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กระทรวงสาธารณสขุ
• กรมการแพทย:์สถาบนัสขุภาพเด็กแหง่ชาตฯิ / รพ.เลดิสนิ
• ส านกังานปลดักระทรวง: สถานพยาบาลเครอืขา่ย 60แหง่

กระทรวงศกึษาธกิาร
• ส านกับรหิารงานการศกึษาพเิศษ
• ส านกังานสง่เสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษา
ตามอธัยาศยั (กศน.)

กระทรวงอดุมศกึษาวทิยาศาสตรว์จิยัและนวตักรรม ส านกัพฒันา
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.)



รปูแบบการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
ในศนูยก์ารเรยีนรูเ้พือ่เด็กป่วย

ในโรงพยาบาล

1. ดา้นการศกึษา

3. ดา้นอืน่ ๆ

1. ใช้ Facebook และ อนิเทอรเ์น็ตในการ
ตดิตอ่ประสานงาน สง่ขา่วสารส าคญัใน
เร ือ่งตา่งๆ ระหวา่งผูป่้วย ผูป้กครองและ
ครู ตลอดจนระหวา่งผูป่้วยกบัผูป่้วย

2. ครสูามารถคน้ควา้หาความรูเ้พิม่เตมิได้
ทางอนิเทอรเ์น็ต

1. ใชส้ือ่คอมฯ การเรยีนการสอน 

(CAI, eDLTV,LDSW.) และ

DVD พกพา ใหเ้ด็กป่วยเรยีนรู ้

ดว้ยตนเอง

2. ใช้ e-mail และ facebook ใน

การสง่การบา้นหรอืรายงาน

3. เด็กป่วยไดฝึ้กทกัษะดา้นการใช้

คอมพวิเตอรม์ากขึน้

4. ฝึกท าแบบฝึกหดัและตวัอยา่ง

ขอ้สอบออนไลน์ รวมท ัง้ ใชใ้น

การสบืคน้ขอ้มลู คน้ควา้

5. ครสูามารถสอนในรายวชิาที่

ตวัเองไมถ่นดัได้ โดยอาศยัไอที

ชว่ย เชน่ eDLTV

6. ใชโ้ปรแกรมการศกึษาตา่งๆ

และสือ่คอมพวิเตอรใ์นการสอน

2. ดา้นอาชพี

1. ครู เด็ก และผูป้กครอง ไดศ้กึษาขอ้มลู
เกีย่วกบัอาชพีตา่งๆไดโ้ดยใชส้ือ่
eDLTV  และคน้ควา้ทางอนิเทอรเ์น็ต

2. ใชช้อ่งทางอนิเทอรเ์น็ต และสือ่เครอืขา่ย
สงัคมออนไลนป์ระชาสมัพนัธ์ หาแหลง่
ตลาดขายสนิคา้ของผูป่้วยและญาตทิี่
ผลติเพือ่จ าหนา่ย

4. ดา้นจติใจ

1. ใชส้ือ่นนัทนาการ เชน่ การดกูารต์นู นทิานชว่ยใหเ้ด็กป่วยมคีวามสนกุสนานเพลดิเพลนิ

2. ใช้ eDLTV คน้หาขอ้มลูในการใชท้ ากจิกรรมศลิปะ ท าใหเ้ด็กทีเ่จ็บป่วยมคีวามสขุ สนกุสนาน

3. ใชป้ระโยชนจ์ากกจิกรรมหรอืเกมตา่งๆ คอมพวิเตอรห์รอืแท็บเล็ต เพือ่ลดความกงัวล ความวติก





บนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมอืดา้นสุขภาพ ดา้นการศกึษา และดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
ในการใหค้วามช่วยเหลอืเด็กเจ็บป่วยในโรงพยาบาลอยา่งมสีว่นรว่ม
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2553

- รพ.พหลพลพยหุเสนา จ.กาญจนบรุ ี
- รพ.ขอนแกน่ จ.ขอนแกน่
- รพ.หาดใหญ ่จ.สงขลา
- รพ.ชลบรุ ีจ.ชลบรุ ี

