
1 เดือน 

หน่วยบริการทตุิยภมิูที่มี 
แพทย์ / กมุารแพทย์ 

หน่วยบริการทตุิยภมิูที่มี 
แพทย์ / กมุารแพทย์ 

หน่วยบริการทตุิยภมิูที่มี 
แพทย์ / กมุารแพทย์ 

หน่วยบริการที่มีกมุารแพทย์ / 
จิตแพทย์ ตาม service plan 
ของแตล่ะเขตสขุภาพ 

คูมื่อการประเมินเพ่ือชว่ยเหลือเด็กปฐมวยัที่มี 
ปัญหาพฒันาการ (TEDA4I : 145 ข้อ) 
โดย กมุารแพทย์ / บคุลากรที่ผ่านการอบรม 
        ( รพช. / รพท. ) 

คูมื่อการประเมินเพ่ือชว่ยเหลือเด็กปฐมวยัที่มี 
ปัญหาพฒันาการ (TEDA4I : 145 ข้อ) 
โดย กมุารแพทย์ / บคุลากรที่ผ่านการอบรม 
        ( รพช. / รพท. ) 
 - ตรวจวินิจฉัย/แบบประเมินและแก้ไขปัญหา    
  เพ่ิมเติม ตามปัญหาที่สง่ตอ่ 
- CPG รายโรค 
- คูมื่อประเมินและแก้ไขฟืน้ฟพูฒันาการเด็ก 
  แรกเกิด - 5 ปี ส าหรับบคุลากรสาธารณสขุ 
  (TDSI III) (กรมสขุภาพจิต) 
  โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสขุทีผ่่านการอบรม/ 
  กมุารแพทย์/จิตแพทย์ 

ไมส่มวยั ให้สง่ตอ่ 

สมวยั 

ไมส่มวยั ให้สง่ตอ่ 

สมวยั 

ไมส่มวยั ให้สง่ตอ่ 

3 เดือน 

10.2 แผนผังการดูแลตดิตามเด็กกลุ่มเสี่ยงที่มี ภาวะ Low Birth Weight และ/หรือ Birth Asphyxia 

 ANC     LR                              PP / NB / NICU  

 

 

 

   

                                  
                                      สมวยั                              หน่วยบริการตัง้แตป่ฐมภมิู  คูมื่อประเมินและสง่เสริมพฒันาการเด็ก 

                                                                        กลุม่เสี่ยง (DAIM) 
                 โดย เจ้าหน้าที่สาธารณสขุทกุระดบั (รพช./รพท.) 

  
        หน่วยบริการตัง้แตป่ฐมภมิู  คูมื่อประเมินและสง่เสริมพฒันาการเด็ก 
                  กลุม่เสี่ยง (DAIM) 
                                 โดย เจ้าหน้าที่สาธารณสขุทกุระดบั (รพช./รพท.) 
                  โดย พ่อแม ่ผู้ปกครอง      

                                
                                      สมวยั                หน่วยบริการตัง้แตป่ฐมภมิู  คูมื่อประเมินและสง่เสริมพฒันาการเด็ก 

                 กลุม่เสี่ยง (DAIM) 
                                                                                โดย เจ้าหน้าที่สาธารณสขุทกุระดบั(รพช./รพท.) 
 
             

  
 

  

  

            

 

 

  

ก่อนคลอด 
- ประวตัิการตัง้ครรภ์ 
- การตรวจครรภ์ 
- ผลการตรวจจากห้องปฏิบตัิการระหวา่ง  
  ตัง้ครรภ์ 
- ความครบถ้วนของบริการตามอายคุรรภ์ 

 
 

ระหวา่งคลอด 
- บนัทกึการคลอด 
 กลุ่มเส่ียงคือ 
- เด็กที่น า้หนักน้อยกว่า 2,500 กรัม 
- เด็กที่เกิดมี APGAR SCORE ≤ 7 ที่ 
  1 หรือ 5 หรือ 10 นาที 

 
 

