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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบ
บูรณาการ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  มีขั้นตอนการวิจัย 4 ขั้นตอนคือ 1) ศึกษาสถานการณ์การด าเนินงานและ
สภาพปัญหา 2) สังเคราะห์รูปแบบการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 3) ทดลองใช้รูปแบบที่พัฒนาขึ้น ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง ในช่วงเดือนธันวาคม 2560 ถึง
เดือนมีนาคม 2561 กลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กปฐมวัย 120 คน อายุอยู่ในช่วง 25 – 60 เดือน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเป็น
ผู้ใช้รูปแบบคือ ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 9 คน มารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน 120 คน อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 20 คน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 3 คน และ 4) ประเมินผลการทดลองใช้ใน
ขั้นตอนที่ 3 และสรุปผลการพัฒนา วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติเชิงพรรณา และสถิติเชิงอนุมานด้วย 
Paired T-test ข้อมูลเชิงคุณภาพน ามาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา โดยผู้วิจัย 
 ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้  1) ผลการศึกษาสถานการณ์การด าเนินงานและสภาพปัญหาพบว่า เด็กปฐมวัย
ส่วนมากไม่ได้รับการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมีคุณภาพและครอบคลุมทุก
คน 2) รูปแบบที่ได้จากการพัฒนาประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ 1.การจัดระบบการด าเนินงานร่วม 2.การ
ผสมผสานการด าเนินงานเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ 3.การด าเนินงานต่อเนื่องด้วยระบบติดตามการเฝ้า
ระวังและส่งเสริมพัฒนาการ และ 3) ผลการทดลองใช้รูปแบบพบว่า หลังทดลองผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถกระตุ้น
พัฒนาการด้านที่สงสัยล่าช้าในเด็กกลุ่มท่ีสงสัยล่าช้าในระยะเวลา 1 เดือน และ 2 เดือน ท าให้พัฒนาการสมวัย
เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 39.2 เป็นร้อยละ 85.0 และร้อยละ 96.7 ค้นพบเด็กพัฒนาการล่าช้าส่งพบแพทย์ร้อยละ 
3.3  ส่งเสริมพัฒนาการเด็กทุกคนให้สมวัยและเกินช่วงวัยเพ่ิมขึ้น จากร้อยละ 39.2 และ 7.5 เป็นร้อยละ 78.9 
และร้อยละ 39.4 ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน และ อสม. มีความรู้และ
ด าเนินกิจกรรมการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยเพ่ิมขึ้น ผู้ใช้รูปแบบทุกกลุ่มพึงพอใจต่อรูปแบบ
ระดับมากทุกคนยกเว้นกลุ่มมารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้านที่พึงพอใจระดับมากร้อยละ 87.5 ทุกคน
เห็นด้วยและต้องการให้มีการด าเนินงานตามรูปแบบต่อเนื่องทุกปี  

 

ค าส าคัญ: พัฒนาการเด็กปฐมวัย, การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ 
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Abstract 
 

 The purposes of this research were to develop model for integrally surveiling and 
promoting of early childhood development in child care center. There are 4 steps of research 
process: 1) study the current state and problems. 2) Synthesize model of integrated surveillance 
and promotion of early childhood in child care center 3) Apply the developed model in three 
child care centers , between December 2017 and March 2018. The employed research sample 
consisted of 120 children of 25-60 months and persons who applied the developed model which 
are 9 child care teachers, 120 parents or care givers, 20 village health volunteers and 3 public 
health officers. 4) Assess the developed model that applied in the 3rd stage; conclude 
development result; analyze quantitative data with descriptive statistics, inferential statistics and 
paired T-test; and analyze qualitative data by researchers. 
 The findings revealed that: 1) the study of current state and problems shows that children 
were not properly and inclusively surveil and promote development by concerned persons. 2) By 
synthesizing the model, researchers came up model with 3 components which are: 1 arranged 
integrated system, 2 integrated methods of surveilling and promoting child development, 3 carried 
on with surveil and promote child development system. 3) Researchers found that the application 
of model could stimulate the aspects that suspected to be delay developed in child, which 
suspected to have delay development, during the first and second months of model application. 
The model improved the aspects that suspected to be delay developed to improve to more 
proper develop. By applied this model, percentage of proper development in child increases from 
39.2 to 85.0 and 96.7; suspected delay-development-children have been found and checked-up 
by the doctor in the percentage of 3.3; percentage of proper and above-age development 
increased from 39.2 and 7.5 to 78.9 and 39.4; child care teachers, parents or care givers and village 
health volunteers gained more knowledge and improve their skill in surveilling and promoting of 
early childhood development.; persons that applied the model have high percentage of 
satisfaction, except the group of parents or care givers that have the percentage of satisfaction of 
87.5; Everyone agrees with the application of the model and would like the model to be applied 
continuously and annually.  
 

Key words: Early childhood development, surveillance and promotion for child Development 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
   การพัฒนาคนให้เจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพต้องเริ่มตั้งแต่ช่วงปฐมวัย (ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2559) อีกท้ังงานวิจัยในต่างประเทศยืนยันว่าการลงทุนเพ่ือพัฒนาเด็กถือเป็น
การลงทุนที่คุ้มค่ามากที่สุด เนื่องจากช่วงปฐมวัยเป็นช่วงเวลาของการสร้างรากฐานชีวิตทุกด้าน ทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม ที่ส าคัญสมองของมนุษย์  ที่มีกระบวนการพัฒนาอย่างรวดเร็ว 
สมองจะเจริญเติบโตถึงร้อยละ 80 ของสมองผู้ใหญ่ ฉะนั้นหากเด็กปฐมวัยของไทยไม่ได้รับการดูแลอย่าง
เหมาะสมตั้งแต่วันนี้ จะถือเป็นการสูญเสียโอกาส อันล้ าค่ายิ่งต่อการพัฒนาศักยภาพและการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตของคนไทยในอนาคต การทุ่มสรรพก าลังให้กับการพัฒนาเด็กปฐมวัย (ส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการ
เรียนรู้และคุณภาพเยาวชน, 2557) ถือเป็นภารกิจอันส าคัญยิ่งของสังคมมนุษย์ เพราะพัฒนาการทุกด้าน
ในช่วง 5 ขวบปีแรกของชีวิต หรือวัยก่อนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1 คือ “โอกาสทอง” ที่ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตที่เหลือทั้งหมดของมนุษย์แต่ละคน และส่งผลต่ออนาคตของสังคม อีกทั้งยังได้รับการพิสูจน์จาก
นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลอย่าง ศ.ดร.เจมส์ เจ เฮคแมน ว่าการลงทุนพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นการลงทุนที่
คุ้มค่าให้ผลตอบแทนแก่สังคมดีที่สุดในระยะยาว โดยคืนผลตอบแทนกลับคืนมาในอนาคตมากถึง 7 เท่า 
  สถานการณ์เด็กปฐมวัยในช่วงอายุ 0-5 ปี ของประเทศไทย ในปี 2555 มีจ านวน 4,585,759 คน 
(ส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน, 2557) หากแบ่งตามการดูแลและการจัด
การศึกษาสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเด็ก 0-1 ปี จ านวน 1,509,017 คน หรือ ร้อยละ 32.91 
ของเด็กทั้งหมดที่ส่วนใหญ่เป็นการดูแลและเป็นการให้การศึกษาเบื้องต้นจากครอบครัว อาทิ บิดามารดา 
ปู่ย่า ตายาย ญาติและผู้ดูแล และกลุ่มเด็กอายุ 2- 5 ปี จ านวน 2,076,742 คน คิดเป็นร้อยละ 67.09 ของ
เด็กท้ังหมด ที่บางส่วนเริ่มเข้าสู่สถานรับเลี้ยงเด็กหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตั้งแต่อายุ 2 ปี ซึ่งหากพิจารณาเด็ก
ในช่วงอายุนี้จะเห็นว่ามีเด็กเข้ารับการดูแลและรับการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 912,111 คน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 29.65 ของเด็กช่วงวัย และโรงเรียนประถมศึกษาที่มีชั้นอนุบาลอีก 1,799,125  คน หรือคิดเป็น 
ร้อยละ 58.48 ของเด็กในช่วงวัย จากสถานการณ์ดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเด็กปฐมวัยส่วนมากอยู่ในสถานรับ
เลี้ยงเด็กหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนประถมศึกษาที่มีชั้นอนุบาล และจากผลการส ารวจของ
ส านักงานสถิติแห่งชาติปี 2555 (สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย, 2560) พบว่า จ านวนร้อยละ 
20 ของพ่อแม่ผู้ดูแลเด็ก ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้า
เรียนของเด็ก ซึ่งเป็นปัจจัยที่ท าให้เด็กไทยจ านวนมาก มีระดับพัฒนาการตามศักยภาพต่ ากว่าที่ควรจะเป็น 
ในปี 2556 กระทรวงศึกษาธิการ ได้รายงานเด็กประถมศึกษาปีที่ 5-6 อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ มีจ านวน ร้อยละ 
10-15 และในปี 2557 ส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ได้รายงานผลการ
จัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขัน (IMD Word Competitiveness) พบว่า ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 
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29 จาก 60 ประเทศ ซึ่งลดลง 2 อันดับจากปี 2556 (อันดับที่ 27 จาก 60 ประเทศ) และจากการประเมิน
พัฒนาการเด็กปฐมวัย (กระทรวงสาธารณสุข, 2560) เมื่อปี 2557 พบว่า เด็กอายุ 0-2 ปี มีพัฒนาการล่าช้า 
ร้อยละ 22 และเด็ก 3-5 ปี มีพัฒนาการล่าช้า ร้อยละ 34  
  จากสถานการณ์และปัญหาดังกล่าวข้างต้นนับว่าน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งส าหรับเด็กไทย ซึ่งสาเหตุส าคัญ
ประการหนึ่งเป็นเพราะไม่มีใครให้ความสนใจพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างจริงจัง ประกอบกับปัญหาการเลี้ยง
ดูของพ่อ แม ่ผู้ปกครอง และสถานเลี้ยงดูเด็ก ขาดความรู้ที่ถูกต้องในการดูแล รวมถึงปัญหาด้านโภชนาการ 
ปัญหาการใช้เทคโนโลยีเลี้ยงดูเด็ก ซึ่งส่งผลให้เด็กขาดจินตนาการ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นสาเหตุ
ส าคัญอย่างหนึ่งที่ท าให้เด็กไทยมีพัฒนาการล่าช้า (สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย , 2560) 
กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหน่วยงานหลักท่ีดูแลสุขภาพของประชาชนชาวไทยทุกช่วงชีวิต ในปี 2558 จึง
ผนึกก าลังร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ 
กรมแพทย์ทหารบกและกรุงเทพมหานคร ตลอดจนภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับผิดชอบและช่วยกันผลักดัน
และน านโยบายเด็กปฐมวัยไปสู่การปฎิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย และด าเนินการขับเคลื่อนประสาน
ความร่วมมือกัน โดยเน้นให้ครอบครัวเป็นแกนหลักในการพัฒนาเด็ก ให้ชุมชนและสังคมเป็นฐานที่มีส่วนร่วม
อย่างแท้จริงในการพัฒนาเลี้ยงดูเด็กทุกขั้นตอน ให้มีคุณภาพทั้งร่างกาย จิตใจ อารมย์ สังคม และสติปัญญา
และเติบโตขึ้นเป็นคนไทยที่พึงประสงค์ เป็นทั้งคนดี  คนเก่ง และคนที่มีความสุข เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ
ของประเทศชาติสืบต่อไป โดยจัดท าโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 (ส านักตรวจ
และประเมินผล ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2559) เพ่ือเน้นการเฝ้าระวังส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
ตั้งแต่แรกเกิด – 5 ปี โดยมีวัตถุประสงค ์เพ่ือให้เด็กไทยทุกคน ได้รับการเฝ้าระวังและติดตามส่งเสริมกระตุ้น
พัฒนาการอย่างต่อเนื่อง โดยพ่อแม่ ผู้ดูแลเด็ก อาสาสมัครสาธาณสุขเชี่ยวชาญ (อสม.) ครูพ่ีเลี้ยงเด็กในพ้ืนที่ 
คัดกรอง ส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการของเด็กไทยทุกคน ตามช่วงอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน โดย
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานหลักในพ้ืนที่ เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานที่ดูแลเด็กปฐมวัย 
สถานที่ดูแลเด็กก่อนวันเรียน ให้มีการพัฒนาการสมวัยทุกคน และสื่อสารและสร้างความตระหนักให้กลุ่ม
ผู้ปกครอง องค์กรที่เกี่ยวข้องเห็นความส าคัญและให้ความร่วมมือในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กไทย โดยการ
เฝ้าระวังและติดตามส่งเสริมกระตุ้นพัฒนาการสนับสนุนให้ใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
(Developmental Surveillance and Promotion Manual; DSPM)  
 ส าหรับสถานการณ์เด็กปฐมวัยในช่วงอายุ 0-5 ปี จังหวัดยโสธร (ส านักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร, 2560) ในปี 2558 มีจ านวน 30,131 คน เป็นเด็กอายุ 0-2 ปี ร้อยละ 46.74 
อายุ 3-5 ปี ร้อยละ 53.26 มีสถานดูแลเด็กปฐมวัย เป็นสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน 2 แห่ง จ านวนนักเรียน 50 
คน เป็นโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 379 แห่ง จ านวนนักเรียน 8,015 คน สังกัดเอกชน 21 แห่ง 
จ านวนนักเรียน 2,960 คน และเป็นศูนย์เด็กเล็ก จ านวน 278 แห่ง จ านวนนักเรียน 10,059 คน ศูนย์
การศึกษาพิเศษ จ านวน 43 คน จากการวิเคราะห์องค์กร พบว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเพียงพอ
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ครอบคลุมทุกต าบล แต่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังขาดความตระหนักและไม่ให้ความส าคัญในการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย มีศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนทุกพ้ืนที่แต่ยังไม่เข้มแข็ง มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สื่อ
สารสนเทศและสื่อนวตกรรมด้านการศึกษาและการเลี้ยงดู ที่เอ้ือต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย ครอบครัวขาด
ความรู้และทักษะในการเลี้ยงดูลูก พ่อแม่ขาดความรับผิดชอบไม่อยากเลี้ยงลูก ทิ้งภาระให้ผู้สูงอายุ  มีแม่วัย
ใสจ านวนมาก ภาวะเศรษฐกิจของครอบครัวจากกระแสวัตถุนิยมท าให้ครอบครัวต้องการวัตถุสิ่งของในการ
ด ารงชีพเพ่ิมมากขึ้นรายได้ไม่พอความต้องการ มีแหล่งอบายมุขในชุมชนไม่เอ้ือต่อการเป็นแบบอย่างที่ดี
ให้กับเด็ก และขาดการบูรณาการของหน่วยงานรับผิดชอบ จากการส ารวจสถานการณ์ระดับสติปัญญา (IQ) 
ในเด็กไทย (ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร, 2561) โดยส ารวจเด็กนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2559 พบว่าเด็กนักเรียนจังหวัดยโสธร มีระดับ IQ เฉลี่ย 91.93 ซึ่งต่ า
กว่ามาตรฐาน อยู่อันดับที่ 72 ของประเทศ ในด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปี 2560 (ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดยโสธร, 2560ก) มีการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยช่วง 4 กลุ่มวัยคือ 9, 18, 30 
และ 42 เดือน  ในช่วงวันที่ 17-21 กรกฎาคม 2560 พบว่าเด็กมีพัฒนาการสงสัยล่าช้า ร้อยละ 24.24 
ผิดปกติทันที ส่งต่อโรงพยาบาล ร้อยละ 0.25  
  จากสภาพปัญหาและความจ าเป็นในการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในช่วงอายุ 0-5 ปี 
ดังกล่าว จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องด าเนินการให้เด็กปฐมวัยได้รับการเฝ้าระวังและ
ส่งเสริมพัฒนาการ รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์และตระหนักถึงความส าคัญในการดูแลของผู้เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 
และหากมีพัฒนาการล่าช้าต้องได้รับการกระตุ้น หรือได้รับการดูแลรักษาในกรณีที่มีความผิดปกติ จากการ
ส ารวจข้อมูลเด็กปฐมวัยพบว่าค่อนข้างมากอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือโรงเรียนก่อนประถมศึกษา ด้วย
ความส าคัญและเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาหารูปแบบการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย แบบบูรณาการการด าเนินงานร่วมกัน ของผู้มีหน้าที่ในการเลี้ยงดูและดูแลเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ครั้งนี้  
  
ค ำถำมกำรวิจัย 
 1. สถานการณ์การด าเนินงานและสภาพปัญหาการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
จังหวัดยโสธร เป็นอย่างไร   
  2. รูปแบบการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จังหวัดยโสธร ที่เหมาะสมควรเป็นอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์ในกำรวิจัย 
  วัตถุประสงค์ทั่วไป 
  เพ่ือพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ในศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก จังหวัดยโสธร 
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  วัตถุประสงค์เฉพำะ   
   1. เพ่ือศึกษาสถานการณ์การด าเนินงาน และสภาพปัญหาการเฝ้าระวังและส่งเสริม 
พัฒนาการเด็กปฐมวัย จังหวัดยโสธร 
   2. เพ่ือสังเคราะห์รูปแบบการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดยโสธร 
    3. เพ่ือประเมินผลการทดลองใช้รูปแบบการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
แบบบูรณาการ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดยโสธร ที่พัฒนาขึ้นและสรุปรูปแบบที่ได้ 
 
ค ำจ ำกัดควำมที่ใช้ในกำรวิจัย 
   1. กำรบูรณำกำร (Integration) หมายถึง การประสานกลมกลืนกันของแผน กระบวนการ 
สารสนเทศ การจัดสรรทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพ่ือสนับสนุนเป้าประสงค์ที่
ส าคัญขององค์กร การบูรณาการที่มีประสิทธิผล เป็นมากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน 
(Alignment) และจะส าเร็จได้ก็ต่อเมื่อการด าเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายในระบบการจัดการ  ผล
การด าเนินการมีความเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์ ในการวิจัยครั้งนี้หมายถึง การปฏิบัติงานด้าน
การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ของผู้มีบทบาทหน้าที่ในการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ
ที่เชื่อมระบบการด าเนินงาน เสมือนเป็นภาระกิจในความรับผิดชอบร่วมกัน  
   2. เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน ในการวิจัยครั้งนี้ หมายถึง 
เด็กปฐมวัยที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  3. กำรเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย หมายถึง การปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย ตามแนวทางการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 5 ด้าน ด้วยคู่มือเฝ้า
ระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Developmental Surveillance and Promotion Manual; 
DSPM) หรือคู่มือ DSPM (กระทรวงสาธารณสุข,  2560) และ/หรือการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยตาม
แนวทางกิจกรรม “กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน” ส าหรับเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี (ส านักส่งเสริมสุขภาพ 
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2559 : 47-48, 53-54 ; 2559ก : 66-69) ซึ่งกิจกรรม “กิน กอด เล่น 
เล่า” เป็นกิจกรรมสร้างความผูกพันทางอารมณ์ส าหรับเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี (สถาบันราชานุกูล กรม
สุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2559)  

     การวิจัยครั้งนี้อาจเรียกคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Developmental 
Surveillance and Promotion Manual; DSPM)  ว่าคู่มือ DSPM หรือคู่มือเล่มขาว (กรณีใช้สื่อสารกับครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน และ อสม.) 

4. ผู้มีบทบำทหน้ำที่ในกำรเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำร หมายถึง บุคคลที่มีหน้าที่ในการให้
การเลี้ยงดู เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ตามบทบาทหน้าที่ความสัมพันธ์โดยธรรมชาติ ได้แก่ 
บิดา มารดา ญาติใกล้ชิด หรือตามบทบาทหน้าที่รับผิดชอบตามภารกิจงานในหน้าที่  ในการวิจัยครั้งนี้ 
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หมายถึง ครศููนยพั์ฒนาเด็กเล็ก มารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน อสม. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่เป็น
ผู้ด าเนินการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย  
  5. กำรเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยแบบบูรณำกำร ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก หมายถึง 
การด าเนินงานร่วมกันในการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของผู้มี
บทบาทหน้าที่ในการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการคือ ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดู
เด็กที่บ้าน อสม. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
 6. รูปแบบกำรเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยแบบบูรณำกำร ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
หมายถึง องค์ประกอบของกระบวนการด าเนินงานการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย แบบ
บูรณาการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของผู้มีบทบาทหน้าที่ในการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการคือ ครูศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก มารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน อสม. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เริ่มตั้งแต่การจัดระบบ
การด าเนินงานร่วม การผสมผสานการด าเนินงานเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ และการด าเนินงาน
ต่อเนื่องด้วยระบบติดตามการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ เพ่ือให้เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับ
การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการทุกคน เด็กที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการโดยเร็ว 
และเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าหรือผิดปกติได้รับการดูแลรักษาทันที 
 7. ควำมรู้เกี่ยวกับกำรเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย หมายถึง ความรู้ ความเข้าใจ
ในการตรวจประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยเพ่ือติดตามพัฒนาการให้ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการที่เหมาะสม
ในแต่ละช่วงอายุ  และความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในการวิจัย
ครั้งนี้ หมายถึง ความรู้ ความเข้าใจในการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 5 ด้านตามคู่มือการ
เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก (Developmental Surveillance and Promotion Manual; DSPM) 
หรือคู่มือ DSPM คือ  
  ด้านที่ 1 การพัฒนาด้านการเคลื่อนไหว (Gross Motor: GM) 
   ด้านที่ 2 การพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา (Fine Motor: FM) 
   ด้านที่ 3 การพัฒนาการด้านการเข้าใจภาษา (Receptive Language: RL) 
   ด้านที่ 4 การพัฒนาการด้านการใช้ภาษา (Expressive Language: EL) 
   ด้านที่ 5 พัฒนาการด้านการช่วยเหลือตนเองและสังคม (Personal and Social: PS) 
และความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามแนวทางกิจกรรม “กิน กอด 
เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน” ดังนี้ 
   กิน เป็นกิจกรรมการดูแลให้เด็กปฐมวัยได้รับอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ที่เหมาะสม
กับวัย รวมทั้งเสริมสร้างให้เด็กได้รับความผูกพันทางอารมณ์ด้วยการชื่นชมเมื่อลูกทานอาหารได้เอง ไม่ดุว่า
เมื่อลูกท าอาหารเลอะเทอะ มีเวลารับประทานอาหารร่วมกันทุกวันอย่างน้อยวันละ 1 มื้อ ชวนลูกเตรียม
อาหารหรือคิดอาหารร่วมกัน 
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   กอด เป็นกิจกรรมการให้ความรัก ความอบอุ่นแก่ลูกโดยการอุ้มสัมผัส โอบกอดอย่าง
อ่อนโยน อยู่ข้างๆ เมื่อลูกเรียนรู้สิ่งใหม่ สร้างความม่ันใจให้กับลูก ไม่ลงโทษลูกด้วยอารมณ์ ช่วยเตรียมความ
พร้อมไปโรงเรียน 
   เล่น เป็นกิจกรรมเพ่ือกระตุ้นประสาทสัมผัส เล่นเพ่ือให้ความสนุกสนาน เล่นเพ่ือเติม
จินตนาการเช่น บทบาทสมมุติ จึงควรส่งเสริมการเล่นที่เหมาะสมให้แก่เด็ก  
   เล่า เป็นกิจกรรมชวนลูกคุย ร้องเพลงให้ฟัง เล่านิทานให้ฟัง อ่านนิทานที่ลูกชอบให้ฟัง 
สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับความรักความผูกพันของสมาชิกในครอบครัว  ชวนคุยเกี่ยวกับตัวละคร ให้เด็กมี
ส่วนร่วมในการอ่านนิทาน และฟังลูกเล่าเรื่องราวต่างๆ อย่างตั้งใจ 
   นอน เป็นกิจกรรมให้เด็กได้พักผ่อนโดยการนอนหลับที่เพียงพอและเหมาะสม จะมีผลต่อ
การหลั่ง Growth Hormone ที่ช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโต เพ่ิมส่วนสูง และซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของ
ร่างกาย โดยวัยแรกเกิด (แรกคลอดถึง 3 เดือน) ควรนอน 14-17 ชั่วโมง วัยทารก (4 เดือน – 1 ปี) ควรนอน 
12-15 ชั่วโมง วัยเตาะแตะ (1–2 ปี) ควรนอน 11–14 ชั่วโมง วัยก่อนเรียน (3–5 ปี) ควรนอน 10–13 
ชั่วโมง 
   เฝ้าดูฟัน เป็นการจัดกิจกรรมดูแลสุขภาพฟันให้เด็ก โดยดูแลตั้งแต่ฟันยังไม่ขึ้น ใช้ผ้า
สะอาดชุบน้ าต้มสุกที่เย็นแล้วเช็ดเหงือก กระพุ้งแก้ม ลิ้นวันละ 2 ครั้ง แปรงฟันให้ตั้งแต่ซี่แรกด้วยยาสีฟัน
ผสมฟลูออไรด์ เมื่ออายุ 2-3 ปี เริ่มฝึกให้ลูกแปรงฟันเอง และดูแลตรวจดูฟันทุกวันและให้ลูกได้แปรงฟันวัน
ละ 2 ครั้ง โดยพ่อแม่แปรงซ้ าจนอายุ 7-8 ป ี
   8. พัฒนำกำรของเด็กปฐมวัย หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงด้านวุฒิภาวะ (Maturity) ของ
อวัยวะระบบต่างๆ และตัวบุคคลของเด็กปฐมวัย ท าให้เพ่ิมความสามารถให้ท าหน้าที่ต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น ท าสิ่งที่ยากและซับซ้อนยิ่งขึ้นได้ ตลอดจนการเพ่ิมทักษะใหม่และความสามารถในการ
ปรับตัวในภาวะใหม่ของบุคคลนั้น การประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในการวิจัยครั้งนี้ ประเมิน
พัฒนาการ 5 ด้าน ตามคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Developmental Surveillance 
and Promotion Manual; DSPM) หรือคู่มือ DSPM โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผลการประเมิน  
  พัฒนำกำรล่ำช้ำส่งต่อทันที หมายถึง เด็กที่ได้รับการตรวจประเมินพัฒนาการพบว่ามีความ
ผิดปกติเด่นชัด หรือป่วยหรือสงสัยป่วยด้วยโรคที่ต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยโดยแพทย์ 
  พัฒนำกำรสงสัยล่ำช้ำ หมายถึง เด็กท่ีได้รับการตรวจประเมินพัฒนาการตามช่วงวัยไม่ผ่าน
การประเมินด้านใดด้านหนึ่ง หรือทุกด้าน 
   พัฒนำกำรสมวัย หมายถึง เด็กที่ได้รับการตรวจประเมินพัฒนาการตามช่วงวัยผ่านการ
ประเมินทั้ง 5 ด้าน  
   พัฒนำกำรเกินช่วงวัยหนึ่งระดับ หมายถึง เด็กที่ได้รับการตรวจประเมินพัฒนาการตามช่วงวัย
ผ่านการประเมินทั้ง 5 ด้าน และประเมินเกินช่วงวัยหนึ่งระดับผ่านการประเมินทั้ง 5 ด้าน แต่ไม่ผ่านเกินช่วงวัย
สองระดับ 
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   พัฒนำกำรเกินช่วงวัยสองระดับ หมายถึง เด็กที่ได้รับการตรวจประเมินพัฒนาการตามช่วงวัย
ผ่านการประเมินทั้ง 5 ด้าน และประเมินเกินช่วงวัยหนึ่งและสองระดับผ่านการประเมินทั้ง 5 ด้าน ทั้งสอง
ระดับ 
  พัฒนำกำรล่ำช้ำ หมายถึง เด็กที่ผลการตรวจประเมินพัฒนาการซ้ าด้านที่ไม่ผ่านตามช่วงวัย 
ด้านใดด้านหนึ่งหรือทุกด้าน ที่ไม่ผ่านและมีอายุเกินช่วงวัยนั้น หลังกระตุ้นพัฒนาการ  1 เดือน   
 
