
สถานการณ์พฒันาการเด็กทีไ่ดร้บัการ
คดักรองดว้ย DSPM 



วนัเดยีว หลายกจิกรรม 

ผลลัพธ์ 

ด้านพัฒนาการ 



ปัญหาพัฒนาการล่าช้าของเดก็ไทย 
• กลุ่มเดก็เส่ียง 
➢ Birth Asphyxia ภาวะขาดออกซเิจนขณะคลอด 

➢ Low Birth Weight ทารกแรกคลอดนํา้หนักน้อยกว่า  
       2,500 กรัม 

• กลุ่มเดก็คลอดปกต ิแต่อาจเกดิพฒันาการล่าช้า

ภายหลัง 
➢ Anemia, Jaundice etc. 
➢ Family Attention  
➢ Substandard Well Child Clinic 



ทีม่าของโครงการเฉลิมพระเกียรตฯิ 
➢ ที่มา โครงการบรูณาการพฒันาการเดก็ล้านนา 

➢ 2555 Lanna Child Development Integration Project 
LCDIP 

  1. จากปัญหาของพืน้ที่ LBW 10% จากการขาดไอโอดีน 

  และ Birth Asphyxia 25/1,000 lb. – เดก็กลุ่มเส่ียง 

 2. เดก็ที่คลอดปกตแิต่อาจเกดิพฒันาการล่าช้าภายหลัง 

  จากการเลีย้งดูโดยเฉพาะเดก็ที่อยู่กับปู่ ย่าตายาย – เดก็ 
 ปกต ิ (เม่ือคลอด) 



การเฝ้าระวงัพฒันาการเดก็แรกเกดิ -5 ปี 

เร่ิมตัง้แต่ห้องคลอด  
โดยเฉพาะเดก็กลุ่มเส่ียง คือ  

เดก็ที่มีภาวะ Low Birth 
Weight  

และ/หรือ ภาวะ Birth 
Asphyxia 

ซึ่งมีหลักฐานว่าก่อให้เกดิ 

Cerebral Palsy 

Learning Disorder 

ADHD 

Mental Retardation 



➢ ที่มา โครงการบรูณาการพัฒนาการเดก็ไทย 

➢ 2556  - ผู้ทรงคุณวุฒ ิ(พญ.นิตยา คชภกัดี พญ.ศิริกุล อศิรานุรักษ์ 

•  พญ.ศิริพร กัญชนะ)  ผลิต ทดสอบ และปรับปรุง 

 1. คู่มือประเมนิและส่งเสริม DAIM สาํหรับเดก็กลุ่มเส่ียง 

 2. คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริม DSPM สาํหรับเดก็คลอดปกต ิ             
 (Sensitivity = 96.04  %, Specificity = 64.67 %)  
•   เพื่อให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง อสม. ช่วยกันเฝ้าระวังและส่งเสริมตามวัย 

•   ส่วน จนท.สธ. จะคัดกรองและลงข้อมูล เม่ือเดก็อายุ 9, 18, 30 และ  
  42  เดือน     
  - ขยายพืน้ที่โดยศูนย์อนามัยและศูนย์สุขภาพจติอีกเขตละ 2 จังหวัด   
  รวม LCDIP 8 จังหวัด เป็น 31 จังหวัด  (รวม กทม.)    



ที่มา  ผลการดาํเนินงาน LCDIP ข้อมูล 1 สค. 56 – 31 กค. 57 
 

 2557  เดก็ BA 1,315 ราย พฒันาการไม่สมวัย 79 ราย = 19.7% 

   เดก็ LBW 4,516 ราย พฒันาการไม่สมวัย 350 ราย = 20% 
 

ภายหลังใช้ DAIM  
      เดก็ BA พฒันาการไม่สมวัย เหลือ 66 ราย = 15.4% 
     เดก็ LBW พฒันาการไม่สมวัย เหลือ 296 ราย = 15.9% 

โครงการ LCDIP ได้รับการพฒันาจากโครงการนําร่องให้เป็นโครงการส่งเสริม

พฒันาการเดก็เฉลมิพระเกยีรต ิ

สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี  

ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558  



โครงการส่งเสริมพฒันาการเดก็เฉลมิพระเกยีรติ        

 สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี   

เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘  

ขยายรูปแบบโครงการคัดกรองและ

ตดิตามพัฒนาการเดก็แรกเกดิ – 5 ปี 
ในเขต 8 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน  
(LCDIP)  สู่โครงการระดับประเทศ 