- รพ.พุทธชนิราช จ.พษิณุโลก
- รพ.เชยีงรายประชานเุคราะห ์
จ.เชยีงราย

- รพ.พระจอมเกลา้ จ.เพชรบรุี
- รพ.มหาราชนครราชสมีา 
จ.นครราชสมีา

- รพ.สรรพสทิธิป์ระสงค ์
จ.อบุลราชธานี

- รพ.มหาราชนครศรธีรรมราช 
จ.นครศรธีรรมราช

- รพ.วเิศษชยัชาญ จ.อา่งทอง

2554

- รพ.ศริริาช กทม.
- รพ.ศรสีะเกษ
จ.ศรสีะเกษ

- รพ.ปตัตาน ี
จ.ปตัตานี

25562557

- รพ.ชยัภมู ิจ.ชยัภมู ิ
- รพ.เจา้พระยาอภยัภเูบศร 
จ.ปราจนีบรุ ี

- รพ.สมเด็จพระยพุราช-
สระแกว้ จ.สระแกว้

- รพ.กาฬสนิธุ ์จ.กาฬสนิธุ ์

- รพ.สระบรุ ีจ.สระบรุ ี
- รพ.ประจวบครีขีนัธ ์จ.ประจวบครีขีนัธ์
- รพ.อตุรดติถ ์จ.อตุรดติถ์
- รพ.อดุรธาน ีจ.อดุรธานี

2558

2559
2560

- รพ.สรุาษฎรธ์าน ี

จ.สรุาษฎรธ์านี
- รพ.ตากสนิมหาราช 
จ.ตาก

- รพ.เจา้พระยายมราช 
จ.สพุรรณบรุี

- รพ.พะเยา จ.พะเยา
- รพ.เลย จ.เลย

เครอืขา่ยศนูยก์ารเรยีนในโรงพยาบาล
จ านวน 9 แหง่ ในปี2560-1
- รพ.ราชวถิ ีกทม.
- รพ.พระน ัง่เกลา้ จ.นนทบรุี
- รพ.ยะลา จ.ยะลา
- รพ.กระบี ่จ.กระบี่
- รพ.พระนารายณ์มหาราช จ.ลพบรุี
- รพเสานา จ.พระนครศรอียธุยา
- รพ.นครพนม จ.นครพนม
- รพ.มหาสารคาม จ.มหาสารคาม
- รพ.ตราด จ.ตราด



9

ศนูยก์ารเรยีน ในความรว่มมอืกนัระหวา่ง ศธ. 
(ศนูยก์ารศกึษาพเิศษ) และ รพ.ในพืน้ที่ 53 แหง่ ใน 45
จงัหวดั (ศนูยก์ารเรยีน 9 แหง่ ทีย่งัไมเ่ขา้ในโครงการไอที
เพือ่เด็กป่วยใน รพ.ฯ ซึง่เป็นเป้าหมายในอนาคต)

กระทรวงศกึษาธกิาร

โครงการเทคโนโลยสีารสนเทศ
เพือ่เด็กป่วยในโรงพยาบาล

ปี 2562
รพ.สมคัรเขา้รว่มโครงการเพิม่ 12 แหง่
รวมเป็น 60 แหง่ใน 55 จงัหวดั



หวัใจ, 2% มะเร็ง, 6%
ไต, 2%

สมอง, 4%

เลอืด, 29%

ปอดเรือ้รงั, 3%

ล าไสอ้กัเสบ, 1%
เบาหวาน, 1%

โรคท ัว่ไปและ
พฒันาการ, 52%

สดัสว่นเด็กป่วย
ทีม่ารบับรกิารจ าแนกรายโรคปี2561

หวัใจ มะเร็ง ไต สมอง เลอืด ปอดเร ือ้รงั ล าไสอ้กัเสบ เบาหวาน โรคอืน่ๆ

สว่นใหญเ่ด็กป่วยทีม่ารบับรกิารป่วยดว้ย
1. โรคอืน่ๆ / โรคท ัว่ไป 17,460 คน
2. โรคเลอืดและมะเร็งโลหติ 9,546 คน
3. โรคมะเร็ง 2,086 คน
(สดัสว่นเด็กป่วยทีม่ารบับรกิาร
เมือ่จ าแนกรายโรคแลว้ไมต่า่งจากปีทีผ่า่นมา)



การท างานแบบบูรณาการ MOU. 3 กระทรวง
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ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่เด็กในโรงพยาบาล ตามพระราชด าร ิ