ขอบเขตกำรวิจัย 
  1. ขอบเขตด้ำนประชำกร ท าการศึกษาในเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และผู้มีบทบาทหน้าที่ใน
การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการคือ ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน อสม. 
และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  
 2. ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ ท าการศึกษาเกี่ยวกับสถานการณ์การด าเนินงานและสภาพปัญหาการเฝ้า
ระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย การสังเคราะห์รูปแบบการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยแบบบูรณาการ  ในศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก การทดลองใช้รูปแบบการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยแบบบูรณาการ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และการประเมินผลรูปแบบการเฝ้าระวังและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หลังทดลองใช้ และสรุปเป็นแนวทางการเฝ้า
ระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดยโสธร 
 3. ขอบเขตด้ำนพื้นที่และระยะเวลำในกำรศึกษำ ท าการศึกษาการด าเนินงานตามรูปแบบที่ได้
พัฒนาขึ้น ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 3 แห่ง ในพ้ืนที่จังหวัดยโสธร ระยะเวลาด าเนินการในช่วงเดือน
กันยายน 2560 ถึงเดือนพฤษภาคม 2561 โดยแบ่งระยะเวลาในการวิจัยออกเป็น 3 ช่วง คือ 
   ช่วงแรก ศึกษาข้อมูลสถานการณ์การด าเนินงานและสภาพปัญหาการเฝ้าระวังและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย สรุปประเด็นปัญาหาอุปสรรค และน าประเด็นปัญหามาพัฒนาเป็นแนวทางการเฝ้า
ระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในช่วงเดือน กันยายน 2560–
พฤศจิกายน 2560  
   ช่วงที่สอง ทดลองใช้รูปแบบการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามแนวทางที่พัฒนาขึ้น ในช่วงเดือน ธันวาคม 2560–มีนาคม 2561  (ซึ่งสถาบัน
พัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (2560) ได้ระบุว่าพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่
ได้รับการกระตุ้นหรือส่งเสริมพัฒนาการสามารถพัฒนาได้ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ที่สามารถประเมินการ
เปลี่ยนแปลงได้) 
   ช่วงที่สาม ประเมินผลการทดลองใช้รูปแบบการด าเนินงาน สรุปผล และปรับปรุงการเฝ้า
ระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดยโสธร  ที่สมบูรณ์ 
ในช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2561  
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ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
  1. ทราบข้อมูลสถานการณ์การด าเนินงานเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย และสภาพ
ปัญหาอุปสรรคการด าเนินงาน 
  2. ได้รูปแบบแนวทางการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กอีกรูปแบบหนึ่ง เพ่ือพิจารณาในการตัดสินใจเชิงนโยบายในการด าเนินงานส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย 
 3. หน่วยงานหรือผู้เกี่ยวข้องสามารถน าข้อมูลผลการศึกษาไปใช้ในการด าเนินงาน หรือพัฒนางาน 
  4. หน่วยงานหรือผู้เกี่ยวข้องสามารถน าการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณา
การ ในศูนยพั์ฒนาเด็กเล็กครั้งนี้ ไปด าเนินงานหรือปรับปรุงการด าเนินงาน หรือประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่อ่ืน หรือ
งานอ่ืนได ้



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
  การวิจัยเรื่อง การพัฒนาการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จังหวัดยโสธร ผู้วิจัยไดศ้ึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้  
  1. รูปแบบและการพัฒนารูปแบบ 
  2. แนวคิดการบูรณาการ 
  3. พัฒนาการเด็กปฐมวัย 
  4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
1. รูปแบบและการพัฒนารูปแบบ 
  1.1 ความหมายของรูปแบบ มีผูใหความหมายของรูปแบบ (Model) ดังนี้ 
   พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542: 965) ให้ความหมายรูปแบบว่าหมายถึง รูปที่
ก าหนดขึ้นเป็นหลัก หรือเป็นแนวซึ่งเป็นที่ยอมรับเช่น รูปแบบร้อยกรอง (ศิลปะ) สิ่งที่แสดงให้เห็นว่าเป็น
เช่นนั้นๆ อย่างรูปคน รูปบ้าน รูปปลา รูปใบไม้ เช่น รูปแบบผู้หญิง รูปแบบเป็ด รูปแบบวัด  
  รุ่งนภา จิตรโรจนรักษ์ (2548) กล่าวถึงความหมายของรูปแบบ สรุปได้ 4 ลักษณะคือ 1) 
รูปแบบเสมือนจริง แต่มีขนาดเล็กหรือย่อส่วนเพ่ือน าไปใช้เป็นแบบอย่างในการด าเนินการต่อไป 2) สิ่งที่แสดง
โครงสร้างของความสัมพันธ์ระหว่างชุดปัจจัย หรือองค์ประกอบเชิงเหตุผลเพ่ือช่วยให้เข้าใจข้อเท็จจริง หรือ
ปรากฏการณ์ใดปรากฏการณ์หนึ่ง โดยอาจมีลักษณะเชิงกายภาพหรือคุณภาพก็ได้ 3) แบบอย่างหรือแนวทาง
ในการกระท าหรือด าเนินการใดๆ โดยแสดงหรืออธิบายให้เห็นถึงโครงสร้างทางความคิดหรือความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบที่ส าคัญ และ 4) สิ่งที่พัฒนาขึ้นเพ่ืออธิบายคุณลักษณะที่ส าคัญของปรากฏการณ์ที่จะท าให้ง่าย
ต่อความเข้าใจ โดยรายละเอียดและองค์ประกอบของรูปแบบที่เหมาะสมไม่ได้มีการก าหนดไว้ตายตัว แต่
ขึ้นกับลักษณะของปรากฏการณ์และวัตถุประสงค์ของผู้สร้างหรือพัฒนารูปแบบ ซึ่งรูปแบบอาจเป็นแบบง่าย
หรือซับซ้อนก็ได้ 
  รัตนะ บัวสนธ (2552: 124) ความหมายของรูปแบบ จ าแนกออกเปน 3 ความหมาย ดังนี้  
1) แผนภาพหรือภาพรางของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ยังไมสมบูรณเหมือนของจริง รูปแบบในความหมายนี้มักจะเรียก
ทับศัพทในภาษาไทยวา “โมเดล” ไดแก โมเดลบาน โมเดลรถยนต โมเดลเสื้อเปนตน 2) แบบแผนความ
สัมพันธของตัวแปรหรือสมการทางคณิตศาสตรที่รูจักกันในชื่อที่เรียกวา “Mathematical Model” 3) แผน 
ภาพ ที่แสดงถึงองคประกอบการท างานของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง รูปแบบ ในความหมายนี้บางทีเรียกกันวาภาพยอสวน
ของทฤษฎีหรือแนวคิดใน เรื่องใดเรื่องหนึ่ง เชน รูปแบบการสอน รูปแบบการบริหาร รูปแบบการประเมิน   
เปนตน 
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  บุญชม ศรีสะอาด (22 กันยายน 2560) รูปแบบหมายถึง โครงสรางแสดงถึงความสัมพันธ
ระหวางองคประกอบตางๆ หรือตัวแปรตางๆ สามารถใชรูปแบบอธิบายความสัมพันธระหวางองคประกอบ   
ตางๆ หรือตัวแปรตางๆ ที่มีในปรากฏการณธรรมชาติหรือในระบบตางๆ อธิบายล าดับขั้นตอนขององค
ประกอบหรือกิจกรรมในระบบ 
   จากความหมายที่กลาวมาสรุปไดวา รูปแบบ หมายถึง โครงสร้าง หรือแบบจ าลองสิ่งต่างๆ
หรือกรอบความคิดทางดานหลักการ วิธีการด าเนินงาน และเกณฑตางๆ ของระบบ ทั้งที่เป็นรูปธรรม และ
นามธรรมตั้งแต่รูปแบบง่ายๆ ไปจนถึงสลับซับซ้อน ที่สามารถยึดถือเปนแนวทางในการด าเนินงานเพ่ือใหบรรลุ
ตามวัตถุประสงคได 
  1.2 ประเภทของรูปแบบ รูปแบบสามารถจ าแนกออกไดหลายประเภท ไดมีผูจ าแนกประเภทของ
รูปแบบ ดังนี้  
   สมิธและคณะ (Smith and others, 1980 : 461) จ าแนกรูปแบบออกเปน 2 ประเภทไดแก  
   1. รูปแบบเชิงกายภาพ (Physical Model) จ าแนกออกเปน  
    1.1 รูปแบบคลายจริง (Iconic Model) มีลักษณะคลายของจริง เชน เครื่องบิน
จ าลอง   หนุไลกา หนุตามรานตัดเสื้อผา  
    1.2 รูปแบบเสมือนจริง (Analog Model) มีลักษณะคลายปรากฏการณจริง เชน 
การทดลอง ทางเคมีในหองปฏิบัติการก่อนจะท าการทดลอง เครื่องบินจ าลองที่บินไดหรือเครื่องฝกหัดบิน    
เปนตน รูปแบบ ชนิดนี้มีความใกลเคียงความจริงมากกวาแบบแรก 
   2. รูปแบบเชิงสัญลักษณ (Symbolic Model) จ าแนกออกเปน  
    2.1 รูปแบบขอความ (Verbal Model) หรือรูปแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Model) เปนการใชขอความปกติธรรมดาในการอธิบายโดยยอ เชน ค าพรรณนาลักษณะงาน ค าอธิบาย
รายวิชา เปนตน  
    2.2 รูปแบบทางคณิตศาสตร (Mathematical Model) หรือรูปแบบเชิงปริมาณ 
(Quantitative Model) เชน สมการและโปรแกรมเชิงเสน เปนตน 
   คีฟส์ (Keeves, 1988 : 561-565) ไดจ าแนกรูปแบบออกเปน 4 ประเภท ไดแก  
   1. รูปแบบเชิงเปรียบเทียบ (Analogue Model) เปนรูปแบบเชิงกายภาพสวนใหญใช้ในดาน 
วิทยาศาสตร เชน รูปแบบโครงสรางอะตอมสรางขึ้นโดยใชหลักการเปรียบเทียบโครงสรางของรูปแบบ ใหสอด
คลองกับลักษณะที่คลายกันทางกายภาพ สอดคลองกับขอมูลและความรูที่มีอยูในลักษณะนั้นดวย รูปแบบที่ 
สรางข้ึนตองมีองคประกอบชัดเจน สามารถน าไปทดสอบดวยขอมูลเชิงประจักษไดและสามารถน าไปใชในการ
หาขอสรุปของปรากฏการณไดอยางกวางขวาง เชน รูปแบบจ านวนนักเรียนในโรงเรียนสร างขึ้นโดย
เปรียบเทียบกับลักษณะถังน้ าที่ประกอบดวยทอน้ าเขาและทอน้ าออก ปริมาณที่ไหลเขาถังเปรียบเทียบได้กับ
จ านวนนักเรียนที่เขาโรงเรียน อัตราการเกิด อัตราการยายเขาอัตราการรับเด็กอายุ ต่ ากวาเกณฑสวนปริมาณ
น้ าที่ไหลออกเปรียบเทียบไดกับจ านวนนักเรียนที่ออกจากโรงเรียน เนื่องจากพนเกณฑการศึกษา การยายออก 
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การจบการศึกษา ส าหรับปริมาณน้ าที่เหลือในถังเปรียบเทียบไดกับจ านวนนักเรียนที่เหลืออยู ในโรงเรียน   
เป็นต้น  จุดมงุหมายของรูปแบบนี้เพื่ออธิบายปรากฏการณการเปลี่ยนแปลงจ านวนนักเรียนในโรงเรียน  
   2. รูปแบบเชิงขอความ (Semantic Model) เปนรูปแบบที่ใชภาษาเปนสื่อในการบรรยาย 
หรืออธิบายปรากฏการณที่ศึกษาดวยภาษา แผนภูมิหรือรูปภาพ เพ่ือใหเห็นโครงสรางทางความคิด องค
ประกอบ และความสัมพันธขององคประกอบของปรากฏการณนั้น และใชขอความในการอธิบายเพ่ือให้เกิด
ความกระจางมากขึ้น แตจุดออนของรูปแบบประเภทนี้คือขาดความชัดเจนแนนอน ท าใหยากแกการทดสอบ 
รปูแบบแตอยางไรก็ตามไดมีการน ารูปแบบนี้มาใชกับการศึกษามากเชน รูปแบบการเรียนรูในโรงเรียน  
   3. รูปแบบเชิงคณิตศาสตร (Mathematical Model) เปนรูปแบบที่ใชแสดงความสัมพันธ
ขององคประกอบหรือตัวแปร โดยใชสัญลักษณทางคณิตศาสตร ปจจุบันมีแนวโนมวาจะน าไปใชในดานพฤติ
กรรมศาสตรมากขึ้น โดยเฉพาะในการวัดและประเมินผลทางการศึกษา รูปแบบลักษณะนี้สวนมากพัฒนามา
จากรูปแบบเชิงขอความ  
   4. รูปแบบเชิงสาเหตุ (Causal Model) เปนรูปแบบที่เริ่มจากการน าเทคนิคการวิเคราะห์
เส้นทาง (Path Analysis) ในการศึกษาเกี่ยวกับพันธุศาสตรรูปแบบเชิงสาเหตุนี้ท าใหสามารถศึกษารูปแบบ
เชิงขอความที่มีตัวแปรสลับซับซอนไดแนวคิดส าคัญของรูปแบบนี้คือตองสรางขึ้นจากทฤษฎีที่เกี่ยวของหรือ
งานวิจัยที่มีมาแลว รูปแบบจะเขียนในลักษณะสมการเสนตรงแตละสมการแสดงความสัมพันธเชิงเหตุเชิงผล
ระหวางตัวแปร จากนั้นมีการเก็บรวบรวมขอมูลในสภาพการณที่เปนจริงเพ่ือทดสอบรูปแบบ รูปแบบเชิง
สาเหตุนี้แบงออกเปน 2 ลักษณะ ไดแก 
     1) รูปแบบระบบเสนเดี่ยว (Recursive Model) เปนรูปแบบที่แสดงความ สัมพันธ
เชิงสาเหตุระหวางตัวแปรดวยเสนโยงที่มีทิศทางของการเปนสาเหตุในทิศทางเดียว โดยไมมีความสัมพันธ์
ย้อนกลับ 
     2) รูปแบบระบบเสนคู (Non-recursive Model) เปนรูปแบบที่แสดงความสัมพันธ
เชิงสาเหตุระหวางตัวแปรโดยทิศทางความสัมพันธของตัวแปรภายในตัวแปรหนึ่งอาจเปนทั้งตัวแปรเชิงสาเหตุ
และเชิงผลพรอมกัน จึงมีทิศทางความสัมพันธยอนกลับได 
    สเตนเนอร์ (Steiner, 1988) ไดจ าแนกรูปแบบออกเปน 2 ประเภท ไดแก 
    1. รูปแบบเชิงกายภาพ (Physical Model) จ าแนกออกเปน 
     1.1 รูปแบบของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Model of) เชน รูปแบบเครื่องบินที่สรางเหมือนจริง 
แตมีขนาดยอ 
     1.2 รูปแบบส าหรับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Model for) เปนรูปแบบจ าลองที่ออกแบบไวเพ่ือ
ใช้เปนตนแบบของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ตองสรางรูปแบบเทาของจริงขึ้นมากอนแลวจึงผลิตสินคาตามรูปแบบนั้น 
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    2. รูปแบบเชิงแนวคิด (Conceptual Model) จ าแนกออกเปน 
     2.1 รูปแบบเชิงแนวคิดของสิ่งหนึ่งสิ่งใด (Conceptual Model of) เปนรูปแบบ
หรือแบบจ าลองที่สรางข้ึนโดยจ าลองมาจากทฤษฎีที่มีอยูแลว เชน รูปแบบที่สรางมาจากทฤษฎีการคงอยูของ
นักเรียนในโรงเรียน เปนตน 
     2.2 รูปแบบเชิงแนวคิดเพ่ือสิ่งหนึ่งสิ่งใด (Conceptual Model for) เปนรูปแบบที่
สรางขึ้นมาเพ่ืออธิบายทฤษฎีหรือปรากฏการณ เชน รูปแบบที่สรางขึ้นจากทฤษฎีการคัดสรรตามธรรมชาติ 
เพ่ือน าไปอธิบายทฤษฎีการคงอยูของนักเรียนในโรงเรียน เปนตน  
    จากการศึกษาประเภทของรูปแบบ สรุปไดวาการแบงประเภทของรูปแบบจะขึ้นอยู
กับวัตถุประสงคในการอธิบายรูปแบบนั้น ๆ 
   1.3 องคประกอบของรูปแบบ  มีผูใหแนวคิดเก่ียวกับองคประกอบของรูปแบบ ดังนี้ 
     บราวและโมเบิก (Brown and Moberg, 1980:16-17) ไดสังเคราะหรูปแบบขึ้นมา
จากแนวคิดเชิงระบบ (System Approach) กับหลักการบริหารตามสถานการณ (Contingency Approach) 
กลาววาองคประกอบของรูปแบบประกอบดวย 1) สภาพแวดลอม (Environment) 2) เทคโนโลยี 
(Technology) 3) โครงสราง (Structure) 4) กระบวนการจัดการ (Management Process) และ 5) การ
ตัดสินใจสั่งการ (Decision Making) 
    สมบูรณ ศิริสรรหิรัญ (2547 : 354-355) ไดพัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะ
ภาวะผูน าของคณบดี ผลการศึกษาพบวารูปแบบมีองคประกอบ 4 องคประกอบ ไดแก 1) คุณลักษณะภาวะ   
ผูน าของคณบดีที่ตองพัฒนา 2) หลักการและแนวคิดก ากับรูปแบบ และวัตถุประสงคทั่วไปของรูปแบบ 3) 
กระบวนการพัฒนาคุณลักษณะ ภาวะผูน าของคณบดี ซึ่งประกอบดวยขั้นตอน เนื้อหาการพัฒนา วิธีการและ
กิจกรรมการพัฒนา วัตถุประสงค เชิงพฤติกรรม และผลที่ตองการ และ 4)แนวทางการน ารูปแบบไปใชเงื่อนไข
ความส าเร็จ และตัวบงชี้ ความส าเร็จของรูปแบบ  
   อัมพร พงษกังสนานันท (2550 : 274-275) ไดพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษานอก
ระบบในสถานศึกษา ขั้นพ้ืนฐานเพือ่สงเสริมการศึกษาตลอดชีวิต พบวารูปแบบมีองคประกอบ 8 องคประกอบ 
ไดแก 1) ปรัชญาและหลักการจัดการศึกษา 2) หลักสูตร 3) การจัดการเรียนรู 4) การประเมินผลการเรียนรู 5) 
การเทียบโอนความรู และประสบการณและการเทียบระดับการศึกษา 6) การบริหารและการจัดการศึกษา 7) 
กลุมเปาหมายและ 8) การมีสวนรวมของพอแมและชุมชน  
   ปฐม นวลค า (2560) ได้พัฒนารูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบประกอบด้วย 3 กลวิธี คือ 1) การจัดการเรียน
การสอนกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามหลักสูตรและแผนการสอนชุดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยครูพ่ีเลี้ยงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นระยะเวลา 6 เดือนติดต่อกัน 2) การเฝ้า
ระวังและคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยครูพ่ีเลี้ยงเด็ก และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข     
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ปีละ 2 ครั้ง และ 3) การมีส่วนร่วมของชุมชนในการช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจและสังคม และการส่งต่อเด็กมี
พัฒนาการสงสัยล่าช้าไปรับการส่งเสริม และกระตุ้นพัฒนาการในสถานบริการสาธารณสุข    
   สรุปไดวาการก าหนดองคประกอบของรูปแบบวาจะประกอบดวยอะไร จ านวนเทาใด มีโครง
สราง และความสัมพันธกันอยางไรขึ้นอยูกับปรากฏการณปจจัยหรือตัวแปรตางๆ ที่ก าลังศึกษา ซึ่งจะ
ออกแบบตามแนวคิด ทฤษฎีงานวิจัย และหลักการพื้นฐานในการก าหนดรูปแบบนั้นๆ เปนหลัก 
   1.4 ลักษณะของรูปแบบที่ด ีรูปแบบที่ดีควรมีลักษณะ ดังนี้ 
     1. รูปแบบควรประกอบดวยความสัมพันธเชิงโครงสราง  ระหวางตัวแปรมาก        
กวาความสัมพันธเชิงเสนตรงธรรมดา อยางไรก็ตามความสัมพันธเชิงเสนตรงก็มีประโยชนในชวงของการ
พัฒนารูปแบบ 
     2. รูปแบบควรน าไปสูการท านายผลที่ตามมา ซึ่งสามารถตรวจสอบไดดวยขอมูลเชิง
ประจักษโดยเมื่อทดสอบรูปแบบแลวถาปรากฏวาไมสอดคลองกับข้อมูลเชิงประจักษรูปแบบนั้นตองถูกยกเลิก 
     3. รูปแบบควรอธิบายโครงสรางความสัมพันธเชิงเหตุผลของเรื่องที่ศึกษาไดอยาง
ชัดเจน 
     4. รูปแบบควรเปนเครื่องมือในการสรางความคิดรวบยอด (Concept) ใหมและการ
สรางความสัมพันธของตัวแปรใหมซึ่งจะเปนการเพ่ิมองคความรู (Body of Knowledge) ในเรื่องที่ก าลังศึกษา 
     5. รูปแบบในเรื่องใดจะเปนเชนไรข้ึนอยกูับกรอบของทฤษฎีในเรื่องนั้น ๆ 
   1.5 การพัฒนารูปแบบ ไดมีผูกลาวถึงข้ันตอนการพัฒนารูปแบบ ดังนี้ 
    บุญสง หาญพานิช (2546 : 112 - 118) ไดท าการวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบ
การบริหารจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษาไทย” โดยด าเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน ไดแก1) การศึกษาวิเคราะห
และสังเคราะหแนวความคิดเก่ียวกับธรรมชาติ ความรู องคความรู และการบริหารจัดการศึกษาของไทยปจจัย
ที่มีอิทธิพลตอการบริหารจัดการความรู กระบวนการจัดการความรู โครงสรางพ้ืนฐานของการบริหารจัดการ
ความรูโดยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของการสัมภาษณอธิการบดี และการสอบถามผูบริหารระดับ     
ผูอ านวยการขึ้นไป 2) การจัดท ารางรูปแบบการบริหารการจัดการความรู ในสถาบันอุดมศึกษาไทย โดยน า
ผลสรุปจากการวิเคราะหสาระจากการสัมภาษณอธิการบดี และจากการวิเคราะหแบบสอบถามน ามาสรุป    
เปนขอคนพบเพ่ือใชเปนฐานในการสรางรางรูปแบบการบริหารจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษาไทยและ 3) 
การตรวจสอบความเหมาะสมและความเปนไปไดของรูปแบบการบริหารจัดการความรู ในสถาบันอุดมศึกษา
ไทยโดยผูทรงคุณวุฒิ หลังจากนั้น จึงปรับปรุงแก ไขรูปแบบการบริหารจัดการความรูตามค าแนะน าของ        
ผูทรงคุณวุฒิ     
    บุญชม ศรีสะอาด (22 กันยายน 2560) ไดกลาวถึงกระบวนการวิจัยการพัฒนา
รูปแบบ โดยไดแบงออก เปน 2 ขั้นตอน ไดแก 1) การสรางหรือพัฒนารูปแบบ และ 2) การทดสอบความ
เที่ยงตรงของรูปแบบ 
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   วาโร เพ็งสวัสดิ์ (2553) ได้สรุปขั้นตอนการพัฒนารูปแบบไว้วา การพัฒนารูปแบบ
แบงออกเปน 2 ขั้นตอน ไดแก 1) การสรางหรือพัฒนารูปแบบ และ 2) การตรวจสอบความเที่ยงตรงของ 
รูปแบบ ซึ่งแตละข้ันตอนมีรายละเอียดดังนี้  
    ขั้นตอนที่ 1 การสราง หรือพัฒนารูปแบบ ในขั้นตอนนี้ผูวิจัยจะสรางหรือพัฒนา
รูปแบบขึ้นมากอน เปนรูปแบบตามสมมติฐาน (Hypothesis Model) โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและ
ผลการวิจัยที่เก่ียวของ นอกจากนี้ ผูวิจัยอาจจะศึกษารายกรณีหนวยงานที่ด าเนินการในเรื่องนั้นๆ ไดเปนอยาง
ดี ซึ่งผลการศึกษาจะน ามาใชก าหนดองคประกอบหรือตัวแปรตางๆ ภายในรูปแบบ รวมทั้งลักษณะความ
สัมพันธระหวางองคประกอบหรือตัวแปรเหลานั้น หรือล าดับกอนหลังของแตละองคประกอบในรูปแบบ ดังนั้น 
การพัฒนารูปแบบในขั้นตอนนี้จะตอง อาศัยหลักการของเหตุผลเปนรากฐานส าคัญ ซึ่งโดยทั่วไปการศึกษาใน
ขั้นตอนนี้จะมีข้ันตอนยอย ๆ ดังนี้  
    1.1 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพ่ือน าสารสนเทศที่ไดมาวิเคราะห
และสังเคราะห เปนรางกรอบความคิดการวิจัย  
    1.2 การศึกษาจากบริบทจริงในขั้นตอนนี้อาจจะด าเนินการไดหลายวิธีดังนี้  
     1.2.1 การศึกษาสภาพและปญหาการด าเนินการในปจจุบันของหนวยงาน 
โดยศึกษาความคิดเห็นจากบุคคลที่เกี่ยวของ (Stakeholder) ซึ่งวิธีศึกษาอาจจะใชวิธีการสัมภาษณ การ
สอบถาม การส ารวจการ สนทนากลุม เปนตน  
     1.2.2 การศึกษารายกรณี (Case Study) หรือพหุกรณีหนวยงานที่ประสบ
ผลส าเร็จ หรือมีแนวปฏิบัติที่ดีในเรื่องที่ศึกษา เพ่ือน ามาเปนสารสนเทศที่ส าคัญในการพัฒนารูปแบบ 1.2.3 
การศึกษาขอมูลจากผูเชี่ยวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิวิธีศึกษาอาจจะใชวิธีการสัมภาษณการสนทนากลุม (Focus 
Group Discussion) เปนตน 1.3 การจัดท ารูปแบบ ในขั้นตอนนี้ผูวิจัยจะใชสารสนเทศที่ไดในขอ 1.1 และ1.2 
มาวิเคราะหและ สังเคราะหเพ่ือก าหนดเปนกรอบความคิดการวิจัยเพ่ือน ามาจัดท ารูปแบบ 
   อยางไรก็ตามในงานวิจัยบางเรื่องนอกจากจะศึกษาตามขั้นตอนที่กล าวมาแลว ผูวิจัยยัง 
อาจจะศึกษาเพ่ิมเติมโดยใชกระบวนการวิจัยแบบเดลฟาย (Delphi Technique) หรือการสนทนากลุม 
(Focus Group Discussion) ในการพัฒนารูปแบบก็ได  
   ขั้นตอนที่ 2 การทดสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบ ภายหลังที่ไดพัฒนารูปแบบในขั้นตอน
แรกแลว จ าเปนที่จะตองทดสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบดังกลาว เพราะรูปแบบที่พัฒนาขึ้นถึงแมจะพัฒนา
โดยมีรากฐานจากทฤษฎีแนวความคิดรูปแบบของบุคคลอ่ืน และผลการวิจัยที่ผ านมา แตก็เปนเพียงรูปแบบ
ตามสมมติฐาน ซึ่งจ าเปนที่จะตองตรวจสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบวามีความเหมาะสมหรือไม เปนรูปแบบ
ที่มีประสิทธิภาพตามท่ีมุงหวังหรือไม การเก็บรวบรวมขอมูลในสถานการณจริงหรือทดลองใชรูปแบบใน สถาน
การณจริงจะชวยใหทราบอิทธิพลหรือความส าคัญขององคประกอบยอยหรือตัวแปรตางๆ ในรูปแบบ ผูวิจัย
อาจจะปรับปรุงรูปแบบใหม โดยการตัดองคประกอบหรือตัวแปรที่พบวาไมมีอิทธิพลหรือมีความส าคัญนอย 
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ออกจากรูปแบบ ซึ่งจะท าใหไดรูปแบบที่มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น การทดสอบรูปแบบอาจกระท าไดใน 4 
ลักษณะ ดังนี้  
    2.1 การทดสอบรูปแบบดวยการประเมินตามมาตรฐานที่ก าหนด การประเมินที่
พัฒนาโดย The Joint Committee on Standards of Educational Evaluation ภายใตการด าเนินงาน
ของ Stufflebeam และคณะได น าเสนอหลักการประเมินเพ่ือเปนบรรทัดฐานของกิจกรรมการตรวจสอบ
รูปแบบ ประกอบดวยมาตรฐาน 4 ดาน (สุวิมล วองวานิช, 2549: 54–56 อ้างในวาโร เพ็งสวัสดิ์, 2553) ดังนี้  
     2.1.1 มาตรฐานความเปนไปได (Feasibility Standards) เปนการประเมิน
ความเปนไปไดในการน าไปปฏิบัติจริง  
     2.1.2 มาตรฐานดานความเปนประโยชน (Utility Standards) เปนการ
ประเมินการสนองตอบตอความตองการของผูใชรูปแบบ  
     2.1.3 มาตรฐานดานความเหมาะสม (Propriety Standards) เปนการ
ประเมินความเหมาะสมทั้งในดานกฎหมายและศีลธรรมจรรยา  
     2.1.4 มาตรฐานดานความถูกตองครอบคลุม (Accuracy Standards)  
เปนการประเมินความนาเชื่อถือและไดสาระครอบคลุมครบถวนตามความตองการอยางแทจริง  
    2.2 การทดสอบรูปแบบดวยการประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิ การทดสอบรูปแบบใน
บางเรื่องไม่สามารถกระท าไดโดยขอมูลเชิงประจักษดวยการประเมินคาพารามิเตอรของรูปแบบ หรือการ
ด าเนินการทดสอบรูปแบบดวยวิธีการทางสถิติ แตงานวิจัยบางเรื่องนั้นตองการความละเอียดออนมากกวาการ
ไดตัวเลข แลวสรุป ซึ่งไอสเนอร (Eisner, 1976: 192-193 อ้างในวาโร เพ็งสวัสดิ์, 2553) ไดเสนอแนวคิดของ
การทดสอบหรือประเมินรูปแบบโดยใช ผูทรงคุณวุฒิโดยมีแนวคิด ดังนี้  
    2.2.1 การประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิจะเนนการวิเคราะหและวิจารณอยางลึกซึ้ง
เฉพาะในประเด็นที่ถูกพิจารณา ซึ่งไมจ าเปนตองเกี่ยวโยงกับวัตถุประสงคหรือผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการ
ตัดสินใจเสมอไป แตอาจจะผสมผสานกับปจจัยตางๆ ในการพิจารณาเขาดวยกันตามวิจารณญาณของผู
ทรงคุณวุฒิเพ่ือใหได ขอสรุปเกี่ยวกับขอมูลคุณภาพ ประสิทธิภาพและความเหมาะสมของสิ่งที่จะท าการ
ประเมิน 
     2.2.2 รูปแบบการประเมินท่ีเปนความช านาญเฉพาะทาง (Specialization) ในเรื่อง
ที่จะประเมินโดยพัฒนามาจากแบบการวิจารณงานศิลปะ  (Art Criticism) ที่มีความละเอียดออนลึกซึ้ง  และ 
ตองอาศัยผ ูเชี่ยวชาญระดับสูงมาเปนผูวินิจฉัย เนื่องจากเปนการวัดคุณคาที่ไมอาจประเมินดวยเครื่องวัดใดๆ 
และตองใชความรูความสามารถของผูประเมินอยางแทจริง แนวคิดนี้ไดน ามาประยุกตใชในทางการศึกษา
ระดับสูงมากขึ้น ทั้งนี้เพราะเปนองคความรูเฉพาะสาขาผ ูที่ศึกษาเรื่องนั้นจริงๆ จึงจะทราบและเขาใจอยาง 
ลึกซึ้ง ดังนั้นในวงการศึกษาจึงนิยมน ารูปแบบนี้มาใชในเรื่องที่ตองการความลึกซึ้งและความเชี่ยวชาญเฉพาะ 
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     2.2.3 รูปแบบที่ใชตัวบุคคลคือผูทรงคุณวุฒิเปนเครื่องมือในการประเมินโดยให
ความเชื่อถือวาผูทรงคุณวุฒินั้นเที่ยงธรรม และมีดุลพินิจที่ดีทั้งนี้มาตรฐานและเกณฑพิจารณาตางๆ นั้น จะ
เกิดข้ึนจากประสบการณและความช านาญของผูทรงคุณวุฒินั้นเอง 
     2.2.4 รูปแบบที่ยอมใหมีความยืดหยุนในกระบวนการท างานของผูทรงคุณวุฒิตาม
อัธยาศัยและความถนัดของแตละคน นับตั้งแตการก าหนดประเด็นส าคัญที่จะน ามาพิจารณาการบงชี้  ขอมูล
ที่ตองการ การเก็บรวบรวมขอมูล การประมวลผล การวินิจฉัยขอมูล ตลอดจนวิธีการน าเสนอ 
    2.3 การทดสอบรูปแบบโดยการส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรที่เกี่ยวของ มักจะใชกับการ
พัฒนารูปแบบโดยใชเทคนิคเดลฟาย เมื่อผูวิจัยไดพัฒนารูปแบบโดยใชเทคนิคเดลฟายเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว  
ผูวิจัยจะน ารูปแบบที่พัฒนาขึ้นในรอบสุดทายมาจัดท าเปนแบบสอบถามที่มีลักษณะเปนแบบประมาณคา 
(Rating Scale) เพ่ือน าไปส ารวจความคิดเห็นของบุคคลที่เกี่ยวของเก่ียวกับความเหมาะสมและความเปนไปได
ของรูปแบบ 
    2.4 การทดสอบรูปแบบโดยการทดลองใชรูปแบบ การทดสอบรูปแบบโดยการทดลองใช
รูปแบบนี้ผูวิจัยจะน ารูปแบบที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใชจริงกับกลมุเปาหมาย มีการด าเนินการตามกิจกรรมอยาง
ครบถวนผูวิจัยจะน าขอคนพบท่ีไดจากการประเมินไปปรับปรุงรูปแบบตอไป 
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   กระบวนการพัฒนารูปแบบสามารถแสดงเปนแผนภูมไิด ดังนี้ 
 
