ลำดับ
ชื่อ – สกุล
1
2 นางกาญจนา คูณรังษีสมบูรณ์

3

นางดวงกมล ตั้งวิริยะไพบูลย์

4

นางพรทิพย์ ธรรมวงศ์

5

นางรชยา ปิงคลาศัย

6

นายชาตรี กาลังเก่ง

7
8
9
10

นางสุวรรณทิพย์ พัชรานุรกั ษ์
นางสาวนงลักษณ์ พงศ์ทวีบุญ
นางสาวอัญญรัตน์ แพงจันทร์
ดร.สุนทรี ศรีโกไสย

11

นางนุจรี คาด้วง

12

นายสมนึก อนันตวรวงศ์

ลำดับ
ชื่อ – สกุล
13 นายรณสิงห์ รือเรือง

ตำแหน่ง
1

รักษำกำรในตำแหน่งผู้อำนวยกำรสถำบั นพั ฒนำกำรเด็ กรำช
นครินทร์
รองผู้อานวยการฝ่ายการแพทย์
หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการจิตเวชและสุขภาพจิต
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยภำรกิจพัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศ
หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์
หัวหน้ากลุ่มภารกิจสู่ความเป็นเลิศ
หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยออทิสติก
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยพยำบำล
หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพยาบาล
หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยกิจสนับสนุนและพัฒนำเครือข่ำยบริกำร
หัวหน้ากลุ่มภารกิจสนับสนุนและพัฒนาเครือข่าย
หัวหน้ากลุ่มงานวิกฤตสุขภาพจิต
หัวหน้ากลุ่มงานกลุ่มงานนิเทศติดตามงานสุขภาพจิตในเขตสุขภาพ
หัวหน้ากลุ่มงานนิติจิตเวช
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยบริหำร
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์
หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์ทางเลือก
หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
หัวหน้ากลุ่มงานกลุม่ งานวิจัยและพัฒนา
หัวหน้าหอผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม
หัวหน้ากลุ่มงานสังคมสงเคราะห์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน
ตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มงานจิตวิทยา

ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทย

2

14

นางสาวอมรา ธนศุภรัตนา

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

นางชญนิษฐ์ อนันตวรวงศ์
นางนพวรรณ บัวทอง
นางจุฬาภรณ์ สมใจ
นางศิริพร หอมคาวะ
นางนพวรรณ บัวทอง
นางสาวพึงพิศ ศรีสืบ
นายภัทราวุธ กิ่วแก้ว
นางสาวพรพิรยิ า อภิพรจีรภัทร์
นางงามพันธุ์ ชิตมินทร์
นางขวัญใจ สันติกุล
นางสุภิญญา พรหมขัติแก้ว

26
27
28
29
30
31

นางสาวปรีชญา พรหมมินทร์
นางสาวน้าค้าง เจริญคุณ
นางสาวชนานาถ เนรัญชร
นางสาวเสาวลักษณ์ ลังการ์พินธ์
นายนัฑพงศ์ คาแก้ว
นางสาวธันวา สารพันธ์

33
32
34
35

นางสาวศุภลักษณ์ ชัยยา
นางจันตรี ใจคา
นายจรัล จันจะนะ
นางสาวแสงอรุณ วงค์ปัญญา

หัวหน้างานละคร ดนตรีและศิลปะบาบัด
หัวหน้ากลุ่มงานวิกฤตสุขภาพจิต
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
หัวหน้างานการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน
หัวหน้ากลุ่มงานารพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานพยาบาลผู้ป่วยนอก
หัวหน้าหอผู้ป่วยพัฒนาการ
หัวหน้างานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ
หัวหน้างานจิตเวชฉุกเฉินและคลินิกการพยาบาลเฉพาะทาง
หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
หัวหน้างานกิจกรรมบาบัด
หัวหน้างานอรรถบาบัด
หัวหน้างานกายภาพบาบัด
หัวหน้ากลุ่มงานการศึกษาพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานฝึกอบรมและวิเทศสัมพันธ์
หัวหน้างานตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง EEG
หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
หัวหน้ากลุ่มงานเวชระเบียน
หัวหน้างานแพทย์แผนไทย
หัวหน้ากลุ่มงานความร่วมมือขององค์กรอนามัยโลก
หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
หัวหน้างานโภชนาการ
หัวหน้างานซักฟอก
หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและบัญชี
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ
หัวหน้างานสารบรรณ
หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล

3

4

ส่วนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐำน
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ข้อมูลสถาบันพัฒนาการเด็กราชนคริ นทร์
สถำนที่ตั้ง เลขที่ 196 หมู่ 10 ถ.โชตนา ต.ดอนแก้ว อ.แม่รมิ จ.เชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 053-908300-449 โทรสาร 053-908330
เว็บไซด์ของสถำบันพัฒนำกำรเด็กรำชนครินทร์ www.ricd.go.th
E-mail : plan.ricd@gmail.com
บริบท
เป็นโรงพยาบาลจิตเวชเด็กและวัยรุ่นและพัฒนาการเด็กระดับตติยภูมิขั้นสูงแห่งเดียวในภาคเหนือ มี
ขนาด 60 เตียง ให้บริการด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นและดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้าอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 18 ปี
และครอบครัว สังกัดกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข รับผิดชอบพัฒนาเครือข่ายเขตสุขภาพที่ 1, 2, 3
พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นและพัฒนาการ
ล่าช้าทั้งภาครัฐและเอกชนแก่หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ

ควำมเป็นมำของสถำบันพัฒนำกำรเด็กรำชนครินทร์
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เดิมชื่อศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กภาคเหนือมีประวัติความเป็นมา
ดังนี้
พ.ศ.2531 นายแพทย์ ณ รงค์ สดุ ดี อธิ บ ดี ก รมการแพทย์ ข ณะนั้ น ได้ ท าเรื่ อ งขอที่ ดิ น ด้ า นหลั ง
โรงพยาบาลนครพิงค์ จานวน 21 ไร่ 92 ตารางวา กับ นายแพทย์อาพล ศิริบุญมา ผู้อานวยการโรงพยาบาล
นครพิงค์ เพื่อให้แพทย์หญิงวัณรุณี คมกฤส ผู้อานวยการโรงพยาบาลราชานุกูลทาโครงการก่อตั้งศูนย์บริการ
ปัญญาอ่อนภาคเหนือ
พ.ศ.2533 นายแพทย์สุจินต์ ผลากรกุล อธิบดีกรมการแพทย์ได้มอบหมายให้แพทย์หญิง ชวาลา เธียร
ธนู ผู้อานวยการโรงพยาบาลราชานุกูล ประสานงานกับ พล.ท.วิโรจน์ แสงสนิท เจ้ากรมกิจกรรมพลเรือน
ทหารบกขณะนั้น เพื่อขอที่ดินกองพันพัฒนาที่ 3 ใช้ทาเป็นถนนทาง เข้า–ออก ด้านถนนเชียงใหม่แม่ริมถึง
ถนนคลองชลประทาน
พ 6352.ศ.กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดสรรงบประมาณเป็นค่าก่อสร้างอาคารและ
สิ่งก่อสร้างอื่น ๆ จานวน บาท 068,999,711
พ.ศ.2538 จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ไ ด้ เ ป็ น เจ้ า ภาพจั ด การแข่ ง ขั น กี ฬ าซี เ กมส์ ครั้ ง ที่ 18 นายวี ร ะชั ย
แนวบุญเนียร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้ขยายถนนเลียบคลองชลประทานซึ่งผ่านหน้าสนาม
กีฬา
700 ปี
- พระสุนทรราชมานิตเถร ประสานการจัดตั้ง กองทุนราชมานิตสงเคราะห์
- นายวัชระ ตันตรานนท์ ประสานการจัดตั้งมูลนิธิศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กภาคเหนือ
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(มูลนิธิพัฒนาการเด็กราชนครินทร์)
นายแพทย์ชูทิตย์ ปานปรีชา อธิบดีกรมสุขภาพจิต ได้จัดสรรอัตรากาลังข้าราชการ
และงบประมาณสนับสนุนในการดาเนินงานของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กภาคเหนือ
16 มกราคม 2539 สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุ ม ารี เสด็จ พระราชดาเนินทรงเป็นองค์
ประธานในพิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กภาคเหนือ ที่ตั้ง 196 หมู่4 ถนนโชตนา ตาบลดอนแก้ว อาเภอแม่
ริม จังหวัดเชียงใหม่ ( 50180 )
พ.ศ.2540 ได้ รั บ งบประมาณสนั บ สนุ น จาก The Grant Assistance for Grassroots Projects
ในการสร้างห้องสมุดของเล่น )ประเทศญี่ปุ่น) (Toy Library) ภายในศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กภาคเหนือ
พ.ศ.2546 ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าจาก สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรม
หลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พระราชทานนามใหม่ แก่ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กภาคเหนือเป็น “ สถาบัน
พัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ”
69 สิ ง หาคม 6331 นายแพทย์ วั ล ลภ ไทยเหนื อ รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การกระทรวงสาธารณสุ ข
เป็ น ประธานในพิ ธี เ ปิ ด อาคารฝึ ก อบรมเด็ ก และครอบครั ว เฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระเจ้ า พี่ น างเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อาคารสร้างด้วยเงินบริจาคจานวน 6,717,311 บาท
พ.ศ. 6332 ทรงพระราชทานนามอาคารพัฒนาการทางสมองและร่างกาย และพฤติกรรมของเด็กด้วย
โอกาสเป็น “อาคาร เทพรัตนราชสุดา”
19 กรกฎาคม 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินทรงเป็น
องค์ประธานในพิธีเปิดอาคารเทพรัตนราชสุดา สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ที่ตั้ง 196 หมู่ 10 ถนนโชต
นา ตาบลดอนแก้ว อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ( 50180)
ปีง บประมาณ 6321 สถาบันพัฒ นาการเด็ก ราชนครินทร์ได้ก าหนดกรอบทิ ศทางการพัฒ นางาน
สุขภาพจิตแผนยุทธศาสตร์ กรมสุขภาพจิตในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 06 ) พ.ศ.
6321-6324) นโยบายสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ประจาปี 6321 ภารกิจ โครงสร้าง และอัตรากาลัง
ของสถาบันฯ มีดังนี้

กรอบทิศทำงกำรพัฒนำงำนด้ำนสุขภำพจิต
วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรชั้นนาด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นทีม่ ีความเป็นเลิศด้านเด็กพัฒนาการล่าช้าในระดับ
นานาชาติ
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พันธกิจ
1. ให้บริการรักษาฟื้นฟูด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นและพัฒนาการในระดับตติยภูมิขั้นสูง
2. ศึกษาวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดนวตกรรมด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น โดยเน้นประเด็นความเป็น
เลิศด้านเด็กพัฒนาการล่าช้า
3. สนับสนุนการดาเนินงานส่งเสริมป้องกันรักษาฟื้นฟูสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น และพัฒนาการในเขต
สุขภาพที่รบั ผิดชอบ
4. สร้างความตระหนักและเข้าใจในปัญหาสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นและพัฒนาการล่าช้า
5. พัฒนาระบบการบริหารการจัดการให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล
ขอบเขต
ให้บริการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู ด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น และพัฒนาการเด็กอายุต่ากว่า
03 ปี และครอบครัวในพื้นที่ 07 จังหวัดภาคเหนือ ศึกษา วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้าน
สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นโดยเฉพาะด้านพัฒนาการล่าช้า แก่หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ
ค่ำนิยมสถำบันพัฒนำกำรเด็กรำชนครินทร์
เด็กเป็นศูนย์กลำง ร่วมสร้ำงนวตกรรม ธำรงคุณภำพ รู้รับผิดชอบ

R - Responsibility
I - Innovation
C - Child-Centre
D - Development

Accountability (MENTAL)
Originality (MOPH)
People-Centre (MOPH)
Learning (MENTAL)

ปรัชญำของสถำบันพัฒนำกำรเด็กรำชนครินทร์
เราจะช่วยเหลือเด็ก ครอบครัว และชุมชน ให้พึ่งพาตนเองได้
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ยุทธศำสตร์และเป้ำประสงค์ยุทธศำสตร์สถำบันพัฒนำกำรเด็กรำชนครินทร์
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต และป้องกันปัญหาสุขภาพจิตสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น และพัฒนาการ
ล่าช้าในเขตสุขภาพที่รบั ผิดชอบ
เป้ำหมำย
1. เครือข่ายสามารถธารงรักษางานด้านพัฒนาการเด็กและสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นตามมาตรฐาน

ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น และพัฒนาการล่าช้า
เป้ำหมำย
1. งานวิจัยและนวัตกรรมสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
2. ระบบบริการผูป้ ่วยที่มีความยุ่งยากซับซ้อนตอบสนองผูร้ ับบริการรายโรคได้
3. กระบวนการให้บริการมีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถลดความแออัด และระยะเวลารอคอยลดลง

ยุทธศำสตร์ที่ 3 สร้างความตระหนักและความเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิต
เป้ำหมำย
1. ผู้รบั บริการได้รับการตอบสนองความต้องการผ่านสื่อออนไลน์ได้อย่างเหมาะสม

ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล
เป้ำหมำย
1. โรงพยาบาลเข้าสู่ smart hospital
2. ระบบทรัพยากรบุคคลและระบบบริหารงานเอื้อต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน
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โครงสร้ำงสถำบันพัฒนำกำรเด็กรำชนครินทร์
สถำบันพัฒนำกำรเด็กรำชนครินทร์
นำงกำญจนำ คูณรังษีสมบูรณ์

กลุ่มภำรกิจอำนวยกำร
นำยชำตรี กำลังเก่ง

กลุ่มภำรกิจบริกำรจิตเวช
และสุขภำพจิต
นำงกำญจนำ คูณรังษีสมบูรณ์

กลุ่มภำรกิจสนับสนุนและ
พัฒนำเครือข่ำยบริกำร
นำงรชยำ ปงคลำศัย

กลุ่มภำรกิจพัฒนำ
สู่ควำมเป็นเลิศ

กลุ่มภำรกิจกำรพยำบำล
นำงพรทิพย์ ธรรมวงค์

นำงดวงกมล ตั้งวิริยะไพบูลย์

กลุ่มยุทธศำสตร์และแผนงำน
นำยสมนก อนันตวรวงศ์

กลุ่มพัฒนำคุณภำพโรงพยำบำล
นำงสำวอัญญรัตน์ แพงจันทร์
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สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
ผู้อานวยการโรงพยาบาล ผู้อานวยการเฉพาะด้ าน (แพทย์ ) ระดับสู ง
กลุ่มภารกิจอานวยการ
กลุ่มภารกิจบริการจิตเวชและสุขภาพจิต
กลุ่มภารกิจพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
1.กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1. กลุ่มงานการแพทย์
2. กลุ่มงานนิตจิ ิตเวช
1. กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
- สานักงานผู้อานวยการ
3. กลุ่มงานทันตกรรม
4. กลุ่มงานเภสัชกรรม
2. กลุม่ งานฝึกอบรมและวิเทศสัมพันธ์
- งานสารบรรณ
5. กลุ่มงานจิตวิทยา
3. กลุ่มงานความร่วมมือขององค์การ อนามัยโลก
- งานซักฟอก
- งานดนตรี ละครและศิ
ลปะบจาบั
(World Health Organization Collaborating Center:
กลุ่มภารกิ
บริดการจิตเวช
กลุ
่
ม
ภารกิ
จ
อ
านวยการ
- งานทรัพยากรบุคคล
6. กลุม่ งานสังคมสงเคราะห์ 7. กลุม่ งานเทคนิคการแพทย์
WHO CC)
และสุ
ข
ภาพจิ
ต
- งานโสตทัศนูปกรณ์
8. กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ 9. กลุม่ งานเวชระเบียน
4. กลุม่ งานวารสารวิชาการนานาชาติ CDMH
- งานโภชนาการ
10. กลุม่ งานเวชกรรมฟื้นฟู
5. กลุ่มงานวิจัยออทิสติก (Autism Research Center
2. กลุม่ งานโครงสร้างพืน้ ฐาน และ
- งานกิจกรรมบาบัด - งานกายภาพบาบัด
: ARC)
วิศวกรรมทางการแพทย์
- งานอรรถบาบัด งาน -RICD Wheelchair project
- งานอาคารสถานที่
11.กลุ่มงานแพทย์ทางเลือก
- งานสื่อสารและยานพาหนะ
- งาน Neurofeedback
3. กลุ่มงานการเงินและบัญชี
กลุ่มภารกิจ-การพยาบาล
งานจิตสังคมบาบัดแนวตะวันออก กลุ่มภารกิจพัฒนาเครื อข่ ายบริ การ
- งานการเงินและบัญชี
- งานแพทย์แผนไทย
- งานฝังเข็ม
- งานการเงิน
12. กลุม่ บริการตรวจพิเศษทางการแพทย์
- งานประกันสุขภาพและสิทธิประโยชน์
- งานตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง (EEG)
4. กลุม่ งานพัสดุ
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สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
ผู้อานวยการโรงพยาบาล ผู้อานวยการเฉพาะด้าน (แพทย์) ระดับสูง
กลุ่มภารกิจการพยาบาล
1. งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
- งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
- งานการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินและคลินิกการพยาบาลเฉพาะทาง
2. งานการพยาบาลผู้ป่วยใน
- หอผู้ป่วยพัฒนาการ
- หอผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น, คลินิกส่งเสริมสุขภาพจิตในครอบครัว
3. งานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ
- งานการพยาบาลประเมินกระตุน้ พัฒนาการและห้องสมุดของเล่น
- การวินิจฉัยภาวะออทิสติกเครื่องมือ ADOS และการสื่อสารทางเลือก AAC
- การกระตุ้นพัฒนาการด้านการสื่อสาร ในเด็กออทิสติกโดยใช้ระบบ
แลกเปลี่ยนภาพ PECS
- คลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด็กออทิสติก ด้วย TEACCH
- คลินิกนิวโรฟิตแบค neurofeedback center
4. งานการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน

กลุ่มภารกิจสนับสนุนและพัฒนาเครือข่าย
บริการ
1. กลุม่ งานพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
2. กลุ่มงานวิกฤตสุขภาพจิต (MCATT)
3. กลุ่มงานนิเทศติดตามงานสุขภาพจิตในเขต
สุขภาพ
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อำยุเฉลี่ยบุคลำกร 42 ปี
ข้ำรำชกำร 43 ปี ลูกจ้ำงประจำ 53 ปี พนักงำนรำชกำร 32 ปี
พนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข 33 ปี
ลูกจ้างประจา

53 ปี

เฉลี่ยบุคลากร
39 ปี

พนง.สธ.
31 ปี

ข้ าราชการ 43 ปี

พนักงานราชการ
32 ปี

ข้อมูลอัตรากาลังปีงบประมาณ พ.ศ. 6326 )ข้อมูล ณ วันที่ 51 กันยายน 6320) สถาบันพัฒนาการ
เด็กมีกรอบอัตรากาลังทั้งสิ้น 038 ตาแหน่ง และมีผู้ปฏิบัติงานอยู่จริง 020 ตาแหน่ง โดยจาแนกเป็นข้าราชการ
, ลูกจ้างประจา, พนักงานราชการ และ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข โดยสามารถจาแนกรายละเอียดดัง
ตารางที่ 0 – 5
ตำรำงที่ 1 แสดงสัดส่วนของจำนวนบุคลำกรตำมกรอบอัตรำกำลังเปรียบเทียบกับปฏิบัติจริง
กรอบอัตรำกำลัง
จำนวนผู้ปฏิบัติงำน
จริง
ประเภทบุคลำกร

ข้าราชการ
ลูกจ้างประจา
พนักงานราชการ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ลูกจ้างชั่วคราว
รวม

ร้อยละ
(จำนวนตำมกรอบ
อัตรำกำลัง)

65
22
23
46
1
157

40.41
04.10
04.23
69.51
1.24
100

ร้อยละของ
ร้อยละ
ผู้ปฏิบัติงำนจริง
จำนวน (จำนวนตำม เปรียบเทียบกับ
(คน)
กรอบ
กรอบอัตรำกำลัง
อัตรำกำลัง)

71
22
21
46
1
161

44.10
13.67
13.04
28.57
0.62
100

109.23
011
91.30
100
011
96.67
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อัตรำกำลังและจำนวนบุคลำกรที่ปฏิบตั ิงำนจริง
ลูกจ้ำงชั่วครำว[ช
1ื่อประเ

พนักงำนกระทรวง
สำธำรณสุข[ช46ื่
อประเภ

พนักงำนรำชกำร[ช
21ื่อประเภ

ข้ำรำชกำร[ช71ื่อป
ระเภ

ลูกจ้ำงประจำ[ช22ื่
อประเภ

ตำรำงที่ 2 แสดงจำนวนข้ำรำชกำรที่ปฏิบัติงำนจริงในสถำบันพัฒนำกำรเด็กรำชนครินทร์ประจำปี พ.ศ.
2562 จำแนกออกเป็นประเภทและระดับ
ประเภทตำแหน่ง
0.ประเภททั่วไป

ระดับตำแหน่ง

ปฏิบัติงาน
ชานาญงาน
อาวุโส
รวม
ปฏิบัติงาน
ชานาญการ
6.ประเภทวิชาการ
ชานาญการพิเศษ
เชี่ยวชาญ
รวม
รวมทั้งหมด

จำนวน (คน)

สัดส่วน(ร้อยละ)

1
7
1
7
02
50
8
3
28
21

1
00.45
1
00.45
67.38
46.72
00.45
3.80
77.38
011
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ตำรำงที่ 3 แสดงจำนวนกรอบอัตรำกำลังข้ำรำชกำรและจำนวนข้ำรำชกำรที่ปฏิบัติงำนจริงใน
สถำบันพัฒนำกำรเด็กรำชนครินทร์ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 เรียงตำมจำนวนกรอบอัตรำจำกมำกไปน้อย
ลำดับ

สำยงำน

จำนวนกรอบ
อัตรำกำลัง

จำนวนข้ำรำชกำร
ปฏิบัติงำนจริง(ณ วันที่ 30
กันยำยน 2562)

1

แพทย์

8

8

2

ทันตแพทย์

3

3

3

เภสัชกร

3

3

4

พยาบาลวิชาชีพ

30

30

5

นักจิตวิทยาคลีนิค

3

3

6

นักจิตวิทยา

1

1

7

นักสังคมสงเคราะห์

3

3

8

นักกายภาพบาบัด

1

1

9

นักวิชาการศึกษาพิเศษ

2

2

10

นักกิจกรรมบาบัด

4

4

12

นักเทคนิคการแพทย์

1

1

13

จพง. วิทยาศาสตร์การแพทย์

1

1

14

นักรังสีการแพทย์

1

1

15

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

2

2

16

นักจัดการงานทั่วไป

2

2

17

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

1

1

18

เจ้าพนักงานพัสดุ

-

-

19

นายช่างเทคนิค

1

1

20

โภชนากร

1

1

21

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

1

1

22

เจ้าพนักงานเวชสถิติ

1

1

23

นักเวชศาสตร์สื่อความหมาย

1

1

65

71

รวมทั้งสิ้น

15

ส่วนที่ 2
ผลกำรปฏิบัติรำชกำร

16

ผลกำรปฏิบัติรำชกำร
ตำมคำรับรอง กำรปฏิบัตริ ำชกำร

17

ผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัดผล
กำรปฏิบัติรำชกำร
มิติที่ 0 มิติด้านประสิทธิผล
1.1 ร้อยละของเด็กปฐมวัยกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการ
คัดกรองแล้วพบว่าสงสัยล่าช้าแล้วได้รับ
การกระตุ้นจนมีพัฒนาการสมวัย
1.2 ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรอง
แล้วพบว่ามีพฒ
ั นาการล่าช้าแล้วได้รับการ
กระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I จนมี
พัฒนาการสมวัย

หน่วยวัด

ร้อยละ

ผลกำรดำเนินงำน
(6 เดือนแรก)
น้ำหนัก
(ร้อย
ผลกำร
ค่ำ
ละ)
ดำเนิน
คะแนน
งำน
ที่ได้
35
4.9267
00
ร้อยละ 81 เขต0= 97.07 3.1111
เป้ำ
หมำย
(5 เดือน
แรก)

คะแนน
ถ่วง
น้ำหนัก
1.3311

เขต6= 97.50

ร้อยละ

03

กระตุ้นด้วย เขต0= 33.16
TEDA4Iร้อยละ เขต6= 45.45
41

4.7691

1.8644

3.1111

1.4311

3.1111
3.1111

1.7831

5.0000

0.8750

พัฒนาการสมวัย เขต0= 62.50
ร้อยละ 51 เขต6= 70.63

1.3 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบ
ระดับ
สนับสนุนอาชีพ สาหรับผู้พิการทาง
สติปัญญา การเรียนรู้ และออทิสติก
มิติที่ 5 มิติ ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
5.0 ค่า EUI ของหน่วยงานในสังกัดกรม
ร้อยละ
สุขภาพจิต
ไฟฟ้า
น้ามัน
1.8 ร้อยละการเบิกจ่าย เงินงบประมาณ
ร้อยละ
รายจ่าย งบดาเนินงานและงบลงทุน
งบดาเนินงาน
งบลงทุน

9

53
08.3

ระดับ 3

3.11

≥1
≥1
≥1

0.38
11.22

08.3
ร้อยละ 43

46.06

3.0000

ร้อยละ 53

55.38

2.000
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ตัวชี้วัดผล
กำรปฏิบัติรำชกำร

น้ำหนัก
หน่วยวัด ร้อย)
(ละ

เป้ำ
หมำย
(5 เดือน
แรก)

ผลกำรดำเนินงำน
(6 เดือนแรก)
ผลกำร ค่ำคะแนน
ดำเนิน
ที่ได้
งำน
3.1111
88.87
3.1111

คะแนน
ถ่วง
น้ำหนัก

มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร
4.1.ค่าคะแนนตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต )ITA)

01
ร้อยละ

7

≥ ร้อยละ 81

4.2.ร้อยละความสาเร็จของการพัฒนา/
ปรับปรุงหน่วยงานตามเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานสาหรับ
หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต )PMQA-MF)
4.3.ร้อยละของบุคลากรในหน่วยงานที่ได้รับ
การพัฒนาทักษะและสมรรถนะในหลักสูตรที่
จาเป็นในการปฏิบัติงาน
รวม

ร้อยละ

04

ร้อยละ 91

98.11

5.0000

0.7000

ร้อยละ

7

≥ ร้อยละ 71

011.11

5.0000

4.000

011

1.4111

4.9744
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ผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ ศ. 2562

ตัวชี้วัดผล
กำรปฏิบัติรำชกำร
มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล
1.1 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาเครือข่ายให้มี
ระบบการดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้า
1.2 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาเครือข่ายให้
มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทีม่ ีปัญหา
พฤติกรรม-อารมณ์
1.3 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาเครือข่ายใน
การดูแลวัยรุ่นกลุม่ เสี่ยงทีม่ ีปญ
ั หาพฤติกรรมอารมณ์
1.4 ระดับความสาเร็จในการพัฒนาความร่วมมือ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลฟื้นฟูด้าน
สุขภาพและสังคมแก่คนพิการทางจิตใจ หรือ
พฤติกรรม สติปญ
ั ญา การเรียนรู้และออทิสติก
0.3 ระดับความสาเร็จในการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพจิตและจิตเวชของหน่วยบริการในเขต
สุขภาพที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
1.6 ระดับความสาเร็จในการพัฒนาหน่วยงานให้มี
การจัดบริการแก่ผู้ป่วยทีเ่ จ้ารับบริการจิตเวช
เฉพาะทางจนมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
1.7 ระดับความสาเร็จในการพัฒนาหน่วยบริการ
จิตเวชสู่ความเป็นเลิศด้านจิตเวชในระดับประเทศ
Excellence Center
1.8 ระดับความสาเร็จในการเพิ่มการเข้าถึงความรู้
สุขภาพจิตของประชาชน

ระดับ

65
9.11

ระดับ 3

ผลกำรดำเนินงำน
(6 เดือนหลัง)
ผลกำร
ค่ำ
คะแนน
ดำเนิน คะแนน
ถ่วง
งำน
ที่ได้
น้ำหนัก
5.5555
3.11
3.1111
1.4311

ระดับ

7.11

ระดับ 3

3.11

3.1111

1.4111

ระดับ

7.11

ระดับ 3

3.11

3.1111

1.4111

ระดับ

7.11

ระดับ 3

3.11

3.1111

1.4111

ระดับ

7.11

ระดับ 3

3.11

3.1111

1.4111

ระดับ

7.11

ระดับ 3

3.11

3.1111

1.4111

ระดับ

8.00

ระดับ 3

3.11

3.1111

0.4000

ระดับ

8.00

ระดับ 3

5.00

5.0000

0.4000

หน่วยวัด

เป้ำ
น้ำหนัก
หมำย
(ร้อยละ) (6 เดือน
แรก)
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ตัวชี้วัดผล
กำรปฏิบัติรำชกำร

เป้ำ
น้ำหนัก
หมำย
หน่วยวัด
(ร้อยละ) (6 เดือน
แรก)

มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ
01
6.0 ระดับความสาเร็จของการจัดทาคู่มือการ ระดับ
ปฏิบัติงาน / คู่มือการให้บริการประชาชน
มิติที่ 5 มิติ ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
5.0 ร้อยละความสาเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
ร้อยละ
งบประมาณรายจ่ายงบดาเนินงาน
5.6 ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตาม
ระดับ
มาตรการประหยัดพลังงาน ของส่วนราชการ
5.5 ระดับความสาเร็จในการจัดส่งข้อมูลด้าน
ระดับ
การแพทย์และสุขภาพสู่ระบบ Data Center ผูป้ ่วย
จิตเวช ของกรมสุขภาพจิต
มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร
01
4.0 คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้าหนักในการดาเนินงานเพื่อ คะแนน
เสริมสร้างสมรรถนะด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลของหน่วยงาน
4.2 ระดับความสาเร็จในการพัฒนาองค์กรให้มีการ คะแนน
ยกระดับไปสูก่ ารเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
รวม

01
03
5.00

ระดับ 3

ผลกำรดำเนินงำน
(6 เดือนหลัง)
ผลกำร ค่ำคะแนน คะแนน
ดำเนิน
ที่ได้
ถ่วง
งำน
น้ำหนัก
3.1111
5.55 5.5555
5.5555

ร้อยละ 98 100.00

3.1111
3.1111

1.2500

3.11

ระดับ 3

3.11

3.1111

1.2500

3.11

ระดับ 3

3.11

3.1111

1.6311

3.11

คะแนน3

3.1111
3.11

3.1111

1.6311

3.11

คะแนน 3

3.11

5.0000

0.2500

011

5.0000
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ผลกำรดำเนินงำนตัวชี้วัด
งำนพัฒนำคุณภำพ
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ตัวชี้วัดระดับโรงพยำบำล
ลำดับ
C

2556

2557

ผลกำรดำเนินงำน
2558
2559
2560

80

93

90.91

93.33

-

-

96.29

ร้อยละ

80

-

-

-

78.73

74.71

-

ร้อยละ

80

81.02

81.02

81.1

84

83.85

80.32

72.97

ร้อยละ

80

-

-

-

82.61

83.33

89.65

89.50

5.ร้อยละของเด็กที่ติดตามเยี่ยมบ้านมีพัฒนาการดีขึ้น

ร้อยละ

80

90

85

86

84

92.1

87.56

76.72

6.ความคลาดเคลื่อนทางยาระดับ E ขึ้นไป

ครั้ง/ปี

0

0

0

0

0

5

3

1

7.จานวนครั้งการแพ้ยาซ้า

ครั้ง/ปี

0

1

1

0

0

0

0

1

8.การระบาดของโรคทีเ่ ฝ้าระวัง 6 โรค

ครั้ง/ปี

0

0

2

0

0

1

0

1

9.อัตราเด็กหายออกจากโรงพยาบาล

ครั้ง/ปี

0

0

0

0

0

0

-

1

11.จานวนครั้งทีเ่ ด็กได้รบั บาดเจ็บ/อุบัติเหตุในโรงพยาบาล
ที่มีความรุนแรงระดับ 3 ขึ้นไป

ครั้ง/ปี

0

1

2

1

0

2

3

1

เครื่องชี้วัด

หน่วย

เป้ำหมำย

1.ร้อยละเด็กพัฒนาการล่าช้ามีพฒ
ั นาการดีขึ้นตามเกณฑ์
TDSI (ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก)

ร้อยละ

2.ร้อยละเด็กพัฒนาการล่าช้ามีพฒ
ั นาการดีขึ้นตามเกณฑ์
TEDA4I (ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก)

2561

2562

97.52

ด้านคลินิก) Clinical quality indicators )

3.ร้อยละผูป้ กครองที่ได้รบั การฝึกสามารถส่งเสริมฒนาการ
เด็กที่บ้านโดยใช้ HomeProgram
4.ร้อยละของผู้ปกครองเด็กที่ได้รับการประเมินภาวะ
ซึมเศร้า (9Q)ได้รับการบาบัดรักษามีภาวะซึมเศร้าลดลง

ยกเลิก
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ลาดับ

เครื่องชี้วัด

S

ด้านบริการ( Service quality indicators )
1.ร้อยละของแบบแสดงความคิดเห็นที่ได้รับ
การตอบสนอง
2.ร้อยละของผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อ
ระบบบริการ
: ผู้ปว่ ยนอก

หน่วย เป้าหมาย

2556

2557

ผลการดาเนินงาน
2558
2559
2560

2561

2562

ร้อยละ

90

90.63

90.63

95.65

100

100

100

100

ร้อยละ

85

90.25

85.4

91.54

86.1

92.99

88.33

93.53

: ผู้ปว่ ยใน

ร้อยละ

85

89.45

85.55

86.3

86.6

87.44

86.5

87.95

3. ร้อยละข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับจริยธรรม
องค์กรและสิทธิผู้ปว่ ยได้รับการแก้ไข

ร้อยละ

100

100

100

ไม่มีข้อ
ร้องเรียน

ไม่มีข้อ
ร้องเรียน

ไม่มีข้อ
ร้องเรียน

ไม่มีข้อ
ร้องเรียน

ไม่มีข้อ
ร้องเรียน

5. ร้อยละของผู้รับบริการมีความ เห็นว่า
ได้รับความรูจ้ ากการศึกษาดูงานสามารถ
ร้อยละ
นาไปประยุกต์ใช้งานประจา ได้ในระดับดี ถึง
ดีมาก

90

97.35

96.57

96.74

96.98

97.13

97.07

96.68
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ลาดับ

เครื่องชี้วัด

2556

2557

ผลการดาเนินงาน
2558
2559
2560

>9

16.24

23.01

40.47

10.35

10.25

15.97

8.9

อัตราส่วน

>9

16.65

23.49

41.12

10.55

10.65

16.33

9.15

อัตราส่วน

<3

1.9

2.1

1.7

1.9

2.1

2.65

2.52

เดือน

5.6

-

-

5.68

5.75

5.38

5.62

5.72

ค่าเฉลี่ย

<10

-

-

6.99

6.53

2.67

4

0

ร้อยละ

90

168.50

166.97

183.15

162.63

126.75

97.84

82.24

ร้อยละ

100

100

100

100

89.8

100

100

99.72

ร้อยละ

< 3 : ปี

1

0

0

1

0

1

1

หน่วย
ครั้ง

เป้ำหมำย
85

100

100

100

100

100

หน่วย

เป้าหมาย

1. Quick ratio

อัตราส่วน

2. Current ratio
3. อัตราเวชภัณฑ์คงคลัง/เดือน

2561

2562

M

4. คะแนนความผูกพันของบุคลากร
5.อัตราการลาออกของบุคลากร
บุคลากรกลุ่มสมรรถนะสูง
6.อัตราการครองเตียง

ลำดับ

7.ร้อยละของบุคลากรได้รับการ
พัฒนาด้านสุขภาพจิตและ
พัฒนาการเด็ก
8.จานวนครัง้ ของการที่ Sever ที่
ให้บริการผู้ปว่ ยล่ม ระยะเวลา 30
นาทีขนึ้ ไป
9.ร้อยละของบุคลากรที่มีความ
เครื่องชี้วัด
ผิดปกติทางสุขภาพกายได้รับการ
เฝ้าระวังและติดตามเพื่อการรักษา

ผลกำรดำเนินงำน
100
100

25

ลำดับ

เครื่องชี้วัด
10. จานวนครั้งของการถูกกล่าวหา
ร้องเรียนเรื่องการจัดซือ้ จัดจ้าง
11. จานวนงานวิจัย ด้านสุขภาพจิตและ
พัฒนาการเด็ก
12. จานวนงานเทคโนโลยี ด้าน
สุขภาพจิตและพัฒนาการเด็ก
13. จานวนงานวิจัยได้รับการพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารในระดับประเทศ

หน่วย เป้ำหมำย

2556

2557

2558

เครื่องชี้วัด
2559
2560

2561

2562

ครั้ง

0

0

0

0

0

0

0

0

เรื่อง/ปี

2

6

4

3

2

3

5

6

เรื่อง/ปี

1

1

2

2

1

1

1

0

เรื่อง/ปี

อย่างน้อย
1 เรือ่ ง/ปี

1

2

1

1

1

1

1
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ลาดับ

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

2556

2557

-

1
(1)

เป้าหมายปีงบประมาณ
2558
2559
2560

2561

2562

1
(1)

1
(1)

พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ
1

จานวนศูนย์ความเป็นเลิศ

ศูนย์

1
(1)

1
(1)

1
(1)

มิตทิ 1ี่ Medical service center มีความเป็นเลิศด้านบริการในประเด็นความเชี่ยวชาญ &Referral center เป็นแหล่งรับส่งต่อผู้ปว่ ยตามประเด็นความ
เชี่ยวชาญ
ได้รับการรับรองคุณภาพตามการประเมิน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
1 มาตรฐานคุณภาพบริการ(HA)
ผ่าน
(ผ่าน)
(ผ่าน)
(ผ่าน)
(ผ่าน)
(ผ่าน)
(ผ่าน)
(ผ่าน)
2

5

จานวนคลินิกเฉพาะทาง

คลินิก

-

4
(4)

4
(4)

4
(4)

4
(4)

4
(4)

(5)
5

3

ร้อยละเด็กพัฒนาการล่าช้ามีพัฒนาการดีขนึ้ ตาม
เกณฑ์TDSI

ร้อยละ

80
(89.00)

80
(90.91)

80
(93.33)

-

-

80
(96.29)

98.36

4

ร้อยละเด็กพัฒนาการล่าช้ามีพัฒนาการดีขนึ้ ตาม
เกณฑ์TEDA4I (ผู้ปว่ ยในและผู้ปว่ ยนอก)

ร้อยละ

-

-

-

80
(78.73)

80
(74.71)

-

ยกเลิก

ร้อยละผู้ปกครองที่ได้รับการฝึกสามารถส่งเสริม
พัฒนาการเด็กที่บา้ นโดยใช้Home Program

ร้อยละ

80
(81.02)

80
(81.02)

80
(81.10)

80
(84)

80
(83.85)

80
(80.32)

80
(86.98)

ร้อยละของผู้ปกครองเด็กที่ได้รับการประเมิน
ภาวะซึมเศร้า(9Q) ได้รับการบาบัดรักษามีภาวะ
ซึมเศร้าลดลง

ร้อยละ

-

-

-

80
(82.61)

80
(83.33)

80
(89.65)

80
79.31
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ลำดับ

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

2556

2557

เป้ำหมำยปีงบประมำณ
2558
2559
2560

2561

2562

มิติท2ี่ Research and developmentมีศูนย์วิจัย งำนวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยีใช้ได้ในวงกว้ำงระดับประเทศ
1

จานวนงานวิจัยตามประเด็นความเชี่ยวชาญที่ได้
นาเสนอ)oral/poster) ในเวทีระดับนานาชาติ หรือ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับ TCI

2

จานวนเทคโนโลยีสุขภาพจิตและพัฒนาการเด็ก

เรื่อง

1
(1)

1
(2)

1
(3)

1
(4)

1
(1)

5

1
(1)

เรื่อง/ปี

1
(1)

1
(2)

1
(1)

1
(1)

1
(1)

1
(1)

1
(1)

1
(1)

1
(1)

1
(2)

1
(1)

1
(1)

1
(1)

1
(1

มิติท3ี่ Training centerเป็นแหล่ง/ศูนย์กลำงกำรศกษำและฝึกอบรม
1 จานวนหลักสูตรระดับประเทศในการฝึกอบรมสห
หลักสูตร
วิชาชีพตามประเด็นความเชี่ยวชาญ

มิติท4ี่ Database and networkมีฐำนข้อมูลเชิงวิชำกำร/เครือข่ำยในประเด็นควำมเชี่ยวชำญเฉพำะทำงของตน
1

มีฐานข้อมูลเชิงวิชาการ/คลังความรู้ในประเด็นการดูแล
เด็กพัฒนาการล่าช้า

เรื่อง

1
(1)

1
(1)

1
(1)

1
(1)

1
(1)

1
(1)

1
(1)

2

มีฐานข้อมูลด้านพัฒนาการเด็ก

เรื่อง

-

1
(1)

1
(1)

1
(1)

1
(1)

1
(1)

1
(1)

28

ลำดับ

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

2556

2557

เป้ำหมำยปีงบประมำณ
2558
2559
2560

2561

2562

มิติท5ี่ Reference centerเป็นแหล่งอ้ำงอิงทำงวิชำกำร
1

ระดับความสาเร็จของการพัฒนาวารสารสู่ระดับ
นานาชาติ

ระดับ

5
(5)

5
(5)

5

5

5
(5)

5
(5)

5
(5)

2

วารสารวิชาการเข้าสู่ฐานข้อมูลTCI (Thai
Citation Index)

ครั้ง

-

-

-

1

1

1

1

มิติท6ี่ National body and Policy advocacyมีส่วนร่วมในกำรกำหนดนโยบำยของภำค/ประเทศ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับควำมเชี่ยวชำญเฉพำะทำงของตน

1

มีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายพัฒนา
แก้ปัญหา ผลักดันของประเทศในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของตน

เรื่อง

1
(1)
(DAIM)

1
(2)
(DAIM,
DSPM)

1
(1)
(DSPM)

1
1
1
(1)
(1)
(1)
(DSPM,TE (DSPM,TED (DSPM,TEDA
DA4I)
A4I)
4I)

1
(1)
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ผลกำรดำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์
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ผลกำรดำเนินงำนยุทธศำสตร์
สถำบันพัฒนำกำรเด็กรำชนครินทร์ ปีงบประมำณ 2562
ยุทธศำสตร์ที่ 1
ส่งเสริมสุขภาพจิต และป้องกันปัญหาสุขภาพจิตสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น และพัฒนาการล่าช้า
ในเขตสุขภาพที่รบั ผิดชอบ
เป้ำหมำย
2. เครือข่ายสามารถธารงรักษางานด้านพัฒนาการเด็กและสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นตามมาตรฐาน
กำรดำเนินงำนโครงกำร
1. โครงการ สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการทางจิตใจ หรือ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้
และออทิสติก
2. โครงการพัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพในการจัดบริการสาหรับเด็กที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก
และวัยรุ่น
3. โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้บูรณาการสู่ชุมชนต้นแบบด้านพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็ก
4. โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กในพื้นที่ทุรกันดาร ปีงปบระมาณ 6326
5. โครงการพัฒนาคุณภาพวัยรุ่นและเยาวชนไทย ปี 6326
6. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในการดูแลเด็กวัยเรียนที่ มีปัญหาการเรียนเนื่องมาจากภาวะทาง
สุขภาพผ่านระบบ HERO
ผลกำรกำรประเมินกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน ดังนี้
1. ร้อยละของเด็กปฐมวัยกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่าสงสัยล่าช้าแล้วได้รับการกระตุ้นจนมี
พัฒนาการสมวัย **
เป้ำหมำย ร้อยละ 81
ผลกำรดำเนินงำน ร้อยละ98.82
2. ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพฒ
ั นาการล่าช้าแล้วได้รบั การกระตุ้น
พัฒนาการด้วย TEDA4I จนมีพฒ
ั นาการสมวัย**
เป้ำหมำย
กระตุ้นด้วย TEDA4I ร้อยละ 21
พัฒนาการสมวัย
ร้อยละ 51
ผลกำรดำเนินงำน
กระตุ้นด้วย TEDA4I ร้อยละ 43.61
พัฒนาการสมวัย
ร้อยละ 21.02
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3. ร้อยละของเด็กวัยเรียนกลุม่ เสี่ยงต่อระดับสติปญ
ั ญาต่ากว่ามาตรฐาน ปัญหาการเรียนรู้ ออทิสติก
และปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ ได้รับการดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้น**
เป้ำหมำย ร้อยละ73
ผลกำรดำเนินงำน95.94
4. ร้อยละของเด็กวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลช่วยเหลือจนดีขนึ้ **
เป้ำหมำย ร้อยละ91
ผลกำรดำเนินงำน ร้อยละ97.41
5. ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบสนับสนุนอาชีพ สาหรับผู้พิการทางสติปญ
ั ญา การเรียนรู้ และ
ออทิสติก**
เป้ำหมำย ระดับ 3
ผลกำรดำเนินงำน ระดับ 3
6. ร้อยละของจังหวัดทีผ่ ู้ป่วยออทิสติก (ASD) เข้าถึงบริการสุขภาพจิตได้ตามเป้าหมาย**
เป้ำหมำย ร้อยละ31
ผลกำรดำเนินงำน ร้อยละ96.50
7. ร้อยละของผู้ป่วยสมาธิสั้น (ADHD) เข้าถึงบริการสุขภาพจิตเพิ่มขึ้น**
เป้ำหมำย เพิ่มขึ้นร้อยละ 3
ผลกำรดำเนินงำน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.26
8. ร้อยละของผู้ประสบภาวะวิกฤตที่มีปญ
ั หาสุขภาพจิตได้รับการเยียวยาจิตใจตามมาตรฐานกรม
สุขภาพจิต**
เป้ำหมำย ร้อยละ 83
ผลกำรดำเนินงำน ร้อยละ 011
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ผลกำรดำเนินงำนยุทธศำสตร์
สถำบันพัฒนำกำรเด็กรำชนครินทร์ ปีงบประมำณ 2562
ยุทธศำสตร์ที่ 2
พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น และพัฒนาการล่าช้า
เป้ำหมำย
1. งานวิจัยและนวตกรรมสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
2. ระบบบริการผูป้ ่วยที่มีความยุ่งยากซับซ้อนตอบสนองผูร้ ับบริการรายโรคได้
3. กระบวนการให้บริการมีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถลดความแออัด และระยะเวลารอคอยลดลง
กำรดำเนินงำนโครงกำร
1. โครงการพัฒนาระบบกากับด้านวิชาชีพการพยาบาล
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการผู้ป่วยใน
4. โครงการพัฒนาระบบบริการจิตเวชเด็กและวัยรุ่นยุ่งยากซับซ้อนและพัฒนาหน่วยบริการและวิชาการ
รายโรค )Practice &Research Unit : PRU)
5. โครงการติดตามพัฒนาการด้านสังคม อารมณ์ในเด็กออทิสติกที่ใช้การบาบัดแบบ DIR/FLOORTIME
เพื่อจัดทาแนวทางสาหรับผู้ปกครองในการดูแลเด็กออทิสติก ตามแนวคิด DIR/FLOORTIME
6. โครงการอบรมการพัฒนาระบบการให้บริการสหวิชาชีพด้วยแนวคิด LEAN สาหรับผู้รับบริการผู้ป่วยนอก
7. โครงการฝึกทักษะผู้ดูแลเด็กที่มีความบกพร่องด้านการสื่อสารซ้าซ้อนในการใช้สื่อสารทางเลือก AAC
8. โครงการพัฒนาเทคนิคทางการบาบัดผู้ป่วยพัฒนาการล่าช้าด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย
9. โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติกด้วยทีช )TEACCH)
10. โครงการพัฒนาศูนย์นิวโรฟีดแบค )neurofeedback) สาหรับเด็กพัฒนาการล่าช้าและโรคทางจิตเวช
11. โครงการประชุม เชิง ปฏิบัติการประเมินความคุ้มค่างานวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช และด้าน
พัฒนาการเด็ก
12. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ )Community of Practice [ COP]) ด้านการวิจัย :
การวิเคราะห์ข้อมูลและการนาเสนอตารางผลการวิจัย
13. โครงการพัฒนาสถาบันฯ เป็นแหล่งศึกษาดูงานและอ้างอิง
14. โครงการพัฒนาศักยภาพสหวิชาชีพด้านวิชาการ
15. พัฒนาเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลด้านพัฒนาการล่าช้าสู่ความเป็นเลิศ
16. โครงการพัฒนาวารสารวิชาการนานาชาติสู่ประชาคมอาเซียน
17. โครงการพั ฒ นาสถาบันฯ เป็นศูนย์ความร่วมมื อขององค์ก ารอนามั ยโลก )WHO Collaborating
Center) ในการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเด็กพัฒนาการล่าช้า
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18. โครงการวิจัยการเปรียบเทียบผลของรูปแบบการเดินผู้ป่วยสมองพิการ ระหว่างโปรแกรมการบาบัด
ด้วยวิธีวอยต้า และการฝึกตามมาตรฐานทางกายภาพบาบัด สาหรับผู้ปกครอง
19. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศด้านเด็ก
พัฒนาการล่าช้าและการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
20. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการใช้เครื่องมือวินิจฉัยภาวะออทิสซึมในระยะเริม่ แรกสาหรับ
เด็กไทยเพือ่ การเข้าถึงบริการ
21. โครงการทบทวนและวิเคราะห์ต้นทุนทางตรงด้านการแพทย์และที่ไม่เกี่ยวกับการแพทย์ )Direct
Medical Cost and Direct Non-medical Cost) ของการให้บริการสุขภาพจิตศึกษาอิงซาเทียร์
โมเดลสาหรับผูป้ กครองของเด็กพิเศษเทียบกับโปรแกรมการให้ความรู้ตามมาตรฐาน
22. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการพยาบาลผูป้ ่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่นและพัฒนาการล่าช้าในระดับตติย
ภูมิขั้นสูง
23. โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพโปรแกรมพัฒนาเด็กทีม่ ีปัญหาออทิสติกและพัฒนาการล่าช้า
24. โครงการเสริมสร้างทักษะทางสังคมและเสนอผลงานทางดนตรีและศิลปะบาบัด
25. โครงการพัฒนาหลักสูตรโปรแกรมการใช้กิจกรรมทางศิลปะในการช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรม
26. โครงการพัฒนาหลักสูตรการใช้เครื่องมือวินิจฉัยภาวะออทิสซึมในระยะเริ่มแรกสาหรับเด็กไทย
27. โครงการอบรมเรื่องกายภาพบาบัดในเด็ก
28. โครงการพัฒนาโปรแกรมฝึกทักษะทางสังคมแบบกลุ่ม )social skill training) ในเด็กที่มีปัญหาสังคม
อารมณ์
29. โครงการศึกษาเชิงสังเกตถึงผลของยา Methylphenidate ต่อการเติบโตของเด็กในผู้ป่วยโรคสมาธิสนั้
)วิจัย)
30. โครงการประชุมวิชาการ The 7th Child Development and Mental Health (CDMH)
International Forum (ร่วมในประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่ 18 : 18th Annaul
International Mental Health Conference)
ผลกำรกำรประเมินกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน ดังนี้
1. ค่ า คะแนนตามเกณฑ์ ก ารพั ฒ นาไปสู่ ก ารเป็ น ศู น ย์ ค วามเป็ น เลิ ศ ด้ า นสุ ข ภาพจิ ต และจิ ต เวชใน
ระดับประเทศ (Excellence Center) ของหน่วยบริการจิตเวช**
เป้ำหมำย คะแนน 71
ผลกำรดำเนินงำน คะแนน 99
2. ระดับความสาเร็จในการพัฒนาสถาบันฯเป็นศูนย์ความร่วมมือขององค์การอนามัยโลก (WHO
Collaborating center) ในการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเด็กพัฒนาการล่าช้า
เป้ำหมำย ระดับ 5
ผลกำรดำเนินงำน ระดับ 5
3. ระดับความสาเร็จในการพัฒนาวารสารวิชการเข้าสูฐ่ านข้อมูลระดับ ACI (Asean Citation Index)
เป้ำหมำย ระดับ 5
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ผลกำรดำเนินงำน ระดับ 5
4. ค่าคะแนนตามเกณฑ์การวิจัย พัฒนา และนาไปใช้ประโยชน์ของนวัตกรรม เทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต/
** และจิตเวชของหน่วยงาน
เป้ำหมำย คะแนน 71
ผลกำรดำเนินงำน คะแนน 88
5. ร้อยละของผู้รบั บริการด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นและเด็กพัฒนาการล่าช้าที่ยุ่งยากซับซ้อนมีอาการ
ดีขึ้นตามเกณฑ์ใน 4 กลุ่มโรคที่สาคัญ
เป้ำหมำย
ADHD (CGI-I)
ร้อยละ 31
ASD ตามเกณฑ์)TDSI) ร้อยละ 96
CP ตามเกณฑ์)TDSI) ร้อยละ 91
GDD ตามเกณฑ์)TDSI) ร้อยละ 93
ผลกำรดำเนินงำน
ADHD (CGI-I)
ร้อยละ 32.63
ASD ตามเกณฑ์)TDSI) ร้อยละ 70.94
CP ตามเกณฑ์)TDSI) ร้อยละ 90.21
GDD ตามเกณฑ์)TDSI) ร้อยละ 011
6. CMI
เป้ำหมำย 0.08
ผลกำรดำเนินงำน0.40
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ผลกำรดำเนินงำนยุทธศำสตร์
สถำบันพัฒนำกำรเด็กรำชนครินทร์ ปีงบประมำณ 2562
ยุทธศำสตร์ที่ 3
สร้างความตระหนักและความเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิต
เป้ำหมำย
2. ผู้รบั บริการได้รับการตอบสนองความต้องการผ่านสื่อออนไลน์ได้อย่างเหมาะสม
กำรดำเนินงำนโครงกำร
1. โครงการพัฒนาเนื้อหาประเด็นองค์ความรู้ในการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตเด็ก วัยรุ่น และพัฒนาการ
ล่าช้า เพื่อการสื่อสารความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. โครงการสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ร่วมกับคณะทางาน Joni and Friends ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
พิษณุโลกและอุตรดิตถ์
ผลกำรกำรประเมินกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน ดังนี้
1. ร้อยละของประชาชนมีความรอบรูส้ ุขภาพจิตและมีพฤติกรรมสุขภาพจิตทีพ่ ึงประสงค์**
เป้ำหมำย
ความรอบรู้สุขภาพจิต ร้อยละ48
พฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ ร้อยละ21
ผลกำรดำเนินงำน
ความรอบรู้สุขภาพจิต ร้อยละ83.20
พฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ ร้อยละ 96.27
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ผลกำรดำเนินงำนยุทธศำสตร์
สถำบันพัฒนำกำรเด็กรำชนครินทร์ ปีงบประมำณ 2562
ยุทธศำสตร์ที่ 4
พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มปี ระสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล
เป้ำหมำย
3. โรงพยาบาลเข้าสู่ smart hospital
4. ระบบทรัพยากรบุคคลและระบบบริหารงานเอื้อต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน
กำรดำเนินงำนโครงกำร
1. โครงการพัฒนาระบบ Medical Record ด้วยโปรแกรม Jhos ในสถาบันฯ รพเด็กสังกัดกรม.
สุขภาพจิต
2. โครงการรณรงค์พฒ
ั นาการเด็กเสริมสร้างสุขภาพและกาลังใจผู้พกิ าร
3. โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขที่มรี ะบบบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล
4. โครงการรณรงค์สง่ เสริมสุขภาวะของเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
5. โครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะทีจ่ าเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
6. โครงการสือ่ สารนโยบายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนางานสุขภาพจิต
7. โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน
8. โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรแพทย์
9. โครงการพัฒนาคุณภาพเพือ่ ธารงรักษาคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ
ปีงบประมาณ 2562
10. โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้และแผนป้องกันระงับอัคคีภัย
11. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์สถาบันฯ ประจาปี
งบประมาณ 2562 และแนวทางการดาเนินงานในปี 2563
12. โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่นฯ
ผลกำรกำรประเมินกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน ดังนี้
1. ระดับความสาเร็จของการพัฒนา smart hospital ตามมาตราฐานของกพร.
เป้ำหมำย ระดับ 6
ผลกำรดำเนินงำน
2. ค่า EUI ของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต**
เป้ำหมำย ร้อยละ 7.1
ผลกำรดำเนินงำน ร้อยละ 3.1
3. ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบดาเนินงานและงบลงทุน**
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4.

5.

6.

7.

8.
9.

