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บทน า 
โปรแกรม TCDIP (Thai Child Development Integration Program)   เป็นโปรแกรมที่ใช้ส ำหรับ

บันทึกข้อมูลผลกำรคัดกรองพัฒนำกำรเด็ก  และให้แนวทำงกำรส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กตำมช่วงอำยุและด้ำน
พัฒนำกำร  เพ่ือให้สอดคล้องกับกำรด ำเนินโครงกำรส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  เนื่องในโอกำสฉลองพระชนมำยุ 5 รอบ 2 เมษำยน 2558 เป็นส่วนหนึ่ง
ของชุดโปรแกรม TCDIP ที่ประกอบด้วยโปรแกรมประเมินและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กกลุ่มเสี่ยง (DAIM) และ
โปรแกรมเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย (DSPM) โปรแกรมบันทึกข้อมูลกำรประเมินเพ่ือ
ช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีปัญหำพัฒนำกำร กรมสุขภำพจิต กระทรวงสำธำรณสุข (TEDA4I) และโปรแกรม
ระบบจัดกำรข้อมูลเด็กรำยบุคคล (TDSI-654) ซึ่งชุดโปรแกรมเหล่ำนี้ใช้บันทึกข้อมูลตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึง
ข้อมูลกำรติดตำมพัฒนำกำรของเด็กท่ีมีภำวะผิดปกติ 
    ผู้ใช้งำนสำมำรถเข้ำใช้งำนได้โดยกำรเข้ำไปที่เว็บไซต์ www.thaichilddevelopment.com และท ำ
กำรคลิ้กท่ีไอคอน        จะปรำกฏภำพตัวอย่ำงกำรเข้ำใช้โปรแกรมเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็ก 
ปฐมวัย (DSPM)  แล้วคลิ้กท่ีไอคอน          หรือ     เพ่ือเข้ำใช้โปรแกรมต่อไป 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพตัวอย่ำงกำรเข้ำใช้โปรแกรมเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย(DSPM) 
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Developmental Assessment For Intervention Manual DAIM
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คู่มือการบันทึก โปรแกรมประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง (DAIM)    

เด็กกลุ่มเสี่ยงคือ เด็กท่ีมี ภำวะ Birth Asphyxia และ /หรือ Low Birth Weight 

หน้ำหลักของโปรแกรม เด็กกลุ่มเสี่ยง เข้ำมำสู่หน้ำกำรท ำงำนของโปรแกรม จะมีเครื่องมือต่ำงๆ 

- การค้นหาเด็ก  สำมำรถค้นหน้ำเด็กท่ีมีกำรเพ่ิมเด็กแล้วเท่ำนั้น 

- เพิ่มเด็ก สำมำรถเพ่ิมเด็กรำยใหม่ 

- เด็กรายเก่าที่อยู่ในความดูแล สำมำรถดูเด็กในควำมดูแลเพื่อบันทึกข้อมูล 

- รายงานข้อมูลเด็ก สำมำรถแสดงรำยงำนข้อมูลเด็กท่ีอยู่ในควำมดูแล 

 

 

 

 

 

 

 

 
LCDIP1   เป็นการลงข้อมูลในโปรแกรมการบันทึกการคลอด   ภำยใน 48 ชม.หลังคลอด 
สำมำรถบันทึกข้อมูลเด็กแรกเกิดท่ีมีพัฒนำกำรไม่สมวัย โดยเลือกกำรบันทึก 

- Birth asphyxia 
- Low birthweight 
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LCDIP2  เป็นการดูแลเด็กแรกเกิด  (NICU) ในโรงพยาบาล --- ภำยใน 7 วันหลังคลอด 
สำมำรถบันทึกข้อมูลเด็ก โดยกำร กดเพ่ิมข้อมูลกำรบันทึกข้อมูลเด็ก 

