10.2 แผนผังการดูแลติดตามเด็กกลุ่มเสี่ยงที่มี ภาวะ Low Birth Weight และ/หรือ Birth Asphyxia
ANC

LR

ก่อนคลอด
- ประวัติการตังครรภ์
้
- การตรวจครรภ์
- ผลการตรวจจากห้ องปฏิบตั ิการระหว่าง
ตังครรภ์
้
- ความครบถ้ วนของบริการตามอายุครรภ์

ส่งเสริมพัฒนาการตาม

สมวัย

วัย

ระหว่างคลอด
- บันทึกการคลอด
กลุ่มเสี่ยงคือ
- เด็กที่นา้ หนักน้ อยกว่ า 2,500 กรัม
- เด็กที่เกิดมี APGAR SCORE ≤ 7 ที่
1 หรือ 5 หรือ 10 นาที

ประเมินพัฒนาการ
ด้ วย
DAIM
ไม่สมวัย

แนะนา พ่อแม่ ผู้ปกครองให้ ฝึกทักษะพัฒนาการตามวัย
ประมาณ 1 เดือน
1 เดือน

ส่งเสริมพัฒนาการตาม

สมวัย

วัย

ประเมินพัฒนาการ
ซ ้าด้ วย DAIM
ไม่สมวัย ให้ สง่ ต่อ

ส่งเสริมพัฒนาการตาม
วัย

สมวัย

ประเมินพัฒนาการ
ด้ วย TEDA4I(145
ข้ อ)
ไม่สมวัย ให้ สง่ ต่อ

แก้ ไขพัฒนาการโดยโปรแกรมกระตุ้นพัฒนาการของสถานบริการ
ประมาณ 3 เดือน และหรือวินิจฉัยเพิ่มเติม/อื่นๆ
3 เดือน

ส่งเสริมพัฒนาการตาม
วัย

PP / NB / NICU
หลังคลอด
- การตรวจหลังคลอด
- บันทึกข้ อมูลทารกแรกเกิด
คลินิกส่งเสริมสุขภาพเด็กดี , HRNB

หน่วยบริการตังแต่
้ ปฐมภูมิ คูม่ ือประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
กลุม่ เสี่ยง (DAIM)
โดย เจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขทุกระดับ (รพช./รพท.)
หน่วยบริการตังแต่
้ ปฐมภูมิ คูม่ ือประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
กลุม่ เสี่ยง (DAIM)
โดย เจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขทุกระดับ (รพช./รพท.)
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง
หน่วยบริการตังแต่
้ ปฐมภูมิ คูม่ ือประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
กลุม่ เสี่ยง (DAIM)
โดย เจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขทุกระดับ(รพช./รพท.)

หน่วยบริการทุติยภูมิที่มี
แพทย์ / กุมารแพทย์

คูม่ ือการประเมินเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มี
ปั ญหาพัฒนาการ (TEDA4I : 145 ข้ อ)
โดย กุมารแพทย์ / บุคลากรที่ผ่านการอบรม
( รพช. / รพท. )

หน่วยบริการทุติยภูมิที่มคูี ม่ ือการประเมินเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มี
แพทย์ / กุมารแพทย์ ปั ญหาพัฒนาการ (TEDA4I : 145 ข้ อ)
โดย กุมารแพทย์ / บุคลากรที่ผ่านการอบรม
( รพช. / รพท. )

คูม่ ือการประเมินเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มี
ปั ญหาพัฒนาการ (TEDA4I : 145 ข้ อ)
สมวัย
ประเมินพัฒนาการซ ้า
โดย กุมารแพทย์ / บุคลากรที่ผ่านการอบรม
( รพช. / รพท. )
ไม่สมวัย ให้ สง่ ต่อ
หน่วยบริการที่มีกมุ ารแพทย์ / - ตรวจวินิจฉัย/แบบประเมินและแก้ ไขปั ญหา
จิตแพทย์ ตาม service plan เพิ่มเติม ตามปั ญหาที่สง่ ต่อ
- CPG รายโรค
ของแต่ละเขตสุขภาพ
ประเมินพัฒนาการซ ้าด้ วย TDSI
III
- คูม่ ือประเมินและแก้ ไขฟื น้ ฟูพฒ
ั นาการเด็ก
และตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม
แรกเกิด - 5 ปี สาหรับบุคลากรสาธารณสุข
(TDSI III) (กรมสุขภาพจิต)
ให้ การดูแลรักษาแก้ ไขตามรายโรคและติดตามเป็ นระยะ
โดยเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขทีผ่ ่านการอบรม/
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็กและครอบครัว
กุมารแพทย์/จิตแพทย์
หน่วยบริการทุติยภูมิที่มี
แพทย์ / กุมารแพทย์

แผนภูมิการดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนด้านการเรียนรู้ พฤติกรรม และอารมณ์
หน่วยงาน/ผู้ให้บริการ

ขั้นตอนบริการ

 โรงเรียน / ครูประจำชั้น

คัดกรองปัญหาด้านการเรียนรู้
พฤติกรรม และอารมณ์ นักเรียน

โรงเรียน / ครูประจำชั้น /
ครูระบบดูแลช่วยเหลือ

มีปัญหำด้ำนกำรเรียนรู้
พฤติกรรม และอำรมณ์
หรือไม่
มี

เครื่องมือ/การดาเนินงาน
- SDQ
- แบบสังเกตพฤติกรรมเด็กฯ
- แบบคัดกรองของ สพฐ.

- ส่งเสริมกำรเรียนรู้นักเรียน
ไม่มี ตำมปกติ
- ส่งเสริมทักษะชีวิต
- ส่งเสริมควำมฉลำดทำง
อำรมณ์(EQ)

SDQ / แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก(กรมสุขภำพจิต) พบคะแนน ≥ ๖ คะแนน

ปัญหำพฤติกรรม

เรียนรู้ช้ำ

 โรงเรียน / ครูประจำชั้น /
ครูระบบดูแลช่วยเหลือ

แอลดี

พัฒนำนักเรียนตำมสภำพ
ปัญหำที่ประเมินพบเบื้องต้น

สมำธิสั้น

ออทิสติก

1) ให้การปรึกษาเบื้องต้น
2) ประสานงานกับครูและผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ
เพื่อการจัดกิจกรรม สาหรับการ
ป้องกันและช่วยเหลือปัญหาของ
นักเรียน คือ
2.1 กิจกรรมในห้องเรียน
2.2 กิจกรรมเสริมหลักสูตร
2.3 กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน
2.4 กิจกรรมซ่อมเสริม
2.5 กิจกรรมสื่อสารกับผู้ปกครอง

ประเมินซ้ำอีกครั้ง หลังจัดกิจกรรมช่วยเหลือนักเรียน ๓ เดือน
ด้วยแบบประเมิน SDQ / แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก(กรมสุขภำพจิต)
๑

แผนภูมิการดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนด้านการเรียนรู้ พฤติกรรม และอารมณ์(ต่อ)
หน่วยงาน/ผู้ให้บริการ
 โรงเรียน / ครูประจำชั้น

SDQ

๑. ปัญหำพฤติกรรมเกเร
๒. ปัญหำด้ำนอำรมณ์
๓. ปัญหำด้ำนพฤติกรรม
อยู่ไม่นิ่ง
๔. ปัญหำด้ำนควำม
สัมพันธ์กับเพื่อน
 โรงเรียน / ครูประจำชั้น /
ครูกำรศึกษำพิเศษ

ขั้นตอนบริการ

เครื่องมือ/การดาเนินงาน

- ส่งเสริมกำรเรียนรู้นักเรียน
ไม่มปี ัญหำ ตำมปกติ
ประเมินซ้ำอีกครั้ง หลังจัดกิจกรรม
- ส่งเสริมทักษะชีวิต
ช่วยเหลือนักเรียน ๓ เดือน
- ส่งเสริมควำมฉลำดทำง
อำรมณ์(EQ)
มีปัญหำ
แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก(กรมสุขภำพจิต) พบคะแนน ≥ ๖ คะแนน

เรียนรู้ช้ำ*

แอลดี

สมำธิสั้น

ออทิสติก

ประเมิน
KUSSI ส่วน
LD

ประเมิน
KUSSI ส่วน
ADHD

ประเมิน
KUSSI ส่วน
Autism

กลุ่มที่ ๑ เด็กปกติ
กลุ่มที่ ๒ เด็กที่ต้องเฝ้ำระวัง
กลุ่มที่ ๓ กลุ่มที่ควรได้รับควำมช่วยเหลือด้ำนกำรศึกษำ(IEP)
กลุ่มที่ ๔ กลุ่มที่สมควรพบแพทย์เพื่อตรวจประเมินโดยด่วน*