หลงัคลอด 
- การตรวจหลงัคลอด 
- บนัทกึข้อมลูทารกแรกเกิด 

 
 คลินิกสง่เสริมสขุภาพเด็กด ี, HRNB 

 

สง่เสริมพฒันาการตาม

วยั 

ประเมินพฒันาการ
ด้วย 

DAIM 

แนะน า พอ่แม ่ผู้ปกครองให้ฝึกทกัษะพฒันาการตามวยั 

ประมาณ 1 เดือน 

 

สง่เสริมพฒันาการตาม

วยั 

ประเมินพฒันาการ 
ซ า้ด้วย DAIM 

ไมส่มวยั 

สง่เสริมพฒันาการตาม

วยั 

ประเมินพฒันาการ 
ด้วย TEDA4I(145 

ข้อ) 

แก้ไขพฒันาการโดยโปรแกรมกระตุ้นพฒันาการของสถานบริการ 
ประมาณ 3 เดือน และหรือวินิจฉัยเพิ่มเติม/อ่ืนๆ 

 

ประเมินพฒันาการซ า้ 

ประเมินพฒันาการซ า้ด้วย TDSI 
III 

และตรวจวินิจฉัยเพ่ิมเติม 

 

ให้การดแูลรักษาแก้ไขตามรายโรคและติดตามเป็นระยะ 
เพ่ือคณุภาพชีวิตที่ดีของเด็กและครอบครัว 

 

สง่เสริมพฒันาการตาม

วยั 

คูมื่อการประเมินเพ่ือชว่ยเหลือเด็กปฐมวยัที่มี 
ปัญหาพฒันาการ (TEDA4I : 145 ข้อ) 
โดย กมุารแพทย์ / บคุลากรที่ผ่านการอบรม 
      ( รพช. / รพท. ) 



๑ 

 

แผนภูมิการดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนด้านการเรียนรู้ พฤติกรรม และอารมณ ์
 

      หน่วยงาน/ผู้ใหบ้ริการ      ขั้นตอนบริการ  เครื่องมือ/การด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คัดกรองปัญหาด้านการเรียนรู้
พฤติกรรม และอารมณ์ นักเรียน 

- SDQ 
- แบบสังเกตพฤติกรรมเด็กฯ 
- แบบคัดกรองของ สพฐ. 

 โรงเรียน / ครูประจ ำชั้น 

มีปัญหำด้ำนกำรเรียนรู้ 
พฤติกรรม และอำรมณ์ 

หรือไม่ 

ไม่มี 
- ส่งเสริมกำรเรียนรู้นักเรียน

ตำมปกติ 
- ส่งเสริมทักษะชีวิต 
- ส่งเสริมควำมฉลำดทำง

อำรมณ์(EQ) 

โรงเรียน / ครูประจ ำชั้น / 
ครูระบบดูแลช่วยเหลือ 

มี 

เรียนรู้ช้ำ แอลดี สมำธิสั้น ออทิสติก 

SDQ / แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก(กรมสุขภำพจิต) พบคะแนน ≥ ๖ คะแนน 

1) ให้การปรึกษาเบื้องต้น 
2) ประสานงานกับครูและผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ 

เพื่อการจัดกิจกรรม ส าหรบัการ
ป้องกันและช่วยเหลือปัญหาของ
นักเรียน คือ 

    2.1 กิจกรรมในห้องเรียน 
    2.2 กิจกรรมเสริมหลักสตูร 
    2.3 กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน 
    2.4 กิจกรรมซ่อมเสรมิ 
    2.5 กิจกรรมสื่อสารกับผู้ปกครอง 

 โรงเรียน / ครูประจ ำชั้น / 
ครูระบบดูแลช่วยเหลือ 

ปัญหำพฤติกรรม 

ประเมินซ้ ำอีกครั้ง หลังจัดกิจกรรมช่วยเหลือนักเรียน ๓ เดือน 
ด้วยแบบประเมิน SDQ / แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก(กรมสุขภำพจิต) 

พัฒนำนักเรียนตำมสภำพ
ปัญหำที่ประเมินพบเบื้องต้น 



๒ 

 

แผนภูมิการดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนด้านการเรียนรู้ พฤติกรรม และอารมณ์(ต่อ) 
 

      หน่วยงาน/ผู้ใหบ้ริการ      ขั้นตอนบริการ  เครื่องมือ/การด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 โรงเรียน / ครูประจ ำชั้น / 
ครูกำรศึกษำพิเศษ 

เรียนรู้ช้ำ* แอลดี สมำธิสั้น ออทิสติก 

แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก(กรมสุขภำพจิต) พบคะแนน ≥ ๖ คะแนน 

๑. ปัญหำพฤติกรรมเกเร 
๒. ปัญหำด้ำนอำรมณ์ 
๓. ปัญหำด้ำนพฤติกรรม

อยู่ไม่นิ่ง 
๔. ปัญหำด้ำนควำม 

สัมพันธ์กับเพ่ือน 

ประเมิน
KUSSI ส่วน 

LD 

ประเมิน
KUSSI ส่วน 

ADHD 

ประเมิน
KUSSI ส่วน 
Autism 

SDQ  

กลุ่มท่ี ๑ เด็กปกติ 
กลุ่มท่ี ๒ เด็กท่ีต้องเฝ้ำระวัง 
กลุ่มท่ี ๓ กลุ่มท่ีควรได้รับควำมช่วยเหลือด้ำนกำรศึกษำ(IEP) 

กลุ่มท่ี ๔ กลุ่มท่ีสมควรพบแพทย์เพ่ือตรวจประเมินโดยด่วน* 
 

 โรงเรียน / ครูประจ ำชั้น  

 โรงพยาบาล(รพช.)ในเขต
อ าเภอที่โรงเรียนตั้งอยู่ 

- ประเมินเชำวน์ปัญญำเบื้องต้น(เชำวน์เล็ก)  
- คัดกรองโรคในกลุ่มพัฒนำกำรอย่ำงผิดปกติรอบด้ำน(PDDSQ) 
- คัดกรองภำวะซึมเศร้ำในเด็ก(CDI) 
- คัดกรองภำวะติดเกมในเด็ก 

ฯลฯ 

ไม่มีปัญหำ 
- ส่งเสริมกำรเรียนรู้นักเรียน

ตำมปกติ 
- ส่งเสริมทักษะชีวิต 
- ส่งเสริมควำมฉลำดทำง

อำรมณ์(EQ) 

ประเมินซ้ ำอีกครั้ง หลังจัดกิจกรรม 
ช่วยเหลือนักเรียน ๓ เดือน 

มีปัญหำ 



๓ 

 

แผนภูมิการดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนด้านการเรียนรู้ พฤติกรรม และอารมณ์(ต่อ) 

 

      หน่วยงาน/ผู้ใหบ้ริการ      ขั้นตอนบริการ  เครื่องมือ/การด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

          

      

 

** ให้ดูรายละเอียดขั้นตอนบริการในโรงพยาบาลก าแพงเพชรที่ 

แผนภูมิการให้บริการส าหรับนักเรียนที่ได้รับการส่งตัวจากโรงพยาบาลชุมชน 

สู่บริการโรงพยาบาลก าแพงเพชร 

กำรประเมินเชำวน์ปัญญำเบื้องต้น
คะแนนปกติ พบปัญหำพฤติกรรม 
อำรมณ์ และกำรเรยีน 
 

ผลกำรประเมินเชำวน์
ปัญญำเบื้องต้นต่ ำกว่ำปกต ิ

 โรงพยาบาลก าแพงเพชร 

 โรงพยาบาล(รพช.)ใน
เขตอ าเภอที่โรงเรียน
ตั้งอยู่ 

เด็กกลุ่มที่ ๔ กลุ่มท่ีสมควรพบ
แพทย์เพ่ือตรวจประเมินโดยด่วน 

 