 
LCDIP3  เป็นการติดตามประเมินพัฒนาการเด็ก --- ทุกครั้งที่มำติดตำมพัฒนำกำร 

สำมำรถบันทึกข้อมูลกำรติดตำมเด็กโดยกำร กดเพ่ิมข้อมูลกำรบันทึกข้อมูลเด็ก 
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1. เมนูค้นหา ใช้ส ำหรับค้นหำข้อมูลเด็ก โดยคลิ้กที่เมนู “ค้นหำ” จะปรำกฏดังภำพ  แล้วท ำกำรพิมพ์ข้อมูลที่
ต้องกำรค้นหำ  ซึ่งสำมำรถสืบค้นจำกแหล่งข้อมูล 6 ตัวแปร  ได้แก่  ชื่อแม่  รหัส HN แม่  หมำยเลขบัตร
ประชำชนแม่  ชื่อเด็ก  รหัส HN เด็ก หรือหมำยเลขบัตรประชำชนเด็ก   

 

 

2. เมนูเด็กในสังกัด เมื่อคลิ้กท่ีปุ่ม “เด็กในสังกัด” จะปรำกฏรำยชื่อเด็กท่ีบันทึกกำรเกิดในโรงพยำบำลของผู้ใช้
และรำยชื่อเด็กท่ีผู้ใช้ได้เพ่ิมเข้ำมำในฐำนข้อมูลด้วยตนเอง  รำยละเอียดดังภำพ 
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3. เมนู Refer จำกกำร Refer ข้อมูลในส่วน LCDIP2 ข้อมูลจะถูกน ำมำไว้ที่เมนูนี้  เพ่ือใช้ในกำรติดตำมกำรส่ง 
Refer เพ่ือท ำกำรรักษำต่อในโรงพยำบำลอื่น  ซึ่งจะปรำกฏรำยชื่อเด็กและรำยละเอียดที่ที่เก่ียวข้อง  ดังภำพ 

 

 

4. เมนู Follow up จำกกำรบันทึกข้อมูลกำรนัด Follow up เด็กในส่วน LCDIP2 และ LCDIP3 ข้อมูลจะ 
ถูกน ำมำไว้ที่เมนูนี้  เพ่ือใช้ในกำรติดตำมกำรติดตำมพัฒนำกำรเด็กทั้งในโรงพยำบำลตนเองและโรงพยำบำลอ่ืน  
ซึ่งจะปรำกฏรำยชื่อเด็กและรำยละเอียดที่เก่ียวข้อง  ดังภำพ 
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5. เมนูเพ่ิมเด็ก ในกรณีท่ีบันทึกข้อมูลเด็กรำยใหม่ให้คลิ้กท่ีปุ่ม “เพ่ิมเด็ก” จะปรำกฏแบบฟอร์มส ำหรับบันทึก
ข้อมูลเด็กท่ีประกอบด้วยข้อมูลทั่วไป  ข้อมูลบิดำ  มำรดำ  เป็นต้น  ดังภำพ 

 

 

6. เมนูดำวน์โหลด ในส่วนนี้จะมีไฟล์เอกสำรส ำหรับน ำไปใช้ในกำรด ำเนินกำรได้ เช่น คู่มือด ำเนินโครงกำร 
LCDIP แบบฟอร์มบันทึกข้อมูล LCDIP2  เป็นต้น  ดังภำพ 
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7. เมนูรำยงำน ส ำหรับผู้ใช้ที่ต้องกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร LCDIP สำมำรถเลือกรำยกำรได้
หลำยรำยงำน ได้แก่  รำยงำนข้อมูลทั่วไป  รำยงำนข้อมูล LCDIP1  รำยงำนข้อมูล LCDIP2 รำยงำนข้อมูล 
LCDIP3  และรำยงำนข้อมูลสถำนกำรณ์พัฒนำกำรเด็กไทย  ดังภำพ 

 

 

8. เมนูแก้ไขผู้ใช้งำน เพ่ือให้กำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงโรงพยำบำลมีควำมสะดวกมำกยิ่งข้ึน  ผู้ใช้งำนควรท ำกำร
แก้ไขข้อมูลผู้ใช้งำน  โดยท ำกำรบันทึกข้อมูลของตนเองให้ครบถ้วน  ดังภำพ 
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Developmental Surveillance and Promotion Manual DSPM
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คู่มือการบันทึก โปรแกรมเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)  