เป้ำหมำย
งบดาเนินงาน ร้อยละ 91
งบลงทุน
ร้อยละ 71
ผลกำรดำเนินงำน
งบดาเนินงาน ร้อยละ 97.00
งบลงทุน
ร้อยละ 011
ค่าคะแนนตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานในสังกัด
กรมสุขภาพจิต (ITA)**
เป้ำหมำย
ร้อยละของผู้เข้าทาแบบสารวจความคิดเห็นด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงาน ≥ร้อยละ 71
ร้อยละของผู้เข้าทาแบบสารวจความคิดเห็นด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงาน ที่มกี ารรับรู้ฯ ในระดับมากขึ้นไป ≥ร้อยละ 71
ผลกำรดำเนินงำน
ร้อยละของผู้เข้าทาแบบสารวจความคิดเห็นด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงาน ≥ร้อยละ 98.3
ร้อยละของผู้เข้าทาแบบสารวจความคิดเห็นด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงาน ที่มกี ารรับรู้ฯ ในระดับมากขึ้นไป ≥ร้อยละ 95.58
ร้อยละความสาเร็จของการพัฒนาปรับปรุงหน่วยงานตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ/
ระดับพื้นฐานสาหรับหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต (PMQA-M-F)**
เป้ำหมำย ร้อยละ91
ผลกำรดำเนินงำน ร้อยละ 011
ร้อยละของบุคลากรในหน่วยงานที่ได้รับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะในหลักสูตรที่จาเป็นในการ
ปฏิบัติงาน **
เป้ำหมำย≥ ร้อยละ71
ผลกำรดำเนินงำน ≥ ร้อยละ011
ค่าเฉลี่ยความผูกพันขององค์กร
เป้ำหมำย ระดับ 3
ผลกำรดำเนินงำน ระดับ 3
ร้อยละบุคลากรที่มีความสุขอยู่ในเกณฑ์ปกติเมือ่ วัดด้วย Happynometer
เป้ำหมำย ร้อยละ71
ผลกำรดำเนินงำน ร้อยละ 71
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ผลกำรปฏิบัติรำชกำรภำยใต้
แผนปฏิบัติงำนประจำปี 2562
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จังหวัดทีผ่ ปู้ ่วยอาศัยอยู่
เชียงใหม่
เชียงราย

ข้อมูลผู้ป่วยแยกรายจังหวัดเขตภาคเหนือ ทีม่ ารับบริการสถาบันฯ ประจาปีงบประมาณ 2561-2562
ผู้ป่วยนอกทั้งหมด
(คน) ปี60
(ราย) ปี60
ร้อยละ
(คน) ปี61
(ราย) ปี61 ร้อยละ
(คน) ปี62
5,398
36,728
62.83
7,295
34,955
58.59
5,090
505
1,735
2.97
321
1,712
2.87
401

(ราย) ปี62
24,754
1,823

ร้อยละ
62.30
4.59

ลาพูน

334

2,358

4.03

446

2,284

3.83

330

1,742

4.38

ลาปาง

307

1,742

2.98

314

1,695

2.84

319

1,442

3.63

แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
ตาก

271
145
220
125
70

964
678
1,174
443
248

1.65
1.16
2.01
0.76
0.42

210
105
186
75
36

1,073
598
994
458
240

1.80
1.00
1.67
0.77
0.40

265
252
186
98
78

868
600
656
350
190

2.18
1.51
1.65
0.88
0.48

อุตรดิตถ์

111

199

0.34

14

111

0.19

126

160

0.40

พิษณุโลก

90

126

0.22

28

31

0.05

29

35

0.09

จังหวัดอื่น ๆ
รวม

1,439
9,015

12,060
58,455

20.63
100

432
9,462

15,508
59,659

26.00
100

1,072
8,246

7,115
39,735

17.91
100

ที่มำ : ข้อมูลจำกงำนเวชระเบียน ปี 2562
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ข ้อมูลผู ้ป่ วยแยกรายจังหวัดเขตภาคเหนือ ทีม
่ ารับบริการสถาบันฯ ประจาปี งบประมาณ 2560-2562
8,000

7,000

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0

(คน) ปี 60

(คน) ปี 61

(คน) ปี 62

ที่มำ : ข้อมูลจำกงำนเวชระเบียน ปี 2562
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สรุปข้อมูลสิทธิกำรรักษำผู้ป่วยนอกที่เข้ำรับบริกำร ปีงบประมำณ 2560-2562
สิทธิกำรรักษำผู้ป่วยนอก
2560
2561
2562
จำนวน ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
ข้ำรำชกำรเบิกจ่ำยตรง

22,805

39.01

22,357

37.48

16,430

41.35

บัตรทองทั่วไป

16,730

28.62

15,032

25.20

9,851

24.79

บัตรทอง ท.74

11,384

19.47

15,946

26.73

8,534

21.48

ชำระเงิน

7,059

12.08

5,588

9.37

4,336

10.91

ผู้มีปัญหำสถำนะและสิทธิ

477

0.82

733

1.23

584

1.47

58,455

100

59,656

100

39,735

100

รวม

ที่มำ : ข้อมูลจำกงำนเวชระเบียน ปี 2562
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ภำยใต้แผนปฏิบัติงำน ประจำปีงบประมำณ 2561
ผลกำรบริกำรสุขภำพจิตและพัฒนำกำรเด็ก
งำนกิจกรรม/
งำนบริกำรผู้ป่วยนอก
ผู้ป่วยนอกรับการรักษา
- ผู้ป่วยนอกเก่า
- ผู้ป่วยนอกใหม่
- จานวนผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อวัน
-ผู้ป่วยรับบริการรักษานอกเวลา
ราชการ
-การรับผู้ป่วยนอกเพื่อรับการรักษา
ต่อ )Refer)
-ผู้ป่วยมีใบ Refer และผู้ป่วยรับ
Refer ซ้า
-ผู้ป่วยฉุกเฉิน
-ผู้ป่วยตามโครงการประกันสุขภาพ
งำนบริกำรผู้ป่วยใน
- ยอดยกมาเดือนที่แล้ว
- ผู้ป่วยที่แพทย์รับไว้รกั ษา
-รับครั้งแรก
-รับครั้งรอง
-จานวนวันผู้ป่วยจาหน่าย
-จานวนผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาล
- จานวนผู้ป่วยจาหน่าย
-จานวนผู้ป่วยถึงแก่กรรม
-จานวนผู้ป่วยในระบบส่งต่อ
- จานวนผู้ป่วยที่จาหน่ายโดยสาเหตุ
การ Refer
-เพื่อไปโรงพยาบาลทางกาย
-เพื่อไปโรงพยาบาลทางจิตเวช
-เพื่อไปรักษาใกล้บ้าน

หน่วย
นับ

ปีงบประมำณ
2560
ปี 2561

2552

2559

ปี 2562

ครั้ง
ครั้ง
คน
ครั้ง
ครั้ง

42,326
45,587
5,074
192
04,397

30,478
47,603
5,686
211
8,174

58,455
55,034
3,421
231
7,900

59,656
56,619
3,037
245
6,686

43,412
40,359
3,053
180
5,761

ครั้ง

45,280

49,103

17,889

30,089

22,885

ครั้ง

44,252

48,217

17,889

30,089

24,476

ครั้ง
ครั้ง

0
1,432

1
0,393

0
0

0
30,098

0
24,476

คน
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
วัน
วัน
ครั้ง
ราย
ราย
ครั้ง

0,533
5,055
489
6,234
62,701
41,001
5,608
1
1
9

0,053
6,785
444
6,469
64,829
53,270
6,772
1
1
1

3,421
3,223
2,346
281
2,065
20,484
27,703
2,331
0
0

622
1,892
247
1,645
16,529
21,415
1,807
0
705
8

602
1,683
245
1438
13,717
18,021
1,681
0
987
4

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

3
1
4

1
1
1

0
0
0

8
0
0

4
0
0
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ตำรำงที่ 1 จำนวนผู้ป่วยนอกที่มำรับบริกำรที่สถำบันพัฒนำกำรเด็กรำชนครินทร์
ประจำปีงบประมำณ 2562 จำแนกตำม 5 โรคแรก
รหัสโรค
จำนวน
ลำดับ
ชื่อโรค
(รำย)
1
F900
Attention Deficit Hyperactivity
5,222
Disorder(ADHD)
2
F840
Autism Spectrum Disorder(ASD)
4,955
3
F83
Global Developmental Delay(GDD)
1,213
4
LD/Learning Problem
718
5
G809
Cerebral palsy(CP)
657
Total
12,765

ร้อยละ
40.91
38.82
9.50
5.62
5.15
100

จากตารางที่ 0 พบว่าผู้ป่วยนอกที่มารับบริการทีส่ ถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ประจาปีงบ ประมาณ
6362 จาแนกตามโรคแรกที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ มากที่สุดคือ โรคสมาธิสั้น )F900) คิดเป็นร้อยละ
41.90 รองลงมาได้แก่ Childhood autism (F840) คิดเป็นร้อยละ 57.76 อันดับสามได้แก่ พัฒนาการ
ล่าช้า (F83) คิดเป็นร้อยละ 9.31
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ตำรำงที่ 2 จานวนผู้ป่วยในที่มารับบริการทีส่ ถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
ประจาปีงบประมาณ 6322 จาแนกตาม 3 อันดับโรคแรกผูป้ ่วยเด็กทีร่ ับไว้
ลำดับ
จำนวน
รหัสโรค
ชื่อโรค
ที่
(รำย)
1
F840 Autism Spectrum Disorder(ASD)
937

ร้อยละ
77.06

2

G809

Cerebral palsy(CP)

144

11.84

3

F83

Global Developmental delay(GDD)

75

6.17

4

F798

Intellectual disability(ID)

42

3.45

5

Q900

Down’s Syndrome

18

1.48

1,216

100

Total

จากตารางที่ 2 พบว่าผู้ป่วยในที่รบั ไว้ ที่สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ประจาปีงบประมาณ 2562จาแนก
ตามโรคแรกที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ มากทีส่ ุดคือ Childhood autism (F840) คิดเป็นร้อยละ 77.06
รองลงมาได้แก่โรคสมองพิการ (G809) คิดเป็นร้อยละ 11.84 อันดับสามได้แก่ พัฒนาการล่าช้า (F83) คิด
เป็นร้อยละ 6.17
ตำรำงที่ 3 จานวนผู้ป่วยในที่มารับบริการทีส่ ถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
ประจาปีงบประมาณ 6322 จาแนกตาม 3 อันดับโรคแรกผูป้ ่วยเด็กจาหน่าย
ลำดับ
จำนวน
รหัสโรค
ชื่อโรค
ที่
(รำย)
1
F840 Autism Spectrum Disorder(ASD)
933

ร้อยละ
77.04

2

G809

Cerebral palsy(CP)

146

12.06

3

F83

Global Developmental delay(GDD)

72

5.95

4

F798

Intellectual disability(ID)

42

3.47

5

Q900

Down’s Syndrome

18

1.49

1,216

100

Total

จากตารางที่ 2 พบว่าผู้ป่วยในที่รบั ไว้ ที่สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ประจาปีงบประมาณ 2562จาแนก
ตามโรคแรกที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ มากทีส่ ุดคือ Childhood autism (F840) คิดเป็นร้อยละ 77.04
รองลงมาได้แก่โรคสมองพิการ (G809) คิดเป็นร้อยละ 12.06 อันดับสามได้แก่ พัฒนาการล่าช้า (F83) คิด
เป็นร้อยละ 5.95
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ตารางที่ 4 ข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยในทีส่ ถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ประจาปี
งบประมาณ 2562
รำยกำร
หน่วย
จานวนเตียงทัง้ หมด (Hospital Bed)
เตียง
ยอดยกมาจากเดือนที่แล้ว
ราย
จานวนผู้ป่วยรับไว้รักษา
ราย
ครั้งแรก
คน
ครั้งรอง
ราย
จานวนผู้ป่วยรับไว้รักษา
ราย
ผู้ป่วยจาหน่าย
ราย
จานวนวันผู้ป่วยใน (Patient Day)
วัน
จานวนวันผู้ป่วยในจาหน่าย )Discharge Patient Day)
วัน
อัตราการครองเตียง (Bed Occupancy Rate)
เปอร์เซ็นต์
ผู้ป่วยในเฉลี่ยต่อวัน
ราย
จานวนวันนอนเฉลี่ยต่อคน
วัน
จานวนผู้ป่วยในทัง้ หมด
ราย

จำนวน
60
602
1,683
245
1,438
2,285
1,681
18,021
13,717
82.80
48.36
8.04
2,285

จากตารางที่ 5 งานบริการผู้ป่วยในรับผูป้ ่วยไว้รักษาในโรงพยาบาลทัง้ สิ้น 0,275 ราย เป็นผู้ป่วยนอนจานวน
วันนอนเฉลี่ยต่อคน 7.14 วัน อัตราการครองเตียงคิดเป็น 76.71 เปอร์เซ็นต์ มีผู้ป่วยเฉลี่ยต่อวัน 47.52 ราย
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ผลกำรดำเนินงำนส่งเสริมพัฒนำกำรเด็ก
การดาเนินงานส่งเสริมพัฒนาการเด็กของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์เป็นงานบาบัดรักษาและ
บริการเฉพาะทางสาหรับเด็กทีม่ ีพัฒนาการล่าช้า โดยมีกิจกรรม 3 กิจกรรม ระหว่างปีงบประมาณ 6337-6326
ดังนี้
กิจกรรม

หน่วยนับ

1.ตรวจวินิจฉัยและประเมินพัฒนาการ
6.ส่งเสริมพัฒนาการ
- รายบุคคล
- รายกลุ่ม
1. ให้คาปรึกษาแนะนาแก่ครอบครัวใน
เรื่องพัฒนาการของเด็ก
2. การให้ความรู้
ด้านส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
3. การประสานกับชุมชน / องค์กรที่
เกี่ยวข้องในเรื่องของการส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก

ราย

2552
21,281

2559
67,232

ราย
ครั้ง
ราย
ครั้ง
ราย
ครั้ง
ราย
ครั้ง
ราย

35,506
1,892
18,234
21,272
32,994
3,641
19,659
453
453

51,393
4,017
8,67
26,172
27,984
7,188
8,384
608
608

ที่มา : ข้อมูลรายงาน สจ.รง. 610-0 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

ปีงบประมำณ
2560
2561
24,585
68,343
48,306
3,362
13,564
20,437
35,788
8,387 17,978
124
138

43,534
20,885
23,938
21,048
34,035
5,417
14,404
444
2,009

2562
24,337
41,262
2,885
3,081
20,903
21,563
3,295
4,040
261
261
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ผลกำรดำเนินงำนกำรฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ป่วยจำแนกเป็นกำรให้บริกำรฟื้นฟูสมรรถภำพ
ด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
ปีงบประมำณ
งำนฟื้นฟูสมรรถภำพ
หน่วยนับ
2558
2559
2560
2561
1.การประเมินสมรรถภาพ
ครั้ง/ราย 17,941
39,611
10,934
23,592
17,941
39,611
22,363
23,592
2.ทางการแพทย์
- อาชีวะบาบัด
ครั้ง
14,178
15,674
15,225
16,825
ราย
14,178
15,674
15,225
16,825
- กายภาพบาบัด
ครั้ง
8,885
9,121
8,440
9,143
ราย
8.885
9,121
8,440
9,143
- อรรถบาบัด
ครั้ง
2,813
3,792
3,642
3,878
ราย
2,813
3,792
3,642
3,878
- ดนตรีบาบัด
ครั้ง
9,273
4,998
10,214
0
ราย
9,273
4,998
12,998
16,255
3.ทางสังคม
- บันเทิงบาบัด
ครั้ง
314
446
121
244
ราย
15,513
23,181
5,257
11,317
- ศิลปกรรมบาบัด
ครั้ง
81
37
3
8
ราย
1,959
545
24
86
- ทักษะการดูแลตนเอง
ครั้ง
241
400
55
232
ราย
2,736
4,637
119
1,509
- ทักษะทางสังคม
ครั้ง
355
608
184
0
ราย
19,041
34,843
8,686
0
- ทักษะการใช้ชีวิตในชุมชน
ครั้ง
0
0
0
0
ราย
0
0
0
0
4.ทางการศึกษา
- การศึกษาพิเศษ
- การส่งเสริมการศึกษา
- ดนตรีบาบัด

ครั้ง
ราย
ครั้ง
ราย
ครั้ง
ราย

11,977
12,892
0
0
0
0

30,915
31,775
0
0
0
0

17,643
17,678
0
0
0
0

13,600
13,600
0
0
0
0

2562
21,207
21,207
13,598
13,598
6,853
6,853
4,437
4,437
10.448
10,448
241
10,347
25
269
199
1,263
0
0
0
0

12,503
12,503
0
0
0
0
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งำนฟื้นฟูสมรรถภำพ
5.ทางอาชีพ
-อุตสาหกรรม/ หัตถกรรม /
การฝึกอาชีพ
- อาชีพอื่น ๆ
- กลุ่มบาบัดอื่นๆ
6.การฟื้นฟูผู้ป่วยในชุมชน
8.ติดตามเยี่ยมบ้านหลัง
จาหน่าย

หน่วยนับ
รวม
ครั้ง
ราย
ครั้ง
ราย
ครั้ง
ราย
ครั้ง
ราย
ครั้ง
ราย

2558
43
269
117
748
0
0
7
7
7
7

2559
0
0
127
844
0
0
9
9
9
9

ปีงบประมำณ
2560
2561
151
2,404
106
1,020
0
0
51
51
5
164

184
3,559
86
730
0
0
0
0
1
30

2562
248
4,323
51
443
0
0
3
953
0
0
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กลุ่มพัฒนำสุขภำพจิตชุมชน งำนสุขภำพจิตชุมชน
กิจกรรม
กำรให้บริกำรสุขภำพจิตในชุมชน
ให้ความรู้สุขภาพจิตแก่ประชาชน
ทั่วไป
ให้ความรู้แก่กลุ่มเสี่ยง
ให้บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต
- รายบุคคล
- รายกลุ่ม
ให้บริการตรวจรักษาผู้มปี ัญหา
สุขภาพจิตผูป้ ่วยจิตเวช
ติดตามดูแลผูป้ ่วยในชุมชน
การออกหน่วยบริการสุขภาพจิตใน
ชุมชน
ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
จัดประชุมเครือข่าย

ผลกำรดำเนินงำน
2559
2560
2561

2558

2562

ครั้ง
ราย
ครั้ง
ราย

21
614
12
659

19
1,442
48
1,238

29
1,808
146
2,031

12
1,379
32
802

0
0
0
0

ราย
ครั้ง
ราย

231
8
368
25
657

609
48
1,138
16
972

0
10
653
544
1,077

86
12
625
10
260

0
4
27
0
0

14
38
674

9
13
988

541
22
1,335

56
40
1,729

1
13
427

ครั้ง

231

240

842

515

106

ครั้ง

2

77

5

0

2

ครั้ง
ราย
ราย
ครั้ง
ราย
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กลุ่มบริกำรทำงกำรแพทย์
กิจกรรม
งำนบริกำรผู้ป่วยนอก
- ผู้ป่วยนอกใหม่
- ผู้ป่วยนอกเก่า
- ผู้ป่วยพบแพทย์
ผู้ป่วยรับบริการรักษานอกเวลาราชการ
การส่งผู้ป่วยกลับเพื่อรับการรักษาต่อ )Refer)
การรับผู้ป่วยนอกเพื่อตรวจรักษาต่อ (Refer)
- ผู้ป่วยมีใบ Referและผู้ป่วยรับ Refer ซ้า
- ผู้ป่วยฉุกเฉิน
- ผู้ป่วยตามโครงการประกันสุขภาพ
ระบบโครงกำรคลินกิ พิเศษ
-คลินิกส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
-คลินิกให้บริการปรึกษา
-คลินิกคลายเครียด
-การให้บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตทาง
โทรศัพท์
-คลินิกการวินิจฉัยออทิสติกด้วย ADOS
-คลินิกบูรณาการประสาทสัมผัส
-คลินิกกายภาพบาบัดสาหรับผู้มีปัญหา
กล้ามเนื้อ
-คลินิกฝังเข็ม
-คลินิกกระดูกและข้อ
-คลินิกดนตรีบาบัด
-คลินิกดนตรีบาบัด
-คลินิกศิลปะบาบัด
-คลินิก Music Optic
-คลินิก LD
-คลินิก Floortime
-คลินิกแพทย์แผนไทย
-คลินิกจิตสังคมตะวันออก )โยคะ)

ปี 2552

ผลกำรดำเนินงำน
ปี 2559 ปี 2565
ปี 2561

คน
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

3,184
43,378
32,693
14,598
0

3,272
48,215
47,195
7,084
0

3,421
55,034
47,195
7,900
0

3,037
56,619
6,686
0

3,053
40,659
35,912
5,761
0

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

43,487
37,926
0
1,432

49,015
47,608
0
1,595

17,889
17,889
0
0

30.089
30,089
0
0

24,476
24,476
0
24,476

ครั้ง
ราย
ครั้ง

5,442
0
1,064
1,266

2,167
154
908
0

0
127
0
0

2,797
88
0
0

2,843

115
1,111
0

102
1,695
80

120
2,172
244

144
1,859
244

93
1,614
0

768
0
9,273
0
0
0
577
0,341
1
0

762
510
0
0
4,998
4,303
2,297
4,187
5,499
5,002
0
2,763
383
812
908
749
0,813 4,057
0
0

452
0
5,286
2,365
4,388
2,503
5
795
4,927
0

365
227
4,833
1,652
3,954
0
0
825
5,014
72

หน่วย นับ

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

ปี 2562

0
0
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กิจกรรม
-คลินิก Neurofeedback center
-คลินิกทางเลือก ACC

หน่วย นับ
ราย
ครั้ง

ปี 2552
1
1

ผลกำรดำเนินงำน
ปี 2559 ปี 2565
ปี 2561
1 0
0
1
0
0

ปี 2562
2211
87

กลุ่มบริกำรทำงกำรแพทย์
กิจกรรม

หน่วยนับ

ผลกำรดำเนินงำน
ปี 2552 ปี 2559 ปี 2565 ปี 2561 ปี 2562

งำนบริกำรผู้ป่วยนอก
งำนบำบัดรักษำและบริกำรเฉพำะทำงงำนจิตเวชเด็กและวัยรุน่

- การให้บริการปรึกษา
- - พฤติกรรมบาบัด
-

ฝึกทักษะพิเศษ
จิตบาบัดรายบุคคล
กลุ่มจิตบาบัด
ครอบครัวบาบัด

งำนบริกำรผู้ป่วยใน
ผู้ป่วยรับไว้รักษา
- รับครัง้ แรก
- รับครัง้ รอง
- จานวนวันผู้ป่วยจาหน่าย
- จานวนวันผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาล
จานวนผู้ป่วยจาหน่าย
จานวนผู้ป่วยที่จาหน่ายโดยสาเหตุการ Refer

ราย
ครั้ง
ราย
ครั้งราย
ราย
ครั้ง/ราย
ครั้ง
ราย

1,069
1,787
6,946
0/0
1,069
0/0
218
480

2,585
2,816
6,743
0/0
757
5/5
336
059

955
1,951
1,951
0/0
928
243
243

721
1,654
1,654
0/0
707
1/31
120
270

949
1,727
1,727
0/0
106
8/27
67
207

ครั้ง
คน
ครั้ง
วัน
วัน
ครั้ง
ครั้ง

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

2,873
444
2,429
24,769
35,681
2,886
1

2,346
281
2,065
20,484
27,703
2,331
7

1,892
247
1,645
1,905
21,415
16,529
8

2,285
245
1,438
13,717
18,021
1,681
4

52

กลุ่มบริกำรทำงกำรแพทย์
กิจกรรม

หน่วยนับ

งำนบริกำรผู้ป่วยนอก
งำนกำรพยำบำลจิตเวชและประสำทวิทยำ
ประเมินภาวะสุขภาพเพือ่ การวินจิ ฉัย
ราย
ทางการพยาบาล
ประเมินภาวะสุขภาพเพือ่ การวินจิ ฉัย
ราย
ทางการพยาบาล
- วิกฤต
ราย
การคัดกรองผู้ป่วยเพือ่ ให้บริการรักษาตาม
ประเภทผูป้ ่วย
- ฉุกเฉิน
ราย
- แรกรับ
ราย
-เร่งรัดบาบัด
ราย
งำนบริกำรผู้ป่วยใน
- บาบัดระยะยาว
ราย
ครั้ง
-การรักษาทางกาย
ราย
กำรปฏิบัติเพื่อกำรบำบัดทำงจิต
-รายกลุ่ม
ครั้ง/ราย
- ประสานกับชุมชนองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ครั้ง/ราย
ทันตกรรม
งานบริการผู้ป่วยในทันตกรรม
ราย
งาน
งานบริการผู้ป่วยนอกทันตกรรม
ราย
งาน
งานส่งเสริมและป้องกัน
คน
ครั้ง

ผลกำรดำเนินงำน
ปี 2552 ปี 2559 ปี 2565 ปี 2561 ปี 2562

17,356

20,601

17,423

07,131 02,199

17,356

20,601

17,423

07,131 02,199

4,504

5,068

3,529

8,327

5,091

9
7,562
3,840

0
10,162
3,295

1
11,340
1,022

0
9,368
2,866

3
7,865
3,536

2,389

2,076

1,022

1,659
10,506

1,692
21,307

1,359
18,417

1,269
19,136
09,052

1,420
892
8,746

20/152
0/0

8/75
0/0

0/0
0/0

0
0

11/41
167/167

400
742
754
0,312
1,154
6,647

873
455
1,927
765
1,234
2,813

370
244
679
1,614
1,049
2,296

397
325
619
0,665
1,016
1,786

512
717
916
0,960
1,428
2,726
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กลุ่มบริกำรทำงกำรแพทย์
กิจกรรม
จิตวิทยำ
- ตรวจเชาว์ปัญญา
- ตรวจบุคลิกภาพ
- ตรวจพัฒนาการ
- ตรวจประสาทจิตวิทยา
- อื่น ๆ
งำนนิติจิตเวช
- การให้คาปรึกษาทางนิติจิตเวช
- งานตรวจวินิจฉัย
- ประชุมทีม
- สรุปรายงานจากทีม

หน่วยนับ

ผลกำรดำเนินงำน
ปี 2552 ปี 2559 ปี 2565 ปี 2561

ปี 2562

ราย
ราย
ราย
ราย
ราย

1,101
82
201
37
434

1,238
5
67
2
424

1,184
38
55
9
356

1,058
66
24
142
418

1,184
53
11
45
528

ราย
ราย
ครั้ง/ราย
ราย

19
18
19/19
15

33
33

20
22
7/24
5/24

42
40
39
42

1
25
23
28

26
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กลุ่มบริกำรทำงกำรแพทย์
กิจกรรม

ผลกำรดำเนินงำน
หน่วย
ปี 2561
นับ ปี 2552 ปี 2559 ปี 2560

งำนสังคมสงเครำะห์จิตเวช
งานตรวจวินจิ ฉัยทางสังคมสงเคราะห์จิตเวช มีปัญหาทางสังคม
1. ปัญหาสถานการณ์ของตัวบุคคลที่เป็น
ราย
12
อุปสรรคต่อการดูแลสุขภาพ
2. ปัญหาเกี่ยวกับการศึกษา
ราย
1,202
5. ปัญหาการเงิน
ราย
30
4. ปัญหาเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยหรือคนทุพล ราย
12
ภาพภายในครอบครัว
5. ปัญหาทางสังคมจิตใจ
ราย
54
6. ความแตกแยกในครอบครัว
ราย
138
7. ปัญหาระหว่างพ่อ แม่ ลูก
ราย
30
8. ปัญหาอื่น ๆ
ราย
66
งานบาบัดทางสังคมสงเคราะห์จิตเวช
รายบุคคล
- ผู้ป่วย
ราย
231
- ญาติ
ราย
57
กำรปฏิบัติเพื่อกำรบำบัดทำงจิต
ครั้ง
2
- รายกลุม่
ราย
3
ครั้ง
51
- ครอบครัว / คู่สมรส
ราย
57
- การเตรียมครอบครัว,ชุมชนก่อนจาหน่าย
ครั้ง
17
ผู้ป่วย
ราย
17
ครั้ง
2
- การบาบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน
ราย
2
-ด้านป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและโรคทางจิต ครั้ง
6
เวชในกลุ่มเสี่ยง
ราย
71
ครั้ง
3
-ด้านส่งเสริมสุขภาพจิตในชุมชน
ราย
3

ปี 2562

0

0

0

0

305
125
211

1,661
154
201

472
244
139

509
277
0

25
0
123
0

86
0
201
0

192
517
0
71

319
0
544
11

202
104

412
418

435
405

344
299

92

3
021
372
586
59
39
52
36
386
572
1
325

4
548
4
698
1
24
2
22
2
0,586
309
747

132
073
27
68
110
031
37
31
1
631
8
426

0
0
2
60
4
16
5
050
5
687
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กลุ่มบริกำรทำงกำรแพทย์
กิจกรรม

หน่วยนับ

ผลกำรดำเนินงำน
ปี 2552 ปี 2559 ปี 2565 ปี 2561

ปี 2562

งานจัดการทรัพยากรสังคมและการพิทักษ์สทิ ธิ์

ครั้ง/ราย

220
286
12/231

121
499
63/344

54
421
30/295

ตรวจวินิจฉัย ประเมินพัฒนาการ

ราย

21,281

28,656

- ส่งเสริมพัฒนาการรายบุคคล

ครั้ง
ราย
ครั้ง
ราย

55,506

- การจัดการทรัพยากรทางสังคม
- การพิทักษ์สทิ ธิ์ / การสืบพยานเด็ก

ครั้ง /ราย

333

404
207
415

24,585

27,545

24,324

51,393

13,156

43,534

41,262

1,892
18,234

4,071
7,628

3,362
05,324

20,885
65,957

1,283
01,941

710

งำนส่งเสริมพัฒนำกำร

-ส่งเสริมพัฒนาการรายกลุม่
-ให้คาปรึกษาแนะนา

ครั้ง

21,272

26,617

20,437

21,048

20,903

-ให้ความรู้

ครั้ง

3,641

7,188

8,387

14,404

13,388

-ประสานชุมชน

ครั้ง

453

608

124

444

261

-ให้การปรึกษารายบุคคล
งำนประสำทวิทยำ
-งานกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตในสมอง
)HEG)
-งานฝังเข็ม

ครั้ง

2,955

3,498

2,956

2,403

2,979

177

147

0

0

0

848

762

510

452

365
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กิจกรรม
งำนเภสัชกรรม
ผู้ป่วยนอก

ผู้ป่วยใน
- รายบุคคล

งำนบริบำลทำงเภสัชกรรม
การให้คาปรึกษาด้านยาแก่ผปู้ ่วย
- ผู้ป่วยนอก
- ผู้ป่วยใน
อาการอันไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยา
)ADR)
การติดตามปัญหาจากการใช้ยาใน
ผู้ป่วยเฉพาะราย (DRP)
- Medication error
แบ่งบรรจุยำ (Prepack)
- ยาเม็ด
บริกำรข้อมูลข่ำวสำรด้ำนยำ
- ตอบคาถาม/ปัญหาบุคลากรทาง
การแพทย์/ประชาชน
- เผยแพร่/ให้ความรู้เกี่ยวกับยาแก่
ผู้ป่วยและประชาชนโดยแผ่นพับ

หน่วยนับ

ผลกำรดำเนินงำน
ปี 2552 ปี 2559 ปี 2565 ปี 2561
12,036
18,556

10,921
20,147

12,677
22,422

ปี 2562

ใบสั่งยา
จานวน)ขนาน)
มูลค่า)บาท)

13,716
24,811

13,626
24,530

18,611,859 19,601,867 22,096,487 18,846,701

18,676,971

ใบสั่งยา
จานวน)ขนาน)
มูลค่า)บาท)

2,290 2,179 1,779 1,740
2,583
3,547 4,003 3,043 3,119
4,655
934,765 649,349 833,472 757,829 2,165,743

ราย
ราย

1,620
743

1,809
715

1,764
773

1,711
934

1,544
821

ครั้ง

132

126

236

308

414

ครั้ง

0

0

1

0

0

380,500 442,500 334,000 276,000
3,111 4,931 5,302 6,581

280,010
6,211

เม็ด
Pack
ครั้ง

424

420

902

1,635

1,035

เรื่อง
แผ่น

33
2,851

795

36
6,969

36
6,813

36
6,202
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กิจกรรม

-

งำนห้องสมุดของเล่น
ผู้รบั บริการห้องสมุดของเล่น
ผู้รบั บริการรายเก่า
ผู้รบั บริการรายใหม่
สมัครสมาชิกใหม่
ใช้สื่ออุปกรณ์ในการส่งเสริมพัฒนาการ
ค้นคว้าสื่ออุปกรณ์/ของเล่น
ยืมสื่ออุปกรณ์
คืนสื่ออุปกรณ์

หน่วย
นับ

ราย
คน
คน
ราย
ราย
ราย
ราย

ปี 2552

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

ผลกำรดำเนินงำน
ปี 2559 ปี 2565 ปี 2561

6,388
1,082
330
7,295
0
697
578

9,067
561
124
9,571
0
425
447

6,568
554
94
7,024
0
234
244

ปี 2562

5,508
625
43
5,917
0
110
107

58

ส่วนที่ 3
รำยงำนกำรเงิน

59

รำยงำนกำรวิเครำะห์งบกำรเงินงวดประจำปีงบประมำณ 2562
สถำบันพัฒนำกำรเด็กรำชนครินทร์
จากการบัน ทึ ก บั ญ ชีใ นระบบเกณฑ์ ค งค้ า งของสถาบั น พัฒ นาการเด็ ก ราชนคริ น ทร์ป ระจ าปี
งบประมาณ 6326 สามารถวิเคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบได้ดังต่อไปนี้
1. วิเคราะห์งบแสดงฐานะทางการเงินของสถาบันฯ ประจาปีงบประมาณ 2562 สรุปได้ดังนี้
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ปี 2562 ลดลงกว่าปี 2561 เนื่องจากรายได้ค่ารักษาลดลงจากการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียกเก็บค่ารักษาของกรมบัญชีกลางทาให้ล่าช้าไม่เป็นปัจจุบัน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ปี 2562 เพิ่มขึ้นกว่าปี 2561 เนื่องมาจากมีการก่อสร้างอาคารซึ่งอยู่ในระหว่าง
การดาเนินการก่อสร้างและจะแล้วเสร็จภายในปี 2563
2. วิเคราะห์งบรายได้และค่าใช้จ่ายของสถาบันฯ ประจาปีงบประมาณ 2562 สรุปได้ดังนี้
งบบุคลากรปี 2562 เพิ่มขึ้นจากปี 2561 เนื่องจากได้รับจัดสรรตาแหน่งพนักงานราชการเพิ่มขึ้น
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ในปี 2562 ลดลงกว่า ปี 2561 เนื่องมาจากในปี 2561 ได้รับเงินสนับสนุน
เงินงบประมาณเพิ่มขึ้น เช่น การจัดอบรมพัฒนาบุคลากรภายใต้โครงการสุขศาลาพระราชทานฯ เป็นต้น
ค่าใช้สอย ในส่วนของค่าจ้างเหมาบริการในปี 2562 เพิ่มขึ้นกว่าปี 2561 เนื่องจากมีการจ้าง จ้างเหมา
บริการเพิ่มขึ้นในแต่ละส่วน เพื่อทดแทนอัตรากาลังคนที่ไม่เพียงพอ
3. วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินของสถาบันฯ ประจาปีงบประมาณ 2562 สรุปได้ดังนี้
3.1 อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน )Current Ratio) สถาบันฯ มีสภาพคล่องทางการเงินที่ดีมีภาระหนี้สิน
ต่าเนื่องจากมีการชาระหนี้ตามกาหนดเวลาและไม่มีหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS มากนัก มีสินทรัพย์หมุนเวียน
สูงกว่าหนี้สินหมุนเวียนถึง 9.58 เท่า
3.2 เงินทุ นส ารองสุทธิ )Net Working Capital) สถาบันฯ มี สถานะทางการเงินที่มั่ นคง มี เงินทุ น
สารองสุทธิจากปี 2561 จาก 88,180,016.64 บาท เป็น 79,241,033.21 ล้านบาทในปี 2562 ลดลงเนื่องจาก
มี สินทรัพย์ห มุ นเวียนในส่ว นของ รายการเงินสดและเที ยบเท่ าเงินสดจากรายได้ค่ารัก ษาลดลงจากการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียกเก็บค่ารักษาของกรมบัญชีกลางทาให้ล่าช้าไม่เป็นปัจจุบัน
3.3 เงินสดในมือ )Day Cash On Hand) บ่งบอกถึงความสามารถในการบริหารจัดการรายรับและ
รายจ่ายให้เพียงพอ และมีเงินสดคงเหลือเพียงพอที่สถาบันฯ จะสามารถอยู่ได้ถ้าไม่มีรายรับเข้ามา สามารถ
ดารงอยู่ได้ ที่ 268.55 วัน เนื่องจากมีสภาพคล่องทางการเงินที่ดี
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สถำบันพัฒนำกำรเด็กรำชนครินทร์
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562 และ 2561
2562
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีร้ ะยะสั้น
รายได้ค้างรับ
เงินลงทุนระยะสั้น
สินค้าและวัสดุคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ลูกหนีร้ ะยะยาว
เงินลงทุนระยะยาว
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ )สุทธิ)
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน )สุทธิ)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน )ธิสุท)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล
ลูกหนีเ้ งินยืมใน นอกงบประมาณ ที่ดินและอาคาร )สุทธิ)
อุปกรณ์ )สุทธิ)

(หน่วย(บำท:
2561

63,244,442.91
22,931,306.33

73,723,809.68
19,183,109.02

2,301,729.48

2,361,272.01

88,477,478.72

95,268,190.71

183,587,542.15

176,320,319.76

2,203.70

10,938.72

183,589,745.85
272,067,224.57

22,930,080.54
155,453,933.19
15,237,863.71

176,331,258.48
271,599,449.19

19,145,679.02
37,430.00
162,745,286.38
13,575,033.38
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สถำบันพัฒนำกำรเด็กรำชนครินทร์
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562 และ 2561
2562
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนีร้ ะยะสั้น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รายได้แผ่นดินรอนาส่งคลัง
เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะสั้น
เงินรับฝากระยะสั้น
เงินกูร้ ะยะสั้น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน

สินทรัพย์สุทธิ
ทุน
รายได้สูง )ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
กาไร/ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุน
รวมสินทรัพย์สุทธิ

2,011,504.02
443,680.59

868,333.16
524,002.78

6,456,317.40

5,375,034.63

324,943.50
9,236,445.51

หนี้สินไม่หมุนเวียน
เจ้าหนีร้ ะยะยาว
รายได้รอการรับรูร้ ะยะยาว
เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว
เงินรับฝากระยะยาว
เงินกูร้ ะยะยาว
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สินทรัพย์สุทธิ

1,239,137.20
300,000.00

-

2561

320,803.50
7,088,174.07

1,172,692.45
300,000.00

1,539,137.20
10,775,582.71
261,291,641.86

1,472,692.45
8,560,866.52
263,038,582.67

91,332,793.30
171,705,789.37
1,746,940.81
261,291,641.86

91,332,793.30
183,378,890.20
- 11,673,100.83
263,038,582.67
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สถำบันพัฒนำกำรเด็กรำชนครินทร์
งบรำยได้และค่ำใช้จ่ำย
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2562 และ 2561
2562
รำยได้จำกกำรดำเนินงำน
รำยได้จำกรัฐบำล
รายได้จากงบประมาณ
รายได้อื่น
รวมรำยได้จำกรัฐบำล
รำยได้จำกแหล่งอื่น
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค
รายได้อื่น
รวมรำยได้จำกแหล่งอื่น
รวมรำยได้จำกกำรดำเนินงำน
ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรดำเนินงำน
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ค่าบาเหน็จบานาญ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ค่าวัสดุและค่าใช้สอย
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่ำใช้จ่ำยจำกกำรดำเนินงำน
รำยได้สูง (ต่ำ) กว่ำค่ำใช้จ่ำยจำกกำรดำเนินงำน

37,747,167.00

(หน่วย:บำท)
2561

25,366,693.38

37,747,167.00

25,366,693.38

62,401,917.55
3,390,105.24
927,776.32
66,719,799.11
104,466,966.11

71,168,941.52
735,192.57
2,150,967.80
74,055,101.89
99,421,795.27

18,694,085.72
98,570.00
6,279,311.44
1,056,447.15
45,779,396.43
5,228,194.25
13,532,997.74
500,000.00
15,044,904.19
106,213,906.92
(1,746,940.81)

16,685,829.84
52,091.00
12,227,565.34
640,554.58
42,337,635.74
5,617,151.82
17,205,854.19
16,328,213.59
111,094,896.10
(11,673,100.83)

63

สถำบันพัฒนำกำรเด็กรำชนครินทร์
งบรำยได้และค่ำใช้จ่ำย
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2562 และ 2561
รำยได้/ค่ำใช้จำ่ ยที่ไม่เกิดจำกกำรดำเนินงำน
กาไร/ขาดทุนสุทธิจากการจาหน่ายสินทรัพย์
รายการอื่นๆ ที่ไม่เกิดจากการดาเนินงาน

-

รวมรำยได้/ค่ำใช้จ่ำยที่ไม่เกิดจำกกำรดำเนินงำน

-

รำยได้สูง (ต่ำ) กว่ำค่ำใช้จ่ำยจำกกิจกรรมตำมปกติ
รายการพิเศษ

(1,746,940.81)

(11,673,100.83)

รำยได้สูง (ต่ำ) กว่ำค่ำใช้จ่ำยสุทธิ

(1,746,940.81)

(11,673,100.83)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
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1. กำรวิเครำะห์กำรย่อส่วนตำมแนวดิ่ง (Common Size) ของสถำบันพัฒนำกำรเด็กรำชนครินทร์
วิเครำะห์งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562 และ 2561
2562
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน
สด
สินค้าและวัสดุคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ )สุทธิ)
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน
(สุทธิ)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินทดรองราชการรับจากคลัง
เงินกูร้ ะยะสั้น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน

63,244,442.91

2561

73,723,809.68

อัตรำย่อส่วนตำมแนวดิ่ง
2562
2561

23.25

27.14

2,301,729.48
2,931,306.33
88,477,478.7

2,361,272.01
19,183,109.02
95,268,190.7

0.85
8.43
32.52

0.87
7.06
35.08

183,587,542.15

176,320,319.76

67.48

64.92

2,203.70

10,938.72

0.00

0.00

183,589,745.9
272,067,224.6

176,331,258.5
271,599,449.2

67.48
100.0

64.92
100.0

2,011,504.02
443,680.59

868,333.16
524,002.78

0.77
0.17

0.33
0.20

6,781,260.90
9,236,445.5

5,695,838.13
7,088,174.1

2.60
3.51

2.17
2.69
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หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินทดรองราชการรับจากคลัง
เงินกูร้ ะยะยาว
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สินทรัพย์สุทธิ

300,000.00

300,000.00

0.11

0.11

1,239,137.20
1,539,137.2
10,775,582.7
261,291,641.9

1,172,692.45
1,472,692.5
8,560,866.5
263,038,582.7

0.47
0.59
4.10
95.90

0.45
0.56
3.25
96.75
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1. กำรวิเครำะห์กำรย่อส่วนตำมแนวดิ่ง ( Common Size)
วิเครำะห์งบรำยได้และค่ำใช้จ่ำย
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2562 และ 2561
อัตรำย่อส่วนตำมแนวดิ่ง

2562
รำยได้จำกกำรดำเนินงำน
รำยได้จำกรัฐบำล
รายได้จากเงินงบประมาณ
รายได้อื่น

37747167

2561

25,366,693.38

2562

2561

36.13

25.51

36.13

25.51

รวมรำยได้จำกรัฐบำล

37,747,167.0

25,366,693.4

รำยได้จำกแหล่งอื่น
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
รายได้จากการช่วยเหลือและบริจาค
รายได้อื่น

62,401,917.55
3,390,105.24
927,776.32

71,168,941.52
735,192.57
2,150,967.80

59.7
3.2
0.9

71.6
0.7
2.2

รวมรำยได้จำกแหล่งอื่น

66,719,799.1

74,055,101.9

63.9

74.5

รวมรำยได้จำกกำรดำเนินงำน

104,466,966.1

99,421,795.3

100.00

100.00

ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรดำเนินงำน
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ค่าบาเหน็จบานาญ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ค่าใช้จ่ายเดินทาง
ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย และค่าสาธารณูปโภค
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายอื่น

18,694,085.72
98,570.00
6,279,311.44
1,056,447.15
51,007,590.68
13,532,997.74
500,000.00
15,044,904.19

16,685,829.84
52,091.00
12,227,565.34
640,554.58
47,954,787.56
17,205,854.19
16,328,213.59

18.8
0.1
6.3
1.1
51.3
13.6
0.5
15.1

16.8
0.1
12.3
0.6
48.2
17.3
0.0
16.4

106,213,906.9

111,094,896.1

101.7

111.7

(1.7)

(11.7)

รวมค่ำใช้จ่ำยจำกกำรดำเนินงำน
รำยได้สูง (ต่ำ) กว่ำค่ำใช้จ่ำยจำกกำร
ดำเนินงำน

(1,746,940.8)

(11,673,100.8)
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รำยได้/ค่ำใช้จำ่ ยที่ไม่เกิดจำกกำรดำเนินงำน
รำยได้สูง (ต่ำ) กว่ำค่ำใช้จ่ำยจำกกิจกรรมปกติ

(1,746,940.8)

รำยกำรพิเศษ
รำยได้สูง (ต่ำ) กว่ำค่ำใช้จ่ำยก่อนรำยกำรรำยได้
แผ่นดิน

(11,673,100.8)
-

(1,746,940.8)

(11,673,100.8)

-

-

(1.7)

(11.7)

-

-

(1.7)

(11.7)
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3. วิเครำะห์อัตรำส่วนทำงกำรเงิน
สถำบันพัฒนำกำรเด็กรำชนครินทร์
ลำดับ

สูตรคำนวณ

ปี 2562

ปี 2561

สินทรัพย์หมุนเวียน

88,477,478.72

95,268,190.71

(Current Ratio)

หนี้สินหมุนเวียน

9,236,445.51
9.58

7,088,174.07
13.44

2

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว
(Quick Ratio)

สินทรัพย์หมุนเวียน - สินค้าและวัสดุคงเหลือ
หนี้สินหมุนเวียน

86,175,749.24
9,236,445.51
9.33

92,906,918.70
7,088,174.07
13.11

3

อัตราส่วนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ต่อหนี้สินหมุนเวียน
(Cash Ratio)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
หนี้สินหมุนเวียน

63,244,442.91
9,236,445.51
6.85

73,723,809.68
7,088,174.07
10.40

1

อัตรำส่วนทำงกำรเงิน
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน
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4

5

6

7

เงินทุนสารองสุทธิ
(Net Working Capital)

รายได้สูง )ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
(Net Income)

ทุนสารองสุทธิหารด้วยรายได้สูงต่ากว่า
ค่าใช้จ่ายสุทธิเฉลี่ยต่อเดือน

ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้
ค่ารักษาพยาบาล

สินทรัพย์หมุนเวียน - หนีส้ ินหมุนเวียน

รายได้ทั้งหมด - ค่าใช้จ่ายทั้งหมด

88,477,478.72 - 9,236,445.51
79,241,033.21
104,466,966.11 - 06,213,906.9

93,477,879.1 - 8,747,818.78
88,180,016.64
99,421,795.27-111,094,896.1

1,746,940.81

11,673,100.83

79,241,033.21 /
(106,213,906.9/12)

88,180,016.64 /
(111,094,896.10/12)

8.95

9.52

ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล * 360

22,930,080.54 * 360

19,145,679.02*360

รายได้ค่ารักษาพยาบาล

62,401,917.55
132.28

71,168,941.52
96.85

NWC / ANI
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8

9

ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชาระหนี้

ช่วงเวลา )วัน) * เจ้าหนี้การค้า

360 * 2,011,504.02

360 * 868,333.16

เจ้าหนีก้ ารค้า

มูลค่าวัสดุทงั้ หมดที่ซื้อในงวดนี้

18,810,449.03
38.50

18,499,313.59
16.90

เงินสดและรายการเทียบเท่า

59,286,426.57

73,405,325.98

ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน / จานวนวัน

80,579,830.3 / 365
268.55

93,618,346.59 / 365
286.19

เงินสดในมือ )Day Cash On Hand)

71

ส่วนที่ 4
ผลกำรดำเนินงำนที่สำคัญ
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ยุทธศำสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภำพจิต และป้องกันปัญหำสุขภำพจิตสุขภำพจิตเด็กและวัยรุ่น และพัฒนำกำรล่ำช้ำ
ในเขตสุขภำพที่รับผิดชอบ
โครงกำรที่ 1 พัฒนาระบบสนับสนุนอาชีพสาหรับบุคคลบกพร่องทางสติปัญญา การเรียนรู้ และออทิสติก
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญ (สรุปควำมเป็นมำไม่เกิน 1 หน้ำกระดำษ)
พระราชบัญญัตสิ ่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ )ฉบับ 6) พ.ศ. 6332 มาตรา 55, 54, 53 ระบุ
ให้สถานประกอบการณ์หน่วยงานราชการและเอกชนที่มลี ูกจ้างร้อยคนขึ้นไปต้องจ้างคนพิการเข้าทางานด้วยอัตรา
011:0
หากไม่จ้างต้องนาเงินเข้ากองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หรือไม่ก็ต้องจัดสัมปทานให้คนพิการได้
ประกอบอาชีพ จากสถิติทรี่ วบรวมในปี 6333 พบว่า สถานประกอบการณ์และหน่วยราชการทีจ่ ้างคนพิการเข้า
ทางานมีเพียงร้อยละ 51 เท่านั้น จากรายงานประจาปีกรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการปี 6337 พบว่า คน
พิการที่ได้รับการสนับสนุนให้มีอาชีพยังมีจานวนน้อยในขณะที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ พ.ศ. 6331 ได้วิเคราะห์แนวโน้มคนพิการไทยในปี พ.ศ. 6324 ไว้ว่า ประชากรไทยจะมีจานวน 85.17
ล้านคน ซึ่งจะมีคนพิการจานวนประมาณ 6,092,476 คน โดยคาดการณ์ว่าจะมีคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม
ประมาณ 022,463 คน ซึ่งจากสถิติข้อมูลคนพิการทีม่ ีบัตรประจาตัวคนพิการประมวลจากฐานข้อมูลทะเบียน
กลางคนพิการ สานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ณ วันที่ 51 กันยายน 6339 พบว่ามีคน
พิการทีม่ ีบัตรประจาตัวคนพิการในความพิการ 5 ประเภท ดังนี้ ความพิการทางสติปัญญา จานวน 008,778 คน )ร้อย
ละ 8.07) ความพิการทางการเรียนรู้ จานวน 8,456 คน )ร้อยละ 1.43) และความพิการทางออทิสติก จานวน 9,063
คน ร้อยละ 1.32) ปัจจุบันการจ้างงานส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มพิการทางการเคลื่อนไหว กลุ่มคนพิการทางสติปัญญา
การเรียนรู้ และทางออทิสติก ได้รับการจ้างงานน้อยที่สดุ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ พ.ศ.6331 เพราะคนพิการกลุ่มนี้ต้องมีการเตรียมความพร้อมเรื่องทักษะอาชีพจากผูเ้ ชี่ยวชาญหลายสาขา ทั้ง
ระบบการแพทย์ การศึกษา ชุมชน และสถานประกอบการ ระบบสาคัญที่จะทาให้คนบกพร่องทางสติปัญญา การ
เรียนรู้ และออทิสติก ได้มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดการพึ่งพิง นั่นคือ การพัฒนาระบบสนับสนุนอาชีพสาหรับ
คนพิการกลุ่มนี้ การเตรียมความพร้อมต้องเริ่มต้นตั้งแต่ระบบทางการแพทย์ การวินิจฉัยฟื้นฟู เพื่อหาศักยภาพของ
เด็ก การเตรียมความพร้อมตั้งแต่อยู่ที่โรงเรียน ซึ่งต้องเริ่มต้นก่อน 07 ปี การประสานกับสถานประกอบการณ์ ระบบ
สนับสนุนอาชีพคนพิการด้านสติปญ
ั ญา การเรียนรู้และออทิสติกนี้ มุง่ ประเด็นที่การสร้าง Job Coach ให้สามารถ
ทางานหรือสนับสนุนด้านอาชีพให้คนพิการเป็นรายบุคคล สามารถทางานกับครอบครัว ทางานกับสถานศึกษา
ทางานกับสถานประกอบการณ์ได้ รายงานการวิจัยของสานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
)6332) การไม่มีโอกาสทางด้านอาชีพเพราะคนพิการเองก็ขาดทักษะในเรือ่ งการประกอบอาชีพเช่นกัน ดังนั้น Job
Coach จึงเป็นวิธีการหนึง่ ทีจ่ ะช่วยปิดช่องว่างการฟื้นฟูคนพิการจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.
6324จะเป็นการดาเนินการต่อเนื่องโดยให้คนบกพร่องทางสติปัญญาและออทิสติก
เข้าถึงสิทธิ์ตามกฎหมายของ
ประเทศได้
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อสารวจความพร้อมของระบบสนับสนุนอาชีพสาหรับบุคคลบกพร่องทางสติปัญญา การเรียนรู้ และ
ออทิสติก ในหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต
2. เพื่อพัฒนาแนวทางหรือรูปแบบการพัฒนาระบบสนับสนุนอาชีพสาหรับบุคคลบกพร่องทางสติปัญญาการ
เรียนรู้ และออทิสติก ในหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต
ผลกำรดำเนินโครงกำร / และผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรดำเนินงำน )ควรแสดงอยู่ในรูปของจานวน หรือร้อยละ)เชิง
ปริมาณ ( ให้ระบุเป็นข้อ ๆ )
เชิงคุณภำพ ( ให้ระบุเป็นข้อ ๆ )
รอบแรก
ลาดับ
กิจกรรมตามแผนงาน
ผลการดาเนินงาน
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
1
ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม ประชุม 0 ครั้ง ประกอบด้วยแพทย์
คณะทางานทราบแนวทางการ
การดาเนินงานโครงการ
พยาบาล นักสังคมสงเคราะห์
โครงการพัฒนาระบบสนับสนุน
พัฒนาระบบสนับสนุนอาชีพ นักจิตวิทยา นักกิจกรรมบาบัด
อาชีพสาหรับบุคคลบกพร่อง
สาหรับบุคคลบกพร่องทาง
นักวิชาการศึกษาพิเศษ และผูเ้ กี่ยวข้อง ทางสติปัญญา การเรียนรู้ และ
สติปัญญา การเรียนรู้ และ
จานวน 06 คน
ออทิสติก )ทีมสหวิชาชีพ
ออทิสติก )ทีมสหวิชาชีพ
ภายใน)
ภายใน)
ดาเนินการวันที่ 4 ธันวาคม
6320
6
ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารร่วมกับ ผู้เข้าร่วมจานวน 53 คน โดยมี
-การมีส่วนร่วมของเครือข่ายทั้ง
หน่วยงานภายนอกเพือ่ หา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุน ทางภาครัฐและเอกชนในพื้นที่
แนวร่วมการพัฒนาระบบ
อาชีพคนพิการในพื้นทีจ่ ังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
สนับสนุนอาชีพสาหรับบุคคล ได้แก่ สานักงานพัฒนาสังคมและความ - เสนอกรอบแนวคิดการพัฒนา
บกพร่องทางสติปัญญา การ มั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
ระบบสนับสนุนอาชีพสาหรับ
เรียนรู้ และออทิสติก
แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์การศึกษา บุคคลบกพร่องทางสติปญ
ั ญา
ดาเนินการ วันที่ ธันวาคม 64 พิเศษเขต 7 โรงเรียนกาวิละอนุกลู
การเรียนรู้ และออทิสติก ของ
6320
มูลนิธิบ้านสมานใจ มหาจุฬาลงกรณ์ กรมสุขภาพจิต แก่เครือข่าย
ราชวิทยาลัยและหน่วยงานในสังกัด
-มีแนวทางการพัฒนาระบบ
กรมสุขภาพจิต โรงพยาบาลสวนปรุง สนับสนุนอาชีพสาหรับบุคคล
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 0 และโรงพยาบาลศรี บกพร่องทางสติปัญญา การ
ธัญญา
เรียนรู้ และ ออทิสติก
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ลาดับ

กิจกรรมตามแผนงาน

5

สนับสนุนงบประมาณการจัด
กิจกรรมการเสริมสร้างความ
เข้มแข็ง สนับสนุนอาชีพ
สาหรับบุคคลบกพร่องทาง
สติปัญญา การเรียนรู้ และ
ออทิสติก )สถาบัน/
โรงพยาบาลสังกัดกรม
สุขภาพจิต 02 หน่วยบริการ)
ดาเนินการ 4 ธันวาคม 6326

4

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ชี้แจงตัวชี้วัดที่ 8 แก่
ผู้รบั ผิดชอบในหน่วยงาน
สังกัดกรมสุขภาพจิต 02
หน่วยงาน
ดาเนินการวันที่ 9 มกราคม
6326

5

ติดตามรายงานตัวชี้วัดจาก
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ 16
หน่วยงาน

รอบหลัง
ลำดับ
กิจกรรมตำมแผนงำน
0

นิเทศติดตามงานกับ
หน่วยงานในสังกัดกรม
สุขภาพจิต

ผลการดาเนินงาน
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
หน่วยงาน)สถาบัน/โรงพยาบาลสังกัด มีแผนการดาเนินโครงการและ
กรมสุขภาพจิต 02 หน่วยบริการ) ได้รับ กิจกรรมสาหรับสนับสนุนอาชีพ
การสนับสนุนการจัดกิจกรรมฯ
สาหรับบุคคลบกพร่องทาง
สติปัญญา การเรียนรู้ และออทิ
สติก

หน่วยงาน)สถาบัน/โรงพยาบาลสังกัด
กรมสุขภาพจิต 03 หน่วย จากทั้งหมด
02หน่วยบริการทีร่ ับผิดชอบ และศูนย์
สุขภาพจิต 3แห่ง

ชี้แจงนโยบายการดาเนินงาน
การพัฒนาระบบสนับสนุนอาชีพ
สาหรับบุคคลบกพร่องทาง
สติปัญญา การเรียนรู้ และออทิ
สติก ในระดับกรมฯ
-หน่วยงานที่รบั ผิดชอบทราบ
แนวทางการดาเนินงานตัวชี้วัดที่
8 พร้อมแลกเปลี่ยนระหว่าง
หน่วยงานและซักถามประเด็นที่
เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
ได้รับรายงานการ การปฏิบัตริ าชการ ทั้ง 03 หน่วยงานได้มีการ
ตามตัวชี้วัด 8ระดับความสาเร็จของการ ดาเนินงานตามขั้นตอน
พัฒนาระบบสนับสนุนอาชีพสาหรับผู้ ที่ 0-5 ครบถ้วน
พิการทางสติปัญญา การเรียนรู้ และ
ออทิสติก มี 03 หน่วยงานที่เข้าร่วม
จากหน่วยงานทั้งหมด 02 หน่วยงาน

ผลกำรดำเนินงำน
เชิงปริมำณ
- การติดตามนิเทศผ่านระบบประชุม
ทางไกล )Zoom) มีผู้เข้าร่วมจานวน
10 คน ใช้เวลา 1 ชั่วโมง

เชิงคุณภำพ
- ได้ข้อสรุปแนวทางการ
ดาเนินงาน
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ลำดับ

กิจกรรมตำมแผนงำน

6

จัดประชุมการเรียนรูร้ ่วมกับ
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ปฏิบัติ
วันที่6326 กรกฎาคม 3-4

5

จัดประชุมสรุปผลการ
ดาเนินงานโครงการฯตาม
ตัวชี้วัดที่ 8
วันที่ 6326 กรกฎาคม 9
สรุปผลการดาเนินงานและ
สรุปเล่ม

4

ผลกำรดำเนินงำน
เชิงปริมำณ
- เผยแพร่ข้อสรุปการนิเทศให้กับ
หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ได้เข้าร่วมได้รับ
ทราบ
มี ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ทั้ ง หมด คน 49
ประกอบด้วย คณะท างานโครงการฯ
02และผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการฯจาก
สุขภาพจิตหน่วยงานสังกัดกรม
มีผู้เข้าร่วมประชุมทัง้ หมด 51 คน
ประกอบด้วย คณะทางานโครงการฯ
และผูเ้ กี่ยวข้อง

เชิงคุณภำพ
- ติดตามความพร้อมของแต่ละ
หน่วยงานในการดาเนินการใน
ปีงบประมาณต่อไป
ได้ Best Practice ที่ ส า ม า ร ถ
น ามาพั ฒ นาระบบสนั บ สนุ น
อาชีพสาหรับบุคคลบกพร่องทาง
สติ ปั ญ ญา ออทิ ส ติ ก และการ
เรียนรู้
-

สรุปผลการดาเนินงานและสรุปเล่มผล การดาเนินงานโครงการฯตามตัวชี้วัดที่
8 63 เล่มและจัดส่งไปยังหน่วยงาน ที่
รับผิดชอบ

กำรวิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำน (โครงการเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่ สามารถนาผลลัพธ์ของโครงการมาใช้
ประโยชน์อะไรบ้าง)
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ตามตัวชี้วัด มีผลลัพธ์ )Output) เป็นคูม่ ือ Job Coach ที่จะใช้
ดาเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓
งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินโครงกำ 9XX,XXX บำท
ปัญหำและอุปสรรค (สิ่งที่ทาให้โครงการ/กิจกรรมไม่ประสบผลสาเร็จตามเป้าหมาย)
- ไม่มี
ข้อเสนอแนะ หรือแนวทำงกำรแก้ไข )แนวทางการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมในปีตอ่ ไป)
กำรวำงแผนกำรดำเนินงำนต่อไป )แผนการดาเนินงานขั้นต่อไป หรือในปีงบประมาณถัดไป)
แนวทางปีต่อไป ดาเนินการดังนี้
1. สนับสนุนให้หน่วยงานที่เข้าร่วมนาคูม่ ือ Job Coach ไปใช้ดาเนินการในหน่วยงาน
2. จัดทาข้อตกลงระหว่างกรมสุขภาพจิต กรมการจัดหาแรงงาน กรมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
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3. ให้หน่วยงานแต่ละหน่วยทาข้อตกลงในพื้นที่
4. ดาเนินการเรื่องการจัดทาศูนย์คนพิการทั่วไปในโรงพยาบาล
5. ติดตามสนับสนุนในแต่ละโรงพยาบาลให้สามารถดาเนินการระบบสนับสนุนอาชีพได้
ภำพกิจกรรมประกอบกำรดำเนินโครงกำร