สมเด็จพระเทพรตันฯ์ ราชสดุาสยามบรมราชกมุารี



สรุปประโยชนท์ีไ่ดร้บัจากโครงการ LD SW

มิติท่ี2

02

03

04

ลดคา่ใชจ้า่ย

คดิเป็นมูลคา่

ชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพการท างานของผูท้ีม่ี

หน้าทีร่บัผดิชอบในการสอนและการดูแล
เดก็ LD

ผลตอ่ความรูส้กึดตีอ่เดก็และครอบครวั

มูลคา่และ

คุณคา่



มติทิี ่1 มูลคา่

การใชช้ว่ยใหผู้ร้บับรกิารสามารถลดคา่ใชจ้า่ยในการจดัหาอปุกรณ์
หรอืจดัท าสือ่เฉพาะมาชว่ย สอนเดก็ LD

01

ต่อคนต่อหน่วยงานต่อปี x จ านวนเดก็ LD เฉลีย่ต่อหน่วยงานต่อปี x จ านวนหน่วยงานที่ใช้งาน LD SW x สัดส่วน
หน่วยงานที่คดิว่า LD SW ช่วย ลดค่าใช้จ่ายในการจดัหาอุปกรณ์หรือจดัท าาส่ือเฉพาะ02

= 2,577.3 บาท/คน/หน่วยงาน/ปี x 133 คน/หน่วยงาน/ปี x 200 หน่วยงาน x 0.67 

ค่าใช้จ่ายเฉลีย่ทีล่ดลงในการจัดหาอุปกรณ์หรือจัดท าส่ือเฉพาะมาช่วยสอนเดก็ LD

03

= 45,932,640.6 บาท/ปี = 45,932,640.6 x Contribution (0.9) 

= 41,339,376.54 บาท04



1. ค่าใช้จ่ายเฉล่ียทีล่ดลงในการจดัหาอุปกรณห์รือจัดท าส่ือเฉพาะมาช่วยสอนเดก็ 
LD ต่อคนต่อ หน่วยงานต่อปี = 2,577.3 บาท/คน/หน่วยงาน/ปี สัดส่วนหน่วยงานที่
คิดว่า LD SW ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจดัหา อุปกรณห์รือจัดท าส่ือเฉพาะ = 0.67, 
จ านวนเดก็ LD เฉล่ียตอ่หน่วยงานตอ่ปี = 133 คน จากผู้ตอบแบบสอบถาม ทัง้หมด 
85 ราย 

2. จ านวนหน่วยงานทีใ่ช้งาน LD SW = 200 หน่วยงาน จากนักวิจัย

3.contribution เทา่กับ 0.9 เน่ืองจากไม่มีซอฟตแ์วรอ์ย่างนีท้ีเ่ป็นภาษาไทย และ
เนคเทคยังเป็น หน่วยงานเดยีวททีท่ าวิจัยและพฒันาดา้นเทคโนโลยส่ิีงอ านวยความ
สะดวก



มติทิี ่  2   ช่วยเพิม่ประสิทธิภาพการท างานของผู้ทีม่หีน้าทีรั่บผิดชอบในการสอนและการดูแลเดก็ LD ของผู้รับบริการที ่1 ในการ
สอนและดูแลเดก็ LD จากการใช้สื่อเดมิในการเรียนการสอน (เอกสารอ้างองิ ข้อ 1) 

จ านวนเดก็ LD เฉลี่ยต่อหน่วยงานต่อปี = 133 คน/หน่วยงาน/ปี

01
การใช้ LD SW ช่วยเพิม่ประสิทธิภาพการท างานของผู้ทีม่ีหน้าทรับผดิชอบในการสอนและการดูแลเด็ก LD        

1 คนเฉลีย่ = 14.4 นาท/ีคน/

02 • ความถีข่องการใช้ LD SW ต่อเดก็ 1 คน = 2 คร้ัง/สัปดาห/์คน 

03
Gผู้ทีม่ีหน้าทีรั่บผิดชอบในการสอนและการดูแลเดก็ LD 1 คน ท างาน 8 ช่ัวโมง/วัน (รวมเวลาพักกลางวัน) ดังน้ัน
ผู้ทีม่ีหน้าทีรั่บผิดชอบในการสอนและการดูแลเดก็ LDท างาน 420 นาท/ีวัน (ไม่ร่วมเวลาพักกลางวัน) หรือ 2,100