ส่วนที่ 1 การสมัครเป็นผู้ใช้งาน 

 

 
ส ำหรับผู้ใช้งำนครั้งแรกต้องท ำกำรสมัคร
เป็นสมำชิกก่อน  โดยเข้ำไปที่เว็บไซต์ 
www.thaichilddevelopment.com 
แล้วคลิ้กท่ีไอคอน              ที่อยู่ใน
แถบเมนูด้ำนซ้ำยของหน้ำเว็บไซต์  เมื่อ
คลิ้กแล้วจะเข้ำสู่หน้ำ Login โปรแกรม
บันทึกข้อมูลกำรเฝ้ำระวังและส่งเสริม
พัฒนำกำรเด็กปฐมวัย ดังภำพที่ 2 

ภาพที ่1 หน้ำเว็บไซต์ Thaichilddevelopment.com  
 

ภาพที่ 2 หน้ำ Login โปรแกรมบันทึกข้อมูลกำรเฝ้ำระวังและ
ส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย 

ผู้ใช้งำนสำมำรถเข้ำใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูลกำร
เฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย 
โดยตรงโดยพิมพ์ url: 
http://dspm.thaichilddevelopment.com 
จะปรำกฏหน้ำแรกดังภำพที่ 2 เช่นกัน  โดยผู้ที่
เคยสมัครเป็นสมำชิกแล้วสำมำรถ Login เข้ำสู่
ระบบได้เลย  ส่วนผู้ที่ใช้งำนครั้งแรกให้คลิ้กท่ีปุ่ม 
“สมัครสมำชิก”  

 
จะปรำกฏแบบฟอร์ม ดังภำพที่ 3 

  

 

 
ในกำรกรอกรำยละเอียดนั้นผู้สมัครจะต้อง
กรอกข้อมูลจริง  โดยเฉพำะ Email 
Address ของผู้สมัคร  เพ่ือเป็นประโยชน์ใน
กำรแจ้งข้อมูลข่ำวสำร  หรือกำรขอ 
Username และ Password ในกรณีที่ลืม 

ภาพที ่3  แบบฟอร์มส ำหรับกำรสมัครเป็นผู้ใช้โปรแกรม  
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ในกรณีที่ท ำกำรสมัครเป็นสมำชิกแล้ว  ท่ำน
ลืมรหัสผ่ำน(Password) สำมำรถขอให้ทำง
ระบบส่ง Password ของท่ำนให้ผ่ำนทำง
อีเมลล์  โดยคลิ้กที่ปุ่ม “ลืมรหัสผ่ำน”  

 
แล้วกรอก Email Address ที่ใช้ในกำร
สมัครครั้งแรก 

ภาพที่ 4 แบบฟอร์มส ำหรับขอรหัสผ่ำน(Password) 
 
ส่วนที่ 2 การเพิ่มข้อมูลเด็กรายใหม่ 

 

 
หลังจำกที่ท ำกำร Login เข้ำโปรแกรม
แล้ว  ในกรณีที่ใช้งำนครั้งแรก  ผู้ใช้งำน
จะต้องเพ่ิมข้อมูลเด็กรำยใหม่เพ่ือบันทึก
ข้อมูลผลกำรเฝ้ ำระวั งและส่ ง เสริม
พัฒนำกำรเด็ก  โดยคลิ้กที่เมนูไอคอน 

 หรือ    ซึ่งจะปรำกฏ
แบบฟอร์มส ำหรับกรอกรำยละเอียดของ
เด็กรำยใหม่ ดังภำพที่ 6  

ภาพที ่5 หน้ำแรกของโปรแกรมบันทึกข้อมูลกำรเฝ้ำระวังและ
ส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย 

 

 

