตามความ 
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ชื่อโครงการ  อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเทคนิคการสอนและสื่อการสอนส าหรับเด็กที่มคีวาม 

           ต้องการพิเศษ  

ผู้รับผิดชอบ   กลุ่มงานการศกึษาพิเศษ  สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์  

ความเป็นมาและความส าคัญ 

เป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ระบุให้คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์  

มีวนิัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน ที่ดีของสังคม มคีวามเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการ

ปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์มีความรับผิดชอบ และท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดีมี

ความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ ซึ่งหากเกิดการพัฒนาดังกล่าวได้นั้นจ าเป็นต้องมีการพัฒนาด้าน

การศึกษา ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษา ๒๕๔๒ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๕๓  ได้ระบุสิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา มาตรา ๑๐ การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและ

โอกาสเสมอกันในการรับการศกึษาขั้นพืน้ฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดใหอ้ย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดย

ไม่เก็บค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ 

สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ 

หรือไม่มีผูดู้แลหรอืด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพืน้ฐานเป็นพิเศษ 

การศึกษาส าาหรับคนพิการในวรรคสอง ให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและให้

บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ต้อง

จัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสมโดย ค านงึถึงความสามารถของบุคคลนั้น  

ดังนั้นรัฐบาลได้ให้ความส าคัญของการพัฒนาคนโดยเฉพาะเด็กที่มีความต้องการพิเศษให้มีการ

พัฒนาทางด้านการศึกษาจากการวิเคราะห์ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ พ.ศ.2550 ได้วิเคราะห์แนวโน้มคนพิการไทยในปีพ.ศ. 2564 ไว้ว่า ประชากรไทยจะมีจ านวน 73.08 

ล้านคน ซึ่งจะมีคนพิการจ านวนประมาณ 2,196,482 คน โดยคาดการณ์ว่าจะมีคนพิการทางจิตใจหรือ

พฤติกรรมประมาณ 166,425 คน ซึ่งจากสถิติข้อมูลคนพิการที่มีบัตรประจ าตัวคนพิการ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 

2558 พบว่า มีคนพิการที่มีบัตรประจ าตัวคนพิการ จ านวน 1,733,983 คน แบ่งเป็นความพิการทางกาย 

จ านวน 1,478,218 คน ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม จ านวน 117,094 คน ความพิการทางสติปัญญา 

จ านวน 124,905 คนความพิการทางการเรียนรู้จ านวน 6,374คน และความพิการทางออทิสติกจ านวน 7,392 

ความพิการแต่ก าเนิด ร้อยละ 20.36 อุบัติเหตุ ร้อยละ 14.14 พันธุกรรม ร้อยละ 0.55 มากกว่า 1 สาเหตุ ร้อย

ละ 3.82 และแพทย์ไม่ระบุสาเหตุความพิการ รอ้ยละ 30.99 คนพิการส่วนใหญ่อยู่ในวัยสูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้น

ไป ร้อยละ 51.12 รองลงมาอยู่ในวัยท างาน ร้อยละ 46.08 คนพิการที่มีอายุระหว่าง22-59 ปี และคนพิการวัย

สูงอายุมีความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกายมากที่สุด ร้อยละ 51.26 ส่วนคนพิการที่อยู่ในวัยเด็กและ

วัยศึกษา (แรกเกิด - 21 ปี) มีความพิการทางสติปัญญามากที่สุด ร้อยละ 28.7  
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จากข้อมูลของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ในปี 2559 พบว่า จ านวนผู้มารับบริการของ

สถาบันมีจ านวน 51,487 ราย ซึ่งเมื่อพิจารณาจากสถิติพบว่า มีแนวโน้มมากขึ้นทุกปีซึ่งส่วนใหญ่ยังต้องได้รับ

การช่วยเหลือทางการศึกษา สถาบันจึงได้ตระหนักถึงความส าคัญในการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กที่มีความ

ต้องการพิเศษซึ่งถือว่าเป็นพันธกิจหลักของสถาบัน ในการให้บริการฟื้นฟูด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่นและ

พัฒนาการในระดับตติยภูมิขั้นสูงและสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 บูรณาการสหวิชาชีพเพื่อพัฒนา

ระบบบริการจิตเวชเด็กและวัยรุ่นและพัฒนาการ การพัฒนาองค์ความรู้และแนวทางการดูแลถือว่าเป็นสิ่งที่

ส าคัญมากต่อผู้ดูแลเด็กเหล่านี้ จากการตกผลึกประสบการณ์ของนักวิชาการศึกษาพิเศษของสถาบัน

พัฒนาการเด็กราชนครินทร์ในช่วงตั้งแต่ พ.ศ 2539- 2559 พบว่า มีการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาและ

แนวการสอนมากมาย ซึ่งท าให้กลุ่มงานการศึกษาพิเศษได้จัดท าหลักสูตรเทคนิคการสอนและสื่อการสอน

ส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษและได้รับการรับรองหลักสูตรตามประเด็นความเช่ียวชาญ ของกรม

สุขภาพจิตประจ าปีงบประมาณ 2558 และทดลองใช้หลักสูตรกับบุคลากรในสถาบันฯ เมื่อปีงบประมาณ 

2559 แล้วนั้น ทางกลุ่มงานการศึกษาพิเศษ จึงเห็นว่าควรมีการน าหลักสูตรไปใช้ในการสอนจริงกับบุคลากร

ในเครือข่ายพื้นที่ที่รับผดิชอบ เพื่อเป็นการประเมินหลักสูตร  และหาประสิทธิภาพของเครื่องมือในการทดลอง

หลักสูตร  ซึ่งผลของการน าหลักสูตรไปใช้หลักสูตรสามารถเป็นแนวทางการสอนในการดูแลเด็กที่มีความ

ต้องการพิเศษต่อไป  

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อประเมินผลการทดลองของหลักสูตร  

2. เพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องมือในหลักสูตรการอบรม   

ผลการด าเนินโครงการ / และผลลัพธ์ที่ได้จากการด าเนินงาน 

1. ผลการด าเนินโครงการ 

 1.1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ หลักสูตรเทคนิคการสอน และสื่อการสอนส าหรับเด็กที่มี