นาท/ีสัปดาห ์หรือ 8,400 นาท/ีเดอืน หรือ 100,800 นาท/ีปี 

04
ผู้ทีม่ีหน้าทีรั่บผิดชอบในการสอนและการดูแลเดก็ LD 1 คนมีเงนิดอืนเฉล่ีย 16,647 บาท/เดอืน ดังน้ันการ 

ท างาน 1 นาทคีดิเป็นมูลค่า 1.98 บาท/นาที



ใน 1   ปีการใช้   LD SW   ช่วย  เพิม่ประสิทธิภาพการท างานของผู้ทีมี่หน้าที่
รับผิดชอบในการสอนและการดแูลเดก็   LD   จ านวน   1 คน   (ลดต้นทุน) คดิ
เป็น 

• = ประสิทธิภาพการท างานเฉล่ียในการสอนและการดแูลเดก็ LD 1 คนที่
รวดเร็วขึน้ x ความถีข่องการใช้ LD SW ต่อ เดก็ LD 1 คน x จ านวน
สัปดาหก์ารท างานของผู้ทีมี่หน้าทีรั่บผิดชอบในการสอนและการดแูลเดก็ LDต่อ
ปี

• = 14.4 นาท/ีคน/คร้ัง x 2 คร้ัง/สัปดาห/์คน x 48 สัปดาห/์ปี/คน = 1,382.4 นาท/ี
คน/หน่วยงาน/ปี



สรุปผลประโยชน์ทีไ่ด้รับจากโครงการ LD SW

• ประสทิธิภาพการท างานเฉลีย่ในการสอนและการดูแลเดก็ LD 1 คนต่อปีทีร่วดเร็วขึน้ x จ านวนเดก็ LD ต่อ
หน่วย งานต่อปี = 1,382.4 นาท/ีคน/หน่วยงาน/ปี x 133 คน/หน่วยงาน/ปี = 183,859.2 นาท/ีปี

• จ านวนหน่วยงานทีม่กีารใช้ LD SW = 200 หน่วยงาน ดังน้ันคดิเป็นการเพิม่ประสทิธิภาพการท างาน
ทัง้หมด 

• ประสทิธิภาพการท างานในการสอนและการดูแลเดก็ LD ต่อหน่วยงานต่อปีทีร่วดเร็วขึน้ x จ านวนหน่วยงานที่
ใช้ LD SW =183,859.2 นาท/ีปี x 200 หน่วยงาน  = 36,771,840 นาท/ีปี

• ดังน้ันช่วยเพิม่ประสทิธิภาพการท างานของผู้ทีม่หีน้าทีรั่บผิดชอบในการสอนและการดูแลเดก็ LD ทัง้ 200 หน่วย 
งานคดิเป็นมูลค่า = มูลค่าการท างานต่อนาท ีx ประสทิธิภาพการท างานในการสอนและการดูแลเดก็ LD ของ
ทัง้ 200 หน่วยงานที ่รวดเร็วขึน้ x สัดส่วนหน่วยงานทีค่ดิว่าช่วยเพิม่ประสทิธิภาพการท างานในการสอนและการ
ดูแลเดก็ LD 

• = 1.98 บาท/นาท ีx 36,771,840 นาท/ีปี x 0.91 = 66,255,501.31 บาท = 66,255,501.31 x 
Contribution (0.9) = 59,629,951.18 บาท



LD @ clinical setting

ปัญหา 

พฤติกรรม

อาการ

ทางกาย

ปัญหา

การเรียน

ปัญหา 

อารมณ์



Learning 
Disorders ปัญหาการพูดและ

การสือ่สาร

โรคสมาธสิ ัน้

ปัญหาการใชม้อื

Tic Disorder

LD with comorbidity

LD @ clinical setting



LD. and Comorbidity

ก้าวร้าว
รุนแรง

สมาธสิ ัน้

ตอ่ตา้น

ติดยา

ฆ่าตวัตาย

ท าผิดกฏหมาย

วิตกกงัวล

ซึมเศรา้



ข้อดี

LD without comorbidity
กท่ีมีเด

Family support

Basic computer knowledge

โอกาสพฒันา

การEasy to access software

Enough hardware

LD with comorbidity



สามารถ Download ไดท้ี ่http://www.childrenhospital.go.th
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