
 
การเฝ้าระวงัและสง่เสรมิพฒันาการเด็กปฐมวยั  

DSPM (Plus)  
 



การมพีฒันาการทีด่ใีนทกุๆ ดา้น 

ขึน้กบัอะไรบา้ง 

• พนัธกุรรม + มทีนุด ี(คลอดออกมาแข็งแรง  
น า้หนกัแรกคลอดด)ี 

• อาหาร  :  เร ิม่ต ัง้แตแ่รกเกดิไดส้ดุยอดอาหาร
ส าหรบัทารก 

• การเลีย้งด ู: สง่เสรมิพฒันาการทางสมอง 

          *  ความรกั ความอบอุน่  การตอบสนอง
ความตอ้งการ 

          *  การกระตุน้ผา่นปลายประสาทสมัผสัท ัง้ 5 

                                   ท าบอ่ยๆ และตอ่เนือ่ง 

 

 



ปญัหาพฒันาการของเด็กไทย 

ผลการแถลงข่าวของอธิบดีกรมสุขภาพจิต  
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2555 
•  เดก็ไทย 30%มีพฒันาการล่าชา้ 
• 10 % อยูใ่นภาวะเป็นโรค อีก 20 % เป็นกลุ่มท่ีสามารถกระตุน้ใหก้ลบัมามี
พฒันาการท่ีสมวยัได ้
•  48.5 % เดก็วยัเรียนมีระดบัสติปัญญา (ไอคิว) ต ่ากวา่ระดบัปกติ   และ  6.5 % 
เดก็วยัเรียนมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
•  เดก็ท่ีมีปัญหาพฒันาการทางดา้นอารมณ์ (อีคิว) เพิ่มจาก 13.3 % ในปี 2551  
เป็น 14.4 %  ในปี 2554     

 





การใชคู้ม่อื DSPM 

จนท. สธ. ใชทั้ง้กอ่นคลอดและหลงัคลอด โดยใชฝึ้ก
ทักษะใหก้บัพอ่แม ่เพือ่จะไดด้แูลเด็กดว้ยความ
เขา้ใจ และใชคู้ม่อื DSPM ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 

ส าหรบัพอ่แม ่ผูด้แูลเด็ก ใชเ้ฝ้าระวงัและ
สง่เสรมิพฒันาการลกู ในทกุชว่งอาย ุ 

จนท สธ. ใชค้ดักรองพฒันาการเด็ก 
(Screening) เมือ่อายคุรบ  9 , 18 , 
30 และ 42 เดอืน 



 
เดก็ที่คลอด ตัง้แต่ 1 เมษายน 2558 ทุกคน  

กลุม่ปกต ิ–> เลม่ขาว 
(DSPM)  

หลงัคลอด กอ่นออกจาก 
รพ. 

• เจา้หนา้ที ่ตรวจพฒันาการ 
ชว่งอาย ุ9, 18 ,30 และ 
42 เดอืน(Screening)   

        ในคลนิกิ WCC ทกุระดบั 
 
• อสม. ผูป้กครอง สง่เสรมิ

พฒันาการ ทกุชว่งอาย ุ
 
 

 

กลุม่เสีย่ง BA, LBW -> 
เลม่เขยีว(DAIM)  
 
หลงัคลอด กอ่นออกจาก 
รพ. 

 
*นดัตามอาการเด็ก  

ดแูลที ่รพช. รพท. รพศ. 

• เจา้หนา้ที ่ตรวจ
พฒันาการ ชว่งอาย ุ
9, 18 ,30 และ 42 
เดอืน(Screening)  
ในคลนิกิ WCC ทกุ
ระดบั 

 
 

 

เดก็ที่คลอด ก่อน 1 เมษายน 2558 ทุกคน  



 



 



การค านวณอายเุด็ก 
เร่ิมจาก วนั เดือน และปี  โดยเอาวนัท่ีทําการทดสอบเป็นตวัตัง้ วนั เดือน ปี 
เกิดเด็กเป็นตวัลบ ถ้าวนัตวัตัง้ จํานวนน้อยกวา่ให้ยืมท่ีเดือนมา 1เดือน (30 
วนั) ถ้าตวัตัง้เดือนน้อยกวา่ตวัลบ ให้ยืมท่ี ปี 1 ปี (12เดือน ) 

ตวัอยา่งที่ 1  

 
ปี เดือน วัน 

วนัที่ทําการประเมิน 2560 12  4 
วนั/เดือน/ปี เกิด 2556 20 10 
เดก็อาย ุ 3 3 24 



การค านวณอายเุด็ก 

ตัวอย่างที่ 2 
 ปี เดือน วัน 

วนัที่ทําการประเมิน 
 

2560 12  4 

วนั/เดือน/ปี เกิด 
 

2555 8 28 

เดก็อาย ุ
 

5 3 6 



พัฒนาการเด็ก 
ความหมาย 
พัฒนาการ หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงด้านวุฒิภาวะ 
(maturity) ของอวัยวะระบบต่างๆและตัวบุคคล ท าให้เพิ่ม ความสามารถของ
บุคคลให้ท าหน้าที่ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ท าสิ่งที่ยากและซับซ้อน
ยิ่งขึ้นได้ ตลอดจนการเพ่ิม ทักษะใหม่และความสามารถในการปรับตัวในภาวะ
ใหม่ของบุคคลนั้น 
•  เป็นเรื่องที่พอคาดเดาได้ เช่นเด็กจะพลิกคว่ าก่อนแล้วนั่ง แล้วเดิน  วิ่ง 