ความต้องการพเิศษ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

เพศ จ านวน ร้อย

ละ 

งานท่ีได้รับผิดชอบ จ านวน ร้อย

ละ 

ชาย 6 12 การสอน 23 46 

หญิง 44 88 ครูผูร้ับผิดชอบนักเรียน 

เรียนร่วม 

12 24 

รวม 50 100 ครูการศกึษาพิเศษ 2 4 

อายุ จ านวน ร้อย

ละ 

ครูพี่เลี้ยง 7 14 
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ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ 

เรื่อง ร้อยละ 

เนือ้หาความรูท้ี่ได้รับ 90.28 

สื่อ/เอกสารประกอบการถ่ายทอดความรู ้ 88.19 

รูปแบบ การถ่ายทอดความรู้ 88.70 

วิทยากร 91.67 

ระยะเวลาที่ใชใ้นการถ่ายทอดความรูม้ีความเหมาะสม 86.67 

 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะความพึงพอใจ 

เป้าหมายในการเข้าอบรมครั้งน้ีของท่าน คอือะไร 

1. มีความรูค้วามเข้าใจในเรื่องเทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนส าหรับเด็กที่มคีวามต้องการพิเศษ 

2. เพิ่มความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับสื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กพิเศษ 

3. ต้องการผลติสื่อที่ตรงกับความจ าเป็นของผู้เรียน การสอนตามเทคนิคต่างๆ 

4. เพื่อได้เรียนรู้เทคนิคการสอนใหม่ และการจัดการเรยีนการสอนส าหรับเด็กพิเศษมากขึ้น 

5. เพื่อพัฒนาตนเอง และน าเทคนิคสื่อไปปรับใช้ในการเรียนการสอน 

6. มาเพิ่มเติมความรูใ้นการผลิตสื่อ และเทคนิควิธีการสอนเพื่อจะน าไปพัฒนาเด็กต่อไป 

7. ในไปขยายผลในโรงเรียน อบรมแทนครูท่านอื่น 

21-29 6 12 สอนพิเศษ 2 4 

30-39 13 26 งานกิจกรรมนักเรียน 1 2 

40-49 24 48 งานจัดการเรียนรู้ 1 2 

50-59 7 14 ครูประจ าช้ัน 1 2 

60-69 0 0 ครูอนุบาล 1 2 

รวม 50 100 รวม 50 100 

ต าแหน่ง จ านวน ร้อย

ละ 

หน่วยงาน จ านวน ร้อย

ละ 

ครูพี่เลี้ยงเด็กที่มคีวามตอ้งการ

พิเศษ 

3 6 โรงเรียนสังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษาเชยีงใหม่ 

49 98 

ครูพี่เลี้ยง 7 14 

ครูการศกึษาพิเศษ 2 4 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์

เชยีงใหม่ 

1 2 

ครู 38 76 

รวม 50 100 รวม 50 100 
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8. ได้รับเทคนิคการสอน การอ่าน การเขียน และการคิดค านวณ เพื่อน าไปใช้ในการจัดการเรียน  

  การสอน 

9. พัฒนาเทคนิคการสอน และผลติสื่อการสอนให้สอดคล้องกับความตอ้งการของผู้เรียน 

10. อยากได้เทคนิคการสอน และสื่อการสอนส าหรับเด็กที่มคีวามตอ้งการพเิศษ 

11. ฝกึท าสื่อการสอนที่มีไปใช้ได้จริง 

12. เรียนรู้รูปแบบการสอนเด็กที่มคีวามตอ้งการพิเศษ 

สิ่งท่ีท่านบรรลุเป้าหมาย คืออะไร เพราะอะไร 

1. ได้เรยีนรู้วิธีท าสื่อการสอน และได้ฝึกปฎิบัติ 

2. ได้เทคนิคในการท าสื่อ และสามารถน าไปใช้ได้จริง 

3. ได้รับรูปแบบการสอนเด็กพิเศษในรูปแบบต่างๆ 

4. ความรูเ้กี่ยวกับเทคนิคการสอนเด็กพิเศษ 

5. ได้ตัวอย่างสื่อส าหรับน าไปใช้กับกลุ่มนักเรียนที่มีปัญหาการเรียนรู้ 

6. ได้เทคนิคการสอนเด็กพิเศษ 

7. ได้ผลิตสื่อ เพราะได้ลงมอืปฎิบัติจริง 

8. มีเทคนิคในการสอนมากขึ้น 

9. การผลิตสื่อได้ตรงตอ่ความต้องการ 

10. ทราบ เรยีนรู้ และลงมอืปฎิบัติสื่อการสอน เพื่อใช้ในการสอน 

11. การท าสื่อที่มคีวามหลากหลาย ได้สื่อกลับไปสอนนักเรียน 

12. ท าเทคนิคไปพัฒนาการสอน และการจัดการเรียนรู้ที่เอือ้ต่อนักเรียน 

13. มีองค์ความรูก้ารสอนเด็กที่มคีวามบกพร่องทางการเรียนรู้ใหม่ ๆ และการผลิตสื่อการสอน 

เพราะมีวทิยากรที่มคีวามสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 

14. ได้รับความรูท้ั้งในทางทฤษฎี และปฎิบัติเกี่ยวกับเทคนคิการสอน และการจัดท าสื่อ 

สิ่งท่ียังไม่บรรลุเป้าหมายคอือะไร 

1. แผนการเรียนรู้ส าหรับเด็กพิเศษ 

2. วิธีการวัด และประเมินผลยังไม่ชัดเจน 

3. สื่อตา่งๆ 

4. การน าไปใช้กับเด็กให้บรรลุเป้าหมาย 

5. เทคนิคการสอนตอ้งลองน าไปใช้กับเด็ก 

6. การใชส้ื่อกับเด็กจรงิ ๆ 

7. สื่อการสอนส าหรับเด็กแต่ละประเภท 
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8. ความรู ้และลายละเอียด จากเอกสารของวิทยากรที่น าเสนอจ าได้ไม่หมด และจดไม่ทัน 

