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ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเด็กป่วยในโรงพยาบาล

“วอร์ดเด็กป่วยนี้ ทางกระทรวงศึกษาธิการได้อนุเคราะห์ส่งครูการศึกษาพิเศษเข้ามาช่วย
ในสมัยนั้นมีคนไข้เยอะ ครูการศึกษาพิเศษคนเดียววิ่งตามเตียงต่างๆ ก็ไม่พอ เราก็ฉุกคิดขึ้นมาว่า
ถ้ามพีวกอปุกรณ์คอมพวิเตอร์ให้เด็กศกึษาด้วยตัวเอง แล้วครมูาเป็นผู้แนะน�าจะดีไหม เพราะว่าทีจ่รงิแล้ว

การสอนวิชาต่างๆ กับการรู้จักใช้สื่อ การอบรมการใช้สื่อง่ายกว่าการอบรมให้รู้เนื้อวิชา”
พระราชดำารัสจาก

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสในสังคม” 
ในงาน 12 ปี รัตนราชสุดา สารสนเทศ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 

ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ

โครงกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศเพือ่เด็กป่วยในโรงพยำบำลมวัีตถุประสงค์เพือ่ให้เด็กป่วยเรือ้รงัซ่ึงขำดโอกำสทำงกำรศึกษำได้มโีอกำสเรยีน 
และเรียนได้ทันเพือ่นเมือ่ออกจำกโรงพยำบำลโดยใช้ไอทเีป็นสือ่ในกำรเรยีนรู ้ และสร้ำงควำมเพลดิเพลนิให้เด็กลดควำมวิตกกังวลต่อโรค
และอำกำรเจบ็ป่วย

ความร่วมมือในการดำาเนินงาน

กระทรวงศึกษำธิกำร
โดย ส�ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำ สพฐ. 
สนับสนุนครูผู้สอนประจ�ำศูนย์เทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยำบำล 

กระทรวงสำธำรณสุข โดย กรมกำรแพทย์          
และ ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
สนับสนุนกำรจัดตั้งห้องศูนย์เทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยำบำล

กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
โดย ส�ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชำติ 
สนับสนุนน�ำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
มำใช้ในศูนย์กำรเรียนเพื่อเด็กป่วย

ในโรงพยำบำล

จุดเริ่มต้น และการขยายผล

พ.ศ. 2538 เริม่น�ำร่องจำกทีโ่รงพยำบำลจฬุำลงกรณ์ ต่อมำ พ.ศ. 2540 เริม่ด�ำเนนิกำรในสถำบันสขุภำพเด็กแห่งชำตมิหำรำชินี  
(โรงพยำบำลเดก็) และ พ.ศ. 2541 ขยำยผลไปยังโรงพยำบำลมหำรำชนครเชียงใหม่ และโรงพยำบำลเลดิสนิ

ตัง้แต่ พ.ศ. 2547 กรมกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสขุ โดยสถำบันสขุภำพเดก็แห่งชำติมหำรำชิน ี ท�ำโครงกำร “เครอืข่ำย             
ศนูย์เทคโนโลยีสำรสนเทศเพือ่เด็กป่วยในโรงพยำบำลตำมพระรำชด�ำริสมเดจ็พระเทพรตันรำชสดุำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี” โดยขยำย
ศนูย์กำรเรยีนฯ ในโรงพยำบำล ไปยังโรงพยำบำลต่ำงๆ ในทกุภำคของประเทศ 
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ศูนย์การเรียนรู้เพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล จำานวนรวม 26 แห่ง (ข้อมูล พ.ศ. 2557)