 โรงพยาบาล(รพช.)ในเขต
อาเภอที่โรงเรียนตั้งอยู่

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

๒

แผนภูมิการดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนด้านการเรียนรู้ พฤติกรรม และอารมณ์(ต่อ)
หน่วยงาน/ผู้ให้บริการ
 โรงพยาบาล(รพช.)ใน
เขตอาเภอที่โรงเรียน
ตั้งอยู่

ขั้นตอนบริการ

เครื่องมือ/การดาเนินงาน

เด็กกลุ่มที่ ๔ กลุ่มที่สมควรพบ
แพทย์เพื่อตรวจประเมินโดยด่วน

ปัญหำกำรเรียนรู้ พฤติกรรม

- ยืนยันข้อมูลจำกโรงเรียน*
- ประเมินเชำวน์ปัญญำเบื้องต้น(เชำวน์เล็ก)
- คัดกรองโรคในกลุ่มพัฒนำกำรอย่ำงผิดปกติ
รอบด้ำน(PDDSQ)
- คัดกรองภำวะซึมเศร้ำในเด็ก(CDI)
คัดกรองภำวะติดเกมในเด็ก
ฯลฯ

ไม่มปี ัญหำ -ประสำนครอบครัว โรงเรียน รพ.สต.
เพื่อกำรดูแลพัฒนำเด็กอย่ำงต่อเนือ่ ง
(ค้นหำปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมที่
ผิดปกติเพื่อกำรจัดกำรและพัฒนำ)

และอำรมณ์
มีปัญหำ
ผลกำรประเมินเชำวน์
ปัญญำเบื้องต้นต่ำกว่ำปกติ

 โรงพยาบาลกาแพงเพชร

กำรประเมินเชำวน์ปญ
ั ญำเบื้องต้น
คะแนนปกติ พบปัญหำพฤติกรรม
อำรมณ์ และกำรเรียน

ตรวจประเมินสุขภำพโดย
กุมำรแพทย์**
มีปัญหำ

สุขภำพกำย

ไม่มปี ัญหำ
-ประสำนครอบครัว โรงเรียน รพช.

รพ.สต. เพื่อกำรดูแลพัฒนำเด็กอย่ำง
ต่อเนื่อง(ค้นหำปัจจัยที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมทีผ่ ิดปกติเพื่อกำรจัดกำร
และพัฒนำ)

ปัญหำกำรเรียนรู้ พฤติกรรม และอำรมณ์

** ให้ดูรายละเอียดขั้นตอนบริการในโรงพยาบาลกาแพงเพชรที่
แผนภูมิการให้บริการสาหรับนักเรียนที่ได้รับการส่งตัวจากโรงพยาบาลชุมชน
สู่บริการโรงพยาบาลกาแพงเพชร
๓

แผนภูมิการดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนด้านการเรียนรู้ พฤติกรรม และอารมณ์(ต่อ)
หน่วยงาน/ผู้ให้บริการ

 โรงพยาบาลกาแพงเพชร

ขั้นตอนบริการ

ตรวจประเมินสุขภำพโดย
กุมำรแพทย์**
มีปัญหำ

สุขภำพกำย

เครื่องมือ/การดาเนินงาน
ไม่มปี ัญหำ

-ประสำนครอบครัว โรงเรียน รพช.

รพ.สต. เพื่อกำรดูแลพัฒนำเด็กอย่ำง
ต่อเนื่อง(ค้นหำปัจจัยที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมทีผ่ ิดปกติเพื่อกำรจัดกำร
และพัฒนำ)

ปัญหำกำรเรียนรู้ พฤติกรรม และอำรมณ์
(สงสัย LD สมำธิสั้น ออทิสติก สติปัญญำบกพร่อง)

ให้กำรดูแลรักษำสุขภำพกำย
- ตรวจประเมิน IQ LD ADHD ฯลฯ
- ให้กำรวินิจฉัย IQ LD ADHD ฯลฯ
- ให้กำรรักษำที่ครอบคลุม PsychoBio-Social
- มีกำรประสำนงำนกับโรงเรียน และ
รพช.ในเครือข่ำยเพื่อกำรดูแลต่อเนื่อง
- ส่งต่อโรงพยำบำลเฉพำะทำง กรณีที่
ยุ่งยำกซับซ้อน หรือดูแลแล้วไม่ดีขึ้น