9. สื่อที่อบรมบางช้ินยังไม่เหมาะกับโรงเรียน 

10. เทคนิคการปรับพฤติกรรม 

11. เวลามีจ ากัดในการท าและการอธิบายของวิทยากร 

จากสิ่งที่ท่านได้รับจากการเข้าอบรมคร้ังน้ีท่านคดิว่าจะน ากลับไปท าอะไรบ้าง กับตนเอง กับงาน  

กับองค์กร 

1. ปรับพฤติกรรมการสอนของตนเอง 

2. พัฒนาตนเองน าไปจัดท าสื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียน 

3. น าไปประยุกต์ใชก้ับกระบวนการเรียนการสอนในระบบเรียนร่วม 

4. น าความรูเ้รื่องการผลิตสื่อไปสอนเด็กและใช้กับเด็ก 

5. จัดท าสื่อให้ได้จ านวนเท่ากับผูเ้รียน 

6. พัฒนาเทคนิคใหม่ๆ  เพื่อใช้ในการสอน 

7. ใช้กับเด็กเพื่อให้เกิดผลมากที่สุด 

8. พัฒนาต่อยอดสือใหเ้หมาะสมกับนักเรียน 

9. ให้ความสนับสนุนกับครูผูส้นใจในการจัดท าสื่อ 

10. กลับไปขยายผลเผยแพรท่ี่โรงเรียน และเผยแพร่กับเด็กนักเรียน 

11. การปรับการผลิตสื่อในการสอนนักเรียน 

หากมีการอบรมในคร้ังถัดไปท่านต้องการให้จัดอบรมในเรื่องใดโปรดระบุ 

1. การผลิตสื่อที่เอื้อแก่เด็กที่มคีวามบกพร่องทางดา้นสติปัญญา 

2. การจัดการเรียนรูส้ าหรับเด็กพิเศษ 

3. การเขียนแผน IEP IIP และการวิจัยในช้ันเรียนของเด็กพิเศษ 

4. การผลิตสื่อที่เพิ่มเติมในครั้งนี้ 

5. เทคนิคการสอนที่ชัดเจน 

6. การผลิตสื่อในรูปแบบต่างๆ เช่นประดิษฐ์ 

7. การจัดกิจกรรมในห้องเรียนให้กับเด็กที่มคีวามตอ้งการพิเศษ 

8. การปรับใช้สื่อเทคนิคการสอนให้มากขึ้น 

9. การออกแบบสื่อเช่นการวาดการ์ตูน 

10. อบรมเรื่องการสร้างสื่อ ประเภท POP-OP , BIG BOOK , การท าหนังสือ 8 มิติ 

11. การคัดกรองเด็กที่มคีวามต้องการพเิศษ 

12. การปรับพฤติกรรมเด็กพิเศษ 
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13. การวัดผลประเมินผลเด็กพิเศษ 

14. เด็กที่มคีวามบกพร่องทางการเรียนรู้ 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอื่นๆ ในการจัดอบรมครั้งน้ี/ครั้งถัดไป 

1. ระยะเวลาในการอบรมควรมากกว่านี้ 

2. อบรมเชิมปฏิบัติการที่ผูเ้ข้าอบรมสามารถน าไปใช้ได้ 

3. ควรมีช่างภาพในการท ากิจกรรม และแชร์ใหทุ้กคนที่เข้าอบรมโดยการน าส่งเพจสถาบันฯ 

4. สื่อที่เหมาะสมส าหรับเด็กที่มคีวามบกพร่องทางการเรียนรู้ 

5. ควรแจกเอกสารที่เป็นรายละเอียดของแต่ละเทคนิค ควบคู่ไปกับหนังสือที่แจก เพราะรายละเอียด

และขั้นตอนต่างๆ ส าคัญต่อการน าไปใช้ขยายผลต่อให้แก่เพื่อนครู และย้ าเตือนกันลืมแก่ผู้ที่ผ่านเข้า

อบรม 

6. ควรมีการจัดอบรมดีๆแบบนีทุ้กป ี

7. การอบรมมีการผลิตสื่อ และเทคนิคใหม่จะดียิ่งขึน้ 

8. การอบรมครั้งนีว้ิทยากรทุกท่านตั้งใจและมีน้ าใจในการช่วยเหลื่อ และดูแลผู้เข้าอบรมการเตรยีมงาน

ดีมาก วิทยากรใจดี เป็นกันเอง 

9. ลดกิจกรรม ให้เหมาะสมกับระยะเวลา และในการผลิตสื่อแต่ละชิน้ ควรให้ท าเป็นตัวอย่างแล้วน าไป

ต่อยอด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 สรุปผลคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ หลักสูตรเทคนิคการสอน และสื่อการสอนส าหรับเด็ก

ที่มี ความต้องการพเิศษ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
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ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจตอ่ข้อมูลเกี่ยวกับเนือ้หาของคู่มือการสอนเด็กที่มคีวามตอ้งการพิเศษ 

เรื่อง ร้อย

ละ 

เนือ้หา 90.16 

การออกแบบ 90.93 

ค่าเฉลี่ยในภาพรวม 90.54 

 

 

ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ คู่มือเทคนิคการสอน Number Follow 

1. เป็นขั้นตอนการสอนที่จัดท าให้เด็กจ าอักขระจ าตัวอักษรได้ดีขึน้ หรอืวางต าแหนง่ของตัวอักษรใด

ถูกต้อง 

เพศ จ านวน ร้อยละ งานที่ได้รับผิดชอบ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 5 13.89 การสอน 9 25.00 