ร.พ.กาฬสินธุ์ร.พ.ขอนแก่น

ร.พ.ศรีสะเกษ

ร.พ.ชลบุรี

ร.พ.จุฬาลงกรณ์ ร.พ.วิเศษชัยชาญ ร.พ.ศิริราช ร.พ.สระบุรี ร.พ.เจ้าพระยาอภยัภเูบศร

ร.พ.สมเด็จพระยุพราช
สระแก้ว

ร.พ.พหลพลพยุหเสนา ร.พ.พระจอมเกล้า 
จ.เพชรบุรี

สถาบันสุขภาพเด็กแห่ง
ชาติมหาราชินี

ร.พ.หาดใหญ่

ร.พ.ปัตตานี

ร.พ.ประจวบคีรีขันธ์

ร.พ.มหาราชนครศรีธรรมราช

รพ.สรรพสิทธิประสงค์

ร.พ.มหาราชนครราชสีมา

ร.พ.อุดรธานี

ร.พ.เลิดสิน

ร.พ.มหาราชนครเชียงใหม่

ร.พ.สมเด็จพระพุทธชินราช

ร.พ.เชียงรายประชานุ

ร.พ.อุตรดิตถ์

ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ร.พ.ชัยภูมิ

ภาคกลางและภาคตะวันออก

ภาคใต้
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ด้านการศึกษา 

ด้านอาชีพ

1. ใช้ CAI, eDLTV และ DVD พกพำ ให้เด็กป่วยเรียนรู้ด้วยตนเอง
2. ใช้ e-mail และ Facebook ในกำรส่งกำรบ้ำน หรือรำยงำน
3. เด็กป่วยได้ฝึกทักษะด้ำนกำรใช้คอมพิวเตอร์มำกขึ้น
4. ฝึกท�ำแบบฝึกหัดและตัวอย่ำงข้อสอบออนไลน์ รวมทั้งใช้ในกำรค้นคว้ำ และสืบค้นข้อมูล
5. ครูสำมำรถสอนในรำยวิชำที่ตัวเองไม่ถนัดได้ โดยอำศัยไอทีช่วย เช่น eDLTV
6. ใช้โปรแกรมกำรศึกษำต่ำงๆ และสื่อคอมพิวเตอร์ ในกำรสอน

1. ใช้สื่อนันทนำกำร เช่น กำร์ตูน  นิทำน  ช่วยให้เด็กป่วยมีควำมสนุกสนำนเพลิดเพลิน
2. ใช้ eDLTV ค้นหำข้อมูลในกำรใช้ท�ำกิจกรรมศิลปะ ท�ำให้เด็กที่เจ็บป่วยมีควำมสุข สนุกสนำน
3. ใช้ประโยชน์จำกกิจกรรมหรือเกมต่ำงๆ คอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต เพื่อลดควำมวิตกกังวล

1. ใช้  Facebook และ อนิเทอร์เนต็ในกำรติดต่อประสำนงำน ส่งข่ำวสำรส�ำคญัในเรือ่งต่ำงๆ ระหว่ำงผูป่้วย ผูป้กครอง และ
   คร ูตลอดจนระหว่ำงผู้ป่วยกับผู้ป่วย
2. ครูสำมำรถค้นคว้ำหำควำมรู้เพิ่มเติมได้ทำงอินเทอร์เน็ต

1. ครู เด็ก และผู้ปกครอง ได้ศึกษำข้อมูลเกี่ยวกับอำชีพต่ำงๆ ได้โดยใช้สื่อ  eDLTV  และค้นคว้ำทำงอินเทอร์เน็ต
2. ใช้ช่องทำงอินเทอร์เน็ต และสื่อเครือข่ำยสังคมออนไลน์ เพื่อประชำสัมพันธ์หำแหล่งตลำดขำยสินค้ำของผู้ป่วยและญำติ 

ด้านจิตใจ

ด้านอื่นๆ

การดูแลนอกห้องเรียน

การติดตามเยี่ยมบ้าน

การจัดการเรียนรู้นอกสถานที่ (ทัศนศึกษา)

ทัศนศึกษา จ.พระนครศรีอยุธยา
ร.พ.เลิดสิน

ทัศนศึกษาสวนสัตว์เชียงใหม่
ร.พ.เชียงรายประชานุเคราะห์

         การนำาไอทีไปใช้ในศูนย์การเรียนรู้เพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล

ร.พ.กาฬสินธุ์

ร.พ.ศรีสะเกษ
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การให้บริการเด็กป่วยของศูนย์การเรียนเพ่ือเด็กป่วยในโรงพยาบาล