ภายในเดือนเมษายน 2558  
เพื่อเฉลมิพระเกยีรต ิ

สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

เน่ืองในวโรกาสครบรอบ 60 พรรษา 



ดําเนนิการ :  เมษายน 2558  -  31 มนีาคม 2561  

ความ 

ร่วมมือ 





เดก็ปกติ  เดก็ป่วย  เดก็ PSD 

(ยากจน/แม่วยัรุ่น) 
การบูรณาการการ

ดาํเนินงานโดยยดึ

เดก็เป็นศูนย์กลาง 
อายุ 5-6 ปี  

อายุ 3-4 ปี  

อายุ 0-2 ปี  

สถานศึกษารัฐ/เอกชน 

ศพด.ทุกรูปแบบ 

สถานบริการ สธ. 

การบรูณา

ก

า

ร
  

-ใช้เคร่ืองมือชุดเดียวกัน คือ “DSPM” 

- ข้อมูลบุคคลเช่ือมโยงกันโดยใช้ “CID 13 
หลัก” เพื่อ จัดทาํฐานข้อมูลกลางร่วมกัน 4 
กระทรวง 

- แต่ละจังหวัดกาํหนด “เป้าหมาย” ตาม   บริบทของพืน้ที่ 

-จัดทาํ “มาตรการปิดช่องว่าง” ร่วมกัน ของหน่วยงาน 4 กระทรวง 

ในจังหวัด 

- “คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเดก็และเยาวชนจังหวัด 
(กดยจ)” กาํกับตดิตามการทาํงานให้บรรลุเป้าหมายที่จังหวัดวางไว้  

ระบบสารสนเทศ 



การดาํเนินการที่บรูณาการทุกภาคส่วน 

 

ประสานความร่วมมือระหว่างกระทรวงและหน่วยงาน 

ก.สาธารณสุข & ก.มหาดไทย & ก.การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ & ก.
ศึกษาธิการ 

& กรมแพทย์ทหารบก ก.กลาโหม & กรุงเทพมหานคร 
 

 

หน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข 

สป. & กรมอนามัย & กรมสุขภาพจติ & กรมการแพทย์ & กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
 



 
 

1. เด็กทีเ่กดิปี 2558 ทกุคน ไดรั้บการเฝ้าระวงั และ
ตดิตามพัฒนาการอยา่งตอ่เนือ่ง 

 

3. เจา้หนา้ทีส่าธารณสขุ 

   - คัดกรอง สง่เสรมิ กระตุน้พัฒนาการ และสง่ตอ่ 

2. พอ่แม/่ผูด้แูลเด็ก 
   - เฝ้าระวงัและสง่เสรมิพฒันาการเด็กตามวยั 

วตัถปุระสงคข์องโครงการ  

เพือ่พฒันาระบบ
สง่เสรมิพฒันาการ 

แบบบรูณาการ
เพือ่ใหเ้ด็กไทย 

มคีณุภาพ 
 

4. บรูณาการงานสง่เสรมิพฒันาการใหเ้ป็นระบบ
เดยีวกันท่ัวประเทศ 

โครงการส่งเสริมพฒันาการเดก็เฉลิมพระเกียรต ิ
สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 



วิธีการดําเนินงาน  

1. เดก็ไทยหลังคลอดตัง้แต่เมษายน 2558 ทุกคนได้รับ 
        คู่มือ DSPM                          หรือ DAIM  
 
 
2. พ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเดก็ อสม.เข้าใจและใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ

ลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. อสม.เช่ียวชาญพัฒนาการ ช่วยครอบครัวที่อยู่กับปู่ย่าตายาย 
4. จนท.สธ. ที่ รพ.สต. สามารถใช้คู่มือในการคัดกรองและลงข้อมูล เม่ือเดก็อายุ 9, 18, 

30 และ 42 เดือน หากพบพัฒนาการสงสัยล่าช้าสามารถแนะนําผู้ปกครองให้ส่งเสริม

พัฒนาการเดก็แล้วคัดกรองซํา้ภายใน 1 เดือน                                                   
ถ้ายังทาํไม่ได้ถือว่าล่าช้าให้ส่งต่อ 

