วาระที่ ๔.๓
โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพือ
่ เด็กป่วยในโรงพยาบาล

ตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(ประจำปี ๒๕๖๒)

๒๗ มีนำคม ๒๕๖๓
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โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ
่
เด็กป่วยในโรงพยาบาล
วัตถุประสงค์
❖ สง่ เสริมทักษะกำรเรียนรู ้ของเด็กเจ็บป่ วยใน
ึ ษำต่อเนือ
โรงพยำบำล ให ้ได ้รับโอกำสกำรศก
่ ง
ื่ เทคโนโลยีสำรสนเทศทีไ่ ด ้
และเท่ำเทียมผ่ำนสอ
มำตรฐำน
❖ พัฒนำศักยภำพบุคลำกรกำรแพทย์และครูให ้มี
ทักษะในกำรดูแลเด็กเจ็บป่ วยในโรงพยำบำล
❖ ขยำยและเพิม
่ เครือข่ำยสถำนพยำบำลโดยควำม
ร่วมมือแบบบูรณำกำรจำกภำคสว่ นต่ำง ๆ

สถำบันสุขภำพเด็กแห่งชำติมหำรำชินี กรมกำรแพทย์ ได ้รับรำงวัลระดับดีเด่น
ผลงำนโครงกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศเพือ
่ เด็กป่ วยในโรงพยำบำลตำม
การประชุ
ม
คณะกรรมการมู
ล
นิ
ธ
เ
ิ
ทคโนโลยี
สารสนเทศตามพระราชด
าริ
พระรำชดำริสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุ
มำรี จำก
สมเด็จพระเทพร
ัตนราชสุดฒานำระบบรำชกำร
ฯ สยามบรมราชกุ
มารี ว ันที่ 27 มีนาคม 2562
คณะกรรมกำรพั
(ก.พ.ร.)
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ผลกำรดำเนินงำนปี 2562
ปี 2562 มี โรงพยาบาลทีเ่ ข้าร่วมโครงการจานวน 60 แห่ง ใน 52 จ ังหว ัด (เพิม
่ จากปี 2561 จานวน 12 แห่ง)

้ กำรทัง้ หมด 39,089 คน
ในปี 2562 มีเด็กทีม
่ ำใชบริ
้ กำรซงึ่ อำยุถงึ เกณฑ์เข ้ำโรงเรียน 32,659 คน
ปี 2562 เด็กป่ วยทีม
่ ำใชบริ

ปี พ.ศ.

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

กลับเข ้ำระบบ
รร.ปกติ (คน)

กศน.

พักกำรเรียน

(คน)

ไม่ได ้เข ้ำเรียน
(คน)

25,791

224

1,376

961

(91 %)

(1 %)

(5 %)

(3 %)

30,302

337

1,347

673

(92.78 %)

(1.03 %)

(4.12 %)

(2.06 %)

35,180

391

1,173

782

(93.75 %)

(1.04 %)

(3.13 %)

(2.08 %)

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ
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เด็กป่ วยทีอ
่ ำยุยังไม่
ถึงเกณฑ์เข ้ำโรงเรียน
(คน)

(คน)

5,067

1,010

1,564

3

ผลกำรดำเนินงำนปี 2562
ปี 2562 มี โรงพยาบาลทีเ่ ข้าร่วมโครงการจานวน 60 แห่ง ใน 54 จ ังหว ัด (เพิม
่ จากปี 2561 จานวน 12 แห่ง)
จานวนเด็กป่วย (คน)

จานวนร ับบริการ (ครง)
ั้

เฉลีย
่ (ครง/คน)
ั้

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2562

33,669

39,089

116,498

97,723

3.22

2.5

จำนวน (คน)