การจัดอบรมครูผู้สอนของศูนย์การเรียนฯ ในโรงพยาบาล

กรมกำรแพทย์ สพฐ. และ สวทช. (ฝ่ำยเลขำนกุำรโครงกำรฯ) จดักำรอบรมครูผูส้อนของศนูย์กำรเรียนฯ ในโรงพยำบำลทกุปี          
เพือ่ให้ครูผูส้อนมคีวำมเข้ำใจ และมทัีกษะ แนวทำงในกำรน�ำไอซีทีไปใช้ในกำรสอนเดก็ป่วย เช่น กำรน�ำ eDLTV ไปใช้ในกำรสอนเดก็
ในแต่ละช่วงวัย และเทคนคิกำรสร้ำงสือ่เก่ียวกับสขุภำพด้วยแทบ็เลต็ เป็นต้น หลงัจำกได้เข้ำรับกำรอบรม ครูเริม่ใช้ไอซีทีในกำรสอนได้
มำกข้ึน เช่น ใช้ eDLTV ในกำรสอนมำกข้ึน มกีำรพฒันำสือ่ต่ำงๆ ด้วยตนเอง เช่น กำรท�ำวีดโีอน�ำเสนอ กำรใช้แทบ็เลต็จดัท�ำสือ่เพือ่
สอนวธีิกำรดูแลสขุภำพให้เด็กป่วย เป็นต้น

ในปี พ.ศ. 2557 ศนูย์กำรเรียนเพือ่เดก็ป่วยในโรงพยำบำลให้บริกำรแก่เด็กป่วยจ�ำนวน 24,956 คน และเดก็ป่วยเข้ำรบับรกิำร 
จ�ำนวน 50,068 คร้ัง 

การติดตามตรวจเยี่ยมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล

กรมกำรแพทย์ โดยสถำบนัสขุภำพเด็กแห่งชำตมิหำรำชิน ีส�ำนกับรหิำรงำนกำรศกึษำพเิศษ กศน. และ สวทช. ร่วมตรวจเย่ียม

เพือ่ให้ค�ำแนะน�ำกำรด�ำเนนิงำนแก่โรงพยำบำลใหม่ทีเ่ข้ำร่วมโครงกำร 

จำานวนเด็กป่วยที่ได้รับบริการจากศูนย์การเรียนฯ ในโรงพยาบาล
จำาแนกตามกลุ่มโรค
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มูลนิธิกระจกเงามาจัดกิจกรรมที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซ่อมบำารุงคอมพิวเตอร์ให้กับศูนย์ฯ ในเขตกรุงเทพฯ 

เพื่อให้กำรท�ำงำนของศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยำบำลมีควำมย่ังยืน และเกิดกำรมีส่วนร่วมจำกหลำย           
ภำคส่วน และได้รบักำรสนบัสนนุด้ำนต่ำงๆ เช่น มลูนธิิกระจกเงำ มำร่วมท�ำกิจกรรมเพือ่กำรเรียนรู้ให้แก่เดก็ป่วยของสถำบันสขุภำพเด็ก
แห่งชำติมหำรำชินี วิทยำลัยสำรพัดช่ำงพระนครสนับสนุนให้นักศึกษำมำช่วยซ่อมบ�ำรุงคอมพิวเตอร์ให้กับศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ             
เพือ่เด็กป่วยในโรงพยำบำลในกรงุเทพมหำนคร

รำงวัลบรกิำรภำครฐัแห่งชำติ ประจ�ำปีพทุธศกัรำช 2557
(Thailand Public Service Awards 2014)
ประเภทรำงวัลบรูณำกำรบรกิำรท่ีเป็นเลศิ  ระดบัดีเด่น

สบืเนือ่งจำกพระรำชด�ำรสิมเดจ็พระเทพรตันรำชสดุำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำร ี กระทรวงสำธำรณสขุ (โดย สถำบนัสขุภำพเด็ก 
แห่งชำตมิหำรำชิน)ี ด�ำเนนิงำนศูนย์กำรเรียนเพือ่เด็กป่วยในโรงพยำบำลอย่ำงต่อเนือ่ง และขยำยเครอืข่ำยไปยังโรงพยำบำลในส่วนภมูภิำค
ของประเทศ ด้วยควำมร่วมมอืของกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (โดย สวทช. ในฐำนะฝ่ำยเลขำนกุำร) และกระทรวงศึกษำธกิำร 
(โดย ส�ำนกังำนกำรศกึษำพเิศษ) ส่งผลให้เด็กป่วยได้รับโอกำสทำงกำรศกึษำอย่ำงทัว่ถึงและเท่ำเทยีม จนผลงำนเป็นทีป่ระจกัษ์ ท�ำให้ได้รบั 
“รำงวัลบริกำรภำครัฐแห่งชำต ิประจ�ำปี พ.ศ. 2557 ประเภทรำงวัลบรูณำกำรกำรบริกำรทีเ่ป็นเลศิ ระดบัดเีด่น” จำกคณะกรรมกำร
พฒันำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.)