 
กำรเพ่ิมเด็กรำยใหม่ท ำได้ 2 วิธี  คือ  
เพ่ิมข้อมูลเด็กรำยใหม่ด้วยตนเอง หรือ
เพ่ิมข้อมูลเด็กรำยใหม่โดยดึงข้อมูลเด็ก
จำกฐำนข้อมูล 43 แฟ้ม โดยคลิ้กที่ปุ่ม 

 หรือ  

ภาพที่ 6 เลือกวิธีกำรเพ่ิมเด็กรำยใหม่  
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กรณีที่เพ่ิมข้อมูลเด็กรำยใหม่ด้วยตนเอง  

โดยคลิ้กที่ปุ่ม    จะปรำกฏ
แบบฟอร์มส ำหรับกรอกข้อมูลเด็กรำย
ใหม่  ในกำรกรอกรำยละเอียดของเด็ก
รำยใหม่นั้นควรกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน  
ทั้งของเด็กและผู้ปกครอง  เมื่อท ำกำร
กรอกข้อมูลจนครบแล้ว  ให้คลิ้กที่ปุ่ม 
“บันทึกข้อมูล” 

ภาพที ่7 แบบฟอร์มส ำหรับกรอกข้อมูลเด็กรำยใหม่  
 

 

 

กรณีที่ เ พ่ิมข้อมูลเด็กรำยใหม่ โดยดึง
ข้อมูลเด็กจำกฐำนข้อมูล 43 แฟ้ม โดย

ค ลิ้ ก ที่ ปุ่ ม   จ ะ ป ร ำ ก ฏ
แบบฟอร์มส ำหรับค้นหำข้อมูลเด็กรำย
ใหม่  จ ำแนกตำมจังหวัด  ค ำค้น  ได้แก่ 
PID HN  ชื่อ นำมสกุล  หมำยเลขบัตร
ประชำชน   

ภาพที ่8 กำรค้นหำรำยชื่อเด็กจำกฐำนข้อมูล 43 แฟ้ม  
 

 

 

เมื่อคลิ้กปุ่ม  จะปรำกฏรำยชื่อ
เด็กที่อยู่ ในฐำนข้อมูล 43 แฟ้ม เมื่อ
ผู้ใช้งำนเห็นว่ำตรงกับบุคคลที่ต้องกำร  

ให้คลิ้กที่ปุ่ม  เพ่ือเพ่ิมเด็ก
รำยใหม่ในโรงพยำบำลของตนเอง     

ภาพที่ 9 รำยชื่อเด็กจำกฐำนข้อมูล 43 แฟ้ม  
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ห ลั ง จ ำ ก ค ลิ้ ก ที่ ปุ่ ม     
โปรแกรมจะเข้ำสู่หน้ำ Profile เด็กรำย
คนโดยอัตโนมัติ  โดยจะปรำกฏข้อมูล 
หมำยเลข HN เด็ก  ชื่อ – สกุล เด็ก  
วันเกิด  อำยุปัจจุบัน  เลขประจ ำตัว
ประชำชนเด็ก  และเบอร์โทรศัพท์
ผู้ปกครอง  ซึ่งสำมำรถแก้ไข/เพ่ิมเติม
ข้อมูลทั่ ว ไปของเด็กโดยคลิ้ กที่ปุ่ ม 
“แก้ไขข้อมูลทั่วไป” 

 ภาพที่ 10 หน้ำแสดงข้อมูลของเด็กรำยคน 
 

 
ภาพที่ 11 แถบเมนูรำยบุคคล 

 

 
คลิ้กท่ีปุ่ม “แก้ไขข้อมูลทั่วไป” แล้ว
จะปรำกฏแบบฟอร์มให้บันทึก
แก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อมูลทั่วไปของ
เด็ก  เมื่อด ำเนินกำรแก้ไขหรือ
เพ่ิมเติมแล้วให้คลิ้กที่ปุ่ม “บันทึก
ข้อมูล”  

 

ภาพที่ 12  แสดงส่วนแก้ไขข้อมูลทั่วไปของเด็ก  

 