โครงกำรที่ 2
ชื่อโครงกำร

โครงการพัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพในการจัดบริการสาหรับเด็กที่มปี ัญหาสุขภาพจิต และ
จิตเวชเด็กและวัยรุ่น ในเขตสุขภาพที่ 1 และ 2
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ กลุ่มงานพัฒนาศักยภาพเครือข่าย กลุ่มภารกิจสนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายบริการ
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญ
เนื่องด้วยกรมสุขภาพจิตมีนโยบายในปี 2560 - 2564 นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนามาตรฐานของระบบ
บริการสุขภาพจิตและจิตเวชของหน่วยบริการในเขตสุขภาพ ในมิติของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
สาหรับเด็กและวัยรุ่นให้มงุ่ เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษา โดยกาหนดตัวชี้วัดระดับความสาเร็จในการ
พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชสาหรับเด็กและวัยรุ่นที่มีคุณภาพมาตรฐาน
ในโรงพยาบาลศูนย์
โรงพยาบาลทั่วไป และ โรงพยาบาลชุมชน มีวัตถุประสงค์เพือ่ พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
ในเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 1,2 ให้มปี ระสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต และเพือ่ เพิม่ การเข้าถึงบริการของผู้
ที่มีปญ
ั หาสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นที่พบบ่อย กล่าวคือ ให้มีพัฒนาระบบการให้บริการการติดตามดูแลเด็ก
ที่มีปญ
ั หาพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ในเขตสุขภาพที่ 1,2 ในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และ
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โรงพยาบาลชุมชน ซึ่งในการทาให้เกิดความสาเร็จนั้น เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจาเป็นต้องมีส่วนร่วมตั้งแต่การวางแผน
ในการดาเนินงานตลอดจนต้องมีความรู้ และทักษะในการดูแลเด็กทีม่ ีปญ
ั หาพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
ในเขตสุขภาพที่ 1,2 ดังกล่าว
ดังนั้นสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ และหน่วยงานร่วมดาเนินการ จึงได้จัดทาโครงการพัฒนา
ระบบบริการด้านพัฒนาการ สุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ในระบบสาธารณสุข ในเขตสุขภาพ ที่ 1,2 เพื่อให้
แพทย์ผรู้ ับผิดชอบงานพัฒนาการ จิตเวชเด็กและวัยรุ่นในโรงพยาบาลเครือข่าย สามารถวินิจฉัย รักษา และ
เสริมสร้าง ความรู้และทักษะทีมสหวิชาชีพให้สามารถ ดูแล บาบัดและฟื้นฟูเด็กกลุ่ม 4 โรคหลักรวมทั้งเกิดความ
เข้าใจในระบบการดูแลที่ต่อเนื่องให้กับบุคลากรสาธารณสุข อันจะทาให้บุคลากรสาธารณสุขเห็นความสาคัญในการ
ประเมินคัดกรองเด็กทีม่ ีปัญหาพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ได้อย่างมีคุณภาพ เกิดระบบการติดตามการ
รักษาอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่องในสถานบริการของพื้นทีเ่ ครือข่ายอย่าง มีประสิทธิภาพต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อชี้แจง วางแผนการดาเนินงานและประเมินผลการดูแลเด็กที่มีปญ
ั หาพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและ
วัยรุ่นร่วมกับหน่วยงานจิตเวช ในกรมสุขภาพจิตและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทัง้ ในและนอกระบบสาธารณสุข ในเขต
สุขภาพที่ 1,2
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพแพทย์และทีมสหวิชาชีพในการดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้าและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ใน
โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และ โรงพยาบาลชุมชน สาธารณสุขอาเภอ และเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขในเขต
สุขภาพที่ 1,2 ให้มีความรู้ ทักษะ ในการคัดกรอง วินิจฉัยรวมถึง ดูแล บาบัดรักษาพัฒนาการล่าช้าและจิตเวชเด็ก
และวัยรุ่นได้
3. เยี่ยมเสริมพลัง ทีมแพทย์และทีมสหวิชาชีพเพื่อพัฒนาระบบบริการงานพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและ
วัยรุ่นใน โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และ โรงพยาบาลชุมชน สาธารณสุขอาเภอ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ในเขตสุขภาพที่ 1,2
ผลกำรดำเนินโครงกำร / และผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรดำเนินงำน
กิจกรรมที่ 1. ประชุมชี้แจง วางแผนการดาเนินงานและประเมินผลการดูแลเด็กทีม่ ีปญ
ั หาพัฒนาการและ
สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น รายละเอียด ดังนี้
- ประชุมวางแผนการดาเนินงานร่วมกับ PM และ ศูนย์สุขภาพจิต จานวน 8 ครั้ง
- ประชุมวางแผนการดาเนินงานและประเมินผลการดูแลเด็กที่มีปญ
ั หาพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็ก
และวัยรุ่น (นิเทศเฉพาะกิจ) จานวน 4 ครั้ง
กิจกรรมที่ 2. อบรมพัฒนาศักยภาพแพทย์และทีมสหวิชาชีพในการดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้า และการดูแล
เด็กในกลุม่ ๔ โรคหลัก (ASD ADHD LD ID) 13-15 กุมภาพันธ์ 2562 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพแพทย์และทีมสห
วิชาชีพในการดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้าและการดูแลเด็กในกลุ่ม ๔ โรคหลัก (ASD.ADHD.LD.ID) ณ อาคาอานวยการ
ชั้น 3 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งหมด 46 คน โดยแบ่งเป็น
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เชิงปริมำณ
วิทยำกรและคณะทำงำน
แพทย์ 3
เภสัชกร
พยาบาล
นักจิตวิทยาคลีนิค
นักกิจกรรมบาบัด
นักกายภาพบาบัด
นักเวชศาสตร์สื่อความหมาย
พนักงานธุรการ
รวม
ผู้เข้ำร่วมอบรม
แพทย์ประจาบ้าน
พยาบาล
นักกิจกรรมบาบัด
นักกายภาพบาบัด
นักจิตวิทยา

จำนวน
6
12
4
1
5
รวมทั้งสิ้น

จำนวน
5
1
6
1
1
1
1
2
16

นักวิชาการสาธารณสุข
พนักงานช่วยเหลือคนไข้

จำนวน
6
2

28

กิจกรรมที่ 3 เยี่ยมเสริมพลัง ทีมแพทย์และทีมสหวิชาชีพเพือ่ พัฒนาระบบบริการงานพัฒนาการ และสุขภาพจิตเด็ก
และวัยรุ่น รายละเอียดดังนี้
- เยี่ยมเสริมพลังผู้ปฏิบัตงิ านพัฒนาการใน รพ.สต. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และคัดกรองพัฒนาการเด็ก จานวน
13 ครั้ง มีเด็กที่ได้รบั การคัดกรองพัฒนาทั้งหมด 277 ราย ผู้ปกครองที่ได้รบั คาปรึกษาเรือ่ งการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กจานวน 277 รายเด็กเสี่ยงพัฒนาการล่าช้าและต้องได้รับการเฝ้าระวังจานวน 188 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 67.87
- เยี่ยมเสริมพลังและอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมแพทย์และทีมสหวิชาชีพเพื่อพัฒนาระบบบริการ
งานพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ในคลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลท่าสองยาง จานวน 4
ครั้ง รายละเอียดดังนี้
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ครั้งที่ 1 วันที่ 1 เมษายน 2562 ณ โรงพยาบาลท่าสองยาง จังหวัดตาก
เชิงปริมำณ
- ผู้เข้ารับการอบรม (เจ้าหน้าที่คลินกิ กระตุ้นพัฒนาการ และจิตเวชเด็กและวัยรุ่น) จานวน 8 คน
- เด็กและผูป้ กครองเด็กพัฒนาการล่าช้าและสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ในคลินิกจิตเวชเด็ก และวัยรุ่น จานวน
11 คน
เชิงคุณภำพ
- เจ้าหน้าที่คลินกิ กระตุ้นพัฒนาการ และจิตเวชเด็กและวัยรุน่ รพ.ท่าสองยาง ประกอบด้วยพยาบาล นัก
กิจกรรมบาบัด นักกายภาพบาบัด จานวน 5 คน มีความรู้และทักษะในการซักประวัติ คัดกรอง และการให้
คาปรึกษาผูป้ กครองเด็กสมาธิสั้นและพัฒนาการล่าช้า
- เจ้าหน้าที่คลินกิ กระตุ้นพัฒนาการ และจิตเวชเด็กและวัยรุน่ รพ.ท่าสองยางประกอบด้วยแพทย์แผนไทยจาน
วน 2 คน มีความรู้และทักษะในการนวดเพื่อบาบัดเด็กสมาธิสั้นและพัฒนาการล่าช้า
ครั้งที่ 2 วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ โรงพยาบาลท่าสองยาง จังหวัดตาก
เชิงปริมำณ
- ผู้เข้ารับการอบรม (เจ้าหน้าที่คลินกิ กระตุ้นพัฒนาการ และจิตเวชเด็กและวัยรุ่น) จานวน 5 คน
- เด็กและผูป้ กครองเด็กพัฒนาการล่าช้าและสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ในคลินิกจิตเวชเด็ก และวัยรุ่น จานวน
19 คน
เชิงคุณภำพ
- เจ้าหน้าที่คลินกิ กระตุ้นพัฒนาการ และจิตเวชเด็กและวัยรุน่ รพ.ท่าสองยาง ประกอบด้วยพยาบาล นัก
กิจกรรมบาบัด นักกายภาพบาบัด จานวน 5 คน มีความรู้และทักษะในการทาครอบครัวบาบัดเด็กสมาธิสั้นและ
เทคนิคการใช้เครื่อง TEDA4I ในเด็กพัฒนาการล่าช้า
- เจ้าหน้าที่คลินกิ กระตุ้นพัฒนาการ และจิตเวชเด็กและวัยรุน่ รพ.ท่าสองยางประกอบด้วย แพทย์แผนไทย
จานวน 2 คน มีความรู้และทักษะในการนวดพัฒนาการล่าช้า
ครั้งที่ 3
วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ โรงพยาบาลท่าสองยาง จังหวัดตาก
เชิงปริมำณ
- ผู้เข้ารับการอบรม (เจ้าหน้าทีผ่ ู้รบั ผิดชอบคลินิกกระตุ้นพัฒนาการ และจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ในรพ.ท่าสอง
ยาง รพ.สต. สสช.และเจ้าหน้าที่สุขศาลาพระราชทาน ) จานวน 22 คน
เชิงคุณภำพ
- เจ้าหน้าทีผ่ ู้รบั ผิดชอบคลินิกกระตุ้นพัฒนาการ และจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในรพ.ท่าสองยาง รพ.สต. สสช.และ
เจ้าหน้าที่สุขศาลาพระราชทาน มีความรู้และทักษะในการคัดกรองพัฒนาการเด็กด้วยเครื่องมือ DSPM
- ได้มีการจัดทาระบบส่งต่อและติดตามงานพัฒนาการเด็กอย่างเป็นรูปธรรม ระหว่างเครือข่าย ปฐมภูมิและรพ.
ท่าสองยาง
- ผู้อานวยการโรงพยาบาลท่าสองยางให้ความสาคัญกับงานพัฒนาการเด็ก
เด็กพัฒนาการล่าช้าและจิตเวชเวชเด็กและวัยรุ่น เข้าถึงบริการเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ดังนี้
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- พัฒนาการล่าช้า เพิ่มขึ้นร้อยละ 24
- สติปญั ญาบกพร่อง เพิ่มขึ้นร้อยละ 33.33
- เรียนรู้ช้า เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.05
- สมาธิสั้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 60
- ออทิสติกอัตราการถึงบริการจานวนเท่าเดิม
เยี่ยมเสริมพลังและอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารพัฒนาศักยภาพทีมแพทย์และทีมสหวิชาชีพเพื่อพัฒนาระบบบริการ
งานพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ในคลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลวังทอง จานวน 1 ครั้ง
รายละเอียดดังนี้
วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลวังทอง อาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
เชิงปริมำณ
- ผู้เข้ารับการอบรม (เจ้าหน้าทีผ่ ู้รบั ผิดชอบคลินิกกระตุ้นพัฒนาการ และจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในรพ.วังทอง รพ.
สต. และครู ) จานวน 82 คน
เชิงคุณภำพ
- เจ้าหน้าทีผ่ ู้รบั ผิดชอบคลินิกกระตุ้นพัฒนาการ และจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในรพ.วังทอง รพ.สต. และครูมี
ความรู้และทักษะในการคัดกรองและปรับพฤติกรรมเด็กทีม่ ปี ัญหาการเรียน อารมณ์และพฤติกรรม
- ได้มีการจัดทาระบบส่งต่อและติดตามงานวัยเรียน วัยรุ่น ที่มีปญ
ั หาการเรียน อารมณ์และพฤติกรรม อย่าง
เป็นรูปธรรม ระหว่างเครือข่ายปฐมภูมิ โรงเรียน และรพ.วังทอง
กำรวิเครำะห์ผลกำร
จากกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพแพทย์และทีมสหวิชาชีพในการดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้าและการดูแลเด็ก
ในกลุ่ม ๔ โรคหลัก (ASD ADHD LD ID) เมื่อวันที่ 13 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมสนใจลงฝึก
ปฏิบัติ เรื่อง “โปรแกรมการปรับพฤติกรรมเด็กสมาธิสั้นที่โดยผู้ปกครองที่บ้าน” จานวน ร้อยละ 90 จากจานวนผู้เข้า
รับการอบรมที่หมด รองลงมาคือ การซักประวัติ การคัดกรอง และฝึกพูดตามลาดับ ข้อมูลดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึง
ความต้องการของทีมสหวิชาชีพในโรงพยาบาลเครือข่าย ว่าความรู้และทักษะการปรับพฤติกรรม เป็นสิ่งจาเป็นที่ต้อง
มีในคลินิกพัฒนาการและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รวมถึง การให้คาแนะนา การให้คาปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการสือ่ สาร
และปรับพฤติกรรมเด็ก แต่เนื่องจากการอบรมดังกล่าว มีเวลาในการฝึกปฏิบัติค่อนข้างน้อย (3 ชั่วโมง) จึงทาให้ผู้เข้า
รับการอบรม ไม่ได้ฝึกประสบการณ์เท่าที่ควร ทาให้เกิดความ ไม่มั่นใจทีจ่ ะนาความรู้ไปใช้กบั ผูป้ ่วยเด็กและ
ผู้ปกครอง จึงควรเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าทีผ่ ู้รบั ผิดชอบงานพัฒนา การล่าช้าและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น เข้ามาศึกษาดู
งานในสถาบันฯ (คลีนิค PMT) หรือ ทีมสถาบันฯ ไปเป็นพี่เลี้ยง สาธิตการทากลุ่มผู้ปกครอง เรื่อง “โปรแกรมการ
ปรับพฤติกรรมเด็กสมาธิสั้นที่โดยผูป้ กครองทีบ่ ้าน” จะทาให้เครือข่ายฯ เกิดความมั่นใจ ที่จะนาโปรแกรมดังกล่าวไป
ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จากข้อมูลการเข้าถึงบริการ ASD และADHD
- เด็กสมาธิสั้นเข้าถึงบริการในเขตสุขภาพที่ 1 ร้อยละ 44.62 เขตสุขภาพที่ 2 ร้อยละ 22.61
- เด็กออทิสติก ถึงบริการในเขตสุขภาพที่ 1 ร้อยละ 134.79 เขตสุขภาพที่ 2 ร้อยละ 72.14
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จากข้อมูลดังกล่าว แม้ว่าภาพรวมของเขตจะผ่านเกณฑ์ แต่เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลรายจังหวัด พบว่า ในบาง
จังหวัด เช่น แม่ฮ่องสอน แพร่ สุโขทัย ตาก ยังมีอัตราการเข้าถึงที่เพิ่มขึ้นในปี 2562 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เมื่อนา
ข้อมูลด้านบุคลากรมาวิเคราะห์ พบว่า จังหวัดดังกล่าวยังขาดแคลนจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นและพยาบาล PG เด็ก ซึ่ง
เป็นกาลังสาคัญของการเข้าถึงบริการ จึงควรมีการแก้ปัญหาในเรื่องขาดแคลนบุคลากร อย่างเป็นรูปธรรม เช่น จัด
หลักสูตรอบรมแพทย์ทั่วไป/กุมารแพทย์ ในพื้นที่ให้สามารถวินิจฉัยและรักษาเด็ก ADHD และ ASD ได้ หรือ จัดให้มี
โครงการคาราวานจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นไปช่วยวินิจฉัยและรักษาในจังหวัดที่ขาดแคลน ในส่วนของพยาบาล PG
เด็ก ควรสนับสนุนงบประมาณในการให้ทุนอบรมหลักสูตร PG เด็ก เพื่อเร่งผลิตพยาบาล PG เด็กให้เพียงพอ
งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินโครงกำร จานวนเงิน 275,000 บาท
ปัญหำและอุปสรรค
- การคัดกรองและการปรับพฤติกรรมเบื้องต้นรวมถึง การวินิจฉัยยังไม่ คลอบคลุม โดยเฉพาะ จ.แม่ฮ่องสอน
รวมถึง ครูและผู้ปกครองยังความตระหนักและทักษะการสังเกตอาการ การคัดกรอง การสื่อสาร และการปรับ
พฤติกรรมเด็กอย่างถูกต้อง ทาให้เด็กถูกคัดกรองเข้าสูร่ ะบบบริการค่อนข้างน้อย
- ขาดแพทย์/กุมารแพทย์/จิตแพทย์/จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ที่จะสามารถวินิจฉัยเด็กที่ถูกคัดกรองมา ทาให้
เกิดปัญหาระยะเวลารอคอยพบแพทย์ที่ยาวนาน
- ตัวเลข ASD ในบางจังหวัดสูงเกินร้อย (อาจเกิดจากความผิดพลาดด้านการลงข้อมูล) บางจังหวัดข้อมูล
HDC มีจานวนผู้ป่วยน้อยกว่าจานวนทีเ่ ก็บไว้ในทะเบียนผู้ปว่ ยของโรงพยาบาล
- เด็กที่วินิจฉัยแล้ว Loss f/u,รพช.ส่วนใหญ่ยงั ไม่มี ยา Ritalin และรพ. ระดับS และ M บางแห่งยังขาดความ
พร้อมในการ ให้บริการเนื่องจากขาดอัตรากาลังด้านบุคลากร
- ขาดความประสานเชื่อมกับศูนย์การศึกษาพิเศษ/ โรงเรียนการศึกษาพิเศษ ในการส่งเด็กเข้ารับการ ฟื้นฟูให้
สามารถดารงชีวิตได้ตามศักยภาพ
ข้อเสนอแนะ หรือแนวทำงกำรแก้ไข
1. ควร f/u เด็กที่วินิจฉัยแล้วและได้รับการรักษาจนอาการดีขนึ้ อย่างน้อยปีละครัง้ รวมถึงประสาน
เชื่อม กับศูนย์การศึกษาพิเศษ/โรงเรียนการศึกษาพิเศษ ในการส่งเด็กเข้ารับการฟื้นฟูและบริหารจัดการให้มียา
Ritalin ในโรงพยาบาลชุมชนระดับ M
2. สถาบันฯ ควรจัดโครงการพัฒนาคุณภาพทีมสหวิชาชีพในการจัดบริการสาหรับเด็กที่มปี ัญหา
พัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น อย่างต่อเนื่อง
3. ควรจัดโครงการเสริมพลังครูและผู้ปกครองในการปรับพฤติกรรมเด็กรวมถึงการคัดกรองจิตเวช
เด็กและวัยรุ่นและพัฒนาระบบการคัดกรองและส่งต่อให้มปี ระสิทธิภาพมากขึ้น เป็นการเพิม่ ประสิทธิภาพในการ
ดูแลเด็กทีม่ ีปญ
ั หาการเรียน อารมณ์และพฤติกรรมและเป็นจะช่วยลด waiting list ในโรงพยาบาล
4. ควรมีการประชุม ประสานกันในเรื่องข้อมูล HDC เพื่อให้การลงข้อมูลมีประสิทธิภาพ แม่นยา
และน่าเชื่อถือ
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กำรวำงแผนกำรดำเนินงำนต่อไป
1. ดาเนินการพัฒนาศักยภาพครู เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข และผูป้ กครองเด็กทีม่ ีปัญหาการเรียน
อารมณ์และพฤติกรรมทีม่ ีทัศนคติที่ดีและ ความรู้ความเข้าใจ ในการคัดกรอง การปรับพฤติกรรมเด็กปัญหาการเรียน
อารมณ์และพฤติกรรม ผ่านโปรแกรม HERO
2. พัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพที่รบั ผิดชอบงานจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ในโรงพยาบาลระดับทุติย
ภูมิ และตติยภูมิที่มีความพร้อมและสนใจพัฒนาระบบบริการจิตเวชเด็กและวัยรุ่น โดยทีมสหวิชาชีพของเป็นพี่เลี้ยง
ที่หน้างาน เพื่อ รองรับและเตรียมความพร้อมในการให้บริการ เด็กที่มปี ัญหา การเรียน อารมณ์และพฤติกรรม ที่ถูก
คัดกรอง ในข้อ 11.1 ผู้ป่วยที่รบั บริการที่สถาบันฯ จนมีอาการดีขึ้นและถูกส่งต่อไปรับบริการทีโ่ รงพยาบาลใกล้บ้าน
3. บูรณาการงาน ด้านทรัพยากร คน เงิน ของและร่วมประชุมวางแผน การดาเนินงานสุขภาพจิต
จิตเวชเด็กและวัยรุ่น ร่วมกับ รพ.สวนปรุง ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 และ 2 รวมถึง PM เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไป ใน
ทิศทางเดียวกันและเกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า คุ้มทุน มากที่สุด
4. บูรณาการงาน ด้านทรัพยากร คน เงิน ของและร่วมประชุมวางแผน ชี้แจงการดาเนินงาน
สุขภาพจิต จิตเวชเด็กและวัยรุ่น ร่วมกับ เครือข่ายสาธารณสุข ในเขตสุขภาพที่ 1 และ 2 เพื่อให้การดาเนินงาน
เป็นไป ในทิศทางเดียวกันและเกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า คุ้มทุน มากทีส่ ุด
5. จัดประชุมสรุปผลการดาเนินงานร่วมกับ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 และ 2 รพ.สวนปรุง
เครือข่ายทัง้ ใน และนอกสาธารณสุข ในเขตสุขภาพที่รับผิดชอบ เพื่อ คืนข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่กล่าวมาข้างต้น
เพื่อเป็นประโยชน์ในการร่วมกันวิเคราะห์ แผนการดาเนินงานในปีงบประมาณปัจจุบันและวางแผนการดาเนินงาน
ในปีถัดไปอย่างมีประสิทธิภาพ
โครงกำรที่ 3 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้บรู นาการสู่ชมุ ชนต้นแบบด้านพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็ก
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ กลุม่ งานพัฒนาศักยภาพเครือข่าย กลุ่มภารกิจสนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายบริการ สถาบัน
พัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตาบลดอนแก้ว
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญ
ผลสารวจพัฒนาการเด็กปฐมวัย พ.ศ.2542 - 2545 พบว่าเด็กไทยอายุ 0-5 ปี ด้านการช่วยเหลือตัวเอง
และทักษะทางสังคมมีแนวโน้มสูงขึ้น 2 เท่า ผลการสารวจสถานการณ์ระดับสติปัญญา และระดับความฉลาดทาง
อารมณ์ ประจาปี 2559 โดยกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ในกลุ่มเด็กนักเรียนชั้นระถมศึกษาปีที่ 1 ทั่ว
ประเทศ จานวน 23,644 คน พบว่า มีคะแนนไอคิวเฉลี่ยอยูท่ ี่ 98.2 เพิ่มขึ้น จากปี 2554 ที่มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 94 แต่ยัง
ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานสากล จึงทาให้เด็กไทยจานวนมาก มีความสามารถทางการเรียนและการเรียนรู้ต่ากว่าที่ควร
จะเป็น ปี 2556 กระทรวงศึกษาธิการรายงานเด็ก ป.4 - ป.6 จานวนร้อยละ 10 - 15 อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ และ
ในปี 2557 สานักส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ได้รายงานผลการจัดอันดับขีด
ความสามารถในการแข่งขัน พบว่าไทยอยู่ในอันดับที่ 29 จาก 60 ประเทศ ซึ่งลดลง 2 อันดับจากปี 2556 ( อันดับ
ที่ 27 จาก 60 ประเทศ )
แผนยุทธศาสตร์ด้านเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2560 – 2564 การพัฒนาเด็กปฐมวัยสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย แผนยุทธศาสตร์การศึกษาของชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ทั้งยังสนับสนุนการดาเนินงานตาม
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ( พ.ศ.2560-2564 ) เป็นการสร้างความพร้อมในการเรียนรู้และ
เชื่อมโยงการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals
เป้าหมาย ที่ 4) ที่มี 7 ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนให้มีความสมบูรณ์และครอบคลุมการดาเนินงานด้านพัฒนาเด็กปฐมวัย
การจัดและการให้เด็กเข้าถึงบริการที่พฒ
ั นาเด็กปฐมวัย เน้นให้เด็กทุกคนได้รับบริการอย่างทั่วถึง ลดความเหลื่อม
ล้าระหว่างเด็กในเมืองและพื้นทีห่ ่างไกล การพัฒนาการเป็นพ่อเป็นแม่ การอบรมเลี้ยงดู และบทบาทของครอบครัว
การบัญญัติและปรับปรุงกฎหมาย การศึกษา การจัดการความรู้ และการเผยแพร่องค์ความรู้ และการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ ของกลไกลต่างๆ บูรนาการนาสู่การขับเคลื่อนงานทีเ่ ป็นรูปธรรม กรมสุขภาพจิต กระทรวง
สาธารณสุขได้กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต และป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในทุกกลุ่มวัย ว่า
ด้วยการเสริมสร้างและพัฒนาทุนมนุษย์ ซึ่งการหมายรวมถึงเด็กกลุ่มปฐมวัยที่ต้องการการเลี้ยงดูเพื่อให้เติบโต เป็น
ผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ของสังคม โดยเป้าหมายคือ ให้เด็กเก่ง ดี มีความสุข และการทีจ่ ะพัฒนาให้เด็กปฐมวัย ไปถึง
เป้าหมายได้ จาเป็นต้องอาศัยไม่เฉพาะแต่ความร่วมมือ ของทุกภาคส่วนราชการ แต่ต้องเป็นความร่วมมือของ พ่อ
แม่ ผู้ปกครอง และชุมชนด้วย ดังนั้น สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์จงึ ได้ดาเนินโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้
บูรนาการสู่ชุมชนต้นแบบด้านพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กในเด็กปฐมวัย
โดยครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วม
เพื่อให้เด็กเป็นศูนย์กลางของการเลี้ยงดูอย่างแท้จริง เติบโตไปเป็นประชากรทีม่ ีคุณภาพของชุมชนต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการด้านพัฒนาการ สุขภาพจิต และจิตเวชเด็ก มี
ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องพัฒนาการ สุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก และสามารถสนับสนุนพร้อมทัง้ จัดบริการด้าน
พัฒนาการ สุขภาพจิตและจิตเวชเด็กในชุมชน
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพ พ่อแม่ผู้ปกครอง ให้สามารถ เฝ้าระวัง กระตุ้นพัฒนาการและส่งเสริมสุขภาพจิตเด็กได้
ในครอบครัวและชุมชน
3. เพื่อพัฒนารูปแบบศูนย์การเรียนรู้บูรนาการด้านพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กในชุมชนโดยชุมชนมีส่ วนร่วม
ผลกำรดำเนินโครงกำร / และผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรดำเนินงำน
เชิงปริมำณ
1. ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารเพื่อชี้แจงและสร้างทัศนคติแก่ผบู้ ริหาร ผู้นาองค์กร แกนนาด้านพัฒนาการ และ
สุขภาพจิตเด็กในชุมชน สถำนที่ ณ ห้องประชุมองค์กรบริหารส่วนตาบลดอนแก้ว อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ผู้เข้าร่วม วิทยากรและคณะทางาน 7 คน ผู้เข้าร่วมประชุม 43 คน รวม 50 คน
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทาหลักสูตรการเลี้ยงดูเด็กในชุมชน “Smart kids Smart citizens”
สถำนที่ ณ โรงแรมคุ้มภูคา อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 21 มกราคม 2562 ผู้เข้าร่วม วิทยากรและคณะทา
งาน 11 คน ผู้เข้าร่วมประชุม 17 คน รวม 28 คน
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทาหลักสูตรการเลี้ยงดูเด็กในชุมชน “Smart kids Smart citizens”
สถำนที่ ณ โรงแรมจีรงั เฮลท์ รีสอร์ท อาเภอแม่รมิ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้เข้าร่วม
วิทยากรและคณะทางาน 8 คน ผู้เข้าร่วมประชุม 20 คน รวม 28 คน
4.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสหวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนาการ สุขภาพจิต และจิตเวช
เด็ก สถำนที่ ณ พิพิธภัณฑ์เล่นได้ อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย วันที่ 25 มีนาคม 2562 ผู้เข้ำร่วม
วิทยากรและคณะทางาน 7 คน ผู้เข้าร่วมอบรม 24 คน รวม 31 คน
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3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ พ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
สถำนที่ ณ ห้องประชุมองค์กรบริหารส่วนตาบลดอนแก้ว อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
จานวน 6 รุ่นๆ ละ 4 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน จานวนผู้เข้าร่วม 353 คน
เชิงคุณภำพ
1. ได้หลักสูตรการเลี้ยงดูเด็กที่มีความเหมาะสมกับบริบทของชุมชน
2. ผู้ปกครองมีความรู้และทักษะในการเลี้ยงดูลูกเพิม่ ขึ้นกว่าเดิม
3. เด็กมีพัฒนาการด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคมดีขึ้น
4. สัมพันธภาพในครอบครัวดีขึ้น
กำรวิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำน
เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ผู้ปกครอง ครู แกนนาในชุมชนนาความรู้ที่ได้รบั ไปปฏิบัติและเด็กมีพฤติกรรมดีขึ้น
พัฒนาการด้านอารมณ์ สังคม ความรับผิดชอบตามวัยดีขึ้น
งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินโครงกำร 236,600 บาท )สองแสนสามหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน)
ปัญหำและอุปสรรค
1. การจัดอบรมเป็นช่วงวันเสาร์ อาทิตย์ เพื่อให้ผู้ปกครองทีท่ างานสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ต่อเนือ่ งแต่ทาให้
จนท./อบต/ครู ศพด. บางส่วนไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมได้
2. ภาษา ผู้ปกครองบางส่วนอ่าน เขียนภาษาไทยไม่ได้
3. ช่วงระยะเวลาบางครัง้ เป็นช่วงกิจกรรมหรือมีเทศกาลทีส่ าคัญ ทาให้การจัดอบรมต้องเลื่อนระยะเวลาออกไป
ข้อเสนอแนะ หรือแนวทำงกำรแก้ไข
- ควรขยายผลการดาเนินงานให้ครอบคลุมในกลุ่มผูป้ กครอง บุคลากรที่ปฏิบัตงิ านทั้งด้านการศึกษาและ
สาธารณสุขในชุมชน
- เพิ่มความเข้มแข็งให้ระบบการติดตาม ประเมินผล
กำรวำงแผนกำรดำเนินงำนต่อไป
- ขยายผลการดาเนินงานให้ครอบคลุมในกลุ่มผูป้ กครอง บุคลากรที่ปฏิบัตงิ านทั้งด้านการศึกษาและ
สาธารณสุข
- จัดระบบการเฝ้าระวังและประเมินผลโดยความร่วมมือระหว่างทีมวิชาการและแกนนาผู้ปฏิบัตงิ านในพื้นที่
- จัดทาศูนย์การเรียนรู้ให้เป็นพื้นที่เรียนรู้และทากิจกรรมเพือ่ สร้างเสริมและกระตุ้นพัฒนาการเด็ก ของ
ผู้ปกครองและเด็กในชุมชน

โครงกำรที่ 4
ชื่อโครงกำร
โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กในพื้นทีท่ ุรกันดาร ปีงบประมาณ 2562
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ งานสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน กลุม่ ภารกิจการพยาบาล
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญ
เด็กเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต
การที่เด็กจะเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มี
คุณภาพนั้น จะต้องมีพฒ
ั นาการที่สมบูรณ์พร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ สติปัญญา โดยเฉพาะเด็ก
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ปฐมวัยซึ่งเป็นช่วงโอกาสทองของชีวิตที่สมองพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว เป็นวัยที่เริ่ม รู้จักใช้ความคิด มโนภาพและ
จินตนาการเข้ามาเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเล่นของตน แผนยุทธศาสตร์ด้านเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2560-2564 ได้ให้
ความสาคัญกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยซึง่ สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
และแผนยุทธศาสตร์
การศึกษาของชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) เป็นการสร้างความพร้อมในการเรียนรู้และเชื่อมโยงการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ซึ่งมี 7 ยุทธศาสตร์
ขับเคลื่อนให้มีความสมบูรณ์และครอบคลุมการดาเนินงานด้านพัฒนาเด็กปฐมวัยสาระสาคัญส่วนหนึ่งคือ การจัดและ
ให้บริการเด็กปฐมวัยเน้นให้เด็กทุกคนได้รับบริการอย่างทั่วถึง
ลดความเหลื่อมล้าระหว่างเด็กในเมืองและพื้นที่
ห่างไกล การพัฒนาการ เป็นพ่อเป็นแม่ การอบรมเลี้ยงดู และบทบาทของครอบครัว เน้นปรับบทบาทของการเป็นพ่อ
แม่ที่ไม่ใช่แค่การเลี้ยงดูให้เติบโตเท่านั้นต้องรวมถึงการส่งเสริมพัฒนาการทั้งทางร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ และจาก
การสารวจพัฒนาการเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2542-2555 พบว่าเด็กไทยอายุ 0-5 ปี หรือเด็กปฐมวัยมีพฒ
ั นาการล่าช้า ใน
สัดส่วนทีส่ ูง โดยเฉพาะด้านการช่วยเหลือตัวเองและทักษะทางสังคมมีแนวโน้มสูงขึ้น 2 เท่า (ร้อยละ 3.2 ในปี 2542
และร้อยละ 6.41 ในปี 2553) เมื่อเข้าสู่วัยเรียนหากเด็กไม่พร้อมทีจ่ ะพึ่งตัวเองและมีทกั ษะทางสังคมน้อยก็จะมี
ปัญหาทางจิตใจและพฤติกรรมที่ต้องแก้ไข เช่นรู้สึกว่าตัวเองด้อยกว่าคนอื่นใช้ความรุนแรงในการแก้ปญ
ั หา เป็นต้น
การปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดีเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลา คนทุกคนควรได้การพัฒนาอีคิว ตั้งแต่ปฐมวัยซึ่งจะทาให้เด็กมี
คุณสมบัติของการมีอีคิวที่ดีติดตัวไปและสามารถนามาใช้ในการดาเนินชีวิตทุกช่วงวัยได้อย่างอัตโนมัติ การเสริมสร้าง
อีคิวเด็กปฐมวัยจึงเป็นเรื่องที่มีความจาเป็นและมีความสาคัญเป็นอย่างมาก
ในปีงบประมาณ 2566 กลุ่มงานการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน ได้ดาเนินโครงการส่งเสริม
พัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กในพื้นที่ทรุ กันดารในพื้นที่โครงการตามพระราชดาริ(สุขศาลาพระราชทาน)
ในเขต
สุขภาพที่ 1 โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผลการดาเนินงานพบว่า เด็ก
ปฐมวัยได้รับการคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการจานวน 418 คน/724ราย พ่อ แม่ผู้ปกครองได้รบั การเสริมพลังใน
การส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกจานวน 393 ครอบครัว พบว่ามีเด็กพัฒนาการล่าช้า 459 ราย(67.31%)
พัฒนาการดีขึ้น 286 ราย (52.11%) บุคลากรสาธารณสุข ครูศูนย์เด็กเล็ก ในพื้นที่ได้รับการเสริมพลังการคัดกรอง
และส่งเสริมพัฒนาการ 176 คน เพื่อให้การดาเนินงานมีความต่อเนื่องกลุ่มงานการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
ชุมชน จึงได้จัดทาโครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กในพื้นที่ทรุ กันดาร ปีงบประมาณ 2562 ขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เด็กปฐมวัยในพื้นที่ทรุ กันดารเข้าถึงบริการคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการ
2. เพื่อเสริมพลังผูป้ กครอง บุคลากรสาธารณสุข ครู ผู้ดูแลเด็ก อสม.ในการส่งเสริมพัฒนาการ
และสร้างวินัยเชิงบวก
3. เพื่อพัฒนาทักษะการเฝ้าระวัง คัดกรอง ส่งเสริมพัฒนาการของบุคลากรในพื้นที่
4. เพื่อสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ผลกำรดำเนินโครงกำร / และผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรดำเนินงำน (ควรแสดงอยู่ในรูปของจานวนหรือร้อยละ)
เชิงปริมำณ
ลงดำเนินงำนในพื้นที่ จำนวน 9 ครั้ง ดังนี้
1. สุขศาลาพระราชทาน บ้านป่ากา ต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 2 ครั้ง
2. สุขศาลพระราชทาน โรงเรียนตารวจตะเวนชายแดนเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี
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บ้านสะไล ต.บ่อเกลือ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 2 ครั้ง
3. สุขศาลาพระราชทาน บ้านห้วยปูด อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 2 ครั้ง
4. สุขศาลาพระราชทานบ้านห้วยกุ๊ก อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 1 ครั้ง
5. สุขศาลาพระราชทาน ณ โรงเรียนตารวจตระเวนชายท่านผู้หญิงประไพ ศิวะโกเศศ
ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 2 ครั้ง
จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม
1. บุคลากรในพื้นที่ได้รับการเยี่ยมเสริมพลังในการคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการ 140 คน
2. เด็กได้รับการคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการ 212 ราย
3. ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยได้รับการเสริมพลังการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวก 173 ราย
เชิงคุณภำพ ( ให้ระบุเป็นข้อ ๆ ) - ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เพื่อถวายรายงานผลการดาเนินงานพัฒนาการเด็กในพื้นที่สุขศาลาพระราชทาน 1ครั้ง
- เด็กปฐมวัยที่มีพฒ
ั นาการเสี่ยงล่าช้าพัฒนาการล่าช้าร้อยละ 71.2 มีพัฒนาการดีขึ้นร้อยละ 62.1
หลังเข้าร่วมกิจกรรม
กำรวิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำน (โครงการเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่ สามารถนาผลลัพธ์ของโครงการมาใช้
ประโยชน์อะไรบ้าง)
ผลการดาเนินงานยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายทั้งหมด เนื่องจากยังมีสุขศาลาพระราชทานในพื้นที่จังหวัด
แม่ฮ่องสอนยังไม่ได้ลงดาเนินการอย่างต่อเนื่อง ด้วยมีข้อจากัดเรื่องการเดินทาง แต่อย่างไรก็ตามพบว่าผลการดาเนิน
งานในส่วนที่เป็นไปตามเป้าหมายคือ เด็กปฐมวัยในพื้นที่ธุรกันดารได้เข้าถึงบริการการคัดกรองและส่งเสริม
พัฒนาการ รวมถึงสามารถสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายทั้งใน และนอกสาธารณสุขในพื้นที่เพือ่ ดาเนินงาน
ร่วมกัน และมีเป้าหมายเพื่อให้เด็กได้รบั พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับบริการด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ครอบคลุม
ทั้งมิติของ ส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู “พัฒนาการเด็ก” เป็นหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่นามาซึ่งความ
ยั่งยืนเนื่องด้วย การพัฒนาที่ยงั่ ยืนในทุกมิติเริ่มต้นด้วยการพัฒนาคน การพัฒนาคนเริ่มต้นที่ปฐมวัย ซึ่งเด็กปฐมวัย
ทุกคนควรได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินโครงกำร จานวนเงิน 200,000 บาท )สองแสนบาทถ้วน)
ปัญหำและอุปสรรค (สิ่งที่ทาให้โครงการ/กิจกรรมไม่ประสบผลสาเร็จตามเป้าหมาย)
1. การเดินทางมีความยากลาบากทาให้ไม่สามารถดาเนินงานได้ตามแผนที่กาหนด
2. การสร้างความร่วมมือ และตระหนักถึงความสาคัญของเครือข่ายในพื้นที่จาเป็นจะต้องมีการส่งคืนข้อมูลและ
วางแผนการทางานร่วมกันอย่างสม่าเสมอและทันเวลา
3. ปัจจัยแห่งความสาเร็จที่ควรตระหนักคือ ผู้บริหารเข้าใจ และให้การสนับสนุน ดังนั้นการลงดาเนินงานใน
พื้นที่ จาเป็นจะต้องชี้แจงและทาความเข้าใจกับผู้บริหารในพื้นที่ด้วย
ข้อเสนอแนะ หรือแนวทำงกำรแก้ไข (แนวทางการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมในปีต่อไป)
1. มีการวางแผนการดาเนินงานร่วมกับเครือข่ายในพื้นทีให้ชัดเจน และมีคืนข้อมูลให้พื้นที่อย่างเป็นระบบและ
ทันเวลา
2. ชี้แจงโครงการต่อผู้บริหารในพื้นที่
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กำรวำงแผนกำรดำเนินงำนต่อไป (แผนการดาเนินงานขั้นต่อไป หรือในปีงบประมาณถัดไป)
ดาเนินงานต่อเนือ่ งในพื้นที่ตามขั้นตอนปฏิบัติ คือ
1. สร้างความร่วมมือและเสริมพลังชุมชน โดยประชุมคณะทางานร่วมกับบุคลากรผู้รบั ผิดชอบงาน ผู้นา
ชุมชนในพื้นที่เพื่อร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหาในชุมชนให้ขอ้ มูลความสาคัญและปัจจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับพัฒนาการเด็ก
และระดับสติปัญญา และวางแผนการดาเนินงานร่วมกันในการดูแลเด็กปฐมวัย
2. วิเคราะห์สถานการณ์พัฒนาการเด็กโดยคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยเครื่องมือ
DSPM
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในพื้นทีเ่ รือ่ งการคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยสาหรับบุคลากร
สาธารณสุขและบุคลากรในพื้นที่โดยการจัดอบรม และ coaching หน้างาน
4. เสริมพลังพ่อ แม่ ผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วม
(DSPM-based family-mediated preschool parenting program; Triple P)
5. ประเมินผลร่วมกับชุมชน โดยประเมินระดับสติปัญญาของเด็ก ป.1ในทุกพื้นที่ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน
ด้านระดับสติปัญญาทุกปีเพื่อติดตามผลลัพธ์ของงานส่งเสริมพัฒนาการเด็กต่อระดับสติปญ
ั ญาในช่วง 5 ปี ตั้งแต่เริม
ดาเนินโครงการในปี 2560

โครงกำรที่ 5 โครงกำรพัฒนำคุณภำพวัยรุ่นและเยำวชนไทย ปี พ.ศ.2562
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ กลุ่มงานพัฒนาศักยภาพเครือข่าย กลุ่มภารกิจสนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายบริการ
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญ
ปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนไม่น้อยที่มปี ัญหาด้านพฤติกรรม อารมณ์ที่เป็นปัญหาต่อตัวเอง ครอบครัวและ
สังคมและมีการกระทาผิดกฎหมาย จากสถิตริ ายงานกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พบจานวนคดีเด็กและ
เยาวชนที่ถูกดาเนินคดีโดยสถานพินจิ และคุ้มครองเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ จาแนกตามฐานความผิดตั้งแต่ปี
พ.ศ.2554-2558 พบความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษมากที่สุด รองลงมา คือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์และความผิด
เกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย และสถิติปี 2559 พบเด็กและเยาวชนถูกดาเนินคดี ในสถานพินิจฯจานวน 28,243 คน
30,360 คดี ส่วนใหญ่มสี ื่อสัญญาณการกระทาผิดจากโรงเรียน ช่วงอายุ 16-18 ปี เป็นคดียาเสพติด ร้อยละ 40 ทั้งนี้
เนื่องมาจากเด็กและเยาวชนเป็นวัยที่พฒ
ั นาการด้านต่างๆ ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปญ
ั ญายัง
ไม่พัฒนาเต็มที่ ลักษณะอารมณ์ของวัยรุ่น มักจะรุนแรง หุนหันพลันแล่น ไม่มีความสามารถในการยับยั้งหรือควบคุม
อารมณ์ได้ดีพอ ซึ่งเยาวชนเหล่านี้ ต้องเป็นผูท้ ี่จะต้องสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีความเป็นไปของสังคมรวมทั้งเป็น
กาลังสาคัญในการสร้างสรรค์ พัฒนาสังคมแทนผู้ใหญ่ ดังนั้น เยาวชนจึงเป็นตัวสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของ
ประชากรในอนาคตด้วยจากสถานการณ์ดังกล่าวกรมสุขภาพจิตมีความตระหนักจึงมีนโยบายในการดาเนินงานด้าน
วัยรุ่นและเยาวชนโดยจัดทาแผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต (ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12
พ.ศ. ( 2560-2564 ) ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต และป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชน ทุกกลุ่ม
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วัย โดยในกลุม่ วัยรุ่นมีตัวชี้วัดเป้าประสงค์ดังนี้ ร้อยละของวัยรุ่นกลุม่ เสี่ยงที่มีปญ
ั หาพฤติกรรม-อารมณ์ ได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือตามเกณฑ์ที่กาหนดดังนี้ ในปี พ.ศ. 2562 ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 65 และร้อยละ 75 ในปี พ.ศ.2564
เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการของผู้ทมี่ ีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น เริ่มตั้งแต่ การคัดกรอง ส่งเสริม
สุขภาพจิต การรักษาและการส่งต่อตามระบบ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกรม
สุขภาพจิตเห็นความสาคัญ จึงได้จัดทาโครงการพัฒนาคุณภาพวัยรุ่นและเยาวชนไทยปี พ.ศ.2562 เพื่อป้องกัน
ปัญหาที่จะเกิดกับวัยรุ่นและเยาวชนไทย โดยพัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพในการดูแลเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นที่มี
ปัญหาการเรียนพฤติกรรมและอารมณ์ในเขตสุขภาพที่ 1 เพือ่ เสริมสร้าง ความรู้และทักษะในการดูแลและให้คา
ปรึกษา รวมทั้งเกิดความเข้าใจในระบบการดูแลที่ต่อเนื่องให้กับบุคลากรสาธารณสุขและครูในระบบการศึกษา อัน
จะทาให้บุคลากรเห็นความสาคัญในการประเมินคัดกรองเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นรวมทั้งการดูแลรักษาและการส่งต่อได้
อย่างมีคุณภาพ ให้เกิดการติดตามการดูแลอย่างเป็นระบบและต่อเนือ่ งอันจะส่งผลต่อคุณภาพของเด็กวัยรุ่นและ
เยาวชนไทยต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกระบบสาธารณสุข ในการคัดกรอง
ดูแลเด็กวัยเรียน วัยรุ่น และเยาวชน ที่มีปญ
ั หาการเรียนพฤติกรรมและอารมณ์ในเขตสุขภาพที่ 1 ให้มีความรู้ ทักษะ
ในการคัดกรอง ดูแลและปรับพฤติกรรมเด็กวัยเรียนและวัยรุน่ ที่มีปัญหาการเรียนพฤติกรรมและอารมณ์
2. เยี่ยมเสริมพลังทีมสหวิชาชีพและเครือข่ายทีเ่ กี่ยวข้อง ทั้งในและนอกระบบสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 1
เพื่อพัฒนาระบบบริการงานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นใน โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 1
ผลกำรดำเนินโครงกำร / และผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรดำเนินงำน
เชิงปริมำณ
1. จัดอบรมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง สถำนที่ ณ ห้องประชุม
สาธารณสุขอาเภอเชียงม่วน อาเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
วันที่ 5 กรกฎาคม 2562
ผู้เข้าร่วมจานวนผูเ้ ข้าร่วม
4
คน
วิทยากรและคณะทางาน
4
คน
ผู้เข้าร่วมประชุม
31
คน
รวม
34
คน
2. จัดอบรมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง สถำนที่ ณ หอประชุมโรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม อาเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562
ผู้เข้าร่วมจานวนผูเ้ ข้าร่วม
4
คน
วิทยากรและคณะทางาน
4
คน
ผู้เข้าร่วมประชุม
67
คน
รวม
36
คน
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เชิงคุณภำพ
- สัมพันธภาพระหว่างครูและนักเรียนดีขึ้น
- สัมพันธภาพระหว่างผู้ปกครองและเด็กดีขึ้น
- เด็กมีพฤติกรรมและอารมณ์ดีขึ้น การเรียนดีขึ้น
กำรวิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำน เป็นไปตำมแผน
- ครูได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการในการดูแลเด็กวัยเรียน วัยรุ่นกลุม่ เสี่ยงต่อปัญหาด้านพฤติกรรม อารมณ์
การเรียน และนาความรู้ไปใช้ในการดูแลเด็ก
- แกนนาที่ดูแลเด็กวัยเรียน วัยรุ่น และผูป้ กครองเด็กกลุม่ เสีย่ งได้รับการอบรมการดูแลช่วยเหลือเด็ก มีความ
เข้าใจและนาแนวทางไปปฏิบัตกิ ับกับเด็กได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินโครงกำร 57,000 บำท (ห้ำหมื่นเจ็ดพันบำทถ้วน)
ปัญหำและอุปสรรค
- การอบรมที่กลุ่มเป้าหมายเป็นครูต้องดาเนินการในวันหยุด ราชการ ทาให้กลุ่มเป้าหมายบางคน ไม่สามารถ
เข้าร่วมได้ตลอดจนจบเนื่องจากติดภารกิจส่วนตัว
- ผู้ปกครองที่เลี้ยงดูเด็กโดยตรงไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้ครบ เนื่องจากต้องไปทางานจึงมอบ ให้ ผู้ปกครอง
หรือญาติเข้าร่วมอบรมแทน ทาให้คุณภาพในการนาความรู้ไปใช้ไม่ดีเท่าที่ควร
ข้อเสนอแนะ หรือแนวทำงกำรแก้ไข
- ควรขยายผลการดาเนินงานให้ครอบคลุมในกลุ่มบุคลากรทีป่ ฏิบัติงานทัง้ ด้านการศึกษาและสาธารณสุข

- เพิ่มความเข้มแข็งให้ระบบการติดตาม ประเมินผล
กำรวำงแผนกำรดำเนินงำนต่อไป
- ขยายผลการดาเนินงานให้ครอบคลุมในกลุ่มบุคลากรที่ปฏิบัติงานทั้งด้านการศึกษาและสาธารณสุข
- จัดระบบการเฝ้าระวังและประเมินผลโดยความร่วมมือระหว่างทีมวิชาการและแกนนาผู้ปฏิบัติงานในพื้น
โครงกำรที่ 6 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลเด็กวัยเรียนทีม่ ีปญ
ั หาการเรียนเนื่องมาจากภาวะ
ทางสุขภาพผ่านระบบ HERO
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานพัฒนาศักยภาพเครือข่าย กลุ่มภารกิจสนับสนุนและพัฒนาเครือข่าย
บริการ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญ
ปัญหาเด็กไทยอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ากว่ามาตรฐาน เป็นปัญหาเรื้อรัง
ที่สังคมไทยให้ความสนใจมาก โดยเฉพาะในช่วงทศวรรษทีผ่ า่ นมา ซึ่งมีการรายงานผลสารวจทัง้ ระดับสติปัญญาและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยหลากหลายองค์กร พบว่าเด็กไทยมีระดับสติปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ากว่า
หลายประเทศในภูมิภาคเดียวกัน ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพประชากร และความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยใน
อนาคตด้วย ปัญหาการเรียนที่เกิดขึ้น อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ ทั้งจากการดูแลของครอบครัว คุณภาพการสอน
รวมถึงปัจจัยตัวเด็กเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาสุขภาพจิตที่ส่งผลต่อการเรียน เช่น ภาวะสมาธิสั้น ซึ่งท่าให้เด็กขาด
สมาธิ มีพฤติกรรมซน อยู่ไม่นิ่ง ไม่สามารถเรียนได้เต็มที่ตามศักยภาพ พบได้รอ้ ยละ 8.1 ในเด็กไทย, ภาวะบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ หรือทักษะการเรียนบกพร่อง ซึ่งท่าให้เด็กมีปัญหาการอ่าน การเขียน หรือการคานวณ พบประมาณ
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ร้อยละ 5 ภาวะบกพร่องทางสติปัญญา ซึ่งท่าให้เด็กเรียนรู้ชา้ พัฒนาการช้ากว่าเกณฑ์ พบได้ร้อยละ 5.7 ในเด็กไทย
เมื่อรวมความชุกของกลุ่มทีม่ ีปัญหาทัง้ 3 ภาวะนี้ จะพบว่าส่งผลต่อปัญหาการเรียนถึงร้อยละ 10 - 20 ของเด็ก
ทั้งหมด ปัญหาสุขภาพจิตที่สง่ ผลต่อปัญหาการเรียนเหล่านี้ จะส่งผลต่อปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ของเด็กร่วม
ด้วย ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งมีผลต่อการดูแล และจัดการชั้นเรียนของครู รวมถึงท่าให้การดูแลที่บ้านยุ่งยากขึ้น
ครูและผู้ปกครองส่วนใหญ่ยงั ขาดความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการจัดการปัญหาพฤติกรรมเหล่านี้ เมื่อไม่สามารถ
จัดการพฤติกรรมทีเ่ กิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม จะท่าให้เด็ก ไม่สามารถเรียนร่วมกับเพื่อนได้เต็มศักยภาพ ไม่สามารถ
อยู่ในระบบโรงเรียนได้ และมักแสดงออกเป็นปัญหาพฤติกรรมในวัยรุ่น ทั้งปัญหายาเสพติด พฤติกรรมก้าวร้าว
รุนแรง หรือปัญหาทางเพศ เป็นต้น
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิขั้นสูง มีการให้บริการจิตเวชเด็กและ
วัยรุ่น โดยผู้รบั บริการส่วนมากประกอบด้วย 4 โรคหลักดังนี้ คือ ออทิสติก สมาธิสั้น บกพร่องทางสติปัญญา และ
บกพร่องทางการการเรียนรู้ จึงประสานความร่วมมือกับเครือข่าย ในการดูแลเด็กวัยเรียนในเขตสุขภาพ ในเขต
สุขภาพที่ 1,2 จึงได้จัดท่าโครงการพัฒนาระบบการดูแลเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นที่มปี ัญหาพฤติกรรม อารมณ์ การเรียน
โดยครูหมอ พ่อแม่ขึ้น โดยใช้รูปแบบ HERO : Health and Educational Regional Operation เพื่อให้เด็กที่มี
ปัญหาทางด้านการเรียนสามารถเข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคทีม่ ีประสิทธิภาพได้มากขึ้นและเป็นต้นแบบ
ในการขยายผลไปใช้ต่อในพื้นที่อื่นทีม่ ีบริบททางภูมิศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมคล้ายคลึงกันได้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของบุคลากรสาธารณสุข ครู และพ่อแม่ ผู้ปกครองในการดูแลเด็ก
นักเรียน
2. เพื่อพัฒนาระบบการดูแลเด็กวัยเรียนที่มปี ัญหาการเรียนอันเนื่องมาจากสาเหตุทางสุขภาพโดยครูและ
ผู้ปกครอง
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทีป่ ฏิบัติงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กวัยเรียน ให้สามารถเป็นผู้น่าในการ
จัดการเรียนรู้กลุ่มเสริมพลังครูและผู้ปกครองเพื่อการปรับพฤติกรรมเด็กวัยเรียน
ผลกำรดำเนินโครงกำร / และผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรดำเนินงำน (ควรแสดงอยู่ในรูปของจานวนหรือร้อยละ)
เชิงปริมำณ ( ให้ระบุเป็นข้อ ๆ )
ครั้งที่ 1
วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านไร่อ้อย อาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
ผู้ร่วมเข้าอบรมทั้งหมด 53 คน
วันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2562 ณ ส่านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อ่าเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 86 คน
สรุปแบบประเมิน Pre-test,Post-test
ควำมรู้ก่อนและหลัง
ค่ำเฉลี่ย
ความรู้ Pre test
16.06
ความรู้ Post test
19.73
ค่าความต่างของความรู้ก่อนและหลัง
3.67
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ครั้งที่ 2
วันที่ 29 มิถุนายน 2562 ณ ส่านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 อาเภอเมือง จังหวัด
พะเยา ผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 30 คน
วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ณ ส่านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 อ่าเภอเมือง จังหวัด
พะเยา ผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 63 คน
เชิงคุณภำพ ( ให้ระบุเป็นข้อ ๆ )
- สัมพันธภาพระหว่างครูและนักเรียนดีขึ้น
- สัมพันธภาพระหว่างผู้ปกครองและเด็กดีขึ้น
กำรวิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำน (โครงการเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่ สามารถน่าผลลัพธ์ของโครงการมาใช้
ประโยชน์อะไรบ้าง)
- ครูได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการในการดูแลเด็กวัยเรียนที่มปี ัญหาการเรียนเนื่องจากภาวะทางสุขภาพจ่านวน
190 คน
- ครูได้รับการเยี่ยมเสริมพลังและการติดตามผลการน่าความรู้และทักษะในการดูแลช่วยเหลือเด็กจานวน 90 คน
- ผู้ปกครองเด็กกลุ่มเสี่ยงได้รบั การอบรมการดูแลช่วยเหลือเด็ก จานวน 50 คน
งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินโครงกำร จานวนเงิน 200,000 บาท )สองแสนบาทถ้วน)
ปัญหำและอุปสรรค (สิ่งที่ท่าให้โครงการ/กิจกรรมไม่ประสบผลสาเร็จตามเป้าหมาย)
- การอบรมที่กลุ่มเป้าหมายเป็นครูต้องด่าเนินการในวันหยุด ราชการ ท่าให้กลุ่มเป้าหมายบางคนไม่
สามารถเข้าร่วมได้ตลอดจนจบเนือ่ งจากติดภารกิจส่วนตัว
- ผู้ปกครองที่เลี้ยงดูเด็กโดยตรงไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้ครบ เนื่องจากต้องไปท่างาน จึงมอบ ให้
ผู้ปกครอง หรือญาติเข้าร่วมอบรมแทน ท่าให้คุณภาพในการน่าความรู้ไปใช้ไม่ดีเท่าที่ควร
ข้อเสนอแนะ หรือแนวทำงกำรแก้ไข (แนวทางการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมในปีต่อไป)
- ควรขยายผลการด่าเนินงานให้ครอบคลุมในกลุ่มบุคลากรทีป่ ฏิบัติงานทัง้ ด้านการศึกษาและสาธารณสุข
- เพิ่มความเข้มแข็งให้ระบบการติดตาม ประเมินผล
กำรวำงแผนกำรดำเนินงำนต่อไป (แผนการด่าเนินงานขั้นต่อไป หรือในปีงบประมาณถัดไป)
- ขยายผลการด่าเนินงานให้ครอบคลุมในกลุ่มบุคลากรที่ปฏิบัติงานทั้งด้านการศึกษาและสาธารณสุข
- จัดระบบการเฝ้าระวังและประเมินผลโดยความร่วมมือระหว่างทีมวิชาการและแกนนาผู้ปฏิบัตงิ านในพื้นที่
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำคุณภำพระบบบริกำรและวิชำกำรสุขภำพจิตเด็กและวัยรุ่น และพัฒนำกำรล่ำช้ำ
กำรดำเนินงำนโครงกำร
1. โครงการพัฒนาระบบกากับด้านวิชาชีพการพยาบาล
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการผู้ป่วยใน
4. โครงการพัฒนาระบบบริการจิตเวชเด็กและวัยรุ่นยุ่งยากซับซ้อนและพัฒนาหน่วยบริการและวิชาการราย
โรค )Practice &Research Unit : PRU)
5. โครงการติดตามพัฒนาการด้านสังคม อารมณ์ในเด็กออทิสติกที่ใช้การบาบัดแบบ DIR/FLOORTIME เพื่อ
จัดทาแนวทางสาหรับผู้ปกครองในการดูแลเด็กออทิสติก ตามแนวคิด DIR/FLOORTIME
6. โครงการอบรมการพัฒนาระบบการให้บริการสหวิชาชีพด้วยแนวคิด LEAN สาหรับผู้รับบริการผู้ป่วยนอก
7. โครงการฝึกทักษะผู้ดูแลเด็กที่มีความบกพร่องด้านการสื่อสารซ้าซ้อนในการใช้สื่อสารทางเลือก AAC
8. โครงการพัฒนาเทคนิคทางการบาบัดผู้ป่วยพัฒนาการล่าช้าด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย
9. โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติกด้วยทีช )TEACCH)
10. โครงการพัฒนาศูนย์นิวโรฟีดแบค )neurofeedback) สาหรับเด็กพัฒนาการล่าช้าและโรคทางจิตเวช
11. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินความคุ้มค่างานวิจัยด้านสุขภาพจิ ตและจิตเวช และด้านพัฒนาการ
เด็ก
12. โครงการประชุมเชิง ปฏิบัติก ารชุม ชนนัก ปฏิบัติ )Community of Practice [ COP]) ด้านการวิจัย :การ
วิเคราะห์ข้อมูลและการนาเสนอตารางผลการวิจัย
13. โครงการพัฒนาสถาบันฯ เป็นแหล่งศึกษาดูงานและอ้างอิง
14. โครงการพัฒนาศักยภาพสหวิชาชีพด้านวิชาการ
15. พัฒนาเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลด้านพัฒนาการล่าช้าสู่ความเป็นเลิศ
16. โครงการพัฒนาวารสารวิชาการนานาชาติสู่ประชาคมอาเซียน
17. โครงการพัฒนาสถาบันฯ เป็นศูนย์ความร่วมมือขององค์การอนามัยโลก )WHO Collaborating Center)
ในการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเด็กพัฒนาการล่าช้า
18. โครงการวิจัยการเปรียบเทียบผลของรูปแบบการเดินผู้ป่วยสมองพิการ ระหว่างโปรแกรมการบาบัดด้วยวิธี
วอยต้า และการฝึกตามมาตรฐานทางกายภาพบาบัด สาหรับผู้ปกครอง
19. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศด้านเด็ก
พัฒนาการล่าช้าและการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
20. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการใช้เครื่องมือวินิจฉัยภาวะออทิสซึมในระยะเริม่ แรกสาหรับเด็กไทย
เพื่อการเข้าถึงบริการ
21. โครงการทบทวนและวิเคราะห์ต้นทุนทางตรงด้านการแพทย์และที่ไม่เกี่ยวกับการแพทย์ )Direct Medical
Cost and Direct Non-medical Cost) ของการให้บริการสุขภาพจิตศึกษาอิงซาเทียร์โมเดลสาหรับ
ผู้ปกครองของเด็กพิเศษเทียบกับโปรแกรมการให้ความรู้ตามมาตรฐาน
22. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการพยาบาลผูป้ ่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่นและพัฒนาการล่าช้าในระดับตติยภูมิ
ขั้นสูง
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23. โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพโปรแกรมพัฒนาเด็กทีม่ ีปัญหาออทิสติกและพัฒนาการล่าช้า
24. โครงการเสริมสร้างทักษะทางสังคมและเสนอผลงานทางดนตรีและศิลปะบาบัด
25. โครงการพัฒนาหลักสูตรโปรแกรมการใช้กิจกรรมทางศิลปะในการช่วยเหลือเด็กที่มปี ัญหาพฤติกรรม
26. โครงการพัฒนาหลักสูตรการใช้เครื่องมือวินิจฉัยภาวะออทิสซึมในระยะเริ่มแรกสาหรับเด็กไทย
27. โครงการอบรมเรื่องกายภาพบาบัดในเด็ก
28. โครงการพั ฒ นาโปรแกรมฝึก ทั ก ษะทางสัง คมแบบกลุ่ม )social skill training) ในเด็ก ที่ มี ปัญ หาสัง คม
อารมณ์
29. โครงการศึก ษาเชิงสังเกตถึงผลของยา Methylphenidate ต่อการเติบโตของเด็ก ในผู้ป่วยโรคสมาธิสั้น
)วิจัย)
30. โครงการประชุมวิชาการ The 7th Child Development and Mental Health (CDMH) International
Forum (ร่วมในประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่ 18 : 18th Annaul International Mental
Health Conference)