เครือข่ายและการสนับสนุน

รางวัลที่ได้รับ

ศนูย์เครอืข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศเพือ่เด็กป่วยในโรงพยำบำล 
ตำมพระรำชด�ำรสิมเดจ็พระเทพรตันรำชสดุำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
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กรณีศึกษา (น้องมุก)

น้องมุกเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

นำงสำวดวงกมล เหง้ำค�ำ (น้องมกุ) ปัจจบัุน (พ.ศ. 2558) อำยุ 22 ปี ป่วยเป็น

โรคธำลสัซีเมยี ต้ังแต่อำยุ 3 เดือน ท�ำกำรผ่ำตัดม้ำมตัง้แต่อำยุ 10 ปี 5 เดือน            

เข้ำออกโรงพยำบำลมำกกว่ำ 20 คร้ัง ด้วยเรือ่งเลอืดออกในทำงเดินอำหำร เนือ่งจำก

ควำมดันในตับสงู และปี 2546 ได้เข้ำมำรักษำทีส่ถำบันสขุภำพเดก็แห่งชำติมหำรำชินี 

ทัง้นียั้งมโีรคแทรกซ้อนคือเส้นเลอืดขอดในทำงเดินอำหำร ซ่ึงเป็นสำเหตสุ�ำคัญท่ีไม่

สำมำรถเข้ำศกึษำต่อโรงเรยีนข้ันพืน้ฐำนได้ เพรำะต้องพบแพทย์เป็นประจ�ำ เมือ่จบ

กำรศกึษำช้ันประถมศกึษำปีท่ี 6 ผูป้กครองได้พำไปสมคัรเรยีนโรงเรยีนมธัยมศกึษำ

ทัว่ไป แต่ได้รบักำรปฏเิสธ เพรำะทำงโรงเรยีนกลวัว่ำจะมอีำกำรก�ำเรบิ ซ่ึงท�ำให้              

น้องมกุรู้สกึเสยีใจอย่ำงมำก  

ในขณะทีน่อนพกัรกัษำตวัทีโ่รงพยำบำล เมือ่ พ.ศ. 2547 น้องมกุ มโีอกำสเข้ำ

มำเรยีนท่ีห้องเรียนโครงกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศเพือ่เด็กป่วย ทำงห้องเรยีนโครงกำรฯ 

จดักำรเรยีนกำรสอนทบทวนควำมรู้ระดับประถมศกึษำปีที ่ 6 สอนเพิม่เตมิควำมรู้                

วิชำท่ีเดก็สนใจ คือ คอมพวิเตอร์ 

เมื่อมีอำกำรดีข้ึน หลังจำกนอนพักรักษำตัวแล้ว ทำงห้องเรียนโครงกำรฯ ได้ประสำนไปท่ีสถำบันกำรศึกษำนอกโรงเรียน           

(ศูนย์กำรศึกษำทำงไกลไทยคม) เพื่อสมัครเข้ำเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น ในระบบกำรศึกษำนอกโรงเรียน น้องมุกจะต้อง               

อ่ำนหนงัสอืเอง โดยมคีรูของศนูย์กำรเรยีนฯ ช่วยสอนและดแูลอย่ำงใกล้ชิด โดยมผีลกำรเรยีนหมวดวิชำพืน้ฐำนภำษำไทยระดบัค่อนข้ำงดี 

และมกีำรตดิตำมผลอย่ำงต่อเนือ่ง

น้องมกุเรยีนจบระดับช้ันมธัยมศึกษำตอนปลำย หลกัสตูรกำรศกึษำนอกโรงเรยีนขัน้พืน้ฐำน ในปี 2554 และได้สมคัรเรียนที่

มหำวิทยำลยัรำมค�ำแหง คณะวทิยำกำรคอมพวิเตอร์ ในปัจจบุนั (พ.ศ. 2558) น้องมกุท�ำงำนเป็นพนกังำนขำยอปุกรณ์ทำงกำรแพทย์ 

อยู่ทีร้่ำนขำยยำแห่งหนึง่บนถนนสลีม มรีำยได้มำกกว่ำ 10,000 บำทต่อเดอืน
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