 
หลังจำกที่บันทึกข้อมูลแล้วเสร็จ
โปรแกรมจะแสดงหน้ำข้อมูลทั่วไป
ของเด็กรำยนั้นโดยอัตโนมัติ   เพ่ือ
ท ำกำรบันทึกข้อมูลอื่นๆ ต่อไป 

 ภาพที่ 13 หน้ำแสดงข้อมูลของเด็กรำยคน 
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ส่วนที่ 3 การบันทกึผลการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
 

 

ในกำรบันทึกข้อมูลผลกำรเฝ้ำระวังและ
ส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กนั้นสำมำรถท ำได้
โดยคลิ้กที่เมนู “กำรติดตำมพัฒนำกำร

เด็ก” หรือคลิ้กท่ีปุ่ม    แล้วเลือก
เด็กท่ีต้องกำรบันทึกข้อมูลโดยคลิ้กที่ปุ่ม 
“เลือก”  หรือปุ่ม “บันทึกด่วน” 

 

 

ภาพที ่14  แสดงรำยชื่อเด็กในสังกัดหลังจำกคลิ้กท่ีเมนู  
“กำรติดตำมพัฒนำกำรเด็ก” 

 

 

 
ภาพที่ 15  หน้ำต่ำงบันทึกข้อมูลส ำหรับบันทึก 

ผลกำรประเมินพัฒนำกำร 

ในกรณีที่คลิ้กท่ีปุ่ม จะ
ปรำกฏหน้ำต่ำงบันทึกข้อมูลส ำหรับ
บันทึกผลกำรประเมินพัฒนำกำร 
โดยส่วนนี้เหมำะกับกรณีท่ีเด็กมี
พัฒนำกำรสมวัย  เพรำะจะไม่แสดง
รำยงำนส ำหรับส่งเสริมพัฒนำกำรให้ 
หรือกรณีที่เป็นกำรบันทึกย้อนหลัง
และต้องกำรควำมรวดเร็วในกำร
บันทึกข้อมูล 

 

 

กรณคีลิ้กที่ปุ่ม “เลือก”  โปรแกรม
จะเข้ำสู่หน้ำ Profile เด็กรำยนั้น โดย
จะปรำกฏข้อมูล หมำยเลข HN เด็ก  
ชื่อ – สกุล เด็ก  วันเกิด  อำยุ
ปัจจุบัน  เลขประจ ำตัวประชำชนเด็ก  
และเบอร์โทรศัพท์ผู้ปกครอง  ซึ่ง
สำมำรถท ำกำรบันทึกข้อมูลโดยคลิ้ก
ที่ปุ่ม “บันทึกข้อมูลพัฒนำกำรเด็ก
(DSPM)” 

ภาพที่ 16 หน้ำแสดงข้อมูลของเด็กรำยคน 
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ภาพที่ 17 แถบเมนูรำยบุคคล 

 

 
หลังจำกคลิ้กที่ปุ่ม “บันทึกข้อมูล
พั ฒ น ำ ก ำ ร เ ด็ ก ( DSPM) ”  
โปรแกรมจะเข้ำสู่หน้ำโปรแกรม
เลือกช่วงอำยุ  โดยผู้ใช้งำน
สำมำรถเลือกช่วงอำยุที่ต้องกำร
บันทึกข้อมูลได้  2 ส่วน  ได้แก่  
Surveillance Period และ 
Screening Period และมีปุ่มอำยุ
ให้เลือกดังรูปภำพ 

ภาพที่ 18  แสดงหน้ำโปรแกรมเลือกช่วงอำยุ  

 

เมื่อคลิ้กเลือกท่ีปุ่มใดปุ่มหนึ่งจะ
ปรำกฏหน้ำบันทึกผลกำร
ประเมินพัฒนำกำรของเด็กรำย
นั้น  โดยผลกำรประเมินมี 3 
ตัวเลือก  ได้แก่  ไม่ได้ประเมิน  
ไม่ผ่ำน  และผ่ำน  
หลังจำกท ำกำรบันทึกครบถ้วน
แล้วให้คลิ้กท่ีปุ่ม 