1. ชื่อโครงกำร โครงกำรพัฒนำระบบกำกับด้ำนวิชำชีพกำรพยำบำล
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ พัฒนาระบบกากับวิชาชีพด้านการพยาบาล
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญ
กลุ่มภารกิจการพยาบาลเป็นกาลังหลักสาคัญในการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยให้ได้ตามมาตรฐานมี
บทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการองค์กรพยาบาล เพื่อสร้างคุณค่าการบริการที่ดีที่สุดเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลแบบบูรณาการ พยาบาลเป็นผู้ให้การพยาบาลตลอด 64 ชั่วโมงและเป็น
กาลังสาคัญหลักที่จะพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ระบบบริการ บุคลากรด้านการพยาบาลจึงควรได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านการศึกษาพยาบาล การบริการพยาบาล การบริหารการพยาบาล วิ จัยทางการพยาบาล
รวมถึง การนิเ ทศทางการพยาบาลซึ่งเป็นกิ จกรรมสาคัญและจาเป็นในงานบริการพยาบาลเพื่อให้ก ารสนับ สนุน
ติดตามก ากั บ การปฏิบัติก ารพยาบาลให้มีคุณภาพ ช่วยเหลือให้บุคลากรปฏิบัติง านได้ดีขึ้น ส าเร็จ ตามที่ ได้รับ
มอบหมาย เพื่อเพิ่มคุณภาพทางการพยาบาล
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านบริการพยาบาล บริหารพยาบาล วิจัยทางการพยาบาลในผู้ป่วยจิตเวชเด็กและ
วัยรุ่นและพัฒนาการล่าช้า
ผลกำรดำเนินโครงกำร / และผลลัพท์ที่ได้จำกกำรดำเนินงำน
เชิงปริมำณ
2. บุคลากรด้านการพยาบาลเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมจิตวิทยาระงับความรุนแรงในผู้ป่วยจิตเวชเด็ก
และวัยรุ่น 011 %
3. ผู้บริหารทางการพยาบาลผ่านการอบรมการพัฒนาผู้นิเทศทางการพยาบาล 011 %
4. มีการจัดอบรมตามแผนที่วางไว้ครบถ้วน 011 %
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เชิงคุณภำพ
0.บุคลากรด้านการพยาบาลที่เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อการเข้าอบรมร้อยละ 93 %
2. มีแผนการนิเทศทางการพยาบาลที่เป็นรูปธรรมทุกกลุ่มงานการพยาบาล
5.กลุ่มภารกิจการพยาบาลมีผลงานการทากิจกรรมพัฒนางานคุณภาพทุกงาน (CQI) จานวน 8 เรื่อง
และมีผลงานวิจัยนาเสนอในเวทีนานาชาติ จานวน 3 เรื่อง
กำรวิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำน
สามารถดาเนินงานได้ตามแผนและมีผลงาน QCI งานวิจัย และแผนนิเทศทางการพยาบาลครบทุกงาน
งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินโครงกำร จานวน 017,103 บาท )หนึ่งแสนแปดพันสิบห้าบาทถ้วน)
ปัญหำและอุปสรรค ไม่มี
2. ชื่อโครงกำร พัฒนำศักยภำพบุคลำกร
กิจกรรมที่ 2.1 การฟื้นฟูความรู้และทักษะการป้องกันและควบคุมการ ติดเชื้อ
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ งานการพยาบาลผู้ป่วยใน คณะกรรมการทีมนาทางคลินิก )PCT) และคณะกรรมการทีม
IC สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญ (สรุปความเป็นมาไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ)
การเข้ามารับบริการในโรงพยาบาลมีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อโรคได้หากปฏิบัติไม่ถูกต้อง การ
แพร่ก ระจายเชื้อ เกิ ดได้ห ลายทางทั้ง จากการสัม ผัส ไอจาม น้ามู ก น้าลาย รวมทั้ ง สารคัดหลั่ง อื่น ๆ และการ
แพร่กระจายทางอากาศ นอกจากนี้สิ่งที่ต้องตระหนักถึงเสมอนั่นคือ ขยะที่เกิดจากการรักษาพยาบาลซึ่งพบว่าเป็น
ปัญหาสาคัญเช่นกัน อย่างไรก็ตามความเสี่ยงเหล่านี้สามารถป้องกันได้ โดยบุคลากรต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามแนว
ปฏิบัติ ทั้งในเรื่องการจัดสิ่งแวดล้อมในที่ทางานที่เหมาะสม การจัดหาอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติต่าง ๆ ที่เอื้อต่อ
การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ และการให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวที่ถูกต้ อง เป็นต้น ส่วนการช่วยเหลือผู้ป่วย
ในภาวะฉุกเฉินและการช่วยฟื้นคืนชีพเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีภาวะคุกคามต่อชีวิตและคุณภาพชีวิต จาเป็นต้อง
ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที ประกอบด้วย การกดหน้าอก การเปิดทางเดินหายใจ และการช่วยหายใจ โดยไม่ใช้ยา
และอุปกรณ์นอกเหนือจากอุปกรณ์ป้องกัน และการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ป้องกันไม่ให้มีการขาดเลือดและออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนสาคัญของร่างกาย โดยเฉพาะที่หัวใจและสมอง บุคลากรทาง
การแพทย์ส่วนใหญ่จะต้องสามารถให้การช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินและการช่ วยฟื้นคืนชีพได้ทั้งในโรงพยาบาล
และนอกโรงพยาบาล
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์เป็นหน่วยงานที่ให้บริการดูแล รักษา ส่งเสริมพัฒนาการเด็กในทุก
กลุ่มโรคที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้าและปัญหาพฤติกรรม โดยให้บริการทั้งแบบผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน กิจกรรมที่
ให้บริการเป็นแบบองค์รวม มีทีมสหวิชาชีพในการให้บริการ นอกจากนี้ยังให้การดูแลเมื่อเกิดความเจ็บป่วยทางด้าน
ร่างกายทั่วไปและภาวะฉุกเฉิน เช่น ไข้สูง ชัก การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ รวมถึงการให้การดูแลภาวะฉุกเฉินทางจิต
เวช ในปี 2561 ที่ผ่านมาพบอุบัติการณ์ทั้งแผนกผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ดังนี้ ภาวะชักที่ต้องส่งตัวไปรักษาต่อพบ 4
ราย การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุที่ต้องส่งตัวไปรักษาต่อมี 1 ราย และยังไม่พบอุบ )ข้อเท้าแพลง)ัติการณ์ภาวะหยุด
หายใจในผู้ที่มารับบริการ ส่วนอุบัติการณ์โรคติดเชื้อที่พบในแผนกผู้ป่วยใน ร้อยละการป่วยด้วยโรคติดเชื้อที่สามารถ
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ป้องกันได้ พบร้อยละ ) 5.57เป้าหมาย )01ร้อยละ≥อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล ไม่เกินวันนอน พบ 0111/0
และไม่พบอุบัติการณ์กา 1.51 ร้อยละรระบาดของโรคติดเชื้อที่พบบ่อย โรค ได้แก่ มือเท้าปาก ไข้หวัดใหญ่ ตา 2
แดง หัด สุกใสและโรคติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารและลาไส้
การดูแลเด็ก ที่มีอ าการดังกล่าวจะต้องมีความรู้และทั กษะในการประเมิน คัดกรอง ป้องกั นให้การ
ช่วยเหลืออย่างเหมาะสมกับปัญหา และเต็มศักยภาพ ทั้งด้านการติดเชื้อและการให้การช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินและ
การช่วยฟื้นคืนชีพ อีกทั้งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ฟื้นฟูความรู้และทักษะ จึงได้ดาเนินการจัดโครงการพัฒนา
ศัก ยภาพบุ ค ลากรขึ้น ทุ ก ปี ให้ แ ก่ บุ ค ลากรในที ม สหวิ ช าชี พ ประกอบด้ว ย แพทย์ ทั น ตแพทย์ พยาบาล นั ก
กิจกรรมบาบัด นักกายภาพบาบัด นักแก้ไขการพูด นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ ดนตรีบาบัด แพทย์แผนไทย
และนักวิชาการศึกษาพิเศษ รวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกระดับทุกสายงานที่เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์
เพื่อให้บุคลากรของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ มีความรู้และทักษะในการป้องกันและควบคุม
การติดเชื้อ
ผลกำรดำเนินโครงกำร / และผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรดำเนินงำน (ควรแสดงอยู่ในรูปของจานวน หรือร้อยละ)
เชิงปริมำณ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจานวน 2 รุ่น ช่วงเช้า และช่วงบ่าย มีผเู้ ข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ
จานวน 022 คน
เชิงคุณภำพ
- ร้อยละ 90.8 ของผู้เข้ารับการอบรมมีคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมิน ในด้านความรู้และทักษะใน
การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ) โดยการวัดจากทักษะการคัดแยกขยะ และการล้างมือ )
- จากการประเมินความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 72 เจ้าหน้ามีความพึงพอใจมากในการอบรม
ครั้งนี้
กำรวิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำน (โครงการเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่ สามารถนาผลลัพธ์ของโครงการมาใช้
ประโยชน์อะไรบ้าง)
จากการดาเนินงานโครงการได้ ดาเนินการตามแผน และ เจ้าหน้าทีม่ ีความรู้ในการป้องกันและควบคุม
โรคและสามารถ นาความรู้ที่ได้นามาปฏิบัติ แก่ตนเอง ครอบครัวและผู้ป่วยได้
งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินโครงกำร 35,480 บำท
( ใช้งบส่วนที่เหลือจากการจัดกิจกรรมที่ 2.2 การช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินและการช่วยฟื้นคืนชีพ )CPR)
ปัญหำและอุปสรรค (สิ่งที่ทาให้โครงการ/กิจกรรมไม่ประสบผลสาเร็จตามเป้าหมาย)
ช่วงที่เวลาที่กาหนดการอบรม มีการเลือ่ นกาหนดการ เนื่องจากวิทยากรไม่ว่าง ทาให้การดาเนินงาน
ล่าช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้
ข้อเสนอแนะ หรือแนวทำงกำรแก้ไข (แนวทางการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมในปีต่อไป)
- มีผเู้ ข้ารับการอบรมมากกว่าเป้าหมายที่กาหนด ปีต่อไปได้มีการวางแผนจัดสรรงบประมาณทีเ่ พิ่มขึ้นกว่าเดิม
กำรวำงแผนกำรดำเนินงำนต่อไป (แผนการดาเนินงานขั้นต่อไป หรือในปีงบประมาณถัดไป)
ปี 2563 มีการจัดการอบรม Update ความรู้ด้านการป้องกันและแพร่กระจายเชื้อ
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12.ภำพกิจกรรมประกอบกำรดำเนินโครงกำร

3. ชื่อโครงกำร โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร กิจกรรมที่ 2.2 กำรช่วยเหลือผู้ป่วยในภำวะฉุกเฉินและกำร
ช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ งานการพยาบาลผู้ป่วยใน และคณะกรรมการทีมนาทางคลินิก (PCT)
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญ
การช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินและการช่วยฟื้นคืนชีพเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีภาวะคุกคามต่อ
ชีวิตและคุณภาพชีวิต จาเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที การช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นในคนหัวใจหยุดเต้น หรือ
คนที่หยุดหายใจกะทันหัน จากระบบไหลเวียนเลือดและระบบหายใจล้มเหลว ประกอบด้วย การกดหน้าอก การ
เปิดทางเดิ นหายใจ และการช่วยหายใจ โดยไม่ ใ ช้ยาและอุป กรณ์น อกเหนือจากอุป กรณ์ป้อ งกั น และการใช้
เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันไม่ให้มีการขาดเลือดและออกซิเจนไปเลี้ยงส่วน
สาคัญของร่างกาย โดยเฉพาะที่หัวใจและสมอง บุคลากรทางการแพทย์ส่วนใหญ่จะต้องสามารถให้การช่วยเหลือ
ผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินและการช่วยฟื้นคืนชีพได้ทั้งในโรงพยาบาลและนอกโรงพยาบาล
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เป็นหน่วยงานที่ให้การดูแลเด็กและผู้ปกครองที่มารับบริการทั้ง
แผนกผู้ป่วยนอก และแผนกผู้ป่วยใน กิจ กรรมบริการที่จัดให้เป็นแบบองค์ร วม มี ทีมสหวิชาชีพในการให้บริการ
นอกจากการดูแลด้านการส่งเสริมพั ฒ นาการและการปรับ พฤติก รรมแล้ว ยังให้ก ารดูแลเมื่ อเกิ ดความเจ็บป่วย
ทางด้านร่างกายทั่วไปและภาวะฉุกเฉินด้วย เช่น ไข้สูง ชัก การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ภาวะหยุดหายใจ รวมถึงการ
ให้การดูแลภาวะฉุกเฉินทางจิตเวช ในปี 6320 ที่ผ่านมาพบอุบัติการณ์ ภาวะชักที่ต้องส่งตัวไปรักษาต่อพบ 6 ราย
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)โรคลมชัก) การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุที่ต้องส่งตัวไปรักษาต่อมี 0 ราย )ข้อเท้าแพลง) ยังไม่พบอุบัติการณ์ภาวะหยุด
หายใจในผู้ที่มารับบริการ การดูแลเด็กที่มีอาการดังกล่าวผู้ดูแลจะต้องมีความรู้และทักษะในการประเมิน คัดกรอง
ป้องกัน ให้การช่วยเหลืออย่างเหมาะสมกับปัญหา และเต็มศักยภาพ อีกทั้งเพื่อเป็น การเตรียมความพร้อม ฟื้นฟู
ความรู้และทัก ษะในการให้ก ารช่วยเหลือในภาวะฉุก เฉินและการช่วยฟื้นคืนชีพ จึง ได้ดาเนินการจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่องการช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินและการช่วยฟื้นคืนชีพ )CPR) ให้แก่บุคลากรในทีมสหวิชาชีพและ
ผู้เกี่ยวข้องโดยจัดขึ้นทุกปี ประกอบด้วย แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล นักกิจกรรมบาบัด นักกายภาพบาบัด นัก
แก้ไขการพูด นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ ดนตรีบาบัด แพทย์แผนไทย และนักวิชาการศึกษาพิเศษ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บุคลากรของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ มีความรู้และทักษะในการให้การช่วยเหลือ
ผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน และการช่วยฟื้นคืนชีพ )CPR)
2. เพื่อให้ทุกหน่วยบริการมีความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ป่วยเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน
3. เพื่อให้ผู้ป่วยได้รบั การช่วยเหลืออย่างถูกต้องเหมาะสมเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินผลกำรดำเนินโครงกำร
/ และผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรดำเนินงำน
เชิงปริมำณ
1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะ ผ่านเกณฑ์การประเมิน คิดเป็นร้อยละ 100
2. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสาธิตย้อนกลับ ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องทุกคน คิดเป็นร้อยละ 011
เชิงคุณภำพ
1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กาหนด
2. ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมการอบรม
กำรวิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำน
โครงการเป็นไปตามแผนที่วางไว้ มีการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน
และการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ตามวันเวลาที่กาหนด แบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงเช้าและช่วงบ่าย กิจกรรมประกอบด้วย
การบรรยายให้ความรู้ และการฝึกปฏิบัติ 3 กลุ่ม ได้แก่
1.การช่วยเหลือเมื่อมีภาวะทางเดินหายใจอุดกั้น (Chocking)
2.การช่วยฟื้นคืนชีพและการช่วยหายใจ (BLS)
3.การใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจอัติโนมัติ (AED) สามารถนาผลลัพธ์ของโครงการมาใช้ประโยชน์ในการเพิ่ม
ความรู้ ทบทวนแนวทางการช่วยเหลืออย่างถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งเพิ่มความมั่นใจให้ทุกหน่วยบริการมีความพร้อม
ในการช่วยเหลือผู้ป่วยเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน
งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินโครงกำร
จานวน 54,361 บาท )สามหมื่นสี่พันห้าร้อยยีส่ ิบบาทถ้วน) )ค่าใช้จ่ายถัวจ่ายกับ IC)
ปัญหำและอุปสรรค ไม่มี
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ข้อเสนอแนะ หรือแนวทำงกำรแก้ไข
แนวทางการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมในปีต่อไป ผู้ดาเนินงาน มีความคิดเห็นว่า ควรมีการสมมติสถานการณ์
และการปฏิบัติการช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินและการช่วยฟื้นคืนชีพเพิ่ มเติม และมีความถี่ในการรจัดทบทวนบ่อยขึ้น
โดยให้ทุกแผนกมีส่วนร่วม ผู้ร่วมแผนงาน ต้องการให้มีการจัดกิจกรรมอบรมแบบต่อเนื่องและควรอบรมผู้ปกครองใน
การช่วยเหลือเบื้องต้น และได้รับการตอบรับที่ดีจากการจัดกิจกรรม โดยภาพรวมแล้วมีความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมการวางแผนการดาเนินงานต่อไป
- ดาเนินกิจกรรมต่อเนือ่ งปีละ 1 ครั้ง ในปีงบประมาณถัดไป
ภำพกิจกรรมประกอบกำรดำเนินโครงกำร
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3. ชื่อโครงกำร กิจกรรมเปดให้บริกำร PRU CP
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ อนุกรรมการพัฒนาระบบบริการและวิชาการกลุ่มโรคเด็กสมองพิการ )PRU CP)
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญ
กลุ่มโรคเด็กสมองพิการ )CP : cerebral palsy) เป็นโรคทีม่ คี วามผิดปกติของสมอง ทาให้มีปัญหาด้านการ
เคลื่อนไหว การทรงตัว การช่วยเหลือตัวเอง และปัญหาด้านอื่น ๆ ซึ่ง CP เป็นโรคทีร่ ักษาไม่หายขาด แต่ฟื้นฟูบาบัด
จนสามารถทาหน้าที่โดยรวม )Function) ได้อย่างเต็มศักยภาพของตัวเอง ผูป้ ่วย CP ที่มารับบริการส่วนใหญ่เป็น
ผู้ป่วยที่มีความรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน ต้องการบาบัดรักษาด้วยแผนการรักษารายบุคคลตามระดับความรุนแรงของ
โรคแบบองค์รวมด้วยทีมสหวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง โดยผูป้ กครองมีส่วนร่วมดูแลแบบพึ่ง พาตนเองได้ ทางทีมนาทาง
คลินิกจึงมีการจัดตัง้ คณะอนุกรรมการรายโรค และเพื่อให้การดูแลครอบคลุมผูร้ ับบริการเฉพาะโรค จึงมีการเปิด
ให้บริการคลินิกกลุ่มโรคเด็กสมองพิการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 6321 จนถึงปัจจุบัน โดยมีการพัฒนาระบบบริการและ
วิชาการควบคู่กันไป เพื่อเกิดการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ หรือต่อยอดองค์ความรู้เดิม ให้การดูแลรักษาเด็กสมองพิการ
นั้นมีผลลัพธ์ที่ดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนาแนวทางและองค์ความรู้ในการดูแลและให้บริการผู้ป่วยกลุ่มโรคเด็กสมองพิการ
- เพื่ อ ให้ ผู้ ป่ ว ยมี พั ฒ นาการดี ขึ้ น และความสามารถทางการเคลื่ อ นไหวดี ขึ้ นต่ อ เนื่ อ ง ป้ อ งกั น และลด
ภาวะแทรกซ้อนของโรค สามารถดาเนินชีวิตโดยทาหน้าที่โดยรวม ได้อย่างเต็มศักยภาพของตนเองโดยพึ่งพาผู้อื่น
น้อยที่สุด
- เพื่อให้ผู้ปกครอง/ผู้ดูแล มีทักษะในการฟื้นฟูบาบัดและดูแลสุขภาพผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อให้ชุมชน/เครือข่ายมีส่วนร่วมในการรักษา และสามารถดูแลผู้ป่วยในชุมชนแบบพึ่งพาตัวเองได้
ผลกำรดำเนินโครงกำร /และผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรดำเนินงำน) ควรแสดงอยู่ในรูปของจานวน หรือร้อยละ)
เชิงปริมำณ ) ให้ระบุเป็นข้อ ๆ )
มีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาการบริการและติดตามการดาเนินงาน 2 ครั้ง
- จานวนผู้ป่วยทีม่ ารับบริการที่ CP clinic ตุลาคม 2561 - กันยายน มีจานวน 6320 250 คน
- จานวนผู้ป่วยที่ได้รบั การรักษาแบบผู้ป่วยใน (IPD) จานวน 46 คน
- จานวนผู้ป่วยที่ได้รบั การวางแผนการจาหน่าย 8 ราย
- จานวนผู้ป่วยผู้ป่วยที่ได้รบั การเยี่ยมบ้าน 6 ราย
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เชิงคุณภำพ ( ให้ระบุเป็นข้อ ๆ )
- ดาเนินโครงการวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผลของรูป แบบการเดินผู้ป่วยสมองพิก าร ระหว่าง
โปรแกรมการบาบัดด้วยวิธีวอยต้า และการฝึกตามมาตรฐานทางกายภาพบาบัด สาหรับผู้ปกครอง
- ร่วมดาเนินงานศึกษาวิจัยเรื่อง การรักษาผูป้ ่วยเด็กสมองพิการด้วย Botulinum Toxin
(NeuronoxTM)
กำรวิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำน (โครงกำรเป็นไปตำมแผนที่วำงไว้หรือไม่ สำมำรถนำผลลัพธ์ของโครงกำรมำใช้
ประโยชน์อะไรบ้ำง)
เป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้ สามารถดาเนินกิจกรรมเปิดให้บริการ PRU CP ได้ และมีการประชุมวางแผน
นาปัญหาที่เกิดขึ้นมาวิเคราะห์หาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขเพื่อพัฒนารูปแบบของกิจกรรมในปีต่อไป
งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินโครงกำร 6,000 บำท
ปัญหำและอุปสรรค (สิ่งที่ทาให้โครงการ/กิจกรรมไม่ประสบผลสาเร็จตามเป้าหมาย)
- ปัญหาด้านสถานที่ในการทากิจกรรมกลุม่ CP Clinic ไม่พร้อม เนื่องจากสถานที่ทจี่ ัดกิจกรรมเดิม
นั้นได้ถูกเปลี่ยนไปเป็นห้องตรวจผู้ป่วยชั่วคราวจากปัญหาฝุน่ ละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ตั้งแต่เดือน
เมษายน พ.ศ.2562 จึงได้ย้ายมาจัดกิจกรรมที่ลานฟื้นฟูสมรรถภาพซึ่งมีข้อจากัดและไม่เหมาะสม
กับการจัดกิจกรรม
ข้อเสนอแนะ หรือแนวทำงกำรแก้ไข (แนวทางการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมในปีต่อไป)
- ดาเนินการจัดหาสถานที่ทากิจกรรมกลุม่ ทีเ่ หมาะสม
- กาหนดให้แต่ละสหวิชาชีพรองรับการรักษาผูป้ ่วยที่มีคิวนัดทากิจกรรมกลุม่ ในช่วงเวลาดาเนินการ
หาสถานที่
กำรวำงแผนกำรดำเนินงำนต่อไป (แผนการดาเนินงานขั้นต่อไป หรือในปีงบประมาณถัดไป)
- พัฒนาการให้บริการ CP Clinic รูปแบบ ใหม่ )One Stop Service )ที่อาคารเวชกรรมฟื้นฟู
- พัฒนาระบบส่งต่อ/ส่งกลับ ผูป้ ่วย CP ในเครือข่ายเขตบริการ
สุขภาพ
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ภำพกิจกรรมประกอบกำรดำเนินโครงกำร
กิจกรรมกลุ่ม CP Clinic

เยี่ยมบ้ำน
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6. ชื่อโครงกำร โครงกำรติดตำมพัฒนำกำรด้ำนสังคม อำรมณ์ ในเด็กออทิสติกที่ใช้กำรบำบัดแบบ
DIR/Floortime เพื่อจัดทำแนวทำงสำหรับผู้ปกครองในกำรดูแลเด็กออทิสติก ตำมแนวคิด DIR/Floortime.
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ กลุ่มงานจิตวิทยา สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญ)หน้ากระดาษ 0 มาไม่เกินสรุปความเป็น)
โรคออทิ ส ซึ ม เป็ น โรคทางจิ ต เวช เด็ ก ซึ่ ง เกิ ด จากความผิ ด ปกติ ข องพั ฒ นาการทางระบบประสาท
)neurodevelopmental disorder) โดยเด็กออทิสติกนั้นจะมีพัฒนาการไม่เหมาะสมตามวัย มีปัญหาในการรับรู้
การปรับตัวเข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อม มีปัญหาในการใช้ภาษาและสื่อสารไม่สามารถสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลอืน่
ไม่สามารถปฏิบัติกิจกรรมต่างๆหรือแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมตามวัยได้ และด้วยระดับความรุนแรงของอาการโรค
และปัญ หาหาพั ฒนาการของเด็กแต่ละคนไม่ เ หมื อนกัน ดัง นั้นจึง จ าเป็นใช้ที มงานผู้เ ชี่ยวชาญจากสหวิชาชีพที่
หลากหลาย ร่วมมือกับครอบครัวเด็กด้วยว่าจะสามารถนาวิธีการบาบัดรักษาต่างๆที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในดูแลเด็ก
ได้อย่างเหมาะสมและผู้ปกครองมีความสามารถฝึกกระตุ้นพัฒนาการเด็กได้เองที่บ้าน หากการฝึกมีความต่อเนื่อง
และสม่าเสมอเพียงพอจีงจะส่งผลทาให้เด็กมีพัฒนาการดีขึ้น
จากสถิติการบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยของกลุ่มงานจิตวิทยาปี 6326 พบว่า มีเด็กออทิสติกขอเข้ารับ
บริการบาบัดซึ่งมีจานวนมากในสัดส่วน 0 ใน 5 ของการให้บริการบาบัดทั้งหมดและมีแนวโน้มขอรับบริการเพิ่มขึ้น
อีก กลุ่มงานจิตวิทยาจึงได้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการบาบัดเด็กออทิสติก ด้วยเทคนิค DIR/Floortime ซึ่ง
ใช้เป็นแนวทางหลักในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มีปัญหาด้านอารมณ์และสังคม โดยในปีงบประมาณ 6320 ที่ผ่าน
มา มีนักจิตวิทยาที่ผ่านการอบรมและพัฒนาศักยภาพครบตามหลักเกณฑ์และได้รับ DIR/Floortime Certificate
จานวน 5 คน ประกอบกับนักจิตวิทยาส่วนใหญ่ได้ผ่านการอบรมและพัฒนาศักยภาพด้านการบาบัดดังกล่าวมาแล้ว
ทั้งสิ้น และได้บาบัดเด็กออทิสติกด้วยเทคนิคดังกล่าวรวมทั้งหมด 437 คน )กลุ่มงานจิตวิทยา, 6320) ซึ่งจากการ
ประเมินและติดตาม พบว่า เด็กส่วนใหญ่มีพัฒนาการด้านอารมณ์ สังคมที่ดีขึ้น
ดั ง นั้ น กลุ่ ม งานจิ ต วิ ท ยาจึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะพั ฒ นาแนวทางในการดู แ ลเด็ ก ออทิ ส ติ ก ตามแนวคิ ด
DIR/Floortime สาหรับผู้ปกครอง โดยการประเมินและติดตามพัฒนาการด้านสังคม อารมณ์ ในเด็กออทิสติกที่ใช้
การบาบัดแบบ DIR/Floortime ในกลุ่มตัวอย่างที่ผู้ปกครองมีทักษะและให้ความร่วมมือในการบาบัด รวมทั้ง มีการ
ติดตามความก้าวหน้ากับนักบาบัดอย่างสม่าเสมอ และเด็กออทิสติกที่อยู่ในการดูแลมีพัฒนาการด้านสังคม อารมณ์ดี
ขึ้น ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูง สุดแก่เ ด็กออทิ สติก และผู้ป กครองที่มีความสนใจในการส่งเสริม พัฒนาการด้านสังคม
อารมณ์
วัตถุประสงค์
เพื่อจัดทาแนวทางสาหรับผู้ปกครองในการดูแลเด็กออทิสติก ตามแนวคิด DIR/Floortime
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ผลกำรดำเนินโครงกำร
ลาดับ

ตัวชี้วดั

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ
.0
จานวนผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อวางแผนการ
จัดทาแนวทางในการดูแลเด็กออทิสติก
6

จานวนผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่องการบาบัด
แนวคิด DIR/Floortime โดยผู้ปกครองมีส่วนร่วม
5
จานวนผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อทบทวนและปรับปรุง
แนวทางในการดูแลเด็กออทิสติกตามแนวคิด
DIR/Floortime
ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ
0

6

5
4

เป้าหมาย

ผลลัพธ์การดาเนินงาน

20 คน
4 ครั้ง

20 คน

4 ครั้ง

แบบสัมภาษณ์แนวทางการถอดบทเรียนในการดูแล
เด็กออทิสติกตามแนวคิด DIR/Floortime สาหรับ
ผู้ปกครอง
แบบบันทึกแนวทางการถอดบทเรียนในการดูแลเด็ก
ออทิสติกตามแนวคิด DIR/Floortime สาหรับ
ผู้ปกครอง
เอกสารติดตามความก้าวหน้าและแนวทางปรับปรุง
การดูแลเด็กออทิสติกตามแนวคิด DIR/Floortime

1 ฉบับ

1 ฉบับ

1 ฉบับ

1 ฉบับ

1 ฉบับ

1 ฉบับ

แนวทางในการดูแลเด็กออทิสติกตามแนวคิด
DIR/Floortime สาหรับผูป้ กครอง

1 เรื่อง

เรื่อง

กำรวิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำน (โครงกำรเป็นไปตำมแผนที่วำงไว้หรือไม่ สำมำรถนำผลลัพธ์ของโครงกำรมำใช้
ประโยชน์อะไรบ้ำง)
โครงการดาเนินกิจกรรมได้ครบตามแผน ได้ประเมินและติดตามพัฒนาการด้านสังคม อารมณ์ ในเด็กออทิ
สติก ในกลุม่ ตัวอย่างทีผ่ ู้ปกครองใช้การบาบัดแบบ DIR/Floortime อย่างต่อเนื่อง ได้ผลลัพธ์คือ เด็กออทิสติกที่อยู่
ในการดูแลมีพัฒนาการด้านสังคม อารมณ์ดีขึ้น ประกอบกับจากทางการถอดบทเรียนของผูป้ กครองในการดูแลเด็ก
ออทิสติกตามแนวคิด DIR/Floortime ได้ผลลัพธ์เป็นคู่มือแนวทางในการดูแลเด็กออทิสติกตามแนวคิด
DIR/Floortime สาหรับผู้ปกครอง ใช้สาหรับการดูแลเด็กออทิสติกที่บ้านและติดตามความก้าวหน้าการบาบัดเด็กให้
มีประสิทธิภาพให้สูงสุด ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการผู้ป่วยกลุ่มยากซับซ้อน และการวางแผน
ระบบให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินโครงกำร89,111
บาท )เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
ปัญหำและอุปสรรค (สิ่งที่ทาให้โครงการ/กิจกรรมไม่ประสบผลสาเร็จตามเป้าหมาย)
ความพร้อมของคณะทางานทาให้มีการปรับเปลี่ยนระยะเวลาจัดประชุมและการอบรมเชิงปฏิบัติการ
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ข้อเสนอแนะ หรือแนวทำงกำรแก้ไข (แนวทำงกำรพัฒนำโครงกำร/กิจกรรมในปีต่อไป)
- คณะการทางานควรมีการทบทวนประเด็นและสรุปผลการดาเนินงานในแต่ละขั้นตอนร่วมกัน จะช่วยในการ
ติดตามงานเพื่อความเรียบร้อยและดาเนินแผนต่อไป
- ควรเพิ่มช่วงเวลาของการจัดประชุม และมีกลุ่มเป้าหมายของผู้เข้าร่วมเป็นสหวิชาชีพและกลุ่มผู้ปกครองที่
หลากหลายจะมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรูท้ ี่มากขึ้น
กำรวำงแผนกำรดำเนินงำนต่อไป )แผนการดาเนินงานขั้นต่อไป หรือในปีงบประมาณถัดไป)
ทางกลุ่มงานจิตวิทยามีแผนการดาเนินการวิจัยเพื่อศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลแนวทางสาหรับ
ผู้ปกครองในการดูแลเด็กออทิสติกตามแนวคิด DIR/Floortime ในหอผู้ป่วยใน สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
ในปีงบประมาณ 6325
6. ชื่อโครงกำร โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารการพัฒนาระบบการให้บริการของสหวิชาชีพด้วยแนวคิด LEAN
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ทีมนาทางคลินกิ
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญ
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ให้บริการจิตเวชเด็กและวัยรุ่นและพัฒนาการล่าช้าในระดับตติย
ภูมิขั้นสูง และบริการในเขตสุขภาพที่0,6และ5 มีผู้รับบริการเพิ่มขึ้นทุกปี และเพื่อ ให้บริการมีคุณภาพ เป็นประโยชน์
และเป็นที่พึง พอใจของผู้รับบริการ ทีมนาทางคลินิก )PCT) ได้ท าการปรับระบบ )Re-design) โดยยึดผู้ป่วยเป็น
ศูนย์กลาง )Patient Center) ภายใต้การให้บริการอย่างมีคุณค่า )Value based Approach) ทาให้เกิดระบบบูรณา
การบริก ารและวิชาการดูแลผู้ ป่วย )Practice Research Unit ) ในโรคที่ ส าคัญ ของสถาบันพัฒ นาการเด็ก ราช
นครินทร์ขึ้น เพื่อให้บริการที่ตอบสนองความต้องการด้านคลินิกอย่างเหมาะสม แต่ด้วยจานวนผู้รับบริการที่เพิ่มขึ้น
ประกอบกับมีขั้นตอนการให้บริการที่หลากหลาย ทาให้ผู้รับบริการรอนาน หรือบุคลากรต้องใช้เวลากับบางขั้นตอน
มาก ทาให้เกิดความสูญเสียเวลาหรือทรัพยากรในการให้บริการ ทีมนาทางคลินิกเห็นความสาคัญของการลดขั้นตอน
การทางานด้วยแนวคิด LEAN ซึ่งเน้นการเปลี่ยนจาก ความสูญเปล่า )waste) ไปสู่ คุณค่า )value) ในมุมมองของ
ผู้รับผลงาน และมีก ารปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างไม่รู้จ บ ซึ่งมุ่งหวังว่า จะทาให้บริก ารของสถาบันฯมีคุณค่าต่อ
ผู้รับบริการยิ่งขึ้น จึงได้จัดทาโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการให้บริการสหวิชาชีพด้วยแนวคิด LEAN
เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกั บแนวคิด LEAN และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการให้บ ริการใน
หน่วยงาน และพัฒนาระบบการให้บริการภาพรวมของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาระบบบริการภายในสถาบันฯให้มีขึ้นตอนทีก่ ระชับ ลดขั้นตอนหรือระยะเวลาในการ
ให้บริการที่ไม่เป็นประโยชน์ และสามารถเพิ่มการให้บริการที่มีคุณค่ากับผูร้ ับบริการ
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ผลกำรดำเนินโครงกำร / และผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรดาเนินงาน )ควรแสดงอยู่ในรูปของจานวน หรือร้อยละ)
เชิงปริมาณ ) ให้ระบุเป็นข้อ ๆ )
- ดาเนินการกิจกรรมที่ 0 จัดอบรม ได้รบั ความรู้เกี่ยวกับแนวคิด LEAN สหวิชาขีพ 0 ครั้ง
เชิงคุณภาพ ) ให้ระบุเป็นข้อ ๆ )
0. วิเคราะห์ขั้นตอนการบริการระบบบริการผูป้ ่วยนอก และขั้นตอนการรับยาเดิม พร้อมทั้งได้แนวทาง
ขั้นตอนการปฏิบัตสิ าหรับรับยาเดิม
6. วิเคราะห์ขั้นตอนการให้คิวนัดจุดนัดกลางมีความซับซ้อน และใช้เวลานาน ระบบเก่า ไม่รองรับความ
ต้องการปัจจุบัน ข้อสรุป คือขอหารือผู้บริหารเพื่อขออนุมัตพิ ัฒนาโปรแกรมนัดใหม่ ได้รับการอนุมัติแล้ว อยู่ระหว่าง
ดาเนินการพัฒนาโปรแกรม
5. วิเคราะห์ขั้นตอนการให้คิวฝึกสหวิชาชีพสาหรับผูร้ ับบริการแบบผู้ป่วยใน สรุปคือขอปรับระบบนัดจาก
เดิมสหวิชาชีพไปให้คิวที่ผปู้ ่วยในทุกวันพุธสาหรับผู้ป่วยประจา และวันศุกร์สาหรับผู้ป่วยทีม่ าตามนัด เป็นให้คิว
ออนไลน์ ซึ่งอยูร่ ะหว่างพัฒนาโปรแกรมการให้คิวนัด
กำรวิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำน (โครงกำรเป็นไปตำมแผนที่วำงไว้หรือไม่ สำมำรถนำผลลัพธ์ของโครงกำรมำใช้
ประโยชน์อะไรบ้ำง)
การดาเนินการกิจกรรมที่ 0 จัดอบรม ได้รับความรูเ้ กี่ยวกับแนวคิด LEAN แก่สหวิชาชีพ แต่ได้มีการปรับกิจกรรมที่
0.6 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อวิเคราะห์ และลดขึน้ ตอนระบบงานภายในหน่วยงานย่อย จานวน 7,231
บาท และกิจกรรมที่ 6 ประชุมติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานการลดขั้นตอนการให้บริการสาหรับสหวิชาชีพ
จานวน 3,111 บาท มีความจาเป็นต้องระงับ เนือ่ งจากมีอบุ ัติการณ์ ผูร้ ับบริการจิตเวชเด็กและวัยรุ่นที่มพี ฤติกรรม
ก้าวร้าว และมีความเสี่ยงในการเกิดความรุนแรงบ่อยขึ้น และบุคคลากรส่วนใหญ่ขาดความมั่นใจในการให้บริการ
จึงปรับกิจกรรมและจัดสรรงบให้ PRU MOOD ไปใช้ในการจัดอบรมโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวช
ฉุกเฉินแก่สหวิชาชีพและผูเ้ กี่ยวข้อง งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินโครงการ 51,111 บาท ใช้จริง รวม 02,531
บาท
ปัญหำและอุปสรรค (สิ่งที่ทำให้โครงกำร/กิจกรรมไม่ประสบผลสำเร็จตำมเป้ำหมำย)
0. บุคลากรยังขาดความเข้าใจยังเห็นว่ าขั้นตอนที่ปฏิบัติอยู่สาคัญและต้องทา และไม่เกิดการลดขั้นตอนใน
หน่วยงานย่อยของตนเอง
6.ผู้เกี่ยวข้องระดับที่ตัดสินใจได้ไม่เข้าอบรม กิจกรรมที่วางแผนลดขั้นตอนระบบการให้บริการระบบใหญ่
ที่เกี่ยวข้องหลายแผนก มีการคิดวิเคราะห์เพื่อลดขั้นตอนระหว่างการอบรม เมื่อนาไปเสนอเพื่อนาสู่การปฏิบัติ ไม่
สามารถดาเนินการได้
ข้อเสนอแนะ หรือแนวทำงกำรแก้ไข (แนวทำงกำรพัฒนำโครงกำร/กิจกรรมในปีต่อไป)
กาหนดเป็นนโยบายและตัวชี้วัดสาคัญของสถาบันฯ
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กำรวำงแผนกำรดำเนินงำนต่อไป (แผนกำรดำเนินงำนขั้นต่อไป หรือในปีงบประมำณถัดไป)
กาหนดเป็นนโยบายและตัวชี้วัดสาคัญของสถาบันฯ และนามาคิดในการประเมินผลการปฏิบัตงิ านด้วย
7. ชื่อโครงกำร โครงกำรฝึกทักษะผู้ดูแลเด็กที่มีควำมบกพร่องด้ำนกำรสื่อสำรซ้ำซ้อนในกำรใช้กำรสื่อสำรทำงเลือก
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
ควำมเป็นมำและ
ควำมสำคัญ
เด็กที่มีความต้องการทางการสือ่ สารที่ซบั ซ้อน คือ เด็กที่มีคาพูดน้อยหรือไม่มีคาพูด ซึ่งอาจเกิดได้จาก
หลายสาเหตุ ได้แก่ ทางด้านร่างกาย ทางระบบประสาทรับความรู้สึก ทางสติปญ
ั ญาและสภาพแวดล้อม และเป็น
สาเหตุให้เกิดข้อจากัดในการเข้าร่วมสนทนาสื่อสารทางสังคม ซึ่งเด็กเหล่านี้ควรได้รบั การส่งเสริมใช้การสื่อสาร
ทางเลือกแบบชั่วคราวหรือแบบถาวร )Balandin, 6116) เด็กที่มีความต้องการทางการสื่อสารที่ซบั ซ้อน เป็นเด็กซึ่งมี
ข้อจากัดทางการสื่อสารอย่างรุนแรงทีเ่ กี่ยวข้องกับภาวะทางสุขภาพ โครงสร้างและการทางานของร่างกาย กิจกรรม
และการมีส่วนร่วม รวมทั้งปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและปัจจัยส่วนบุคคล )WHO, 6110)
ในปัจจุบันมีประชากรจานวน 011 ล้านคนซึ่งคิดเป็นร้อยละ 03 ของประชากรโลกทีม่ ีความพิการ หรือ
บกพร่อง ในปี 6105 องค์การอนามัยโลก ได้สารวจประชากรในภาคพื้นทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบว่าอัตรา
ของความพิการขั้นรุนแรงสูงถึงร้อยละ 6.9 ซึ่งสูงเป็นลาดับสามของทวีปในโลก )WHO SEAR, 6105) และพบความ
พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายสูงเป็นอันดับหนึ่งในสามของประชากรในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
)WHO, 6106). กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้
รายงานสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทย ประจาเดือน มิถุนายน 6321 พบว่า มีประชากรไทยที่มีความพิการ
โดยประมาณ 0,716,111 คน โดยร้อยละ 07.67 ของประชากรที่มีความพิการ เป็นประชากรที่มีความพิการทางการ
ได้ยินและการสื่อความหมาย )กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 6321). บุคคลที่มีความพิการ
ทางการได้ยินและการสื่อความหมายนั้นจัดอยู่ในกลุม่ บุคคลที่มีความต้องการทางการสื่อสารทีซ่ ับซ้อน เมื่อบุคคลไม่
สามารถใช้การพูดเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการสื่อสารได้ตามอายุและวัฒนธรรม )Porter, G.and Kirkland,
J., 0993)
ปัญหาการใช้ภาษาและการสื่อสารในเด็กทีม่ ีความต้องการทางการสื่อสารทีซ่ ับซ้อน เป็นปัญหาทีส่ าคัญ
ที่ต้องได้รบั การฟื้นฟู ซึ่งส่งผลกระทบในการดารงชีวิตทั้งต่อตัวเด็ก ครอบครัวและสังคม เกิดการสือ่ สารที่ไม่เข้าใจกัน
หรือการสื่อสารเพียงด้านเดียวจากผูป้ กครอง หรือครู ทาให้เมื่อเด็กไม่ได้สิ่งที่ต้องการหรือสือ่ สารให้คนอื่นเข้าใจไม่ได้
มักจะมีปญ
ั หาพฤติกรรมตามมา
การสือ่ สารทางเลือก )Augmentative and Alternative
Communication : AAC) เป็นวิธีหนึง่ ของการสือ่ สาร ซึ่งมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในต่างประเทศ และมี
ผลการวิจัยที่ยืนยันได้ว่าการใช้การสือ่ สารทางเลือกสามารถพัฒนาความสามารถด้านการสื่อสารเพิ่มชึ้น )R.
Michael Barker, Sanae Akaba, Nancy C. Brady, and Kathy Thiemann-Bourque, )6104การใช้สื่อภาพ
ภาพวาด เพื่อแทนสัญลักษณ์ต่างๆในการสือ่ สารซึง่ เป็นช่องทางที่ทาให้เด็กที่มีความบกพร่องด้านการสื่อสารซ้าซ้อน
เรียนรู้ได้ดี รวมทั้งเป็นวิธีที่ง่ายและไม่ยุ่งยาก
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สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ มีพันธกิจให้ บริการด้านการส่งเสริมรักษา ฟื้นฟูด้าน
สุ ข ภาพจิ ต จิ ต เวชเด็ ก และวั ย รุ่ น ที่ มี ค วามยุ่ ง ยากซั บ ซ้ อ น รุ น แรง เรื้ อ รั ง และด้ า นพั ฒ นาการ และเป็ น
ศูนย์เ ชี่ยวชาญเฉพาะด้านเด็ก พัฒนาการล่าช้า จึงได้เ ล็งเห็นความส าคัญ ของการสื่อสารในเด็กที่ มีความต้องการ
ทางการสื่อสารที่ซับซ้อน และได้เปิดดาเนินการคลินิกการใช้การสื่อสารทางเลือกตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๐ ให้กับ
ผู้ ป่ ว ยเด็ ก ในกลุ่ ม ที่ มี ค วามต้ อ งการพิ เ ศษด้ า นการสื่ อ สารที่ ซั บ ซ้ อ น ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย โรคออทิ ส ติ ก
โรคสมองพิก าร และโรคพัฒนาการช้า และในการฝึกทักษะการสื่อสารให้เด็กที่มีความบกพร่องด้า นการสื่อสาร
ซ้าซ้อน ให้สามารถสื่อสารกับบุคคลอื่นได้เป็นสิ่งที่สาคัญและจาเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะบุคลากรสาธารณสุข ซึ่งมี
บทบาทสาคัญในการดูแล ส่งเสริมและฟื้นฟูสมรรถภาพของเด็ก รวมทั้งเป็นพี่เลี้ยงในการให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง
นาไปใช้ในการฝึกเด็กต่อที่บ้าน
ดังนั้นผู้จัดทาโครงการ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการดูแลและช่วยเหลือเด็กที่มีความบกพร่องด้านการ
สื่อสารซ้าซ้อนได้เล็งเห็นความสาคัญนี้ จึงได้จัดทาโครงการ เพื่อบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ และสามารถนาความรู้ที่
ได้ไปพัฒนานวัตกรรม และนาไปใช้ส่งเสริมพัฒนาการในคลินิก และผู้ดูแลเด็กสามารถนาไปใช้ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ที่บ้าน เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีขี้นสามารถดารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขเหมือนเด็กปกติตามศักยภาพสูงสุด
ที่เด็กจะพัฒนาได้
วัตถุประสงค์
 เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ผู้ดูแลเด็กให้มีทักษะการดูแลเด็กที่มีความบกพร่องด้านการสื่อสารซ้าซ้อน
โดยใช้การสื่อสารทางเลือก
 เพื่อพัฒนาโปรแกรมการสื่อสารทางเลือกสาหรับบุคลากรและผู้ดูแลเด็กทีม่ ีความบกพร่องด้านการสื่อสาร
ซ้าซ้อน
 เพื่อพัฒนาคลินิกต้นแบบการสือ่ สารทางเลือก AAC
ผลกำรดำเนินโครงกำร / และผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรดำเนินงำน (ควรแสดงอยู่ในรูปของจำนวน หรือร้อยละ)
เชิงปริมำณ
- ร้อยละ 71ของบุคคลากรได้รับการอบรม มีความรู้ เข้าใจ และ ทักษะ ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มี
ความบกพร่องด้านการสื่อสารซ้าซ้อนโดยการใช้การสื่อสารทางเลือก
- ร้อยละ 71ของผู้ดูแลเด็กได้รบั การอบรม มีความรู้ เข้าใจ และ ทักษะ ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กทีม่ ี
ความบกพร่องด้านการสื่อสารซ้าซ้อนโดยการใช้การสื่อสารทางเลือก
เชิงคุณภำพ
ร้อยละ 71 ของบุคลากร ผู้ดูแลเด็กสามารถนาแนวทางของการสือ่ สารทางเลือกไปใช้สง่ เสริม
พัฒนาการเด็กได้
ได้นวัตกรรมสื่อการสอนการสื่อสารทางเลือกทั้งในคลินกิ และที่บ้านสาหรับเด็กที่มีความบกพร่องด้าน
การสือ่ สารซ้าซ้อน
ร่างโปรแกรมการสือ่ สารทางเลือกสาหรับบุคลากรและผู้ดูแลเด็กที่มีความบกพร่องด้านการสื่อสาร
ซ้าซ้อน
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กำรวิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำน (โครงกำรเป็นไปตำมแผนที่วำงไว้หรือไม่ สำมำรถนำผลลัพธ์ข อง
โครงกำรมำใช้ประโยชน์อะไรบ้ำง)
- ด้านการดาเนินงานตามแผน เดิมมีการวาแผนจัดอบรมบุคลากรสหวิชาชีพและผู้ดูแลเด็กในการดูแลเด็ก
ที่มี ความบกพร่องด้านการสื่อ สารซ้าซ้อน จ านวน 2 ครั้ง ในเดือนมกราคม 2562 จานวน 15 คน งบประมาณ
20,000 บาท และในเดือนพฤษภาคม 2562 จานวน 25 คน งบประมาณ 30,000 บาท เนื่องจากวิทยากรติดภารกิจ
ไม่สามารถมาได้ในเดือนพฤษภาคม 2562 จึงดาเนินการปรับแผนมาดาเนินการจัดอบรมสหวิชาชีพและผู้ดูแลเด็กใน
การดูแลเด็กที่มีความบกพร่องด้านการสื่อสารซ้าซ้อน ในเดือนมกราคม 2562 จานวน 40 คน งบประมาณ 50,000
บาท และในส่วนการดาเนินงานจัดประชุมคณะทางานในการดาเนินการโครงการสามารถดาเนินการได้ตามแผน
- ด้านผลลัพธ์ของโครงการบุคลากรและผู้ดูแลเด็ก สามารถนาสื่อการสอนการสื่อสารทางเลือกไปใช้ส่งเสริม
พัฒนาการทั้งในคลินิกและที่บ้านได้
งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินโครงกำร 81,111 บาท )เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
ปัญหำและอุปสรรค (สิ่งที่ทาให้โครงการ)กิจกรรมไม่ประสบผลสาเร็จตามเป้าหมาย/
ไม่มี
ข้อเสนอแนะ หรือแนวทำงกำรแก้ไข (แนวทางการพัฒนาโครงการ)กิจกรรมในปีต่อไป/
ไม่มี
กำรวำงแผนกำรดำเนินงำนต่อไป)ปีงบประมาณถัดไปแผนการดาเนินงานขั้นต่อไป หรือใน)
แผนในการจัดทาโครงการพัฒนาทีมสหวิชาชีพบูรณาการการสื่อสารทางเลือกในการปฏิบัติงาน
ทางคลินิก
ภำพกิจกรรมประกอบกำรดำเนินโครงกำร
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8. ชื่อโครงกำร โครงกำรพัฒนำเทคนิคทำงกำรบำบัดผู้ป่วยพัฒนำกำรล่ำช้ำด้วยศำสตร์กำรแพทย์แผนไทย
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ งานการแพทย์แผนไทย กลุ่มงานการแพทย์ทางเลือก
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญ)หน้ากระดาษ 0 สรุปความเป็นมาไม่เกิน)
งานการแพทย์แผนไทย กลุ่มงานการแพทย์ทางเลือก สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เปิดให้บริการ
เมื่อ วันที่ 0 ตุลาคม 6337 ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย คือ การนวดและประคบสมุนไพรเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพ
ในผู้ป่วยเด็ก การนวดและประคบสมุนไพรเพื่อบาบัดรักษาโรค การอบไอน้าสมุนไพรเพื่อบาบัดรักษาโรคและส่งเสริม
สุขภาพ รวมทั้งให้บริการจ่ายยาสมุนไพรเพื่อรักษาโรคตามอาการ เป็นหน่วยงานซึ่งทาหน้าที่ให้ข้อมูล ความรู้ด้าน
การแพทย์แผนไทยในการดูแลตนเองแก่ประชาชนทั่วไป และยังเป็นหน่วยงานที่ทาการศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อ
พัฒนาองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยในการดูแล รักษา ฟื้นฟูผู้ป่วยต่อไป โดยในปี 6321 ได้มีการจัดทางานวิจัย
เรื่อง ผลของการนวดไทยต่อความเกร็งในเด็กสมองพิการ อายุ 6-2 ปี โดยผลการศึกษาพบว่า การนวดไทยแบบราช
สานักจานวน 03 ท่า สามารถลดความแข็งเกร็งของกล้ามเนื้อในผู้ป่วยเด็กสมองพิการ อายุระหว่าง 6-2 ปีได้ )ชนา
นาถ เนรัญชร และคณะ, 6321)
จากงานศึกษา รวบรวมข้อมูล งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และจากการสังเกต การทางานประจา การนวดไทย
เป็นการดูแลสุขภาพและการรักษาอาการเจ็บป่วย โดยอาศัยการสัมผัสอย่างมีหลักการ การนวดส่งผลต่อร่างกายและ
จิตใจไปพร้อมๆกัน คือ ทาให้การไหลเวียนเลือดในร่างกายดีขึ้น กล้ามเนื้อผ่อนคลาย ยืดหยุ่นได้ดี ช่วยให้การ
เคลื่อนไหวกล้ามเนื้อและข้อต่อดีขึ้น ผ่อนคลายทั้งกายและใจไปพร้อมกัน และการนวดไทยในเด็กนั้นเป็นการนาหลัก
และวิธีการนวดมาประยุกต์ใช้ในการรักษาในเด็ก เพราะการนวดไทยมีลักษณะเด่นหลายประการ ช่วยลดการเกร็ง
ของกล้ามเนื้อ ทาให้เด็กเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายได้ดีขึ้น กระตุ้นระบบไหลเวียนเลือด กระตุ้นระบบต่างๆ
ของร่างกายให้ทางานดีขึ้น เช่น ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร การขับถ่ายอุจจาระ เป็นต้น ช่วยให้เด็ก
หลับได้ง่ายและนานกว่าเดิม )ประพจน์ เภตรากาศ และคณะ, 6336)
ปัจจุบันหน่วยงานราชการที่ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยมีมากขึ้น ตามนโยบายการบริหารประเทศ
เจ้าหน้าที่ ผูป้ ฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทยเป็นผู้ทมี่ ีความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการดูแล รักษาและ ฟื้นฟู
ผู้ป่วยตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยเป็นอย่างดี แต่จะเป็นกลุ่มประชาชนทั่วไป หรือผูป้ ่วยผู้ใหญ่ แต่หน่วยงานที่ดูแล
ผู้ป่วยเด็กด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยนั้นยังไม่กว้างขวาง เพราะตามตารา หรือการอบรม การเรียนการสอน ไม่ได้
มุ่งเน้นหรือให้ฝึกปฏิบัติในผู้ป่วยเด็ก งานการแพทย์แผนไทย กลุ่มงานการแพทย์ทางเลือก สถาบันพัฒนาการเด็กราช
นครินทร์ จึงมีความสนใจจัดทาโครงร่างหลักสูตรสอนการนวดไทยในเด็ก สาหรับเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัตงิ านด้าน
แพทย์แผนไทยในหน่วยงานราชการต่างๆ หรือผู้ที่มเี อกสารรับรองว่าผ่านการอบรมการนวดไทยแบบราชสานักจาก
หน่วยงานที่ได้รบั การรับรองและมีความสนใจในเรื่องการนวดไทยในเด็ก เมื่อโครงร่างหลักสูตรเสร็จสมบูรณ์ จึงจะ
นาเข้าสู่กระบวนการขอรับรองหลักสูตรจากสภาการแพทย์แผนไทยต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาองค์ความรูก้ ารบาบัด ฟื้นฟูสมรรถภาพผูป้ ่วยพัฒนาการล่าช้าด้วยศาสตร์การแพทย์ไทย
2. เพื่อจัดทาโครงร่างหลักสูตรการสอนนวดไทยในเด็กแก่บคุ ลากรทางการแพทย์แผนไทย
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ผลกำรดำเนินโครงกำร / และผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรดำเนินงำน (ควรแสดงอยู่ในรูปของจำนวน หรือ
ร้อยละ)
เชิงปริมำณ ( ให้ระบุเป็นข้อ ๆ )
- โครงร่างหลักสูตรการสอนนวดไทยในเด็ก สาหรับบุคลากรทางการแพทย์แผนไทย
เชิงคุณภำพ ( ให้ระบุเป็นข้อ ๆ )
กำรวิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำน )โครงการเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่ สามารถนาผลลัพธ์ของโครงการมาใช้
ประโยชน์อะไรบ้าง)
โครงการพัฒนาเทคนิคทางการบาบัดผู้ป่วยพัฒนาการล่าช้าด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย เป็นโครงการที่
มีวัตถุประสงค์เพือ่ จัดทาโครงร่างหลักสูตรการสอนนวดไทยในเด็กพัฒนาการล่าช้าสาหรับบุคลากรทางการแพทย์
แผนไทย เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถให้การบาบัดฟื้นฟูผู้ป่วยทีม่ ีพัฒนาการล่าช้าได้ จากการดาเนิน
โครงการในปีงบประมาณ 6326 นี้ เป็นขั้นตอนเริม่ ต้นของการวางแผนเพื่อจัดทาหลักสูตร คือ จัดทาโครงร่าง
หลักสูตรเพื่อสอนบุคลากรทางการแพทย์แผนไทย มีการกาหนดขั้นตอนการดาเนินงานแบ่งเป็น 6 ช่วง คือจัดประชุม
เพื่อจัดทาโครงร่างหลักสูตร และจัดประชุมเพื่อสรุปความสมบูรณ์ของโครงร่างหลักสูตร ซึ่งเป็นไปตามแผนการ
ดาเนินงาน สิ้นสุดระยะเวลาดาเนินงานผลลัพธ์ของโครงการคือ โครงร่างหลักสูตรการสอนนวดไทยและการดูแล
ผู้ป่วยพัฒนาการล่าช้าด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย
ซึ่งจะนาไปต่อยอดในการจัดทาหลักสู ตรการสอนบุคลากร
ทางการแพทย์แผนไทยในการดูแลผูป้ ่วยพัฒนาการล่าช้าและขอรับรองหลักสูตรในปีงบประมาณต่อๆไป
งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินโครงกำร 25,555 บำท (สองหมื่นบำทถ้วน)
ปัญหำและอุปสรรค (สิ่งที่ทำให้โครงกำร/กิจกรรมไม่ประสบผลสำเร็จตำมเป้ำหมำย)
เนื่องจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและทีป่ รึกษาโครงการเป็นคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างจังหวัดการนัดหมาย
การกาหนดวันประชุมให้ตรงกันจึงเป็นอุปสรรคในการดาเนินงาน
ข้อเสนอแนะ หรือแนวทำงกำรแก้ไข (แนวทำงกำรพัฒนำโครงกำร/กิจกรรมในปีต่อไป)
ควรกาหนดวันประชุม และนัดหมายวันประชุมกับทุกฝ่ายล่วงหน้าอย่างน้อย 03 – 51 วัน ก่อนการ
ประชุม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมวางแผนจัดการตารางงาน รวมถึงคณะทางานจะได้มเี วลาในการวางแผนสารอง หาก
ผู้เข้าร่วมไม่สามารถมาตามกาหนดวันได้ หากเลื่อนเข้าหรือออกจะได้มเี วลาในการเตรียมตัว
กำรวำงแผนกำรดำเนินงำนต่อไป
- จัดทาเอกสารประกอบการสอนสาหรับหลักสูตร
- จัดเตรียมโครงสร้างและเอกสารประกอบหลักสูตรเพื่อขอรับรองหลักสูตร
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ภำพกิจกรรมประกอบกำรดำเนินโครงกำร