ผู้เช่ียวชาญที่ รพช./รพท./รพศ. หรือศูนย์ 

 หรือสถาบันของกรมสุขภาพจติ หรือกรมการแพทย์ ตามระบบ 

 



 
 ใช้คูมื่อเลม่ขาว : DSPM (เด็กทัว่ไป)    ใช้คูมื่อเลม่เขียว : DAIM(เด็กกลุม่เสีย่ง) 

 

 

 

 
 

❖เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

 ● คัดกรองเดก็ 4  ช่วงวัย   9, 18, 30, 42 เดือน / เล่มเขียว 9, 18, 30, 42 เดือน 

โดยใช้คูมื่อเลม่ขาว : DSPM(เด็กทัว่ไป)          ใช้คูมื่อเลม่เขียว : DAIM(เด็กกลุม่เสีย่ง) 
 

 

 

 

 

 

● ตดิตาม ส่งเสริม  สนับสนุน พ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้ดูและเดก็ในการกระตุ้นพัฒนาการเดก็ 

●  จัดระบบดูแล /ส่งต่อเดก็ที่ต้องได้รับการรักษาที่ซับซ้อน 

❖ พ่อแม่ ผู้ดูแลเดก็ , อสม.      ● เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเดก็ ตลอดอายุ 0-5 ปี 

การดูแลส่งเสริมพฒันาการปฐมวัย 



Mobile & Web Application 
เพือ่สง่เสรมิสขุภาพของเด็กไทย 

about:blank


เวปไซด์สําหรับ Download  
คู่มอืเฝ้าระวงัและคดักรองพฒันาการเดก็ 

www.thaichilddevelopment.com 



สถานการณ ์ 
การดาํเนนิงาน  

เฝ้าระวงัพฒันาการ  
ปี 2560 



ผลการดําเนนิงาน ต.ค.59 – ก.ย.60 
เด็กอาย ุ9 18  30 และ42 เดอืน เขตสขุภาพที ่1-12  

สงสยัลา่ชา้  

ขอ้มลู ณ 28 พฤศจกิายน2560 สถาบนัพฒันาอนามยัเด็กแหง่ชาต ิกรมอนามยั 



ผลการดําเนนิงาน ต.ค. 59 - ก.ค. 60 
เด็กอาย ุ9 18  30 และ42 เดอืน เขตสขุภาพที ่1-12  

กระตุน้ตดิตาม 

ขอ้มลู ณ 28 พฤศจกิายน2560 สถาบนัพฒันาอนามยัเด็กแหง่ชาต ิกรมอนามยั 



ผลการดําเนนิงาน ต.ค.59 – ก.ย.60 
เด็กอาย ุ9 18  30 และ42 เดอืน เขตสขุภาพที ่1-12  

สมวยั (2) เปรยีบเทยีบสงสยัลา่ชา้  

ขอ้มลู ณ 28 พฤศจกิายน2560 สถาบนัพฒันาอนามยัเด็กแหง่ชาต ิกรมอนามยั 

(2) 



ผลการดําเนนิงาน ต.ค. 59 - ก.ย. 60 
เด็กอาย ุ9 18  30 และ42 เดอืน เขตสขุภาพที ่1-12  

สมวยั (2) เปรยีบเทยีบกระตุน้ตดิตาม 

ขอ้มลู ณ 28 พฤศจกิายน2560 สถาบนัพฒันาอนามยัเด็กแหง่ชาต ิกรมอนามยั 

(2) 



(2) 

ขอ้มลูสถานการณพ์ฒันาการเด็ก ปี 2558-2560 

ข้อมูลสถานการณ์พัฒนาการเดก็ ปี 2558-2559  จากสถาบัน

พัฒนาการเดก็ ราชนครินทร์ 

     
     



ผลการคัดกรองเดก็กลุ่มเส่ียง (LBW, Birth asphyxia) 
(2 เมษายน 2558 ถงึ 31 ธันวาคม 2560) 

ภาวะ

เส่ียง 

จาํนวน

เดก็

ทัง้หมด 

ได้รับการ

ประเมนิ 

พัฒนากา

ร 

(คน/ร้อย

ละ) 

ประเมนิพัฒนาการ

ครัง้แรก 

ประเมนิ

พัฒนาการครัง้

ล่าสุด 

พัฒนาการไม่สมวัย 

(ครัง้ล่าสุด) 