ขั้นตอน      กิจกรรม     ผลที่ได 
 

1. ขั้นการพัฒนา  
รูปแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ขั้นตรวจสอบ  
ความเที่ยงตรง  
ของรูปแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 1 ขั้นตอนการวิจัยการพัฒนารูปแบบ กรณีที่ 1 รางรูปแบบจากการวิเคราะหเอกสารและการศึกษา 
       จากสภาพจริง 
 

การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วข้องกบัเนื้อหา
และรูปแบบของเรื่องที่ศึกษา 

(ร่าง) กรอบความคิดการวิจัย 

การศึกษาจากสภาพจริง ได้แก่ 1) การศึกษาสภาพ
และปัญหาการด าเนินงานของหน่วยงานหรือ 2) 
การศึกษาความคิดเห็นของผู้ เ ช่ียวชาญ โดยการ 
สัมภาษณ์การสนทนากลุ่มเป็นต้น หรือ 3) การศึกษา
รายกรณี (Case Study) ของหน่วยงานที่ด าเนินการ
ได้ดีในเรื่องที่ศึกษา 

กรอบความคิดการวิจัย 

การพัฒนารูปแบบโดยการวิเคราะห์และสังเคราะห์
ข้อมูล ที่ได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยว
ข้อง และจากการศึกษาจากสภาพจริง 

(ร่าง) รูปแบบ (หรือเรียกว่า 
รูปแบบตามสมมติฐาน) 

ทดสอบความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของ
รูปแบบ ซึ่งสามารถกระท าได ดังนี ้ 
1) การศึกษาความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวของ ซึ่งอาจ 
กระท าไดโ้ดยการสัมภาษณ การสนทนากลุ่ม การ
สอบถาม เป็นต้น  
2) การศึกษาความคิดเห็นของผูเ้ชีย่วชาญ ซึง่อาจจะ
ใช้วธิีการสัมภาษณ การสนทนากลุ่ม เป็นต้น  

3) การน ารูปแบบไปทดลองใช้จริง 

ได้ขอเสนอแนะ ค าแนะน า 

ในการปรับปรุงแก้ไข 

ปรับปรุงและน าเสนอรูปแบบ รูปแบบที่เหมาะสม 
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ขั้นตอน      กิจกรรม     ผลที่ได 
 

1. ขั้นการพัฒนา  
รูปแบบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2. ขั้นตรวจสอบ  
ความเที่ยงตรง  
ของรูปแบบ 
 
 
 

 
 
แผนภูมิที่ 2 ขั้นตอนการวิจัยการพัฒนารูปแบบ กรณีที่ 2 รางรูปแบบโดยใชเทคนิคเดลฟาย 

การศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา
และรูปแบบของเรื่องที่ศึกษา 

(ร่าง) กรอบความคิดการวิจัย 

การศึกษาจากสภาพจริง  ไดแ้ก่ 
1) การศึกษาสภาพและปัญหาการด าเนินงานของ
หน่วยงาน หรือ 
2 การศึกษาความคิดเห็นของผู้ เ ช่ียวชาญ โดยการ
สัมภาษณ การสนทนากลุ่ม เป็นตน หรือ 
3) การศึกษารายกรณี (Case Study) ของหนวยงานที่
ด าเนินการในเรื่องที่ศึกษา 

กรอบความคิดการวิจัย 

พัฒนารูปแบบ... (ตามประเด็นท่ีศึกษา) ... 
โดยใชเทคนิคเดลฟาย (3 รอบ) 

(ร่าง) รูปแบบ (หรือเรียกว่า
รูปแบบตามสมมติฐาน) 

ปรับปรุงและน าเสนอรูปแบบ รูปแบบที่เหมาะสม 

รอบที่ 1 ส่งแบบสอบถามชนิดเลือกตอบเห็นด้วย-ไม่เห็นด้วย พร้อมค าถามปลายเปิดใน
ตอนท้ายของแต่ละตอนเพื่อให้ผูเ้ช่ียวชาญแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ 

รอบที่ 2 สร้างแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ส่งให้ผู้เชี่ยวชาญตอบ 
จากนั้นน ามาวิเคราะห์หาค่า Md (Mean Deviation หรือส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย) และ IQR 
(Interquatile Range หรือ พิสัยระหว่างควอร์ไทล์) 

รอบที่ 3 ส่งแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญตอบ ซ่ึงในรอบนี้จะแสดงค่า Md และ IQR เป็นราย
ข้อทั้งของกลุ่มและค าตอบแต่ละคน เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาค าตอบ 
 
 
นําเสนอรูปแบบ/ตัวบ่งชี้ โดยน าค าตอบรอบที่ 3 มาวิเคราะห์หาค่า Md และ IQR เป็นราย
ข้อ โดยคัดเลือกข้อที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกันสูง (Md ≥3.50, IQR ≤ 1.50 หรือ
ค่าเฉลี่ย ≥ 3.50) 
 

 

วิเคราะหค์วามเหมาะสมตามความคิดเห็นของผูท้ี่เกี่ยวข้อง (ซึ่งเป็นบุคคลไดร้ับ
ผลกระทบจากการน ารูปแบบ/ตัวบ่งช้ีไปใช้) โดยน าแบบสอบถามชนิดมาตราส่วน
ประมาณคา่ 5 ระดับ (ที่สรา้งจากขอ้ความที่ผ่านการคดัเลือกในการท าเดลฟาย
รอบท่ี 3) ไปให้ผู้เกี่ยวของตอบแล้วน าเสนอรูปแบบ/ตัวบ่งช้ีที่มีความเหมาะสม 
(เลือกข้อท่ี Md ≥ 3.50, IQR ≤1.50 หรือ ค่าเฉลี่ย ≥ 3.50) 
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  จากการศึกษารูปแบบและการพัฒนารูปแบบสรุปได้ว่า รูปแบบ หมายถึง โครงสร้าง หรือแบบจ าลอง
สิ่งต่างๆ หรือกรอบความคิดทางดานหลักการ วิธีการด าเนินงาน และเกณฑตางๆ ของระบบ ทั้งที่เป็นรูปธรรม 
และนามธรรม ตั้งแต่รูปแบบง่ายๆ ไปจนถึงสลับซับซ้อน ทีส่ามารถยึดถือเปนแนวทางในการด าเนินงานเพ่ือให
บรรลุตามวัตถุประสงค การก าหนดองคประกอบของรปูแบบวาจะประกอบดวยอะไรจ านวนเทาใดมีโครงสราง
และความสัมพันธกันอยางไร ขึ้นอยูกับปรากฏการณ ปจจัยหรือตัวแปรตางๆ ที่ก าลังศึกษา ซึ่งจะออกแบบ
ตามแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย และหลักการพ้ืนฐานในการก าหนดรูปแบบนั้นๆ เปนหลัก สวนกระบวนการวิจัย
เพ่ือการพัฒนารูปแบบ สามารถสรุปไดเปน 2 ขั้นตอน ไดแก 1) การสรางหรือพัฒนารูปแบบ และ 2) การ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบ 
 

2. แนวคิดการบูรณาการ 
  ค าว่า บูรณาการ ส านักราชบัณฑิตยสถาน (19 กันยายน 2560) ได้ให้ความหมายว่ามี 2 ความหมาย 
ความหมายที่ 1 คือ ท าให้เป็นเนื้อเดียวกันโดยรวมหรือผสมผสานส่วนต่างๆ เข้าด้วยกัน เช่น การสอนภาษา
แบบบูรณาการ หมายถึง การรวมทักษะการพูด ฟัง อ่าน เขียน ไว้ในวิชาเดียวกัน หลักสูตรแบบบูรณาการ
ส าหรับภิกษุสามเณร เป็นหลักสูตรที่รวมหลักสูตรธรรมศึกษา บาลีศึกษา และสามัญศึกษา ให้เป็นหลักสูตร
เดียว 
          ความหมายที่ 2 ของค าว่า บูรณาการ หมายถึง เชื่อมหรือประสานกับสิ่งอ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืน เช่น 
โรงเรียนหลายแห่งบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับศาสตร์สมัยใหม่ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ที่มี
รากฐานจากความเป็นไทยและน าไปสู่การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน 
  อนึ่ง การบูรณาการให้ผลที่มากกว่า การน าผลลัพธ์ที่เกิดจากการด าเนินการโดยองค์ประกอบและภาค
ส่วนต่างๆ (ในกรณีที่ไม่บูรณาการ) มารวมกัน และมากกว่าการด าเนินการในลักษณะเพียงเพ่ือให้มีความ
สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน (Alignment)   
  การน าค า “บูรณาการ” (จุรีวัลย์ ภักดีวุฒิ, 19 กันยายน 2560) ไปใช้นั้นมีหลากหลายลักษณะ ซึ่งก็
แล้วแต่การตีความให้เหมาะสมกับการใช้งาน แต่โดยรวมแล้วมีจุดร่วมกันคือ “การบูรณาการ” เป็นการ
ผสมผสานทรัพยากรที่มีอยู่ น ามาบริหารจัดการร่วมกันเพ่ือให้เกิดการพัฒนา หรือ ท าให้ดีขึ้น  นั่นหมายความ
ว่า การบูรณาการนั้น ไม่มีสูตรส าเร็จรูปตายตัว   แต่ผลที่ได้รับออกมาต้องดีกว่าเดิม   ถ้าผสมผสานทรัพยากร
แล้วแย่กว่าเดิมก็ถือว่าไม่เกิดการบูรณาการ  ในวิชาด้านบริหารจัดการนับได้ว่าเป็นสาขาวิชาของการสร้างศัพท์
บัญญัติที่หลากหลายแขนงหนึ่ง  และมักใช้เป็นภาษาพูดโดยทั่วไป  อาจเป็นเพราะผู้ที่อยู่ในแวดวงนักบริหาร
เป็นบุคคลสาธารณะที่ต้องมีการออกสู่สังคม  ค าพูดที่น ามาใช้เลยมักเป็นที่สนใจ และกลายเป็นประเด็น
สาธารณะ ดังนั้น การเป็นผู้บริหารในลักษณะที่พึงประสงค์ของ CEO (Chief Executive Officer)  หรือ
ผู้บริหารแบบบูรณาการ คือจะต้องสามารถผสมผสานทรัพยากรภายใต้การบริหารงานของตนได้เป็นอย่าง
ดี  อาทิทรัพยากรบุคคล (Human Resources)  ทรัพยากรที่เป็นทุน (Capital) เวลา (Time)  เพ่ือน าพา
องค์กรให้ประสบความส าเร็จตามความมุ่งหวัง (Purpose) และเกิดการพัฒนาในทิศทางที่ดีข้ึน    