หญิง 31 86.11 ครูผูร้ับผิดชอบนักเรียน 

เรียนร่วม 

13 36.11 

รวม 36 100.00 ครูการศกึษาพิเศษ 8 22.22 

อายุ จ านวน ร้อยละ ครูพี่เลี้ยง 2 5.56 

เพศ จ านวน ร้อยละ งานท่ีได้รับผิดชอบ จ านวน ร้อยละ 

21-29 6 16.67 สอนพิเศษ 0 0.00 

30-39 13 36.11 งานกิจกรรมนักเรียน 1 2.78 

40-49 10 27.78 งานจัดการเรียนรู้ 1 2.78 

50-59 7 19.44 ครูประจ าช้ัน 1 2.78 

60-69 0 0.00 ครูอนุบาล 1 2.78 

รวม 36 100.00 รวม 36 100.00 

ต าแหน่ง จ านวน ร้อยละ หน่วยงาน จ านวน ร้อยละ 

ครูพี่เลี้ยงเด็กที่มคีวามตอ้งการ

พิเศษ 

3 8.33 โรงเรียนสังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษาเชยีงใหม่ 

34 94.44 

ครูพี่เลี้ยง 3 8.33 

ครูการศกึษาพิเศษ 13 36.11 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์

เชยีงใหม่ 

1 2.78 

ครู 17 47.22 

รวม 36 100.00 รวม 36 100.00 
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2. รูปแบบน่าสนใจ ดีมาก 

3. น่าสนใจเหมาะกับการน าไปใช้กับเด็ก 

4. ช่วยเหลือนักเรียนที่มปีัญหาในด้านการเขียนค าผิดได้ดมีากขึ้น 

5. เทคนิคการสอนนี้ท าให้นักเรียนเข้าใจและรู้ค าศัพทืมากขึน้ 

6. เป็นเครื่องมอืที่ดทีี่สามารถน าไปใช้กับผูเ้รียนได้จริงในการเรียนรู้เรื่องการเขยีนค าศัพท์ของนักเรียน 

7. เป็นเทคนิคที่น่าสนใจสามารถน าไปปรับใช้กับเด็ก ทั้งเด็กปกติ และเด็กที่มคีวามต้องการพเิศษ 

8. สามารถน าไปใช้กับเด็กได้เป็นอย่างดี 

9. สื่อภาพที่ใช ้ใช้ได้กับเด็กปกติ และเด็กเรียนร่วม 

10. ดีมาก จะน าไปใช้กับเด็กที่มปีัยหาดา้นการสะกดค า และจะพัฒนาต่อเนื่องไป 

11. เป็นเทคนิคการสอนที่ดี ท าใหเ้ด็กจ าค าศัพท์ได้ง่ายขึ้น 

12. เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมีประโยชน์ตอ่การสอน และการเรียนรู้ของเด็ก 

13. การระบุต าแหน่ง การวางพัยญชนะยังไม่ชัดเจน 

14. ตัวเลขการวางวรรณยุกต์ควรจะสอดคล้องกับการสะกดค าที่เด็กเคยแจกรูปในชั้นเรียน 

15. รูปแบบและเนือ้หามีความชัดเจน เหมาะในการใชส้อนได้ดี 

16. กระบวกการวางตัวเลขควรสอดคล้องกับหลักการอ่าน  

17. เป็นการสอนเขียนค าที่เป็นไปตามขั้นตอน สามารถเข้าใจง่ายเหมาะสมกับการเรียนการสอน 

18. เนือ้หาดีเหมาะสมกับเด็กสมาธิสั้น  

19. เข้าใจง่าย ใชง้่ายชัดเจนในการอธิบาย 

20. เป็นคู่มอืที่เหมาะสมส าหรับนักเรียนเรียนรว่มมาก 

คู่มือเทคนิคการสอน Words Group 

1. มีการสอนให้เห็นจากรูปธรรม ไปนามธรรมที่ชัดเจน 

2. เป็นเทคนิคที่เหมาะสมกับนักเรียน และน าไปต่อยอดกับหมวดค าศัพท์อื่นๆได้ 

3. ส าดับขั้นตอนการสอน มกีระบวนการที่ชัด้เจน เด็กสามารถจิตนาการต่อเนื่อง และมีความเข้าใจ 

4. เหมาะสมใช้ง่าย 

5. เนือ้หามีความเข้าใจง่าย ชัดเจน 

6. เป็นคู่มอืส าหรับเด็กสร้างจิตนาการ มโนภาพ สร้างสติปัญญา เรยีนรู้สิ่งต่างๆได้ดี 

7. มีการใชภ้าพแทนสัมผัสจรงิเพื่อให้เด็กขยายความรูไ้ด้ 

8. เนือ้หาและรูปแบบมีความเหมาะสมสามารถน าไปประยุกต์ใชก้ับเด็กพิเศษได้ด ี

9. สร้างสรรค์เหมาะกับเด็กทุกวัย 

10. ภาพสีสันน่าสนใจ 
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คู่มือเทคนิคการสอน ตารางหมุดบวกเลข 

1. มีประโยชน์ส าหรับเด็กทั่บวกลบเลขไม่ได้ ได้ดมีาก 

2. ตารางหน้าจะใหญ่กว่านี้ 

3. ให้เพิ่มแบบฝกึหัดเย๊อะอีกนิด 

4. เหมาะสมกับเด็กที่มคีวามต้องการพเิศษไม่ซับซ้อน ง่านต่อความเข้าใจของเด็ก 

5. เทคนิคการบวกเลขท าให้นักเรียนเข้าใจชัดเจน 

6. ดีมากค่ะ สามามรถน าไปปรับใช้กับเด็กทุกประเภทได้ 

7. เป็นเทคนิคการสอนที่ดี อาจจ ากัดเรื่องการบวกในหลักที่เย๊อะมากขึ้น 

8. มีขอ้ผดิพลาดเล็กน้อย แตเ่นื้อหาชัดเจน 

9. กิจกรรมอธิบายละเอียด 

10. การอธิบายต้องอ่านซ้ าๆหลายครั้งจึงจะเข้าใจ 

11. สามารถน าไปปรับใช้จริงได้ 

12. เทคนิคการสอนของตารางหมุดมคีวามสวยงามชัดเจนและเข้าใจง่าย 

13. เนือ้หาเหมาะสมกับเด็กสมาธิสั้น 

14. ใช้การระบายสีใหแ้ตกต่างที่ชัดเจนมากขึ้น 

15. อยากใหเ้พิ่มเลขมากกว่านี้ 

คู่มือเทคนิคการสอน Sight Word 

1. เป็นเทคนิคที่มีความชัดเจนมากชอบเทคนิคนี ้เข้าใจง่าย 

2. เป็นคู่มอืที่สามารถพัฒนาเด็กเรียนร่วม แต่อยากได้เนื้อหายากกว่านี้ 

3. คู่มอืมีรูปภาพสวยงามตัวอักษรสีสรรสวยงามเร้าใจ 

4. ในเล่มควรมรีายละเอียดอธิบายเพื่อง่ายต่อการเข้าใจสู่การน าใช้ 

5. เป็นเทคนิคการที่ให้จ าค าศัพท์ใชค้ าในการสอนอ่านค าหรอืกลุ่มค าเกี่ยวข้องในการช่วยเหลือส่งเสริม 