พัฒนาการ 5 ด้าน 

สมวัย 

(คน/ร้อย

ละ) 

ไม่สมวัย 

(คน/ร้อย

ละ) 

สมวัย 
(คน/ร้อย

ละ) 

ไม่

สมวัย 
(คน/ร้อย

ละ) 

G
M FM RL EL PS 

LBW 23,975  5,666 
(23.63%)  

3,917  
(81.11%) 

912  
(18.89%) 

4,094  
(82.56%) 

865  
(17.44

%) 
430 332 307 379 196 

BA 7,037  1,329 
(18.89%)  

881  
(81.35%) 

202  
(18.65%) 

861  
(78.34%) 

238  
(21.66

%) 
129 102 122 136 82 

ที่มา : ระบบ Thaichilddevelopment  ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์  2561 



ขอ้มลูผลการรณรงค ์

การคดักรองพัฒนาการเด็ก 



ร้อยละของเดก็อายุ 0-5 ปี มีพฒันาการสมวัย ร้อยละ 85 

ที่มา : ระบบ HDC-Service ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 

ผลการคัดกรองช่วงรณรงค์ 17-21 กรกฎาคม 2560 



เดก็กลุ่มเส่ียง (Socail Risk) ในการอยู่อาศัย 165,142 คน 
 คัดกรอง 164,965 คน (ร้อยละ 99. 90)  สงสัยล่าช้า 35,475 คน  (ร้อยละ 

21.50) 

 

    พ่อแม่ 115,915  (70.27) 

     สงสัย   24,084  (20.78) 

 พ่อ   1,611  (0.98) 

 สงสัย  409 (25.39) 

    ปู่ ย่าตายาย 31,239 (18.94) 
     สงสัย         7,213 (23.09) 

แม่   14,699  (8.91) 

สงสัย  3,389 (23.06) 

คนอ่ืน 124 (0.08) 

สงสัย   38 (30.65) 
 ญาต ิ1,377 (0.83) 

 สงสัย  342 (24.84) 

         



ผลการดําเนนิงานเพือ่ดแูลเด็กลา่ชา้ 



ผลการดาํเนินงานการดูแลช่วยเหลือเดก็กลุ่มล่าช้าภาพรวมเขต 1 - 12 

**ขอ้มลู 1 ต.ค.59-30 ก.ย. 2560 

(1,448,591)  

รอ้ยละ 
(1,210,408)  (234,912)  (3,271)  (175,155)  (171,553)  (3,602)  (1,381,961)  (5,733)  

เป้าหมายเด็กปฐมวยั (อาย ุ9,18,30,42 เดอืน) ท ัง้หมด 1,877,854 คน 
เป้าหมาย  
≥ 60% 

(5,733)     (1,704)  

ทีม่า: 1.http://hdcservice.moph.go.th  2. รายงานตวัช้ีวดัตามคํารับรองกรมสขุภาพจิตปี 2560 



จาํนวนและร้อยละของเดก็พัฒนาการล่าช้าท่ีได้รับการกระตุ้นด้วยTEDA4I แล้วกลับมาสมวัย รายเขต

สุขภาพ (ข้อมูล ณ กันยายน 2560) 

เขตสุขภาพที่ 

จาํนวนเดก็

พัฒนาการ

ล่าช้า 

จาํนวนเดก็

พัฒนาการ

ล่าช้าได้รับการ

กระตุ้น 

ผลการกระตุ้นพัฒนาการ 

กลับมาสมวัย 
ร้อยละกลับมา

สมวัย 
ยังล่าช้า 

ยังไม่ถึงรอบ

ประเมิน 
ส่งต่อ 

ตดิตามมา

ประเมินไม่ได้ 

1 1,100 903 21 2.33 258 557 67 0 

2 523 414 169 40.82 139 50 56 0 

3 173 173 10 5.78 93 11 57 2 

4 393 350 66 18.86 145 52 70 17 

5 648 648 140 21.60 233 171 51 53 

6 455 393 248 63.10 23 42 33 47 

7 526 470 17 3.62 408 6 34 5 

8 357 344 221 64.24 82 19 22 0 

9 576 450 128 28.44 197 103 22 0 

10 527 394 189 47.97 65 53 87 0 

11 615 400 263 65.75 21 82 34 0 

12 980 794 232 29.22 278 216 68 0 

13 1,651 1,061 208 19.60 540 231 82 0 

รวม 8,524 6,794 1,912 28.14 2482 1593 683 124 

มีเดก็กลับมาสมวัย ร้อยละ 28.14 มากท่ีสุด ร้อยละ เขต 11 ร้อยละ 65.75  
น้อยท่ีสุด เขต 1 ร้อยละ 2.33  



ผลการดาํเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2558-2560 

 จาํนวนและร้อยละของรพช./ศบส. ที่มีระบบดูแลเดก็พัฒนาการล่าช้า รายเขต

สุขภาพ (ข้อมูล ณ 5 ต.ค. 2560) 

  เป้า 
50
% 

เขตสุขภาพที่รพช.มีระบบดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้ามากกว่าร้อยละ 90: เขต 9 
(93.83%) และ 12 (92.65%) 

เขตสุขภาพที่รพช.มีระบบดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้ามากกว่าร้อยละ 70: เขต 4 
(66.10%), 5 (68.63%) และ 13 (66.18%) 

 
 



ผลการดาํเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2558-2560 

 จาํนวนและร้อยละของเดก็พัฒนาการล่าช้าที่ได้รับการกระตุ้นด้วยTEDA4I รายเขต

สุขภาพ (ข้อมูล ณ 5 ต.ค.2560) 

เป้า 
70% 

เขตสุขภาพที่กระตุ้นได้ 100 % : เขต 3 และ เขต 5 
เขตที่กระตุ้นได้น้อยกว่า 70%: เขต 13 (64.26%) 

และ เขต 11 (65.04%) 



ปัญหาและขอ้เสนอแนะ 

ในการดําเนนิโครงการ 



Ways Forward 

• ประเมนิผลการดําเนนิงานโครงการฯ 3 ปีทีผ่า่นมา 

• พัฒนาคูม่อื DSPM ครอบคลมุ 0-6 ปี  

• ขยายการดแูลพัฒนาการเด็กดว้ย DSPM ใหค้รอบคลมุพืน้ที่

กรงุเทพฯ 

• ขยายการดําเนนิโครงการฯ เพิม่ขึน้อกี 3 ปี 

• พัฒนาหลักสตูรแกนกลาง DSPM 

• พัฒนาระบบการดแูลเด็กลา่ชา้จากเครือ่งมอื TEDA4I ใน 4 โรค 

ไดแ้ก ่ 
– โรคสมาธสิัน้ (ADHD=Attention Deficit Hyperactive Disorder) 
– โรคบกพรอ่งทางการเรยีนรู ้(LD=Learning Disorders) 
– โรคบกพรอ่งทางสตปัิญญา (ID=Intellectual Disabilities) 
– โรคออทสิตกิ (Autistic Disorders) 

 



แผนการดําเนนิงานปี 2561 



แนวทางการดาํเนินงาน ปี 2561  (1) 

กรม อ. กรม อ./กรม จ./
กรม พ./สบส. 

กรม อ. 
กตร. 

กรม อ. 
กตร. 

ศทส. 
กยผ. 

จัดพมิพ์และ

สนับสนุนคู่มือ 
DSPM 

จัดทาํหลักสูตรและ

การอบรม 

การประสานข้อมูล 
(ภายในและ

ภายนอกกระทรวง) 

เย่ียม 

เสริมพลังใน

พืน้ที่ 

พัฒนาและตดิตาม

ระบบรายงาน

ข้อมูล HDC  



กาํหนดให้

งาน

พฒันาการ

เดก็ 

เป็นงาน

ประจาํ 

กรม อ. 
กรม อ./กตร. 

กรม อ./กตร. 
กรม อ./กรม จ./
กรม พ./สบส./
กตร./ศทส./กยผ. 

แนวทางการดาํเนินงาน 
ปี 2561 (2)  (2) ผลักดันนโยบาย

การจดัตัง้กองทุน

ดูแลและส่งเสริม

พฒันาการเดก็ 

กาํหนดให้งาน

พฒันาการเดก็ 

เป็นงานประจาํ 

ผลักดันนโยบาย

อาหารเช้าในเดก็

ปฐมวัย 

ประชุมสรุปผล

การดาํเนินงาน

ประจาํปี  
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