ตามล าดับ 
• เด็กแต่ละคนพัฒนาการช้า  เร็ว ต่างกัน เช่นเด็กบางคนพูดเร็ว  บางคนช้า 



พัฒนาการเด็ก 5 ดา้น 

1. พัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว (GM) 

2. พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา (FM) 

3. พัฒนาการด้านการเข้าใจภาษา (RL) 

4. พัฒนาการด้านการใช้ภาษา (EL) 

5. พัฒนาการด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม (PS) 

 



พฒันาการแต่ละช่วงวยั 

• วัยทารก (0-2 เดือน) อายุ 0-6 สัปดาห์ 

เด็กมองหน้าแม่ ท าเสียงในล าคอ ฟังเสียงคุย 

แล้วยิ้มตอบ 

• อายุ 4-6 เดือน 

จ าหน้าแม่ได้ ส่งเสียงอ้อแอ้และยิ้มตามเสียง  

เด็กสามารถเอื้อมคว้าจับสิ่งของมาเข้าปาก 



พฒันาการแต่ละช่วงวยั 
• อาย ุ6-9 เดือน 

สามารถแยกเสียงของแม่ได้ เร่ิมแยกแยะความสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืนได้ชดัเจน 
เด็กจําหน้าแมไ่ด้ เดก็จะแสดงอาการแปลกหน้ากบัผู้ ท่ีไม่ คุ้นเคย และจะ
ติดแม่ เรียกวา่ กลวัคนแปลกหน้า  

 



พฒันาการแต่ละช่วงวยั 
• อาย ุ9-12 เดือน 

เด็กมีความผกูพนัใกล้ชิดกบัผู้ เลีย้งด ูและจะติดผู้ เลีย้งด ูเม่ือต้องแยกจาก
พอ่แม่/ผู้ เลีย้งด ูเดก็จะร้องไห้และร้องตาม เม่ือพอ่แม่ผู้ เลีย้งดกูลบัมา เด็ก
จะแสดงความดีใจโผเข้าหาและเข้ามาคลอเคลีย เดก็วยันีจ้ะเร่ิมกลวัการ
พลดัพราก   



พฒันาการแต่ละช่วงวยั 
• อาย ุ12-18 เดือน 

- เด็กหดัเดินเป็นนกัสํารวจ ดงันัน้ควรระมดัระวงัสิง่ท่ีเป็นอนัตราย 

- ในวยันีเ้ด็กจะทดสอบสิ่งตา่งๆ ถ้าพอใจเด็กจะโยนของเลน่ วา่จะตกลงมา
อยา่งไร ถ้าพอใจเดก็จะโยนซํา้ ถ้าไมพ่อใจเด็กจะหยดุหรือหาวิธีอ่ืนๆ 
บางครัง้เดก็จะกรีดร้องจะเอาของมาโยนอีก 

- เด็กเร่ิมพดูได้ เป็นคําๆอย่างน้อย 10 คํา 

 

 



พฒันาการแต่ละช่วงวยั 
• อาย ุ18-24 เดือน 

เด็กเรียนรู้ภาษาอยา่งรวดเร็ว และจดจําคําศพัท์ได้ดี 

 



วธีิฝึกทกัษะ เด็กอายุ 30 เดือน ของครู/ผู้ปกครอง 



วธีิฝึกทกัษะ เด็กอายุ 30 เดือน ของครู/ผู้ปกครอง 



วธีิฝึกทกัษะ เด็กอายุ 30 เดือน ของครู/ผู้ปกครอง 



วธีิฝึกทกัษะ เด็กอายุ 30 เดือน ของครู/ผู้ปกครอง 



วธีิฝึกทกัษะ เด็กอายุ 30 เดือน ของครู/ผู้ปกครอง 



ด ูVTR สง่เสรมิพฒันาการเด็ก 

ชว่งอาย ุ30 เดอืน 



วธีิฝึกทกัษะ เด็กอายุ 42 เดือน ของครู/ผู้ปกครอง 



วธีิฝึกทกัษะ เด็กอายุ 42 เดือน ของครู/ผู้ปกครอง 



วธีิฝึกทกัษะ เด็กอายุ 42 เดือน ของครู/ผู้ปกครอง 



วธีิฝึกทกัษะ เด็กอายุ 42 เดือน ของครู/ผู้ปกครอง 



วธีิฝึกทกัษะ เด็กอายุ 42 เดือน ของครู/ผู้ปกครอง 



วธีิฝึกทกัษะ เด็กอายุ 42 เดือน ของครู/ผู้ปกครอง 



ด ูVTR สง่เสรมิพฒันาการเด็ก 

ชว่งอาย ุ42 เดอืน 