ภาพที่ 19  แสดงหน้ำบันทึกผลกำรประเมินพัฒนำกำรของเด็ก 
  

 

 

ในกรณีที่ต้องกำรแก้ไขข้อมูลกำร
บันทึกผลกำรประเมินพัฒนำกำรเด็ก
รำยนั้น  สำมำรถท ำได้โดยคลิ้กท่ีปุ่ม 
“แก้ไข” ดังภำพที่ 21 

ภาพที ่20 - 21  แสดงรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังและส่งเสริม
พัฒนำกำรเด็ก 
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คลิ้กท่ีปุ่ม “แก้ไข” จะปรำกฏช่องให้
เลือกแก้ไขข้อมูล  ในคอลัมน์ แก้ไข
เป็น  โดยผู้ใช้งำนจะต้องบันทึกผลกำร
แก้ไขให้ครบทุกข้อทั้งข้อเดิมและข้อที่
ต้องกำรแก้ไขให้ตรงกับควำมเป็นจริง 

ภาพที ่22  แสดงหน้ำโปรแกรมกำรแก้ไขข้อมูลผลกำรประเมิน
พัฒนำกำรเด็ก 

 

 
ภาพที ่23 แสดงตำรำงรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังและส่งเสริม

พัฒนำกำรเด็ก 

ในกรณีที่ต้องกำรบันทึกผลกำร
ประเมินพัฒนำกำรรอบที่ 2 ส ำหรับ
เด็กท่ีมีพัฒนำกำรไม่สมวัยในรอบแรก  
ให้คลิ้กท่ีปุ่ม “ประเมินรอบ 2” ดัง
ภำพที่ 23 

 
 

 

ในกำรบันทึกผลกำรประเมิน
พัฒนำกำรรอบที่ 2 นั้น  โปรแกรมจะ
อนุญำตให้บันทึกเฉพำะข้อประเมินที่
ผ่ำนในรอบแรกเท่ำนั้นและหลังจำก
บันทึกข้อมูลแล้วโปรแกรมจะประมวล
ข้อมูลเพ่ือสร้ำงรำยงำนผลกำรคัด
กรองพัฒนำกำรเด็กให้โดยอัตโนมัติ 

 
ภาพที ่24 แสดงหน้ำโปรแกรมกำรบันทึกข้อมูลผลกำรประเมิน

พัฒนำกำรเด็กรอบ 2 
 
ส่วนที่ 4 การรายงานผลการประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
 

 

กำรรำยงำนผลกำรประเมินและส่งเสริม
พัฒนำกำรเด็ก โดยคลิ้กที่ปุ่ม

 
จะปรำกฏตำรำงแสดงผลกำรประเมินและ
ส่งเสริมพัฒนำกำรเด็ก ดังภำพที่ 26 

ภาพที่ 25 หน้ำแสดงข้อมูลของเด็กรำยคน 
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ภาพที่ 26 หน้ำแสดงข้อมูลของเด็กรำยคน 

 

กำรรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กรำยบุคคลสำมำรถท ำได้โดยคลิ้กที่ปุ่ม 
“รำยงำนพัฒนำกำร”  ในหน้ำ Profile ของเด็กรำยนั้นๆ  ดังภำพที่ 27 

 
ภาพที่ 27 แถบเมนูรำยบุคคล 

 

 

เมื่อคลิ้กท่ีปุ่ม “รำยงำนพัฒนำกำร”  
จะปรำกฏรำยละเอียดของผลกำร
ประเมินพัฒนำกำรในแต่ละครั้ง  โดย
จ ำแนกตำมด้ำนพัฒนำกำร 

 

ภาพที ่28  แสดงรำยงำนผลกำรคัดกรองพัฒนำกำรเด็ก
รำยบุคคล 

 

           ในกรณีที่ต้องกำรแสดงรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กทั้งหมดในสังกัดของ
ตนเองสำมำรถท ำได้โดยคลิ้กที่เมนู          จะปรำกฏดังภำพที่ 29 และ 30 

