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คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย : Developmental Surveillance and Promotion Manual (DSPM)

แผนผังการดูแลเฝ้าระวัง คัดกรอง และส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่คลอดปกติ วัยแรกเกิด – 5 ปี
เด็กแรกเกิด – 5 ปี

ส่งเสริม
พัฒนาการ
ตามอายุถัดไป
ของเด็ก
โดยพ่อแม่
ผู้ดูแลเด็ก
พี่เลี้ยงเด็ก
และอสม.
ใช้
- คู่มือเฝ้าระวัง
และ
ส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย DSPM
(เล่มขาว)
- คู่มือประเมิน
และ
ส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก
กลุ่มเสี่ยง DAIM
(เล่มเขียว)

พัฒนาการปกติ/สมวัย เฝ้าระวัง/คัดกรอง
พัฒนาการตามวัย
1
1B260
1B261

สงสัยล่าช้า ส่งต่อทันที* (เด็กทีพ่ ฒ
ั นาการ
ล่าช้า/ความผิดปกติอย่างชัดเจน)

สงสัยล่าช้า แนะน�ำให้ พ่อแม่
ผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนาการ
ตามวัย ภายใน 30 วัน**

หน่วยบริการตั้งแต่ปฐมภูมิ

พัฒนาการ
ปกติ/สมวัย
1B260

หน่วยบริการตั้งแต่ปฐมภูมิ คู่มือ DSPM (เล่มขาว)
เฝ้าระวังโดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง
คัดกรองโดย บุคลากรทางการแพทย์/
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกระดับ
1B262

2

พัฒนาการปกติ/
สมวัย
1B260

3

คัดกรองพัฒนาการซ�้ำ
ภายใน 30 วัน

1B270

4

คู่มือ DSPM (เล่มขาว)
โดย บุคลากรทางการแพทย์/
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกระดับ

ล่าช้า ให้ส่งต่อ
ตรวจวินิจฉัย และ
ประเมินพัฒนาการ

หน่วยบริการตั้งแต่ทุติยภูมิ

คู่มือ TEDA4I
โดย บุคลากรที่ผ่านการอบรม

ล่าช้า ให้ส่งต่อ

- พัฒนาการบ�ำบัด (Developmental
Intervention) เป็นระยะเวลา 3 เดือน
- รักษาสาเหตุ (ถ้ามี)
พัฒนาการปกติ/
สมวัย

หน่วยบริการตั้งแต่ปฐมภูมิ

คู่มือ DSPM (เล่มขาว)
โดย บุคลากรทางการแพทย์/
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกระดับ
และ พ่อแม่ ผู้ปกครอง

ประเมินพัฒนาการซ�้ำ
ล่าช้า ให้ส่งต่อ

ประเมินพัฒนาการด้วย TDSI III
และตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม

หน่วยบริการตั้งแต่ทุติยภูมิ คู่มือ TEDA4I + พัฒนาการบ�ำบัด

โดย บุคลากรที่ผ่านการอบรม
(นัดอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง)

หน่วยบริการตั้งแต่ทุติยภูมิ

คู่มือ TEDA4I
โดย บุคลากรที่ผ่านการอบรม

หน่วยบริการตั้งแต่ทุติยภูมิ
ตาม service plan
- TDSI III ตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม
ของแต่ละเขตสุขภาพ

- CPG รายโรค
โดย กุมารแพทย์/กุมารแพทย์ดา้ นพัฒนาการ
และพฤติกรรมเด็ก/จิตแพทย์/จิตแพทย์เด็ก
และวัยรุ่น

ให้การดูแลรักษาแก้ไขตามรายโรคและติดตามเป็นระยะ
**ส่งรายชือ่ เด็กสงสัยล่าช้าให้ อสม./พ่อแม่ กระตุน้ พัฒนาการและตามทุกสัปดาห์ หากสมวัยให้แจ้ง จนท.รพ.สต. เพือ่ ตรวจซ�ำ้ และบันทึก
ข้อมูลลงโปรแกรม โดยหากเด็กคนใดยังสงสัยล่าช้าอยู่ให้โอกาสเด็กได้ฝึกจนครบ 30 วัน ถ้ายังไม่ผ่านให้บันทึกว่า ล่าช้าแล้วส่งต่อ
*สงสัยล่าช้า ส่งต่อทันที คือเด็กที่พัฒนาการล่าช้า/ความผิดปกติอย่างชัดเจน เช่น ดาวน์ซินโดรม ศีรษะเล็ก เป็นต้น
หมายเหตุ : - การเฝ้าระวังพัฒนาการเด็กด้วย DSPM ท�ำโดยพ่อแม่ ผู้ปกครองทุกช่วงอายุ
- การคัดกรองพัฒนาการเด็กด้วย DSPM ท�ำโดยบุคลากรทางการแพทย์/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทุกอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน
- TEDA4I คือ คู่มือประเมินเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการ

ผัง/ขั้นตอนการทางาน
คณะทางานเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
คณะทำงำนเฝ้ำระวังฯ

ทบทวนและวิเครำะห์สถำนกำรณ์
/จัดทำ Template

นำข้ อมูล HDCมาวิเคราะห์ แสดง

สถานการณ์
รายเขตสุขภำพ และภำพรวมของประเทศ
รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์การทางาน
ในพื้นที/่ ภาพรวมของประเทศในเวทีต่างๆ

จัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย/สนับสนุนข้อมูล/
ผลลัพธ์การดาเนินงานต่อคณะกรรมการเฝ้าระวังกรมอนามัย

กิจกรรม
1. วิเคราะห
สถานการณ
พัฒนาการรายป
2. ดึงขอมูล
สถานการณ
พัฒนาการทุกวันที่
15-20 ของทุกเดือน
3. วิเคราะห/รายงาน
สถานการณ
พัฒนาการใน
Website สถาบัน
พัฒนาอนามัยเด็ก
แหงชาติ
- สงขอมูลใหกลุม
บรย.
- กลุมบรย.นําขอมูล
ขึ้น Website สถาบัน
พัฒนาอนามัยเด็ก
แหงชาติ
4. สรุปรายงาน
สําหรับผูบริหาร

แผนการดําเนินงานเฝาระวังพัฒนาการเด็กปฐมวัย
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแหงชาติ ปงบประมาณ 2561
ปงบประมาณ 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
60 60 60 61 61 61
61 61

มิ.ย.
61

ก.ค.
61

ส.ค. ก.ย.
61 61

แผนการดาเนินงานระบบเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
กิจกรรม
แต่งตั้งคณะทางานเฝ้า
ระวังการส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อม
ของหน่วยงาน
ทบทวนและวิเคราะห์
สถานการณ์เฝ้าระวังและ
จัดทาแผนขั้นตอนการ
ดาเนินงาน
จัดทารายละเอียด
(Template) รายการ
ข้อมูลเพื่อการเฝ้าระวังฯ
กระตุ้น/ส่งเสริม/รณรงค์
การดาเนินงานในพื้นที่
และบันทึกข้อมูลลงระบบ
รวบรวม และวิเคราะห์
ข้อมูล โดยมีรายละเอียด
ระดับกิจกรรม HDC เพื่อ
ทราบสถานการณ์การ
ดาเนินงานในพื้นที่

เป้าหมาย
1 คาสั่ง

ระยะเวลาดาเนินการ
ธันวาคม 2560

ผู้รับผิดชอบ
นางภัทราพร ศรีสูงเนิน

2 ครั้ง

ตุลาคม 2560

นายสุทิน ปุณฑริกภักดิ์
นางสาวพิชชานันท์ ทอง
หล่อ

2 ตัวชี้วัด

ธันวาคม 2560

2 ครั้ง

มกราคม กรกฏาคม 2561

ไตรมาสละ1 ครั้ง

ตุลาคม 2560 – สิงหาคม
2561

นายธีรชัย บุญยะลีพรรณ
นางสาวพิชชานันท์ ทอง
หล่อ
สตป.เป็นหลักร่วมกับสพด.
นายธีรชัย บุญยะลีพรรณ
นางกิติมา พัวพัฒนกุล
นายธีรชัย บุญยะลีพรรณ
นางอรัญญา ทับน้อย
นางภัทราพร ศรีสูงเนิน
นางสาวพิชชานันท์ ทอง
หล่อ

รายงานผลการวิเคราะห์ 4 ครั้ง
ข้อมูล/สถานการณ์การ
ทางานในพื้นที่ให้แก่
คณะกรรมการเฝ้าระวัง
การส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อมของ
กรมอนามัย
จัดทาข้อเสนอแนะการ 2 ครั้ง
ดาเนินงานในพื้นที่ เพื่อ
เป็นข้อมูลให้คณะนิเทศ
งานกรมอนามัยและคณะ
เยี่ยมเสริมพลังของสานัก
ตรวจและประเมินผล
ราชการ

ตุลาคม 2560 – สิงหาคม
2561

นายธีรชัย บุญยะลีพรรณ
นางกิติมา พัวพัฒนกุล
นางภัทราพร ศรีสูงเนิน
นายสุทิน ปุณฑริกภักดิ์

ตุลาคม 2560 – สิงหาคม
2561

นายธีรชัย บุญยะลีพรรณ
นางกิติมา พัวพัฒนกุล
นายสุทิน ปุณฑริกภักดิ์