http://www.royin.go.th/?knowledges=%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B9%91%E0%B9%99-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%95%E0%B9%90)%20ได้
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  การวางแผน/การจัดท าแผนแบบบูรณาการ ในการจัดท าแผนแบบบูรณาการ เป็นการน าแผนงาน
ต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กันมาเชื่อมโยงกัน ซึ่งสามารถท าได้โดยการสร้างหัวข้อเรื่อง  การด าเนินงานที่มีความ
สอดคล้องกันของแผนเข้าด้วยกัน ผู้จัดท าต้องค านึงสิ่งต่อไปนี้ 
   1. การเลือกหัวเรื่อง จากประเด็นต่างๆ เช่น ประเด็นแนวคิด ประเด็นของเนื้อหา ประเด็น
การด าเนินงาน เมื่อได้แล้วน าจุดประสงค์ของแต่ประเด็นที่ต้องการให้เกิด เข้ามาสร้างเป็นกิจกรรมการ
ด าเนินงานแบบบูรณาการ 
   2. การน าจุดประสงค์ของแผนงานต่างๆ ที่สัมพันธ์กันมาสร้างเป็นกลยุทธและน ามาจัด
กิจกรรมการด าเนินงานแบบบูรณาการ 
  การบูรณาการเพ่ือการพัฒนา อาจแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะที่ส่งผลต่อกัน (ส านักงานบริหาร
ยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย, 2561) ดังนี้ 
   1. การบูรณาการเชิงบริหารจัดการ (Managerial Integration) หมายถึง การบริหารจัดการ
ที่ท าให้ช่องว่าง และความซ้ าซ้อนของการใช้ทรัพยากร ที่มาจากภาคส่วนขององค์ประกอบต่างๆ หมดไป มี
ความเป็นหนึ่งเดียว ท าให้ทรัพยากรที่มีอยู่ถูกน าไปใช้ประโยชน์เพ่ือการบรรลุเป้าหมายผ่านการบูรณาการเชิง
ปฏิบัติการ (Operational Integration) ในลักษณะที่ท าให้การด าเนินการที่มีการเชื่อมโยงในทางปฏิบัติ เป็น
การด าเนินการที่ส่งเสริมซึ่งกันและกัน และสามารถด าเนินการได้อย่างเต็มศักยภาพ 
   2. การบูรณาการเชิงปฏิบัติการ (Operational Integration) หมายถึง การด าเนินการที่มี
การเชื่อมโยงเป็นทีม/ภาคีเครือข่ายทั้งแนวราบ/แนวดิ่ง (Matrix Team/Links/Networks) โดยไม่มีช่องว่าง 
ไม่มีความซ้ าซ้อน ตลอดจนมีการเชื่อมและยึดโยงกับประชาชนอย่างเป็นระบบ ทั้งในระดับ รายบุคคล
ครอบครัว ชุมชน ส่งผลให้เกิดการบูรณาการระหว่างการดูแลและให้บริการทางสุขภาพ การดูแลและให้บริการ
ทางสังคม การลดภาวะคุกคามและความเสี่ยงทางสุขภาพและสุขภาวะ ตลอดจนกิจกรรมสร้างและส่งเสริม
สุขภาพและสุขภาวะต่างๆ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การให้การดูแลและให้บริการร่ วมกันเป็นทีมและเป็นภาคี
เครือข่ายของวิชาชีพต่างๆ เป็นการให้การดูแลและให้บริการร่วมกับจิตอาสา อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิก
ในชุมชน และสมาชิกในครอบครัว บนพ้ืนฐานของการให้ความส าคัญกับคุณค่าและศักยภาพของรายบุคคลใน
บริบทของครอบครัว คุณค่าและศักยภาพของครอบครัวในบริบทของชุมชน 
  ประโยชน์ของการบูรณาการ 
   1. เป็นการน าแนวคิดหรือการด าเนินงานแขนงต่างๆ เชื่อมโยงกันภายใต้แผนงานเดียวกัน 
   2. ช่วยให้เกิดการรวมทรัพยากร ในการด าเนินงาน เช่น บุคลากร งบประมาณ ก่อให้เกิดการ
ด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 
   3. ช่วยให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในลักษณะองค์รวม 
   4. เป็นแนวทางท่ีช่วยให้ได้ท างานร่วมกัน หรือประสานงานร่วมกันอย่างมีความสุข 
   5. ส่งเสริม สนับสนุนให้ได้คิดวิธีการหรือน าเทคนิคใหม่ๆ มาใช้ 
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3. พัฒนาการเด็กปฐมวัย 
  3.1 ความหมายของพัฒนาการ 
  ค าว่า พัฒนาการ เป็นศัพท์ที่มีการใช้แพร่หลายมาก ทั้งด้านการศึกษา การบริหารวิทยาศาสตร์ และ
สุขภาพ การนิยามค าจึงค่อนข้างมีลักษณะสากลที่มีความหมายในทางบวก แม้ว่าจะมีรายละเอียดที่แตกต่าง
กันบ้าง มีผู้ให้ความหมายของพัฒนาการ (Development) ในลักษณะต่างๆ ดังนี้ 
  คาร์เตอร์ วีกูด (Good, Cartor V. 1997) ให้ความหมายของพัฒนาการว่า หมายถึง การเปลี่ยนแปลง
ทางโครงสร้างการท างาน การจัดระเบียบส่วนต่างๆของร่างกาย ซึ่งท าให้มีการเพ่ิมพูนทางด้านขนาดความ
แตกต่าง ความสลับซับซ้อน การผสมกลมกลืน ขีดความสามารถ ประสิทธิภาพหรือก่อให้เกิดความเพ่ิมพูน
ศักยภาพสูงสุด ทั้งนี้รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่มีความคงทนถาวร อันเนื่องมาจากการเรียนรู้ที่ยาวนาน ซึ่งอาจ
เป็นการเรียนรู้ที่มีจุดมุ่งหมาย หรือเกิดขึ้นตามเหตุการณ์ ก็ได้ 
  เครก เจ เกรซ (Craig, Grace J. 1996.) ได้อธิบายความหมายของพัฒนาการว่า เป็นการปลี่ยนแปลง
ในโครงสร้าง ความคิดหรือพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งเกิดขึ้นจากอิทธิพลของชีววิทยาและสิ่งแวดล้อม มักมีการ
เปลี่ยนแปลงในทางก้าวหน้า และมากข้ึน 
 อัจฉรา สุขารมณ์ (2539) ได้อธิบายความหมายของพัฒนาการเชิงจิตวิทยา หมายถึง การเปลี่ยนแปลง
ลักษณะของบุคคลทั้งในโครงร่าง (Structure) และแบบแผน (Pattern) ของร่างกาย และพฤติกรรมที่
แสดงออกพัฒนาการของมนุษย์ตั้งแต่แรกเกิดจนเป็นผู้ใหญ่จะเกิดขึ้นไปเรื่อยๆ เป็นขั้นๆ และเป็นแบบ ที่
สอดคล้องกันใน 3 ด้าน ได้แก่ พัฒนาการทางด้านร่างกาย (Physical Development) พัฒนาการทางด้าน
สังคม (Social Development) และพัฒนาการทางสติปัญญา (Intelligence Development)  
  อีกความหมายหนึ่งของพัฒนาการ หมายถึง การเติบโตขึ้น (Development as Growth) เช่น การ
เติบโตของไข่ท่ีถูกผสมแล้วเพียงเซลล์เดียวกลายเป็นทารกที่มีขนาดโตขึ้น ทั้งในด้านความยาวและน้ าหนักและ
สามารถท าหน้าที่ต่างๆ ได้ เช่น หายใจ กลืน ร้อง ฯลฯ 
  และอีกความหมายหนึ่งของพัฒนาการ คือ การเปลี่ยนแปลงโดยล าดับ (Development as 
Orderly Progression) ซึ่งเริ่มตั้งแต่ในครรภ์ที่อวัยวะต่างๆ เจริญเติบโตมาจากเซลล์เล็กๆ พัฒนาการด้าน
กล้ามเนื้อใหญ่ เริ่มจากเด็กยกหัว ชันคอ พลิกคว่ า-หงาย จนในที่สุดเด็กได้วิ่งได้คล่องเป็นต้น พัฒนาการด้าน
อ่ืนๆ ก็เช่นกัน 
  โดยสรุป พัฒนาการ เป็นการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ของร่างกายจากลักษณะทั่วไปหรือง่ายๆ 
ไปสู่ลักษณะเฉพาะที่มีความซับซ้อนมากขึ้น เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในขนาดและการท าหน้าที่ และ 
พัฒนาการก็เป็นการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างของระบบต่างๆ ของร่างกายอย่างมีทิศทาง มีระเบียบ แบบ  
แผนสืบเนื่องกัน รวมทั้งด้านอารมณ์ สังคม สติปัญญา เป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านคุณภาพ เกิดความ  
เพ่ิมพูนทักษะ และความสามารถใหม่ๆ อันเนื่องจากการเรียนรู้ที่มีจุดมุ่งหมาย หรือเกิดขึ้นจากประสบการณ์
ของบุคคล และประสบการณ์ของเด็กนั้น ย่อมมาจากสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัว โดยเฉพาะจาก บิดา มารดา ซึ่ง
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เป็นสิ่งแวดล้อมแรกที่ส าคัญที่สุดที่จะสร้างประสบการณ์ให้แก่เด็ก นับตั้งแต่แรกเกิดเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อัน
เป็นประโยชน์ต่อพัฒนาการที่ดีและเหมาะสมต่อไป  
  3.2 พัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็กวัยแรกเกิด - 5 ปี 
   หลักของพัฒนาการตามทฤษฎีพัฒนาการของกีเซลล์ (Gesell Arnold, 1995) กีเซลล์ 
(Gesell) กล่าวถึงทฤษฎีพัฒนาการโดยสรุปว่า ความสามารถของเด็กมีเป็นระยะและขั้นตอน แต่ละช่วงอายุมี
ความหมายและมีความส าคัญแก่ชีวิต เพราะเป็นรากฐานของบุคคลเมื่อเป็นผู้ใหญ่พฤติกรรมของบุคคลจะมี
อิทธิพลมาจากสภาพความพร้อมทางร่างกาย ได้แก่ กล้ามเนื้อ ต่อมกระดูก และประสาทต่างๆ สิ่งแวดล้อม
เป็นเพียงส่วนประกอบของการเปลี่ยนแปลง และกีเซลล์ได้แบ่งพัฒนาการเด็กออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 
    1) พฤติกรรมด้านการเคลื่อนไหว (Motor Behavior) เป็นความสามารถของร่างกายในด้าน
ความเคลื่อนไหว เป็นเครื่องชี้ถึงวุฒิภาวะ ซึ่งประกอบด้วย Gross Motor และ Fine Motor ซึ่งพิจารณาจาก
การทรงตัวของศีรษะ การชันคอได้ การนั่ง การก าหยิบสิ่งของ ซึ่งพฤติกรรมนี้ เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงการ
เจริญเติบโตของระบบประสาทส่วนกลาง 
                   2) พฤติกรรมด้านการปรับตัว (Adaptive Behavior) เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความสามารถในการ
ประสานงาน  ระหว่างระบบการเคลื่อนไหวกับระบบความรู้สึก (Motor Sensory Co-ordination) เช่น การ
ประสานงานระหว่างตากับมือของเด็กในการใช้มือ (Co-ordination of Eyes and Hands is Reaching and 
Manipulation)  
  3) พฤติกรรมทางด้านการสื่อภาษา (Language Behavior) เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงขั้นการเจริญ
ของอวัยวะที่เกี่ยวกับการเปล่งเสียงและสมองส่วนที่ควบคุมการพูด นอกจากนั้น พฤติกรรมทางด้านการสื่อ
ภาษายังบอกถึงความสามารถในการแสดงออกซึ่งความต้องการของเด็ก โดยศึกษาจากความสามารถของเด็ก
ในการแสดงออกถึงความเข้าใจ และ ความสามารถในการเปล่งเสียงจนกว่าเด็กจะพูดได้ รวมทั้งการเข้าใจเสียง 
ค าพูดตลอดจน ท่าทาง อากัปกิริยา (Body Language of Gesture) ด้วย ทั้งนี้เป็นที่เข้าใจกันแล้วว่า อวัยวะ
รับเสียงจะต้องปกต ิ
   4) พฤติกรรมทางด้านนิสัยส่วนตัวและสังคม (Personal-Social Behavior) หมายถึง 
ความสามารถในการปรับตัวภายใต้อิทธิพลของภาวะแวดล้อมและสภาพแห่งความเป็นจริง  เป็นการปรับตัว
ระหว่างบุคคลกับบุคคล เป็นการปรับตัวระหว่างบุคคลกับกลุ่มโดยขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมประเพณีของภาวะ
แวดล้อมที่เด็กด ารงชีวิตอยู่ และความสามารถของเด็กในการเรียนรู้เพ่ือที่จะปรับตัว  ต้องอาศัยปัจจัยการ
เจริญเติบโตในตัวเด็กเอง (Intrinsic Growth Factor) คือ ขั้นการเจริญของสมอง และระบบการเคลื่อนไหว
(Neuro-Motor Maturity) ซึ่งจะท าให้เด็กแต่ละคนมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้ต่างกัน 
  พัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็กวัย 0-5 ปี (ทิพวรรณ หรรษคุณาชัย, 2556) เด็กปฐมวัย อายุ 
แรกเกิด-5 ปี มีพัฒนาการในแต่ละด้าน ดังนี้ 
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          1) พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อและการเคลื่อนไหว 
     พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อ หมายถึง การเคลื่อนไหว และการทรงท่า แบ่งเป็น
พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่และการเคลื่อนไหว การพัฒนาด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและการแก้ปัญหา ซึ่ง
การพัฒนาด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ได้แก่ การเคลื่อนไหวของแขนและขา ส่วนการพัฒนาด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก
และการแก้ปัญหา หมายถึงการเคลื่อนไหวของมือและนิ้วมือ มนุษย์เริ่มมีพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อตั้งแต่อยู่ใน
ครรภ์มารดาและมีการปรับเปลี่ยนได้ตลอดชีวิต 
      หลักการของพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ของทารกประกอบด้วย 
     1. การเคลื่อนไหวที่ควบคุมได้จะปรากฏเมื่อ Primitive Reflex ลดลงหรือหายไป 
เช่นเด็กแต่ละคนจะมีล าดับขั้นตอนของพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่เหมือนกัน แต่อาจมีอัตราเ ร็วช้าของ
การเกิดพัฒนาการแต่ละด้านต่างกัน เช่นเด็กทุกคนต้องนั่งได้ก่อนยืน และยืนได้ก่อนเดิน โดยเด็กบางคน
สามารถเดินได้เม่ืออายุ 9 เดือน ในขณะที่เด็กบางคนเดินได้เมื่ออายุ 15 เดือน การพิจารณาว่าเด็กมีพัฒนาการ
ปกติหรือไม่ ควรมุ่งไปที่ล าดับขั้นของกระบวนการซึ่งน าไปสู่การมีพัฒนาการในด้านนั้นๆ ด้วย 
     2. ทิศทางพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ทั้งความแข็งแรงและความตึงตัวของ
กล้ามเนื้อ มีทิศทางจากศีรษะไปเท้า (Cephalo – Caudal Direction) ได้แก่ จากศีรษะไปไหล่ ล าตัว สะโพก 
และจากส่วนกลางไปส่วนปลายของล าตัว (Proximo – Distal Direction) ได้แก่จากไหล่ไปแขนและมือ เช่น
เด็กจะชันคอได้ก่อนแล้วจึงคว่ า ลุกนั่ง ยืนและเดิน เด็ก 3–4 เดือน จะเอ้ือมหยิบของโดยเคลื่อนไหวที่หัวไหล่ 
แทนที่จะเคลื่อนไหวที่มือ เมื่อเด็กอายุ 9–10 เดือน จึงสามารถใช้ปลายนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้หยิบของได้ 
     3. ในการเคลื่อนไหวที่ควบคุมได้นั้นต้องมีการลดลงของ Primitive Reflex 
ร่วมกับการเกิดปฏิกิริยาเพ่ือการทรงท่า (Postural Reaction/Protective Response) เช่น เมื่อ 
Asymmetrical Tonic Neck Reflex ลดลง จะท าให้เด็กสามารถเอ้ือมมือผ่านแนวกลางล าตัวได้ การลดลง
ของ Asymmetrical Tonic Neck Reflex และ Tonic Labyrinthine Reflex ร่วมกับการเกิด Upper 
Extremity Protective Extension จะช่วยให้เด็กนั่งได้ ดังนั้นเด็กที่ยังมี Primitive Reflex อย่างชัดเจนเมื่อ
อายุ 6 เดือนไปแล้ว จะไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ตามปกติ 
           2) พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและการแก้ปัญหา 
     กล้ามเนื้อมัดเล็กหรือกล้ามเนื้อบริเวณมือและนิ้วมือ มีพัฒนาการในทิศทางจาก
ล าตัวไปสู่ส่วนปลาย คือเริ่มจากไหล่ แขน ไปสู่มือและนิ้วมือ โดยสรุปพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและการ
แก้ปัญหาในการท ากิจกรรมต่างๆ วัยทารก การหยิบจับของทารกในช่วงแรกต้องยกแขนตั้งแต่ระดับไหล่ เมื่อ
พัฒนาการก้าวหน้าขึ้น ทารกจึงสามารถใช้เฉพาะนิ้วชี้ และนิ้วหัวแม่มือหยิบจับของชิ้นเล็กได้ การแบมือ 
(Unfisting Hands) เป็นพัฒนาการที่ส าคัญที่เป็นจุดเริ่มต้น ของการหยิบจับสิ่งของเมื่อ Palmar Grasp 
Reflex หายไปที่อายุ 3–4 เดือน เด็กจะเริ่มแบมือ เหยียดนิ้วออก และจับสิ่งของโดยตั้งใจได้ พร้อมกันนี้การ
ลดลงของ Asymmetrical Tonic Neck Reflex Tonic Labyrinthine Reflex และ Moro Reflex จะท าให้
มีการเคลื่อนไหวของมือมากขึ้น เห็นได้จากเด็กอายุ 3-4 เดือน จะเอามือมาอยู่ตรงกลาง ขยับนิ้วมือของตนเอง 
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เอามือเข้าปากจับสิ่งของได้ อย่างไรก็ตามเด็กที่อายุน้อยกว่า 6 เดือน Corpus Callosum ยังไม่พัฒนา ท าให้
เด็กไม่สามารถเคลื่อนไหวแขนผ่านแนวกลางล าตัวได้ จึงยังไม่มีการเปลี่ยนมือถือของหลังจากอายุ 6 เดือน เด็ก
สามารถเอ้ือมคว้าของมือเดียวได้ในทุกทิศทาง เมื่ออายุ 9 -10 เดือน เด็กควรหยิบจับสิ่งของด้วยนิ้วชี้และ
นิ้วหัวแม่มือ (Pincer Grasp) ได้ และบังคบัการจับและปล่อยวัตถุได้ดี เมื่ออายุ 12 เดือน ความสามารถในการ
ควบคุมการถือและปล่อยวัตถุในมือได้เร็ว จะเป็นตัวบ่งชี้ที่ดี ถึงวุฒิภาวะของการจับของ 
           3) พัฒนาการทางภาษา 
     ภาษาเป็นองค์ประกอบส าคัญที่ใช้ในการสื่อสาร พัฒนาการทางภาษามีการพัฒนา
มากขึ้นเรื่อยๆ นับตั้งแต่วัยทารก ความสามารถในการใช้ภาษาสื่อสารเป็นสิ่งส าคัญ และเป็นปัจจัยหนึ่งที่ใช้
ท านายความสามารถทางสติปัญญาในอนาคตของเด็กได้ ภาษาแบ่งเป็น 2 ส่วนหลักได้แก่ การรับรู้หรือเข้าใจ
ภาษา (Receptive Language) หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจภาษาที่ผู้อ่ืนสื่อสารด้วย และการสื่อสาร
ภาษา (Expressive Language) หมายถึง ความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารกับผู้อื่น 
      พัฒนาการทางภาษาในวัยทารก  
     เด็กสามารถเรียนรู้ผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เลี้ยงดูและสิ่งแวดล้อม โดยการมอง 
ฟัง และรับสัมผัส เด็กชอบฟังเสียงมารดา หรือผู้เลี้ยงดูหลักมากกว่าคนแปลกหน้า เด็กเริ่มส่งเสียงสื่อสารได้
ตั้งแต่อายุ 2-3 เดือน ซึ่งเป็นการส่งเสียงในล าคอหรือเรียกว่า (Cooing) และพัฒนาต่อโดยการส่งเสียงโต้ตอบ
เมื่อมีผู้พูดด้วย ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของการสื่อสารโต้ตอบกับผู้อ่ืน เมื่อเด็กอายุ 6 เดือน จะส่งเสียงโดยใช้
อวัยวะในปากเพ่ือท าให้เกิดเสียงพยัญชนะ (Babbling) มากขึ้น เมื่อเด็กอายุ 9-12 เดือน จะส่งเสียงหลายเสียง
ทั้งเสียงสูงต่ าและยาวมากขึ้น ซึ่งฟังดูคล้ายจะเป็นประโยคแต่ไม่มีความหมาย ซึ่งเรียกว่า jargon และหลังจาก
มี Jargon ประมาณ 4-5 เดือน เด็กจะเริ่มพูดเป็นค าเดี่ยวที่มีความหมายค าแรกได้ ในด้านความเข้าใจภาษา
เด็กอายุ 6 เดือน จะรู้จักชื่อของตัวเองและตอบสนองโดยการหยุดฟัง มองหาที่มาของเสียงเรียก เด็กอายุ 9 
เดือน จะมีความเข้าใจภาษาเพ่ิมมากขึ้น โดยเด็กสามารถเชื่อมโยงค าพูดกับท่าทาง เช่น โบกมือบ๊ายบาย เมื่อ
ได้ยินค าว่า “บ๊ายบาย” เมื่ออายุ 1 ปี เด็กสามารถเข้าใจความหมายของค า เช่น ชี้ไปที่ลูกบอลได้เมื่อพูดค าว่า 
“บอล” เป็นต้น การชี้ (Pointing) ไปยังวัตถุที่เด็กสนใจเป็นการสื่อสารอย่างหนึ่ง ที่มีความส าคัญและจะเริ่ม
พบได้ในเด็กอายุ 9-12 เดือน การชี้เป็นภาษากายอย่างหนึ่งที่พบได้ก่อนการพูด เรียกชื่อสิ่งของ (Naming) 
พัฒนาการของการชี้จะซับซ้อนมากขึ้น โดยเมื่อเด็กอายุ 12-14 เดือนจะชี้ไปยังสิ่งที่ตนเองสนใจเพ่ือบอกความ
ต้องการ และดึงความสนใจของผู้เลี้ยงดูไปยังสิ่งนั้น ด้วยการมองหน้าผู้เลี้ยงดูร่วมกับการชี้ ซึ่งเรียกการชี้
ลักษณะนี้ว่า (Protoimerative Pointing) เมื่อเด็กอายุ 14-16 เดือน เด็กจะชี้ไปยังสิ่งที่ตนเองสนใจ และชี้
ชวนให้ผู้เลี้ยงดูสนใจตาม ด้วยการมองสลับไปมาระหว่างผู้เลี้ยงดูและสิ่งที่สนใจ ซึ่งเรียกว่า Protodeclarative 
Pointing 
      พัฒนาการทางภาษาในเด็กวัย 1-2 ป ี
     เด็กอายุ 12 เดือนจะเริ่มพูดค าเดี่ยวที่มีความหมาย ค าแรกนอกเหนือจากการ
เรียกพ่อและแม่ได้ จ านวนค าศัพท์จะพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไปในช่วงแรกคือประมาณ 5 -10 ค าต่อเดือน 



25 
 

ต่อมาในช่วงอายุ 18-24 เดือน ค าที่มีความหมายจะเพ่ิมจ านวนอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะพบหลังจากที่เด็กมีการ
พัฒนาค าที่มีความหมายอย่างน้อย 35-50 ค า จึงจะเพ่ิมจ านวนค าประมาณ 4-5 ค าต่อวัน เมื่อเด็กอายุ 24 
เดือนเด็กจะพูดค าที่มีความหมายได้ 100-200 ค า และเริ่มพูดค าที่มี 2 พยางค์ได้ ในด้านความเข้าใจภาษา
ในช่วงอายุ 12-18 เดือน เด็กสามารถเข้าใจค าสั่งง่ายๆ ในชีวิตประจ าวันเช่น หยิบขวดนม ใส่รองเท้า ช่วงอายุ 
18-24 เดือนเด็กจะชี้บอกอวัยวะในร่างกายได้หลายส่วน เมื่อเด็กอายุ 24 เดือน จะสามารถเข้าใจค าสั่งสอง
ขั้นตอนได้ เช่นหยิบผ้ามาเช็ดน้ าที่หกให้แม่ ไปเอาบอลมาให้พ่อ 
      พัฒนาการทางภาษาในเด็กวัยก่อนเรียน 
     วัยนี้พัฒนาการทางภาษามีความซับซ้อนมากขึ้น เด็กจะมีความเข้าใจทางภาษาที่
ผู้ใหญ่พูดส่วนใหญ่ได้เมื่ออายุประมาณ 3 ปี เด็กจะเริ่มรู้จักสี เข้าใจประโยคค าถาม อะไร ที่ไหน เด็กรู้จัก
ค านามเป็นส่วนใหญ่ วัยนี้เด็กจะเริ่มพูดและเข้าใจค ากิริยา ค าคุณศัพท์ จ านวนเปรียบเทียบเช่น ขนาด เป็นต้น 
เมื่ออายุ 3 ปี เด็กสามารถพูดให้ผู้อ่ืนที่ไม่คุ้นเคยกับเด็กเข้าใจได้ประมาณร้อยละ 75 การสื่อสารในวัยนี้อาจยัง
ไม่คล่อง (Fluent) เท่าใดนัก พบการพูดซ้ าค าได้บ่อยเช่น “หนูจะเอา เอา เอาของเล่น” การพูดซ้ าค าจะค่อยๆ 
หายไปเมื่อเด็กอายุประมาณ 4-5 ปี เมื่อเด็กอายุ 3-4 ปี ความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารในสังคม 
(Pragmatic Language) จะเริ่มพัฒนามากขึ้น เด็กจะสามารถเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นหรือที่เคยได้ยินมาให้ผู้อ่ืน
ฟัง โดยเริ่มจากเรื่องสั้นๆ และยาวขึ้นเรื่อยๆ เป็นล าดับขั้นตอนต่อเนื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจเกือบทั้งหมดที่อายุ
ประมาณ 4 ปี และสามารถพูดสื่อสารกับผู้อื่นทั้งเรื่องที่คุ้นเคยและไม่คุ้นเคยได้หลายเรื่อง 
           4) พัฒนาการด้านอารมณ์และสังคม 
     ปฏิสัมพันธ์ที่เกิดข้ึนอย่างแรกในทารกคือการเกิดสายสัมพันธ์ระหว่างผู้เลี้ยงดูและ
ทารก (Bonding) เป็นความรู้สึกผูกพันที่ผู้เลี้ยงดูมีต่อทารก ต่อมาทารกจะมีพัฒนาการด้านสังคมโดยเริ่มจาก
การยิ้มให้เมื่อมีคนพูดคุยด้วยหรือยิ้มให้ จากนั้นทารกจะยิ้มให้ผู้เลี้ยงดูเพียง เมื่อเห็นผู้เลี้ยงดูยิ้มให้เท่านั้น เมื่อ
อายุ 4  เดือนทารกจะส่งเสียงโต้ตอบกลับไปมากับผู้อ่ืนได้ เมื่ออายุ 5 เดือน จะจ าผู้เลี้ยงดูได้จากการมองเห็น
และเกิดความผูกพันกับผู้เลี้ยง (Attachment) ความผูกพันที่ทารกมีต่อผู้เลี้ยงดูเมื่ออายุ 6 เดือน ทารกจะ
สามารถแยกคนคุ้นเคยและคนแปลกหน้าได้ ซึ่งเด็กวัยนี้จะมี Stranger Anxiety และในช่วงปลายขวบปีแรก 
การมีความสนใจร่วมกับผู้อ่ืน (Joint Attention) เป็นทักษะทางสังคมที่ส าคัญที่ควรเกิดขึ้นในช่วงวัยนี้ 
พัฒนาการทางด้านอารมณ์จะเกิดควบคู่ไปกับพัฒนาการด้านสังคม ตั้งแต่แรกเกิดทารกสามารถแสดงอารมณ์
ได้ 3 ชนิดคือ โกรธ กลัว และดีใจ ไม่ว่าจะเป็นทารกที่มีสติปัญญาปกติหรือไม่ ซึ่งหลังจากนั้นสติปัญญาจะมี
บทบาทต่อพัฒนาการด้านอารมณ์ของเด็กต่อไปเมื่ออายุ 15 เดือน ทารกเริ่มแสดงความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืนและ
เริ่มปิดบังอารมณ์ท่ีแท้จริงตามมารยาททางสังคมได้เมื่ออายุประมาณ 2 ปี การเล่นเป็นสิ่งส าคัญต่อพัฒนาการ
ด้านอารมณ์และสังคมของเด็ก ทารกเริ่มเล่นโดยการคว้า เขย่า เคาะ หรือเอาของเล่นเข้าปาก (Sensory-
Motor Play) เมื่ออายุประมาณ 4 เดือน และเริ่มเล่นตามหน้าที่ใช้งานของ ของเล่น (Functional Play) เช่น 
เอารถมาไถแล่นไปมาโดยไม่น ามาเคาะเมื่ออายุ 13 เดือน เมื่ออายุ 16 -18 เดือนเด็กจะเริ่มมีการเล่นสมมุติ
อย่างง่าย โดยการใช้ของเล่นที่จ าลองจากของใช้จริง เช่นป้อนข้าวตุ๊กตาด้วยช้อนของเล่น เมื่ออายุ 18 -20 
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เดือน จะเริ่มเล่นสมมุติได้อย่างซับซ้อนมากขึ้น โดยใช้วัตถุที่ไม่เหมือนของจริงมาสมมุติแทนของต่างๆ เช่น  
บล๊อกไม้เป็นเครื่องบิน เมื่อเด็กอายุ 2 ปี จะสามารถนั่งเล่นข้างๆ เพ่ือนได้ (Parallel Play) โดยต่างคนต่างเล่น 
ซ่ึงเด็กกลุ่มอาการออทิสตกิมักไม่สามารถเลน่สมมุติได้ก่อนอายุ 2 ป ีเด็กอายุ 3 ปีจะเล่นร่วมกันในสถานการณ์
เดียวกัน (Associative Play) แต่ไม่ได้เป็นการเล่นที่ร่วมมือกันท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Cooperative Play) อย่าง
แท้จริง เช่น เด็กอายุ 3 ปีอาจเล่นท าอาหารด้วยกันโดยมีการแบ่งปันอุปกรณ์การเล่น เช่น ช้อนส้อม จาน ชาม 
แต่ต่างคนต่างก็ท าอาหารที่ตนเองต้องการ โดยไม่มีความเกี่ยวข้องกันในขณะที่เด็กอายุ 4 ปี ที่สามารถเล่น
แบบร่วมมือกันได้แล้ว จะสามารถเล่นท าอาหารโดยช่วยกันท าอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งโดยแบ่งหน้าที่กันท า 
เด็กวัย 3 ปีเล่นสมมุติได้ แต่ยังแยกเรื่องจริงกับจินตนาการไม่ได้ จึงยังมีความกลัวสิ่งสมมุติอยู่ เมื่ออายุ 4 ปี 
เด็กจะแยกเรื่องจริงกับจินตนาการได้มากขึ้น จึงท าให้การเล่นสมมุติมีความซับซ้อนมากขึ้น และเริ่มมีการ
หยอกเพ่ือนระหว่างการเล่นด้วย เมื่ออายุ 5 ปี เด็กจะเรียนรู้ทักษะทางสังคมแบบผู้ใหญ่มากขึ้น เช่นรู้จักขอ
โทษเมื่อกระท าผิด เด็กวัยนี้สามารถรู้เพศของตนเองรวมทั้งแยกความแตกต่างของบทบาทและลักษณะของ
เพศหญิง และเพศชาย โดยมีความสอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่นได้ เช่น เพศหญิง มีความอ่อนโยน นุ่มนวล 
สุภาพ เพศชาย มีความเข้มแข็ง กล้าหาญ ชอบสิ่งท้าทาย เด็กจะเริ่มเข้าใจว่าเพศเป็นสิ่งที่ติดตัวถาวร ซึ่งไม่มี
การเปลี่ยนแปลงตามรูปแบบการแต่งกาย เช่นเมื่อเปลี่ยนจากการสวมกางเกงเป็นกระโปรงก็ไม่ได้ท าให้เพศ
เปลี่ยนแปลงได้ 
  ความรู้ด้านพัฒนาการเด็กเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญยิ่งในการดูแลเด็ก การศึกษาพัฒนาการในเด็ก
ที่ปกติย่อมเป็นประโยชน์ เพ่ือว่าเมื่อพบพัฒนาการที่เบี่ยงเบนจากปกติ ก็สามารถจะตรวจพบได้อย่างรวดเร็ว
และให้ความช่วยเหลือเด็กได้  
  3.3 การวัดพัฒนาการเด็ก  
   นักพัฒนาเด็ก (นิตยา คชภักดี, 2540) ได้ศึกษาค้นคว้าวิธีวัดพัฒนาการเด็กวัยต่างๆ เพ่ือเป็น
ประโยชน์ในการติดตามเฝ้าระวัง แก้ไขปัญหา ตลอดจนใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก แบบวัด
พัฒนาการอาจแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ดังนี้ 
   1. แบบคัดกรองพัฒนาการ ซึ่งเป็นแบบวัดอย่างง่ายๆ ที่ใช้ในคลินิกทั่วไป หรือใช้
ประเมินเด็กจ านวนมากไม่ใช่การวินิจฉัยแต่คัดกรองเพ่ือการส่งต่อและวินิจฉัยผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเด็กทั่วไป
สามารถน าไปใช้ได้ 
   2. แบบวัดเพ่ือการวินิจฉัยโรคหรือปัญหาเด็กเป็นรายๆ ไป เป็นแบบวัดที่มีความ
ละเอียดสูง และจ าเป็นต้องด าเนินการโดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ 
  3.4 การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
   การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย และกรม
สุขภาพจิต ได้ก าหนดแนวทางการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย บรรจุเป็นคู่มือด าเนินการ และเป็นค าแนะน า
ในสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก ดังนี้ 
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   3.4.1 การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 5 ด้าน ตามคู่มือเฝ้าระวังและ 
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Developmental Surveillance and Promotion Manual; DSPM) 
 

 

  
 
   โดยท าการตรวจประเมินและส่งเสริมพัฒนาการ 5 ด้าน จ านวน 116 ข้อ คือ   
         ด้านที่ 1 การพัฒนาด้านการเคลื่อนไหว (Gross motor: GM) 
         ด้านที่ 2 การพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา (Fine Motor: FM) 
         ด้านที่ 3 การพัฒนาการด้านการเข้าใจภาษา (Receptive Language: RL) 
         ด้านที่ 4 การพัฒนาการด้านการใช้ภาษา (Expressive Language: EL) 
         ด้านที่ 5 พัฒนาการด้านการช่วยเหลือตนเองและสังคม (Personal and Social: PS) 
  คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย หรือคู่มือ DSPM (สมัย ศิริทองถาวร, 2561) 
แบ่งเป็น 2 ส่วน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
    ส่วนที่ 1 การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Surveillance) มี ทั้งหมด 
15 ช่วงอายุ มีจ านวนข้อประเมิน 78 ข้อโดยส่วนใหญ่มีข้อประเมิน 5 ข้อ ในแต่ละช่วงอายุ หรือด้านละ 1 ข้อ 
ยกเว้นที่ช่วงอายุ 7-8 เดือน ในด้าน GM ที่ช่วงอายุ 37-41 เดือน ในด้าน PS และที่ช่วงอายุ 43-48 เดือน ใน
ด้าน FM มีจ านวน 2 ข้อ เท่าๆ กัน 
    ส่วนที่ 2 การคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Screening) มีทั้งหมด 4 
ช่วง อายุ (9, 18, 30 และ 42 เดือน) จ านวน 38 ข้อ  

 อายุ 9 เดือน มี 8 ข้อแบ่งเป็นด้าน GM FM EL ด้านละ 2 ข้อ ด้าน RL 
และ PS ด้านละ 1 ข้อ  

 อายุ 18 เดือน มี 10 ข้อแบ่งเป็นด้าน GM FM EL RL และ PS ด้านละ 2 
ข้อ เท่าๆ กัน 

รูปภาพที่ 1 คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
(Developmental Surveillance and Promotion Manual; DSPM) 