9. ชื่อโครงกำร โครงกำรส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กออทิสติกด้วยทีช (TEACCH)
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ และงานการพยาบาลประเมิน กระตุ้นพัฒนาการและห้องสมุด
ของเล่น สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญ)หน้ากระดาษ 0 สรุปความเป็นมาไม่เกิน)
เป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 06 ระบุให้คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย
มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน ที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถ ในการปรับตัวได้
อย่างรูเ้ ท่าทันสถานการณ์มีความรับผิดชอบ และทาประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกาย และใจที่ดีมีความเจริญงอก
งามทางจิตวิญญาณ ซึ่งหากเกิดการพัฒนาดังกล่าวได้นั้นจาเป็นต้องมีการพัฒนาด้านการศึกษา ซึ่งพระราชบัญญัติ
การศึกษา ๒๕๔๒ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม )ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ )ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้ระบุสิทธิและหน้าที่
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ทางการศึกษา มาตรา ๑๐ การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่าสิบสองปีทรี่ ัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษาสาหรับบุคคลซึง่ มี
ความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือ
ทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึง่ ตนเองได้ หรือไม่มผี ดู้ ูแลหรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและ
โอกาสได้รบั การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ การศึกษาสาหรับคนพิการในวรรคสอง ให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความ
พิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รบั สิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลือ
อื่นใดทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวงการจัดการศึกษาสาหรับบุคคลซึ่งมี ความ
สามารถพิเศษ ต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสมโดย คานึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น ดังนั้นรัฐบาลได้ให้
ความสาคัญของการพัฒนาคนโดยเฉพาะเด็กที่มีความต้องการพิเศษให้มีการพัฒนาทางด้านการศึกษาจากการ
วิเคราะห์ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
พ.ศ.2550 ได้วิเคราะห์แนวโน้ม
คนพิการไทยในปีพ .ศ.2564 ไว้ว่า ประชากรไทยจะมีจานวน 73.08 ล้านคน ซึ่งจะมีคนพิการจานวนประมาณ
2,196,482 คน โดยคาดการณ์ว่าจะมีคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมประมาณ 166,425 คน ซึ่งจากสถิติข้อมูลคน
พิการทีม่ ีบัตรประจาตัวคนพิการ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558 พบว่า ความพิการทางออทิสติกจานวน 7,392 คน
จากข้อมูลของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ในปี 6321 )ข้อมูลเดือน สิงหาคม 6321) พบว่า จานวน
เด็กออทิสติกที่มารับบริการสถาบันมีจานวนทั้งหมด 06,215 ราย ซึ่งเมื่อพิจารณาจากสถิติพบว่า มีแนวโน้มมากขึ้น
ทุกปีซึ่งเราจะพบปัญหาด้านการสื่อความหมายในเด็กกลุ่มนี้ ทาให้เกิดความยากลาบากในการสื่อสารและการเรียนรู้
ตลอดจนอาจพบพฤติกรรมในเด็กกลุ่มนี้ด้วย
สถาบันจึงได้ตระหนักถึงความสาคัญในการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กออทิสติก ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มที่มีจานวนมาก
เมื่ อเทียบกั บโรคอื่นๆ ปัจ จุบัน การพั ฒนาองค์ความรู้และแนวทางการดูแลเด็กกลุ่ม นี้ พบว่ายัง มีน้อย สถาบัน
พัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ได้มีการจัดทาโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติกด้วยทีช เพื่อพัฒ นาองค์ความรู้ให้
บุคลากรให้สามารถนาไปฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กออทิสติกต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สหวิชาชีพมีความรู้ในการใช้โปรแกรมพัฒนาทักษะการดารงชีวิตประจาวันของเด็กออทิสติก
2. เพื่อให้นกั วิชาการศึกษาพิเศษมีทกั ษะในการนาโปรแกรมทีช ไปสู่การปฏิบัติ
ผลกำรดำเนินโครงกำร / และผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรดำเนินงำน (ควรแสดงอยู่ในรูปของจำนวน หรือร้อยละ)
กิจกรรมที่ 1 อบรมพัฒนาทักษะการดารงชีวิตประจาวันของเด็กออทิสติกด้วยหลักการ TEACCH ให้แก่
สหวิชาชีพ
เชิงปริมำณ ( ให้ระบุเป็นข้อ ๆ )
มีสหวิชาชีพประกอบด้วย พยาบาล นักจิตวิทยา นักกิจกรรมบาบัด นักวิชาการศึกษาพิเศษ เข้าร่วมอบรม
จานวน 03 คน
เชิงคุณภำพ ( ให้ระบุเป็นข้อ ๆ )
ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวคิดการบาบัดรักษาด้วย TEACCH
ก่อนการอบรม ร้อยละ 20.77 หลังการอบรม ร้อยละ 71.25
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กำรวิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำน (โครงกำรเป็นไปตำมแผนที่วำงไว้หรือไม่ สำมำรถนำผลลัพธ์ของ
โครงกำรมำใช้ประโยชน์อะไรบ้ำง)
ได้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการฝึกสาหรับเด็กออทิสติกในสถาบันฯ
โครงการดาเนินการเป็นไปตามแผนงบประมาณทุกกิจกรรม
งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินโครงกำร 56,555 บำท กิจกรรมที่ 1 จำนวน 21,555 บำท
ปัญหำและอุปสรรค (สิ่งที่ทำให้โครงกำร/กิจกรรมไม่ประสบผลสำเร็จตำมเป้ำหมำย)
ไม่มี
ข้อเสนอแนะ หรือแนวทำงกำรแก้ไข (แนวทำงกำรพัฒนำโครงกำร/กิจกรรมในปีต่อไป)
ไม่มี
กำรวำงแผนกำรดำเนินงำนต่อไป (แผนกำรดำเนินงำนขั้นต่อไป หรือในปีงบประมำณถัดไป)
กิจกรรมที่ 1 วำงแผนจัดอบรมให้แก่ผู้ปกครองเด็กออทิสติกในปี 2563
ภำพกิจกรรมประกอบกำรดำเนินโครงกำร (ถ้ำมี)
กิจกรรมที่ 1

10. ชื่อโครงกำร

โครงกำรพัฒนำศูนย์นิวโรฟีดแบค )neurofeedback center) เป็นแหล่งบริกำรเด็ก
พัฒนำกำรล่ำช้ำและจิตเวช

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ งานนิวโรฟีดแบค )neurofeedback, NFB) กลุ่มงานแพทย์ทางเลือกและผสมผสาน
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญ (สรุปควำมเป็นมำไม่เกิน 1 หน้ำกระดำษ)
การบาบัดด้วย Neurofeedback เป็นการปรับการทางานของสมองโดยใช้ข้อมูลคลื่นสมองเมื่อทาซ้าๆ จะ
เป็นการสร้างเงื่อนไขให้สมองปรับตัวไปสู่การทางานที่ ดีขึ้นสมองที่ทางานในสภาวะที่มีความตื่นตัวต่างกันจะเกิ ด
คุณลักษณะคลื่นสมองที่ ต่างกั นมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาซึ่ง เป็นผลมาจากการท างานภายในสัมพันธ์กับโลก
ภายนอกผ่านประสาทสัมผัสต่างๆ โดยประจุไฟฟ้าจากสมองเกิดขึ้นจากใยประสาทที่สร้างกระแสไฟฟ้าโดยถ่ายเท
โปรตีนของเยื่อหุ้มเซลที่จะส่งประจุไฟฟ้าระหว่างเยื่อหุ้มเซลมีการแลกเปลี่ยนประจุไฟฟ้า ประจุไฟฟ้าที่เหมือนกันจะ
มีแรงผลักออกมาจากเส้นใยประสาทต่อ ๆ กัน ทาให้เกิดเป็นคลื่น เมื่อคลื่นเหล่านี้เดินทางไปถึง electrode บน
ศีรษะจะทาการผลักหรือดึงประจุ )electron) บนโลหะของ electrode ทาให้เกิดความต่างศักย์และสามารถบันทึก
ค่าได้ในช่วงเวลาหนึ่งของข้อมูลของคลื่นสมอง ที่ได้จะถูกนาเสนอในรูปแบบของวิดีโอเกมความสาเร็จของเกมเป็น
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การเพิ่มขึ้นของคลื่นสมองที่ต้องการ และยับยั้งคลื่นสมองที่ไม่ต้องการสมองจะเป็นผู้เล่นเกมผ่านโปรแกรมเมื่อสมอง
บรรลุเป้าหมายที่ต้องการฝึก เกิดการเรียนรู้และปรับการทางานได้ด้วยตัวเอง สมองที่สามารถปรับตัวได้ดีจะสามารถ
ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งการปรับการทางานจะกระทาในตาแหน่งของสมองส่วนที่ทาหน้าที่นั้นๆ
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ได้เล็งความสาคัญในงานทางด้านการฝึกสมองด้วยเทคนิค NFB จึงได้
เปิดคลินิกนาร่องและให้บริการ neurofeedback ต่อเด็กพัฒนาการล่าช้าในเดือนตุลาคม 2559 นับถึงปัจจุบันเปิด
บริการได้ระยะเวลา 2 ปี 9 เดือน โดยศูนย์นี้ถือได้ว่าเป็นการให้บริการแห่งแรกในกรมสุขภาพจิตเพื่อช่วยในการฝึก
สมองและควบคุมระดับของคลื่นสมองที่มีความผิดปกติไป )Training the brain to function) และถือได้ว่าเป็น
เทคนิคแพทย์ทางเลือกและผสมผสานที่ ช่วยสนับสนุนส่ง เสริมศักยภาพทางด้านสมองได้สูง กรณีคนปกติ )peak
performance) เหมื อนกั บการฝึก ฝนร่างกายซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการฝึกฝนสมอง )brain training exercises) แต่
ข้อจากัดที่พบคือ
หน่วยบริการมีเครื่องมีที่ทันสมัยที่ได้รับบริจาคมาจาก สิงค์โปรและอเมริกา แต่ขาดแคลนบุคลากรทดแทน
หรือแพทย์ทางระบบประสาทโดยตรง )Neuromed) และยังขาดแนวทางในการประเมินด้วยเครื่องมือ qeeg ที่เห็น
ลักษณะของความผิดปกติบนกลีบสมองที่ชัดเจนก่อนการคัดเลือก protocol เพื่อการฝึกฝน ปัจจุบันการคัดเลือกอิง
ตามอาการทางคลินิกและรูปแบบจากต้นแบบที่ไปฝึกอบรม ตามการวินิจฉัยหรือคนไข้ที่เข้ารับบริการที่ไม่ตอบสนอง
ต่อยาที่รักษา แต่อย่างไรก่อตามความรู้ความชานาญเชี่ยวชาญของบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านนี้มีจานวนจากัด ไม่
มีเจ้าหน้าที่ประจาที่ชัดเจน และเจ้าหน้าที่ยังชาดทักษะการใช้เครื่องมือที่ทันสมัยนี้เพราะต้องใช้ทักษะพิเศษและ
จาเป็นที่ ต้องพัฒ นาทักษะให้บุคลากรสถาบันฯและเครือข่าย ทางสถาบันฯ จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อการ
ให้บริการและปฏิบัติงานและการพัฒนาคลินิกต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์
เพิ่มพัฒนาบุคลากรและความชานาญเชี่ยวชาญแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานหรือบุคลากรกรมสุขภาพจิตทีม่ ีแผนในการ
พัฒนาคลินิกโรคทางระบบประสาทหรือคลินิก Neurofeedback ที่จะเปิดบริการต่อคนไข้ทางพัฒนาการและจิตเวช
เพื่อคุณภาพมาตรฐานการบริการ )quality of care) ต่อผู้ทมี่ ารับบริการและสามารถขยายขีดความสามารถและ
ความเชี่ยวชาญของบุคลากรต่อการบริการในอนาคตได้ในความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ผลกำรดำเนินโครงกำร / และผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรดำเนินงำน (ควรแสดงอยู่ในรูปของจำนวนหรือร้อยละ)
เชิงปริมำณ (ระบุเป็นข้อ ๆ )
จัดอบรมวันที่ 27-1, มีนาคม 2562 มีผู้ร่วมอบรมทัง้ หมดจานวน 11 ราย เป็นบุคคลภายนอกที่
สนใจและจ่างค่าลงทะเบียน 9 ราย บุคลากรสถาบันจานวน 2 ราย เก็บค่าลงทะเบียนจาบุคคลภายนอกทีส่ นใจได้
จานวน 18,000 บาท รวมงบประมาณที่ได้รับเป็น 48,000 บาท
เชิงคุณภำพ ( ให้ระบุเป็นข้อ ๆ )
เครื่องมือ QEEG เป็นเครื่องมือเฉพาะทางที่มีประสิทธิภาพมากในการช่วยทาแผนที่สมองเพื่อดูคลื่นสมองแต่
มีข้อจากัดคือ ต้องใช้ทักษะทางด้านประสาทวิทยาและการฝึกฝนความต่อเนื่องในการฝึกทักษะอย่างสูง
บุคลากรสถาบันฯ ที่ได้เข้าร่วมได้พยายามฝึกฝนร่วมกันหลังจากที่จบการอบรมเพื่อใช้เครื่องมือแต่ไม่มีความ
ต่อเนื่องด้วยภาระหน้าที่ในหน่วยงานประจาของตนเองและอีกประการคือเทคนิคทางประสาทวิทยาเป็นเทคนิคที่มี
ต้องใช้ทักษะอย่างสูงมากในการเข้าใจและใช้งาน )รูปที่ 0)
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รูปที 1
ผู้ร่วมอบรมได้ตอบแบบสารวจทั้ง หมด 7 ราย อายุร ะหว่าง 51-49 ปี ไม่มีคนส่งแบบส ารวจ 5รายโดย
แบ่งเป็นวิชาชีพดังรูป ที่ 0 ร้อยละ 78.3 รับผิดชอบด้านสุขภพจิต อีก ร้อยละ 06.3 รับผิดชอบด้านนิวโรพีดแบค
ภาคเอกชน เครือข่ายที่มาอบรมมาจากหน่วยงานในกรมสุขภาพจิต )สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ และ สถาบันรา
ชานุกูล ) การศึกษาพิเศษเขตแปด และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รูปที่ 1

ได้รับข้อเสนอแนะในการประชุม ดังนี้
1. ร้อยละ 100 เห็นด้วยในการพัฒนาเป็นหลักสูตรต่อไป
2. ควรวางแผนในการทาหลักสูตรในปี 2564
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และได้รับข้อเสนอแนะในการเก็บค่าลงทะเบียนและจานวนกลุ่มเป้าหมายดังนี้ )รูปที่ 6a, 6b)

Figure 2a

Figure 2a
ผู้เข้าร่วมอบรมร้อยละ 100 เห็นด้วยกับการจัดกิจกรรมการทบทวนความรู้ทกุ ปี รูปที่)3)

Figure 3
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กำรวิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำน (โครงกำรเป็นไปตำมแผนที่วำงไว้หรือไม่ สำมำรถนำผลลัพธ์ของ
โครงการมาใช้ประโยชน์อะไรบ้าง)
โครงการจัดไม่ครบจานวนครั้งของการวางแผนการอบรม เดิมวางแผนไว้จานวนสองครั้ง คือครัง้ ทีส่ องเดือน
มิถุนายนแต่ด้วยภารกิจหน้าทีป่ ระจาทาให้เลื่อนโครงการออกไปเดือนสิงหาคมแต่ และวิทยากรติดภารกิจทาให้ต้อง
ยกเลิกการจัดอบรมครั้งทีส่ องที่วางแผนงานเอาไว้
ผู้เข้าอบรมได้ฟื้นฟูความรู้ทางประสาทวิทยา แต่ทักษะทางการใช้เครื่องมือเป็นเรื่องเฉพาะที่ต้องฝึกฝนและ
ต่อเนื่องทาให้เจ้าหน้าที่ยังคงไม่ชานาญในกาใช้เครื่องมือ QEEG ซึ่งเป็นเทคโนโลยีชั้นสูง
ผู้เข้าร่วมอบรมมีเป้าหมายในการเข้าร่วมอบรม คือ ต้องการมาฟื้นฟูความรู้ด้านประสาทวิทยาด้าน QEEG
เพิ่มความรูท้ ักษะในการทาวิจัย หรือ พัฒนาการให้บริการ
สิ่งที่ยงั ไม่บรรลุเป้าหมายของผู้ร่วมอบรม คือ ที่ทางานยังไม่ได้เปิดบริการ และยังไม่มีเครือ่ งมืออาจจะขอ
ความร่วมมือทางานร่วมกันกับสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินโครงกำร...ประมำณ 39,555 บำท และคืนงบประมำณที่ได้จำกกำรลงทะเบียน
ให้กับสถำบันฯ เข้ำเงินบำรุงประมำณ จำนวน 2,555 บำท
ปัญหำและอุปสรรค (สิ่งที่ทำให้โครงกำร/กิจกรรมไม่ประสบผลสำเร็จตำมเป้ำหมำย)
 ขาดบุคลากรในการรับผิดชอบหรือทางานประจาเพื่อความต่อเนื่องในการใช้เครื่องมือระดับสูง
 ทักษะด้านประสาทวิทยาต้องหมั่นฝึกฝนและใช้ความรู้ชั้นสูงที่ซับซ้อน
 วิทยากรติดภารกิจทาให้การวางแผนเดิมที่จะจัดอบรมปีละสองครั้งเหลือเพียงหนึ่งครั้ง
ข้อเสนอแนะ หรือแนวทำงกำรแก้ไข (แนวทางการพัฒนาโครงการ)กิจกรรมในปีต่อไป/
จัดจ้างหรือ สรรหา บุคลากรและผู้ดูแลประจาในคลินกิ นิวโรฟีดแบคที่มีความรู้ความสามารถทางด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์ทสี่ ามารถเรียนรู้และฝึกการใช้เครื่องมือชั้นสูงนี้ เพื่อการใช้ประโยชน์สูงสุดเต็มประสิทธิภาพ
ของเครื่องมือที่มีอยู่
กำรวำงแผนกำรดำเนินงำนต่อไป (แผนกำรดำเนินงำนขั้นต่อไป หรือในปีงบประมำณถัดไป)
พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานและพัฒนาบุคลากรเพื่อทดแทนบุคลากรทีร่ ับผิดชอบหลักซึ่งลาออกไป
สรรหาหรือพัฒนาบุคลากรภายในสถาบันฯ ที่ทาหน้าทีป่ ระจาในหน่วยนิวโรฟีดแบค ทีม่ ีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ เพือ่ ความต่อเนื่องของการให้บริการ
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ภำพกิจกรรมประกอบกำรดำเนินโครงกำร (ถ้ำมี)

11. ชื่อโครงกำร โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรประเมินควำมคุ้มค่ำงำนวิจัยด้ำนสุขภำพจิตและจิตเวช
และด้ำนพัฒนำกำรเด็ก
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ Excellence center
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญ (สรุปความเป็นมาไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ)
ความถูกต้องและคุณภาพของงานวิจัยและเทคโนโลยีด้านสุขภาพในเชิงความคุ้มค่าทางสาธารณสุข มี
ความสาคัญต่อการตัดสินใจเชิงนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้หลักฐานทางวิชาการ ประเทศไทยเริม่ มีการ
ประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ )Health Technology Assessment [HTA] ในช่วง )10 ปีทผี่ ่านมา โดยเป็น
กระบวนการที่นาศาสตร์จากพหุสาขามาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีด้านสุขภาพอย่างเป็นระบบ โปร่งใส และปราศจาก
การมีอคติ เพือ่ ให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านสุขภาพ
ร่วมกับเหตุผลและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของผู้กาหนดนโยบาย โดยมีประเด็นทีเ่ กี่ยวข้องกับการประเมินเทคโนโลยีด้าน
สุขภาพ ได้แก่ การวิเคราะห์นโยบาย การใช้หลักฐานทางวิชาการเชิงประจักษ์ การประเมินความคุ้มค่าทาง
สาธารณสุข และการประเมินผลกระทบด้านสังคมและจริยธรรม ในบางกรณีอาจไม่ได้เป็นการประเมินประโยชน์ที่ได้
จากเทคโนโลยีกับการใช้ทรัพยากรเท่านั้น แต่มีการประเมินในประเด็นอื่นๆร่วมด้วย เช่น การประเมินผลกระทบต่อ
องค์กร ผลกระทบทางด้านสังคม หรือจริยธรรมและมนุษยธรรมที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีนั้น
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จุดเริ่ม ต้นของการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพจะคานึงถึงขอบเขตและกรอบงานวิจัย ได้แก่ (1) การ
คัดเลือกเทคโนโลยีด้านสุขภาพที่จะทาการประเมิน (2) การกาหนดคาถามงานวิจัย (3) การทบทวนข้อมูลพื้นฐาน
เกี่ยวกับโรคและเทคโนโลยีทางสุขภาพที่ต้องการประเมิน (4) การกาหนดประชากรกลุ่มเป้าหมาย (5) การคัดเลือก
เทคโนโลยีที่ใช้เ ปรียบเที ยบ และ (6) การก าหนดมุม มองของการศึกษา ส าหรับ วิธีการประเมิ นความคุ้มค่าทาง
สาธารณสุขมี 4 วิธี คือ การวิเคราะห์ต้นทุ นต่าที่สุด )cost-minimization analysis [CMA]) การวิเคราะห์ต้นทุ น
ผลได้ )cost-benefit analysis [CBA] ) การวิเคราะห์ต้นทุนประสิท ธิผล )cost-effectiveness analysis [CEA] )
และการวิเ คราะห์ต้นทุนอรรถประโยชน์ )cost-utility [CUA]) หลัง จากนั้นจะเป็นขั้นตอนการนาเสนอผลการ
ประเมิ น ความคุ้ ม ค่ า ทางสาธารณสุ ข ได้ แ ก่ อั ต ราส่ ว นต้ น ทุ น ประสิ ท ธิ ผ ลส่ ว นเพิ่ ม )incremental costeffectiveness ratio [ICER]) โดยการนาส่วนต่างของต้นทุนระหว่างเทคโนโลยีใหม่ และเทคโนโลยีเดิม หารด้วยส่วน
ต่างของของประสิทธิผลระหว่างเทคโนโลยีใหม่และเทคโนโลยี เดิม หรือการนาเสนอผลการประเมินด้วยวิธีระนาบ
ต้นทุนประสิทธิผล ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ของส่วนต่างของต้นทุนและส่วนต่างของประสิทธิผล
การมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินความคุ้มค่าคุ้มทุนนวัตกรรมและองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย
โดยใช้แนวคิดการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ จะช่วยให้นักวิจัยสามารถวางแผนเพิ่มคุณภาพของผลงานได้มาก
ขึ้น คณะกรรมการศูน ย์ ค วามเป็ น เลิ ศ )Excellence Centre) สถาบั นพั ฒ นาการเด็ ก ราชนคริ น ทร์ จึ ง จั ด ท า
“โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อประเมินความคุ้มค่าคุ้มทุนนวัตกรรมหรือองค์ค วามรู้
ด้านเด็กพัฒนาการล่าช้า ” โดยคาดว่าสหวิชาชีพที่ เข้าร่วมประชุม ฯจะมี แนวทางการประเมินความคุ้มค่าคุ้มทุ น
นวัตกรรม/องค์ความรู้ด้านเด็ก พั ฒ นาการล่าช้า และนวัตกรรม/องค์ความรู้ด้านสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นและ
ผู้ปกครองได้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเขียนโครงร่างวิจัยเกี่ยวกับการประเมินความคุ้มค่างานวิจัยด้านสุขภาพจิตและ
จิตเวช และด้านพัฒนาการเด็กได้
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีแผนดาเนินการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม เกี่ยวกับการประเมินความคุ้มค่างานวิจัยด้าน
สุขภาพจิตและจิตเวช และด้านพัฒนาการเด็ก
ผลกำรดำเนินโครงกำร / และผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรดำเนินงำน (ควรแสดงอยู่ในรูปของจำนวน หรือร้อยละ)
เชิงปริมำณ ( ให้ระบุเป็นข้อ ๆ )
- มีผู้เข้าร่วม 03 คน ครบตามระบุในโครงการ
เชิงคุณภำพ ( ให้ระบุเป็นข้อ ๆ )
หลังเสร็จสิ้นการประชุมฯ มีการพัฒนาโครงร่างการวิจัยเรือ่ ง ต้นทุน-ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขภาพจิต
ศึกษาอิงซาเทียร์โมเดลสาหรับผูป้ กครองของเด็กพิเศษเทียบกับโปรแกรมการให้ความรู้ตามมาตรฐาน
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กำรวิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำน )โครงการเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่ สามารถนาผลลัพธ์ของโครงการมาใช้
ประโยชน์อะไรบ้าง)
โครงการเป็นไปตามแผนที่วางไว้ ผู้เข้าร่วมโครงการคิดหัวข้อวิจัย และฝึกเขียนโครงร่างวิจัย และมีหัวข้อ
วิจัยอย่างน้อย 3 เรื่อง
งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินโครงกำร 30,600 บำท
ปัญหำและอุปสรรค (สิ่งที่ทาให้โครงการ/กิจกรรมไม่ประสบผลสาเร็จตามเป้าหมาย) – ไม่มี
ข้อเสนอแนะ หรือแนวทำงกำรแก้ไข (แนวทางการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมในปีต่อไป) - ไม่มี
กำรวำงแผนกำรดำเนินงำนต่อไป )แผนการดาเนินงานขั้นต่อไป หรือในปีงบประมาณถัดไป)ภาพกิจกรรม
ประกอบการดาเนินโครงการ )ถ้ามี)

12. ชื่อโครงกำร กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรชุมชนนักปฏิบัติ )Community of Practice [ COP]) ด้ำนกำร
วิจัย : กำรวิเครำะห์ข้อมูลและกำรนำเสนอตำรำงผลกำรวิจัย
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ Excellence center
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญ )สรุปความเป็นมาไม่เกิน 0 หน้ากระดาษ)
ชุม ชนนั ก ปฏิบั ติ )Community of Practice [ COP]) เป็ นการรวมตัว กั นหรื อเชื่อมโยงกั นอย่ างไม่ เ ป็ น
ทางการของบุคคล โดยมีลักษณะมีความสนใจในเรื่องเดียวกัน ต้องการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากกันและกัน มี
เป้าหมายร่วมกันที่จะพัฒนาวิธีการทางานให้ดีขึ้น มีบทบาทในการสร้างและใช้ความรู้ มีช่องทางเพื่อการไหลเวียน
ของความรู้ให้เข้าไปถึงผู้ที่ต้องการใช้ได้ง่าย และมีความร่วมมือช่วยเหลือเพื่อพัฒนาและเรียนรู้จากสมาชิกด้วยกันเอง
ชุม ชนนัก ปฏิบัติจึงมี จุดเน้นที่ก ารเรียนรู้ที่ ได้รับ จากการท างานเป็นหลัก เป็นแง่มุ มเชิง ปฏิบัติ ปัญ หาประจาวัน
เครื่องมือใหม่ๆ พัฒนาการในเรื่องงาน วิธีการทางานที่ได้ผลและไม่ได้ผล การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลทาให้เกิด
การถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ฝังลึก สร้างความรู้ และความเข้าใจได้มากกว่าการเรียนรู้ จากหนัง สือหรือการ
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ฝึกอบรมตามปกติ เป็นเครือข่ายที่ไม่เป็นทางการซึ่งมีสมาชิกจากต่างหน่วยงาน ช่วยให้องค์กรประสบความสาเร็จได้
ดีกว่าการสื่อสารตามโครงสร้างที่เป็นทางการ0, 6
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์โดยกลุ่มงานวิจัยและพัฒนาวิชาการภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศ ได้จัดตั้ง
ชุมชนนักปฏิบัติด้านการวิจัย ในปี 2561 เพื่อสนับสนุนส่งเสริมบุคลากรให้มีการเรียนรู้การทาวิจัยที่มีคุณภาพและ
สามารถบริหารโครงการวิจัยให้ประสบความส าเร็จได้ สาหรับปีงบประมาณ พ . ศ.2562 มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ในด้านการวิเคราะห์ข้อ มูล และการนาเสนอตารางผลการวิจัย เพื่อต่อยอดกิ จกรรมจากโครงการพัฒ นา
ศัก ยภาพนัก วิจัยหน้าใหม่ ในปีที่ ผ่านมา ดัง นั้นการจัดท าโครงการ “การประชุม เชิงปฏิบัติก ารชุม ชนนัก ปฏิบัติ
)Community of Practice [ COP]) ด้านการวิจัยการวิเคราะห์ข้อมูลและการนาเสนอตารางผลการวิจัย :” ครั้งนี้
คาดว่าจะเป็นประโยชน์ในการเพิ่มสมรรถนะนักวิจัยหน้าใหม่ และนักวิจัยรุ่นกลางของสถาบันพัฒนาการเด็กราช
นครินทร์ ให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและนาเสนอตารางผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ถู กต้อง นาไปสู่ความพร้อมในการ
เขียนรายงานการวิจัยและการเตรียมต้นฉบับเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ต่อไป
วัตถุประสงค์
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติขั้นพื้นฐานและสถิติที่สอดคล้องกับการตอบคาถามวิจัยในโครงการเป้าหมายได้
นาเสนอตารางผลการวิเคราะห์ข้อมูลในโครงการเป้าหมายได้ถูกต้อง
ผลกำรดำเนินโครงกำร / และผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรดำเนินงำน (ควรแสดงอยู่ในรูปของจำนวน หรือร้อยละ)
เชิงปริมำณ
มีผู้เข้าร่วม 15 คน ครบตามระบุในโครงการ
เชิงคุณภำพ
มีโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาแอปพลิเคชั่นสาหรับประเมินความเครียดผูป้ กครองของเด็กอายุไม่
เกิน 12 ปี มีโครงการ CQI 1 เรือ่ ง คือ “จากมุมมองของผูร้ ับบริการจิตสังคมบาบัด สูก่ ารพัฒนาคุณภาพบริการ
ของคลินิกส่งเสริมสุขภาพจิตในครอบครัว”
กำรวิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำน )โครงการเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่ สามารถนาผลลัพธ์ของโครงการมาใช้
ประโยชน์อะไรบ้าง)
เป็นไปตามแผนที่วางไว้
งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินโครงกำร.........04,411................................. บาท
ปัญหำและอุปสรรค (สิ่งที่ทาให้โครงการ/กิจกรรมไม่ประสบผลสาเร็จตามเป้าหมาย)
ไม่มี
ข้อเสนอแนะ หรือแนวทำงกำรแก้ไข (แนวทางการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมในปีต่อไป
กำรวำงแผนกำรดำเนินงำนต่อไป )แผนการดาเนินงานขั้นต่อไป หรือในปีงบประมาณถัดไป)
ภำพกิจกรรมประกอบกำรดำเนินโครงกำร)ถ้ามี)
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13. ชื่อโครงกำร โครงกำรพัฒนำสถำบันฯ เป็นแหล่งศกษำดูงำนและอ้ำงอิง
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ กลุ่มงานฝึกอบรมและวิเทศสัมพันธ์ กลุม่ ภารกิจพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญ
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์เป็นสถาบันวิชาการ วิจัย และพัฒนาสนับสนุนวิชาการ
ด้านสุขภาพจิต และส่งเสริมพัฒนาการเด็ก รวมทั้งให้บริการทางการแพทย์ในระดับตติยภูมิแก่เด็กพัฒนาการล่าช้าที่
มีปัญหาเกี่ยวข้องกับความพิการทางกายและสมอง ปัญหาด้านการเรียนรู้ปัญหาพฤติกรรมและสุขภาพจิต
บทบาทขอบเขตรับผิดชอบในปัจจุบันขยายให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ โดยอาศัยเครือข่ายเป็น
ผู้ปฏิบัติงานทุกๆ จังหวัด ดังนั้นบุคลากรของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ และเครือข่ายจึงมีความจาเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญ ทั้งด้านความรู้ ทักษะ การลงมือปฏิบัติจริง โดยเฉพาะบุคลากรของสถาบันพัฒนาการ
เด็กราชนครินทร์จะต้องมีความรู้จริงสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่เครือข่าย มีการพัฒนาศักยภาพไปพร้อมๆ กัน
สามารถเชื่องโยงต่อ กันได้ สถาบันพัฒนาการเด็ก ราชนครินทร์ จึงต้องเป็นหน่วยงานที่พร้อมตลอดเวลาที่จ ะให้
เครือข่ายมาศึกษาดูงาน หรือมีทีมที่จะไปถ่ายทอดความรู้แก่เครือข่ายได้ตามความเหมาะสม
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อบุคลากรของสถาบันฯ และเครือข่ายได้รับการพัฒนาความรู้
2. เพือ่ สนับสนุนการปฏิบัติงานในลักษณะทีม Work ให้มปี ระสิทธิภาพ
3. เพีอ่ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ซงึ่ กันและกัน และการแก้ปัญหา
ผลกำรดำเนินโครงกำร / และผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรดำเนินงำน
แผนภูมิแสดงจำนวนผู้เข้ำรับกำรศกษำดูงำน ณ สถำบันพัฒนำกำรเด็กรำชนครินทร์
จำแนกตำมหน่วยงำน ปีงบประมำณ 2562

จานวนคน

1000
553 (44.60%)
500

457 (36.85%)

92 (7.42%) 103 (8.31%) 35 (2.82%)

0

มหาวิทยาลัย

โรงเรียน/หน่วยงานการศึกษาอื่น ๆ

โรงพยาบาล/หน่วยงานสาธารณสุข

หน่วยงานภาครัฐ

องค์กรเอกชน
*ข้อมูล ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2562

เชิงปริมำณ
- มีผู้รบั บริการ )คณะศึกษาดูงาน) 71 ครั้ง จานวน 1,240 คน
- ร้อยละของผูร้ ับบริการมีความพึงพอใจในภาพรวมในระดับดีถึงดีมาก 97.90
- มีผู้รบั บริการ )คณะศึกษาดูงาน) 71 ครั้ง จานวน 1,240 คน
- ร้อยละของผู้รบั บริการมีความพึงพอใจในภาพรวมในระดับดีถึงดีมาก 97.90
เชิงคุณภำพ
- ผู้รับบริการ )คณะศึกษาดูงาน) ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้/ ให้ความรู้และพัฒนาองค์ความรู้ระหว่าง
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์และเครือข่าย
- ผู้รับบริการสามารถนาความรู้ ประสบการณ์ ซักถามปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาที่ได้รับจาก
การศึกษาดูงานไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการทางานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- ผู้รับบริการ )คณะศึกษาดูงาน) ได้เยี่ยมชมการดาเนินงานและการให้บริการต่าง ๆ ของสถาบันฯ
กำรวิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำน
จากผลการดาเนินงานโครงการฯ พบว่ามีผู้รับ บริก ารเข้าศึก ษาดูง าน 80 ครั้ง จ านวน 0,641 คน จ าแนกตาม
หน่วยงานได้ดังนี้ มหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 44.21%, โรงเรียน/หน่วยงานการศึกษาอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 52.73,
หน่วยงานภาครัฐ คิดเป็นร้อยละ 7.50%, โรงพยาบาลหน่วยงานสาธารณสุข คิดเป็นร้อยละ 8.46% และองค์กร
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เอกชน คิดเป็นร้อยละ 6.76% ผลสรุปการประเมินความพึงต่อใจในการเข้าศึกษาดูงาน พบว่าผู้รับบริการมีความพึง
พอใจในภาพรวมในระดับดีถึงดีมาก ร้อยละ 98.91
งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินโครงกำร 12,000 บำท
ปัญหำและอุปสรรค
วัน /เวลาในการเข้าศึกษาดูงานตามวัตถุประสงค์ของผูร้ ับบริการไม่เพียงพอต่อการเข้าศึกษา
ดูงานในบางครั้ง
ข้อเสนอแนะ หรือแนวทำงกำรแก้ไข
- ดาเนินการบริหารจัดการเรื่องระยะเวลาในการเข้าศึกษาดูงานให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น เพื่อให้ผรู้ ับบริการ
ได้รับประโยชน์สงู สุด
กำรวำงแผนกำรดำเนินงำนต่อไป ให้ความรู้แก่บุคลากรสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ และเครือข่ายโดยวิธี
การศึกษาดูงาน ให้เกิดประโยชน์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หน่วยงานต่อไป
ภำพกิจกรรมประกอบกำรดำเนินโครงกำร (ถ้ำมี)

125

14. .ชื่อโครงกำร โครงกำรพัฒนำศักยภำพสหวิชำชีพด้ำนวิชำกำร
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ กลุ่มงานฝึกอบรมและวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มภารกิจพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญ
สถาบั นพั ฒ นาการเด็ก ราชนคริ น ทร์ เ ป็ นสถาบัน วิ ชาการ วิจั ย และพัฒ นาสนั บ สนุ นวิ ชาการด้ า น
สุขภาพจิต และส่งเสริมพัฒนาการเด็ก รวมทั้งให้บริการทางการแพทย์ในระดับตติยภูมิแก่เด็กพัฒนาการล่าช้าเด็ก
พิเศษต่างๆ โดยระยะเริ่มแรกรับผิดชอบ 08 จังหวัดภาคเหนือ ต่อมาขยายเขตรับผิดชอบครอบคลุมทั่วประเทศ
ความรู้ด้านวิชาการไม่ว่าจะเป็น Explicit Knowledge หรือ Tacit Knowledge ที่อยู่กั บ คนนั้น มี ความ
จาเป็นที่ต้องพัฒนาให้ทันต่อเหตุการณ์ ต่อโลกที่ก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง โดยเฉพาะเด็กที่จะต้องเป็นพลังของ
ประเทศเด็กพิเ ศษจะต้อ งได้รับ การช่วยเหลือและอยู่ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรีและเป็นปัญหาต่อประเทศน้อยที่สุด
บุคลากรของสถาบันฯ ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญ มี ความรู้และสามารถน าความรู้ม าใช้กั บ เด็ก ได้อย่างมี ป ระสิท ธิภาพ
บุคลากรต้องมีความกระตือรือร้นในการใฝ่หาความรู้ใหม่ๆ มาแลกเปลี่ยน บรรยาย ปฏิบัติ มาสนับสนุนซึ่งกันและกัน
เวทีในการบรรยายพิเศษในหน่วยงานนั้นเป็นแรงจูงใจ กระตุ้นให้บุคลากรสถาบันฯ ได้รับความรู้และเป็นความรู้ที่
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานอย่างแท้จริงโดยผู้รู้ได้ไปศึกษาค้นคว้ามาถ่ายทอดให้ทีมของสถาบันฯ ได้ใช้ประโยชน์
ต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาความรู้ให้กบั บุคลากรของสถาบันฯ และเครือข่าย
2. เพื่อแลกเปลี่ยนความรูร้ ะหว่างบุคลากรสถาบันฯ และเครือข่าย
3. เพี่อความก้าวหน้าในวิชาการของสถาบันฯ บุคลากรและเครือข่าย
ผลกำรดำเนินโครงกำร และผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรดำเนินงำน /
เชิงปริมำณ
ตำรำงแสดงผลกำรจัดประชุมเพื่อพัฒนำศักยภำพสหวิชำชีพด้ำนวิชำกำร ปีงบประมำณ 2562
ครั้งที่
เรื่องหัวข้อ/
วิทยำกร
จำนวน
วันเวลำ /
0 ประสบการณ์จากการฝึกอบรม
1 .นางสาวเสาวลักษณ์ ลังการ์พินธ์
54 คน 10 มกราคม 2562
ณ Taoyuan Psychiatric Center นักจิตวิทยาชานาญการ
เวลา 0-06.113 11.น.
ประเทศไต้หวัน
2 .นางสาวปรีชญา พรหมมินทร์
นักเทคนิคการแพทย์ชานาญการ
3 .นางสาวภานิชา วงศ์เขียว
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
6 การพัฒนาหลักสูตรนานาชาติด้าน 1นางสาวจุฬาภรณ์ สมใจ .
12 คน 1 กุมภาพันธ์ 2562
เครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็ก
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
เวลา 08.30–16.30 น.
2ณ บัวทองนางนพวรร .
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
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3

4

Fill the gaps in current ADHD
management with MPHSODAS
การพัฒนาทักษะการสือ่ สาร
ภาษาอังกฤษ Online

5

แนวคิดเชิงปฏิบัติสาหรับการ
ปรับปรุงการใช้งาน AAC ในบริบท
ที่มีทรัพยากรจากัด
)VDO)

6

ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารวิพากษ์
หลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติ

รวม

3 นางวิศาลินี เวฬุดิตถ์
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
4นางชญานิษฐ์ อนันตวรวงศ์ .
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
5 นางสาวอัจฉรา ชมภูทัน .
นักจิตวิทยา
1. ผศณัทธร พิทยรัตน์เสถียร.นพ.
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
1. คุณเนตรนภา สอนวงค์
Key Account Manager
2. คุณปาลิดา พูลทรัพย์
Service Support Manager
บริษัท แอพลิเทค โซลูชั่น จากัด
1. Dr.Carole Zangari
นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย
)แก้ไขการพูด)
Nova Southeastern University,
USA
1 .นางสาวเสาวลักษณ์ ลังการ์พินธ์
นักจิตวิทยาชานาญการ
2 .นางวิศาลินี เวฬุดิตถ์
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
3 .นางสาวพรพิริยา อภิมหาจีรนันท์
นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย
ชานาญการ

30 คน

8 กุมภาพันธ์ 2562

20 คน

8 พฤษภาคม 2562
เวลา 03.30-14.31 น.

11 คน

21 พฤษภาคม 6362
เวลา 12 02.51-11.น.

20 คน

24-25 มิถุนายน
2562

127 คน

เชิงคุณภำพ
- บุคลากรของสถาบันฯ และเครือข่ายได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- บุคลากรและเครือข่ายได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และผลจากการแลกเปลี่ยนได้มีการพัฒนาความรู้
- บุคลากรสถาบันฯ มีความก้าวหน้าด้านวิชาการ
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กำรวิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำน
- จากผลการดาเนินงานโครงการฯ พบว่าปีงบประมาณ 2562 จัดประชุมวิชาการให้ความรู้แก่บุคลากร
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ และเครือข่าย จานวน 6 ครั้ง ผู้เข้าร่วมประชุม 127 คน
งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินโครงกำร 20,000 บำท
ปัญหำและอุปสรรค
- การจัดประชุมมีระยะเวลาจากัด
ข้อเสนอแนะ หรือแนวทำงกำรแก้ไข
-เพิ่มระยะเวลาในการจัดประชุมตามความต้องการของผู้เข้าร่วมประชุม
กำรวำงแผนกำรดำเนินงำนต่อไป
- เป้าหมายการให้ความรู้แก่บุคลากรสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ และเครือข่าย
จานวน 3 ครั้ง ครั้งละ 20 คน
-จัดประชุมวิชาการให้เป็นประจาต่อเนื่องทุกปี
ภำพกิจกรรมประกอบกำรดำเนินโครงกำร)ถ้ามี)
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14. ชื่อโครงกำร โครงกำรพัฒนำวำรสำรวิชำกำรนำนำชำติสู่ประชำคมอำเซียน
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ กลุ่มงานวารสารวิชาการนานาชาติ, กลุ่มภารกิจพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญ )สรุปความเป็นมาไม่เกิน 0 หน้ากระดาษ)
วารสารวิชาการนานาชาติด้านสุขภาพจิตและพัฒ นาการเด็ก สถาบันพัฒ นาการเด็ก ของราชนครินทร์
)International Journal of Child Development and Mental Health: CDMH) เ ป็ น ห น่ ว ย รั บ ตี พิ ม พ์ แ ล ะ
เผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพจิตและพัฒนาการเด็กที่เผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการภาษาอังกฤษ เป็นแหล่งอ้างอิง
และการศึกษาค้นคว้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับสากล ที่เป็นวารสารเฉพาะทางที่ตีพิมพ์บ ทความวิจัย
ผลงานวิชาการของของกรมสุขภาพจิตทางด้านเด็กพัฒนาการล่าช้าและจิตเวช ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานการ
จัดทาวารสารวิชาการนานาชาติของศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย โดยตีพิมพ์เผยแพร่ด้วยภาษาไทยฉบับปฐมฤกษ์เมื่อ
ปี พ.ศ.6334 ในปีถัดมากองบรรณาธิการและผู้บริหารสถาบันฯ ได้ปรับ เป็นวารสารวิชาการนานาชาติ ปรับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษฉบับที่หนึ่ง )Vol.0 No.0) เดือนเมษายน พ.ศ. 6333 วารสารรับตีพิมพ์ผลงานและ
จัดพิมพ์เผยแพร่วารสาร ปีละ 6 ฉบับ ในช่วงเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน )Issue 0) และช่วงกรกฎาคม ถึง ธันวาคม
)Issue 6) ของทุกปี
ปัจจุบันวารสารได้ผ่านการประเมินมาตรฐานในศูนย์ดัชนีวารสารไทย )Thai citation index, TCI )โดยเป็น
วารสาร International เฉพาะทางเพียงฉบับเดียวที่รับตีพิมพ์เผยแพร่ง านวิจัยวิชาการเฉพาะทางทางทางด้าน
สุขภาพจิตและพัฒนาการเด็กของกรมสุขภาพจิตในศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทยที่อยู่ในระดับ TCI ระดับที่ 1 โดยเป็น
วารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารมีทั้งหมดจานวน 853 แห่ง นอกจากนี้วารสาร
สถาบัน ฯ ยังได้พัฒนาความเชื่อมโยงโดยมีการอ้างอิงและ Index ตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดทาวารสารวิชาการ
นานาชาติของศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารเอเชีย )Asean citation index, ACI; Google Scholar และอยู่ในฐานข้อมูล
ของ DOAJ (Directory of Open Access Journals) สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ได้พัฒนาวารสารวิชาการ
นานาชาติด้านสุขภาพจิตและพัฒนาการเด็กกว่า 8 ปี เพื่อการรวบรวมและเผยแพร่ความรู้ ความคิดในรูปของการ
เสนอบทความทางวิชาการ งานวิจัย ความคิดเห็น บทวิจารณ์ และเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านสุขภาพจิตและ
พัฒนาการเด็ก อีกทั้งยังส่งเสริมสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัย รวบรวม เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในผลการ
ศึกษาวิจัยไปสู่บุคคลหรือ หน่วยงานได้อย่างกว้างขวางในระดับสากล อันจะเป็นฐานในการรองรับความเป็นเลิศ
เฉพาะทางด้านสุขภาพจิตและพัฒนาการเด็กในระดับสากลต่อไป
วัตถุประสงค์
- เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่บทความวิชาการด้านสุขภาพจิตและพัฒนาการเด็กในระดับนานาชาติ
- เพื่อ พัฒ นาวารสารวิชาการด้านสุขภาพจิตและพัฒนาการเด็ก ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ วารสารวิชาการ
นานาชาติ
- พัฒนาระบบการตีพิม พ์วารสารเพื่อเตรียมความพร้อมในการนาวารสารเข้าสู่ ACI ภายในปี 2565 และคง
คุณภาพมาตรฐาน TCI ระดับที่ 1
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ผลกำรดำเนินโครงกำร / และผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรดำเนินงำน (ควรแสดงอยู่ในรูปของจำนวนหรือร้อยละ)
เชิงปริมำณ ( ให้ระบุเป็นข้อ ๆ )
1. ปีงบประมาณพ.ศ.2562 ได้ตีพิมพ์วารสารฉบับที่ 6.2 และ 7.1 จานวนฉบับละ 180 เล่ม รวม
360 เล่ม โดยจัดส่งให้กับสมาชิกวารสารทั่วประเทศ และมีสมาชิกจ่ายเงินค่าสมาชิกรายปีทั้งหมด 19 แห่ง รายได้
จากค่าสมาชิกรวม 15,200 บาท
เชิงคุณภำพ ( ให้ระบุเป็นข้อ ๆ )
1. วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 วารสารได้รับ รองมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดทาวารสารวิชาการ
นานาชาติของศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารเอเชีย (Asean citation index, ACI)
2 วันที่ 12 เมษายน 2562 วารสารได้รับ รองมาตรฐานวารสารวิชาการให้ อยู่ในฐานข้อมู ล ของ DOAJ
(Directory of Open Access Journals)
4. มีก ารประชุม เชิง ปฏิบัติก ารเรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความอย่างไรให้ได้รับ การตีพิม พ์ในวารสาร
วิชาการนานาชาติ” หัวข้อ ทักษะความรู้เรื่องการเลือกสถิติ , ระบบการจัดการอ้างอิง )Zotero/EndNote Open
Source Reference) และการใช้ระบบ OJS ผ่านระบบ ThaiJO 2 ในวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 –
17.00 น. ณ ห้องประชุมเชียงดาว ชั้น 12 โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดน จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจานวน
32 คน แบ่งเป็นบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ 62.5 นอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ 6.3
หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ร้อยละ 6.3 สังกัดโรงเรียนและมหาวิทยาลัย ร้อยละ 12.3 และสังกัดโรงพยาบาล
ร้อยละ 12.6 อีกทั้งมีแบ่งตามประเภทวิชาชีพดังนี้ พยาบาล ร้อยละ 12.5 นักจิตวิทยา ร้อยละ 25 นักกิจกรรมบาบัด
ร้อยละ 12.5 นักสังคมสงเคราะห์ ร้อยละ 6.3 นักวิชาการสาธารณสุข ร้อยละ 6.3 และอาชีพอื่นๆ ร้อยละ 37.4 โดย
ได้รับข้อเสนอแนะในการประชุม ดังนี้
1. ควรเพิ่มเวลา จัดเวลาให้เหมาะสมหรือแบ่งเป็น 5 ช่วงต่อปี
2. ดีมาก แต่ควรเน้นเนื้อหาสาหรับผู้ปฏิบัติให้มากขึ้น การอบรมเน้นหนักไปทางบทบาทของบรรณาธิการ
3. ควรเพิ่มระยะเวลาการอบรม
4. ควรเพิ่มระยะเวลาในแต่ละหัวข้อย่อย อย่างน้อย วิชาละ .ชม 5
5. เพิ่มเนื้อหาเรื่องของการเขียนบทความให้มากกว่านี้
6. เนื้อหาเน้นหนักไปที่วิธีการส่งบทความของ Author ขั้นตอนการทางานของ Editor และ Reviewer ซึ่งเป็น
ขั้นตอนที่มีแนะนาไว้อยู่แล้ว แม้การบรรยายจะทาให้เห็นภาพและเข้าใจมากขึ้น แต่ใช้เวลามากเกินไป
7. อยากให้ทาต่อเนื่อง
8. ควรแยกหลักสูตรเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย แต่ละกลุ่ม เช่น ผู้เขียน กอง บก.
9. อบรมการฝึกเขียนบทความที่ต้องลงมือปฏิบัติหรือแจ้งในเอกสารมา
10. โรงแรมที่จัดประชุมมีทางเดินเข้าห้องพักค่อนข้างน่ากลัว และมีกลิ่นเหม็น
11. ควรเน้นเนื้อหาตามบทบาทของผู้นิพนธ์หรือผู้อ่านประเมินบทความ
12. ระยะเวลาการจัดประชุมนานเกินไป
13. การเรียนรู้ระบบ OJS ผ่าน ThaiJo ผู้เข้ารับการอบรมไม่ค่อยได้มีส่วนร่วม เนื่องจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ไม่
สามารถเปิดหรือทาตามวิทยากรได้ เพราะไม่ได้เป็นบรรณาธิการหรือผู้ประเมินบทความจริง ทาให้เข้าหน้าจอตามอาจารย์
ไม่ได้ นั่งฟังอย่างเดียว บางครั้งตามไม่ทัน
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14. ควรทาโปรแกรม Demo ให้ผู้เรียนได้ฝึกไปทีละขั้นตอน
และได้รับข้อเสนอแนะในกำรเก็บค่ำลงทะเบียนดังนี้
1.) 500 บาท ร้อยละ 40
2.) 1000 บาท ร้อยละ 50
3.) อื่นๆ ได้แก่ ไม่เก็บค่าลงทะเบียน ร้อยละ 10
กำรวิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำน (โครงกำรเป็นไปตำมแผนที่วำงไว้หรือไม่ สำมำรถนำผลลัพธ์ของโครงกำรมำใช้
ประโยชน์อะไรบ้ำง)
การได้รับรองมาตรฐานคุณภาพของวารสารซึ่งช่วยส่งเสริมให้บทความในวารสารได้รับการอ้างอิงจากนักวิชาการ
และนัก วิจัยจากต่างชาติเพิ่ ม การเข้าถึง งานวิชาการวิจัยให้ม ากขึ้น ผู้ที่ เ ขียนบทความตีพิม พ์เผยแพร่ในวารสาร
สามารถนาผลงานไปใช้อ้างอิงขอตาแหน่งทางวิชาการหรือประกอบ การสาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือ
ปริญญาเอกได้ ซึ่งปัจจัยแห่งความสาเร็จนี้) key success factors) แน่นอนว่ามาจากการประสานความร่วมมือและ
ความเข้ม แข็ง จากเครือ ข่ายกองบรรณาธิก ารของวารสารที่ ช่วยพัฒ นาวารสารทั้ ง จากในประเทศไทยและจาก
เครือข่ายที่ร่วมพัฒนาไม่ว่าจะจากมหาวิทยาลัยแพทย์หรือคณะอื่นๆที่เนื้อหาเกี่ยวข้องในนโยบายของวารสารทุกภาค
ส่วนและยังส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายนักวิชาการมากยิ่งขึ้น
1. การจัดอบรมเพือ่ เขียนบทความวิชาการจาเป็นต้องมีการทบทวนเนื้อหาบทความใหม่เพื่อให้สอดคล้องตาม
ข้อเสนอแนะ
งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินโครงกำร 062,711 บำท
ปัญหำและอุปสรรค (สิ่งที่ทำให้โครงกำร/กิจกรรมไม่ประสบผลสำเร็จตำมเป้ำหมำย)
1. ในขั้นตอนการประเมินบทความและการแก้ไขบทความมีความล่าช้า
2. ขาดบุคลากรในการช่วยตรวจไขว้ซ้าก่อนการตีพิมพ์
3. ระบบการชาระเงินผ่านทางไปรษณีย์ธนาณัติมีการตกหล่นและสูญหาย
4. บทความต้นฉบับมีจานวนไม่เพียงพอ เนือ่ งด้วยผู้นิพนธ์ขอถอดบทความออกเพื่อตีพมิ พ์ยังวารสารอื่น
จานวน 2 บทความ ในช่วงขั้นตอนของการเรียบเรียงบทความเพื่อตีพมิ พ์รปู เล่มวารสาร
ข้อเสนอแนะ หรือแนวทำงกำรแก้ไข (แนวทางการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมในปีต่อไป)
1. จัดสรรบุคลากรและผู้ดูแลในการกากับติดตามให้ตรงเวลา
2. ควบคุมคุณภาพระบบในภาพองค์รวม
3. จัดจ้างผู้ดูแลและผู้ทรงคุณวุฒิเพิม่ ในปีงบประมาณใหม่เพื่อตรวจซ้าไขว้ก่อนการตีพิมพ์
4. พัฒนาระบบและจ้างคนดูแลเพิ่มและนาข้อมูลวารสารขึ้นเชือ่ มโยงกับระบบเว็บไซต์ของฐานข้อมูล Thai
citation index center, ThaiJo
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11. กำรวำงแผนกำรดำเนินงำนต่อไป (แผนการดาเนินงานขั้นต่อไป หรือในปีงบประมาณถัดไป)
1. เป็นหน่วยงานที่มีการรับเผยแพร่ตีพมิ พ์รูปเล่มวารสารที่มคี ุณภาพตามมาตรฐาน TCI และ ACI
2. พัฒนาทักษะการปฏิบัตงิ านผ่านระบบจัดการวารสารรูปแบบออนไลน์ ThaiJo 2
3. พัฒนาระบบการอ่านประเมินซ้าก่อนการตีพิมพ์
5. ภำพกิจกรรมประกอบกำรดำเนินโครงกำร)ถ้ามี)