ฟื้นฟูด้านการเรียนการสอนส าหรับครูที่ดี 

6. ขาดขั้นตอนการน าไปใช้ ได้ตัวอย่างนอ้ยเกินไป 

7.  เป็นการใชห้นังสอืไม่คุ้มเพราะผูศ้กึษาจะเห็นเฉพาะรูปภาพควรอธิบายกระบวนการเหมอืน PPT       

 ที่น าเสนอ 

8. เข้าใจง่าย สนุก สามารถพัฒนาต่อได้อกี 

9. สามารถสอนเด็กปกติได้และเด็กพิเศษมากและเด็กเรียนร่วม 

10. มีภาพและตัวอย่างที่สามารถน าไปใช้ได้เลย 

11. เป็นเทคนิคที่ดีเป็นการเน้นค าศัพท์ท าให้เด็กจ าค าได้ดีขึ้น 
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12. เป็นเทคนิคที่แปลกใหมน่่าสนใจท าให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น 

13. ช่วยเหลือนักเรียนที่อา่นหนังสอืไม่ได้ได้ดีมาก 

คู่มือเทคนิคการสอน บล๊อกตัวเลข 

1. ช่วยในด้านการบวกเลขได้ดีมาก 

2. น่าสนใจ เหมาะกับการน าไปใช้กับผูเ้รียนเรื่องการบวกเลข 

3. จ าง่าย ไม่ซับซ้อน ซ้ าไปมาซึ่งงา่ยและดีตอ่การจ าของเด็กออทิสตกิ  

4. เป็นเทคนิคที่เหมาะส าหรับเด็กที่รูจ้ักตัวเลข แต่ยังไม่รู้ค่า น าไปปรับใหเ้ด็กเข้าใจง่ายขึน้ 

5. ใช้ได้กับเด็กเรียนร่วม 

6. สือ่ประกอบเป็นภาพที่ชัดเจน 

7. การอธิบายเข้าใจงา่ย ใช้ได้จรงิ 

8. ให้ตัวอย่างนอ้ยเกินไปยังไม่ครอบคลุม การใช้สี 

9. สามารถน าไปปรับปรุงในการท าสื่อการเรียนการสอนได้ดี 

10. เป็นเทคนิคที่น ารูปทรง เพื่อฝกึใหเ้ด็กท าซ้ าๆ ใหเ้ด็กมีการตอบสนองได้ดี 

11. รูปภาพมขีนาดเล็กล าดับความเข้าใจเป็นขั้นตอนง่าย 

12. อยากใหม้ีเทคนิคการบวกส าหรับเด็กLD 

คู่มือเทคนิคการสอน ตารางแบ่ง 

1. เป็นเทคนิคที่สนุกสนานเข้าใจง่ายชัดเจน 

2. สามารถน าไปใช้กับเด็กสมาธิสั้นได้ 

3. ช่วยใหค้รูคิดท าสื่อ เพื่อจัดเป็นชุดใหน้ักเรียนได้เป็นเวลาที่เหมาะสม 

4. เนือ้หาเข้าใจง่าย แต่จะใช้ยากในการหาค่าสูง 

5. เป็นเทคนิคที่จัดท าขั้นตอนจากง่ายไปหายาก 

6. เป็นการกระตุ้นเพื่อให้ผูเ้รียนมคีวามสนใจและดีขึ้น 

7. เป็นเทคนิคที่จะช่วยพัฒนานักเรียนในด้านการหารใหง้่ายขึ้น 

8. มีเนื้อหาชัดเจน ออกแบบสอดคล้องกับเนือ้หาและเหมาะในการน าไปใช้ 

9. สามารถน าไปใช้ได้จริง 

10. ตัวอย่างพิมพ์ผดิเป็นการแบ่งตารางที่ครูสามารถน าไปสอนกับเด็กปกติและเด็กพิเศษทุกคน 

11. สื่อเห็นชัดเจน แต่วธิีการยาก 

12. เหมาะกับเด็กปกติเพราะเป็นเทคนิคการคิดเร็ว 

13. ได้ศึกษาและมีความเข้าใจเป็นอย่างดี 

14. นักเรียนจะสนุกกับการคิดเลขมากขึ้นเพราะไม่ซับซ้อน 
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2. ผลลัพธ์ที่ได้จากการด าเนินงาน 

- ผลลัพธ์เชิงบวก ผูเ้ข้ารับการอบรมได้รับความรูแ้ละทักษะในการเข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรม  

- ผลลัพธ์เชิงลบ     หลักสูตรไม่มีประสิทธิภาพ ผูเ้ข้ารับการอบรมได้รับความรูแ้ละทักษะใน 

 ระดับต่ ากว่าเกณฑ์  

การวเิคราะห์ผลการด าเนินงาน (เชิงคุณภาพ) 

ผลการอบรมท าให้เกิดขอ้ปรับปรุงในด้านหลักสูตรและการด าเนินการดังนี้ 

1. ตอ้งปรับเนือ้หาของหลักสูตรให้เหมาะกับหลักสูตร 3 วัน เพราะเนือ้หาการอบรมมมีากเกินไปท า 

   ให้เกิดประสทิธิภาพของการสอนและการจัดเตรยีมกระบวนการการสอน 

2. จ านวนผูเ้ข้าร่วมอบรมมีความเหมาะสมดี 

3. การจัดท าหนังสอืประกอบการจัดอบรมมีราคาสูงกว่าตั้งไว้เพราะพิมพ์จ านวนน้อยดังนั้น ต้องมี   