- ยืนยันข้อมูลจำกโรงเรียน* 
- ประเมินเชำวน์ปัญญำเบื้องต้น(เชำวน์เล็ก)  
- คัดกรองโรคในกลุ่มพัฒนำกำรอย่ำงผิดปกติ

รอบด้ำน(PDDSQ) 
- คัดกรองภำวะซมึเศร้ำในเด็ก(CDI) 

คัดกรองภำวะติดเกมในเด็ก  
           ฯลฯ 

 ปัญหำกำรเรียนรู้ พฤติกรรม 

           และอำรมณ์ 
 

ไม่มีปัญหำ 

มีปัญหำ 

-ประสำนครอบครัว โรงเรียน รพ.สต. 
เพื่อกำรดูแลพัฒนำเด็กอย่ำงต่อเนือ่ง
(ค้นหำปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมที่
ผิดปกตเิพื่อกำรจัดกำรและพัฒนำ) 

ตรวจประเมินสุขภำพโดย 
กุมำรแพทย์** 

ไม่มีปัญหำ 

มีปัญหำ 

สุขภำพกำย ปัญหำกำรเรียนรู้ พฤติกรรม และอำรมณ์ 

-ประสำนครอบครัว โรงเรียน รพช. 
รพ.สต. เพื่อกำรดูแลพัฒนำเด็กอยำ่ง
ต่อเนื่อง(ค้นหำปัจจัยที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมทีผ่ิดปกตเิพื่อกำรจดักำร
และพัฒนำ) 



๔ 

 

   แผนภูมิการดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนด้านการเรียนรู้ พฤติกรรม และอารมณ์(ต่อ) 

 

      หน่วยงาน/ผู้ใหบ้ริการ      ขั้นตอนบริการ  เครื่องมือ/การด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** ให้ดูรายละเอียดขั้นตอนบริการในโรงพยาบาลก าแพงเพชรที่ 

แผนภูมิการให้บริการส าหรับนักเรียนที่ได้รับการส่งตัวจากโรงพยาบาลชุมชน 

สู่บริการโรงพยาบาลก าแพงเพชร 

 โรงพยาบาลก าแพงเพชร ตรวจประเมินสุขภำพโดย 
กุมำรแพทย์** 

สุขภำพกำย ปัญหำกำรเรียนรู้ พฤติกรรม และอำรมณ์ 

(สงสัย LD  สมำธิสั้น ออทิสติก สติปัญญำบกพร่อง) 

ไม่มีปัญหำ 
-ประสำนครอบครัว โรงเรียน รพช. 
รพ.สต. เพื่อกำรดูแลพัฒนำเด็กอยำ่ง
ต่อเนื่อง(ค้นหำปัจจัยที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมทีผ่ิดปกตเิพื่อกำรจดักำร
และพัฒนำ) 

มีปัญหำ 

ให้กำรดูแลรักษำสุขภำพกำย 

- ตรวจประเมิน IQ LD ADHD ฯลฯ 
- ให้กำรวินิจฉัย IQ LD ADHD ฯลฯ 
- ให้กำรรักษำที่ครอบคลุม Psycho-

Bio-Social 
- มีกำรประสำนงำนกับโรงเรียน และ 

รพช.ในเครือข่ำยเพ่ือกำรดูแลต่อเนื่อง 
- ส่งต่อโรงพยำบำลเฉพำะทำง กรณีท่ี

ยุ่งยำกซับซ้อน หรือดูแลแล้วไม่ดีข้ึน 

 โรงพยาบาลจิตเวช/ 
รพ.ที่มีจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
(โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์) 

- ตรวจวินิจฉัยให้กำรดูแลช่วยเหลือใน
กรณีซับซ้อน 
- ให้กำรดูแลโดยทีมสหวิชำชีพ 
- ประสำนงำนเครือข่ำยเพ่ือกำรดูแล