จำนวนเด็กป่ วยทีเ่ ข ้ำรับบริกำรปี 2562

2,500

2,000

1,500

1,000

500

รพ.ตราด

รพ.ชลบุรี

รพ.พระปกเกล้า

รพ.ประจวบคีรีขันธ์

รพ.บุรีรัมย์

รพ.สุรินทร์

รพ.ร้อยเอ็ด

รพ.ชัยภูมิ

รพ.ศรีสะเกษ

รพ.มหาสารคาม

รพ.มหาราชนครราชสีมา

รพ.กาฬสินธุ์

รพ.นครพนม

รพ.เลย

รพ.สรรพสิทธิประสงค์

รพ.อุดรธานี

รพ.พังงา

รพ.ขอนแก่น

รพ.วชิระภูเก็ต

รพ.ตรัง

รพ.ระนอง

รพ.กระบี่

รพ.พัทลุง

รพ.สุราษฎร์ธานี

รพ.หาดใหญ่

รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

รพ.ยะลา

รพ.ปัตตานี

รพ.สวรรค์ประชารักษ์

รพ.พะเยา

รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

รพ.ลาพูน

รพ.น่าน

รพ.ลาปาง

รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์

รพ.อุตรดิตถ์

รพ.มหาราชนครเชียงใหม่

รพ.เพชรบูรณ์

รพ.พุทธชินราช

รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

รพ.พระจอมเกล้า

รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์

รพ.สิงห์บุรี

รพ.สมุทรปราการ

รพ.อ่างทอง

รพ.ชัยนาทนเรนทร

รพ.สระบุรี

รพ.วิเศษชัยชาญ

รพ.เสนา

รพ.พระนครศรีอยุธยา

รพ.พหลพลพยุหเสนา

รพ.พระนารายณ์มหาราช

รพ.ปทุมธานี

รพ.เจ้าพระยายมราช

รพ.ศิริราช

รพ.พระนั่งเกล้า

รพ.เลิดสิน

รพ.ราชวิถี

รพ.จุฬาลงกรณ์

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

0

ิ รำช (2,165 คน)
- โรงพยำบำลทีม
่ เี ด็กป่ วยเข ้ำรับบริกำรจำนวนมำกทีส
่ ด
ุ คือ โรงพยำบำลพุทธชน
ิ รำช สถำบันสุขภำพเด็ก
- โรงพยำบำลทีม
่ ก
ี ำรให ้บริกำรเด็กป่ วยมำกกว่ำ 1,000 คน มีจำนวน 14 แห่ง ได ้แก่ รพ.พุทธชน
ิ ี รพ.พระนั่งเกล ้ำ รพ.ปทุมธำนี รพ.พหลพลพยุหเสนำ รพ.อ่ำงทอง รพ.พระจอมเกล ้ำ รพ.เพชรบูรณ์ รพ.
แห่งชำติมหำรำชน
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ
4
ี งรำยประชำนุ
ิ ธุ์
เช
ย
เครำะห์ ดรพ.มหำรำชนครศรี
น รพ.อุดรธำนี รพ.เลย และ รพ.กำฬสน
สมเด็
จพระเทพร ัตนราชสุ
า ฯ สยามบรมราชกุธมรรมรำช
ารี ว ันที่ รพ.ขอนแก่
27 มีนาคม 2562

ผลกำรดำเนินงำนปี 2562
นิเทศ / ตรวจเยีย
่ ม / ติดตำมกำรดำเนินงำนของโรงพยำบำลในโครงกำร รวม 12 แห่ง
สถำบันสุขภำพเด็กฯ ร่วมกับ มูลนิธไิ อทีตำม
ึ ษำพิเศษ
พระรำชดำริฯ, ศูนย์กำรศก
ึ ษำพิเศษ,
สว่ นกลำง, สำนั กบริหำรงำนกำรศก
ึ ษำธิกำร ตรวจ
สำนักงำน กศน. กระทรวงศก
เยีย
่ มและนิเทศกำรดำเนินงำนของ
โรงพยำบำลใหม่ จำนวน 12 แห่ง ดังนี้
1. โรงพยำบำลสวรรค์ประชำรักษ์
ั นำทนเรนทร
2. โรงพยำบำลชย
3. โรงพยำบำลสงิ ห์บรุ ี
4. โรงพยำบำลพระนครศรีอยุธยำ
5. โรงพยำบำลสมุทรปรำกำร
6. โรงพยำบำลพังงำ
7. โรงพยำบำลวิชระภูเก็ต
8. โรงพยำบำลตรัง
9. โรงพยำบำลระนอง
10. โรงพยำบำลร ้อยเอ็ด
11. โรงพยำบำลบุรรี ัมย์
12. โรงพยำบำลสุรน
ิ ทร์
ปี 2562 มีโรงพยำบำลในเครือข่ำยทัง้ หมด
60 แห่ง

สงิ่ ทีพ
่ บจากการตรวจเยีย
่ ม
• โรงพยำบำลทีเ่ ข ้ำใหม่ทก
ุ แห่งได ้รับกำรสนับสนุนจำก
ผู ้บริหำร มีกำรมอบหมำยแพทย์/พยำบำล
ั เจน
ผู ้รับผิดชอบทีช
่ ด
• โรงพยำบำลเข ้ำใหม่ทก
ุ แห่ง ค่อนข ้ำงมีควำมพร ้อม มี
คอมพิวเตอร์ และแท็บเล็ต สำหรับกำรเรียนกำรสอน
ั สว่ นสำหรับ
• โรงพยำบำลมีกำรเตรียมห ้องเป็ นสด
ดำเนินกำรโครงกำร
• โรงพยำบำลเข ้ำใหม่บำงแห่งไม่มป
ี ระสบกำรณ์กำร
่ กศน.
ประสำนงำนกับหน่วยงำนในพืน
้ ที่ เชน
โรงเรียนในพืน
้ ที่ คณะทำงำนจึงให ้คำแนะนำในกำร
ึ ษำในพืน
ประสำนงำนกับหน่วยงำนด ้ำนกำรศก
้ ที่