วารสารฉบับที่ 6.2

วารสารฉบับที่ 7.1

จานวนการ Citation ของวารสาร
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ได้รับรองมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดทา
วารสารวิชาการนานาชาติของศูนย์ดัชนีอ้างอิง
วารสารเอเชีย )Asean citation index, ACI)

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการ
เขียนบทความอย่างไรเพือ่ การ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ

ยอดเข้าชมหน้าเว็บไซต์ของวารสาร
106 Different countries have visited this site

Modified from https://www.tci-thaijo.org/index.php/cdmh/index
(Last update 26 พฤศจิกายน 2562)

สร้างความร่วมมือส่งเสริมให้
หน่วยงานไปสู่ความเป็นเลิศด้าน
พัฒนาการเด็กล่าช้า
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
พัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและ
วัยรุ่นร่วมกันระหว่าง เครือข่ายใน
ประเทศและต่างประเทศต่อเนื่อง
เป็นประจาทุกปี

15. ชื่อโครงกำร
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โครงกำรพัฒนำสถำบันฯ เป็นศูนย์ควำมร่วมมือขององค์กำรอนำมัยโลก (WHO
Collaborating Center) ในกำรเป็นแหล่งเรียนรู้ด้ำนเด็กพัฒนำกำรล่ำช้ำ

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ กลุ่มงานความร่วมมือขององค์การอนามัยโลก
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญ (สรุปความเป็นมาไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ)
องค์การอนามัยโลกเป็นหน่วยงานที่รบั ผิดชอบการประสานงานด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศเพื่ออานวย
ความช่วยเหลือประเทศต่างๆ ในการให้บริการด้านสุขภาพอนามัย ส่งเสริม และประสานงานด้านการวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์สุขภาพ และแก้ปัญหาโรคที่ยงั ไม่สามารถรักษาได้ ดังนั้นองค์การอนามัยโลกจึงแสวหาผูเ้ ชี่ยวชาญ และ
ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ด้วยการจัดตั้ง WHO Collaborating Center เพื่อช่วยให้การ
ดาเนินงานขององค์การอนามัยโลกประสบความสาเร็จตามเป้าหมาย โดย WHO Collaborating Center เป็นศูนย์
ความร่วมมือเครือข่ายระหว่างประเทศภายใต้การสนับสนุนขององค์การอนามัยโลกทัง้ นโยบาย และกลยุทธ์ในการ
ดาเนินการระดับประเทศ ระหว่างประเทศ และระดับโลก นอกจากนี้ยังสนับสนุนการพัฒนาข้อมูลข่าวสาร การ
ให้บริการ การศึกษาวิจัย และการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสุขภาพในระดับประเทศ สถาบันพัฒนาการเด็ก
ราชนครินทร์มีเป้าหมายในการเป็นองค์กรชั้นนาด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นทีม่ ีความเป็นเลิศด้านเด็กพัฒนาการ
ล่าช้าในระดับนานาชาติ มีบทบาทในการให้บริการรักษาฟืน้ ฟูในระดับตติยภูมิขั้นสูง ศึกษาวิจัยพัฒนาและถ่ายทอด
นวัตกรรม สนับสนุนการดาเนินงานส่งเสริมป้องกันรักษาฟื้นฟู รวมถึงสร้างความตระหนักและเข้าใจในปัญหา
สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นและพัฒนาการล่าช้า การพัฒนาสถาบันฯ ให้เป็นศูนย์ความร่วมมือ ขององค์การอนามัย
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โลกในการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเด็กพัฒนาการล่าช้าจึงเป็นส่วนหนึ่งทีส่ ามารถทาให้นานาชาติยอมรับในการเป็นผู้นา
ทางด้านเด็กพัฒนาการล่าช้าในระดับนานาชาติ ดังนั้นกลุ่มงานความร่วมมือขององค์การอนามัยโลก จึงเห็น
ความสาคัญในการพัฒนาสถาบันฯ ให้เป็นศูนย์ความร่วมมือขององค์การอนามัยโลก )WHO Collaborating Center)
ในการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเด็กพัฒนาการล่าช้าเพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายของสถาบันฯ ในการเป็นองค์กรชั้นนาด้าน
สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นที่มีความเป็นเลิศด้านเด็กพัฒนาการล่าช้าในระดับนานาชาติต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดทาแนวทางการเฝ้าระวัง คัดกรอง และประเมินเด็กพัฒนาการล่าช้าในระบบสาธารณสุข
2. เพือ่ จัดทาประสบการณ์การเฝ้าระวัง คัดกรอง และประเมินเด็กพัฒนาการล่าช้าในระบบสาธารณสุข
3. เพื่อพัฒนาและทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติด้านเด็กพัฒนาการล่าช้าแบบองค์รวม
4. เพื่อจัดทาประสบการณ์การใช้หลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติด้านเด็กพัฒนาการล่าช้าแบบองค์รวม
ผลกำรดำเนินโครงกำร / และผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรดำเนินงำน (ควรแสดงอยู่ในรูปของจำนวน หรือร้อยละ)
เชิงปริมำณ ( ให้ระบุเป็นข้อ ๆ )
เชิงคุณภำพ ( ให้ระบุเป็นข้อ ๆ )
1. แนวทางการเฝ้าระวัง คัดกรอง และประเมินเด็กพัฒนาการล่าช้าในระบบสาธารณสุข
2. ประสบการณ์การเฝ้าระวัง คัดกรอง และประเมินเด็กพัฒนาการล่าช้าในระบบสาธารณสุข
3. หลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติด้านเด็กพัฒนาการล่าช้าแบบองค์รวม
4. การจัดฝึกอบรมนานาชาติด้านเด็กพัฒนาการล่าช้าแบบองค์รวม
5. ประสบการณ์การใช้หลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติด้านเด็กพัฒนาการล่าช้าแบบองค์รวม
กำรวิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำนโครงการเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่ สามารถนาผ) ลลัพธ์ของโครงการมาใช้
ประโยชน์อะไรบ้าง)
มีการดาเนินงานตามแผนที่วางไว้โดยมีเอกสารสรุปของแต่ละกิจกรรม ซึ่งสามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิงทาง
วิชาการและสามารถนาผลจากการดาเนินงานมาพัฒนาปรับปรุงในการดาเนินงานครั้งต่อไปได้
งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินโครงกำร....250,000บำท ......................................
ปัญหำและอุปสรรค (สิ่งที่ทาให้โครงการ/กิจกรรมไม่ประสบผลสาเร็จตามเป้าหมาย)
1. การดาเนินงานร่วมกับหลายหน่วยงาน ทาให้การดาเนินงานล่าช้าเนื่องจากต้องรอข้อมูลของแต่ละ
หน่วยงาน รวมถึงเวลาการนัดประชุม
2. งบประมาณจากัดทาให้การดาเนินงานต้องอนุเคราะห์ความร่วมมือจากวิทยากร รวมถึงมีงบจากัดในการ
แปลเอกสารจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ห้องประชุมไม่เหมาะสมกับการจัดอบรมนานาชาติ
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ข้อเสนอแนะ หรือแนวทำงกำรแก้ไข (แนวทางการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมในปีต่อไป)
การบริหารจัดการภายใต้งบประมาณอันจากัดต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายหน่วยงานเพือ่ ขับเคลื่อนให้
งานสาเร็จ
กำรวำงแผนกำรดำเนินงำนต่อไป (แผนการดาเนินงานขั้นต่อไป หรือในปีงบประมาณถัดไป)
พัฒนาหลักสูตรการอบรมจากผลการทดลองใช้หลักสูตร และขยายเครือข่ายการอบรมไปสู่วงกว้าง
ภำพกิจกรรมประกอบกำรดำเนินโครงกำร)ถ้ามี)

16. ชื่อโครงกำร ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำหน่วยงำนสู่ควำมเป็นเลิศด้ำนเด็ก
พัฒนำกำรล่ำช้ำและกำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ ปีงบประมำณ 2562
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ กลุ่มภารกิจพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญ (สรุปความเป็นมาไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ)
ศูนย์ความเป็นเลิศและองค์กรแห่ง การเรียนรู้ของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ มี บทบาทหน้าที่
ครอบคลุมด้านการกาหนดนโยบายและเป้าหมายการดาเนินงานพัฒนาหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศด้านเด็กพัฒนาการ
ล่าช้าและองค์กรแห่งการเรียนรู้ สนับสนุนการดาเนินงานของผู้รับผิ ดชอบตัวชี้วัดที่เ กี่ยวข้อง บริห ารจัดการคลัง
ความรู้ขององค์กรให้เอื้อต่อการนาไปใช้ประโยชน์ มีการกากับติดตาม และพัฒนากิจกรรมตามแผนการดาเนินงาน
รวมทั้งประเมินผลการดาเนินงานด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายที่กาหนดเพือ่ ให้การรายงานผลการ
ดาเนินงานตามตัวชี้วัดเป็นไปตามแผน และส่งผลต่อผลผลิตที่สาคัญคือ องค์กรบรรลุเป้าหมาย “เด็กและวัยรุ่น
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มีสุขภาพจิตและพัฒนาการดี องค์กรเจริญก้าวหน้า บุคลากรมีความสุข ” และการบรรลุวิสัยทัศน์ในการเป็นองค์กร
ชั้นนาด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นที่มีความเป็นเลิศด้านเด็กพัฒนาการล่าช้าในระดับนานาชาติ
ในแต่ล ะปีง บประมาณ กรมสุขภาพจิตจะมี ก ารปรับ ปรุง ตัวชี้วัดตามคารับ รองการปฏิบัติร าชการของ
หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต มีก ารปรับปรุงกรอบการประเมินผล มีก ารพัฒนาแนวทางการดาเนินงานตาม
ตัวชี้วัดและแนวทางการติดตามประเมินผลให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ซึ่งคณะกรรมการศูนย์
ความเป็นเลิศและองค์กรแห่งการเรียนรู้ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จาเป็นต้อง วางแผนพัฒนางานและให้
การสนับสนุนการดาเนินงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้เชื่อมโยงกับแนวทางของ กรมสุขภาพจิต
ดังนั้น การจัดทา “โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานสู่ความ
เป็นเลิศด้านเด็กพัฒนาการล่าช้าและการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ปีงบประมาณ 6326 ” จึงเป็นประโยชน์ในด้าน
การทาความเข้าใจผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน การให้แนวทางการดาเนินงาน
แก่ ผู้เ กี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและต่อ เนื่อง การติดตามข้อมู ลการปฏิบัติงานให้เ ป็นปัจ จุบัน และการร่วมกั นหา
แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น ตามลาดับ
วัตถุประสงค์
-เข้าใจนโยบายและเป้าหมายการดาเนินงานพัฒนาหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศด้านเด็กพัฒนาการล่าช้าและ
องค์กรแห่งการเรียนรู้
- มีแนวทางการดาเนินงานตามตัวชี้วัดและพันธกิจทีเ่ กี่ยวข้อง
- เข้าใจแนวทางการติดตามประเมินผลการดาเนินงานในแต่ละเดือนและแต่ละไตรมาส
- เข้าใจวิธีการรายงานผลการดาเนินงานในแต่ละเดือนและแต่ละไตรมาส
- มีแนวทางการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในการดาเนินงานพัฒนาหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศด้าน
เด็กพัฒนาการล่าช้าและองค์กรแห่งการเรียนรู้
ผลกำรดำเนินโครงกำร / และผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรดำเนินงำน (ควรแสดงอยู่ในรูปของจำนวน หรือร้อยละ)
เชิงปริมำณ ( ให้ระบุเป็นข้อ ๆ )
- มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานสู่ความเป็น
เลิศด้านเด็กพัฒนาการล่าช้าและการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
- มีรายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานในประเด็นความเป็นเลิศด้านเด็กพัฒนาการล่าช้า และการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ในแต่ละเดือน และ
แต่ละไตรมาส
เชิงคุณภำพ ) ให้ระบุเป็นข้อ ๆ )
-มีรายละเอียดข้อมูลของตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการของหน่วยงานในประเด็นความเป็นเลิศ
ด้านเด็กพัฒนาการล่าช้าและการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรูอ้ ย่างถูกต้องและครบถ้วน
-มีเอกสารผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดความเป็นเลิศด้านเด็กพัฒนาการล่าช้าและการ
-เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูส้ ่งกรมสุขภาพจิตตรงตามเวลาทีก่ าหนด
-มีรายงานสรุปบทเรียนการดาเนินงานขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานสู่ความ

137

-เป็นเลิศด้านเด็กพัฒนาการล่าช้าและการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
กำรวิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำน (โครงการเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่ สามารถนาผลลัพธ์ของโครงการมาใช้
ประโยชน์อะไรบ้าง)
โครงการเป็นไปตามที่วางแผน แต่บางเดือนไม่มีการประชุมเนื่องจากไม่ครบองค์ประชุม
งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินโครงกำร 24,000 บาท )สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
กำรวำงแผนกำรดำเนินงำนต่อไป (แผนการดาเนินงานขั้นต่อไป หรือในปีงบประมาณถัดไป)
วางแผนดาเนินงานโครงการต่อเนื่องในปี พ.ศ. 6325
18. ชื่อโครงกำร กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรในกำรใช้เครื่องมือวินิจฉัยภำวะออทิสซมในระยะเริ่มแรกสำหรับ
เด็กไทย เพื่อกำรเข้ำถงบริกำร
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ศูนย์วิจัยออทิสติก
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญ (สรุปความเป็นมาไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ)
จากข้อมูลของสานักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ในจานวนประชากรของประเทศไทย ๖๕ ล้านคน มีประชากร
กลุ่มภาวะออทิสซึมประมาณ ๖ ใน ๑,๐๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๐.๖๐ ของประชากรทั้งหมด หรือประมาณ ๖๕๐,๐๐๐
คน ขณะที่การสารวจอย่างเป็นทางการของไทยในเด็กอายุ ๐-๕ ปี เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๗ พบว่ามีสัดส่วนความชุก ๑
ต่อ ๑,๐๐๐ โดยคาดว่าปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ป่วยภาวะออทิสซึมประมาณ ๓๗๐,๐๐๐ คน สาหรับในภาคเหนือ ได้
มีการจัดอันดับ ๑๐ โรคแรกในเด็ก พบว่าใน พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๔๘ ภาวะออทิสซึมพบมากเป็นอันดับหนึ่ง โดยมีผู้มา
ใช้บริการในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ จานวน ๓,๐๙๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๖๙ และปี พ.ศ. ๒๔๔๘ จานวน ๒,๘๕๕ ราย
คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๘๕ ปัจจุบันพบว่ายังมีผู้ป่วยโรคออทิสซึมไม่ได้รับการวินิจฉัย โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เนื่องจาก
ปัญหาการกระจายตัวของกุมารแพทย์และจิตแพทย์ในแต่ละพื้นที่ไม่เพียงพอและไม่สามารถเดินทางมาพบแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญในโรงพยาบาลที่มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางได้ ทาให้ขาดโอกาสในการเข้าสู่ระบบการบาบัดรักษา หรือได้รับ
การรักษาช้า
กรมสุขภาพจิตมี นโยบายในปี ๒๕๖๐- ๒๕๖๔ นโยบายที่ ๒ ด้านการพัฒนามาตรฐานของระบบบริการ
สุขภาพจิตและจิตเวชของหน่วยบริการในเขตสุขภาพ ในมิติของการพัฒ นาระบบบริการสุขภาพจิตและ จิตเวช
สาหรับเด็กและวัยรุ่นให้มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษา โดยกาหนดตัวชี้วัดระดับความสาเร็จในการ
พัฒ นาระบบบริ ก ารสุ ข ภาพจิ ต และจิ ต เวชส าหรั บ เด็ ก และวั ย รุ่ น ที่ มี คุ ณ ภาพมาตรฐานในโรงพยาบาลศู น ย์
โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
ในเครือข่ายบริการสุขภาพ ให้มีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต และเพิ่มการเข้าถึงบริ การของผู้ที่มีปญ
ั หา
สุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นที่พบบ่อย เพื่อตอบสนองต่อนโยบายดังกล่าว สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
จึง ได้พัฒ นาเครื่องมือ วินิจ ฉัยภาวะออทิ สซึมในระยะเริ่มแรกส าหรับ เด็ก ไทย ) Thai Diagnostic Autism Scale;
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TDAS) เพื่อให้ผู้ป่วยออทิ สซึมได้รั บ การวินิจฉัยที่ ถูก ต้อง แม่นยาตั้งแต่อายุยังน้อย ส่งผลดีต่อเด็ก ที่จะได้รับ การ
บาบัดรักษาตั้งแต่ร ะยะเริ่มแรก เพื่อ พยากรณ์โรคที่ดีขึ้น สามารถช่วยเหลือตนเอง และมีศัก ยภาพในการพัฒนา
ประเทศต่อไป
ดังนั้นสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ร่วมกับโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถั มภ์ จึงได้จัดทาโครงการ
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการใช้เครื่องมือวินิจฉัยภาวะออทิสซึมในระยะเริ่มแรกสาหรับเด็กไทยเพื่อการเข้าถึง
บริการ ขึ้นเพื่อให้บุคลากรในโรงพยาบาล/สถาบันของกรมสุขภาพจิตมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะ ในการใช้
เครื่องมือวินิจฉัยภาวะออทิสซึมในระยะเริ่มแรกสาหรับเด็กไทย )Thai Diagnostic Autism Scale; TDAS) รวมถึง
พัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ป่วยออทิสซึม สามารถนาไปขยายผลใช้ในโรงพยาบาลเครือข่ายในเขตสุขภาพ ซึ่งจะทาให้
เกิดระบบการวินิจฉัย บาบัดรักษาผู้ป่วยออทิสซึมอย่างครอบคลุมต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในโรงพยาบาล/สถาบันของกรมสุขภาพจิต ในการใช้เครือ่ งมือวินิจฉัยภาวะออทิ
สซึมในระยะเริม่ แรกสาหรับเด็กไทย
2. เพื่อพัฒนาระบบการวินิจฉัยภาวะออทิสซึมอย่างมีหลักฐาน ทาให้การวินิจฉัยมีความแม่นยา และรวดเร็วขึ้น
ผลกำรดำเนินโครงกำร / และผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรดำเนินงำน (ควรแสดงอยู่ในรูปของจำนวนหรือร้อยละ)
เชิงปริมำณ ( ให้ระบุเป็นข้อ ๆ )
- การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในโรงพยาบาล/สถาบันจิตเวชเด็กของกรมสุขภาพจิต ในการ
ใช้เ ครื่องมือ วินิจ ฉัยภาวะออทิ ส ซึม ในระยะเริ่ม แรกส าหรับ เด็ก ไทย เพื่อเป็นครู ก. ) Training for the trainer)
จานวน 1 ครั้ง ทั้งหมด 28 คน
- การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในโรงพยาบาล/สถาบันจิตเวชผู้ใหญ่ของกรมสุขภาพจิต ใน
การใช้เครื่องมือวินิจฉัยภาวะออทิสซึมในระยะเริ่มแรกสาหรับเด็กไทย จานวน 1 ครั้ง ทั้งหมด 52 คน
เชิงคุณภำพ )ให้ระบุเป็นข้อ ๆ )- ผูเ้ ข้ารับการอบรมสามารถใช้เครื่องมือวินจิ ฉัยภาวะออทิสซึมได้อย่างมี
มาตรฐาน ร้อยละ 91
- ร้อยละของจังหวัดทีม่ ีผปู้ ่วยออทิสติกในเขตสุขภาพที่รบั ผิดชอบเข้าถึงบริการสุขภาพจิตได้ตามเป้าหมาย
ร้อยละ 45
กำรวิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำน (โครงการเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่ สามารถนาผลลัพธ์ของโครงการมาใช้
ประโยชน์อะไรบ้าง)
โครงการเป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดยผู้เข้ารับการอบรมฯ มีความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือวินิจฉัย
ภาวะออทิสซึมในระยะเริม่ แรกสาหรับเด็กไทย (TDAS) หน่วยงานที่ผ่านการอบรมฯ สามารถประเมิน TDAS ได้ ดังนี้
0. สถาบันราชานุกูล ดาเนินการประเมินด้วยเครื่องมือ TDAS จานวน 8 คน
2. สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ภาคใต้
ดาเนินการประเมินด้วยเครื่องมือ TDAS จานวน 4 คน
3. โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ดาเนินการประเมินด้วยเครื่องมือ TDAS จานวน 2 คน
4. สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ดาเนินการประเมินด้วยเครือ่ งมือ TDAS จานวน 1 คน
5. สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ดาเนินการประเมินด้วยเครื่องมือ TDAS จานวน 18 คน
6. โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ดาเนินการประเมินด้วยเครื่องมือ TDAS จานวน 1 คน
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งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินโครงกำร ๑,๑๙๔,๓๕๐ บาท )หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันสามร้อยห้าสิบบาท
ถ้วน)
ปัญหำและอุปสรรค (สิ่งที่ทำให้โครงกำร/กิจกรรมไม่ประสบผลสำเร็จตำมเป้ำหมำย)
-ไม่มีข้อเสนอแนะ หรือแนวทำงกำรแก้ไข (แนวทางการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมในปีต่อไป)
-ไม่มีกำรวำงแผนกำรดำเนินงำนต่อไป (แผนการดาเนินงานขั้นต่อไป หรือในปีงบประมาณถัดไป)
วางแผนดาเนินการดาเนินงานในปีงบประมาณ 6325 คือ โครงการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการใช้
เครื่องมือวินิจฉัยภาวะออทิสซึมในระยะเริม่ แรกสาหรับเด็กไทยเพื่อการเข้าถึงบริการ”(โครงการต่อเนื่อง) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในเครือข่ายสุขภาพในการใช้เครื่องมือวินจิ ฉัยภาวะออทิสซึมใน
ระยะเริ่มแรกสาหรับเด็กไทย และเพื่อให้โรงพยาบาลจิตเวชที่จับคู่กบั โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปในเขต
สุขภาพที่รบั ผิดชอบสามารถพัฒนาคลินิกวินิจฉัยภาวะออทิสซึมได้
ภำพกิจกรรมประกอบกำรดำเนินโครงกำร (ถ้ามี)
กิจกรรมที่ 0 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ ในการใช้เครื่องมือ TDAS สาหรับสหวิชาชีพ ในโรงพยาบาล/สถาบันจิตเวช
เด็ก และวัยรุ่น ในกรมสุขภาพจิต ๖ แห่ง )Training for the trainer)
ในวันที่ 02 – 07 มกราคม 6326 ณ ห้องประชุม กินรี 6 โรงแรมอมารี ดอนเมื อง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร
จานวนผู้เข้าร่วมอบรม ทั้งหมด 67 คน จาก 2 หน่วยงาน คือ
0. สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6. สถาบันราชานุกูล
5. สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้
4. โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
3. โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
2. สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
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รูปภำพประกอบกำรอบรม
วันที่ 02 มกราคม 6326
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วั น ที่ 17
มกราคม 2562
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วันที่ 6326 มกราคม 07

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ ในการใช้เครื่องมือTDAS สาหรับสหวิชาชีพ ในโรงพยาบาล/สถาบัน จิตเวช
ผู้ใหญ่ ในกรมสุขภาพจิต ๑๓ แห่ง
กำรดำเนินงำน
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- จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพในการใช้เครื่องมือวินิจฉัยภาวะออทิสซึมในระยะเริ่มแรก
สาหรับ เด็กไทย ))Thai Diagnostic Autism Scale; TDAS) ส าหรับบุคลากรสังกัดกรมสุขภาพจิต )ครั้ง ที่ 2) เมื่ อ
วันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ และ 1 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมกินรี 2 โรงแรมอมารี ดอนเมือง
แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร จานวนผู้เข้าร่วมอบรม ทั้งหมด 52 คน จาก 19 หน่วยงาน คือ
1. สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
3. โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
4. สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
5. สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้
6. สวนสราญรมย์
7. โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
8. โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
9. สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
10. โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
11. โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
12. โรงพยาบาลสวนปรุง
13. โรงพยาบาลศรีธัญญา
14. สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
15. โรงพยาบาลสระแก้วราชนครินทร์
16. โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลกราชนครินทร์
17. สถาบันราชานุกูล
18. โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
19. โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์
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รูปภำพประกอบกำรอบรม
วันที่ 68
กุมภาพันธ์ 2562
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วันที่ 67 กุมภาพันธ์ 6326

วันที่ 0 มีนาคม 6326
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กิจกรรมที่ ๓ จัดประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อการพัฒนาเครื่องมือและหลักสูตรการอบรม TDAS
กำรดำเนินงำน
- ดาเนินงานจัดการประชุม คณะอนุก รรมการเพื่อการพัฒ นาเครื่องมื อและหลัก สูตรการอบรมการ ใช้
เครื่ องมื อ วินิ จ ฉั ยภาวะออทิ ส ซึ ม ในระยะเริ่ม แรกส าหรับ เด็ ก ไทย ) Thai Diagnostic Autism Scale for Early
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Detection; TDAS) เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องดนตรีบาบัด ชั้น 2 อาคารกรมหลวงนราธิวาส

ราชนครินทร์ 80 ปี โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ผู้เข้ าร่วมประชุมทั้งหมด 15 คน จาก 4 หน่วยงาน คือ
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ สานักเทคโนโยยีสารสนเทศ โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ และสถาบันรา
ชานุกูล
กิจกรรมที่ 4 การนิเทศติดตามคัดกรองการใช้เครื่องมือวินิจฉัยภาวะออทิสซึมในระยะเริ่มแรกสาหรับเด็กไทย
)Thai Diagnostic Autism Scale; TDAS)
ดาเนินการนิเทศติดตามคัดกรองการใช้เครื่องมือ TDAS ในแต่ละภาคดังนี้
- ภาคเหนือ ในเขตสุขภาพที่ 0 , 6 และ 5 ในวันที่ 66 พฤษภาคม 6326
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในเขตสุขภาพที่ 8 , 7 ,9 และ 01 ในวันที่ 01 มิถุนายน 6326
- ภาคกลาง ในเขตสุขภาพที่ 4 , 3 ,2 และ 05 ในวันที่ 4 กรกฎาคม 6326
- ภาคใต้ ในเขตสุขภาพที่ 00 และ 06 ในวันที่ 9 กรกฎาคม 6326
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20. ชื่อโครงกำร กำรพัฒนำหลักสูตรกำรใช้เครื่องมือวินิจฉัยภำวะออทิสซมในระยะเริ่มแรกสำหรับเด็กไทย
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ศูนย์วิจัยออทิสติก
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญ (สรุปความเป็นมาไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ)
กลุ่มอาการออทิสซึม )Autism Spectrum Disorder: ASD) เป็นความบกพร่องของพัฒนาการที่เกิดจาก
ความผิดปกติในการทางานของสมอง โดยมีอาการแสดงที่เป็นความบกพร่องใน 6 ด้านหลัก คือ ด้านการใช้ภาษา
สื่อสารและการมี ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และด้านพฤติกรรมและความสนใจที่เป็นแบบจากัดหรือเป็น แบบแผน
พฤติกรรมซ้า ๆ จากการศึกษาสถิติความชุกของเด็กกลุ่มอาการออทิสซึม ทั่วโลก พบว่าในช่วง
ปี ค.ศ. 0922–0995 มีค่าเฉลี่ยของความชุกเท่ากับ 4.8 ต่อ 01,111 ช่วงปี ค.ศ. 0994–6114 พบค่าเฉลี่ย
ความชุก เพิ่มขึ้นเป็น 06.8 ต่อ 01,111 ต่อมาในช่วง ปี ค.ศ. 6113-6101 พบว่ามี ความชุกเพิ่ม ขึ้น 21-002 ต่อ
01,111 และในช่วงปี 6104-6103 พบค่าความชุกเพิ่มขึ้นสูงสุดเป็น 04.2:01,111 หรือ 0:27 ขณะที่การสารวจ
อย่างเป็นทางการของไทยในเด็กอายุ 1-3 ปี เมื่อปี พ.ศ. 6348 พบว่ามีสัดส่วนความชุก 0 ต่อ 0,111 และเพิ่มขึ้นเป็น
2 ต่อ 0,111 ในปี พ.ศ. 6337 ทั้งนี้ภายใต้ความชุกดังกล่าว มีเพียง 44.50 % เท่านั้นมีเข้าถึงการให้บริการ แม้ยังไม่
เป็นที่แน่ชัดว่าจานวนที่เพิ่มขึ้นนี้เกิดจากอัตราการเกิดโรคที่แท้จริง หรือเป็นเพราะเกณฑ์การวินิจฉัยที่เปลี่ยนแปลง
ไป แต่ผู้ป่วยที่มีภาวะออทิสซึมยังคงมีแนวโน้มที่จะมีจานวนเพิ่มขึ้น
การวินิจฉัยภาวะออทิสซึมที่ได้รับการยอมรับ คือ การวินิจฉัยตามเกณฑ์การวินิจฉัยมาตรฐานของสมาคม
จิตแพทย์อเมริกัน )Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders; DSM) และการวินิจฉัยตามบัญชี
จาแนกทางสถิติระหว่างประเทศของโรคและปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้อง )International classification of diseases;
ICD) ซึ่งจาเป็นต้องอาศัยการประเมินทางคลินิกเป็นสาคัญ เด็กที่ป่วยด้วยภาวะออทิสซึมมักแสดงความผิดปกติทาง
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พัฒนาการและพฤติกรรมตั้ งแต่วัยทารก แต่อาจแสดงอาการออกมาไม่ชัดเจนโดยเฉพาะในเด็กที่มีอาการไม่รุนแรง
ทาให้ถูกมองข้ามไปหรือไม่ได้รับการวินิจฉัย นอกจากนี้การวินิจฉัยยังต้องอาศัยการสังเกตพฤติกรรมเพื่อให้เห็นถึง
ความผิดปกติอย่างถี่ถ้วน ซึ่งเครื่องมือในการวินิจฉัยที่เป็นหลักฐานเชิงประจั กษ์จะเป็นสิ่งที่สาคัญที่จะช่วยให้แพทย์
สามารถวินิจฉัยได้แม่นยา และรวดเร็วขึ้นเครื่องมือที่ใช้วินิจฉัยภาวะออทิสซึมที่มีมาตรฐานและใช้กันอย่างแพร่หลาย
ในต่างประเทศ มีรูปแบบการคัดกรอง ตลอดจนมีการประเมินที่หลากหลาย แต่เครื่องมือที่ได้รับการยอมรับให้เป็น
แบบทดสอบมาตรฐานในการวินิจฉัยภาวะออทิสซึมในปัจจุบัน คือ Autism Diagnostic Observation Second
Schedule (ADOS-6) ซึ่งเป็น แบบคัดกรองมาตรฐานสาหรับสังเกตพฤติกรรมทางด้านสังคมและการสื่อสารของ
เด็กออทิสติกที่มีความเที่ยงตรงในการตรวจคัดกรองสูง ถึงแม้ว่าเครื่องมือ ADOS-6 จะผ่านกระบวนการดัดแปลง
และประยุกต์ใช้ในประเทศไทยอย่างถูกต้องแล้วก็ตาม แต่เครื่องมือต้นฉบับจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามข้อค้นพบ
ใหม่และสถานการณ์ปัจจุบัน อีกทั้งเครื่องมือ ADOS-6 นั้นถูกสร้างตามบริบทของต่างประเทศ ข้อคาถามบางข้อทา
ความเข้าใจได้ยาก อาจมีความผิดพลาดในการประเมิน ตลอดจนการใช้เครื่องมือมีความซับซ้อนจาเป็นต้องอาศัย
ความเชี่ยวชาญเฉพาะตัวหรือผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านร่วมกันในการใช้เครื่องมือเพื่อประกอบการวินิจฉัยภาวะออทิ
สซึม นอกจากนี้พบว่าการแปลภาษา การอธิบาย และการเข้าใจในวัฒนธรรมมีส่วนสาคัญเป็นอย่างมากในการช่ วย
ให้ผลการวินิจฉัยแม่นยา ทาให้บางประเทศมีการพัฒนาเครื่องมือวินิจฉัยภาวะออทิสซึมขึ้นใหม่ เพื่อให้เกิดความ
เหมาะสมกับภาษาและวัฒนธรรมของที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
ในปัจจุบันประเทศไทยมีเครื่องมือวินิจฉัยภาวะออทิสซึมที่ได้ลิขสิทธิ์การแปลไม่เพียงพอต่อการใช้งานทาง
คลินิก04 อีกทั้งภาครัฐต้องใช้งบประมาณในการพัฒนาบุคลากร ค่าลิขสิทธิ์ของเครื่องมือ และการนาเข้าเครื่องมือ
จากต่างประเทศจานวนมาก ซึ่งปัญหาดังกล่าวทาให้เด็กเข้าสู่การวินิจฉัย และรักษาได้ค่อนข้างน้อยผู้วิจัยจึงตระหนัก
ถึงผลประโยชน์และผลกระทบดังกล่าว จึงได้พัฒนาเครื่องมือวินิจฉัยภาวะออทิสซึมในระยะเริ่มแรกสาหรับเด็กไทย
)Thai Diagnostic Autism Scale; TDAS) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นโดยอ้างอิงเกณฑ์วินิจฉัยภาวะออทิสซึมตาม
DSM-3 และเป็นการวินิจ ฉั ยที่ มี ห ลัก ฐานเชิง ประจัก ษ์ โดยเครื่องมื อนี้เ ป็นเครื่องมื อประเมิ นที่ พัฒ นาขึ้ นเพื่ อ
ประโยชน์ในการพัฒนาระบบเชื่อมต่อของระบบการคัดกรอง และประเมินพัฒนาการเด็กในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบัน
มีเครื่องมือมาตรฐานในการดูแลเด็ก ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิถึงตติยภูมิ และตัวเครื่องมือมีกระจายเข้าถึงกลุ่มเด็ก ตั้งแต่
ระดับรพศ. รพท. รพช และรพสต. ตามลาดับ เครื่อ งมือ TDAS เป็นเครื่องมือที่ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อนามาใช้ในระดับ
ตติยภูมิ นั่นคือ การวินิจฉัยเฉพาะโรค โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อนาข้อมูลการประเมินมาใช้สาหรับประกอบการวินิจฉัย
ภาวะออทิสซึมในเด็กอายุ 06 – 47 เดือน เนื่องจากการวินิจฉัยเด็กออทิสติกต้องอาศัยเครื่องมือเฉพาะที่มีหลักฐาน
เชิงประจักษ์เพื่อชี้ชัดถึงอาการ และความผิดปกติของพฤติกรรม เนื่องจากกลุ่มอาการนี้มีสาเหตุจากความผิดปกติ
ของระบบประสาท และสมอง ซึ่งแสดงออกเป็นความเบี่ยงเบนของพฤติกรรมที่ต้องอาศัยการสังเกตของผู้เชี่ยวชาญ
ร่วมกับการให้ข้อมูลของผู้ปกครอง นอกจากนี้เครื่ องมือ TDAS จะช่วยแก้ไขปัญหาความล่าช้าในการวินิจฉัยโรค
เพราะเครื่องมือนี้สามารถใช้ได้โดยสหวิชาชีพที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลรักษาเด็กออทิสติก ในโรงพยาบาลศูนย์
และโรงพยาบาลทั่ วไป ได้แก่ จิตแพทย์เ ด็ก และวั ยรุ่น กุ ม ารแพทย์ จิ ตแพทย์ พยาบาล นั ก กิ จ กรรมบ าบั ด
นักจิตวิทยา และนักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย โดยผลการประเมินจะเป็นหลักฐานประกอบการวินิจฉัยร่วมกับ
การพิจารณาของแพทย์ ซึ่งจะช่วยให้การวินิจฉัยเป็นไปอย่างแม่นยา และรวดเร็วขึ้น ส่งผลดีต่อเด็กที่จะได้รับการ
บาบัดรักษาตั้งแต่ร ะยะเริ่มแรก เพื่อ พยากรณ์โรคที่ดีขึ้น สามารถช่วยเหลือตนเอง และมีศัก ยภาพในการพัฒนา
ประเทศต่อไป
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วัตถุประสงค์
เพื่ อ พั ฒ นาหลั ก สู ต รการใช้ เ ครื่ อ งมื อ วิ นิ จ ฉั ย ภาวะออทิ ส ซึ ม ในระยะเริ่ ม แรกส าหรั บ เด็ ก ไทย ให้ มี
ประสิทธิภาพและผ่านเกณฑ์มาตรฐานการจัดทาหลักสูตรจากกรมสุขภาพจิต
ผลกำรดำเนินโครงกำร / และผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรดำเนินงำน )ควรแสดงอยู่ในรูปของจานวน หรือร้อยละ)
เชิงปริมำณ ( ให้ระบุเป็นข้อ ๆ )
บุคลากรสหวิชาชีพที่ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรการใช้เครื่องมือวินิจฉัยภาวะออทิสซึมใน
ระยะเริ่มแรกสาหรับเด็กไทย จานวน 36 คน
เชิงคุณภำพ ( ให้ระบุเป็นข้อ ๆ )
หลักสูตรการใช้เครื่องมือวินจิ ฉัยภาวะออทิสซึมในระยะเริ่มแรกสาหรับเด็กไทยที่มปี ระสิทธิภาพ
และผ่านการรับรองหลักสูตรจากกรมสุขภาพจิต )นาเสนอการรับรองมาตรฐานหลักสูตร เมือ่ วันที่ 8 กรกฎาคม
2562 ณ กรมสุขภาพจิต และอยู่ระหว่างการดาเนินการแก้ไขหลักสูตรตามคาแนะนาของผูท้ รงคุณวุฒิ)
กำรวิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำน )โครงการเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่ สามารถนาผลลัพธ์ของโครงการมาใช้
ประโยชน์อะไรบ้าง)
โครงการเป็นไปตามแผนที่วางไว้ และเพิ่มกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อบุคลากร เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรในการใช้เครื่องมือวินิจฉัยภาวะออทิสซึมในระยะเริ่มแรกสาหรับเด็กไทย )TDAS) และใช้งบประมาณที่มีอยู่
ในโครงการ
งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินโครงกำร 152,800 บาท )หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)
ปัญหำและอุปสรรค (สิ่งที่ทาให้โครงการ/กิจกรรมไม่ประสบผลสาเร็จตามเป้าหมาย)
-ไม่มีข้อเสนอแนะ หรือแนวทำงกำรแก้ไข (แนวทางการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมในปีต่อไป)
พัฒนาการอบรมเชิงปฏิบัติฯ จากเดิม 5 วัน ลดลงเหลือ 6 วัน โดยในส่วนของเนื้อหาความรู้ที่มีในหลักสูตร
จะพัฒนาเป็นการศึกษาออนไลน์ )E-learning) ในอนาคต
ภำพกิจกรรมประกอบกำรดำเนินโครงกำร (ถ้ำมี)
กิจกรรม อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการใช้เครื่องมือ TDAS ในวันที่ 00 – 05 มิถุนายน 6326 ณ ห้องประชุม
ชั้น 4 อาคารพระเทพ
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21. ชื่อโครงกำร กำรทบทวนและวิเครำะห์ต้นทุนทำงตรงด้ำนกำรแพทย์และที่ไม่เกี่ยวกับกำรแพทย์ของกำร
ให้บริกำรสุขภำพจิตศกษำอิงซำเทียร์โมเดลสำหรับผู้ปกครองของเด็กพิเศษเทียบกับ
โปรแกรมกำรให้ควำมรู้ตำมมำตรฐำน
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ Excellence center
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญ (สรุปความเป็นมาไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ)
การให้บริการสุขภาพจิตศึกษาอิงซาเทียร์โมเดลสาหรับผู้ปกครองของเด็กพิเศษ เป็นทางเลือกหนึ่งในการให้
ความรู้ความเข้าใจผู้ปกครองเกี่ยวกับโรค อาการ พฤติกรรมและแนวทางการดูแลเด็กพิเศษ ร่วมกับการดูแลจิตใจ
ของผู้ปกครองโดยการช่วยให้มีความสอดคล้องกลมกลืนของโลกภายในจิตใจด้วยการฝึกประสบการณ์เชื่อมโยงกับ
พลังบวกของตนเองเพื่อสามารถปรับเปลี่ยนความคาดหวังและการรับรู้ การสร้างความสัมพันธ์ที่สมดุล การสื่อสาร
เชิงบวก และการสร้างความตระหนักในการดูแลตนเอง ซึ่งผ่านการทดสอบประสิทธิผลในรูปแบบงานวิจัยเชิงทดลอง
ที่มีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างและมีกลุ่มควบคุม )randomized controlled trial [RCT])
สถาบันพั ฒ นาการเด็ก ราชนครินทร์โ ดยกลุ่ม งานวิจัยและพัฒ นาวิชาการภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศ ได้
ดาเนินการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะการให้สุขภาพจิตศึกษาอิงซาเทียร์โมเดลสาหรับผู้ปกครอง ตั้งแต่
พ.ศ.6339 เป็นต้นมา เพื่อสามารถให้บริการผู้ปกครองในงานประจา ณ คลินิกส่งเสริมสุขภาพจิตในครอบครัว งาน
การพยาบาลผู้ป่วยใน และงานบริการผู้ป่วยนอก
ภายใต้ ค วามจ ากั ด ของจ านวนผู้ ให้ บ ริ ก ารและงบประมาณ การให้ไ ด้ ข้ อ มู ล เชิ ง วิ ช าการในการช่ ว ย
ประกอบการตัดสินใจเลือ กลงทุ นใช้เทคโนโลยีด้านบริ การสุขภาพจิตได้อย่างเหมาะสมจึงมี ความส าคัญ เพราะ
หลักฐานเชิงวิชาการด้านการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์สามารถนาไปใช้สนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบาย
เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน0,6 โดยเฉพาะการประเมินต้นทุนและประโยชน์ว่ามาตรการทางสุขภาพจิต
)mental health care intervention) ในรูปแบบการให้สุขภาพจิตศึกษาอิงซาเทียร์โมเดลสาหรับผู้ปกครองของเด็ก
พิเศษ มีความคุ้มค่ากับงบประมาณที่ลงทุนหรือไม่
การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์หรือทางสาธารณสุขมี 4 ประเภท ได้แก่ )0) การวิเคราะห์ต้นทุ น
ประสิทธิผล )cost-effectiveness analysis [CEA]) ให้ผลลัพธ์ประเภทประสิทธิผล เช่น จานวนปีชีวิต )life-years)
จานวนผู้ป่วยที่วินิจฉัยโรคได้ถูกต้อง หรือความดันโลหิตที่ ลดลง เป็นต้น )6) การวิเคราะห์ต้นทุนอรรถประโยชน์
)cosy-utility analysis [CUA]) ให้ผ ลลัพ ธ์ป ระเภทปีสุขภาวะ )quality-adjusted life years) (5) การวิเ คราะห์
ต้นทุนผลได้ )cost-benefit analysis [CBA]) ให้ผลลัพธ์ในรูปของเงิน และ )4) การวิเคราะห์ต้นทุนต่าสุด )costminimization analysis [CMA]) ซึ่งไม่มีการเปรียบเทียบผลลัพธ์เนื่องจากมีการตั้งสมมติฐานว่าผลลัพธ์มีความเท่า
เทียมกัน0,6 ในแต่ละประเภทจาเป็นต้องกาหนดมุมมองที่เลือกใช้ตั้งแต่เริ่มต้น เพราะมีผลต่อชนิดของต้นทุนและ
ประโยชน์ที่พิจารณา ได้แก่ มุมมองของสังคม )societal perspective) เป็นมุมมองที่กว้างสุด พิจารณาครอบคลุม
ทั้ง ต้นทุนและประโยชน์ที่ เกิ ดขึ้นทั้ ง หมด มุ ม มองของผู้ให้บริก าร )provider perspective) พิจ ารณาต้นทุ นที่ ผู้
ให้บริการรับผิดชอบ จะไม่นับรวมต้นทุนที่ผู้ป่วยรับภาระ และมุมมองของผู้ป่วย )patient perspective) ที่พิจารณา
เฉพาะต้นทุนที่ผู้ป่วยรับผิดชอบเท่านั้น ได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าอาหาร หรือรายได้ที่สูญเสียไป ทั้งนี้ การเลือกใช้มุมมอง
ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการศึกษา0 การจัดทา “โครงการทบทวนและวิเคราะห์ต้นทุนทางตรงด้านการแพทย์และ
ที่ไม่เกี่ยวกับการแพทย์ของการให้บริการสุขภาพจิตศึกษาอิงซาเทียร์โมเดลสาหรับผู้ปกครองของเด็กพิเศษเทียบกับ
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โปรแกรมการให้ความรู้ตามมาตรฐาน” ครั้งนี้ คาดว่าจะเป็นประโยชน์ในการช่วยตัดสินใจกาหนดลาดับความสาคัญ
ของความคุ้ ม ค่ า ด้ า นบริ ก ารสุ ข ภาพจิ ต ของผู้ ป กครองเด็ ก พิ เ ศษ และเพื่ อ พั ฒ นางานบริ ก ารสุ ข ภาพจิ ต ให้ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยใช้รูปแบบการประเมินประเภทการวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผล )CEAเพื่อ )
วัดที่ต้นทุน )เงิน)กับผลเชิงคลินิกที่เป็นผลลัพธ์ทางสุขภาพขั้นกลาง (intermediate or surrogate outcome) โดย
การตรวจสอบคะแนนความเครียดของผู้ปกครองที่ลดลง คะแนนความสอดคล้องกลมกลืนในชีวิตที่เพิ่มขึ้น คะแนน
อาการทางคลินิกของเด็กที่ดีขึ้น และร้อยละของความร่วมมือรับประทานยาเพิ่มขึ้น
วัตถุประสงค์
เพื่ อ ทบทวนและรวบรวมข้อ มู ล ต้นทุ นและทรัพยากรที่ ใช้ทั้ ง ทางตรงด้านการแพทย์และที่ ไม่ เ กี่ ยวกั บ
การแพทย์ของการให้บริการสุขภาพจิตศึก ษาอิงซาเทียร์โมเดลสาหรับผู้ปกครองของเด็ก พิเศษ และต้นทุนและ
ทรัพยากรที่ใช้ของการให้ความรู้ตามมาตรฐาน
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถวิเคราะห์ต้นทุนทางตรงด้านการแพทย์และที่ไม่เกี่ยวกับการแพทย์ของการ
ให้บริการสุขภาพจิตศึกษาอิงซาเทียร์โมเดลสาหรับผู้ปกครองของเด็กพิเศษเทียบกับโปรแกรมการให้ความรู้ตาม
มาตรฐาน ได้ถูกต้อง
ผลกำรดำเนินโครงกำร )หรือร้อยละ ควรแสดงอยู่ในรูปของจานวน) และผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรดำเนินงำน /
เชิงปริมำณ ( ให้ระบุเป็นข้อ ๆ )
- มีผเู้ ข้าร่วม 10 คน ครบตามระบุในโครงการ
เชิงคุณภำพ ) ให้ระบุเป็นข้อ ๆ )
มีโครงการวิจัยเรื่อง ต้นทุน-ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาอิงซาเทียร์โมเดลสาหรับผูป้ กครอง
ของเด็กพิเศษเทียบกับโปรแกรมการให้ความรู้ตามมาตรฐาน) Cost-effectiveness of Psychoeducational Program
Based on the Satir Model for Parents of Delayed Development Children Compared to the Standard Education
Program)

กำรวิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำน )โครงการเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่ สามารถนาผลลัพธ์ของโครงการ
มาใช้ประโยชน์อะไรบ้าง)
โครงการเป็นไปตามที่วางแผนไว้ และสามารถนาผลของโครงการ คือผลจากงานวิจัยเรื่องต้นทุนประสิทธิผลของโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาอิงซาเทียร์โมเดลสาหรับผู้ปกครองของเด็กพิเศษเทียบกับโปรแกรมการให้
ความรู้ตามมาตรฐานมาเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายในเรื่องการกาหนดความคุ้มค่าของการให้บริการ
สุขภาพจิตในการบาบัดทางจิตสังคมแก่ผปู้ กครอง และนามาพัฒนางานบริการสุขภาพจิตให้มปี ระสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น
งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินโครงกำร.............22,755........................ บำท
กำรวำงแผนกำรดำเนินงำนต่อไป (แผนการดาเนินงานขั้นต่อไป หรือในปีงบประมาณถัดไป)
การศึกษาการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์หรือทางสาธารณสุขในรูปแบบต้นทุนอรรถประโยชน์
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ภำพกิจกรรมประกอบกำรดำเนินโครงกำร)ถ้ามี)

22. ชื่อโครงกำร โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพโปรแกรมพัฒนำเด็กที่มีปัญหำออทิสติกและพัฒนำกำรล่ำช้ำ
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานพื้นฟูสมรรถภาพงานกิจกรรมบาบัด,กลุ่มงานการแพทย์ทางเลือกงานละครดนตรี และ
ศิลปะบาบัด
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญ
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ได้ให้บริการดูแลรักษาส่งเสริมพัฒนาการเด็กในทุกกลุม่ โรคที่มี
ปัญหาพัฒนาการล่าช้า และมีปญ
ั หาพฤติกรรม โดยให้การรักษาทั้งเป็นผูป้ ่วยนอก และ ผู้ป่วยในตามระดับความ
รุนแรงของโรค กรณีผู้ป่วยนอกเป็นเด็กที่มปี ัญหาพัฒนาการและพฤติกรรมที่ไม่รุนแรงสามารถมารับการรักษา
เป็นครัง้ ๆควบคู่กบั การไปโรงเรียนได้ สาหรับกรณีผปู้ ่วยในเป็นเด็กที่มปี ัญหาพัฒนาการและพฤติกรรมที่ต้องให้
การดูแลรักษาแบบเข้มยังไม่สามารถไปโรงเรียน หรือเป็นเด็กที่ยังอยู่ในวัยเตรียมความพร้อมก่อนไปโรงเรียนซึ่ง
กิจกรรมประกอบด้วยการส่งเสริมพัฒนาการรายกลุ่ม รายบุคคลเพือ่ ส่งเสริมพัฒนาการให้อายุของพัฒนาการ
ใกล้เคียงอายุจริงมากทีส่ ุด และปรับพฤติกรรมเพื่อให้พฤติกรรมที่เป็นปัญหาได้รบั การแก้ไขให้เด็กสามารถเข้าสู่
ระบบโรงเรียน หรือกลับไปอยูก่ ับครอบครัวได้ตามศักยภาพโดยทางานร่วมกับทีมสหวิชาชีพ
จากการทบทวนเวชระเบียนผูป้ ่วย
พบว่ามีเด็กกลุม่ หนึ่งที่ได้รับการเตรียมความพร้อมทั้งด้าน
พัฒนาการ และพฤติกรรมที่เหมาะสมสามารถส่งเข้าโรงเรียน และเด็กกลุ่มนี้ได้มาพบแพทย์รับการรักษาเป็น
OPD case บางรายกลับมา Admit เป็นผู้ป่วยใน พบว่ายังมีพฤติกรรมที่เป็นปัญหาทักษะทางด้านสังคมหลง
เหลืออยูส่ ่งผลให้เด็กกลุม่ นี้ยังคงมีปัญหาการปรับตัว การเล่นกับเพือ่ น การให้ความสนใจกลุ่ ม การทาตามกติกา
ของกลุม่ อยู่ ซึ่งความบกพร่องทักษะทางสังคมเป็นอุปสรรคสาคัญต่อการเรียนรู้เมื่อเด็กไม่สามารถอยู่ในกลุ่มการ
เรียนร่วมได้โดยเฉพาะเด็กออทิสติกที่มีปญ
ั หาแยกตัว เล่นคนเดียวอยู่แล้ว และบางคนยังแสดงพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมเมื่อเข้าสังคม เช่นไม่สามารถเริ่มต้นสนทนากับคนอื่น ไม่สามารถเข้าใจอารมณ์ความรูส้ ึกของคนอื่น ไม่
สามารถทาตามกติกาของกลุม่ ได้
ดังนั้นการฝึกทักษะรายกลุ่มเพื่อให้การช่วยเหลือและพัฒนาทักษะทางด้าน
สังคมทีป่ ระกอบด้วยทักษะการแสดงการทักทายทางสังคม [social recognition] การติดต่อสื่อสารทางสังคม
[social communication] และการมีจินตนาการและการเข้าใจสังคม[social imagination and
understanding]จึงยังเป็นโปรแกรมทีจ่ าเป็น ในเดือนมีนาคมและเมษายนเป็นช่วงปิดเทอม
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ดังนั้น กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน จึงได้จัดทาโครงการพัฒนาทักษะทางด้านสังคมสาหรับเด็กออทิ
สติกกลุ่มHigh Function ขึ้นเพื่อให้เด็กกลุม่ ดังกล่าวได้มีโอกาสกลับเข้ามารับบริการโดยเน้นพัฒนาทักษะทาง
สังคมเป็นหลัก
ออทิสติก )Autism Disorder) เป็นความผิดปกติของพัฒนาการเด็กรูปแบบหนึ่งซึ่งมีลักษณะเฉพาะตัว
โดยเด็กไม่สามารถพัฒนาทักษะทางสังคมและการสื่อความหมายได้เหมาะสมตามวัย
มีลักษณะพฤติกรรม
กิจกรรม และความสนใจ เป็นแบบแผนซ้า ๆ จากัดเฉพาะบางเรื่องและไม่ยืดหยุ่น ซึ่งเด็กเหล่านี้มกั จะไม่ประสบ
ผลสาเร็จในการมีส่วนร่วมทางสังคม โดยจะขาดความเข้าใจกฎเกณฑ์ของสังคม ไม่สนใจสิง่ ที่เกิดขึ้นรอบ ๆ ตัวหรือ
บุคคลรอบข้าง มีความบกพร่องในการแสดงออกทางสีหน้า อารมณ์ ขาดกระบวนการคิดที่เป็นนามธรรมและไม่
สามารถสร้างปฏิสมั พันธ์ทางสังคมกับเพื่อนวัยเดียวกันได้ )Cohen,6111) ซึ่งปัญหาดังกล่าวจะเป็นมาตั้งแต่เล็กจึง
ส่งผลให้เกิดข้อจากัดในการดารงชีวิตเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นทีเ่ ป็นวัยที่มีความต้องการการมีปฏิสัมพั นธ์ทางสังคมมากขึ้น
และหากเด็กไม่สามารถมีปฏิสมั พันธ์ที่ถูกต้องได้ ก็จะเกิดความสับสนกับตัวเองและเมื่อรุนแรงมากขึ้นจนเกิดภาวะ
ซึมเศร้าหรือมีปัญหาทางอารมณ์กจ็ ะต้องใช้ยาบาบัดเพือ่ จัดการเกี่ยวกับความเครียดและความกังวลนั้น
)Persons,Leonard&Mitchell, 6112) ปัจจุบันมีนักวิชาการหลายท่านพยายามศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ของ
โรคออทิสติก แต่ยังไม่สามารถหาสาเหตุที่แน่ชัดได้ )ทวีศักดิ์, 6332) อย่างไรก็ตามการที่เด็กออทิสติกไม่สามารถ
ทากิจกรรมการดาเนินชีวิตได้เหมือนเด็กปกติทั่วไปได้นั้นส่วนหนึ่งเกิดจากเด็กออทิสติกมีความบกพร่องด้าน
กระบวนการบูรณาการทางระบบประสาท )sensory processing disorder) โดยในวรรณกรรมทาง
กิจกรรมบาบัดได้กล่าวถึงประเด็นนี้ว่าถึงแม้รูปแบบและการใช้เวลาในการทากิจกรรมของเด็กออทิสติกกับเด็ก
ปกติจะไม่แตกต่างกันแต่ก็พบว่าเรื่องของความสุขและความเหนียวแน่นในการมีส่วนร่วมกับกิจ กรรมทางสังคม
ต่าง ๆ นั้นมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ )Joana, Susan &Dunn, 6101) นอกจากนี้เมือ่
เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ นอกโรงเรียนพบว่าแม้แต่ในกลุ่มเด็กออทิสติกความสามารถสูง )high
functioning autism) ที่สามารถเรียนร่วมกับเด็กออทิสติกยังมีระดับที่แตกต่างกับเด็กปกติในช่วงวัยเดียวกัน
อย่างมีนัยสาคัญ)Claudia, Mary &Heidi ,6117)
ในปัจจุบันมีการรายงานถึงอุบัติการณ์ของเด็กออทิสติกไว้ว่า ภาวะออกทิสติกสามารถพบได้ 0:6,111
ของประชากรเด็ก โดยจะพบในเด็กชายมากกว่าเด็กหญิง 4-3 เท่า แต่ในเด็กหญิงมักมีความรุนแรงมากกว่า และ
จากข้อมูลจานวนผูป้ ่วยนอกออทิสติกของสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ )สปสช.) พบว่า ปี 6335 มีผู้ป่วย
นอกออทิสติก 2,835 คน ปี 6334 จานวน 06,350 คน และปี 6333 จานวน 03,654 คน ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีจานวน
เพิ่มขึ้นทุกปี )สิรวุฒ,ิ 6332) จากปัญหาที่พบทั้งในเรื่องของการทากิจกรรมการดาเนินชีวิตและอัตราการเพิ่มขึ้น
ของเด็กออกทิสติกจะเห็นว่าเด็กออทิสติกควรได้รับการฝึกฝนเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการดาเนิน
ชีวิตให้ถูกต้องและเหมาะสมโดยนักกิจกรรมบาบัดซึ่งเป็นบุคคลากรหนึ่งใน
ทีมเวชศาสตร์ฟื้นฟูที่มบี ทบาทสาคัญในการบาบัดรักษาเด็กออทิสติก เนื่องจากการดูแลช่วยเหลือใน
ปัจจุบันสามารถช่วยให้เด็กกลุม่ นี้ดีขึ้นได้มาก โดยเฉพาะถ้าได้รับการวินิจฉัยและดูแลช่วยเหลืออย่างเหมาะสม
ตั้งแต่อายุน้อยๆ และมีทาอย่างต่อเนื่อง
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์เป็นสถาบันตติยภูมิระดับสูง )Excellence Center) ด้านสุขภาพจิต
และพัฒนาการเด็กที่มีแนวทางการให้บริการที่แตกต่างจากหน่วยงานอื่น ๆ คือจะให้การดูแลที่ครอบคลุมไปถึง
การใช้ชีวิตของผู้ปกครองที่จะต้องดาเนินไปควบคู่กบั การดูแลเด็ก ซึ่งมีแนวคิดพื้นฐานว่าผู้ปกครองต้องดูแลเด็กได้
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และสามารถหาเลี้ยงชีพได้ควบคู่กัน ดังนั้นเพือ่ ส่งเสริมประสิทธิภาพในการให้บริการเด็กออทิสติกให้สามารถทา
กิจกรรมการดาเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในบริบทที่ตนเองอาศัยอยู่ได้
จึงควรจัดให้มกี ารบริการทีม่ ีรปู แบบในการ
วิเคราะห์องค์ประกอบต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคในการทากิจกรรมการดาเนินชีวิตในสถานการณ์จริงโดยใช้แบบ
ประเมินมาตรฐานในการจาแนกปัญหาเพื่อออกแบบการบาบัดที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละคนในด้านการพัฒนาการ
เด็กและสุขภาพจิตเด็ก จึงเห็นความสาคัญว่า การทีก่ ลุม่ บุคคลพิเศษได้เข้าร่วมโครงการนี้ จะเกิดความภาคภูมิใจ
ในตนเอง มีพัฒนาการทางด้านสังคมมากขึ้น รวมไปถึงการมีชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเหมาะสมสามารถปรับเปลี่ยน
พัฒนา และรักษาไว้ซึ่งสุขภาวะร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ดาเนินชีวิตได้ตามศักยภาพ อันเป็นการลดภาระ
ให้แก่ครอบครัว ชุมชนและสังคมต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เด็กออทิสติก และเด็กที่มีพฒ
ั นาการล่าช้าสามารถมีสว่ นร่วมในกิจกรรมการดาเนินชีวิตได้
2. เพื่อให้ได้รปู แบบในการบริการเด็กออทิสติกและเด็กที่มพี ัฒนาการล่าช้าทีส่ ่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่าง ๆในชีวิตประจาวันได้
3. เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะทางสังคม อารมณ์ ความคิดสร้างสรรค์ และจิตนาการให้สามารถทากิจกรรม
ต่างๆได้เพื่อดาเนินชีวิตและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข
ผลกำรดำเนินโครงกำร / และผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรดำเนินงำน
1. ร้อยละ ของครอบครัวมีความพึงพอใจในการทากิจกรรมการดาเนินชีวิตของเด็ก 71 และได้นาแนว
ปฏิบัติไปใช้ในการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ
2. ร้อยละ ของเด็กพัฒนาการล่าช้าที่เข้าร่วมกิจกรรมมีทกั ษะทางอารมณ์และสังคมที่ดีขึ้นการ 71
วิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
3. เด็กได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านสังคมทีซ่ ับซ้อนขึ้นตามศักยภาพงบประมาณที่ใช้ในการดาเนิน
โครงการ
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเบิกจ่ายจากเงินบารุงสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ตามแผนปฏิบัติงาน
ปีงบประมาณประจาปี 6326
ค่าอาหารกลางวัน ) 43 บาท X 53 คน X 03 มื้อ )
65,263 บาท
ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม ) 61 บาท X 53 คน X 51 มื้อ )
60,111 บาท
ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
5,111 บาท
ค่าจ่างเหมารถ )6 คัน × 711 บาท)
0,211 บาท
ค่าจ้างพิมพ์/ print อัดรูปภาพกิจกรรม/ ถ่ายเอกสารจัดพิมพ์รูปเล่ม
883 บาท
รวมเป็นเงิน 31,111 บาท