  การเฝ้าระวังและส่งเสริม
พัฒนาการ เด็ กปฐมวั ย ในขั้ น ต้ น 
กระทรวงสาธารณสุขใช้คู่มือเฝ้าระวัง
และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
(Developmental Surveillance 
and Promotion Manual; DSPM) 
(กระทรวงสาธารณสุข, 2560) เป็น
คู่มือด าเนินงานในเด็กอายุแรกเกิดถึง 
60 เดือน  
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 อายุ 30 เดือน มี 9 ข้อแบ่งเป็นด้าน GM FM RL PS ด้านละ 2 ข้อ และ
ด้าน EL จ านวน 1 ข้อ 

 อายุ 42 เดือน มี 11 ข้อแบ่งเป็นด้าน GM FM EL RL ด้านละ 2 ข้อ เท่าๆ 
กันและด้าน PS จ านวน 3 ข้อ 

   การใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย หรือคู่มือ DSPM (กระทรวง
สาธารณสุข,  2560) ในรายละเอียดของคู่มือประกอบด้วย แผนผังการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยและค าอธิบายการใช้ วิธีการใช้คู่มือตามขั้นตอน ค าแนะน าการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยพ่อ 
แม่ ผู้ปกครอง รายละเอียดคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามช่วงอายุ 15 ช่วงอายุ 116 ข้อ
ส าหรับพ่อแม่ ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กใช้ประเมิน เฝ้าระวังตามทักษะแต่ละข้อตามช่วงอายุเด็กและวิธีฝึก
ทักษะนั้นๆ แบบบันทึกการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามช่วงอายุโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  
และแบบบันทึกการคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามช่วงอายุโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  
   รายละเอียดการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ตามแผนผังการเฝ้าระวังและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ดังรายละเอียดในแผนภูมที่ 3 
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 แผนภูมิที่ 3 ผังการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ตามคู่มือ DSPM 
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  คําอธิบายแผนภูมิ 
   1. คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย หรือคู่มือ DSPM (เล่มขาว) ใช้ส าหรับ
ประเมินพัฒนาการเด็ก ในช่วงอายุน้อยกว่า 2 ปี คือ เด็กที่คลินิกสุขภาพเด็กดี (Well Child Clinic) และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ส่วนช่วงอายุมากกว่า 2 ปี ใช้ส าหรับเด็กที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล ทั้งนี้
เจ้าหน้าทีส่าธารณสุข ที่หน่วยบริการตั้งแต่ปฐมภูมิ (รพ.สต./รพช./รพท./รพศ.) จะประเมินพัฒนาการเด็กด้วย
คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย; DSPM (เล่มขาว) ในช่องวิธีประเมิน  
    • กรณีมีพัฒนาการสมวัย แนะน าให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย 
ตามช่องวิธีฝึกทักษะ ในช่วงอายุต่อไป 
    • กรณีมีพัฒนาการไม่สมวัย (สงสัยล่าช้า) แนะน าให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ฝึกทักษะเด็ก
เรื่องนั้นบ่อยๆ เป็นเวลา 1 เดือน แล้วนัดให้มาพบผู้ประเมิน 
   2. หลังจาก 1 เดือน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่หน่วยบริการตั้งแต่ปฐมภูมิ (รพ.สต ./รพช./
รพท./รพศ.) ประเมินพัฒนาการเด็กซ้ า ด้วยคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย; DSPM (เล่มขาว) 
ในช่องวิธีประเมินโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ของทักษะที่ไม่ผ่าน และทักษะอ่ืนๆ ตามช่วงอายุ 
    • หากเด็กผ่านทักษะที่เคยล่าช้าและทักษะอ่ืนๆ ตามช่วงอายุ แสดงว่ามีพัฒนาการ
สมวัย ให้เฝ้าระวังพัฒนาการตามวัยต่อเนื่องตามปกติ 
    • หากเด็กผ่านทักษะที่เคยล่าช้า แต่พบทักษะอ่ืนมีพัฒนาการไม่สมวัยผู้ประเมิน
แนะน าให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ฝึกพัฒนาเด็กในเรื่องนั้นบ่อยๆ เป็นเวลา 1 เดือนแล้วนัดให้มาพบผู้ประเมิน 
    • หากเด็กยังไม่ผ่านทักษะที่เคยล่าช้า ให้ส่งต่อไปยังหน่วยบริการทุติยภูมิ ที่มีแพทย์ 
หรือกุมารแพทย ์(รพช./รพท./รพศ./รพ.จิตเวช) ที่มีคลินิกกระตุ้นพัฒนาการ 
   3. หน่วยบริการทุติยภูมิ ที่มีแพทย์ หรือกุมารแพทย์ (รพช./รพท./รพศ./รพ.จิตเวช) ที่มี
คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ ใช้คู่มือประเมินเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการ (TEDA4I) โดยบุคลากร
ที่ผ่านการอบรม โดยใช้โปรแกรมกระตุ้นพัฒนาการของสถานบริการเป็นระยะเวลา 3 เดือน 
   4. หลังจาก 3 เดือน สถานบริการที่มีคลินิกกระตุ้นพัฒนาการ ประเมินพัฒนาการซ้ าด้วย
คู่มือประเมินเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการ (TEDA4I) โดยบุคลากรที่ผ่านการอบรม 
     • กรณีเด็กพัฒนาการสมวัย ให้ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย ในระบบปกติ 
     • กรณีเด็กมีพัฒนาการไม่สมวัย หรือมีปัญหาซ้ าซ้อน ส่งต่อหน่วยบริการทุติยภูมิ ที่มี
แพทย์ หรือกุมารแพทย์ (รพช./รพท./รพศ./รพ.จิตเวช) 
   5. ส าหรับเด็กที่มีพัฒนาการไม่สมวัย หน่วยบริการที่มีแพทย์ กุมารแพทย์ หรือหน่วยบริการ
ตาม Service Plan ของแต่ละเขตบริการสุขภาพ ประเมินพัฒนาการด้วยคู่มือประเมินและแก้ไข/ฟ้ืนฟู
พัฒนาการเด็กวัยแรกเกิด – 5 ปี ส าหรับบุคลากรสาธารณสุข (TDSI III) หากยังพบปัญหาอยู่ให้แก้ไขหรือส่ง
ต่อ และหรือ CPG รายโรค ให้การดูแลรักษาแก้ไขตามรายโรคและติดตามเป็นระยะ เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของ
เด็กและครอบครัว 
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  คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย หรือคู่มือ DSPM (สมัย ศิริทองถาวร, 2561) 
เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมในการคัดกรองพัฒนาการเด็กเพ่ือค้นหากลุ่มที่เสี่ยง จะมีพัฒนาการไม่สมวัย (Early 
Detection) เนื่องจากมีค่าความไว (Sensitivity) เท่ากับ 96.04 ซึ่งสูงมากและเพ่ือให้ค าแนะน าส่งเสริม
พัฒนาการโดยเร็ว (Early Intervention) ซึ่งมีครบถ้วนเบ็ดเสร็จในคู่มือ ที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะได้ใช้
แนะน าได้อย่างชัดเจน และพ่อแม่ หรือผู้ดูแลเด็กสามารถฝึกลูกได้โดยตรง รวมทั้งอาสาสมัครสาธารณสุขใช้
ประโยชน์ในการติดตามกระตุ้นครอบครัว ซึ่งการจัดโปรแกรมกระตุ้นพัฒนาการ ในเด็กที่มีโอกาสเสี่ยงต่อ
พัฒนาการล่าช้า หากได้รับการส่งเสริมพัฒนาการอย่างถูกต้องเหมาะสม อาจป้องกันการเกิดพัฒนาการล่าช้า
ได้ การกระตุ้นอาจเป็นการส่งเสริมด้วยการพูดจากมารดาทุกวันหรือได้รับการกระตุ้นจากบิดามารดาตาม
โปรแกรมการกระตุ้นพัฒนาการตามที่ก าหนดไว้ เด็กจะมีพัฒนาการก้าวหน้ากว่าเด็กที่ไม่ได้รับการกระตุ้น
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กแสดงให้เห็นว่า ไม่ว่าเด็กปกติหรือเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าหากได้รับการส่งเสริม
พัฒนาการหรือกระตุ้นพัฒนาการตามศักยภาพของเด็กจากผู้เลี้ยงดูอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องอย่างมีแบบ
แผน เด็กจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้น คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) มีแนวทางการ
ส่งเสริมพัฒนาการให้แก่ผู้ปกครองด้วยซึ่งสิ่งจ าเป็นอย่างหนึ่งคือการสร้างความตระหนักให้แก่ผู้ปกครองต่อ
หน้าที่ในการส่งเสริมพัฒนาการบุตรหลานของตนเองอย่างสม่ าเสมอ โดยที่ผ่านมามักจะพบว่าผู้ปกครองจะให้
ความส าคัญกับการฉีดวัคซีนของบุตรหลานมากกว่าการติดตามประเมินและส่งเสริมพัฒนาการ รวมทั้งยังให้
ความส าคัญต่อการส่งเสริมพัฒนาการเด็กไม่ครบทุกด้าน โดยเฉพาะคนที่อาศัยในเขตชนบท ดังนั้นนอกจาก
บุคลากรทางด้านสาธารณสุขที่ใช้เครื่องมือ DSPM จะท าหน้าที่เป็นเพียงผู้ประเมินพัฒนาการเด็กอย่างเดียว
ไม่ได้ ควรกระตุ้นการรับรู้ของผู้ปกครองให้ความส าคัญกับการเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการบุตรหลานของ
ตนเองอย่างต่อเนื่องด้วย ดังนั้น คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) เป็นเครื่องมือที่ช่วย
ให้พ่อแม่ หรือผู้ดูแลเด็กสามารถใช้ในการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างมีประสิทธิภาพ 
   3.4.2 การเสริมสร้างความผูกพันทางอารมณ์ สําหรับเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี ด้วย “กิน กอด 
เล่น เล่า” (สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2559) 
   ความผูกพันทางอารมณ์ หมายถึง ความผูกพันระหว่างพ่อแม่หรือบุคคลส าคัญที่เป็นส่วนหนึ่ง
ของชีวิตกับลูก เป็นความสัมพันธ์อันลึกซึ้งทางจิตใจ ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนที่เลี้ยงดูลูก ลูกที่พ่อแม่หรือผู้
เลี้ยงดู เลี้ยงดูด้วยความรัก ความเข้าใจ ความเอาใจใส่ และไวต่อสัญญาณที่ลูกแสดงออกมาสามารถตอบสนอง
ได้สอดคล้องกับความต้องการของลูกได้อย่างรวดเร็ว และสม่ าเสมอ มีความใส่ใจในการปกป้องดูแลจะท าให้ลูก
รู้สึกอบอุ่น ปลอดภัย มีความมั่นใจที่จะท าในสิ่งต่างๆ เมื่อมีผู้ดูแลที่ลูกรู้สึกผูกพันอยู่ใกล้ๆ เกิดเป็นความผูกพัน
ทางอารมณ์ ที่เหนียวแน่นระหว่างพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูและลูก 
   ส่วนส าคัญของความผูกพันทางอารมณ์ คือ การสร้างความมั่นใจ และความมั่นคงทาง
อารมณ์เพ่ือให้ลูกมีความรู้สึกมั่นใจ มั่นคง และปลอดภัย ซึ่งจะท าให้ความผูกพันทางอารมณ์ท่ีเกิดข้ึนระหว่าง 
พ่อแม่หรือ ผู้เลี้ยงดูกับลูกค่อยๆ พัฒนาตามล าดับ ลูกจะมีความมั่นใจ และความมั่นคงทางอารมณ์ได้นั้น ลูก
จะต้องได้รับการดูแลอย่างเข้าใจ และทันท่วงที พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูต้องเข้าใจว่าลูกต้องการการดูแลปกป้อง 
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ต้องการคนให้ก าลังใจ หรือต้องการค าชื่นชม เมื่อไหร่ อย่างไร พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูจะต้องท าความเข้าใจ ฝึก
สังเกตความต้องการของลูก และให้การตอบสนอง อย่างเหมาะสม 
   การตอบสนองลูกอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์เป็นสิ่งส าคัญในการสร้างความผูกพันทาง
อารมณ ์เมื่อลูกต้องการออกไปเล่น ไปค้นหา เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ บนโลกใบนี้ พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูควรสนับสนุนให้
ความมั่นใจและเปิดโอกาส ควรปล่อยให้ลูกได้เล่น เมื่อลูกจะเดินออกไปเล่น พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูควรพยักหน้า 
ยิ้มให้เพ่ือสร้างความมั่นใจว่าเขาสามารถเล่นได้ ขณะลูกเล่นให้มองอยู่ใกล้ๆ อย่างห่วงใย พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดู 
ไม่ควรขัดขวางหรือรบกวนการเล่นของลูก ไม่ควรห้ามเมื่อลูกอยากเรียนรู้อยากออกไปเล่น หรือแสดงท่าที
กังวล กลัว ร าคาญกับการที่ลูกจะเล่นหรือทดลองสิ่งใหม่ เมื่อลูกวิ่งกลับมาหาเพราะเหนื่อย หิว กลัว ให้รีบ
ตอบสนองความต้องการนั้นๆ อย่างรวดเร็ว เช่น การอ้าแขนรับ การโอบกอดให้ลูกหายตกใจ ยิ้ม พยักหน้าให้
ก าลังใจ หาน้ าขนมให้กิน หรือพาเข้าไปพัก โดยในช่วงที่ลูก วิ่งกลับมาหาเพ่ือต้องการการดูแลหรือก าลังใจ พ่อ
แม่หรือผู้เลี้ยงดูไม่ควรปล่อยปละละเลย หรือไม่สนใจความต้องการของลูกที่มีในขณะนั้น  ในกรณีที่ลูกแสดง
พฤติกรรมแบบโหยหาต้องการความรักความสนใจ พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูต้องตอบสนองทันที เช่น เมื่อลูกหันมา
มองสบตายิ้มให้ ควรตอบสนองด้วยการยิ้มกลับ ลูบศีรษะ หรือชวนลูกเล่น เมื่อลูกมองหน้าชูแขนขึ้นต้องการ
ให้กอด ควรตอบสนอง โดยการยิ้มรับรู้ แล้วอุ้ม หรือกอดอย่างนุ่มนวล เมื่อลูกมีอาการโยเย เหนื่อย กลัว ควร
ช่วยเหลือหรือตอบสนองด้วยการอุ้ม กอด หรือปลอบโยนด้วยความรู้สึกรัก และทะนุถนอม 
   การสร้างความมั่นใจ และความมั่นคงทางอารมณ์ให้กับลูกนั้น สามารถท าได้ด้วยการเพ่ิม
ความไวในการตอบสนองความต้องการของลูกได้อย่างทันที โดยเฉพาะในขวบปีแรก และตอบสนองอย่าง
ถูกต้องนั่นคือพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูต้องรู้จัก และรู้ใจลูกเป็นอย่างดี รู้ว่าเมื่อไหร่ควรตอบสนองอย่างไร เมื่อไหร่ 
ที่จะปล่อยหรือจะห้ามลูก ดังนั้นพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูต้องเป็นบุคคลที่ช่างสังเกตอารมณ์ พฤติกรรมการ
แสดงออกของลูก สิ่งที่ชอบหรือไม่ชอบ เพ่ือให้มีความเข้าใจในความต้องการ และธรรมชาติของลูก  ซึ่งจะมี
ลักษณะเฉพาะแตกต่างกันไปในเด็กแต่ละคน การฝึกสังเกต และแปลอารมณ์ของลูก เริ่มต้นโดยการฝึกสังเกต
สีหน้าท่าทางของลูก เมื่อพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูเข้าใจ และตอบสนองได้อย่างถูกต้อง ลูกจะตอบสนองในทางที่ดี 
เช่น ยิ้ม หัวเราะ สงบนิ่ง หยุดร้องไห้ พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูควรจดจ าการแสดงออกเหล่านั้นให้แม่นย า เพ่ือให้
ตอบสนองความต้องการของลูกได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 
   เด็กสามารถมีความผูกพันได้กับหลากหลายบุคคล แต่ลูกจะพัฒนาความผูกพันให้เหนียวแน่น
ได้กับบุคคลเพียงคนเดียว และบุคคลนั้นคือคนที่ลูกใช้เวลาอยู่ด้วยมากที่สุด รู้จักและเข้าใจลูกมากที่สุด 
ซึ่งพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูสามารถพัฒนาความผูกพันนี้ได้อย่างง่ายๆ ดังนี้ 

o พยายามสังเกตพฤติกรรม ท่าทาง การแสดงออกต่างๆ จากลูกว่า ต้องการสื่อสาร
อะไรกับพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดู และพยายามแปลการแสดงออกนั้นให้ได้ โดยเฉพาะลูก
เล็กๆ ที่ยังพูดไม่ได้ต้องอาศัย การสังเกตสีหน้า ท่าทาง จดจ าท่าทางเหล่านั้น แล้ว
ตอบสนองทันที อย่างถูกต้องและสม่ าเสมอ 
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o เล่นกับลูกโดยให้เด็กเป็นผู้เลือก และน าเล่น โดยที่พ่อแม่ไม่ขัดจังหวะ อย่างน้อย 15 
นาทีต่อวัน ให้แสดงออกถึงความสนุกสนาน มีความสุขที่ได้เล่นกับลูก เช่น หัวเราะ 
สัมผัส กอดหอมแก้ม น้ าเสียง สีหน้า เพ่ือสื่อให้เห็นถึงความสุขที่ได้เล่นกับเขา 

o ก าหนดช่วงเวลาในการท ากิจวัตรประจ าวันของลูกให้เป็นปกติ สม่ าเสมอในแต่ละวัน 
เช่น กินเป็นเวลา นอนเป็นเวลา เล่นเป็นเวลา การท ากิจวัตรอย่างสม่ าเสมอจะท าให้
ลูกรู้สึกม่ันคง รู้สึกมีคนดูแล และเกิดความเป็นระเบียบในการท ากิจวัตรประจ าวัน 

o การสื่อสารด้วยภาษาท่าทาง ในเด็กเล็กเป็นสิ่งส าคัญ เช่น การมอง การสบตาลูก
ขณะอาบน้ า การกอด การยิ้มให้ การอุ้มเดิน เพ่ือแสดงถึงความรัก ท าให้ลูกรู้สึก
ได้รับความอบอุ่นจากพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดู แม้จะยังไม่เข้าใจภาษาพูดของผู้ใหญ่ก็ตาม 

o การสัมผัส การกอด การอุ้ม เป็นการให้ความอบอุ่นทางใจ โดยเฉพาะเวลาลูกร้องไห้ 
การอุ้มเป็นการช่วยจัดการอารมณ์ของลูกได้ดี ท าให้ลูกรู้สึกปลอดภัย และสงบลงได้ 

o ในเด็กวัยเตาะแตะ (1 – 3 ปี) ควรให้อิสระในการเล่น การออกส ารวจ ค้นหา และ
ทดลองท าสิ่งใหม่ๆ โดยพ่อแม่ต้องอยู่ใกล้ๆ เนื่องจากยังต้องการก าลังใจ เพ่ือยืนยัน
ว่าการกระท านั้นสามารถกระท าได้ ปลอดภัย และมั่นใจในการกระท า ท าให้เด็ก
กล้าที่จะทดลองท าสิ่งใหม่ได้ด้วยตนเอง 

o ในช่วง 6 เดือนแรก ไม่ควรเปลี่ยนคนเลี้ยงบ่อย หรือมีคนเลี้ยงหลายคน ควรมีคน
เลี้ยงหลักเพียงคนเดียว 

o เด็กควรมีความผูกพันทางอารมณ์แนบแน่นลึกซึ้งต่อเนื่องยาวนานกับผู้ใหญ่อย่าง
น้อย 1 คนในครอบครัว เพ่ือให้พัฒนาการด้านความผูกพันของเด็กด าเนินไปเป็น
ปกติ และนี่คือพ้ืนฐานจ าเป็นอย่างยิ่งของพัฒนาการทุกๆ ด้านต่อไป 

   สิ่งต่างๆ ที่กล่าวมานี้ ถือเป็นการเสริมสร้างความผูกพันทางอารมณ์ขั้นพ้ืนฐานให้เด็ก เพ่ือให้
เด็กมีสัมพันธภาพที่ดีกับพ่อแม่ และพัฒนาต่อไปเป็นความผูกพันทางอารมณ์ที่มั่นคง สรุปผลที่จะเกิดขึ้นกับลูก
เมื่อเสริมสร้างความผูกพันธ์ทางอารมณ์ด้วยกิน กอด เล่น เล่า ดังรายละเอียดในตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 ผลที่จะเกิดข้ึนกับลูกเมื่อเสริมสร้างความผูกพันทางอารมณ์ด้วยกิน กอด เล่น เล่า 
 

กิจกรรม วิธีเสริมสร้างความผูกพันธ์ทางอารมณ์ ผลที่เกิดกับลูก 
กิน อิ่มท้อง อบอุ่น
ใจ 

• ให้ลูกกินอาหารในบรรยากาศที่อบอุ่น 
พร้อมหน้า 
• พ่อแม่ลูกควรมีช่วงเวลาดีๆ ในการพูดคุย
สร้างสัมพันธภาพที่ดี 
• ลดการบังคับ ดุ เพ่ือให้ลูกกินอาหารตาม 
ที่พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูต้องการ ซึ่งเป็นการ
ท าลายสัมพันธภาพที่ดี 

• ลูกรู้สึกเป็นคนส าคัญ มีเวลากับพ่อแม่
หรือผู้เลี้ยงดู 
• ลูกรู้สึกพ่อแม่ให้ความส าคัญกับความ 
รู้ สึ ก ขอ ง ลู กม า กก ว่ า ป ริ ม าณ ห รื อ
สารอาหาร 
• ลูกรู้จักรับผิดชอบตนเอง ลูกมีพัฒนา 
การด้านการกินอาหารสมวัยช่วยลด
พฤติกรรมต่อต้านการกิน 

กอด หอมให้ สัมผัส
รัก 

• พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูแสดงออกถึงความรัก 
ความผูกพันกับลูกผ่านการสัมผัสได้ใน
หลายลักษณะ เช่น การกอด หอม โอบอุ้ม 
โดยให้มีความเหมาะสมตามวัยของลูก 

• ลูกรู้สึกเป็นที่รัก 
• ลูกเป็นเด็กที่แสดงความรักต่อผู้อ่ืนเป็น
และแสดงความรู้สึกของตนเองกับผู้อ่ืน
อย่างเหมาะสม 
• ลูกจัดการ และควบคุมอารมณ์ของ 
ตนเองได้ดี 

เล่น เสริมสายใยรัก • มีช่วงเวลาที่ได้เล่นสนุกร่วมกันระหว่าง
พ่อแม่หรือผู้ เลี้ ยงดูกับลูก ซึ่ งส่ง เสริม
สัมพันธภาพที่ด ี
• พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูได้สังเกตความชอบ
พัฒนาการของลูก เรียนรู้และรู้จักนิสัยใจ
คอของลูก ผ่านช่วงเวลาของการเล่น
ด้วยกัน 

• ลูกเป็นเด็กที่เล่นเป็น มีความมั่นใจใน
ตนเอง กล้าส ารวจ กล้าทดลองท าสิ่ง
ใหม่ๆ 
• ลูกมีทักษะสังคมที่ดี เรียนรู้การเล่นกับ
ผู้ อ่ืน จากพ่อแม่หรือผู้ เลี้ยงดู ท าให้มี
ทักษะทางสังคม และมีการปรับตัวที่ดี 
• ลูกสนุกสนานกับการเรียนรู้ ซึ่งช่วย
ส่งเสริมให้มีพัฒนาการที่ดี 

ฟูมฟัก เล่า เคล้า
นิทาน 

• พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูพูดคุย เล่านิทานอ่าน
นิทานกับลูกอย่างสม่ าเสมอ 
• ลูกรู้สึกอบอุ่นเมื่อได้นั่งบนตัก หรือนอน
ฟังนิทานที่พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูเล่า 
• การเล่านิทาน/การอ่านนิทาน มีการสอด 
แทรกค าพูดที่สื่อถึงความรัก ความผูกพัน
ของพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูที่มีต่อลูก 

• ลูกมีนิสัยรักการอ่าน รักการเรียนรู้ 
โดยไม่ต้องบังคับ 
• ลูกรักการอ่าน ซึ่งช่วยส่งเสริม 
พัฒนาการด้านภาษา และช่วยให้ 
ลูกมีจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ 
ที่กว้างไกล 

 



35 
 

   กิน (กิน อ่ิมท้อง อบอุ่นใจ)  

   การกินของเด็กวัยแรกเกิด – 5 ปี แต่ละคน ได้รับอิทธิพลอย่างมากจากครอบครัว จากการที่
พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูคอยจัดมื้ออาหารที่สม่ าเสมอ ตรงเวลา สอนพฤติกรรมการกินที่ดี บรรยากาศในการกินที่
เต็มเปี่ยมไปด้วยความรัก พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูเคยสงสัยหรือไม่ว่า ท าไมอาหารที่ท่านได้กินสมัยยังเด็กถึงมี
รสชาติที่อร่อย ประทับใจไม่รู้ลืม แม้ว่าคนอ่ืนๆ จะว่าไม่อร่อย แต่ท่านยังยืนยันว่าอาหารที่ปรุงโดยแม่ช่าง
อร่อยล้ า นั่นเพราะอาหารทุกๆ ค าที่ท่านได้กิน ท าให้ท่านรู้สึกได้ถึงความรัก ความเอาใจใส่ ความตั้งใจปรุง
อาหารจากรสมือของแม่ ที่ตั้งใจเตรียมของโปรดให้กับทุกคนในบ้าน ซึ่งท าให้กินแล้วอ่ิมท้อง และอ่ิมไปถึงใจ 
ก่อให้เกิดความรู้สึกอบอุ่น มั่นคงในสายสัมพันธ์ของครอบครัว 
   การกินอาหารเป็นเรื่องที่ไม่สามารถบังคับกันได้ แม้แต่เด็กเล็กๆ เองยังสามารถรับรู้
ความรู้สึกหิว ความรู้สึกอ่ิมของตนเอง พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูต้องเคารพการตัดสินใจของลูกว่าลูกอ่ิมและไม่     
ก้าวก่าย หรือบังคับ ให้ลูกต้องกินตามปริมาณท่ีพ่อแม่ก าหนด 
   การที่พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูมุ่งเน้นเฉพาะชนิด ปริมาณอาหารที่ลูกควรจะได้ มารยาทบนโต๊ะ
อาหาร และความสะอาด อาจท าให้พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูมองข้ามสัญญาณบางอย่างจากลูกละเลยที่จะเข้าใจ
อารมณ์ และความรู้สึกของลูก อาจน ามาสู่ความขัดแย้งในระหว่างมื้ออาหารท าให้เด็กมีปัญหากินยาก เลือก
อาหาร บางครั้งส่งผลต่อความคิดริเริ่ม ขัดขวางความอยากช่วยเหลือตนเอง หรือหากเกิดอย่างต่อเนื่อง จะ
ส่งผลต่อความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูและลูกและส่งผลต่อความผูกพันทางอารมณ์ในที่สุด 
   หลักการที่ส าคัญ คือ ครอบครัวควรมีเวลากินอาหารร่วมกันอย่างน้อยวันละ 1 มื้อ พ่อแม่
หรือผู้เลี้ยงดูควรสังเกตพฤติกรรม อารมณ์ ปฏิกิริยาต่างๆ ของลูกขณะกินอาหาร และตอบสนองด้วยท่าที ที่
เข้าใจ ระมัดระวังสาเหตุที่ท าให้พ่อแม่ หรือผู้เลี้ยงดูมีอารมณ์หงุดหงิดใส่ลูกในมื้ออาหาร พยายามสร้าง
บรรยากาศการกินที่ดี ใส่ใจความรู้สึกของลูกเป็นส าคัญ อย่าให้ความสนใจเรื่องอ่ืน และช่วยให้ลูกได้ช่วยเหลือ
ตนเองตามวัย 