ปั จจัยควำมสำเร็จในกำรดำเนินโครงกำร
1. ควำมร่วมมือกันของภำคสว่ นต่ำงๆ ทัง้ สว่ นกลำงและ
่ หน่วยงำนระดับกระทรวง 3 กระทรวง
ภูมภ
ิ ำค เชน
ึ ษำพิเศษ กศน. และองค์กร
โรงพยำบำล ศูนย์กำรศก
เอกชนในพืน
้ ที่
2. ผู ้บริหำรและบุคลำกรทีม
่ ค
ี วำมมุง่ มั่น พัฒนำคุณภำพ
ชวี ต
ิ ของเด็กป่ วย ทัง้ ครู แพทย์ พยำบำล และทีมสห
ี
วิชำชพ

ปั ญหำอุปสรรคในกำรดำเนินโครงกำร
ึ ษำ ยังมีควำมไม่แน่นอนและชัดเจน ทำให ้กำรจัดให ้มีครูประจำศูนย์กำรเรียนฯ จึงขำดควำมต่อเนื่อง ควรมี
1. นโยบำยกำรจัดสรรอัตรำครูโดยกระทรวงศก
กำรวำงแผนร่วมกั นและหำแนวทำงกำรจั ดหำครูมำให ้บริกำรที่เหมำะสมต่อไปมีกำรหมุนเวียนครูผู ้สอนในโรงพยำบำลท ำให ้เกิดควำมไม่ต่อเนื่ อง
ึ ษำพิเศษ หรือลำออก
เนือ
่ งจำกครูในโรงพยำบำลย ้ำยกลับไปทำงำนในศูนย์กำรศก
ิ ธิภำพกำรทำงำนอย่ำงอย่ำงเหมำะสม
2.
ควรมีระบบกำรประเมิ
นครูของศู
นเย์
กำรเรียนฯ สระหว่
ำงโรงพยำบำลและหน่าริ
วยงำนต ้นสงั กัด เพือ
่ ให ้ประสท
การประชุ
มคณะกรรมการมู
ลนิธ
ิ ทคโนโลยี
ารสนเทศตามพระราชด
5
แท
้จริ
ง
สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว ันที่ 27 มีนาคม 2562

แผนกำรดำเนินงำนปี 2563

ึ ษำธิกำร
กระทรวงศก
โครงกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เพือ
่ เด็กป่ วยในโรงพยำบำล

1. ขยำยศูนย์กำรเรียนฯ ใหม่ จำนวน10 แห่ง ได ้แก่
1. รพ.บึงกำฬ 2. รพ.หนองคำย 3. รพ.รำชบุรี
4. รพ.ยโสธร 5. รพ.สกลนคร 6. รพ.แพร่ 7. รพ.
พิจต
ิ ร 8. รพ.นรำธิวำส 9. รพ.ศรีสงั วำลย์ จังหวัด
่ งสอน และ 10. รพ.นครพิงค์ จังหวัด
แม่ฮอ
ี งใหม่ โดยกระทรวงสำธำรณสุขได ้ดำเนินกำร
เชย
นิเทศโรงพยำบำลเครือข่ำยใหม่ครบทัง้ 10 แห่ง
ภำยในเดือนกุมภำพันธ์ 2563 ทัง้ นี้
ึ ษำธิกำรโดยสำนักบริหำรงำน
กระทรวงศก
ึ ษำพิเศษมีแผนขยำยศูนย์กำรเรียนสำหรับ
กำรศก
เด็กในโรงพยำบำลเพิม
่ จำนวน36 แห่ง ซงึ่ จะ
สอดคล ้องกับกำรเปิ ดศูนย์กำรเรียนฯ ในโครงกำร
เทคโนโลสำรสนเทศเพือ
่ เด็กป่ วยในโรงพยำบำล
2. กำรนิเทศ/ตรวจเยีย
่ มโรงพยำบำลใหม่ทเี่ ข ้ำร่วม
โครงกำร
ั มนำ อย่ำงน ้อย 1 ครัง้
3. กำรจัดอบรม/สม

ปี 2563 รพ.สม ัครเข้าร่วมโครงการเพิม
่ 10 แห่ง
รวมเป็น 70 แห่งใน 65 จ ังหว ัด
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว ันที่ 27 มีนาคม 2562
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