)ห้าหมื่นบาทถ้วน)

ปัญหำและอุปสรรค
แนวปฏิบัติที่ได้จากการดาเนินกิจกรรมมีความเฉพาะบุคคลอาจจะเป็นการยากในการนาไปประยุกต์ใช้
กับผูร้ ับบริการรายอื่น ๆ
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กำรวำงแผนกำรดำเนินงำนในขั้นต่อไป
จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพโปรแกรมพัฒนาเด็กที่มปี ัญหาออทิสติกและพัฒนาการล่าช้ากิจกรรมค่าย
พัฒนาทักษะสังคม อารมณ์ และการดาเนินชีวิต เด็กออทิสติก และพัฒนาการล่าช้า ปี 25
24. ชื่อโครงกำร การพัฒนาหลักสูตรโปรแกรมการใช้ศิลปะในการช่วยเหลือเด็กที่มีปญ
ั หาพฤติกรรมและอารมณ์
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานจิตวิทยา งานละคร ดนตรี และศิลปะบาบัด
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญ
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ได้ให้บริการดูแลรักษาส่งเสริมพัฒนาการเด็กในทุ กกลุ่มโรคที่มีปัญหา
พัฒนาการล่าช้า และมีปัญหาด้านพฤติกรรมและอารมณ์ ปัจจุบันเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ที่เข้ามารับ
บริการที่สถาบันพัฒนาเด็กราชนครินทร์นั้น ส่วนใหญ่เป็นเด็กที่มีปัญหาสมาธิสั้น ซึ่งเด็กเหล่านี้จาเป็นอย่างยิ่งจะต้อง
ได้รับการดูแลช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นการรักษาด้วยยา การปรับพฤติกรรม รวมทั้งการบาบัดรักษาในรูปแบบต่างๆ ซึ่ง
การใช้กิจ กรรมทางศิล ปะยังเป็นอีก ทางเลือกหนึ่งที่ส าคัญ ในการช่วยเหลือเด็ก ที่มีปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์
เนื่องจากศิล ปะเป็นสื่อที่ ช่วยให้คนทุก เพศทุ กวัยได้ค้นพบความรู้สึก ที่แท้ จริง ของตน ซึ่ง เป็นพื้นฐานส าคัญ ของ
สุขภาพจิตที่ สมบูรณ์ ศิล ปะบ าบัดจึง เป็นกิจ กรรมที่มี ป ระโยชน์ม าก โดยสามารถประยุก ต์เข้ามาใช้ร่วมกั บงาน
สาธารณสุขและการศึกษาในระดับประเทศในอนาคต ในฐานะแพทย์ทางเลือกดังที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศ
ต่างๆในยุโรป และออสเตรเลีย ยอมรับและมีใช้กันมากกว่าสิบปี ซึ่งในปัจจุบันในประเทศไทยได้เริ่มมีการเล็งเห็นถึง
ความสาคัญของการนาเอาศิลปะบาบัดมาใช้ในหน่วยงานต่างๆ
หากย้ อ นกลับ ไปดู ป ระวัติ ค วามเป็ นมาของการบ าบัด ด้ว ยศิล ปะจะพบว่า การบ าบัด ด้ วยศิล ปะเป็ น
กระบวนการในด้านจิตวิทยาสาขาบาบัด )Psychotherapy) ในแขนงศิล ปะบาบั ด )Therapeutic art) แขนงวิชา
ศิลปะบาบัดนี้เป็นแขนงวิชาใหม่ เริ่ม มีตาราทางวิชาการเผยแพร่ในประเทศแถบตะวันตก เมื่ อประมาณก่อนกึ่ ง
คริสต์ศตวรรษที่ 61 เล็กน้อยเน้นหนักในด้านของสุขภาพจิตที่ได้ค้นคว้ากันในทศวรรษก่อน
ทฤษฎีในด้านศิลปะบาบัดที่ใช้กันแพร่หลายมีทฤษฎีของ ซิลเวอร์ เซ็คท์แมน อูลิน และซิงเกอร์ ทฤษฎีแต่
ละทฤษฎีใช้ต่างกรณีกันไป อย่างทฤษฎีของซิลเวอร์ใช้ในการบาบัดเด็กที่หย่อนสมรรถภาพทางการพูดและการเขียน
อ่านอันเนื่องมาจากปัญหาทางอารมณ์แต่มีสมรรถภาพทางการเคลื่อนไหวและการเห็นได้ดี ซิลเวอร์เน้นการบาบัด
โดยให้เด็กสารวจและแสวงหาจากกระบวนการท างานศิลปะ เช่น ในกิจกรรมวาดภาพจะเน้นรูปแบบทางศิลปะ
มากกว่าเนื้อหา คือเน้นที่สี รูปร่าง มากกว่าเรื่องราว และเสริมกระบวนการด้านศิลปะปฏิบัติด้วยภาษา การบาบัดนี้
จะมีผลในการปรับสมดุลด้านอารมณ์ของเด็ก
ส่วนทฤษฎีอื่นของซิงเกอร์ใช้บาบัดเด็กวัยรุ่นที่มีความบกพร่องด้านประสาท ซึ่งมีผลต่อสมรรถภาพด้านการ
อ่านด้วยการเห็นและเคลื่อนไหวซึ่งใช้บาบัดทั้งในระบบกลุ่มและระบบเดี่ยว ครูจะวางแผนการเรียนการสอนระยะ
ยาวไว้ให้เด็กตามความต้องการและความเหมาะสมเป็นรายบุคคล กระบวนการบาบัดจะใช้กิจกรรมทางศิลปะปฏิบัติ
เช่น การสร้างจิตรกรรม 3 มิติ ด้วยแถบกระดาษ เพื่อให้เด็กได้สารวจหารูปร่างของเส้นและรูปร่างของบริเวณว่าง
จากงานศิลปะที่ตนเองทาขึ้น
การใช้กิจกรรมทางศิลปะเพื่อช่วยปรับพฤติกรรมของกลุ่มเด็กในสหราชอาณาจักรมีแนวโน้มที่ดีขึ้น โดยมีผล
เริ่มในปี พ.ศ. 6343 “โครงการ The Art Room” ที่มุ่งเป้าไปที่เด็กๆ อายุระหว่าง 3 ถึง 02 ปี ที่ได้รับการระบุโดย
ครูของตนว่าต้องการการสนับสนุนช่วยเหลือด้านอารมณ์และพฤติกรรม นักวิจัยพบว่าเด็กๆ ที่มาจากโครงการ The
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Art Room ใน 01 สัปดาห์พวกเขามีภาวะซึมเศร้าลดลง ปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมลดลงและมีการเคารพตนเองที่ดี
ขึ้น ภายในห้อ งศิล ปะภายใต้โ ครงการ The Art Room จะมี ส ภาพแวดล้อมที่ เ อาใจใส่และสร้างสรรค์ซึ่ง เด็ก ๆ
สามารถ “เรียนรู้และประสบความสาเร็จ ผ่านทางงานศิล ปะ” เมื่อพวกเขาตระหนัก ว่าพวกเขาสามารถประสบ
ความส าเร็ จ ได้ ใ นห้อ งเรี ย นศิล ปะนี้ พวกเขาสามารถน าความเชื่ อ มั่ น ที่ ไ ด้ รั บ นี้ กลั บ เข้ ามาในโรงเรี ย นและ
ชีวิตประจ าวันของพวกเขาได้ เมลิสสำ คอร์ติน่ำ นักจิตวิท ยาการวิจัยที่ปรึกษากับโครงการ The Art Room ซึ่ง
ตั้ง อยู่ในเมื อ งอ็ อ กฟอร์ด ประเทศอั ง กฤษ และเพื่อนร่วมงานของ Mina Fazel จากมหาวิท ยาลัย Oxford ได้
วิเคราะห์แบบสอบถามที่ กรอกโดยนัก เรียน 169 คน ในโครงการและครู ก่อนและหลังปีการศึกษา 2012-2013
โดยรวมแล้วในปีนี้มีเด็กๆ กว่า 13,000 คนจาก 13 โรงเรียนที่ร่วมเข้าโครงการ The Art Room
จากผลตอบรับของครูและนักเรียนพบว่าปัญหาทั้งหมดลดลงถึงร้อยละ 58 โดยสามารถแยกปัญหาออกเป็น
แต่ละด้านได้ ดังนี้ ปัญหาด้านอารมณ์ลดลงร้อยละ 40 , ปัญหาด้านพฤติกรรมลดลงร้อยละ 03 , ปัญหาด้านสมาธิ
ลดลงร้อยละ 55 , ปัญหาเกี่ยวกับเพื่อนร่วมชั้นลดลงร้อยละ 40 และปัญหาด้านพฤติกรรมทางสังคมลดลงร้อยละ 64
ซึ่งมีแนวโน้มที่ดีขึ้น
โครงการ The Art Room ไม่ใช่สิ่งที่พ่อแม่สามารถนากลับไปทาซ้าได้ง่ายๆ ที่บ้าน คอร์ติน่ากล่าว เพราะ
ต้องท าในสภาพแวดล้ อ มที่ มี โ ครงสร้างที่ ม ากขึ้นโดยมี ครูที่ ผ่านการฝึก อบรมมาแล้ว นอกจากนี้ยัง สามารถให้
ความรู้สึกของการเป็นโรงเรียนที่แตกต่างจากสิ่งที่สามารถให้บริการในสภาพแวดล้อมที่บ้าน อย่างไรก็ตาม "พ่อแม่
สามารถใช้เทคนิคบางอย่างในห้อ งศิล ปะส าหรับนาไปใช้ที่ บ้านได้ เช่น การสร้างสภาพแวดล้อมที่ เ ป็นบวกซึ่ง
สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์" คอร์ติน่า กล่าวทางกลุ่มงานศิลปะบาบัด สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จึงเห็น
ถึงความส าคัญ ของการใช้ศิลปะบ าบัดในการช่วยเหลือเด็ก ที่มีปัญหาด้านพฤติกรรมและอารมณ์ ซึ่งครูศิลปะได้
เล็งเห็นความพร้อมในด้านสิ่งแวดล้อมและสถานที่ในการใช้กิจกรรมทางศิลปะในการช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหา แต่ใน
ด้านศักยภาพของบุคลากรและหลักสูตรการใช้กิจกรรมศิลปะบาบัดในการช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรมและ
อารมณ์ยังไม่เพียงพอ จึงต้องการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและสร้างคู่มือการใช้ศิลปะบาบัดในการช่วยเหลือเด็กที่
มีปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ เพื่อนาไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์เป็นสถาบันตติยภูมิระดับสูง )Excellence Center) ด้านสุขภาพจิตและ
พัฒนาการเด็กที่มีแนวทางการให้บริการที่แตกต่างจากหน่วยงานอื่น ๆ คือจะให้การดูแลที่ครอบคลุมไปถึงการใช้ชีวิต
ของผู้ปกครองที่จะต้องดาเนินไปควบคู่กับการดูแลเด็ก ซึ่งมีแนวคิดพื้นฐานว่าผู้ปกครองต้องดูแลเด็กได้และสามารถหา
เลี้ยงชีพได้ควบคู่กั น ดังนั้นเพื่อ ส่งเสริม ประสิทธิภาพในการให้บริก ารเด็กที่ มีปัญ หาด้านพฤติก รรมและอารมณ์ให้
สามารถทากิจกรรมการดาเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในบริบทที่ตนเองอาศัยอยู่ได้ ดังนั้นครูศิลปะบาบัดของสถาบันเด็กราช
นครินทร์ จึงเห็นความสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาองค์ความรู้และทักษะในการรักษาบาบัดเด็กที่มีปัญหา
พัฒนาการด้านพฤติกรรมและอารมณ์ ทางกลุ่มงานศิลปะบาบัดจึงได้จัดทาโครงการพัฒนาหลักสูตรโปรแกรมการใช้
ศิลปะในการช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่องานบริการและผู้รับบริการโดยตรง
เป็นสาคัญ
วัตถุประสงค์
เพื่อจัดทาหลักสูตรโปรแกรมการใช้กิจกรรมทางศิลปะในการช่วยเหลือเด็กที่มปี ัญหาพฤติกรรมและอารมณ์
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ผลกำรดำเนินโครงกำร และผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรดำเนินงำน /
0. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเด็กที่มปี ัญหาด้านพฤติกรรมและอารมณ์ในแต่ละช่วงวัย
2. มี )ร่าง) หลักสูตรการใช้กิจกรรมทางศิลปะบาบัดเพือ่ การช่วยเหลือกลุ่มเด็กทีม่ ีปญ
ั หาด้านพฤติกรรมและ
อารมณ์
กำรวิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำน (เชิงคุณภำพ)
บุคลากรมีศักยภาพความรู้ความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมและอารมณ์ของเด็กในแต่ละช่วงวัย มีการนา
หลักสูตรโปรแกรมการใช้ศิลปะในการช่วยเหลือเด็กที่ มีปัญหาด้านพฤติกรรมและอารมณ์ให้มี พฤติก ร รมและ
อารมณ์ที่ ดีขึ้นเป็นไปตามล าดับ และมี นวัตกรรมที่มีคุณภาพเพื่อนามาใช้และส่งต่อให้กับบุคคลทีเ กี่ยวข้องกั บ
สุขภาพจิต
งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินโครงกำร
จานวน 56,721 บาท ) สามหมื่นสองพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน )
ปัญหำและอุปสรรค
การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า มีผลกระทบต่อการดาเนินงาน
กำรวำงแผนกำรดำเนินงำนในขั้นต่อไป
การจัดโครงการการพัฒนาหลักสูตรโปรแกรมการใช้ศิลปะในการช่วยเหลือเด็กที่มปี ัญหาพฤติกรรมและ
อารมณ์ ปี 25
25. ชื่อโครงกำร ...โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง อัพเดทกำรฟื้นฟูสมรรถภำพสำหรับเด็กพิเศษ
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ งานกายภาพบาบัด
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญ (สรุปควำมเป็นมำไม่เกิน 1 หน้ำกระดำษ)
การอัพเดทการฟื้นฟูสมรรถภาพสาหรับเด็กพิเศษในการจัดทาโครงการในครัง้ นี้ เนื่องจากต้องการพัฒนา
ทักษะของผู้บาบัด ให้มีความทันสมัยมากขึ้น โดยจะประกอบไปด้วย เทคนิคการตรวจประเมิ น การวิเคราะห์ปัญหา
การวางแผนการรักษา และเทคนิคการรักษาต่าง ๆ ทั้งทางกายภาพบาบัด และกิจกรรมบาบัด เพือ่ เป็นการช่วย
บาบัดเด็กในการกระตุ้นพัฒนาการอย่างรอบด้าน ซึง่ ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการรักษาทาง
กายภาพบาบัด กิจกรรมบาบัดและการฟื้นฟูสมรรถภาพ ตลอดจนทักษะของผูบ้ าบัด ความต่อเนื่องในการรักษา การ
ประยุกต์การรักษาในชุมชน เพื่อช่วยกันพัฒนาคุณภาพของเด็กพิเศษและผู้ป่วยเด็กพัฒนาการล่าช้า
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ให้ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มอบรมเพิ่ ม พู น ความรู้ ใ หม่ ๆ มี ค วามเข้ า ใจทฤษฎี แนวคิ ด และหลั ก การบ าบั ด ทาง
กายภาพบาบัด และกิจกรรมบาบัด เพื่อนาไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติในการรักษาผู้ป่วย
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจแนวทางการแก้ปัญหาทางคลินิก ในการบาบัดและสามารถพัฒนาทักษะทางด้าน
การบาบัดผู้ป่วยเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าในชุมชน
ผลกำรดำเนินโครงกำร / และผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรดำเนินงำน )ควรแสดงอยู่ในรูปของจานวน หรือร้อยละ)
เชิงปริมำณ ( ให้ระบุเป็นข้อ ๆ )
มีผู้เข้าร่วมอบรมจานวน 91 คน ประกอบด้วยนักกายภาพบาบัด 76 คน นักกิจกรรมบาบัด 5 คน พยาบาล 6 คน
ครูการศึกษาพิเศษ 6 คน นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย 0 คน
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เชิงคุณภำพ ( ให้ระบุเป็นข้อ ๆ )
1 ผูเ้ ข้าร่วมอบรมมีความรู้และความเข้าใจเพิม่ ขึ้นจากการประเมินก่อนและหลังอบรม ร้อยละ 94.44
2 จัดตั้งเครือข่ายนักกายภาพบาบัด และสหวิชาชีพ ในผู้ป่วยเด็ก และเพิม่ ช่องทางการสื่อสารในการส่ง
ต่อผู้ป่วย
กำรวิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำน )โครงการเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่ สามารถนาผลลัพธ์ของโครงการมาใช้
ประโยชน์อะไรบ้าง)
ผู้เข้าร่วม มีความเข้าใจทฤษฎี แนวคิด และหลักการบาบัดทางกายภาพบาบัด และกิจกรรมบาบัด ที่ทันสมัย
และสามารถนาแนวทางการแก้ปญ
ั หาทางคลินกิ เพื่อประยุกต์ใช้ในการบาบัดและสามารถพัฒนาทักษะทางด้านการ
บาบัดผูป้ ่วยเด็กที่มีพฒ
ั นาการล่าช้า
งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินโครงกำร 073,111 บาท
ปัญหำและอุปสรรค )สิ่งที่ทาให้โครงการ/กิจกรรมไม่ประสบผลสาเร็จตามเป้าหมาย)
เนื่องจากผูอ้ บรมมีจานวนมากทาให้ต้องใช้คนไข้ตัวอย่างมาในการฝึกปฏิบัติแทน ไม่สามารถพาไปฝึกปฏิบัติ
ในชุมชนได้
ข้อเสนอแนะ หรือแนวทำงกำรแก้ไข (แนวทางการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมในปีต่อไป)
รับผู้เข้าร่วมอบรมเป็นกลุ่มย่อย อาจจะมีเป็น 6 รุ่น เพื่อที่จะทาให้สามารถไปฝึกปฏิบัติงานชุมชนได้จริง
กำรวำงแผนกำรดำเนินงำนต่อไปรับผูเ้ ข้าร่วมอบรมเป็นกลุม่ ย่อย อาจจะมีเป็น 2 รุ่น เพื่อที่จะทาให้สามารถไปฝึก
ปฏิบัติงานชุมชนได้จริง
การประดิษฐ์อปุ กรณ์ในชุมชนทีส่ ามารถทาได้จริง และมีการถ่ายทอดให้ผปู้ กครองสามารถนาไปประดิษฐ์ให้
ผู้ป่วยทีบ่ ้านได้เอง
ภำพกิจกรรมประกอบกำรดำเนินโครงกำร

161

26. ชื่อโครงกำร โครงกำรพัฒนำหลักสูตรโปรแกรมฝึกทักษะทำงสังคมแบบกลุ่ม (Social Skill Training
Group) สำหรับเด็กที่มีปัญหำสังคม อำรมณ์ (โครงกำรต่อเนื่อง)
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ กลุ่มงานจิตวิทยา
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญ
ปีงบประมาณ 2561 กลุ่มงานจิตวิทยา สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ได้จัดทาโครงการพัฒนาหลักสูตร
โปรแกรมฝึกทักษะทางสังคมแบบกลุม่ )Social Skill Training Group) สาหรับเด็กวัยเรียนทีม่ ีปญ
ั หาสังคม และอารมณ์
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทาร่างหลักสูตรโปรแกรมฝึกทักษะทางสังคมแบบกลุ่ม จากการดาเนินงานทีผ่ ่านมา กลุม่ งาน
จิตวิทยาได้จัดประชุมทีมคณะทางาน 2 ครั้ง เพือ่ วางแผนและปรับปรุงร่างหลักสูตร และได้เชิญผูเ้ ชี่ยวชาญมาวิพากย์ร่าง
หลักสูตรดังกล่าว รวมทั้งได้มกี ารทดลองใช้ในกลุ่มตัวอย่างที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกทั้งหมด คน ผลจากการบาบัด 59
เมื่อประเมินก่อนและหลังการเข้ากลุ่มโดยใช้แบบประเมินSDQ ฉบับผู้ปกครอง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทักษะทางสังคมดี
ขึ้น คิดเป็นร้อยละ 85.71 อย่างไรก็ตามแม้ว่ากลุ่มตัวอย่างจะมีทักษะทางสังคมดีขึ้นมากกว่าร้อยละ แต่จากการ 71
ประเมินในส่วนของกิจกรรมและเนื้อหาหลักสูตรคณะทางานมีความคิดเห็นว่าหลักสูตรโปรแกรมยังต้องมีการปรับปรุง
และเพิม่ เติมเนื้อหาในบางส่วนเพื่อให้หลักสูตรโปรแกรมมีประสิทธิภาพ สามารถนาไปใช้และขยายผลได้จริง โดยใน
ปีงบประมาณ 2562 กลุ่มงานจิตวิทยาจึงมีความประสงค์ที่จะจัดทาโครงการต่อเนื่องโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบ
ความตรงเชิงเนื้อหาของหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และนาหลักสูตรที่ผ่านการปรับปรุงมาทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
รวมทั้งจัดทาคู่มือผู้ปกครองในการฝึกทักษะทางสังคมสาหรับเด็กทีม่ ีปญ
ั หาสังคม อารมณ์ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่องาน
บริการและผูร้ ับบริการโดยตรงเป็นสาคัญ
วัตถุประสงค์
0.เพื่อทดสอบความตรงเชิงเนื้อหาของหลักสูตรโปรแกรมฝึกทักษะทางสังคมแบบกลุ่ม )Social Skill
Training Group) สาหรับเด็กทีม่ ีปัญหาสังคม อารมณ์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
2.เพื่อปรับปรุงหลักสูตรโปรแกรมฝึกทักษะทางสังคมแบบกลุ่ม )Social Skill Training Group) สาหรับเด็ก
ที่มีปญ
ั หาสังคม อารมณ์ และนาไปใช้กับกลุม่ ตัวอย่าง
3.จัดทาคู่มือฝึกทักษะทางสังคมสาหรับเด็กที่มีปญ
ั หาสังคม อารมณ์ สาหรับผูป้ กครอง
ผลกำรดำเนินโครงกำร / และผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรดำเนินงำน (ควรแสดงอยู่ในรูปของจำนวน หรือร้อยละ)
เชิงปริมำณ
1. การจัดประชุมจานวน 3 ครั้ง )โดยมีการประชุมเพื่อการหาค่าความตรงของเนื้อหา 1 ครั้ง และมีการ
ประชุมคณะทางาน เพื่อแก้ไขร่างหลักสูตรฯ 2 ครั้ง)
2. ได้คู่มือฝึกทักษะทางสังคมสาหรับเด็กที่มปี ัญหาสังคม อารมณ์ และการบ้านสาหรับผู้ปกครอง 1 เล่ม
เชิงคุณภำพ
ได้คู่มือฝึกทักษะทางสังคมสาหรับเด็กที่มปี ัญหาสังคม อารมณ์ และการบ้านสาหรับผูป้ กครอง ตาม
แผนงานโครงการ
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กำรวิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำน
โครงการเป็นไปตามแผนงานที่ตงั้ ไว้ของปีงบประมาณ 6326 โดยได้คู่มือฝึกทักษะทางสังคมสาหรับเด็กทีม่ ี
ปัญหาสังคม อารมณ์ และการบ้านสาหรับผูป้ กครอง ตามทีก่ าหนดไว้ และมีการวางแผนเพื่อพัฒนาหลักสูตรและ
คู่มือในปีงบประมาณต่อไป
งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินโครงกำร 17,500 บำท
ปัญหำและอุปสรรค (สิ่งที่ทาให้โครงการ/กิจกรรมไม่ประสบผลสาเร็จตามเป้าหมาย)
มีการเลื่อนการจัดประชุม ทาให้คลาดเคลื่อนจากกาหนดการเดิมบ้าง เนื่องจากคณะผู้จัดทามีภาระงานที่
เพิ่มขึ้น แต่สามารถจัดหาวันประชุมใหม่ได้และสาเร็จตามกาหนดการ
ข้อเสนอแนะ หรือแนวทำงกำรแก้ไข (แนวทางการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมในปีต่อไป)
กาหนดแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นโครงร่างวิจัยและนาไปใช้ได้จริง
กำรวำงแผนกำรดำเนินงำนต่อไป (แผนการดาเนินงานขั้นต่อไป หรือในปีงบประมาณถัดไป)
พัฒนาหลักสูตรให้เป็นโครงร่างวิจัยและนาไปใช้ได้จริง
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 สร้างความตระหนักและความเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิต
กำรดำเนินงำนโครงกำร
1. ชื่อโครงกำร... โครงกำรพัฒนำเนื้อหำประเด็นองค์ควำมรู้ในกำรดูแลผู้มีปัญหำสุขภำพจิตเด็ก วัยรุ่น และ
พัฒนำกำรล่ำช้ำ เพื่อกำรสื่อสำรควำมรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพ..............
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ... คณะกรรมการยุทธศาสตร์ที่ 3................................
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญ
กรมสุขภาพจิตมีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดพัฒนากลไกเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจของ
ประชาชนที่มีต่อปัญหาสุขภาพจิตผ่านกระบวนการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ประชาชนเข้าใจและเข้าถึงความรู้
สุขภาพจิต ได้แก่ โรค สาเหตุ วิธีการรักษา การรับรู้ต่อการเจ็บป่วยทางสุขภาพจิตของตนเอง ทักษะในการดูแล
สุขภาพจิตตนเอง การเข้าถึงแหล่งข้อมูล/แหล่งช่วยเหลือและการมีทัศนคติที่ดีต่อการรักษา ต่อระบบบริการ และต่อ
ผู้ที่อยู่กับปัญหาสุขภาพจิต จึงจาเป็นต้องมีการพัฒนาเนื้อหาประเด็นองค์ความรู้ในการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตเด็ก
วัยรุ่น และพัฒนาการล่าช้า ในรูปแบบสื่อสาธารณะเพื่อช่วยสื่อสารให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตและมี
พฤติกรรมสุขภาพจิตทีพึงประสงค์
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาเนื้อหาประเด็นองค์ความรู้ในการดูแลผู้มีปญ
ั หาสุขภาพจิตเด็ก วัยรุ่น และพัฒนาการล่าช้า เพื่อ
การสือ่ สารความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลกำรดำเนินโครงกำร / และผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรดำเนินงำน )ควรแสดงอยู่ในรูปของจานวน หรือร้อยละ)
เชิงปริมำณ ) ให้ระบุเป็นข้อ ๆ )
มีการพัฒนาประเด็นเนื้อหาองค์ความรู้ด้านการดูแลผู้มปี ัญหาสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่น และพัฒนาการ
ล่าช้า จานวน 03 เรื่อง
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพจิตเด็ก วัยรุ่น และพัฒนาการล่าช้า ดังนี้
- Social media ได้แก่ เว็บไซต์ เฟสบุค จานวน 509,190 คน
- Ground war ได้แก่ การจัดกิจกรรมต่างๆ การประชุม อบรมให้ความรู้ การรณรงค์ และการ
ประชาสัมพันธ์ด้วยตัวเอง จานวน 4,175 คน
เชิงคุณภำพ ( ให้ระบุเป็นข้อ ๆ )
ผลการดาเนินงานร่วมกับโรงพยาบาลสวนปรุงและศูนย์สุขภาพจิตที่ 0 ตามตัวชี้วัดที่ 03 ร้อยละ
ของประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพจิตและมีพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พงึ ประสงค์โดยมีการดาเนินการจัด
โครงการเสริมสร้างความรอบรู้และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ของประชาชนเขตสุขภาพที่ 0
ปีงบประมาณ 6326 จานวน 024 คน
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พบว่า ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต ร้อยละ 83.20ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์
ร้อยละ 96.27
สาหรับในสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์มีการจัดอบรมบุคลากรตัวแทนของทุกกลุม่ งานเพื่อฝึก
ปฏิบัติการนาโปรแกรมเสริมสร้างความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พงึ ประสงค์ของประชาชน และมีการ
ดาเนินงานในกลุม่ เป้าหมายจานวน คน 30พบว่า
ก่อนเข้าร่วมโครงการ
หลังเข้าร่วมโครงการ
เครียดน้อย เครียดปาน เครียดมาก เครียดมาก เครียดน้อย เครียดปาน เครียดมาก เครียดมาก
กลาง
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
23.53
54.90
15.69
5.88
29.41
64.71
5.88
0.00

กำรวิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำน )โครงการเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่ สามารถนาผลลัพธ์ของโครงการมาใช้
ประโยชน์อะไรบ้าง)
สามารถดาเนินงานโครงการได้ตามแผนทีก่ าหนดและประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพิ่มมากขึ้น
งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินโครงกำร ..........27,552.......บำท
ปัญหำและอุปสรรค (สิ่งที่ทำให้โครงกำร/กิจกรรมไม่ประสบผลสำเร็จตำมเป้ำหมำย)
- ระยะเวลาการจัดทาประเด็นเนือ้ หาองค์ความรู้ด้านการดูแลผูม้ ีปัญหาสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่น และ
พัฒนาการล่าช้าไม่เป็นไปตามกาหนด
- ระยะเวลาการจัดทาประเด็นเนื้อหาองค์ความรู้ด้านการดูแลผู้มปี ัญหาสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่น และ
พัฒนาการล่าช้าไม่เป็นไปตามกาหนด
ข้อเสนอแนะ หรือแนวทำงกำรแก้ไข )แนวทางการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมในปีต่อไป)
พัฒนาสื่อให้ทันสมัยน่าสนใจโดยเฉพาะทีเ่ ป็นสื่อการเคลื่อนไหว
กำรวำงแผนกำรดำเนินงำนต่อไป )แผนการดาเนินงานขั้นต่อไป หรือในปีงบประมาณถัดไป)
จัดทาโครงการอย่างต่อเนื่อง
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ภำพกิจกรรมประกอบกำรดำเนินโครงกำร
ภำพบรรยำกำศกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำเนื้อหำและเผยแพร่ประเด็นองค์ควำมรู้
ในกำรดูแลผู้ที่มีปัญหำสุขภำพจิตเด็กวัยรุ่นและพัฒนำกำรล่ำช้ำ
วันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2562 ณ โรงแรม Honey Hills Villa แม่รมิ เชียงใหม่
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ภำพบรรยำกำศกำรกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ เพื่อเผยแพร่ควำมรู้สขุ ภำพจิตเด็ก และวัยรุ่น และพัฒนำกำร
 งานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจาปี 6320 “เครียดได้ คลายเป็น : เล่นเกมแต่พอดี”
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 โครงการ หมอน้าเงิน-ขาว ช่วยชาวบ้าน ครั้งที่ 61
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 กิจกรรมงานมหกรรมการอ่านแห่งชาติ “มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัยในภูมิภาค”
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สื่อเนื้อหำองค์ควำมรู้ด้ำนกำรดูแลผู้มีปัญหำสุขภำพจิตเด็ก และวัยรุ่น และพัฒนำกำรล่ำช้ำ
 แผ่นพับโรคสมาธิสั้น
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 แผ่นพับโรคเด็กสมองพิการ
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 Info graphic ทาอย่างไรเมื่อลูกโมโห
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1. ชื่อโครงกำร โครงกำรสนับสนุนรถเข็นและอุปกรณ์กำรแพทย์พระรำชทำนสำหรับเด็กพิกำรและคนพิกำร

ทำงกำรเคลื่อนไหว ประจำปี 2562
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ กลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพ (โครงการ RICD Wheelchair Project)
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญ (สรุปความเป็นมาไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ)
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขมี
ขอบเขตความรับผิดชอบในด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็กพิการ เด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กทีม่ ีปัญหาด้านสติปัญญา
และพฤติกรรม เพื่อพัฒนาให้เด็กผูป้ ่วยเหล่านี้ สามารถช่วยเหลือตัวเองได้มากที่สุด ตามศักยภาพสูงสุดของผูป้ ่วยเอง
และจากการดาเนินการโครงการทีผ่ ่านมา สถาบันฯได้รับบริจาค อุปกรณ์จากองค์กร Wheels of Hope, USA
องค์กร Joni and Friends, USA องค์กร Wheelchair of Hope Japan และ องค์กร Med Aids 4 Kids, Ireland
โดยมีอุปกรณ์ที่มีความหลากหลาย ได้แก่ รถเข็น ไม้เท้า ไม้ค้ายัน วอล์คเกอร์ เก้าอี้สุขภัณฑ์ เก้าอีอ้ าบน้า รถช่วยเดิน
สาหรับเด็ก โต๊ะข้างเตียง ฯลฯ ตั้งแต่ปี 6345 จวบจนปัจจุบนั มีการแจกรถเข็นและอุปกรณ์ต่าง ๆสาหรับเด็ก คน
พิการและผู้ด้อยโอกาส ซึ่งมีจานวนรถเข็นมากกว่า 06,111 คัน มีเด็กและคนพิการมากกว่า 53,111 คน ที่ได้รับ
อุปกรณ์ช่วยความพิการ ซึง่ ทาให้ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น เด็กและคนพิการสามารถเดินทางด้วยตนเองได้ รูส้ ึก
ตนเองมีคุณค่า ลดภาระของผู้ดูแล สามารถช่วยเหลือตนเองได้มากขึ้นหลังจากได้รับอุปกรณ์ อย่างไรก็ตามยังมีเด็ก
และคนพิการทั่วประเทศจานวนมากที่ยงั รอรับการช่วยเหลือด้านอุปกรณ์การแพทย์เหล่านี้
จากการสารวจข้อมูลในปี 6320 เด็กและคนพิการในพื้นทีจ่ ังหวัดเชียงใหม่ แพร่ และจัง หวัดสุโขทัย
โดยหลายหน่วยงาน เช่น สาธารณสุขจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด สโมสรโรตารี่ ชมรมคนพิการ พบว่ามีเด็ก
และคนพิการ ผู้สงู อายุที่มโี รคเรื้อรังจานวนมากกว่า 611 คน ที่ต้องการได้รบั ความช่วยเหลือด้านรถเข็นและอุปกรณ์
ทางการแพทย์ ดังนั้น สถาบันพัฒนาการเด็กฯ เล็งเห็นความสาคัญของการช่วยเหลือเด็กพิการ คนพิการทีม่ ีฐานะ
ยากจนและเป็นผู้ด้อยโอกาสไม่สามารถซื้อรถเข็นด้วยตนเองได้ ให้ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์
พระราชทานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเท่าเทียมกับคนพิการในพื้นที่อื่นของประเทศไทย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดหาอุปกรณ์ที่มีความเหมาะสมกับความพิการสาหรับเด็กพิการและคนพิการ
2.เพื่อฝึกให้คนพิการที่ได้รับอุปกรณ์แล้ว สามารถ ใช้อุปกรณ์นั้นได้ และ เกิดประโยชน์สูงสุด
3. เพื่อส่งเสริมให้เด็กพิการ สามารถช่วยเหลือตัวเองให้มากที่สุดตามศักยภาพสูงสุดของตัวเอง
4.เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตเด็กพิการ/คนพิการและครอบครัว
ผลกำรดำเนินโครงกำร / และผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรดำเนินงำน (ควรแสดงอยู่ในรูปของจานวน หรือร้อยละ)
เชิงปริมำณ ( ให้ระบุเป็นข้อ ๆ )

- มีเด็กและคนพิการ จานวน 130 คนได้รับรถเข็นและอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ
- มีจานวน 2 เครือข่ายดูแลเด็กและคนพิการในพื้นที่ (แพร่และสุโขทัย)
เชิงคุณภำพ ( ให้ระบุเป็นข้อ ๆ )

- การวัดความพึงพอใจ พบว่า ร้อยละ 97 มีความพึงพอใจมากเป็นโครงการที่ดี ให้บริการดี
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กำรวิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำน (โครงการเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่ สามารถนาผลลัพธ์ของโครงการมาใช้ประโยชน์
อะไรบ้าง)

โครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และตามแผนที่วางไว้สาหรับผลลัพธ์ทาให้หน่วยงานของรัฐประหยัด
งบประมาณการจัดซื้อรถเข็นและอุปกรณ์เครือ่ งช่วยความพิการ อีกทัง้ เด็กและคนพิการได้รับรถเข็น นาใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจาวัน ทาให้เด็กพิการ คนพิการและครอบครัวมีสุขภาพจิตดีขึ้น
งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินโครงกำร 35,000 บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
ปัญหำและอุปสรรค (สิ่งที่ทาให้โครงการ/กิจกรรมไม่ประสบผลสาเร็จตามเป้าหมาย)
เด็กและคนพิการมีความลาบากในการเดินทาง ไม่มีค่ารถและไม่มีผู้ดูแล
ข้อเสนอแนะ หรือแนวทำงกำรแก้ไข (แนวทางการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมในปีต่อไป)
ประสานการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานในพื้นที่ เช่น มีรถรับส่งดูแลคนพิการในการเดินทาง
กำรวำงแผนกำรดำเนินงำนต่อไป (แผนการดาเนินงานขั้นต่อไป หรือในปีงบประมาณถัดไป)
ขยายการช่วยเหลือคลอบคลุมพื้นทีเ่ ขต 1 และ 2
ภำพกิจกรรมประกอบกำรดำเนินโครงกำร (ถ้ำมี)
ภาพประกอบแนบท้าย
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ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล
กำรดำเนินงำนโครงกำร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

โครงการพัฒนาระบบ Medical Record ด้วยโปรแกรม Jhos ในสถาบันฯ รพ.เด็กสังกัดกรมสุขภาพจิต
โครงการรณรงค์พัฒนาการเด็กเสริมสร้างสุขภาพและกาลังใจผู้พิการ
โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขที่มีระบบบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล
โครงการรณรงค์ส่งเสริมสุขภาวะของเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
โครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
โครงการสื่อสารนโยบายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนางานสุขภาพจิต
โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน
โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรแพทย์
โครงการพัฒนาคุณภาพเพื่อธารงรักษาคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ
6326
10. โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้และแผนป้องกันระงับอัคคีภัย
11. โครงการประชุมเชิง ปฏิบัติก ารติดตาม ประเมิ นผลการดาเนินงานตามยุท ธศาสตร์สถาบันฯ ประจ าปี
งบประมาณ 6326 และแนวทางการดาเนินงานในปี 6325
12. โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่นฯ
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1. ชื่อโครงกำร พัฒนำระบบ Medical Record ด้วยโปรแกรม Jhos ในสถำบันฯ รพ. เด็กสังกัดกรม
สุขภำพจิต
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ กลุ่มงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญ
ภายใต้ก รอบกรมสุข ภาพจิ ต ๔.๐ : Smart Citizen” ยุท ธศาสตร์ ๒๐ ปีด้ านสุ ขภาพจิ ตก าหนด
เป้าหมายให้ “คนไทยที่มีปัญญา อารมณ์ดี และมีความสุข อยู่ในสังคมอย่างทรงคุณค่า ” เป็นการดูแลประชาชน
ตั้งแต่วัยเด็กถึงสูงวัยด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ ใช้ฐานข้อมูลผู้ป่วย )Digital hospital) ให้เป็นประโยชน์ต่อกระบวนการ
ทางานด้านสาธารณสุข พบว่าหน่วยงานด้านสาธารณสุขรวมทั้งหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต เริ่มนาเทคโนโลยี
มาช่วยในการทางานบริการผู้ป่วยมากขึ้น ตามกระแสการเติบโตของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เป็นหน่วยงานของกรมสุขภาพจิต รับผิดชอบดูแลปัญหาเด็ก
พัฒนาการล่าช้า ปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชในเด็กและวัยรุ่น ได้นาโปรแกรมบริการผูป้ ่วยซึ่งพัฒนาโดยศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ สานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่โปรแกรมระบบบริการผูป้ ่วย Jhos มาใช้ ตั้งแต่เดือน
กันยายน ๒๕๕๙ อานวยความสะดวกทั้งผูป้ ่วยและเจ้าหน้าที่ อย่างไรก็ตามในกระบวนการวัดผลการดูแลผูป้ ่วย ยัง
ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง ตามนโยบาย Digital Transformation การให้บริการที่มปี ระสิทธิภาพ อีกทั้งสถาบัน
พัฒนาการเด็กราชนครินทร์มีแผนในการพัฒนาระบบโรงพยาบาล ตามตัวชี้วัดที่ ๔๙ เขตสุขภาพมีการดาเนินงาน
Digital Transformation เพื่อก้าวสูก่ ารเป็น Smart Hospital โดยการพัฒนาระบบ Paperless ขึ้นเพื่อลดเวลาใน
การรอคอยการค้นหาแฟ้มผู้ป่วย แฟ้มหาย ลดเวลา เพิม่ ความรวดเร็วในการจัดเก็บ การเรียกใช้ ความยึดหยุ่นในการ
ใช้งาน ลดภาระงานในการให้บริการผู้ป่วย สามารถสืบค้นเอกสารผูป้ ่วยได้ง่าย สามารถเชื่อมโยงระบบข้อมูลและใช้
ข้อมูลร่วมกันกับระบบสารสนเทศผูป้ ่วยในสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
ทั้งนี้ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ได้พัฒนา
ระบบ Medical Record ที่เชื่อมโยงกับโปรแกรมโรงพยาบาล Jhos พัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทของโรงพยาบาล
โครงการนี้จงึ เกิดขึ้นเพื่อพัฒนาระบบ Medical Record ด้วยโปรแกรม Jhos โดยเชิญบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาล/
สถาบันฯ เด็กสังกัดกรมสุขภาพจิตมาร่วมพัฒนาระบบ
วัตถุประสงค์
เพื่อจัดการออกสารลดการสิ้นเปลืองทรัพยากร เพิ่มความสะดวกในการใช้งานข้อมูลและ ลดระยะเวลาใน
การสืบค้นข้อมูลผลการดาเนินโครงการ / และผลลัพธ์ที่ได้จากการดาเนินงาน )ควรแสดงอยู่ในรูปของจานวน หรือ
ร้อยละ)
เชิงคุณภำพ ) ให้ระบุเป็นข้อ ๆ )
- มีระบบสแกนเวชระเบียน
กำรวิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำน (โครงกำรเป็นไปตำมแผนที่วำงไว้หรือไม่ สำมำรถนำผลลัพธ์ของโครงกำรมำใช้
ประโยชน์อะไรบ้ำง)
โครงการเป็นไปตามแผนที่วางไว้ สามารถนาผลลัพธ์ของโครงการมาใช้ประโยชน์ได้ดังนี้
- สามารถเชื่อมใช้ระบบสแกนเวชระเบียนเชื่อมต่อกับโปรแกรม รพ. ได้
- ลดระยะเวลาในการสืบค้นข้อมูล
งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินโครงกำร ๑๔๖,๐๒๑ บาท

176

ปัญหำและอุปสรรค (สิ่งที่ทาให้โครงการกิจกรรมไม่ประสบผลสาเร็จตามเ/ป้าหมาย)
ข้อเสนอแนะ หรือแนวทำงกำรแก้ไข (แนวทำงกำรพัฒนำโครงกำร/กิจกรรมในปีต่อไป)
แนวทางการพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพจิตเวชเด็กและวัยรุ่น )His on cloud) ในปีต่อไป
กำรวำงแผนกำรดำเนินงำนต่อไป (แผนกำรดำเนินงำนขั้นต่อไป หรือในปีงบประมำณถัดไป)
พัฒนาระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพจิตเวชเด็กและวัยรุ่น )His on cloud)
2. ชื่อโครงกำร โครงกำรรณรงค์พัฒนำกำรเด็ก เสริมสร้ำงสุขภำพและกำลังใจผู้พิกำร ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ.2562
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญ )สรุปความเป็นมาไม่เกิน 0 หน้ากระดาษ)
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เป็นสถาบันวิชาการ วิจัยและ
พัฒนาสนับสนุนวิชาการด้านสุขภาพจิตและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก รวมทั้งให้บริการทางการแพทย์ในระดับตติยภูมิ
แก่เด็กพัฒนาการล่าช้าที่มีปัญหาเกี่ยวข้องกับความพิการทางกาย ความพิการทางสมองปัญหาด้านการเรียนรู้ ปัญหา
พฤติกรรม โดยสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ มีความมุ่งมั่นในการดาเนินงานด้านพัฒนาการเด็กเพื่อให้การ
ดาเนินงานเห็นเป็นรูปธรรม มีการดาเนินงานเป็นวงกว้าง และต่อเนื่อง โดยมีการวางแนวทางการเฝ้าระวัง คัด
กรอง และส่งเสริมพัฒนาการเด็กไทย ในการประสานความร่วมมือกับศูนย์เด็กเล็ก ในองค์การปกครอง
ส่วน
ท้องถิ่น เพื่อวางรูปแบบการดูแลพัฒนาการเด็กแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่องร่วมกัน รวมถึงการพัฒนารูปแบบข้อมูล
ความรู้ พัฒนาการเด็กและการดูแลเด็กสาหรับประชาชนเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายโดยผ่านระบบแอพพลิเ คชั่น
บนมือถือ และยังมี แผนการขยายเครือข่ายในการดูแลพัฒนาการเด็ก ร่วมกั บประเทศเพื่อนบ้าน ผ่านระบบ
เครือข่ายอาเซี่ยน )AEC)
ทั้งนี้นอกจากกิจกรรมและแผนการดาเนินงานดังกล่าวแล้ว สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ โดย กรม
สุขภาพจิต ยังได้ร่วมกับทุกภาคส่วน อาทิ สานั กงานเขตสุขภาพที่ 0 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 7 องค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เครือข่ายองค์กรที่ช่วยเหลือผู้พิการ Wheels of hope USA. และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อเป็น วันรณรงค์
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และให้กาลังผู้พิการ และเพื่อเปิดโอกาสให้กับเด็กพิเศษ ผู้พิการที่ขาดโอกาส ได้มีเวทีใน
การแสดงออก ตลอดจนเป็นการมอบความสุขผ่านกิจกรรมเกม นันทนาการดีๆ เช่น กิจกรรมการประเมินพัฒนาการ
การให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับพัฒนาการ การดูแลเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า กิจกรรมนันทนาการเสริมสร้าง
สุขภาพ มอบของขวัญของรางวัล สาหรับเด็กและผู้พิก าร มอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทานช่วยเหลือ ผู้พิการ
มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ทาคุณประโยชน์ต่อผู้พิการ และงานส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็ก การตรวจประเมิน
และขึ้นทะเบียนผู้พิการ และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ซึ่งการจัดงานรณรงค์ดังกล่าว ได้มีการจัดขึ้นเรื่อยมา
ทุกปี
สถาบันพั ฒนาการเด็กราชนครินทร์ร่วมกับ มูล นิธิพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ในพระราชูป ถัม ภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เห็นควรจัดโครงการรณรงค์พัฒนาการเด็ก เสริมสร้างสุขภาพและ
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กาลังใจผู้พิการ ประจาปี พ.ศ. 6326 ซึ่งเป็นหนทางหนึ่งที่จะส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และสร้างเสริมให้ผู้พิการ
สุขภาพทั้งทางด้านร่างกาย ส่งผลให้มีสุขภาพจิตดี พร้อมที่จะดารงชีวิตในสังคมอย่างเข้มแข็งต่อไป
วัตถุประสงค์

มี

1. เพื่อสร้างความตระหนักและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและภาคส่วนต่างๆในการดูแลผู้พิการ
2. เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการทางด้านสังคมของผู้พิการ
3. เพือ่ สร้างพื้นที่ในการแสดงสมรรถนะและสมรรถภาพของผู้พกิ าร
4. เพื่อยกย่องเชิดชูบุคคลและหน่วยงานที่สนับสนุนงานพัฒนาการเด็กและผู้พิการ

ผลกำรดำเนินโครงกำร / และผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรดำเนินงำน )ควรแสดงอยู่ในรูปของจานวน หรือร้อยละ)
เชิงปริมำณ ( ให้ระบุเป็นข้อ ๆ )
1) สรุปผู้เข้าร่วมงาน
จานวน 0,269 คน
6) สรุปหน่วยงานทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรม
จานวน 46 หน่วยงาน
เชิงคุณภำพ ( ให้ระบุเป็นข้อ ๆ )
1) เครือข่ายและภาคส่วนต่าง ๆ เกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการดูแลผู้พกิ าร
6) ผู้พิการสามารถเข้าถึงบริการทางด้านสังคม
5) ผู้พิการมีพื้นที่ในการแสดงสมรรถนะและสมรรถภาพ
4) บุคคลและหน่วยงานทีส่ นับสนุนงานพัฒนาการเด็กและผูพ้ ิการ ได้รับการยกย่องเชิดชู
3) เด็กพิการมีพฒ
ั นาการและกาลังใจ ตลอดจนเด็กด้อยโอกาส และผูพ้ ิการ มีสุขภาพและกาลังใจดี
พร้อมที่จะดารงชีวิตในสังคม อย่างเข้มแข็ง
กำรวิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำน )โครงการเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่ สามารถนาผลลัพธ์ของโครงการมาใช้
ประโยชน์อะไรบ้าง)
โครงการรณรงค์พัฒนาการเด็ก เสริมสร้างสุขภาพและกาลังใจผู้พิการ ประจาปี พ.ศ.6320 เป็นไปตามแผน
ที่วางไว้ โดยสอดคล้องกับประเด็น ยุทธศาสตร์สถาบันฯ ที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและ
ธรรมาภิบาล เป็นโครงการที่จัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องใน
โอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 25 พรรษา ภายใต้แนวคิด “เครียดได้ คลายเป็น เล่นเกมแต่พอดี ” ซึ่งสามารถนา
ผลลัพธ์ของโครงการมาใช้ประโยชน์ได้ดังนี้
1. ผู้พิการได้มีเวทีในการแสดงความสามารถ ทาให้เกิดความภาคภูมิใจ
2. มีกิจกรรมเกม/นันทนาการ เสริมสร้างกาลังใจ ทาให้เกิดความสนุกสนาน ให้กับผู้เข้าร่วมงาน
3. มีการมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ เช่น รถเข็น walker ทาให้ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้พิการ
4. มีการตรวจประเมินและจดทะเบียนผู้พิการ ทาให้ผู้พิการได้รับสิทธิ์ต่าง ๆ
5. มีการเลี้ยงอาหารกลางวัน )โต๊ะจีน) ผู้พิการทุกประเภท ทาให้ได้ทานอาหารร่วมกันอย่างมีความสุข

งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินโครงกำร......411,111....... บาท
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ปัญหำและอุปสรรค (สิ่งที่ทาให้โครงการ/กิจกรรมไม่ประสบผลสาเร็จตามเป้าหมาย)
1. สถานที่จัดงานค่อนข้างร้อน
2. มีพื้นที่การจัดงานจากัด
3. ไม่ได้ทราบกาหนดการหรือกิจรรมมาก่อน อาจเป็นเพราะไม่ได้รับข่าวสารของโครงการ
4. ขอขนม เสื้อ ของเล่น ลูกโป่ง ให้เยอะกว่านี้
5. ขอเพิ่มกิจกรรมสันทนาการ

ข้อเสนอแนะ หรือแนวทำงกำรแก้ไข (แนวทางการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมในปีต่อไป)
1. ติดตั้งพัดลมในบริเวณงาน กระจายพื้นทีจ่ ัดงานเป็นโซน ๆ
2. ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสือ่ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์
3. เพิ่มขนม เสื้อ ของเล่น ลูกโป่ง เพิ่มกิจกรรมสันทนาการ
4. เพิ่มการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่
5. มีเวทีให้เด็ก ๆ ได้แสดงความสามารถพิเศษมากยิ่งขึ้น