 โรงพยาบาลจิตเวช/
รพ.ที่มีจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
(โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์)

- ตรวจวินิจฉัยให้กำรดูแลช่วยเหลือใน
กรณีซับซ้อน
- ให้กำรดูแลโดยทีมสหวิชำชีพ
- ประสำนงำนเครือข่ำยเพื่อกำรดูแล
ต่อเนื่อง

กำรคัดกรองและช่วยเหลือ
- ยืนยันข้อมูลจำกโรงเรียน*
- แบบประเมินSNAP-IV หรือ
ADHD Rating Scale
- WISC + WRAT
- คัดกรองภำวะซึมเศร้ำในเด็ก
(CDI)
- Standard test อื่น ๆ
- ระบบยำทำงจิตเวชเด็กและ
วัยรุ่น
- ระบบกำรส่งต่อและรับกลับ
ผู้ป่วย(เกณฑ์กำรส่งต่อ)

** ให้ดูรายละเอียดขั้นตอนบริการในโรงพยาบาลกาแพงเพชรที่
แผนภูมิการให้บริการสาหรับนักเรียนที่ได้รับการส่งตัวจากโรงพยาบาลชุมชน
สู่บริการโรงพยาบาลกาแพงเพชร
๔

แผนภูมิการให้บริการสาหรับนักเรียนที่ได้รับการส่งตัวจากโรงพยาบาลชุมชน
สู่บริการโรงพยาบาลกาแพงเพชร
หน่วยบริการ

โรงเรียน

โรงพยาบาล
กาแพงเพชร

กระบวนการ

เครื่องมือ / ระบบข้อมูล

โรงเรียนส่งหนังสือแจ้งควำมประสงค์
ขอนำนักเรียนเข้ำรับกำรตรวจ
(ปัญหำกำรเรียน / อำรมณ์ /
พฤติกรรม)

โรงพยำบำลกำแพงเพชร
กุมำรเวชกรรม

จิตเวช

ระบุ ชื่อ-หมำยเลขโทรศัพท์ของครู
ผู้รับผิดชอบ แนบข้อมูล / เอกสาร
ดังนี้
1. รำยชื่อนักเรียนที่ส่งตรวจ ชั้น
วัน/เดือน/ปีเกิด
2. สำเนำแบบคัดกรอง SDQ / KUSSI / แบบคัดกรองเด็กที่มีควำม
ต้องกำรพิเศษของ สพฐ.
ที่ได้รับการยืนยันการคัดกรอง
โดยโรงพยาบาลชุมชน
3. สำเนำทะเบียน / บัตรประชำชน
ของ เด็ก
4. แบบอนุญำต / ยินยอมให้นำเด็ก
เข้ำรับกำรตรวจจำกผู้ปกครอง

กลุ่มงำนจิตเวช - ประสำน / โทรศัพท์สอบถำม / ให้ข้อมูลเพิ่มเติมและนัด
โรงพยาบาล
หมายเลขโทรศัพท์ 0 5571 6374
กาแพงเพชร
โรงเรียน /
กลุ่มงำนจิตเวช
โรงพยาบาล
กาแพงเพชร

โรงเรียน /
โรงพยาบาล
กาแพงเพชร

ครูนำนักเรียนมำตรวจตำมนัด
(จำนวน วันที่ เวลำ)
ที่กลุ่มงานจิตเวช
(+ นัดรับผลกำรตรวจ)

พบกุมำรแพทย์
ที่กลุ่มงาน OPD เด็ก

- หนังสือส่งตัวจำก รพ.ที่เด็ก
ใช้สิทธิกำรรักษำ กรณีที่เด็ก
ใช้สิทธิกำรรักษำ รพ. อื่นๆ
(ที่ไม่ใช่โรงพยำบำล
กำแพงเพชร)
- ผลกำรตรวจเบื้องต้น (ถ้ำมี)