   กอด (กอด หอมให้ สัมผัสรัก)  

   กอด (สัมผัส) ในที่นี้หมายถึงการแสดงออกถึงความรักของพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูอาจเป็นการ
สัมผัสอ่อนโยน การลูบ การจับ การโอบอุ้ม การกอด การหอมแก้ม หอมหน้าผากหรือตามเนื้อตัว การมองหน้า
สบตา การดูแล เอาใจใส่ การสังเกตอารมณ์และการตอบสนองความต้องการต่างๆ ของเด็กแต่ละช่วงวัยอย่าง
พอเหมาะ และสม่ าเสมอ 
   เมื่อการเสริมสร้างความผูกพันทางอารมณ์ของลูกต่อพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูด าเนินไปอย่างมั่นคง
จะส่งผลให้ลูกมีอารมณ์ที่ดี ร่าเริง ยิ้มแย้มแจ่มใส รู้สึกว่าโลกนี้ปลอดภัยและเกิดความไว้วางใจต่อผู้อ่ืน ลูกจะ
รับรู้ว่าตนเองเป็นที่รัก มีคุณค่าพอที่จะได้รับความรัก ความรู้สึกเหล่านี้มีความหมายต่อการมีชีวิต ส่งผลให้ลูก
รู้จักการให้ รู้จักแบ่งปัน รักคนอ่ืนเป็น และเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน เติบโตเป็นบุคคลที่มองโลกในแง่ดี รู้จักให้อภัย 
ซึ่งจะเป็นรากฐานของการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของการอยู่ร่วมกันในสังคม ช่วยป้องกันปัญหาพฤติกรรม
เกเร ก้าวร้าวได้ ในอนาคต 
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   การตอบสนองเมื่อลูกร้องไห้ เมื่อลูกร้องไห้อาจเป็นสัญญาณในการบอกความต้องการได้ เช่น 
การหิว การไม่สบายตัว เครียด อึดอัด เปียก หรือการเรียกร้องความสนใจ ซึ่งการร้องไห้เป็นปกติในเด็ก 
เนื่องจากยังไม่สามารถพูดหรือบอกความต้องการนั้นได้ อีกทั้งเขายังต้องการคนช่วยปลอบใจ คนที่ท าให้รู้สึก
สบายใจ ช่วยท าให้อารมณ์ไม่ดีนั้นหายไป ซึ่งการที่ พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูอยู่ข้างๆ เมื่อลูกร้องไห้ เป็นการท าให้ลูก
เรียนรู้และเข้าใจได้ว่าเมื่อลูกมีปัญหา ลูกมีคนเข้าใจ และ “เขาไม่ได้อยู่เพียงล าพัง” 
   วิธีการปฏิบัติเมื่อลูกร้องไห้ 
    1. ใช้วิธีการอุ้ม กอด หรือสัมผัส ในท่าปกติ แล้วท าการตบหลังหรือลูบหลังลูกเบาๆ 
แล้วปลอบด้วยน้ าเสียงอ่อนนุ่ม 
    2. ใช้เสียงอ่อนโยนที่สุด จะโดยการปลอบ อย่าตะโกน ตะคอก วิ่งแรงๆ ขณะเข้าไป
อุ้มเพราะลูกอาจเกิดอาการตกใจ และร้องหนักเข้าไปอีก 
    3. ให้พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูรีบเข้าไปดูแลเมื่อลูกร้องไห้ ไม่ควรให้คนอ่ืนที่แปลกหน้า
เป็นคนปลอบเพราะลูกจะตกใจ และไม่ฟัง 
    4. ในลูกทีม่ีอาการโคลิก แนะน าให้ปรับเปลี่ยนสิ่งเร้า เช่น แสง การแสดงออก เสียง 
สัมผัส ให้อ่อนโยนแล้วลูกจะหยุดร้องเอง 
    5. พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูต้องใจเย็น อดทน เพราะบางครั้งการเข้าไปปลอบจะไม่เกิดผล
ทันที ให้ลองหลากหลายวิธีไปเรื่อยๆ 
    6. ให้พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูควรตั้งสติและควบคุมอารมณ์ตนเองให้มั่นคง เพราะ
บางครั้งพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูอาจเกิดอารมณ์หงุดหงิด เครียดเมื่อลูกร้องเป็นเวลานานๆ 
    7. ถ้าลูกร้องไห้จากการที่ไม่ได้สิ่งที่ต้องการ พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูควรแสดงความเข้าใจ
ว่าลูกผิดหวังเสียใจ ที่ไม่ได้สิ่งที่ต้องการ ควรปล่อยให้ลูกได้ร้องไห้เพ่ือเป็นการแสดงออกทางอารมณ์ แต่ไม่ควร
ใจอ่อนยอมตามใจหรือเปลี่ยนใจยอมท าตามสิ่งที่ลูกต้องการ ควรยืนยันกับลูกด้วยท่าทีที่หนักแน่น 

   เล่น (เล่น ... เสริมสายใยรัก)  

   การเล่นเป็นการกระท าเพ่ือความสนุกหรือผ่อนคลายอารมณ์ การเล่นของลูกมีรูปแบบการ
เล่นที่หลากหลาย เป็นการส่งเสริมพัฒนาการ อีกท้ังเป็นการเสริมสร้างความผูกพันทางอารมณ์ระหว่างเด็กและ
พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดู การเล่นสามารถเริ่มได้ตั้งแต่ลูกวัยแรกเกิดจากการมอง การสัมผัส การใช้เสียง การใช้
ท่าทาง เพ่ือให้ลูกมีพัฒนาการสมวัย และมีความรู้สึกมั่นใจที่จะสามารถก้าวไปสู่โลกกว้างได้อย่างเหมาะสม 
การที่พ่อแม่ผู้เลี้ยงดูมีบทบาทในการเล่นร่วมกับเด็ก และคอยให้ก าลังใจใกล้ๆ นั้น  จะช่วยให้ลูกรู้สึกอบอุ่น 
และปลอดภัย ในระหว่างการท ากิจวัตรประจ าวันต่างๆ พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดู  สามารถสอดแทรกกิจกรรมการ
เล่นให้กับลูกได้ เพื่อให้ลูกเกิดความร่วมมือ และอยากท าอีก เช่น การเรียงจานสีในขณะเตรียมอาหาร การเล่น
บทบาทสมมติในขณะอาบน้ า เป็นต้น สิ่งที่สามารถท าให้ลูกจดจ าพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูได้มากที่สุดนั้น คือ เสียง
และกิจกรรมที่ลูกท าร่วมกับพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดู ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความรัก ความเอาใจใส่จากพ่อแม่หรือ
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ผู้เลี้ยงดูได้เป็นอย่างดีเมื่อลูกได้รับความรัก ความอบอุ่นมากเพียงพอ ลูกจะรู้สึกเป็นที่รัก มีคุณค่า รู้สึก
ปลอดภัย และก้าวสู่โลกกว้างได้อย่างมั่นใจ 

   เล่า (ฟูมฟัก เล่า ... เคล้านิทาน) 

   การอ่านนิทานให้มากกว่าความสนุก แต่การอ่านนิทานยังสามารถเสริมสร้างความผูกพันทาง
อารมณ์ และพัฒนาจิตใจของเด็กได้อีกด้วย เพราะระหว่างการเล่านิทานนั้นจะมีการพูดคุยกันระหว่างพ่อแม่
หรือผู้เลี้ยงดูกับลูก มีการมองหน้า สบตา มีการใช้เวลาร่วมกัน มีการเรียนรู้ซึ่งกันและกันมีอารมณ์สนุกสนาน
ร่วมกัน และเป็นช่วงเวลาที่ พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูได้ถ่ายทอดความรัก ผ่านการเล่าผ่านการสัมผัสในระหว่างเล่า
นิทานซึ่งลูกได้นั่งอยู่บนตัก หรือนั่งในอ้อมกอดของพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูท าให้ลูกรู้สึกอบอุ่น มั่นคง และปลอดภัย  
   นอกเหนือจากการเล่านิทานแล้ว การสื่อสารพูดคุยกันในชีวิตประจ าาวันถือว่าเป็นสิ่งส าคัญที่
จะท าให้พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูและลูกรับรู้ได้ว่ามีความรู้สึกต่อกันอย่างไร ซึ่งการส่งเสริมความผูกพันทางอารมณ์
นั้นส่วนหนึ่งมาจากการสื่อสารพูดคุยกันในชีวิตประจ าวัน เป็นการถ่ายทอดความรู้สึกที่มีต่อกันที่จะท าให้เด็ก
เกิดความรู้สึกใกล้ชิดกัน ไว้วางใจ รู้สึกปลอดภัยพร้อมที่จะออกไปใช้ชีวิตเรียนรู้โลกภายนอกได้ในช่วงวัยต่อไป 
นอกจากนี้การสนทนาพูดคุยกับเด็กเป็นอีกทางหนึ่งจะท าให้พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูสามารถตรวจสอบความ
ผิดปกติของพัฒนาการการใช้ภาษา และการพูดของลูกได้อีกด้วย   
   ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กได้เพ่ิมกิจกรรมการดูแลเด็กอีก 2 กิจกรรมคือ นอน เฝ้าระวัง
ฟัน ตามแนวทางการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการลูกรักเติบโตอย่างมีคุณภาพ
ด้วยกิจกรรม “กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน” (ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 
2559ก) 

   นอน  
   การนอนหลับเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นส าหรับเด็กปฐมวัย การนอนหลับที่เพียงพอและ
เหมาะสม มีผลต่อการหลั่ง Growth Hormone ที่ช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโต เพ่ิมส่วนสูง และซ่อมแซมส่วนที่
สึกหรอของร่างกาย  
   ระยะเวลาการนอนหลับ ตามกลุ่มวัย ดังนี้ 

 วัยแรกเกิด (แรกคลอดถึง 3 เดือน) ควรนอน 14-17 ชั่วโมง  
 วัยทารก (4 เดือน–1 ปี) ควรนอน 12-15 ชั่วโมง  
 วัยเตาะแตะ (1–2 ปี) ควรนอน 11–14 ชั่วโมง  
 วัยก่อนเรียน (3–5 ปี) ควรนอน 10–13 ชั่วโมง 

   ทารกแรกเกิด จนถึง 3-4 เดือน จะมีการนอนและตื่น เป็นวงจร ทุก 3 ชั่วโมง จากการตื่นมา
กินนมแม่ เป็นระยะ ช่วงนี้ยังจ าเป็นที่จะให้นมแม่ ตามความต้องการของเด็กก่อน และอุ้มเรอหลังกินนม 
   เมื่อทารกอายุมากขึ้น ประมาณ 3-4 เดือน จะมีรอบการนอนที่นานขึ้น รวมถึงการตื่นที่นาน
ขึ้นด้วยโดยจะตื่นตอนกลางคืน ประมาณ 1-3 ครั้ง และนอนตอนกลางวัน ประมาณ 2-3 รอบ วัยนี้ จะเริ่มฝึก
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การนอนได้ โดยการจัดที่นอนลูก ให้เป็นสัดส่วน แยกจากพ่อแม่ โดยระวังความปลอดภัย ด้านการตกเบาะ 
หรือเตียง จัดบรรยากาศให้มืด ไม่มีแสง และเสียงรบกวน อาจเปิดเพลงบรรเลงเบาๆ 
   เมื่อลูกร้องไห้ หรือตื่นนอนตอนกลางคืน อย่าเพ่ิงกล่อม หรือให้นมลูก ให้ดูแลความปลอดภัย
ก่อนว่าไม่มีภาวะตกเตียง หรือจัดการเรื่องเปียกชื้นให้เรียบร้อยก่อน หลังจากนั้นให้กล่อมลูกบนที่นอน  โดยไม่
อุ้มลูกข้ึน ด้วยวิธีการลูบตัวและลูบหัว พร้อมกับพูดกระซิบกับลูกว่า “นอนนะคนดี นอน นะลูก” และไม่พูดคุย
กันเอง หรือท าเสียงรบกวนอ่ืนๆ จนกว่าลูกจะหลับเอง เด็กบางคน อาจจะร้องไห้เสียงดังมาก และร้องนาน 
หากกล่อมแล้วไม่ดีขึ้น ให้ออกนอกห้องสัก 2-3 นาที แล้วกลับไปกล่อมแบบเดิมใหม่ ช่วงเริ่มต้น เด็กที่นอน
ยากบางคน อาจร้องไห้ถึง 30 นาที จนเหงื่อออกชุ่มตัว และจะดีขึ้นหลังจากฝึก 1-2 สัปดาห์ พ่อและแม่ต้อง
อดทน และผลัดเปลี่ยนกันกล่อมหากไม่ไหว การกล่อมโดยพ่อ หรือบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่แม่ อาจกล่อมให้ลูกนอนได้
เร็วกว่าแม ่
   การให้นมตลอดคืน ทันทีที่ลูกร้อง จะท าให้เด็กกล่อมตัวเองไม่ได้ และท าให้กระเพาะอาหาร
ท างานในเวลาที่ควรพักผ่อน และท าให้ลูกนอนหลับไม่เพียงพอ เกิดผลเสียต่อสุขภาพลูก นอกจากนี้ยังท าให้
เสี่ยงต่อการเกิดฟันผุได้ 
   การนอนควรจัดเตียง หรือเบาะ ที่เด็กนอน ให้มีความปลอดภัย เช่น ติดผนัง ไม่มีช่องว่างให้
เด็กไปติด หรือตกลงไปได้ เป็นต้น 

   เฝ้าดูฟัน 

   วัย 0-6 เดือน ฟันยังไม่ขึ้น ใช้ผ้าสะอาดชุบน้ าต้มสุกท่ีเย็นแล้วเช็ดเหงือก กระพุ้งแก้ม ลิ้น วัน
ละ 2 ครั้ง 
   วัย 7-11 เดือน แปรงฟันให้ลูกตั้งแต่ซี่แรกด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์แตะปลายขนแปรงพอ
ชื้น ถูไปมาสั้นๆ ในแนวขวางใช้ผ้าสะอาดเช็ดฟองออก ท าทุกวัน เช้า-ก่อนนอนหลังแปรงฟัน ใช้หลอด
พลาสติกเล็กๆ ขูดบนตัวฟันต้องไม่มีคราบจุลินทรีย์ติดออกมา 
   วัย 1-2 ปี มีฟันกรามน้ านมขึ้น อย่าลืมแปรงฟันกรามน้ านมด้านใน ถ้าพบฟันเริ่มผุเป็นรอย
ขาวขุ่น รีบพาไปพบทันตแพทย์ก่อนฟันผุลุกลาม 
   วัย 2-3 ปี เริ่มฝึกให้ลูกแปรงฟันเองโดยพ่อแม่แปรงซ้ าให้ 
   วัย 3-5 ปี แปรงฟันวันละ 2 ครั้ง  โดยพ่อแม่แปรงซ้ าให้จนถึงอายุ 7-8 ปี  เปิดริมฝีปากลูก 
ตรวจดูฟันทุกวัน อ้าปากกว้าง ดูฟันล่างก้มหน้าลง ดูฟันบนเงยหน้าขึ้น 
  
4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 กรรณิการ์ มณีวรรณ และศรีวรรณ ทาวงศ์มา (2548 : 63-64) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของพ่ีเลี้ยงเด็ก
และครอบครัวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย กรณีศึกษาศูนย์สาธิตพัฒนาเด็กเล็ก สรุปผลการศึกษาเฉพาะใน
ประเด็นที่เก่ียวกับการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ดังนี้ 
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  1. พ่ีเลี้ยงเด็กได้จัดท าแผนการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และแผนปรับพฤติกรรมรายบุคคล 
โดยก่อนด าเนินการ พ่ีเลี้ยงเด็กประเมินและแบ่งความรับผิดชอบพ่ีเลี้ยงเด็กเป็นรายบุคคลต่อช่วงอายุ 0 -1 ปี/
2-3 ปี/3-4 ปี หลังจากประเมินแล้วท าแผนการศึกษาการส่งเสริมพัฒนาการและแผนการปรับพฤติกรรม
รายบุคคล โดยส่งเสริมพัฒนาการ 5 ด้าน คือ พัฒนาด้านการเคลื่อนไหว พัฒนาการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก และ
สติปัญญา พัฒนาการด้านความเข้าใจภาษา พัฒนาการด้านการใช้ภาษา พัฒนาการการช่วยเหลือตนเองและ
สังคม จากนั้นเมื่อส่งเสริมพัฒนาการข้อไหนและด้านไหนผ่าน ให้พ่ีเลี้ยงเด็กส่งแผนการส่งเสริมพัฒนาการอีก
ครั้งหนึ่ง แล้วกระตุ้นพัฒนาการในครั้งต่อไป ใช้ระยะเวลากระตุ้นตั้งแต่ สิงหาคม – ธันวาคม 2547 และส่ง
ข่าวสารถึงผู้ปกครองทุกสัปดาห์ ซึ่งมีกิจกรรมเกี่ยวกับการกระตุ้นพัฒนาการทุกด้าน ยกตัวอย่างกิจกรรมคือ 
เกมส์หรือการละเล่นพ้ืนบ้าน เรียนรู้เรื่องรูปทรง สี ขนาด ความสูงต่ า การปั้นดินน้ ามัน การระบายสี การเล่า
นิทาน การฝึกสมาธิความจ า และการออกก าลังกาย ซึ่งแต่ละอาทิตย์จะมีกิจกรรมเสนอแนะทางบ้าน เพ่ือให้
ผู้ปกครองช่วยกระตุ้นหรือส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่บ้าน 
  2. ผลการส่งเสริมพัฒนาการหลังด าเนินการ พบว่า เด็กปฐมวัยส่วนใหญ่พัฒนาการสมวัย 
และบางคนมีความสามารถเกินอายุจริง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เพียเจต์ (Piaget) ที่กล่าวถึงพัฒนาการ
เป็นการผสมผสานระหว่างวุฒิภาวะและการสะสมการเรียนรู้ที่ได้จากประสบการณ์กับสิ่งแวดล้อม 
  3. ผลการส่งเสริมความฉลาดด้านอารมณ์โดยใช้นิทาน พบว่า ส่วนใหญ่หลังด าเนินการด้าน
การรู้จักอารมณ์ ด้านมีน้ าใจ รู้ว่าอะไรถูก อะไรผิด ความกระตือรือล้น สนใจใฝ่รู้  การปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลง กล้าพูดกล้าแสดงออก มีความพอใจ และสนุกสนานร่าเริง สูงกว่าก่อนด าเนินการทุกด้าน และ
เมื่อเปรียบเทียบโดยใช้ Paired t-test พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัยหลังด าเนินการสูงกว่า
ก่อนด าเนินการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 ญาณิศา บุญพิมพ (2552) ได้ท าการศึกษาการสงเสริมพัฒนาการทางดานกลามเนื้อเล็กของเด็ก
ปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมประกอบอาหารประเภทขนมไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความแตกตางและการ
เปลี่ยนแปลง พัฒนาการดานกลามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยโดยรวมและแยกรายดาน กอนการจัดกิจกรรมและ
ระหวางการจัดกิจกรรมประกอบอาหารประเภทขนมไทย ในเด็กปฐมวัย ชาย–หญิงอายุระหวาง 3–4 ป
จ านวน 5 คน ระยะเวลาในการทดลอง 8 สัปดาหจ านวน 24 ครั้ง วันละ 50 นาที ผลการวิจัยพบวา พัฒนา
การดานกลามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยสัปดาหกอนการทดลอง และตลอดชวงการทดลองสัปดาหที่ 1 – 8 มีคา
เฉลี่ยโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ.01 (F = 2242.935) และมีการเปลี่ยนแปลง
เพ่ิมข้ึนอยางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ทุกชวงสัปดาหสวนพัฒนาการรายดานคือ ดานความคลองแคลว 
(F = 1047.886) ดานความยืดหยุน (F = 900.357) ดานความถูกตองและความสามารถในการควบคุม (F = 
749.117) ดานการประสานกัน (F = 826.550) และดานการรับรูโดยใชการสัมผัส (F = 751.067) แตกตาง 
กันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 แตมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นบางชวงสัปดาหโดยการจัดกิจกรรม
ประกอบอาหารประเภทขนมไทยสงผลตอพัฒนาการดานกลามเนื้อเล็กโดยรวมรอยละ 99.4 (Partial η2 = 
.994) และส่งผลตอพัฒนาการดานกลามเนื้อเล็กรายดานรอยละ 98.7,98.5,98.2,98.3, และ 98.2 ตามล าดับ 
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สรุปการจัดกิจกรรมประกอบอาหารประเภทขนมไทยสงผลตอการสงเสริมพัฒนาการดานกลามเนื้อเล็กของ
เด็กปฐมวัยใหเพ่ิมข้ึนอยางชัดเจน 
 วรางคณา อินโลหิต (2553) ได้ศึกษาแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยสู่การ
เติบโตเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพจังหวัดหนองบัวล าภู โดยจัดท าแผนที่ปัญหาและศักยภาพ (Mapping) แบบมี
ส่วนร่วมในเรื่อง คน ประเด็น เนื้อหา และพ้ืนที่ด าเนินการ มีกระบวนการท างานร่วมกันระหว่างผู้วิจัย 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน ในประเด็นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ผลการศึกษา 
พบว่า แนวร่วมที่เป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ครูผู้ดูแลเด็ก อาสาสมัครสาธารณสุข มีศักยภาพ เนื่องจากอยู่ใน
ชุมชนใกล้ชิดปัญหา มีความสนใจที่จะพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของเด็ก และรู้ว่าสาเหตุมาจากการเลี้ยงดู
ของผู้ปกครองที่ไม่ใช่บิดา มารดา ท าให้เด็กก้าวร้าว เอาแต่ใจตนเอง ปัญหาดังกล่าวบุคคลในพ้ืนที่เห็นความ
เชื่อมโยง ในการป้องกันปัญหาในพื้นที่ชุมชนของตนเอง 
 จีระศักดิ์ ตรีเดช และคณะ (2553) ศึกษาการเสริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยอย่างมีส่วน
ร่วมระหว่างโรงเรียนและชุมชนบ้านห้วยลาด ต าบลหลักด่าน อ าเภอน้ าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ เพ่ือหา
รูปแบบการเสริมสร้างพัฒนาการ การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยและศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมระหว่าง
ครอบครัวเด็กปฐมวัยและโรงเรียน โดยการอบรมทักษะการเล่านิทาน การสร้างลานเล่นเพ่ือเสริมสร้ างทักษะ
การเรียนรู้ ทักษะการเลี้ยงดูลูก การอบรมทักษะการสื่อสาร กลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กและเยาวชน ระดับอนุบาล 
1 ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 3 (ป.3) เป็นชาย 46 คน หญิง 59 คน รวม 105 คน และครอบครัวในชุมชน 
จ านวน 50 ครอบครัว มีกิจกรรมที่ด าเนินการในประเด็นของการมีส่วนร่วม เช่น เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้
ร่วมกับกลุ่มเป้าหมายและวางแผนร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย วางแผนการเข้ามามีส่วนร่วมของครอบครัวในการ
แก้ไขปัญหาและส่งเสริมระดับพัฒนาการทางด้านสมองของเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ โดยมีการจัดกิจกรรม
ให้แก่เด็ก ประกอบด้วย 
    การอบรมทักษะการเล่านิทาน จากการศึกษา พบว่า เด็กในโรงเรียนบ้านห้วยลาด 
มีปัญหาภาวะความบกพร่องด้านการอ่าน การเขียนและสมาธิ ดังนั้น โครงการวิจัยจึงได้ทดลองใช้นิทานเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนและการฝึกสมาธิของผู้เรียน และเน้นนิทานที่มีภาพประกอบ
เพ่ือสร้างแรงดึงดูดใจให้กับนักเรียน นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้มีการเล่านิทานในชั้นเรียน เพ่ือให้เด็กที่มีภาวะ
บกพร่องทางการเรียนรู้ได้มีทักษะในการพูด รวมทั้งการสร้างจินตนาการให้เกิดขึ้นกับเด็กนั่นเอง ผลจากการ
ทดลอง พบว่า การกระตุ้นด้วยการอ่านนิทานส่งผลให้เด็กที่มีปัญหาภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้มีทักษะใน
การอ่านที่ดีมากขึ้น รวมทั้งการเล่านิทานช่วยลดช่องว่างระหว่างเด็กปกติและเด็กแอลดีลงได้ค่อนข้างมาก 
เพราะโดยเนื้อหาของนิทานจะมีการสอดแทรกค าสอน ซึ่งท าให้เด็กในห้องเรียนมีทักษะทางสังคมและมี
ความสามารถในการปรับตัวมากขึ้น ที่ส าคัญคือเด็กให้ความสนใจเรื่องนิทานเป็นอย่างมาก การทดลองจัด
กิจกรรมส่งผลให้ทางโรงเรียนได้ก าหนดเป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และมีการจัดหนังสือนิทานเอาไว้ประจ า
ห้องและมีการหมุนเวียนหนังสือตามรอบเดือน 
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    การสร้างลานเด็กเล่นเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ โครงการวิจัยได้ทดลอง
สนับสนุนอุปกรณ์การเล่น เพ่ือยกระดับพัฒนาการของเด็กในระดับอนุบาล 1 และ 2 ซึ่งจากการสังเกต
พฤติกรรมการเล่นของเด็ก พบว่าเด็กมีความสนใจในการเล่น และมีการประยุกต์วิธีการเล่นที่สลับซับซ้อนและ
ยากมากข้ึน และของเล่นแต่ละชิ้นจะมีลักษณะการเสริมสร้างพัฒนาการที่แตกต่างกันออกไป เช่น การพัฒนา
กล้ามเนื้อ การพัฒนาจินตนาการ การพัฒนาทักษะ การสังเกต เช่น การจับคู่ เป็นต้น ในขณะเดียวกันของเล่น
ส าหรับเด็กยังมีส่วนในการช่วยพัฒนาทักษะทางสังคม และการปรับตัวของเด็กได้เป็นอย่างมากเพราะเป็น
เครือ่งมือที่ช่วยให้เด็กต้องเล่นด้วยกัน 
    การอบรมทักษะการเลี้ยงดูลูก โครงการวิจัยพัฒนาการเด็ก ได้สนับสนุนการอบรม
ทักษะการเลี้ยงดูลูกโดยลักษณะกิจกรรมเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครอบครัวที่มีปัญหาภาวะบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ซึ่งผู้ปกครองส่วนใหญ่สะท้อนว่า “ไม่มีความรู้ในเรื่องการเลี้ยงลูกหรือการช่วยเหลือลูกในเรื่อง
การเรียนการสอนได้เต็มที่ เพราะตนเองไม่มีความรู้ ตามไม่ทันหลักสูตรการเรียนรู้ใหม่ของทางโรงเรียน รวมทั้ง
ไม่มีเวลาในการอบรม ได้ให้วิทยากรให้ความรู้เรื่องภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้และการปรับตัวของพ่อแม่ใน
การดูแลและแก้ไขปัญหาร่วมกับเด็ก นอกจากนี้โครงการวิจัยยังได้สนับสนุนให้ผู้ปกครองมีองค์ความรู้ในการ
จัดท าแผนการสนับสนุนและติดตามผลการเรียนของบุตรหลาน หรือเรียกว่า IEP ส าหรับครอบครัวนั่นเอง ซึ่ง
เครื่องมือดังกล่าวจะท าให้เกิดการประสานการแก้ไขปัญหาการเรียนการสอนร่ วมกันระหว่างโรงเรียนและ
ครอบครัวเด็กได้ พร้อมกันนั้นคณะครูกับครอบครัว ยังได้มีการปรับทุกข์และปรับเปลี่ยนทัศนคติในการสร้าง
ความร่วมมือระหว่างกันมากขึ้น 
    การอบรมทักษะการสื่อสาร จากผลการวิจัย พบว่า ครอบครัวเด็ก ตัวเด็ก และ
คณะครูมีการสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพ จึงส่งผลให้เกิดปัญหาในเรื่องพัฒนาการในเด็กที่เป็นปรากฏการณ์ของ
ปัญหามากที่สุดคือ การสื่อสารในครอบครัวที่พ่อแม่ส่วนใหญ่มักจะดุด่าว่ากล่าวเด็กมากกว่าใช้เหตุผล ซึ่ง
น าไปสู่การตัดตอนพัฒนาการของเด็กหรือการเข้าข้างลูกจนน ามาสู่ปัญหา การเพ่งโทษคุณครูและน าไปสู่ความ
ขัดแย้งระหว่างผู้ปกครองและคณะครู ส่งผลให้การแก้ไขปัญหาเด็กไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นโครงการวิจัย จึงได้
จัดการอบรมการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยมุ่งเน้นให้ทั้งสองฝ่ายสื่อสารในสิ่งที่ตนเองรู้สึกคับข้องใจ และให้
อีกฝ่ายเป็นผู้รับฟัง แล้วให้ทั้งสองฝ่ายพูดคุยปรับทุกข์กัน ซึ่งกระบวนการพูดคุยได้น าไปสู่การเข้าใจปัญหาและ
แนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน นอกจากนี้ ในเวทีวิทยากรยังได้เติมเต็มในเรื่องการสร้างแรงจูงใจ ใฝ่สัมฤทธิ์ ใน
เรื่องการเรียนการสอนของผู้ปกครอง ซึ่งมุ่งเน้นการให้ก าลังใจ การให้ค าชมเป็นรางวัล การสร้างบรรยากาศ
ของการสื่อสาร รวมทั้งการรับฟังและปรับทุกข์กับเด็ก ผลการจากการด าเนินกิจกรรมส่งผลให้โรงเรียนและ
ผู้ปกครองมีแผนในการสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาเด็กร่วมกัน 
    บทเรียนครั้งนี้ ผู้ปกครองส่วนใหญ่มักจะมองว่า ตนเองไม่มีความรู้ ไม่สามารถจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้กับบุตรหลานได้ ดังนั้นกระบวนการวิจัยจะท าหน้าที่ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจและ
ความมั่นใจให้กับผู้ปกครองว่า กระบวนการเรียนรู้ท าได้ง่ายๆ ทุกคนสามารถด าเนินการกระตุ้นพัฒนาการของ
บุตรหลานได้ 
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 สุกัญญา ฆารสินธุ์ (2555) ได้ท าการศึกษารูปแบบการเลี้ยงดูเด็กอายุต ่ากว่า 5 ปี ของปู่/ย่า/ตา/ยาย 
ที่บริโภคสุราและไม่บริโภคสุรา ในอ าเภอแห่งหนึ่ง จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบการ
เลี้ยงดูเด็ก และปัจจัยที่สัมพันธ์กับรูปแบบการเลี้ยงดูเด็กอายุต ่ากว่า 5 ปี ของปู่ /ย่า/ตา/ยาย ที่บริโภคสุรา
และไม่บริโภคสุราในอ าเภอแห่งหนึ่ง จังหวัดขอนแก่น ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 328 คน เป็น
ผู้เลี้ยงดูหลัก ร้อยละ 49 บริโภคสุรา ร้อยละ 38.1 ไม่บริโภคสุรา ร้อยละ 61.9 การเลี้ยงดูเด็กอายุต ่ากวา 5 ปี 
ของปู่ /ย่า/ ตา/ยาย พบ แบบเดียว 1 รูปแบบ คือ แบบประชาธิปไตย ร้อยละ 3.4 และแบบผสมอีก 3 
รูปแบบ ได้แก่ 1) แบบประชาธิปไตย ควบคุม และตามใจรวมกัน ร้อยละ 92.9 2) แบบประชาธิปไตยและ
ควบคุมรวมกัน ร้อยละ 0.3 และ 3) แบบประชาธิปไตยและตามใจรวมกัน ร้อยละ 3.4 รูปแบบการเลี้ยงดูเด็ก
อายุต ่า กว่า 5 ปี ของปู่ /ย่า/ตา/ยาย ที่บริโภคสุราและไม่บริโภคสุราแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  
และปัจจัยอายุ ของปู่ /ย่า/ตา/ยาย มีความสัมพันธ์กับรูปแบบการเลี้ยงดูเด็กอายุต ่ากว่า 5 ปี ที่ระดับนัยส าคัญ 
P <0.05  
  สุดาภรณ์ พยัคฆเรือง และพรรณรัตน์ แสงเพ่ิม (2555) ได้ท าการศึกษามุมมองของผู้ดูแลต่อการ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการรับรู้ของผู้ดูแลต่อการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้วยการสนทนากลุ่มผู้ดูแลของเด็กอายุ 2-5 ปี ที่มารับบริการในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง จ านวน 30 คน ผู้วิจัยเลือกผู้ดูแลจากกลุ่มสนทนาเพ่ือสัมภาษณ์เชิงลึกจ านวน 5 คน 
ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้ของผู้ดูแลต่อการส่งเสริมพัฒนาการเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบ่งได้เป็น 3 
ประเด็นหลัก คือ 1) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเดิม 2) การสร้างเสริมพฤติกรรมใหม่ ซึ่งประกอบด้วย 4 
ประเด็นย่อย คือ การช่วยเหลือตนเอง การอยู่ในสังคม การกล้าแสดงออก และการมีจินตนาการ และ 3) การ
ให้ผู้ดูแลได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ การศึกษานี้มีข้อเสนอแนะว่า ครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรเปิด
โอกาสให้ผู้ดูแลได้เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กเพ่ิมข้ึน บุคลากรทางด้านสุขภาพควรมีการ
ประเมินพัฒนาการของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและวางแผนร่วมกับครูและผู้ดูแลในการส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กแต่ละคน 
  สมจิต แซ่ลิ้ม (2556) ได้ท าการศึกษาผลของการประยุกต์ใช้ของเล่นพ้ืนบ้านตามภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร โดยมีวัตถุประสงค์เ พ่ือศึกษาผลของ
กระบวนการพัฒนาทักษะผู้เลี้ยงดูเด็กและการประยุกต์ใช้ของเล่นพื้นบ้านตามภูมิปัญญาท้องถิ่นในการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กที่มีอายุระหว่าง 1-3 ปี ในพื้นที่อ าเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร โดยการจัดกิจกรรมเพ่ิมทักษะ
ให้กับผู้เลี้ยงดูเด็ก ผลการศึกษาพบว่า ภายหลังการทดลองผู้เลี้ยงดูเด็กในกลุ่มทดลองมีคะแนนความรู้ 
พฤติกรรมการส่งเสริมพัฒนาการของผู้เลี้ยงดูเด็กเพ่ิมขึ้นมากกว่าก่อนการทดลอง และดีกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value<0.05) และพบว่าเด็กท่ีมีพัฒนาการล่าช้าอยู่ในความดูแลของผู้เลี้ยงดูกลุ่ม
ทดลองมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการตามปกติได้ถึงร้อยละ 97.5 ในขณะที่เด็กอยู่ในความดูแลของผู้เลี้ยงดูกลุ่ม
เปรียบเทียบมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการตามปกติเพียงร้อยละ 7.5 โดยสรุปปัจจัยแห่งความส าเร็จในการ
เสริมสร้างพัฒนาการตามวัยเพ่ือแก้ปัญหาพัฒนาการล่าช้าของเด็กครั้งนี้ เป็นผลมาจากกระบวนการในการ
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จัดเตรียมผู้เลี้ยงดูเด็กให้มีความพร้อมในการดูแลอย่างเป็นระบบและมีขั้นตอนที่ถูกต้อง โดยมีการประยุกต์ใช้
ของเล่นพ้ืนบ้านตามภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเป็นเครื่องเสริมสร้างพัฒนาการที่ส าคัญ ส่งผลให้เกิดความส าเร็จใน
การเปลี่ยนแปลงพัฒนาการของเด็กในครั้งนี้ 
  เยาวรัตน์ รัตน์นันต์  (22 กันยายน 2560) ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทย 
เขตสุขภาพที่ 8 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสถานการณ์พัฒนาการเด็กปฐมวัยไทย เขตบริการสุขภาพที่ 8 
ปัจจัยด้านมารดา ปัจจัยแวดล้อม และปัจจัยด้านเด็ก และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านมารดา ปัจจัย
แวดล้อม และปัจจัยด้านเด็กกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย กลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กปฐมวัย จ านวน 905 คน เก็บ
ข้อมูลระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2557 ผลการวิจัยพบว่า เด็กมีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 66.3 
พัฒนาการสงสัยล่าช้า ร้อยละ 33.7 และมีพัฒนาการสงสัยล่าช้าด้านภาษามากที่สุด ร้อยละ 36.6 ทั้งใน
ภาพรวม ในเด็กอายุ 0-2 ปี และเด็กอายุ 3-5 ปี มีพัฒนาการเกินวัยด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่มากที่สุด ปัจจัยด้าน