กำรวำงแผนกำรดำเนินงำนต่อไป )แผนการดาเนินงานขั้นต่อไป หรือในปีงบประมาณถัดไป)
1. เพิ่มกิจกรรมป้องกันความรุนแรงในผูพ้ ิการ
2. จัดกิจกรรมทีท่ าให้เด็กพิการ ผู้พิการ เด็กด้อยโอกาส ได้รบั การส่งเสริมพัฒนาการ เสริมสร้าง
สุขภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพ
3. จัดกิจกรรมทีท่ าให้เด็กพิการ ผู้พิการ เด็กด้อยโอกาส มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ
4. ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายนอกระบบบริการสาธารณสุข )โรงเรียน / วัด / ศูนย์
เด็กเล็ก / สถานประกอบการ / สือ่ มวลชน / กระทรวงอื่นๆ ฯลฯ)
ภำพกิจกรรมประกอบกำรดำเนินโครงกำร )ถ้ามี)
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. ชื่อโครงการ พัฒนาระบบ Medical Record ด้วยโปรแกรม Jhos ในสถาบันฯ รพ. เด็กสังกัด
กรมสุขภาพจิต
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 0 การทาบุญครบรอบวัน
เปิดให้บริการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
กิจกรรมที่ 6 ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมขององค์กรตามธรรมมาภิบาล
กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ทีมบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD) สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญ )สรุปความเป็นมาไม่เกิน 0 หน้ากระดาษ)
จากสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ตามความเจริญของนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ที่เข้ามามีบทบาทต่อการดารงชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลกระทบที่เชื่อมโยงถึงกัน ตั้งแต่บุคคล ครอบครัว
สังคม องค์กรและประเทศ ด้วยเหตุของการพัฒนาที่มีเป้าหมายของความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
เพื่อมุ่งตอบสนองความพึงพอใจของปัจเจกบุคคลและกลุ่มเป้าหมายเพียงบางส่วน แต่ขาดการคานึงถึงหลักคุณธรรม
จริยธรรม ขาดการพัฒนาที่ยั่งยืน เหตุนี้ในปัจจุบันทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน จึงหันมามองสิ่งที่อยู่ภายในตัวบุคคล
แต่ล ะคนมากขึ้น นั่นคือ “ความสุข ” เพื่ อมุ่ ง ไปสู่ “องค์ ก รแห่ง ความสุข ” คือ องค์ก รที่ ส ามารถกระตุ้น จูง ใจ
สร้างความสุขทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจให้ทุกคนในองค์กร สร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร พร้อมปฏิบัติ
ภารกิ จขององค์กรให้บ รรลุตามเป้าหมายได้อย่างมีป ระสิทภิภาพ โดยมีแนวคิดหลัก ที่มุ่ง ดาเนินงานกั บบุคลากร
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข ที่ถือเป็นบุคคลสาคัญ และเป็นกาลังหลักของทั้งครอบครัว องค์กร ชุมชน
และสังคม มีการเสริมสร้างองค์ความรู้และการขับเคลื่อนการเสริมสร้ างคุณภาพชีวิตในการทางาน ด้วยความคาดหวัง
ว่าคนทางานในองค์กรมีความสุข งานที่ได้รับมอบหมายมีประสิทภิภาพมากขึ้น ลดความตึงเครียดจากการทางาน
และลดความขัดแย้ง ในองค์ก ร เปรียบเสมื อน้าหล่อเลี้ ยงให้พฤติ ก รรมบุคลากรส านัก งานรัฐมนตรี กระทรวง
สาธารณสุข ปรับ เปลี่ยนและพั ฒ นาไปในแนวโน้ม ที่ ดี รวมไปถึง ความผาสุกในครอบครัว ชุม ชน และสัง คมที่ มี
ความสุขที่ยั่งยืน องค์กรแห่ง ความสุข คือ คุณภาพชีวิตของการท างานที่ ดี ดีทั้ง สุขภาพกาย สุขภาพใจ และการ
เจริญเติบโตมั่นคงในอาชีพ
วัตถุประสงค์
0. เพื่อปลุกจิตสานึกรักและผูกพันต่อองค์กร ตลอดจนเป็นการสืบสานวัฒนธรรมขององค์กรที่มีมาอย่างต่อเนือ่ ง
6. เพื่อให้ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมมีการดารงชีวิตอย่างมีสุขภาวะทางปัญญา เกิดความสุขจากการให้ผู้อื่น เชื่อมั่น
ในความเพียรของตนและรูจ้ ักคิดอย่างมีเหตุผล
5. เพื่อให้ตระหนักและปลุกจิตสานึกในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริตอันเป็น
รากฐานสาคัญของการสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี
4. เพื่อให้ทราบถึงการอันควรประพฤติในที่ชุมชนรูร้ ะเบียบวินัย ประเพณี วัฒนธรรม ทาให้ประพฤติตนและ
ทางานร่วมกับผู้อื่นๆได้อย่างสันติสุข เกิดผลสัมฤทธิ์ของงานได้ในที่สุด
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3. เพื่อส่งเสริมด้านวัฒนธรรมองค์กรเกิดความสัมพันธ์อันดีและเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กร
2. เพื่อส่งเสริมอนุรกั ษ์วัฒนธรรมไทย
ผลกำรดำเนินโครงกำร / และผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรดำเนินงำน )ควรแสดงอยู่ในรูปของจานวน หรือร้อยละ)
เชิงปริมำณ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจร้อยละ 91
เชิงคุณภำพ ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสานึกรักเกิดและมีความสัมพันธ์อันดีและผูกพันต่อองค์กรดีขึ้น
กำรวิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำน )โครงการเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่ สามารถนาผลลัพธ์ของโครงการมาใช้
ประโยชน์อะไรบ้าง)
0. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจิตสานึกรักและผูกพันต่อองค์กร ตลอดจนเป็นการสืบสานวัฒนธรรมขององค์กรทีม่ ีมา
อย่างต่อเนื่อง
6. ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมมีการดารงชีวิตอย่างมีสุขภาวะทางปัญญา เกิดความสุขจากการให้ผู้อื่น เชื่อมั่นใน
ความเพียรของตนและรู้จักคิดอย่างมีเหตุผล
5. ผู้เข้าร่วมประชุมตระหนักและมีจิตสานึกในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริตอัน
เป็นรากฐานสาคัญของการสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี
4. ผู้เข้าร่วมประชุมทราบถึงการอันควรประพฤติในที่ชุมชนรูร้ ะเบียบวินัย ประเพณี วัฒนธรรม ทาให้ประพฤติ
ตนและทางานร่วมกับผู้อื่นๆได้อย่างสันติสุข เกิดผลสัมฤทธิข์ องงานได้ในที่สุด
3. ส่งเสริมด้านวัฒนธรรมองค์กรเกิดความสัมพันธ์อันดีและเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กร
2. เพื่อส่งเสริมอนุรกั ษ์วัฒนธรรมไทย
งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินโครงกำร จานวน 70,311 บำท
ปัญหำและอุปสรรค (สิ่งที่ทาให้โครงการ/กิจกรรมไม่ประสบผลสาเร็จตามเป้าหมาย)
- ไม่มี
ข้อเสนอแนะ หรือแนวทำงกำรแก้ไข (แนวทางการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมในปีต่อไป)
-ไม่มี
กำรวำงแผนกำรดำเนินงำนต่อไป )แผนการดาเนินงานขั้นต่อไป หรือในปีงบประมาณถัดไป)
กาหนดจัดกิจกรรมเพือ่ เสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมขององค์กรตามหลัก
ธรรมาภิบาล ทุกปี
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4. ชื่อโครงกำร โครงกำรรณรงค์ส่งเสริมสุขภำวะของเจ้ำหน้ำที่สถำบันพัฒนำกำรเด็กรำชนครินทร์
กิจกรรมที่ 0 ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
กิจกรรมที่ 6 เสริมสร้างสุขภาพบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
กิจกรรมที่ 5 ประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ที่มีปัญหาด้านสุขภาพ
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ทีมบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD) สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญ )สรุปความเป็นมาไม่เกิน 0 หน้ากระดาษ)
สุขภาพกายดี : ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยที่สาคัญยิ่งในการที่จะนาองค์กรไปสู่ความสาเร็จ แต่ทั้งนี้ปัญหา
ด้านสุขภาพเป็นปัญหาที่มีผลกระทบหลายๆด้าน อาทิ ทาให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร
ลดลง การเสียชีวิตก่อนวัยอันควร สิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติภารกิจขององค์กรนั้นๆ การมี
กิจกรรมร่วมกันสร้างสุขภาพแทนการซ่อมสุขภาพ เป็นการลงทุนที่น้อยแต่ได้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจให้
ได้ผ ลดี ลดอัตราการป่วยให้น้อยลง เป็นผลให้ล ดงบประมาณด้านการรักษาพยาบาล และนาองค์ก รไปสู่ความ
เข้ม แข็ง ในที่ สุด สุขภาพจิ ตดี: การดารงชี วิตมิ ใช่เ พียงไม่ มี โ รคภัยไข้เ จ็บ แต่ร วมถึง การมี สุขภาพจิตที่ ดี ผู้ มี
สุขภาพจิตดีสามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม สามารถเผชิญกับปัญหาและ
ความจริงแห่งชีวิตได้ กล่าวได้ว่าการมีสุขภาพจิตที่ดีส่ง ผลให้การปฏิบัติง านดีขึ้นเช่นกัน จากการตรวจสุขภาพ
ประจาปีที่ผ่านมา พบว่าเจ้าหน้าที่ของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ มีน้าหนักเกินมาตรฐานและเริ่มมีภาวะโรค
อ้วน ระดับ 0,6 และ 5 ร้อยละ 68.90มี Cholesterolสูง ร้อยละ 36.48 มีTriglyceridesสูง ร้อยละ 09.7 มีLowDensity Lipoprotein: LDL สูง ร้อยละ 29.32 และพบภาวะโรคเบาหวาน 3 คน ความดันโลหิตสูง 01 คน โรค
เกาต์ 6 คน และจากการสารวจร้อยละ 61.45 ไม่ออกกาลังกาย ร้อยละ 49.25 ออกกาลังกายน้อยกว่าสามครั้งต่อ
สัปดาห์ และออกกาลังกายเป็นประจาเพียง ร้อยละ 4.57 ปัญหาสุขภาพเหล่านี้ส่งผลให้เกิดการสูญเสียค่าใช้จ่ายใน
การรักษาโรค การเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลบ่อยครั้ง และเสี่ยงต่อโรคอื่นๆ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ในวัยทางานส่วน
ใหญ่จะนั่งโต๊ะทางานมีการเคลื่อนไหวร่างกายน้อยไม่ค่อยมีเวลาออกกาลังกายและไม่ค่อยสนใจเรื่องอาหารที่บริโภค
รับประทานอาหารหวานมัน และเค็มเพิ่มขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่มาจากขนมขบเคี้ยว ดื่มน้าอัดลมและเครื่องดื่มประเภท
กาแฟและน้าผลไม้ที่เติมน้าตาลแทนการดื่มน้าเปล่าซื้ออาหารสาเร็จรูปประเภทถุงมีวางจาหน่ายหาซื้อง่าย ราคาถูก
การโฆษณาอาหารที่ให้พลังงานสูง อาหารบริการ ด่วนและบริการส่งถึงบ้านทาให้อาหารที่ใ ห้พลังงานสูง เป็นต้น
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จึงจัดทาโครงการรณรงค์ส่งเสริมสุขภาวะของเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาการเด็ก
ราชนครินทร์ เพื่อให้บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานในสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
เพื่อเพิ่ม ประสิ ท ธิภ าพในการปฏิบั ติ ง าน อี ก ทั้ ง เพื่อ ให้ความรู้ เ กี่ ย วกั บ การปรับ เปลี่ย นพฤติก รรมสุ ขภาพด้า น
โภชนาการกั บการออกก าลังกาย กระตุ้นให้เกิ ดความตระหนัก ถึงความสาคัญในการลดน้าหนัก และทากิจกรรม
ร่วมกัน ลดอัตราการป่วยด้วยโรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ หลอดเลือดสมองและ
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มะเร็ง ตลอดจนให้ความรู้กับบุคลากรที่มีปัญหาด้านสุขภาพ โดยเน้นการดูแลสุขภาพตนเองและการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพให้ถูกต้อง เพื่อการมีสุขภาพดี มีประสิทธิภาพในการให้บริการและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน
ต่อไป
วัตถุประสงค์
0. เพื่อให้บุคลากรและผู้ทปี่ ฏิบัติงานในสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
ทาให้เพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
6.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยม ที่ก่อปัญหาต่อสุขภาพ จากการซ่อมสุขภาพมาเป็นการสร้างสุขภาพ
5.เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีการดูแลสุขภาพตนเองอย่างถูกต้อง เหมาะสม
4. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทุกฝ่าย และผู้ที่ปฏิบัติงานในสถาบันฯ มีกิจกรรมร่วมกัน
ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี เพื่อร่วมกันพัฒนาองค์กร
ผลกำรดำเนินโครงกำร / และผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรดำเนินงำน )ควรแสดงอยู่ในรูปของจานวน หรือร้อยละ)
เชิงปริมำณ (ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจร้อยละ 91)
เชิงคุณภำพ (ผู้เข้าร่วมโครงการมีสุขภาวะและดูแลสุขภาพตนเองอย่างถูกต้อง เหมาะสม)
กำรวิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำน )โครงการเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่ สามารถนาผลลัพธ์ของโครงการมาใช้
ประโยชน์อะไรบ้าง)
0.บุคลากรและเจ้าหน้าที่ทปี่ ฏิบัติงานในสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์มสี ุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
มีประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ านมากยิ่งขึ้น
6. สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยม ที่กอ่ ปัญหาต่อสุขภาพ จากการซ่อมสุขภาพมาเป็นการ สร้าง
สุขภาพ
5. บุคลากรมีการดูแลสุขภาพตนเองอย่างถูกต้อง เหมาะสม
4. สามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทุกฝ่าย และเจ้าหน้าทีท่ ี่ปฏิบัตงิ าน ในสถาบันฯ มี
กิจกรรมร่วมกันก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี เพื่อร่วมกันพัฒนาองค์กร
งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินโครงกำร จานวน 603,111 บำท
ปัญหำและอุปสรรค (สิ่งที่ทาให้โครงการ/กิจกรรมไม่ประสบผลสาเร็จตามเป้าหมาย)
-ไม่มี
ข้อเสนอแนะ หรือแนวทำงกำรแก้ไข (แนวทางการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมในปีต่อไป)
-ไม่มี
กำรวำงแผนกำรดำเนินงำนต่อไป )แผนการดาเนินงานขั้นต่อไป หรือในปีงบประมาณถัดไป)
กาหนดจัดกิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมสุขภาวะต่อเนื่องทุกปี
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5. ชื่อโครงกำร โครงกำร โครงกำรพัฒนำทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ทีมบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD) สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญ )สรุปความเป็นมาไม่เกิน 0 หน้ากระดาษ)
ในปัจจุบันการสื่อสารออนไลน์มีบทบาทและมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการรับรู้และความเข้าใจของผู้คน
ปัจจุบัน โดยเฉพาะสื่ออินโฟกราฟิก )Infographic) ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เนื่องจากสื่อ อินโฟกราฟิกเป็น
การนาข้อมูลจานวนมหาศาลมาทาให้เข้าใจง่าย และสื่อออกมาในลักษณะของภาพกราฟิก เหมาะสาหรับผู้คนในยุค
ไอทีที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลที่ซับซ้อนและจานวนมากในเวลาอันจากัด โดยมีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้
ความสาคัญและเริ่มใช้สื่ออินโฟกราฟิกในการเผยแพร่ความรู้ข้อมูลข่าวสารในหน่วยงานของตนเอง ซึ่งการใช้สื่อใน
รูปแบบอินโฟกราฟิกถูกนามาใช้ในรูปแบบของสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลองค์กร เช่น การประชาสัมพันธ์กิจกรรม การ
นาแสดงข้อมูลสถิติ จานวนอัตรากาลัง หรือการนาสื่อในรูปแบบอินโฟกราฟิกมาใช้ในการนาเสนอผลการดาเนินงาน
ของหน่วยงาน เพื่อช่วยทาให้เนื้อหามีความน่าสนใจและเข้าใจง่ายมากขึ้น แต่การจะออกแบบสื่ออินโฟกราฟิกได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ออกแบบต้องมีความเข้าใจด้านการจัดการข้อมูล การสรุปเนื้อหาและทักษะด้านการออกแบบ
ไม่ว่าจะเป็นด้านการใช้ภาพ ภาพสัญลักษณ์ สีและตัวอักษร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 6326 สถาบันพัฒนาการเด็กราช
นคริ นทร์ จึง ได้ จัด โครงการพั ฒ นาทั ก ษะและสมรรถนะที่ จ าเป็น ส าหรั บ การปฏิ บัติ ง าน เรื่ อง “การสร้ า ง
Infographic ส าหรั บ การปฏิ บั ติ ง าน” เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรในด้ า นทั ก ษะและสมรรถนะที่ จ าเป็ น
โดยสามารถนาความรู้การสร้าง Infographic มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผ ล
ต่อไป
วัตถุประสงค์
0. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในด้านทักษะและสมรรถนะที่จาเป็น และนาความรู้การสร้าง Infographic
มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6. เพื่อให้การนาเสนอข้อมูลสารสนเทศน่าสนใจและเข้าใจง่ายมากขึ้น
ผลกำรดำเนินโครงกำร / และผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรดำเนินงำน )ควรแสดงอยู่ในรูปของจานวน หรือร้อยละ)
เชิงปริมำณ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจร้อยละ 93
เชิ งคุณภำพ ผู้เ ข้าร่วมโครงการนาความรู้ก ารสร้าง Infographic มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กำรวิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำน )โครงการเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่ สามารถนาผลลัพธ์ของโครงการมาใช้
ประโยชน์อะไรบ้าง)
0. บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพในด้านทักษะและสมรรถนะที่จาเป็น และนาความรู้ที่ได้รับจากการ
สร้าง Infographic มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6. การนาเสนอข้อมูลสารสนเทศน่าสนใจและเข้าใจง่ายมากขึ้น
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งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินโครงกำร จานวน 61,111 บำท
ปัญหำและอุปสรรค (สิ่งที่ทาให้โครงการ/กิจกรรมไม่ประสบผลสาเร็จตามเป้าหมาย)
- ไม่มี
ข้อเสนอแนะ หรือแนวทำงกำรแก้ไข (แนวทางการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมในปีต่อไป)
- ไม่มี
กำรวำงแผนกำรดำเนินงำนต่อไป )แผนการดาเนินงานขั้นต่อไป หรือในปีงบประมาณถัดไป)
- ไม่มี
6. ชื่อโครงกำร สื่อสำรนโยบำยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรพัฒนำงำนสุขภำพจิต
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ งานสารบรรณ กลุ่มภารกิจอานวยการ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญ)หน้ากระดาษ 0 สรุปความเป็นมาไม่เกิน)
ตามที่ สถาบันพั ฒนาการเด็ก ราชนครินทร์ ได้มีก ารจัดทาโครงการสื่อสารนโยบายและแรกเปลี่ยน
เรียนรู้การพัฒนางานสุขภาพจิต เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ ใหม่ๆ เช่นนโยบายรัฐบาลกรมสุขภาพจิต /
กฎ ระเบียบ หรือแนวทางการปฏิบัติงานมาถ่ายทอดให้แก่เจ้าหน้าที่ สามารถนาความรู้ ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการ
ทางานก่อให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งนี้ได้มีการดำเนินงานมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ 6348 .ศ.โดยผล
การประเมินความพึงพอใจผูร้ ับการอบรมอยู่ในระดับมาก ถึงมากที่สุด เฉลี่ยร้อยละ%91
ดังนั้น จึงเห็นควรมีการจัดโครงการสือ่ สารนโยบายและแรกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนางานสุขภาพจิต
ต่อเนื่อง และเพิม่ เนื้อหา ในส่วนของการจัดการความรู้ กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ผมู้ ีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วน
ร่วม เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนาความรูท้ ี่ได้รับไปประยุกต์
3. เพือ่ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมเกิดขบวนการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้
4. เพือ่ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รบั รู้การเปลี่ยนแปลงนโยบายใหม่ๆ

ผลกำรดำเนินโครงกำร )ควรแสดงอยู่ในรูปของจานวน หรือร้อยละ) และผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรดำเนินงำน /
ระยะเวลาการดาเนินโครงการต 0 วันที่ :ุลาคม 6321 ปีสิ้นสุด วันที่ 632 กันยายน 512
เชิงปริมำณ
- เนื้อหาวิชาการจากเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ที่ไปประชุมเรื่อง 06 สัมมนา จานวน/อบรม/
เชิงคุณภำพ
- เนื้อหาวิชาการ ได้นาเสนอให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ ในการประชุมประจาเดือนของ
โรงพยาบาล เพื่อให้ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างบุคลากรสถาบันฯ พบว่า บุคลากรสถาบันมีความ
พึงพอใจต่อโครงการระดับร้อยละ 91% ขึ้นไป
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กำรวิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำน (โครงการเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่ สามารถนาผลลัพธ์ของโครงการมาใช้
ประโยชน์อะไรบ้าง)
1. ความสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต แผนยุทธศาสตร์ที่ 4
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูงอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างขวัญและกาลังใจ ให้บุคลากร
ทางานอย่างมีความสุข รวมทั้งสนับสนุนให้คนดีและคนเก่งอยู่ในระบบ
งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินโครงกำร 061,111 บาท
ปัญหำและอุปสรรค (สิ่งที่ทาให้โครงการ/กิจกรรมไม่ประสบผลสาเร็จตามเป้าหมาย)
- ระยะเวลาในการจัดทับซ้อนกับเวลาปฏิบัติงานประจา บุคลากรไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ทุกคน
ข้อเสนอแนะ หรือแนวทำงกำรแก้ไข (แนวทางการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมในปีต่อไป)
- สลับกันเข้าร่วมโครงการฯ กรณี ฝ่าย/กลุม่ งาน มีผปู้ ฏิบัติงานแทนกันได้
กำรวำงแผนกำรดำเนินงำนต่อไป (แผนการดาเนินงานขัน้ ต่อไป หรือในปีงบประมาณถัดไป)
- นาเสนอโครงการ การประชุมแต่ละครั้ง และกาหนดไว้ ผู้อานวยการ / รักษาการแทน / เป็นประธานการ
ประชุมทุกครัง้
7. ชื่อโครงกำร โครงกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสถำบัน
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ กลุ่มภารกิจอานวยการ
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญ)หน้ากระดาษ 0 สรุปความเป็นมาไม่เกิน)
ตามที่สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน
ซึ่ง
ประกอบด้วย ผู้อานวยการ รองผู้อานวยการฝ่ายต่าง ๆ แพทย์ หัวหน้ากลุ่มงานหัวหน้างาน ม/หัวหน้าฝ่าย/ี
หน้าที่ในการกาหนดนโยบายต่าง ๆ ที่ใช้ในการดาเนินงานสถาบันฯ ทุกๆ ด้าน เช่น นโยบายคุณภาพ นโยบายด้าน
บริหาร นโยบายการบริการ การดูแล การวางแผน ติดตามผลในระดับสูงสุด ในรอบปีที่ผ่านมากลุม่ บุคคลดังกล่าวมี
การประชุมกันอย่างต่อเนือ่ ง มีความถี่ในการประชุมเดือนละ คร 0ั้ง เพื่อการตัดสินใจในประเด็น ที่เกี่ยวข้อง
กับทิศทางนโยบาย กาหนดวิสัยทัศน์พันธกิจ ของสถาบันฯ วางแผนยุทธศาสตร์ กาหนดให้
ทุก
หน่วยงานจัดทาแผนปฏิบัติให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพของสถาบันพัฒนาการเด็ก
ราชนครินทร์ จัดทาธรรมนูญ กฎระเบียบต่าง ๆ และนโยบายคุณภาพสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์และ
ติดตามผลการดาเนินงานแผนยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาคุณภาพก่อให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ
ทางานในสถาบันฯ อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จึงเห็นควรมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันอย่างต่อเนือ่ งเป็น
ประจาทุกเดือนต่อไป
วัตถุประสงค์
1 เพื่อให้คณะกรรมการบริหารสถาบัน ทราบถึง นโยบายการดาเนินงานของกรมสุขภาพจิต
2 เพื่อให้คณะกรรมการบริหารสถาบันกาหนดนโยบายต่างๆ ที่ใช้ในการดาเนินงานสถาบันฯ
3 เพื่อให้คณะกรรมการบริหารสถาบันติดตามงานต่างๆ ที่มอบหมาย
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ผลกำรดำเนินโครงกำร / และผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรดำเนินงำน (ควรแสดงอยู่ในรูปของจำนวน หรือร้อยละ)เชิง
ปริมำณ ( ให้ระบุเป็นข้อ ๆ )
มีการจัดประชุมในทุกๆ เดือน เดือนละ ครั้ง 0 ดังนี้
เดือน
จานวนผู้เข้าร่วมประชุม )คน)
ตุลาคม 6320
08
พฤศจิกายน 6320
64
ธันวาคม 6320
60
มกราคม 6326
63
กุมภาพันธ์ 6326
65
มีนาคม 6326
63
เมษายน 6326
68
พฤษภาคม 6326
68
มิถุนายน 6326
63
กรกฎาคม 6326
68
สิงหาคม 6326
63
กันยายน 6326
25
เชิงคุณภำพ ( ให้ระบุเป็นข้อ ๆ )
มีการกาหนดนโยบายต่าง ๆ ที่ใช้ในการดาเนินงานของสถาบันฯ ทุกๆ ด้าน คณะกรรมการบริหารสถาบันได้
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และวิเคราะห์กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในแต่ละประเด็นที่ใช้ในการดาเนินงานของ
สถาบันฯ เช่น ทิศทางนโยบาย วิสัยทัศน์พันธกิจ รวมถึงการวางแผนยุทธศาสตร์ อย่างต่อเนื่อง และทราบถึงนโยบาย
การดาเนินงานของกรมสุขภาพจิต
กำรวิเครำะห์ผลกำร( ให้ระบุเป็นข้อ ๆ )
โครงการเป็นไปตามแผนที่วางไว้สามารถนาผลลัพธ์ของโครงการมาใช้ประโยชน์ได้เหมาะสมกับเงิน
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร สามารถบรรลุนโยบาย ละติดตามผลการตาเนินงานต่างๆ ที่ใช้ดาเนินการภายในสถาบันฯ
ได้อย่างลุล่วง
งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินโครงกำร25 ,000 บำท
ปัญหำและอุปสรรค (สิ่งที่ทาให้โครงการ/กิจกรรมไม่ประสบผลสาเร็จตามเป้าหมาย)
ผู้เข้าร่วมประชุมไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ครบองค์ประชุม เนื่องจากติดราชการ
ข้อเสนอแนะ หรือแนวทำงกำรแก้ไข (แนวทางการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมในปีต่อไป)
หากได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการบริหารสถาบันในการเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม จะช่วย
ให้ผลการดาเนินการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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กำรวำงแผนกำรดำเนินงำนต่อไป (แผนการดาเนินงานขั้นต่อไป หรือในปีงบประมาณถัดไป)
- ไม่มี
8. ชื่อโครงกำร โครงกำรพัฒนำศักยภำพองค์กรแพทย์ประจำปีงบประมำณ 2562
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ กลุ่มงานการแพทย์
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญ )สรุปความเป็นมาไม่เกิน 0 หน้ากระดาษ)
ตามที่สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ได้มีการจัดทาโครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรแพทย์
เพื่อให้แพทย์ได้มีการประชุมร่วมกัน รับฟังและร่วมให้คาปรึกษา/แนวทางปฏิบัติและข้อเสนอแนะ เพื่อแก้ปัญหา
ขัดข้องในการทางานของแพทย์ โดยทีมแพทย์ทางด้านสุขภาพจิต และพัฒนาการเด็ก และสามารถทา Peer review
/ case conference ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสในการทบทวน case และ ทบทวน 06 กิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความ
เข้าใจในกลุ่มแพทย์ โดยอาศัยการศึกษาการวิเคราะห์ วิจัย ประเมิน พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ Excellence center 6 มิติ ของกรมสุขภาพจิต และกากับการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาพัฒนาการและสุขภาพจิต
โดยก าหนดให้มี แพทย์เ ป็นหัวหน้าที ม ในการพิจ ารณาองค์ความรู้ในการดูแลผู้ป่วย 5 โรคหลัก ได้แก่ Autism
Spectrum Disorder, ADHD, CP, GDD, MOOD และมี ส่วนร่วมในการพัฒนาแนวทาง การดูแลผู้ป่วยสมาธิสั้น
ร่วมกับกรมสุขภาพจิต
องค์กรแพทย์จะจัดโครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรแพทย์ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 6326
โดยจะเริ่มจากวันที่ 0 ตุลาคม พ.ศ. 6320 – 30 กันยายน พ.ศ. 6326 ดังนั้นจึงเห็นควรให้มีการจัดโครงการพัฒนา
ศักยภาพองค์กรแพทย์อย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนกิจกรรมอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้แพทย์ได้มีส่วนร่วมในการดูแล
ผู้ป่วยร่วมกัน ซึ่งจะช่วยเพิ่มมุมมองในการรักษา เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ป่วย และยังเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์
ของแพทย์ที่มีส่วนร่วมให้ความเห็นทุกท่านอย่างต่อเนื่องสืบไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้แพทย์ได้มีการประชุม รับฟังและร่วมให้คาปรึกษา/แนวทางปฏิบัติ และ ข้อเสนอแนะร่วมกัน
2. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการรักษา วินิจฉัย และ วางแผนการรักษา
3. เพื่อทา Peer review/case conference และเปิดโอกาสในการทบทวน case และทบทวน 06 กิจกรรม
เพื่อจะได้เป็นการพัฒนาองค์ความรู้
4. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาวิชาการด้าน Excellence center ในองค์กรแพทย์ ให้มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง
5. เพื่อให้แพทย์เป็นทีมนาเฉพาะด้านในการพัฒนาคุณภาพและพัฒนาบุคลากรองค์กรแพทย์
6. เพื่อให้การปฏิบัติงานทางการแพทย์สอดคล้องกับมาตรฐานองค์กรแพทย์
7. เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ และ ความสามัคคีในกลุ่มแพทย์
ผลกำรดำเนินโครงกำร / และผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรดำเนินงำน )ควรแสดงอยู่ในรูปของจานวนหรือร้อยละ)
เชิงปริมำณ ( ให้ระบุเป็นข้อ ๆ )
ดาเนินการจัดประชุมพัฒนาศักยภาพองค์กรแพทย์จานวน 06 ครั้ง
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เชิงคุณภำพ ( ให้ระบุเป็นข้อ ๆ )
0. แพทย์ได้รับฟังและร่วมให้คาปรึกษา/แนวทางปฏิบัติ และ ข้อเสนอแนะร่วมกัน
6. แพทย์สามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการรักษา วินิจฉัย และ วางแผนการรักษา
5. แพทย์สามารถทา Peer review/case conference และสามารถทบทวน case
และสามารถทบทวน 06 กิจกรรมได้
4. แพทย์สามารถพัฒนาวิชาการด้าน Excellence center ในองค์กรแพทย์ได้
3. แพทย์ได้เป็นทีมนาเฉพาะด้านในการพัฒนาคุณภาพและพัฒนาบุคลากรองค์กรแพทย์
2. แพทย์สามารถปฏิบัติงานทางการแพทย์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานองค์กรแพทย์ได้
8. แพทย์มีความเข้าใจ และ มีความสามัคคีในกลุ่มแพทย์
กำรวิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำน )โครงการเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่ สามารถนาผลลัพธ์ของโครงการมาใช้
ประโยชน์อะไรบ้าง)
โครงการดาเนินงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้ และผลการจากประชุมแพทย์ได้รับฟังและร่วมให้คาปรึกษา/
แนวทางปฏิบัติ และ ข้อเสนอแนะร่วมกัน รวมทัง้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการรักษา วินิจฉั ย และ วางแผนการ
รักษา ต่อไป
งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินโครงกำร
64,111 บำท
ปัญหำและอุปสรรค (สิ่งที่ทาให้โครงการ/กิจกรรมไม่ประสบผลสาเร็จตามเป้าหมาย)
ในบางเดือนองค์ประชุมไม่ครบ แต่สามารถดาเนินการแก้ไขโดยเลื่อนการประชุมไปเป็นต้นเดือนและปลาย
เดือนถัดไปได้ ทาให้การดาเนินโครงการสาเร็จลุล่วงตามที่ตงั้ ไว้
ข้อเสนอแนะ หรือแนวทำงกำรแก้ไข (แนวทางการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมในปีต่อไป)
กำรวำงแผนกำรดำเนินงำนต่อไป )แผนการดาเนินงานขั้นต่อไป หรือในปีงบประมาณถัดไป)
วางแผนจัดทาโครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรแพทย์ประจาปีงบประมาณ 6325 เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของแพทย์ และเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพและพัฒนาบุคลากรองค์กรแพทย์
9. ชื่อโครงกำร โครงกำรอบรมฟื้นฟูควำมรู้และแผนป้องกันระงับอัคคีภัย
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ กลุ่มภารกิจอานวยการ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญ)หน้ากระดาษ 0 สรุปความเป็นมาไม่เกิน)
ตามที่สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ได้ดาเนินการพัฒนาคุณภาพโดยกระบวนงาน HA & HPH การ
บริหารสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนงานดังกล่าว รวมทั้งสถาบันฯ มีนโยบายสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัยที่ชัดเจน คือคานึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานการรักษาสุขภาพอนามัยของเจ้าหน้าที่และ
สภาพแวดล้อมในการทางาน การป้องกันอุบัติภัยและอัคคีภัยเป็นสิ่งสาคัญ และให้ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของเจ้าหน้าที่ทุกคนโดยที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี พ .ศ.2548 สถาบันฯ ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และญาติผู้ป่วยที่
เข้ามารับการรักษาพยาบาล ในการป้องกันอัคคีภัย รวมทั้งการวางแผนการป้องกันอัคคีภัย และซ้อมแผนระงับเหตุ
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อัคคีภัย เพื่อให้เป็นการลดอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากอัคคีภัยและอุบัติภัยในโรงพยาบาล โดยได้รับความร่วมมือ
จากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตาบลแม่ริม เป็นวิทยากรให้ความรู้และซ้อมแผนระงับเหตุอัคคีภัย
โดยที่ผ่านมาการฝึกซ้อมอยู่ในระดับดี
สถาบันพัฒนาการเด็ก ราชนครินทร์ เห็นถึง ความส าคัญดัง กล่าว จึงได้จัดอบรมฟื้นฟูความรู้และฝึกซ้อม
แผนการเคลื่อนย้ายเมื่อเกิดอัคคีภัย เพื่อเป็นการฟื้นฟูค วามรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่และญาติผู้ป่วยที่เข้ามารับ
การรักษาพยาบาล ได้ตระหนักถึงความสาคัญของป้องกันอัคคีภัย และวางแผนป้องกันรองรับสถานการณ์ที่ไม่ได้
คาดการณ์ล่วงหน้า
วัตถุประสงค์
1. เพื่อฟื้นฟูความรู้ในการป้องกันอัคคีภัย
2. เพื่อให้มกี ารวางแผนการป้องกันอัคคีภัย
3. เพื่อจัดให้มีการฝึกปฏิบัติในการซ้อมแผนการเคลื่อนย้ายและการระงับเหตุอัคคีภัย
ผลกำรดำเนินโครงกำร / และผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรดำเนินงำน )ควรแสดงอยู่ในรูปของจานวน หรือร้อยละ)
เชิงปริมำณ ( ให้ระบุเป็นข้อ ๆ )
1) สรุปผู้เข้าร่วมงาน
จานวน 213 คน
2) สรุปหน่วยงานทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรม จานวน 3 หน่วยงาน
3) สรุปหน่วยงานทีเ่ ป็นวิทยากร
จานวน 4 หน่วยงาน
เชิงคุณภำพ ( ให้ระบุเป็นข้อ ๆ )
1) ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงสาเหตุและการป้องกันอัคคีภัย
2) ผู้เข้าอบรมสามารถประเมินสถานการณ์และอพยพหนีไฟเมื่อเกิดอัคคีภัยได้
3) ผู้เข้าอบรมเข้าใจการทางานของอุปกรณ์ระงับเหตุอัคคีภัย และใช้งานอย่างถูกต้อง
กำรวิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำน )โครงการเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่ สามารถนาผลลัพธ์ของโครงการ
มาใช้ประโยชน์อะไรบ้าง)
โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้และแผนป้องกันระงับอัคคีภัยเป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดยสอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์สถาบันฯ ที่ 4: พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล โดยจัดขึ้นเพื่อเพื่อฟื้นฟู
ความรู้และฝึกซ้อมแผนการเคลื่อนย้ายเมื่อเกิดอัคคีภัย ให้แก่เจ้าหน้าที่และญาติผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาพยาบาล
ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการป้องกันอัคคีภัยและวางแผนป้องกันรองรับสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดการณ์ล่วงหน้า
ซึ่งสามารถนาผลลัพธ์ของโครงการมาใช้ประโยชน์ได้ดังนี้
1. ทาให้หน่วยที่ปฏิบัติในการป้องกันระงับอัคคีภัยและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ รู้จักแบ่งบทบาทหน้าที่
2. ของบุคลากรในหน่วยงาน ทาให้เกิดความคล่องตัว ไม่สับสน มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ
แต่ละคน
3. บุคลากรมีความมั่นคงและมั่นใจในระบบการป้องกันภัยพิบัติฯ ของสถาบันฯ
4. ทาให้เกิดการพัฒนาระบบเครื่องใช้ที่ทันสมัยและมีความพร้อมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา
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5. ความเดือดร้อนของบุคลากรได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์
6. ลดอัตราการเสี่ยงต่อการเกิดเหตุอัคคีภัย อันจะส่งผลให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง สังคมและชุมชน

ปลอดภัยในกรณีเกิดเหตุ
7. เพื่อป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัย
งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินโครงกำร 41,111 บาท
ปัญหำและอุปสรรค (สิ่งที่ทาให้โครงการ/กิจกรรมไม่ประสบผลสาเร็จตามเป้าหมาย)
1. ฝนตกขณะซ้อมหลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกอพยพหนีไฟ
2. สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้หลายพื้นที่ไม่ได้ยินเสียงสัญญาณ
3. เสียงตามสายดังไม่ทั่วถึงครอบคลุมทุกพื้นที่
ข้อเสนอแนะ หรือแนวทำงกำรแก้ไข (แนวทางการพัฒนาโครงการ)กิจกรรมในปีต่อไป/
1. ปรับเปลี่ยนแผนเป็นอพยพด้วยรถบันได บริเวณหน้าอาคารเทพรัตนราชสุดา ซ้อมหนีไฟบริเวณผูป้ ่วยใน
และหน้าอาคารเทพรัตนราชสุดา และเมื่อฝนหยุดตกแล้ว จึงย้ายมาสาธิตการดับไฟด้วย ถังดับเพลิงสีแดง สีเขียว
หน้าอาคารอานวยการ
2. เสียงสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ควรแก้ไข ให้มีความดังชัดเจนทั่วบริเวณของสถาบันฯ
3. เสียงตามสายควรปรับปรุงเพิ่มเติมให้มีความดังครอบคลุมทุกพื้นที่)
กำรวำงแผนกำรดำเนินงำนต่อไป (แผนการดาเนินงานขั้นต่อไป หรือในปีงบประมาณถัดไป)
1. จัดปีละ 6 ครั้ง เพิ่มแผนการซ้อมอพยพหนีไฟเป็น ซ้อมในเวลาราชการและซ้อมนอกเวลาราชการ
2. จัดกิจกรรมช่วงบ่าย 6 วัน เนื่องจากตอนเช้าเจ้าหน้าทีม่ ีภารกิจดูแลคนไข้ทาให้เจ้าหน้าที่ไม่สะดวกในการ
เข้าร่วมโครงการ ส่วนมากจะสะดวกตอนบ่าย
3. ควรนาถังดับเพลิงของสถาบันฯ มาใช้ เพื่อให้ของเหลวถ่ายเท แล้วควรเติมใหม่
10. ชื่อโครงกำร พัฒนำคุณภำพเพื่อธำรงรักษำคุณภำพมำตรฐำนโรงพยำบำลและบริกำรสุขภำพ ปีงบประมำณ
2562
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ งานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญ
กรมสุขภาพจิต มุ่ งพั ฒนาสถานบริการในกรมสุขภาพจิตให้มีมาตรฐานเป็นที่ ยอมรับและเป็นศูนย์กลางการ
พัฒนางานบริการและวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ทั้งในระดับประเทศและในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เป็นหนึ่งในหน่วยบริการของกรมสุขภาพจิตที่มีการพัฒนาคุณภาพและ
ผ่านรับรองกระบวนการคุณภาพ)Healthcare Accreditation) ตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับ
เฉลิมพระเกียรติฉลองสิริร าชสมบัติครบ 21 ปี จากสถาบันรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล)องค์การ
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มหาชน) อายุการรับรอง 6 ปี ครั้งที่ 0 นับตั้งแต่วันที่ 08 ธันวาคม 6330- 02 ธันวาคม 6335 และได้ผ่านการตรวจ
ประเมินรับรองกระบวนการคุณภาพครั้งที่ 2 ระยะเวลาการรับรอง 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 6333 ถึงวันที่
9 มกราคม 6337 และผ่านการตรวจประเมิ นรับรองกระบวนการคุณภาพครั้ง ที่ 3 ระยะเวลาการรับ รอง 5 ปี
นับตั้งแต่วันที่ 50 สิงหาคม 6337 ถึง วันที่ 51 สิงหาคม 6320 และได้รับ การตรวจประเมินรับรองกระบวนการ
คุณภาพครั้งที่ 4 ในวันที่ 01 – 00 ตุลาคม 6320
ในการนี้กลุ่มพั ฒนาคุณภาพโรงพยาบาลได้จัดให้มีโครงการพัฒนาคุณภาพสถานบริการเพื่อธารงรักษา
กระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA อย่างต่อเนื่องทุกปี โดยทบทวนและแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาให้เป็น
ปัจจุบัน สื่อสารถ่ายทอดนโยบายการพั ฒนาคุณภาพผ่านการประชุมคณะกรรมก ารพัฒนาคุณภาพ จัดกิจ กรรม
พัฒนาคุณภาพสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานนาเสนอผลงานคุณภาพในเวทีต่างๆทั้งภายในและภายนอกสถาบันฯ และ
เตรี ย มความพร้ อ มรั บ การตรวจเยี่ ย มต่ อ อายุ ก ารรั บ รองกระบวนการคุ ณ ภาพจากสถาบั น รั บ รองคุ ณ ภาพ
สถานพยาบาล)องค์การมหาชน) เพื่อสนับสนุนให้มีการพัฒนาคุณภาพบริการ และตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการที่มีปัญหาด้านพัฒนาการล่าช้าและสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ส่งผลให้เกิดความร่วมมือและความเชือ่ มัน่ ใน
บริการของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บุคลากรทุกระดับทราบถึงนโยบาย และแนวทางพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
2. เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ
3. เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
4. เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพบริการ ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการที่มีปัญหาด้านพัฒนาการ

ล่าช้าและสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
ผลกำรดำเนินโครงกำร / และผลลัพธ์ที่ได้จำกกำร
กิจกรรม
0. ประชุมวางแผน ติดตามและสรุปผลการดาเนินงาน

เป้ำหมำย

ผลกำรดำเนินกำร
เชิงปริมำณ
เชิงคุณภำพ
10 ครั้งต่อปี
8 ครั้ง - การแต่งตั้งคณะกรรมการทีมนา
ระดับโรงพยาบาล ปี พ.ศ.6326
- การตอบแผนพัฒนาตาม
ข้อเสนอแนะของ สรพ.
- การกาหนดวันเยี่ยมสารวจเพื่อ
เฝ้าระวังตามมติคณะอนุกรรมการ
หรือ 0 ปี 2 เดือน
- นโยบายความเสี่ยง “6P Safety
Goals”
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กิจกรรม

เป้ำหมำย

ผลกำรดำเนินกำร
เชิงปริมำณ
เชิงคุณภำพ
- ทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยง
)RCA)

6.จัดอบรมการพัฒนาคุณภาพแก่บุคลากร)RM)

0 ครั้งต่อปี

ผู้เข้าร่วม
021 คน

- บุคลากรมีความรู้ เรื่อง 6P
Safety Goals

3.ส่งบุคลากรอบรมการพัฒนาคุณภาพ

ผู้เข้าอบรม
6 คน

ผู้เข้าอบรม - ผู้ปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพมี
4 คน
ความรู้เรื่องการจัดทาแบบ
ประเมินตนเอง )SAR 2018)

4.จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ )RICD FORUM)

0 ครั้งต่อปี

ผลงาน - ผลงานคุณภาพในการดูแลผู้ป่วย
คุณภาพ รวมถึงการพัฒนาระบบการบริการ
56 ผลงาน ทัง้ ผูป้ ่วยและบุคลากรของสถาบัน

5.ส่งผลงานพัฒนาคุณภาพเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ
20th HA National Forum

0 ครั้งต่อปี

ผลงาน
คุณภาพ
5 ผลงาน

6. ทบทวนแบบประเมินตนเองระดับโรงพยาบาล
ระดับทีมนาเฉพาะด้านและระดับหน่วยงาน

0 ครั้งต่อปี

7.ตรวจเยี่ยมภายใน )Hospital Round)

0 ครั้งต่อปี

- ผลงานที่ได้รบั คัดเลือกเข้าแสดง
นิทรรศการ ได้แก่
0. การให้ข้อมูลและเสริมพลัง
ผู้ปกครองด้วยสุขภาพจิตศึกษาอิง
ซาเทียร์โมเดล
6.โครงการส่งเสริมพัฒนาการและ
สุขภาพจิตเด็กในพื้นที่ห่างไกล
5.โครงการพัฒนาหลักสูตร
โปรแกรมฝึกทักษะทางสังคมแบบ
กลุ่มสาหรับเด็กวัยเรียนที่มปี ัญหา
พฤติกรรมและอารมณ์

ไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจากพึง่ มีการส่งบุคลากรเข้า
อบรมเรื่องการเขียนแบบประเมินตนเอง
6 ครั้ง

- การใช้พื้นที่และปรับปรุง
สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
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กิจกรรม

เป้ำหมำย

8.ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารเตรียมรับการตรวจเยี่ยมเพือ่
ต่ออายุการรับรองคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลและ
บริการสุขภาพ
9.รับการตรวจเยี่ยมคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล
และบริการสุขภาพจากสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล)องค์การมหาชน) )กรณีเปลี่ยนแปลง
ผู้บริหารระดับสูง หรือรับการตรวจเฉพาะเรื่อง)

0 ครั้งต่อปี

0 ครั้งต่อปี

ผลกำรดำเนินกำร
เชิงปริมำณ
เชิงคุณภำพ
- การพัฒนาระบบบริการและ
สิ่งแวดล้อมบริเวณโรงพยาบาล
รวมถึงด่านหน้าซึ่งให้บริการผู้ป่วย
ไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจากในปีงบประมาณ 6326
ยังไม่ต้องรับการตรวจเยี่ยมจาก สรพ.
ไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจากในปีงบประมาณ 6326
มีการเปลี่ยนผูบ้ ริหารแต่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง
นโยบายในการดาเนินงาน ทายังไม่ต้องรับการ
ตรวจเยี่ยมจาก สรพ.

กำรวิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำน
โครงการยัง ไม่ เ ป็นไปตามแผนการปฏิบัติก ารของโครงการที่ ก าหนดไว้ตั้ง แต่ต้นปีง บประมาณ 6326
เนื่องจากต้องมีการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกกิจกรรมบางกิจกรรม ส่งผลให้ต้องมีการทบทวนการใช้งบประมาณของ
โครงการใหม่ เพื่อให้การบริหารงบประมาณโครงการเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ อีกทั้งในบางกิจกรรมของโครงการ
เช่น กิจกรรมประชุมวางแผน ติดตามและสรุปผลการดาเนินงาน ตั้งเป้าหมายให้มีการประชุมอย่างน้อย 01 ครั้งต่อปี
แต่ผู้รับผิดชอบโครงการสามารถดาเนินการจัดการประชุมได้เพียง 5 ครั้ง เนื่องจากปริมาณงานหรือกิจกรรมเร่งด่วน
อื่นๆ ท าให้ต้อ งยกเลิก การประชุมหรือผู้ที่ จ ะเป็นประธานในการประชุม ไม่ ส ามารถเข้าร่วมได้ กิ จ กรรมการส่ง
บุคลากรเข้าร่วมอบรมตั้งเป้าหมายให้มีผู้เข้าอบรม 6 คน โดยวางแผนให้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรการเป็นโค้ช แต่ ก็
ต้องมี ก ารปรับ เปลี่ยนหลัก สูตรที่ ส่ง บุคลากรเข้าอบรม เนื่องจากมี ห ลัก สูตรเปิดใหม่ ที่ น่าสนใจ เหมาะสมและ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อโรงพยาบาลมากกว่า เป็นต้น
งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินโครงกำร 031,609 บาท
ปัญหำและอุปสรรค
(1) ภาระงานด่วนที่เข้ามาระหว่างการดาเนินโครงการตลอดทัง้ ปีงบประมาณ
(2) การสือ่ สารและประสานงานกับสถาบันรับรองกระบวนการคุณภาพ)องค์การมหาชน)
(3) การให้ความร่วมมือของบุคลากรภายในโรงพยาบาล
(4) การส่งบุคลากรเข้าร่วมงานมหกรรมคุณภาพ HA National Forum มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง แต่
กิจกรรมมีประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลเป็นอย่างมาก ซึ่งต้องการส่งเสริม
บุคลากรของสถาบันได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
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ข้อเสนอแนะ หรือแนวทำงกำรแก้ไข
(1) ต้องมีบันทึกกิจกรรมและทบทวนการใช้งบประมาณอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้สามารถดาเนินกิจกรรม
เพิ่มหรือลดจากแผนปฏิบัติการเดิมได้อย่างถูกต้อง และการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการเป็นไป
อย่างครบถ้วนถูกต้อง
กำรวำงแผนกำรดำเนินงำนต่อไป )แผนการดาเนินงานขั้นต่อไป หรือในปีงบประมาณถัดไป)
วางแผนดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพือ่ ให้เกิดการรักษาและพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลต่อไป โดย
อาจเพิม่ กิจกรรมที่สร้างเสริมความรู้ในการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรมากขึ้น เช่น การส่งบุคลากรทีมพัฒนา
คุณภาพต่างๆ เข้าอบรมในหลักสูตรทีเ่ กี่ยวข้องกับทีม นอกจากนั้นในกิจกรรมส่งผลงานพัฒนาคุณภาพเข้าร่วมงาน
ประชุมวิชาการ HA National Forum จะต้องส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่
ค่อนข้างสูง ดังนั้นผู้รบั ผิดชอบโครงการจึงต้องวางแผนการขอจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมใน
กิจกรรมนี้ด้วย
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ภำคผนวก
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สรุปวิทยำกร ประจำปี 2562
แบ่งตำมหน่วยงำน
ลำดับ
ที่
1
2
3
4
5

ประเภทของหน่วยงำน

จำนวน (ครั้ง) คิดเป็นร้อยละ จำนวน (รำย) คิดเป็นร้อยละ

มหาวิทยาลัย
โรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุข
โรงเรียน/ หน่วยงานการศึกษาอื่นๆ
หน่วยงานภาครัฐ
องค์กรเอกชน
รวม

19
65
17
25
15
141

13.47
46.1
12.06
17.73
10.64
100.00

17
21
16
25
8
87

19.54
24.14
18.38
28.74
9.2
100.00

สรุปวิทยำกร ประจำปี 2562
แบ่งตำมเนื้อหำสำระ
ลำดับ
ที่

สำระ

จำนวน
(ครั้ง)

คิดเป็น
ร้อยละ

จำนวน
(รำย)

คิดเป็นร้อยละ

1
2
3
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15

พัฒนาการเด็ก จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
การศึกษาพิเศษ
คัดกรอง ประเมินและกระตุ้นพัฒนาการ
ด้านจิตวิทยาคลินิก
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ด้านการวิจัย
การใช้ speech
เวชกรรมฟื้นฟู
RICD Wheelchair Project
DSPM
TEDA4I
TDAS
Triple -T

26
8
6
16
1
3
1
7
2
4
2
2
7

18.44
5.67
4.26
11.35
0.71
2.13
0.71
4.96
1.42
2.84
1.42
1.42
4.96

20
7
5
1
1
1
2
10
2
2
3
6
4

22.99
8.05
5.75
1.15
1.15
1.15
2.3
11.49
2.3
2.3
3.45
6.9
4.6
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16

การพยาบาลงานด้านสุขภาพจิตและส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก

19

13.48

8

9.2

ลำดับ
ที่

สำระ

จำนวน
(ครั้ง)

คิดเป็น
ร้อยละ

จำนวน
(รำย)

คิดเป็นร้อยละ

1

0.71

1

1.15

3

2.13

1

1.15

1

0.71

2

2.3

7
19
2
141

4.96
13.46
1.42
100.00

4
3
2
87

4.6
3.42
2.3
100.00

17
18
19
20
21
22

ด้านทันตกรรม
การบริหารจัดการระบบสารสนเทศของ
โรงพยาบาล และ ระบบ JHOS
การจัดทาระบบการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด
ด้านสุขภาพจิต
การเผยแพร่ความรู้สุขภาพจิต
สุขภาพจิตชุมชนและพัฒนาเครือข่าย
อื่น ๆ
รวม

สรุปกำรฝึกปฏิบัติงำน ประจำปี 2562
แบ่งตำมหน่วยงำน
ลำดับ
ประเภทของหน่วยงำน
ที่
1 มหำวิทยำลัย
1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- คณะเทคนิคการแพทย์
- คณะมนุษยศาสตร์
- คณะพยาบาลศาสตร์
2. มหาวิทยาลัยมหิดล
- สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
- คณะกายภาพบาบัด
3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์
รังสิต
- คณะศิลปศาสตร์
4. มหาวิทยาลัยบูรพา
- คณะสหเวชศาสตร์

จำนวน
(คน)

คิดเป็น
ร้อยละ

จำนวน
(ครั้ง)

คิดเป็นร้อยละ

67
4
1

57.26
3.42
0.85

13
1
1

36.11
2.78
2.78

1
4

0.85
3.42

1
2

2.78
5.56

2

1.74

1

2.78

2

1.71

1

2.78
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ลาดับ
ที่

จานวน
(คน)

ประเภทของหน่ วยงาน

คิดเป็ น
ร้ อยละ

5. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1
0.85
6. มหาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วิทยาเขต
2
1.71
เชียงใหม่
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏพายัพ
6
5.13
8. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- สานักวิชาการวิทยาศาสตร์สุขภาพ
8
6.84
9. มหาวิทยาลัยเทคนิคสารภี
3
2.56
10. มหาวิทยาลัยพายัพ
7
5.98
11. มหาวิทยาลัยนเรศวร
- คณะสังคมศาสตร์
1
0.85
12. มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทร์วโิ รฒ
- คณะกายภาพบาบัด
4
3.42
โรงเรียน/ การศึกษา
- วิทยาอาชีวศึกษาเชียงใหม่
2
1.71
- โรงเรี ยนปริ นส์รอยแยลล์วิทยาลัย
1
0.85
1
0.85
อื่น ๆ
รวม
117
100.00
สรุปกำรฝึกปฏิบัติงำน ประจำปี 2562
แบ่งตำมเนื้อหำสำระ
ลำดับ
ที่
1
2
3
4
5
6

สำระ
กายภาพบาบัด
กิจกรรมบาบัด
จิตวิทยาคลินิก
ด้านการบริหาร
การเงินและบัญชี
สังคมสงคราะห์

จำนวน (คน)
68
17
8
1
3
2

จานวน
(ครั้ง)

คิดเป็ นร้ อยละ

1

2.78

1

2.78

1

2.78

3
1
2

8.33
2.74
5.56

1

2.78

2

5.56

2
1
1
36

5.56
2.78
2.78
100.00

คิดเป็นร้อยละ จำนวน (ครั้ง)
58.12
14.54
6.84
0.85
2.56
1.71

11
10
4
1
1
1

คิดเป็นร้อยละ
30.56
27.76
11.11
2.78
2.78
2.78
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ลำดับ
ที่
7
8
9
10

สำระ
การจัดกิจกรรมทางด้าน
สุขภาพและการพยาบาล
RICD Wheelchair
Project
การวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง
ศูนย์วิจัยออทิสติก
ด้านโภชนาการ
รวม

จำนวน (คน)

คิดเป็นร้อยละ จำนวน (ครั้ง)

คิดเป็นร้อยละ

1

0.85

1

2.78

14

11.97

4

11.11

1

0.85

1

2.78

2
117

1.71
100.00

2
36

5.56
100.00

สรุปกำรศกษำดูงำน ประจำปี 2562
แบ่งตำมหน่วยงำน
ลำดับ
ประเภทของหน่วยงำน
ที่
1 มหำวิทยำลัย
1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- คณะแพทยศาสตร์
- คณะทันตแพทยศาสตร์
- คณะพยาบาลศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์
- คณะเทคนิคการแพทย์
- คณะศึกษาศาสตร์
- คณะเภสัชศาสตร์
- สถาบันภาษา
2. มหาวิทยาลัยมหิดล
- คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
- คณะแพทยศาสตร์ศิรริ าชพยาบาล
3. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- สานักวิชาพยาบาลศาสตร์
4. มหาวิทยาลัยพายัพ
- คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค

จำนวน (คน)

คิดเป็น
ร้อยละ

จำนวน
(ครั้ง)

คิดเป็นร้อย
ละ

17
6
19
10
80
27
1
57

1.14
0.40
1.28
0.67
5.38
1.81
0.07
3.83

4
6
1
1
4
2
1
1

5.13
7.69
1.28
1.28
5.19
2.56
1.28
1.28

4
5

0.27
0.34

1
3

1.28
3.85

90

6.05

3

3.85

122

8.20

4

5.13
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ลำดับ
ที่

จำนวน (คน)

คิดเป็น
ร้อยละ

จำนวน
(ครั้ง)

คิดเป็นร้อย
ละ

114

7.66

2

2.56

116

7.80

4

5.13

5

0.34

1

1.28

7

0.47

2

2.56

8

0.54

1

1.28

12
2
50
89
1

0.81
0.13
3.36
5.98
0.07

1
1
1
1
1

1.28
1.28
1.28
1.28
1.28

14

0.94

1

1.28

- โรงพยาบาลจอมทอง

3

0.20

1

1.28

- โรงพยาบาลเมืองพัทยา
- โรงพยาบาลนครพิงค์
- โรงพยาบาลศรีธญ
ั ญา
- โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
- โรงพยาบาลสวนปรุง
- โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
โรงเรียน/ หน่วยงำนกำรศกษำอื่นๆ
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี
- วิทยาลัยบรมราชชนนี พุทธชินราช

2
2
3
45
21
1

0.13
0.13
0.20
3.02
1.41
0.07

1
2
2
1
1
1

1.28
2.56
2.56
1.28
1.28
1.28

11
157

0.74
10.53

1
6

1.28
7.69

ประเภทของหน่วยงำน
5. มหาวิทยาลัยพะเยา
- คณะพยาบาลศาสตร์
6. มหาวิทยาลัย นเรศวร
- คณะพยาบาลศาสตร์
7. มหาวิทยาลัยบูรพา
- คณะศึกษาศาสตร์
8. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คณะแพทยศาสตร์
9. มหาวิทยาลัยฟาร์อสี เทอร์น
- คณะศึกษาศาสตร์
โรงพยำบำลและหน่วยงำนสำธำรณสุข
- สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

2

- สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
- สานักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
- กรมสุขภาพจิต
- โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
- โรงพยาบาลฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์
ลาปาง

3

202

ลำดับ
ประเภทของหน่วยงำน
ที่
- วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
- วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
- วิทยาลัยเชียงราย
- ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง
- โรงเรียนสันติศึกษา
- โรงเรียนนานาชาตินครพายัพ
องค์กรเอกชน
- Humanit Inclusion
- Lions Club of Singapore
- มูลนิธิคนพิการจังหวัดแพร่

4

5

อื่น ๆ
รวม

จำนวน (คน)

คิดเป็น
ร้อยละ

จำนวน
(ครั้ง)

คิดเป็นร้อย
ละ

158

10.62

4

5.13

8
126
5
5
5

0.54
8.47
0.34
0.34
0.34

1
3
1
1
1

1.28
3.85
1.28
1.28
1.28

7

0.47
2.15
0.74
2.02
100.00

1
1
1
1
78

1.28
1.28
1.28
1.28
100.00

32
11
30
1488

สรุปกำรศกษำดูงำน ประจำปี 2562
แบ่งตำมหัวข้อ/ เรื่อง
ลำดับ
ที่

หัวข้อ/ เรื่อง

จำนวน
(คน)

คิดเป็นร้อย
ละ

จำนวน
(ครั้ง)

คิดเป็นร้อยละ

1

การให้บริการทั่วไปของสถาบันฯ

287

19.29

12

15.38

2

การพยาบาลงานด้านสุขภาพจิตและส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก

923

62.03

28

35.90

3

จิตเวชเด็กและวัยรุ่น

42

2.82

17

21.79

4

ระบบการฟื้นฟู )กิจกรรมบาบัด,
กายภาพบาบัด, อรรถบาบัด)

83

5.58

5

6.43

32

2.15

3

3.85

6

0.40

6

7.69

18
50

1.21
3.36

2
1

2.56
1.28

5
6
7
9

การศึกษาพิเศษ
ทันตกรรมสาหรับบุคคลที่มีความต้องการ
พิเศษ
ด้านจิตวิทยาคลินิก
การประเมินพัฒนาการและห้องสมุดของเล่น
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ลำดับ
ที่
11
13
16

หัวข้อ/ เรื่อง

เภสัชกรรม
Neurofeedback
RICD Wheelchair Project
รวม

จำนวน
(คน)

คิดเป็นร้อย
ละ

จำนวน
(ครั้ง)

คิดเป็นร้อยละ

1
5
41
1488

0.06
0.34
2.76
100.00

1
1
2
78

1.28
1.28
2.56
100.00

สรุปอำจำรย์พิเศษ/ผู้เชี่ยวชำญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรกษำ ประจำปี 2562
แบ่งตำมหน่วยงำน
ลำดับ
ประเภทของหน่วยงำน
ที่
1 มหำวิทยำลัย
1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- คณะพยาบาลศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์
- คณะทันตแพทยศาสตร์
- คณะเทคนิคการแพทย์
2. มหาวิทยาลัยมหิดล
- สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัง
3. มหาวิทยาลัยพะเยา
- คณะทันตแพทยศาสตร์
4. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- สานักวิชาทันตกรรมศาสตร์
2 องค์กรเอกชน

จำนวน คิดเป็นร้อย
(ครั้ง)
ละ

จำนวน
(คน)

คิดเป็นร้อยละ

4
1
1
2

19.05
4.76
4.76
9.52

3
1
1
2

27.27
9.09
9.09
18.19

1

4.76

1

9.09

10

47.63

1

9.09

1

4.76

1

9.09

- โครงการการศึกษาความพร้อมลความต้องการของ
ระบบบริการในการขับเคลื่อนตามแนวปฏิบัติการคัด
กรองและบาบัดฟื้นฟูสภาพผูม้ ีปญ
ั หาการดื่มสุรา

1

4.76

1

9.09

รวม

21

100.00

11

100.00
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แบ่งตำมหัวข้อ
ลำดับ
ที่

สำระ

จำนวน
(ครั้ง)

คิดเป็น
ร้อยละ

จำนวน คิดเป็น
(คน) ร้อยละ

1
2

ทันตกรรม กระบวนวิชา DOCC 491 Z423491)
ทันตกรรมสาหรับเด็กและทันตกรรมจัดฟัน

1
1

4.76
4.76

1
1

9.09
9.09

3

คลินิกพัฒนาการต้นแบบ และการศึกษาผลการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กออทิสติกด้วยโปรแกรมไทย

1

4.76

1

9.09

1

4.76

1

9.09

2

9.52

2

18.19

1
2
10
1
1
21

4.76
9.52
47.64
4.76
4.76
100.00

1
1
1
1
1
11

9.09
9.09
9.09
9.09
9.09
100.00

4
5
6
7
8
9
10

ความบกพร่องทางสติปัญญาของเด็กพัฒนาการล่าช้าและ
ปัญหาอารมณ์และพฤติกรรม
การตรวจเครื่องมือการทาวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญา
โท
โปรแกรมเด็กไทยใจเย็น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒสิ อบวิทยานิพนธ์
คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์
สัมภาษณ์เชิงลึกและทดสอบเครื่องมือวิจัย
การตรวจสอบความเที่ยงตรงด้านเนื้อหาของวิทยานิพนธ์
รวม
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