    การวางแผนการสบืราคาให้ชัดเจนก่อน 

4. วางแผนการจัดรูปแบบเดียวกันในจังหวัดอื่น  

งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินโครงการ 

ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเบิกจ่ายจากงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2560 แผนงาน

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก กิจกรรมหลักที่  ๑.๑ พัฒนาระบบบริการ

สุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย งบด าเนินงานหมวดค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายในการยกระดับความมั่นคงและ

ความเป็นเลิศดา้นสุขภาพจิตและจิตเวช จ านวน  ๘๐,๐๐๐ (แปดหมื่นบาทถ้วน) 

 

(6.1) 

ปีงบประมาณ 

(6.2) 

เงนิงบประมาณ

(บาท) 

(6.3) 

เงนินอกงบประมาณ

(บาท) 

(6.4) 

รวม(บาท) 

2560 80,000  80,000 

(6.5) รวมทั้งสิ้น (บาท) 80,000  80,000 

 

 

 

ปัญหาและอุปสรรค 

1. เวลาในการอบรมนอ้ย ท าให้ผู้เข้าร่วมอบรมท ากิจกรรมไม่ทัน 

2. การจัดท าหนังสือประกอบการจัดอบรมมีราคาสูง และมีจ านวนน้อยไม่เพียงพอต่อผู้เข้าร่วมอบรม  
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3. เนื้อหาของหลักสูตรไม่เหมาะกับหลักสูตร 3 วัน เพราะเนือ้หาการอบรมมีมากเกินไปท าให้เกิด

ประสิทธิภาพของการสอนและการจัดเตรียมกระบวนการการสอนได้น้อย 

การวางแผนการด าเนินงานในขั้นต่อไป 

1. ขยายผลการอบรมไปยังภูมภิาคอื่นหรือสพป.ในเขตพืน้ที่ที่รับผิดชอบอื่น 

2. ได้เผยแพร่นวัตกรรมการสอนไปยังพืน้ที่ ที่รับผิดชอบและการขยายผลในพืน้ที่ต่อไป 

3. เพิ่มเติมความรูใ้นการอบรม เรื่อง โรค และการใช้ยาส าหรับเด็กที่มคีวามต้องการพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่  4  
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ชื่อโครงการ   การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินและการช่วยฟื้นคืนชีพ 

    และการฟื้นฟูความรูก้ารป้องกันและควบคุมการตดิเชือ้ 

 

ผู้รับผิดชอบ   IPD,IC,PCT 

 

ความเป็นมาและความส าคัญ 

  สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ให้บริการด้านส่งเสริมพัฒนาการเป็นหลัก แตก่ารบริการดูแล

ความเจ็บป่วยด้านร่างกายและภาวะฉุกเฉิน รวมถึงการป้องกันและควบคุมการตดิเชือ้ก็เป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้อง

ท าควบคู่กันไป เพื่อให้ผู้ที่มารับการส่งเสริมพัฒนาการมีพัฒนาการที่ดีขึน้ตามศักยภาพของตนเอง และ

ปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนทางกาย เช่น โรคติดตอ่ ไข้สูง ชัก บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หยุดหายใจ รวมถึง

ภาวะฉุกเฉินทางจิตเวช เจ้าหนา้ที่ผู้ดูแลเด็กจงึต้องมคีวามรูแ้ละทักษะ ในการประเมิน คัดกรอง ป้องกันให้

การช่วยเหลืออย่างเหมาะสมกับปัญหาและเต็มศักยภาพ ดังนัน้จึงได้ด าเนินการจัดอบรม เชงิปฏิบัติการ

เรื่องการช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินและการช่วยฟื้นคืนชีพและการฟื้นฟูความรู้การป้องกันและควบคุม

การตดิเชื้อ ขึน้ทุกป ี

 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อฟื้นฟูความรู้และทักษะใหก้ับบุคลากร 

 

ผลการด าเนินโครงการ / และผลลัพธ์ที่ได้จากการด าเนินงาน 

  1. หลังการอบรม จนท.ที่เข้าอบรมสามารถนวดหัวใจได้อย่างถูกต้องทุกคนคิดเป็น 100% 

  2. หลังการอบรม จนท.มีทักษะในการคัดกรองผูป้่วยในเรื่องการป้องกันและควบคุมการตดิเชื้อ 

     ร้อยละ 84 

 

การวเิคราะห์ผลการด าเนินงาน (เชิงคุณภาพ) 

  เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจโดยการประเมินผ่านแบบสอบถามมคีวามพึงพอใจใน

ทุกประเด็น คิดเป็นรอ้ยละ 83.33ในเรื่อง IC และร้อยละ 87.90 ในเรื่อง CPR 

    

งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินโครงการ 

             50,000 บาท 

 

ปัญหาและอุปสรรค 

1. ประชาสัมพันธ์ให้มากกว่านี้ 
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2. จนท.แตล่ะงานภาระงานมากเข้าอบรมได้บางสว่น 

3. เวลาการอบรมมีจ ากัด 

 

การวางแผนการด าเนินงานในขั้นต่อไป 

  เพิ่มการประชาสัมพันธ์ในหลายๆชอ่งทาง 

  เพิ่มระยะเวลาการอบรมให้นานขึน้และเพิ่มจ านวนรุน่การอบรมเพื่อเข้าอบรมได้ทั่วถึง 
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สรุปการศึกษาดูงาน ประจ าปี 2559 

      

แบ่งตามหน่วยงาน     
  

ล าดับ

ที่ 
ประเภทของหน่วยงาน 

จ านวน 

(คร้ัง) 

คดิเป็น 

ร้อยละ 

จ านวน 

(คน) 