ต่อเนื่อง 

กำรคัดกรองและช่วยเหลือ 
- ยืนยันข้อมูลจำกโรงเรียน* 
- แบบประเมินSNAP-IV หรือ 

ADHD Rating Scale  
- WISC + WRAT 
- คัดกรองภำวะซมึเศร้ำในเด็ก

(CDI) 
- Standard test อื่น ๆ 
- ระบบยำทำงจิตเวชเด็กและ

วัยรุ่น 
- ระบบกำรส่งต่อและรับกลับ

ผู้ป่วย(เกณฑ์กำรส่งต่อ)            



๕ 

 

แผนภูมิการให้บริการส าหรับนักเรียนที่ได้รับการส่งตัวจากโรงพยาบาลชุมชน 

สู่บริการโรงพยาบาลก าแพงเพชร 

 

หน่วยบริการ กระบวนการ เครื่องมือ / ระบบข้อมูล 

   

   

โรงเรียน   

   

   

   

   

โรงพยาบาล   
ก าแพงเพชร   

   

   

กลุ่มงำนจิตเวช   
โรงพยาบาล   
ก าแพงเพชร   

   

โรงเรียน /   
กลุ่มงำนจิตเวช   
โรงพยาบาล   
ก าแพงเพชร   

   

   

โรงเรียน /   
โรงพยาบาล   
ก าแพงเพชร   

   

   
 
 
 

โรงเรียนส่งหนังสือแจ้งควำมประสงค์
ขอน ำนักเรียนเข้ำรับกำรตรวจ 
(ปัญหำกำรเรียน / อำรมณ์ / 

พฤติกรรม) 

โรงพยำบำลก ำแพงเพชร 

กุมำรเวชกรรม จิตเวช 

- ประสำน / โทรศัพท์สอบถำม / ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมและนัด 
 หมายเลขโทรศัพท์ 0 5571 6374 

ครูน ำนักเรียนมำตรวจตำมนัด 
(จ ำนวน วันที่ เวลำ)  
ที่กลุ่มงานจิตเวช 

(+ นัดรับผลกำรตรวจ) 

พบกุมำรแพทย์ 
ที่กลุ่มงาน OPD เด็ก 

ครูน ำเด็กมำรับผล
กำรตรวจ (ตำมนัด) 

ที่กลุม่จิตเวช 

กลับบ้าน 

 

ระบุ ชื่อ-หมำยเลขโทรศัพท์ของครู
ผู้รับผิดชอบ แนบข้อมูล / เอกสาร 
ดังนี้ 
1. รำยชื่อนักเรียนที่ส่งตรวจ ชั้น  
    วัน/เดือน/ปีเกิด 
2. ส ำเนำแบบคัดกรอง SDQ / KUS-

SI / แบบคัดกรองเด็กท่ีมีควำม
ต้องกำรพิเศษของ สพฐ.  

    ที่ได้รับการยืนยันการคัดกรอง
โดยโรงพยาบาลชุมชน 

3. ส ำเนำทะเบียน / บัตรประชำชน
ของ  เด็ก 

4. แบบอนุญำต / ยินยอมให้น ำเด็ก
เข้ำรับกำรตรวจจำกผู้ปกครอง 

 

- หนังสือส่งตัวจำก รพ.ที่เด็ก
ใช้สิทธิกำรรักษำ กรณีท่ีเด็ก
ใช้สิทธิกำรรักษำ รพ. อื่นๆ 
(ท่ีไม่ใช่โรงพยำบำล
ก ำแพงเพชร) 
- ผลกำรตรวจเบื้องต้น (ถ้ำมี) 
 



 

 

 

 

เดก็แรกเกิด – 5 ปี 

เฝ้าระวัง 
พัฒนาการตามวัย 

 

แนะน า พ่อแม่ ผู้ปกครอง ให้ฝึกทักษะ

พัฒนาการตามวัยประมาณ 1 เดือน 

 

เฝ้าระวัง 
พัฒนาการซ า้ 

 

ประเมนิพัฒนาการ 
และตรวจวนิิจฉัยเพิ่มเตมิ 

 

แก้ไขพัฒนาการโดยโปรแกรมกระตุ้นพัฒนาการของ

สถานบริการประมาณ 3เดือน 

 