 
 

ภาพที่ 29  แสดงเมนูรำยงำนสถำนกำรณ์พัฒนำกำรเด็กไทย 
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ภาพที่ 30  แสดงหน้ำโปรแกรมกำรเลือกช่วงเวลำส ำหรับ 
รำยงำนข้อมูลกำรเฝ้ำระวัง  คัดกรอง และส่งเสริมพัฒนำกำรเด็ก 

 
              เมื่อท ำกำรเลือกช่วงเวลำที่ต้องกำรแล้วคลิ้กท่ีปุ่ม “แสดงรำยงำน” จะได้ผลกำรรำยงำน
พัฒนำกำรเด็กตำมรูปแบบในภำพที่ 31 และ 32 
 

 
 

ภาพที่ 31 รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง  คัดกรอง และส่งเสริมพัฒนำกำรเด็ก 
 

 
 

ภาพที่ 32 รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวัง  คัดกรอง และส่งเสริมพัฒนำกำรเด็ก 
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ส่วนที่ 5 อื่นๆ 
 

 

1. ในกำร Log in เข้ำสู่ระบบของผู้ใช้งำนแต่ละ
ครั้ง  โปรแกรมจะท ำกำรประมวลผลอำยุเด็กใน
สังกัดว่ำมีอำยุจริงตรงกับอำยุที่ควรได้รับกำร
ประเมินพัฒนำกำรหรือไม่  ถ้ำมีโปรแกรมจะท ำ
กำร Popup รำยชื่อเด็กข้ึนมำโดยอัตโนมัติ  
พร้อมเบอร์โทรศัพท์ของผู้ปกครองเพ่ือใช้ในกำร
ติดตำม 

ภาพที ่27 แสดงรำยชื่อเด็กท่ีมีอำยุตรงกับอำยุที่ควร
ได้รับกำรประเมินพัฒนำกำร 

 

 

2. ในกรณีที่ต้องกำรลบข้อมูลของเด็ก
สำมำรถท ำกำรลบได้โดยคลิ้กที่ปุ่ม “ลบ”   
ซึ่งโปรแกรมจะท ำกำรถำมเพ่ือยืนยันกำรลบ
ข้อมูลเด็กรำยนั้นๆ อีกครั้ง  หำกมั่นใจแล้วให้
คลิ้ก “ตกลง” ดังภำพที่ 28 และ 29 

 

 

ภาพที่ 28  หน้ำแสดงรำยชื่อเด็กในสังกัด  
 

 

 

ภาพที่ 29 หน้ำแสดงกำรยืนยันกำรลบข้อมูล  
 

 

 



               คู่มือการใช้โปรแกรมบันทึกขอ้มูลการเฝ้าระวังและส่งเสรมิพัฒนาการเด็กปฐมวัย (TCDIP) 

สถาบนัพฒันาการเด็กราชนครินทร์จงัหวดัเชียงใหม่ 
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3. กรณีท่ีต้องกำรค้นหำรำยชื่อเด็กในสังกัด

ของตนเองให้คลิ้กท่ีเมนู  จะปรำกฏช่อง
ค้นหำโดยสำมำรถค้นหำได้จำกชื่อเด็ก หรือ
หมำยเลขบัตรประชำชนของเด็ก  จะ
ปรำกฏผลกำรค้นหำดังภำพที่ 31 

ภาพที่ 30 แสดงหน้ำโปรแกรมค้นหำ 
 

 
ภาพที่ 31 แสดงผลกำรค้นหำ 

 

 

4. ในกรณีที่ต้องกำรดูคลิปวีดีโอ
แนวทำงกำรประเมินพัฒนำกำร
และแนวทำงกำรใช้โปรแกรมท่ำน
สำมำรถคลิ้กที่เมนู           จะ
ปรำกฏดังภำพที่ 32 

ภาพที่ 32 แสดงหน้ำโปรแกรมช่วยเหลือ  
 

 