คดิเป็น 

ร้อยละ 

1 มหาวิทยาลัย         

1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่         

- คณะแพทยศาสตร์ 3 4.22 28 1.76 

- คณะพยาบาลศาสตร์ 8 11.26 146 9.11 

- คณะเทคนิคการแพทย์ 1 1.41 4 0.25 

 - คณะทันตแพทยศาสตร์ 2 2.81 5 0.31 

- คณะมนุษยศาสตร์ 2 2.81 314 19.59 

 - คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 1 1.41 5 0.31 

 - คณะศึกษาศาสตร์ 1 1.41 13 0.81 

2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย         

- คณะแพทยศาสตร์ 1 1.41 2 0.12 

3. มหาวิทยาลัยมหิดล         

 - คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1 1.41 2 0.12 

 - คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล 2 2.81 3 0.19 

4. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง         

 - คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 1 1.41 12 0.75 

6. มหาวิทยาลัยพายัพ         

 - คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มคิ 5 7.04 114 7.11 

 - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 1.41 45 2.81 

9. มหาวิทยาลัย นเรศวร         

 - คณะพยาบาลศาสตร์ 4 5.63 102 6.36 

10. มหาวิทยาลัยศรนีครินทร์วโิรฒ         

 - คณะสหเวชศาสตร์ 1 1.41 2 0.12 

11. มหาวิทยาลัยบูรพา         

 - คณะศึกษาศาสตร์ 

 
1 1.41 12 0.75 
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ล าดับ

ที่ 
ประเภทของหน่วยงาน 

จ านวน 

(คร้ัง) 

คดิเป็น 

ร้อยละ 

จ านวน 

(คน) 

คดิเป็น 

ร้อยละ 

  14. มหาวิทยาลัยขอนแก่น         

   - คณะศึกษาศาสตร์ 1 1.41 11 0.69 

   - คณะพยาบาลศาสตร์ 1 1.41 20 1.25 

  15. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี         

   - คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 1 1.41 18 1.12 

  16. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยา วิทยาลัยเขต

เชยีงใหม่ 
1 1.41 17 1.06 

2 โรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุข         

 - ส านักงานยุทธศาสตร์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจติ 2 2.81 12 0.75 

 - สถาบันราชานุกูล 1 1.41 46 2.87 

 - สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ 1 1.41 7 0.44 

 - สถาบันสุขภาพจิตเด็กแหง่ชาติมหาราชินี 1 1.41 31 1.93 

 - สมาคมผูป้กครองบุคคลออทิสตกิจังหวัดขอนแก่น 1 1.41 8 0.50 

   - โรงพยาบาลมะการักษ์ 1 1.41 4 0.25 

   - โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 1 1.41 3 0.19 

   - Children's Hospital Laos 1 1.41 2 0.12 

   - โรงพยาบาลสุรินทร์ 1 1.41 60 3.74 

   - ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 1 1.41 80 4.99 

3 โรงเรยีน/ หน่วยงานการศึกษาอื่นๆ         

 -วิทยาลัยเชียงราย คณะพยาบาลศาสตร์ 4 5.63 127 7.92 

 - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 6 8.45 134 8.36 

 - วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 1 1.41 9 0.56 

 - โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1 1.41 75 4.68 

 - โรงเรียนศิริรัตน์บริบาลเชียงใหม่ 1 1.41 30 1.87 

   - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 1.41 20 1.25 

4 หน่วยงานภาครัฐ         

   - ส านักงานเทศบาลต าบลแมย่วม 1 1.41 20 1.25 
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แบ่งตามหัวข้อ/ เรื่อง   

ล าดับ

ที่ 
เรื่อง 

จ านวน 

(คร้ัง) 

คดิเป็น

ร้อยละ 

จ านวน 

(คน) 

คดิเป็น

ร้อยละ 

1 การให้บริการทั่วไปของสถาบันฯ 6 8.44 130 8.11 

2 การพยาบาลงานด้านสุขภาพจติและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 33 46.48 815 50.85 

3 พัฒนาการเด็ก จิตเวชเด็กและวัยรุ่น 8 11.27 25 1.56 

4 ระบบการฟื้นฟู 1 1.41 12 0.75 

5 ทันตกรรมส าหรับเด็ก 1 1.41 5 0.31 

6 ด้านจติวิทยาคลินกิ 5 7.04 379 23.64 

7 การให้บริการด้านการดูแลเด็กออทิสตกิ 3 4.22 35 2.18 

8 การประเมนิพัฒนาการเด็ก 1 1.41 13 0.81 

9 RICD Wheelchair Project 1 1.41 2 0.12 

10 สังคมสงเคราะห์ 2 2.82 29 1.81 

11 ละครบ าบัดและดนตรีบ าบัด 2 2.82 75 4.68 

12 การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 2 2.82 20 1.25 

13 การด าเนินงานศูนย์สาธิตพัฒนาการเด็ก 2 2.82 52 3.24 

14 ด้านกิจกรรมบ าบัดและSnoezelen 1 1.41 3 0.19 

15 กายภาพบ าบัด 3 4.22 8 0.50 

  รวม 71 100.00 1603 100.00 

 

ล าดับ

ที่ 
ประเภทของหน่วยงาน 

จ านวน 

(คร้ัง) 

คดิเป็น 

ร้อยละ 

จ านวน 

(คน) 

คดิเป็น 

ร้อยละ 

5 องค์กรเอกชน         

   - มูลนิธิดุลภาทร 1 1.41 15 0.94 

   - มูลนิธิดรุณาทร 1 1.41 27 1.68 

6 หน่วยงานอื่นๆ         

   - คณะแพทย์จากสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ 1 1.41 7 0.44 

   - Mr.Jan Blezinger และผู้ติดตาม 1 1.41 4 0.25 

   - นายวรพจน์ และนายกรณ์ อ านวยพานิชย์ 1 1.41 2 0.12 

   - โรงแรมแทมมารินวิลเลจ 1 1.41 5 0.31 

  รวม 71 100.00 1603 100.00 
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สรุปการฝึกปฏิบัติงาน ประจ าปี 2559 

      

แบ่งตามหนว่ยงาน 
  

ล าดับ

ที่ 
ประเภทของหน่วยงาน 

จ านวน 

(คร้ัง) 

คดิเป็น

ร้อยละ 

จ านวน 

(คน) 

คดิเป็น

ร้อยละ 

1 มหาวิทยาลัย         

1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     
 

  