ประเมนิพัฒนาการซ า้ 
 

ประเมินพัฒนาการซ า้ด้วย TDSI III 
และตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม 

 

ให้การดแูลรักษาแก้ไขตามรายโรคและตดิตามเป็นระยะ
เพ่ือคณุภาพชีวิตท่ีดีของเดก็และครอบครัว 

 

สมวัย 

สมวัย 

สมวัย 

สมวัย 

ส่งเสริมพัฒนาการ 

ตามวัยโดย 

 

-สมดุบนัทกึสขุภาพแม่
และเด็ก 

 

-คูม่ือสง่เสริมพฒันาการ
เด็ก (เลม็ขาว) 

 

-คูม่ือ กิน กอด เลน่ เลา่ 

 

-สมรรถนะของเด็กปฐมวยั
แนะแนวส าหรับพอ่แม ่
ผู้ปกครอง ผู้ดแูลเดก็ 
(กระทรวงศกึษาธิการ) 
 

ไม่สมวัย 

ไม่สมวัยให้ส่งต่อ 

ไม่สมวัยให้ส่งต่อ 

ไม่สมวัยให้ส่งต่อ 

1

1 

 

5

1

1 

4

1 

3

1 

2 

หน่วยบริการตัง้แตป่ฐมภมู ิ

หน่วยบริการตัง้แตป่ฐมภมู ิ

หน่วยบริการตัง้แตป่ฐมภมู ิ

คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพฒันาการ 
เดก็ปฐมวัย ;DSPM (เล่มขาว) 
โดย เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขทุกระดับ 
       (รพ.สต./รพช./รพท.) 

คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพฒันาการ 
เดก็ปฐมวัย ;DSPM (เล่มขาว) 
โดย เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขทุกระดับ 
       (รพ.สต./รพช./รพท.) 
และ พ่อแม่ ผู้ปกครอง 

คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพฒันาการ 
เดก็ปฐมวัย ;DSPM (เล่มขาว) 
โดย เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขทุกระดับ 
      (รพ.สต./รพช./รพท.) 
 

หน่วยบริการทตุยิภมูิท่ีมี 

แพทย์/กมุารแพทย์ 

หน่วยบริการทตุยิภมูิท่ีมี 

แพทย์/กมุารแพทย์ 

หน่วยบริการทตุยิภมูิท่ีมี 

แพทย์/กมุารแพทย์ 

หน่วยบริการท่ีมีกมุารแพทย์/ 
จิตแพทย์ ตาม service plan 
ของแตล่ะเขตสขุภาพ 

คู่มือประเมนิเพื่อช่วยเหลือเดก็ปฐมวัยท่ีมี 
ปัญหาพัฒนาการ (TEDA4I) 
โดย กุมารแพทย์/บุคลากรท่ีผ่านการอบรม 
      (รพช. / รพท.) 
 
 
คู่มือประเมนิเพื่อช่วยเหลือเดก็ปฐมวัยท่ีมี 
ปัญหาพัฒนาการ (TEDA4I) 
โดย กุมารแพทย์ / บุคลากรท่ีผ่านการอบรม 
      (รพช. / รพท.) 
 
 
 
คู่มือประเมนิเพื่อช่วยเหลือเดก็ปฐมวัยท่ีมี 
ปัญหาพัฒนาการ (TEDA4I) 
โดย กุมารแพทย์ / บุคลากรท่ีผ่านการอบรม 
      (รพช. / รพท.) 
 
 -TDSI III ตรวจวนิิจฉัยเพิ่มเตมิ 

-CPG รายโรค 
โดย เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขที่ผ่านการอบรม/ 
กุมารแพทย์ / จิตแพทย์ 
 
 

หมายเหตุ : -การเฝ้าระวังพัฒนาการเดก็ด้วย DSPM ท าโดย พ่อแม่ ผู้ปกครองทุกช่วงอายุ 

  -การคัดกรองพัฒนาการเด็กด้วย DSPM ท าโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทุกอายุ 9, 18, 30, และ 42 เดือน 
     

 