ครูนำเด็กมำรับผล
กำรตรวจ (ตำมนัด)
ที่กลุม่ จิตเวช

กลับบ้าน
๕

เด็กแรกเกิด – 5 ปี

เฝ้ าระวัง
พัฒนาการตามวัย

สมวัย

ส่ งเสริมพัฒนาการ
ตามวัยโดย

1
1

-สมุดบันทึกสุขภาพแม่

แนะนา พ่ อแม่ ผู้ปกครอง ให้ ฝึกทักษะ
พัฒนาการตามวัยประมาณ 1 เดือน

และเด็ก

ไม่ สมวัย

-คูม
่ ือส่งเสริ มพัฒนาการ

เด็ก (เล็มขาว)

เฝ้ าระวัง
พัฒนาการซา้

สมวัย

-คูม
่ ือ กิน กอด เล่น เล่า

2

ประเมินพัฒนาการ
และตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม

สมวัย

3
1

คู่มือเฝ้ าระวังและส่ งเสริมพัฒนาการ
หน่วยบริ การตังแต่
้ ปฐมภูมิ เด็กปฐมวัย ;DSPM (เล่ มขาว)
โดย เจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขทุกระดับ
(รพ.สต./รพช./รพท.)
และ พ่ อแม่ ผู้ปกครอง
คู่มือเฝ้ าระวังและส่ งเสริมพัฒนาการ
หน่วยบริ การตังแต่
้ ปฐมภูมิ เด็กปฐมวัย ;DSPM (เล่ มขาว)
โดย เจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขทุกระดับ
(รพ.สต./รพช./รพท.)

ไม่ สมวัยให้ ส่งต่ อ

-สมรรถนะของเด็กปฐมวัย

แนะแนวสาหรับพ่อแม่
ผู้ปกครอง ผู้ดแู ลเด็ก
(กระทรวงศึกษาธิการ)

คู่มือเฝ้ าระวังและส่ งเสริมพัฒนาการ
หน่วยบริ การตังแต่
้ ปฐมภูมิ เด็กปฐมวัย ;DSPM (เล่ มขาว)
โดย เจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขทุกระดับ
(รพ.สต./รพช./รพท.)

หน่วยบริ การทุตยิ ภูมิที่มี
คู่มือประเมินเพื่อช่ วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มี
แพทย์/กุมารแพทย์
ปั ญหาพัฒนาการ (TEDA4I)
โดย กุมารแพทย์ /บุคลากรที่ผ่านการอบรม
(รพช. / รพท.)

ไม่ สมวัยให้ ส่งต่ อ

หน่วยบริ การทุตยิ ภูมิที่มี
คู่มือประเมินเพื่อช่ วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มี
แก้ ไขพัฒนาการโดยโปรแกรมกระตุ้นพัฒนาการของ แพทย์/กุมารแพทย์ ปั ญหาพัฒนาการ (TEDA4I)
สถานบริการประมาณ 3เดือน
โดย กุมารแพทย์ / บุคลากรที่ผ่านการอบรม
(รพช. / รพท.)

สมวัย

4
1

ประเมินพัฒนาการซา้

ไม่ สมวัยให้ ส่งต่ อ
5
1
1 ประเมินพัฒนาการซา้ ด้ วย TDSI III
และตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม

หน่วยบริ การทุตยิ ภูมิที่มี
คู่มือประเมินเพื่อช่ วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มี
แพทย์/กุมารแพทย์ ปั ญหาพัฒนาการ (TEDA4I)
โดย กุมารแพทย์ / บุคลากรที่ผ่านการอบรม
(รพช. / รพท.)
หน่วยบริ การที่มีกมุ ารแพทย์/ -TDSI III ตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม
จิตแพทย์ ตาม service plan -CPG รายโรค
ของแต่ละเขตสุขภาพ
โดย เจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขที่ผ่านการอบรม/
กุมารแพทย์ / จิตแพทย์

ให้ การดูแลรักษาแก้ ไขตามรายโรคและติดตามเป็ นระยะ
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็กและครอบครัว

หมายเหตุ :

-การเฝ้ าระวังพัฒนาการเด็กด้ วย DSPM ทาโดย พ่ อแม่

ผู้ปกครองทุกช่ วงอายุ
-การคัดกรองพัฒนาการเด็กด้ วย DSPM ทาโดยเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุข ทุกอายุ 9, 18, 30, และ 42 เดือน