- คณะเทคนิคการแพทย์ 9 39.12 115 78.77 

 - คณะทันตแพทย์ศาสตร์ 2 8.69 3 2.05 

 - คณะมนุษยศาสตร์ 1 4.35 3 2.05 

2. มหาวิทยาลัยมหดิล     
 

  

 - คณะกายภาพบ าบัด 2 8.69 8 5.48 

4. มหาวิทยาลัยแม่ฟา้หลวง     
 

  

 - ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 4.35 2 1.37 

5. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่     
 

  

 - มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 4.35 1 0.69 

 - คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 4.35 2 1.37 

6. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม     
 

  

 - คณะศึกษาศาสตร์ 1 4.35 2 1.37 

7. มหาวิทยาลัยนเรศวร     
 

  

 - คณะสหเวชศาสตร์ 1 4.35 2 1.37 

  8. มหาวิทยาลัยพายัพ     
 

  

   - มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 4.35 2 1.37 

2 โรงเรยีน/ การศึกษา         

 - วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 1 4.35 2 1.37 

 - วิทยาลัยอาชีวศกึษาเชยีงใหม่ 1 4.35 1 0.69 

   - วิทยาลัยเทคโลโลยีพาณชิยการลานนา 1 4.35 3 2.05 

  รวม 23 100.00 146 100.00 
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แบ่งตามเนื้อหาสาระ 
  

ล าดับ

ที่ 
สาระ 

จ านวน 

(คร้ัง) 

คดิเป็น

ร้อยละ 

จ านวน 

(คน) 

คดิเป็น

ร้อยละ 

1 กายภาพบ าบัด 12 52.16 113 77.40 

2 กิจกรรมบ าบัด 1 4.35 14 9.59 

3 ทันตกรรม 2 8.71 3 2.05 

4 จติวิทยาคลินิก 4 17.38 9 6.16 

5 ด้านคอมพิวเตอร์ 1 4.35 2 1.37 

6 กลุ่มงานฝกึอบรมและศกึษาดูงาน 1 4.35 1 0.69 

7 บัญช ี 1 4.35 3 2.05 

8 โรงแรม RICD 1 4.35 1 0.69 

  รวม 23 100.00 146 100.00 

 

 

 

สรุปวิทยากรภายในประเทศ ประจ าปี 2559 

    

แบ่งตามหนว่ยงาน 

ล าดับที่ ประเภทของหน่วยงาน จ านวน (ครั้ง) คดิเป็นร้อยละ 

1 มหาวิทยาลัย 20 21.98 

2 โรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุข 32 35.16 

3 โรงเรียน/ หนว่ยงานการศกึษาอื่นๆ 5 5.49 

4 หนว่ยงานภาครัฐ 22 24.18 

5 องค์กรเอกชน 12 13.19 

  รวม 91 100.00 
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แบ่งตามเนื้อหาสาระ 

ล าดับ

ที่ 
สาระ 

จ านวน 

(คร้ัง) 

คดิเป็น

ร้อยละ 

1 ด้านจติวิทยา 8 8.79 

2 การคัดกรองส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย( DAIMและDSPM) 23 25.26 

3 ด้านทันตกรรม 2 2.20 

4 

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการพัฒนา หลักสูตร การดูแล

ผูม้ีปัญหาการดื่มสุรา สารเสพติดและปัญหาสุขภาพจิต ในและ

นอกระบบสุขภาพ 

11 12.09 

5 
การใชเ้ครื่องมอืการประเมินเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มี

ปัญหาพัฒนาการ TEDA4I 
2 2.20 

6 การดูแลรักษาเด็กออทิสตกิ 2 2.20 

7 การวัดระดับสติปัญญาของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 4 4.40 

8 ด้านสังคมสงเคราะห์ 1 1.10 

9 ความผิดปกติในการพูด 1 1.10 

10 ด้านการวิจัย 8 8.79 

11 การพัฒนาบริการสุขภาพจิตและจิตเวชส าหรับเด็กและวัยรุ่น 11 12.09 

12 การใชคู้่มอืด้านการประเมินความสามารถทางเชาว์ปัญญา 1 1.10 

13 
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางเวชปฏิบัติรายโรคจติ

เวช 
1 1.10 

14 ด้านกิจกรรมบ าบัด 2 2.20 

15 
พัฒนาเครอืข่ายการดูแลเด็กที่มปีัญหาดา้นพฤติกรรมและการ

เรียน 
3 3.30 

16 เป้าหมายของมนุษย์ ความสงบ ความรัก ความสุข 5 5.48 

17 ด้านกายภาพ 1 1.10 
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ล าดับ

ที่ 
สาระ 

จ านวน 

(คร้ัง) 

คดิเป็น

ร้อยละ 

    

18 เพิ่มความรูแ้ละทักษะการฝึกอาชีพแก่ผูป้กครอง 2 2.20 

19 การด าเนินงานสุขภาพจิตและการขับเคลื่อนสุขภาพจติ 2 2.20 

20 การส่งเสริมสุขภาพเด็ก 1 1.10 

  รวม 91 100.00 

 

 

 

สรุปวิทยากรต่างประเทศ ประจ าปี 2559 

 
     ล าดับ

ที่ 

เรื่อง วัน/เดือน/ปี วิทยากร ประเทศ 

1 Course of sensibilisation on the social and 

ecological approach to alcohol 
27-29 ม.ค.59 ดร.สุนทรี ศรีโกสัย Malaysia 
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คณะท างานจัดท ารายงาน ปีงบประมาณ 2559 

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร ์

 

1.  นพ.สมัย     ศริิทองถาวร   ที่ปรึกษา 

2.  ทพญ.นงลักษณ์  พงศท์วีบุญ   ประธาน 

3.  นางวาสนา   เกษมสุข   คณะท างาน 

4.  น.ส.นันท์นภัส   ค าวงษา   คณะท างาน 

5.  นายศุภธร   นาโคศริิ   คณะท างาน 

4.  น.ส.จรีนันท์   มงคลศริิบูลย์  เลขาฯ คณะท างาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