มารดา พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพัฒนาการของเด็กอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ p-value 0.05 ได้แก่ 
อาชีพของมารดา ระดับการศึกษา และการได้รับยาธาตุเหล็ก ยาเสริมไอโอดีน ปัจจัยแวดล้อม ได้แก่ อายุ
ผู้ดูแลเด็ก ระดับการศึกษา อาชีพ ลักษณะครอบครัว รายได้ครอบครัว การเล่นกับเด็กและการเล่านิทาน จาก

การศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพัฒนาการของเด็กอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ p-value 0.05 ได้แก่ 
อายุของผู้ดูแลเด็ก อาชีพของผู้ดูแลเด็กและการเล่นกับเด็ก  ปัจจัยด้านเด็ก ได้แก่ การคลอดก่อนก าหนด 
น้ าหนักแรกเกิด ภาวะออกซิเจนแรกคลอด ภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด โรคประจ าตัวเด็ก การเจ็บป่วยในรอบ 
1 ปี สุขภาพช่องปาก การกินนมแม่อย่างเดียว การได้รับยาน้ าธาตุเหล็ก น้ าหนักตามเกณฑ์อายุ ส่วนสูงตาม
เกณฑ์อายุและน้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพัฒนาการของเด็กอย่างมีนัยส าคัญ

ที่ระดับ p-value 0.05 ได้แก่ น้ าหนักแรกเกิด โรคประจ าตัวเด็ก ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ ข้อเสนอแนะ ควรมี
การพัฒนาระบบการดูแลหญิงตั้งครรภ์โดยเน้นให้ฝากครรภ์ก่อนอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ เพ่ือจะได้รับการตรวจ
ร่างกาย การคัดกรองโรค ได้รับยาธาตุเหล็กเสริมไอโอดีน ยาเสริมธาตุเหล็กและได้รับความรู้การดูแลสุขภาพ
ขณะตั้งครรภ์ทั้งในเรื่องอาหาร การปฏิบัติตัว นอกจากนี้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขควรน ากลวิธี 2 ก 2 ล “กิน 
กอด เล่น เล่า” ไปใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างจริงจัง  
  นุชจรี พิมพ์โคตร และพรรณนิภา โพธิ์ผา (22 กันยายน 2560) ได้ท าการศึกษาการพัฒนารูปแบบใน
การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี โดยเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลห้วยหิน มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี โดยเครือข่าย อสม. 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ เด็กอายุ 0-5 ปีในเขตรับผิดชอบ 353 คน อสม. 89 คน โดยใช้อุปกรณ์ช่วยใน
การส่งเสริมพัฒนาการ ใช้จานหมุนพัฒนาการ ร่วมกับการใช้แบบประเมินพัฒนาการอนามัย 55 และอุปกรณ์
ประเมินพัฒนาการตามช่วงวัย ในช่วงเดือน ตุลาคม 2555-เมษายน 2556 เปรียบเทียบระยะเวลาความ
ครอบคลุมในการประเมินพัฒนาการ ความรู้ความเข้าใจเรื่องการส่งเสริมพัฒนาการ และความพึงพอใจของผู้
เลี้ยงเด็ก พบว่า รูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการรูปแบบใหม่ ที่ปรับปรุงมาจากแบบประเมินพัฒนาการอนามัย 
55 ซึ่งสะดวกต่อการประเมินผลและติดตามโดย อสม. ผลการเปรียบเทียบก่อนและหลังการด าเนินการ เด็ก 
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0-5 ปี ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการได้ครอบคลุม จากร้อยละ 78.26 เป็นร้อยละ 96.38 ความพึงพอใจของผู้
เลี้ยงเด็กเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 70.76 เป็นร้อยละ 85.05 (p<0.001) การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการ 
อสม. สามารถใช้จานหมุนพัฒนาการในการส่งเสริมพัฒนาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน
ของผู้เลี้ยงเด็ก และใส่ใจในพัฒนาการเด็ก และมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง  
  ศิริวรรณ หลาเทียน และพฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล (22 กันยายน 2560) ได้ท าการศึกษาแนวทาง
พัฒนาการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงบ้าน สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบึง
สามัคคี อ าเภอบึงสามัคคี จังหวัดก าแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือหาแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการแบบ
มีส่วนร่วมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านบึงบ้าน สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบึงสามัคคี อ าเภอบึงสามัคคี 
จังหวัดก าแพงเพชร ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ในการเก็บข้อมูลจากผู้บริหาร คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครอง และครูผู้ดูแลเด็ก ผลการวิจัยพบว่า มีการจัดประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการของ
ผู้เรียนยึดหลักการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการร่วมกันระหว่างครู ผู้ปกครองและชุมชน ก าหนดภาระงาน
ในการปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยผ่านข้อเสนอแนะจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการประเมิน
พัฒนาการของเด็กให้มีคุณลักษณะตามวัยของเด็กนักเรียน ได้รับการร่วมมือจากผู้ปกครองและศูนย์บริการ
สาธารณสุข คณะผู้บริหารชุมชน ผู้ปกครองขาดความรู้ความเข้าใจ และขาดงบประมาณในการจัดตั้ง ย้ายรวม 
และยุบเลิก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การคัดเลือกบุคลากรใช้ระบบอุปถัมภ์ มากกว่าระบบคุณธรรมท าให้บุคลากรที่
ได้รับการคัดเลือกขาดประสิทธิภาพบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขาดทักษะ ความเข้าใจ การตรวจสอบความ
มัน่คงแข็งแรงของอาคาร ขาดการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม หรือโครงการ ท า ให้บุคคลต่างๆ ไม่
ทราบข้อมูลในการด าเนินโครงการ และขาดงบประมาณในการด าเนินงานเกี่ยวกับ การจัดตั้งเครือข่ายพัฒนา
เด็กปฐมวัย และการที่จะให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงบ้านมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมได้นั้นผู้บริหาร
ควรให้ความส าคัญ และควรสนับสนุนงบประมาณในการจัดเวทีประชาคม เพื่อส ารวจความต้องการ ของชุมชน
ในการจัดตั้ง ยุบเลิก ย้ายรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการสรรหา และ
เลือกสรรบุคคลเพ่ือเป็นพนักงานจ้างตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ทั่วไปที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ท้องถิ่นก าหนด ควรให้ความส าคัญกับอาคารสถานที่และความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดสรร
งบประมาณในการดูแลรักษาอาคารสถานที่ให้มีความมั่นคงปลอดภัยส าหรับเด็ก ส่งเสริมการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาโดยยึดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยโดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวคิดการ บูรณาการหน่วยการ
เรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับสังคม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมให้มีการจัดการความรู้โดยปราชญ์
ชาวบ้าน ชุมชน หรือจากเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะหน่วยงาน
ผู้จัดการศึกษาปฐมวัยมีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามศักยภาพ ทั้งด้าน
วิชาการงบประมาณและการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  
   ศิริกัญญา ฤทธิ์แปลก (22 กันยายน 2560) ได้ท าการศึกษาการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กอายุ 1–3 ปี โดยครอบครัวและชุมชน มีส่วนร่วม : กรณีศึกษาชุมชนต าบลบ้านยาง อ าเภอเมือง จังหวัด
บุรีรัมย์ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบการส่งเสริม



45 
 

พัฒนาการเด็ก 1-3 ปี โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ศึกษาผลและเงื่อนไขปัจจัยที่มีผลต่อการ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 1-3 ปี โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน พ้ืนที่ศึกษา คือ หมู่ที่ 4 บ้านยาง 
ต าบลบ้านยาง อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มตัวอย่างมี 2 กลุ่มคือ กลุ่มแกนน าในการค้นหารูปแบบการ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 1-3 ปี ได้จากการเลือกแบบเจาะจงจ านวน 20 คน และกลุ่มเด็กอายุ 1-3 ปี และ
ครอบครัว จ านวน 40 ครอบครัว รวบรวมข้อมูลโดยการสังเกต แบบสอบถาม การสนทนากลุ่ม และการ
สัมภาษณ์ ผลการวิจัย พบว่า การสร้างรูปแบบมี 6 ขั้นตอน คือ 1) การสร้างบรรยากาศการยอมรับของชุมชน
และคัดเลือกแกนน าชุมชน 2) การสร้างความตระหนักและปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การท างานร่วมกัน 3) การ
ระดมความคิดเห็นเพ่ือวิเคราะห์สภาพปัญหา ส ารวจความต้องการและหาแนวทางร่วมกัน 4) การวางแผนการ
ด าเนินงาน 5) การด าเนินงานตามแผนงาน และ 6) สรุปประเมินผลรูปแบบ ผลจากกระบวนการส่งผลให้
ครอบครัวเห็นความส าคัญและเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก มีระดับความรู้ในการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กในระดับสูง มีการปฏิบัติในระดับดี และเด็กอายุ 1-3 ปี ร้อยละ 92.50 มีพัฒนาการโดยรวม
สมวัย เงื่อนไขและปัจจัยสนับสนุนการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 1–3 ปี โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและ
ชุมชนครั้งนี้ คือ ภาวะผู้น าของกลุ่มแกนน า วิสัยทัศน์ของชุมชน ความสนใจและความร่วมมือของชุมชน และ
กระบวนการวิจัยที่เน้นการมีส่วนร่วม เงื่อนไขและปัจจัยอุปสรรค  คือ ภาระงานของกลุ่มแกนน า และการ
จัดสรรงบประมาณ  
  สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (2560) ได้ด าเนินการสุ่มส ารวจ
คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทย ด้วยคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย Developmental 
Surveillance and Promotion Manual (DSPM) ปี พ.ศ. 2560 โดยการสุ่มส ารวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก 4 
ช่วงวัย ในกลุ่มเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือนด้วยคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) 
ในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสถานการณ์พัฒนาการเด็กปฐมวัย
ไทยเทียบเคียงกับการด าเนินงานประจ าปี เพ่ือทราบคุณภาพของการคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทยด้วย
ฝีมือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาการด าเนินงานคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทย
ภายใต้ “โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 1 เมษายน 2558” ในปีต่อไป ด าเนินการใน 69 จังหวัด ผลการศึกษา
พบว่า เด็กมีพัฒนาการล่าช้าระดับประเทศ ร้อยละ 23 เขตสุขภาพที่ 11 สามารถค้นพบเด็กมีพัฒนาการสงสัย
ล่าช้าได้มากที่สุด ร้อยละ 34.18 รองลงมาคือเขตสุขภาพที่ 12 ร้อยละ 28.43 ซึ่งแสดงให้เห็นความสามารถ
ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการคัดกรองพัฒนาการเด็กและสามารถค้นพบเด็กที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้
จ านวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับผลการด าเนินงานประจ าปีจากฐานข้อมูล HDC (Hospital Data Center) ที่
ค้นพบเด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้า ได้เพียงร้อยละ 13 โดยพบว่ามีความล่าช้าอันดับ 1 คือพัฒนาการด้านการ
เข้าใจทางด้านภาษา (Receptive Language) พบมากในกลุ่มเด็กช่วง 18 เดือน และ 30 เดือน อันดับ 2 คือ
พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา (Fine Motor) พบมากในช่วงอายุ 42 เดือน และอันดับ 3 คือ
พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ (Gross Motor) พบมากในกลุ่มเด็กช่วง 9 เดือน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว



46 
 

เป็นตัวแทนในการเฝ้าระวังพัฒนาการเด็กที่ส าคัญ ที่สามารถสะท้อนให้เห็นพัฒนาการที่มีผลต่อการเรียนรู้ที่
ส าคัญของเด็กไทยในปัจจุบัน และหากได้รับการตรวจวินิจฉัยล่าช้า แล้วอาจพบกลุ่มโรคที่มีปัญหาด้าน
พัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก เช่น ภาวะพูดช้า (Child’S Delayed Language) โรคออทิสติก (Autistic 
Spectrum Disorder) โรคสมาธิสั้น (Attention Defitic Hyperactivity Disorder: ADHD) เป็นต้น ซึ่งการ
ค้นพบความสงสัยล่าช้าได้เร็วจะสามารถกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการให้เด็กกลับมาสมวัยได้เร็ว ตลอดจนส่ง
ต่อเด็กที่พบพัฒนาการล่าช้าให้ได้รับการวินิจฉัยรักษาได้อย่างทันท่วงที ท าให้เด็กกลุ่มนี้ได้รับโอกาสในการ
เรียนรู้ตามวัยได้เต็มศักยภาพและสามารถเติบโตได้อย่างมีคุณภาพ ข้อเสนอแนะสู่การพัฒนานวตกรรมความรู้ 
ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุข/ผู้คัดกรองพัฒนาการด้านคู่มือ DSPM ให้ดียิ่งขึ้น การเฝ้า
ระวังและประเมินพัฒนาการเด็กด้วยคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย DSPM ทุกเดือน โดยพ่อ
แม่ ผู้ปกครอง เพ่ือให้สามารถสังเกตพัฒนาการสงสัยล่าช้า และ Early intervention โดยพ่อแม่ ผู้ปกครอง 
เน้นการตระหนักความส าคัญของการส่งเสริมพัฒนาการและความสามารถในการเลี้ยงดูเด็กเพ่ือส่งเสริม
พัฒนาการตามวัย 
  สุจินดา สุขก าเนิด (2560) ได้จัดท าโครงการวิจัยการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพและบทบาท อสม. ในการคัดกรองและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กร่วมกับผู้ดูแล พัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนของ อสม. และศึกษารูปแบบการมีส่วน
ร่วมของชุมชนและท้องถิ่นในการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กในชุมชน ระหว่างเดือน มีนาคม 2558 – 
กันยายน 2559 ผลการศึกษาพบว่า อสม. สามารถคัดกรองพัฒนาการเด็ก จ านวน 192 คน พบว่าพัฒนาการ
สมวัยโดยรวม 4 ด้าน จ านวน 136 คน (ร้อยละ 70.83) และเด็กที่สงสัยมีพัฒนาการล่าช้า จ านวน 56 คน 
(ร้อยละ 29.17) อสม. ร่วมกับผู้ดูแลเด็กสามารถกระตุ้นเด็กที่สงสัยให้กลับมามีพัฒนาการสมวัย จ านวน 51 
คน และส่งต่อเด็กที่พัฒนาล่าช้าที่ไม่สามารถกระตุ้นได้ จ านวน 5 คน ไปรับการดูแลต่อที่โรงพยาบาล ซึ่ง
ปัญหาเกิดจากเด็กคลอดผิดปกติและเด็กมีโรคประจ าตัว ส าหรับการมีส่ วนร่วมของชุมชน พบว่า มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการชมรมสายใยรักแห่งครอบครัวและเกิดโรงเรียนส่งเสริมพัฒนาการเด็กชุมชนบ้านยางน้อย   
ต าบลหนองกุงธนสาร ได้ของบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) จัดพิมพ์โปสเตอร์ชุดพัฒนาการ
เด็ก 0 - 5 ปี และของเล่น ให้กับครอบครัวที่มีเด็กอายุ 0 - 5 ปี รวมทั้งจัดท าโครงการพ่ีอ่านหนังสือให้น้อง 
เพ่ือส่งเสริมรักการอ่านให้เกิดข้ึนตั้งแต่เด็กเล็กในชุมชน ส าหรับอีก 2 ต าบล เน้นจัดระบบให้ อสม. และชุมชน
มีการคัดกรองพัฒนาการเด็กในสุขศาลา และ ศสมช. ทุกเดือน และเยี่ยมบ้านเด็กที่สงสัยพัฒนาการล่าช้าเพ่ือ
ร่วมกับผู้ดูแลเด็กในการกระตุ้นพัฒนาการให้สมวัยภายใน 1 เดือน ข้อเสนอแนะ ในการศึกษาครั้งนี้ พบว่า อส
ม. ให้ข้อคิดเห็นต่อการเลี้ยงดูเด็กของผู้ดูแลเด็ก ที่ส่วนใหญ่เป็น ปู่ ย่า ตา ยาย (ร้อยละ 53.1 ของผู้ดูแล
ทั้งหมด) ที่นิยมซื้อของเล่นที่ไม่เหมาะสมมาให้เด็ก เช่น ปืน มีด ดาบพลาสติก ที่ไม่ได้ช่วยกระตุ้น พัฒนาการ
เด็กเลย และพบว่าไม่มีการกระตุ้นพัฒนาการด้านภาษาโดยการอ่านหนังสือ ซึ่งส่งผลให้ความสามารถทาง
สติปัญญาและกระบวนการเรียนรู้ของเด็กอาจล่าช้าไม่สมวัย ดังนั้น อสม. จึงมีบทบาทส าคัญมากต่อการ
ช่วยเหลือครอบครัวที่ผู้ดูแลเป็นผู้สูงอายุเพ่ือช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาให้กับเด็ก 
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  วัฒนา สว่างศรี (5 มกราคม 2561) ได้ท าการศึกษาการพัฒนารูปแบบการประเมินพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยโดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการพัฒนารูปแบบการประเมินพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยโดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม โดยใช้แนวคิดตามกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการของ Kemmis และ 
Mctaggart ผลการศึกษา พบว่า การพัฒนาประกอบด้วย 8 กระบวนการคือ 1 ) การวิเคราะห์สถานการณ์
ปัญหา 2 ) จัดตั้งทีมท างาน 3 ) ประชุมวางแผนอย่างมีส่วนร่วม4 ) พัฒนาศักยภาพทีม 5 ) ปรับระบบบริการ 
6 ) ประชาคมระดับต าบลและหมู่บ้าน 7 ) ติดตามเยี่ยมเสริมพลัง 8 ) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายหลังการ
พัฒนาพบว่า กลุ่มตัวอย่างประเภทเด็ก 9, 18, 30 และ 42 เดือน มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าร้อยละ 35.77 และ
ได้รับการติดตามกระตุ้นพัฒนาการ 1 เดือน จนมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ 94.62 มีการส่งต่อเพ่ือพบแพทย์
ร้อยละ 3.41 ท าให้ภาพรวมเด็กมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ 96.59 และกลุ่มภาคีเครือข่ายมีค่าเฉลี่ยด้านความ
พึงพอใจและการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก 
  สุมาลัย ค าอาจ (2559) ได้ท าการศึกษาผลการเฝ้าระวังและคัดกรองเด็ก 0-5 ปี โดยใช้คู่มือเฝ้าระวัง
และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) ผลการวิจัยพบว่า ที่ผ่านมาผู้ปกครองเคยได้รับคู่มือ DSPM ร้อยละ 
6.0 เคยได้รับค าแนะน าร้อยละ 86.3 ค าแนะน าที่ได้รับส่วนใหญ่จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขร้อยละ 83.3 เคย
ได้รับการตรวจพัฒนาการ ร้อยละ 71.2 โดยตรวจกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร้อยละ 63.6 ผลการตรวจสมวัย
ร้อยละ 95.7 ส่วนร้อยละ 4.3 ที่มีพัฒนาการไม่สมวัยจะได้รับค าแนะน าให้ผู้ปกครองช่วยส่งเสริมและกระตุ้น
พัฒนาการแล้วกลับมาประเมินซ้ าในอีก 1 เดือนผลการประเมินพัฒนาการกลับมาสมวัยร้อยละ 98.5 ผลการ
ประเมินพัฒนาการเด็กตามช่วงอายุเด็กที่ผ่านทุกด้านที่ประเมินร้อยละ 65.2 ไม่ผ่านการประเมินร้อยละ 34.8 
โดยด้านที่ไม่ผ่านมากที่สุดได้แก่ พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา ร้อยละ 18.1 รองลงมาคือ
พัฒนาการด้านการใช้ภาษา ร้อยละ 13.6 และด้านการช่วยเหลือตนเองและสังคมร้อยละ 9.0 ตามล าดับ 
พบว่าเพศชายกับเพศหญิงมีพัฒนาการไม่สมวัยร้อยละ 57.1 และ 42.9 ตามล าดับ ช่วงอายุที่ไม่ผ่านมากที่สุด
คือช่วง 49-54 เดือน ร้อยละ 8.5 และช่วงอายุ 10-12, 19-24, และ 43-48 เดือน ร้อยละ 5.1 เท่ากัน เด็กที่มี
พัฒนาการไม่สมวัยส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงต้นและช่วงกลางของช่วงอายุนั้นคือ ร้อยละ 80.0 และร้อยละ 20.0 
จะอยู่ในช่วงปลายของช่วงอายุ 
  ปฐม นวลค า (2560) ได้ท าการศึกษาการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) พัฒนารูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย (2) ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย และ (3) ผลลัพธ์การด าเนินงาน
ตามรูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดแม่ฮ่องสอน เครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษาคือแบบสอบถาม และแบบบันทึกผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย DSPM เก็บข้อมูล ใน 3 
ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กลุ่มตัวอย่าง 
ได้แก่ ครูพ่ีเลี้ยงเด็ก เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จ านวน 50 คน มี
ระยะเวลาในการวิจัยตั้งแต่ กรกฎาคม 2558 ถึง กรกฎาคม 2559 ส่วนที่ 2 การประเมินประสิทธิผลรูปแบบ
การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย เก็บข้อมูลในกลุ่มครูพ่ีเลี้ยง และกลุ่มเด็กที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า กลุ่ม
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ตัวอย่างแรกคือครูพ่ีเลี้ยงเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวน 70 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง จ านวน 35 คน และ 
กลุ่มเปรียบเทียบจ านวน 35 คน กลุ่มที่สอง คือกลุ่มเด็กมีพัฒนาการสงสัยล่าช้าจ านวน 115 คน แบ่งเป็นกลุ่ม
ทดลอง 65 คน และกลุ่มเปรียบเทียบ 50 คน โดยกลุ่มทดลองจะใช้รูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ที่พัฒนาขึ้นส่วนกลุ่มเปรียบเทียบไม่ได้ด าเนินการตามรูปแบบที่พัฒนา ระยะเวลาเก็บข้อมูลก่อนและหลังการ
ทดลอง 6 เดือน คือ ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม 2559 และส่วนที่ 3 การประเมินผลลัพธ์การ
ด าเนินงานส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน กลุ่มตัวอย่างคือเด็กปฐมวัยอายุ 30 และ 42 
เดือน ในปี 2558 จ านวน 616 คน ปี 2559 จ านวน 1,081 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
Independent t-test และ paired sample t-test ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย 3 กลวิธี คือ 1) การจัดการเรียนการสอน
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามหลักสูตรและแผนการสอนชุดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยครูพ่ีเลี้ยงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นระยะเวลา 6 เดือนติดต่อกัน 2) การเฝ้า
ระวังและคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยครูพ่ีเลี้ยงเด็ก และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  ปี
ละ 2 ครั้ง และ 3) การมีส่วนร่วมของชุมชนในการช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจและสังคม และการส่งต่อเด็กมี
พัฒนาการสงสัยล่าช้าไปรับการส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการในสถานบริการสาธารณสุข ทั้งนี้จากการติดตาม
ประเมินประสิทธิผลการใช้รูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในกลุ่มทดลองพบว่าหลังการใช้รูปแบบ
การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่ได้พัฒนาขึ้นมีผลของการมีความรู้ การมีส่วนร่วมของชุมชน และพฤติกรรม
การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยดีขึ้นกว่าก่อนการใช้รูปแบบ และมีค่าเฉลี่ยคะแนนรวมของเด็กมี
พัฒนาการสงสัยล่าช้ามากกว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) และเมื่อเปรียบเทียบหลังการ
ทดลองใช้รูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่พัฒนาขึ้นระหว่างกลุ่ม ทดลองกับกลุ่มเปรียบเทียบพบว่า 
กลุ่มทดลองมีผลของการมีความรู้ และพฤติกรรมการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยดีกว่ากลุ่ม
เปรียบเทียบ และมีค่าเฉลี่ยคะแนนรวมของเด็กที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้ามากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) ซึ่งท าให้ผลลัพธ์ของการด าเนินงานส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยจังหวัด
แม่ฮ่องสอน มีความครอบคลุมของการเฝ้าระวังและคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ซึ่งจากเดิมร้อยละ 93.3 (ปี 
2558) เพ่ิมมากขึ้น เป็นร้อยละ 94.0 (ปี 2559) พบเด็กมีพัฒนาการสงสัยล่าช้าเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 26.2 (ปี 
2558) เป็นร้อยละ 41.8 (ปี 2559) และสามารถติดตามช่วยเหลือและส่งต่อเด็กมีพัฒนาการสงสัยล่าช้าไปรับ
การส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการจากสถานบริการสาธารณสุขเพ่ิมมากขึ้นจากร้อยละ 21.2 (ปี 2558) เป็น
ร้อยละ 77.2 (ปี 2559) ทั้งนี้ จึงควรน ารูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ก าหนด
เป็นนโยบายและแนวทางการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และขยายผลการด าเนินงาน
ให้ครอบคลุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่งของจังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมทั้งการส่งเสริมและพัฒนาให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของชุมชน เพ่ือให้เด็กปฐมวัยในชุมชนทุกคนมี
โอกาสเข้ามาเรียนรู้ และได้รับการส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างต่อเนื่อง  
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  จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า การศึกษาส่วนมากเป็นการศึกษาหาแนวทางหรือรูปแบบ
การด าเนินงานเพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กคือ ผู้ เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน หรือครูศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก หรือ อสม. หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งด าเนินการ หรือด าเนินการร่วมกัน รวมทั้ง
ด าเนินการภายใต้การสนับสนุนของหน่วยงาน เช่น ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ด าเนินการตาม
รูปแบบ หรือตามโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย แต่ยังไม่มีแนวทางการด าเนินงานที่
เป็นการพัฒนาระบบการท างานที่บูรณาการ เชื่อมโยงการด าเนินงานร่วมกัน รวมทั้งระบบที่ท าให้มีการ
ด าเนินงานต่อเนื่องในการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
 จะเห็นได้ว่าเด็กปฐมวัยส่วนหนึ่ง ซ่ึงมากกว่าครึ่งที่เป็นกลุ่มทีเ่ข้าสู่ระบบการศึกษา โดยเริ่มเข้าเรียนใน
โรงเรียนที่มีระดับชั้นอนุบาล หรือศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก ท าให้เด็กได้รับการดูแลเพ่ิมขึ้นจากบุคคลที่เดิมคือมารดา
หรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน มาอยู่ในความรับผิดชอบของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่วมด้วย และการ
ด าเนินงานการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก กระทรวงสาธารณสุขเป็น 1 ใน 4 กระทรวงหลักที่
รับผิดชอบ (กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ และ
กระทรวงสาธารณสุข) โดยได้ก าหนดเป็นงานนโยบายและงานเน้นหนักของกระทรวงสาธารณสุข ในแผนงาน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ระหว่างปี 2560-2579) 
ด้านสาธารณสุข (ส านักตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข, 2560) เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม. จึงมี
บทบาทในการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามภารกิจงาน โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขซึ่งเป็นผู้ที่
จะต้องด าเนินการให้นโยบายประสบผลส าเร็จ ท าให้มีผู้เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพ่ิมขึ้นเป็นครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และจากงานวิจัยที่ผ่านมาแสดงให้
เห็นว่ามีรูปแบบหลายรูปแบบที่บุคคลเหล่านี้สามารถส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มี
พัฒนาการที่สมวัยได้เป็นอย่างดี แต่ยังขาดการศึกษาถึงการด าเนินงานและการเชื่อมโยงการด าเนินงานเฝ้า
ระวังและส่งเสริมพัฒนาการร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดังกล่าว รวมทั้งยังไม่มีระบบการด าเนินงานที่ท าให้
เกิดเป็นการด าเนินงานร่วมกันเป็นประจ าแบบต่อเนื่อง  ดังนั้นหากมีระบบที่ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มารดาหรือ
บิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กท่ีบ้าน อสม. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ได้เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ร่วมกัน เชื่อมโยงการด าเนินงานร่วมกันและด าเนินการอย่างต่อเนื่อง จะท าให้เด็กได้รับการส่งเสริมพัฒนาการ
ที่ครอบคลุมทุกคน และสามารถเฝ้าระวังค้นหาเด็กที่สงสัยพัฒนาการล่าช้าให้ได้รับการกระตุ้น หรือเด็กที่ มี
พัฒนาการล่าช้าหรือเด็กผิดปกติได้รับการดูแลรักษาโดยเร็ว  
  จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดการพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวัง
และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดยโสธร เป็นการพัฒนารูปแบบ
เพ่ือให้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน อสม. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ได้เฝ้า
ระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยร่วมกัน เชื่อมโยงการด าเนินงานร่วมกัน และด าเนินการร่วมกันอย่าง
ต่อเนื่อง ซ่ึงจะท าให้เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการส่งเสริมพัฒนาการเป็นประจ าครอบคลุมทุกคน 
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โดยใช้แนวทางการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 2 แนวทางตามที่กรมอนามัย และกรม
สุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ก าหนดให้ใช้ด าเนินการคือ การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 5 
ด้าน ด้วยคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Developmental Surveillance and 
Promotion Manual; DSPM) และการเสริมสร้างความผูกพันธ์ทางอารมณ์ ส าหรับเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี ด้วย 
“กิน กอด เล่น เล่า” และเพ่ิมอีก 2 กิจกรรมคือ “นอน เฝ้าระวังฟัน” การก าหนดขั้นตอนการพัฒนารูปแบบ
การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดยโสธร ในการ
วิจัยครั้งนี้แบ่งขั้นตอนการพัฒนารูปแบบออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสถานการณก์ารด าเนินงานและสภาพปัญหาการเฝ้าระวังและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย  
   ขั้นตอนที่ 2 การสังเคราะห์รูปแบบการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบ
บูรณาการ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบ
บูรณาการ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่พัฒนาขึ้น  
   ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลการด าเนินงานเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบ
บูรณาการ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น และสรุปผลการพัฒนา  
  การวิจัยการพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดยโสธรครั้งนี ้ได้ก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้ 
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สรุป  รูปแบบการเฝ้าระวังและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดยโสธร 

แผนภูมิที่ 4 กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual framework) 

สถานการณ์การ
ด าเนินงานและ
สภาพปัญหาการเฝ้า
ระวังและส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย จังหวัด
ยโสธร 

ตัวแปรต้น 

การสังเคราะห์รูปแบบ
และด าเนินงานตาม
รูปแบบการเฝ้าระวังและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยแบบบูรณาการ 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จังหวัดยโสธร 

 

ผู้มีบทบาทหน้าที่ในการเฝ้าระวังและ
ส่งเสริมพัฒนาการ  

 ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง
และส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย 

 การเฝ้าระวังและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย 

 ความพึงพอใจต่อการด าเนิน
กิจกรรมตามแนวทางการ
พัฒนา 

 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ต่อการด าเนินกิจกรรมตามแนว
ทางการพัฒนา 

เด็กปฐมวัยในศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 
 พัฒนาการของเด็กปฐมวัย 

 

ตัวแปรตาม 



 

 

บทที่ 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
  การวิจัยเรื่อง การพัฒนาการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดยโสธร เป็นการวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 1) ศึกษา
สถานการณ์การด าเนินงานและสภาพปัญหาการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย จังหวัดยโสธร   
2) สังเคราะห์รูปแบบการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
จังหวัดยโสธร และ 3) เพ่ือประเมินผลการทดลองใช้รูปแบบการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
แบบบูรณาการ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดยโสธร ที่พัฒนาขึ้นและสรุปรูปแบบที่ได้  โดยในการวิจัยครั้งนี้
ก าหนดขั้นตอนและวิธีการวิจัย ดังนี้ 
  
ขั้นตอนกำรวิจัย  
  การด าเนินการวิจัยครั้งนี้ ได้แบ่งขั้นตอนการวิจัยเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสถานการณ์การด าเนินงาน และสภาพปัญหาการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนา 
การเด็กปฐมวัย เป็นขั้นตอนการศึกษาข้อมูลการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในจังหวัดยโสธร 
รวมทั้งการให้การส่งเสริมพัฒนาการของผู้มีบทบาทหน้าที่ในการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการคือ ครูศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก มารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน อสม. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพ่ือทราบการ
ด าเนินงานและสภาพปัญหาอุปสรรค น าข้อมูลใช้พัฒนาแนวทางการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย ในศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก ในการวิจัยครั้งนี้ 
  ขั้นตอนที่ 2 การสังเคราะหร์ูปแบบการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นการน าข้อมูลจากการทบทวนเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สภาพปัญหาสถานการณ์
การดูแลและการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยจากการศึกษาขั้นตอนที่ 1 มาสังเคราะห์ เพ่ือ
พัฒนารูปแบบการด าเนินงานการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก โดยบูรณา
การกิจกรรมการด าเนินงานของผู้มีบทบาทหน้าที่ในการเฝ้าระวังส่งเสริมพัฒนาการ  
 ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่พัฒนาขึ้น เป็นการน ากิจกรรมตามรูปแบบการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยแบบบูรณาการ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไปทดลองใช้เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย  
  ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลการทดลองใช้รูปแบบการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
แบบบูรณาการ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสรุปผลการพัฒนา เป็นการประเมินผลลัพธ์หลังด าเนินการเฝ้าระวัง
และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามแนวทางที่พัฒนาขึ้นจากการ
น าไปทดลองใช้ปฏิบัติจริงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จากนั้นปรับปรุงจากผลการทดลองใช้สรุปเป็น แนวทางการ
เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดยโสธร  
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วิธีด ำเนินกำรวิจัย  
  วิธีด าเนินการวิจัยครั้งนี้ด าเนินตามขั้นตอนการวิจัย 4 ขั้นตอน แต่ละขั้นตอนมีความส าคัญ วัตถุประสงค์ 
วิธีด าเนินการ เครื่องมือการวิจัย ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสถานการณ์การด าเนินงาน และสภาพปัญหาการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนา 
การเด็กปฐมวัย จังหวัดยโสธร 
  ควำมส ำคัญ การทบทวนและศึกษาระบบการด าเนินงานด้านการเฝ้าระวังและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย ในระดับจังหวัด และในเครือข่ายบริการสุขภาพระดับอ าเภอ ทั้งในระดับโรงพยาบาล 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ในจังหวัดยโสธร รวมทั้งศึกษาข้อมูลการ
เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประเมินและศึกษาการเฝ้าระวังและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัยของมารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน ทั้งนี้เพ่ือให้เข้าใจสภาพการด าเนินงานและ
ประเด็นปัญหาการด าเนินงานด้านการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย และเด็กปฐมวัยที่อยู่ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก รวมทั้งการมีส่วนร่วมของผู้มีบทบาทหน้าที่ในการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการได้แก่ ครูศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อสม. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จะท าให้ทราบสถานการณ์และปัญหาอุปสรรคในการเฝ้าระวัง
และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องการศึกษาและพัฒนาในการวิจัยครั้งนี้ 
   วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือศึกษาสถานการณ์การด าเนินงานและสภาพปัญหาการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย จังหวัดยโสธร 
  วิธีด ำเนินกำร 
   1. ท าการศึกษาการด าเนินงานเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในหน่วยงาน
สาธารณสุขคือ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ หน่วยบริการสาธารณสุข 
หน่วยงานศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) เกี่ยวกับการด าเนินงาน
ที่ผ่านมา และตัวแทนมารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้านถึงแบบแผนในการเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย รวมทั้งศึกษาการใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Developmental 
Surveillance and Promotion Manual; DSPM) หรือคู่มือ DSPM และการส่งเสริมพัฒนาการตามแนวทาง
กิจกรรม กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าระวังฟัน โดยการศึกษาจากเอกสารทีเ่กี่ยวข้อง และสนทนากลุ่ม (Focus 
Group Discussion) ผู้เกี่ยวข้อง 2 กลุ่มคือ  
    กลุ่มท่ี 1 ผู้รับผิดชอบงานจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 6 คน โรงพยาบาล 
ชุมชน 2 คน และครูศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 5 คน รวม 13 คน  
    กลุ่มที่ 2 ตัวแทนมารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน 6 คน และตัวแทน อสม. 6 
คน รวม 12 คน 
  2. วิเคราะห์ข้อมูล โดยน าข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา โดยผู้วิจัย   
   3. สรุป และน าเสนอผลการศึกษา 
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  เครื่องมือที่ใช้ข้ันตอนที่ 1  
   เครื่องมือที่ใช้คือ ชุดที่ 1. แนวทางการเก็บข้อมูลจากเอกสาร ชุดที่ 2. แนวทางการสนทนา
กลุ่ม (Focus Group Discussion) กลุ่มเจ้าหน้าที่สาธารณสุขรับผิดชอบงาน และครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชุดที่ 
3. แนวทางการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) กลุ่ม อสม. และกลุ่มมารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดู
เด็กท่ีบ้าน เก็บข้อมูลโดยผู้วิจัย ดังรายละเอียดในภาคผนวก 3   
 ขั้นตอนที่ 2 การสังเคราะห์รูปแบบการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย แบบบูรณาการ 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   ควำมส ำคัญ การด าเนินการพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
แบบบูรณาการ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นกิจกรรมการด าเนินงานที่น าสภาพปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน
เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ที่ได้จากการศึกษาสถานการณ์และปัญหาอุปสรรคในการเฝ้าระวัง
และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย มาพัฒนา ปรับปรุง และก าหนดแนวทางการเฝ้าระวังและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้การด าเนินกิจกรรมได้ครอบคลุม ครบถ้วน และสร้างความรู้ 
ทักษะในการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ และความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผู้มีบทบาทหน้าที่ในการ
ส่งเสริมพัฒนาการ โดยเฉพาะมารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กท่ีบ้าน การพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ด าเนินงานบนพ้ืนฐานสถานการณ์และ
สภาพปัญหาที่เป็นจริง มีความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติ จะท าให้การด าเนินงานนั้นประสบผลส าเร็จ 
  วัตถุประสงค์ 
    เพ่ือสังเคราะห์รูปแบบการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ใน
ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก จังหวัดยโสธร 
  วิธีด ำเนินกำร 
    1. สร้างโครงร่างรูปแบบการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยสังเคราะห์ข้อมูลผลการศึกษาสถานการณ์และสภาพปัญหาในการเฝ้าระวังและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในขั้นตอนที่ 1 วิธีการและแนวทางการด าเนินงานเฝ้าระวังและส่งเสริม
พัฒนาการ และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ก าหนดเป็นโครงร่างรูปแบบ  
    2. ตรวจสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบ ผู้วิจัยน าโครงร่างรูปแบบที่พัฒนาขึ้น หาความ
เที่ยงตรงของรูปแบบ ดังนี้ 
    2.1 ระดมสมองเพ่ือให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ต่อองค์ประกอบและกิจกรรม 
รูปแบบการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดยโสธร
จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 4 คน โรงพยาบาลชุมชน 2 คน โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล 2 คน รวม 8 คน จากนั้นปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
    2.2 น าโครงร่างรูปแบบที่พัฒนาขึ้นหลังปรับปรุงร่วมกัน จากการระดมสมองเจ้าหน้า 
ที่สาธารณสุขที่เก่ียวข้องให้ผู้เชี่ยวชาญการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย จ านวน 3 คน ตรวจสอบคุณภาพอีก
ครั้ง 
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  3. ปรับปรุงแก้ไขโครงร่างรูปแบบแนวทางการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
แบบบูรณาการ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่พัฒนาขึ้น   
  เครื่องมือที่ใช้ข้ันตอนที่ 2  
   เครื่องมือที่ใช้คือ ผู้วิจัย ผู้เชี่ยวชาญ  
 ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่พัฒนาขึ้น  
   ควำมส ำคัญ 
   การพัฒนาการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กที่พัฒนาขึ้น เป็นการสร้างหรือการก าหนดขึ้นมาจากแนวคิดของผู้วิจัยที่อ้างอิงมาจากการทบทวนเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การศึกษาสถานการณ์และปัญหาอุปสรรคในการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย การร่วมแสดงความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้เชี่ยวชาญการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ที่
ยังไม่ได้น าไปปฏิบัติจริง ดังนั้นก่อนสรุปคุณภาพของการพัฒนา และตัดสินใจใช้ด าเนินงานในวงกว้าง จ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องผ่านการทดลองใช้ปฏิบัติจริง ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และผ่านการประเมินคุณภาพ 
   วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือน ารูปแบบการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้ 
  วิธีด ำเนินกำร 
  ภายหลังได้รูปแบบการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท่ีพัฒนาขึ้น ผู้วิจัยน าไปทดลองใช้ปฏิบัติจริงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน 
ดังนี้ 
   1. คัดเลือกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแบบเจาะจง โดยพิจารณาตามขนาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มี
จ านวนมากในจังหวัดยโสธรคือ ขนาดเล็กและขนาดกลางที่ผู้วิจัยร่วมกับผู้รับผิดชอบจากส านักงานท้องถิ่น
จังหวัดยโสธรคัดเลือก ที่พิจารณาว่าสามารถเป็นตัวแทนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามเงื่อนไขขนาดศูนย์ พัฒนาเด็ก
เล็กได้ โดยเป็นพ้ืนที่ไกลเมือง (ไกลเขตเทศบาลเมืองยโสธร) ขนาดเล็ก 1 แห่ง ขนาดกลาง 1 แห่ง ในเขต
อ าเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร และใกล้เมืองขนาดกลาง 1 แห่ง ในเขตอ าเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รวม 3 แห่ง 
เป็นเด็กปฐมวัยชั้นเตรียมอนุบาล ชั้นอนุบาล 1 และชั้นอนุบาล 2 อายุระหว่าง 25 – 60 เดือน เด็กปฐมวัยที่เข้า
ร่วมงานวิจัย 120 คน ด าเนินการทดลองในช่วงเดือนธันวาคม 2560 – มีนาคม 2561 โดยมีผู้เกี่ยวข้องที่ต้องเฝ้า
ระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยเป็นผู้ปฏิบัติตามรูปแบบจ านวน 4 กลุ่มคือ ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เป็น
กลุ่มตัวอย่าง 9 คน มารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้านในเด็กที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 120 คน อสม.ในหมู่บ้านที่มี
เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 20 คน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง 3 คน  
   2. ขออนุมัตินายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร เพ่ือท าการวิจัยในพ้ืนที ่และขออนุมัติ 
งบประมาณบางส่วนสนับสนุนการด าเนินงาน  
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   3. ท าหนังสือแจ้งนายอ าเภอ เพ่ือขออนุญาตให้ศูนย์เด็กเล็ก 3 แห่ง ที่คัดเลือกเป็นพื้นที ่
ศึกษาวิจัยปฏิบัติการ และแจ้งผู้บริหารต้นสังกัดทราบ  
   4. ชี้แจงท าความเข้าใจกับผู้ใช้รูปแบบที่พัฒนาขึ้นคือ ครศููนย์พัฒนาเด็กเล็ก มารดาหรือบิดา 
หรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน อสม. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  
   5. ด าเนินกิจกรรมตามรูปแบบการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ 
ในศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก ที่พัฒนาขึ้น ในช่วงเดือนธันวาคม 2560 – เดือนมีนาคม 2561 
  6. สรุปวิธีการทดลองใช้การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ใน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่พัฒนาขึ้น 
  เครื่องมือที่ใช้ข้ันตอนที่ 3  
   เครื่องมือที่ใช้คือ รูปแบบการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ใน
ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็กท่ีพัฒนาขึ้น 
   ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลการทดลองใช้รูปแบบการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
แบบบูรณาการ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสรุปผลการพัฒนา 
   ควำมส ำคัญ 
   การประเมินผลลัพธ์การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ที่พัฒนาขึ้น จากการน าไปใช้ปฏิบัติในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นกระบวนการที่ส าคัญที่จะบอก
คุณค่าของสิ่งที่สร้างหรือก าหนดขึ้นมา ซึ่งการวิจัยครั้งนี้จะเป็นการบอกว่าการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่พัฒนาขึ้นดีหรือไม่ หรือควรปรับปรุงอย่างไร น ามาสู่
กระบวนการปรับปรุง และสรุปเป็นแนวทางการด าเนินงาน ก่อนพิจารณาตัดสินใจน าไปใช้ หรือขยายผลการ
ใช้ในวงกว้างในพ้ืนที่ต่อไป 
   วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือประเมินผลลัพธ์การด าเนินงานการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบ
บูรณาการ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น หลังน าไปทดลองใช้ปฏิบัติจริง และสรุปผลการ
พัฒนา 
   ผลลัพธ์การด าเนินงาน ผู้วิจัยได้ก ำหนดผลลัพธ์การด าเนินงานตามรูปแบบการเฝ้าระวังและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่พัฒนาขึ้น ดังนี้ 
    ผู้ใช้รูปแบบ เกี่ยวกับ (ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน 
อสม. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข) 
              1. ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของครูศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก มารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน และ อสม.  
             2. การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มารดา
หรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน อสม. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
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             3. ความพึงพอใจต่อการด าเนินกิจกรรมตามรูปแบบการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนา 
การเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่พัฒนาขึ้นของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มารดาหรือบิดา
หรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน อสม. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  
    4. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนา 
การเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่พัฒนาขึ้นของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มารดาหรือบิดา
หรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน อสม. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
    ผู้ได้รับผลลัพธ์จำกกำรใช้รูปแบบ (เด็กปฐมวัย) 
             1. พัฒนาการของเด็กปฐมวัย  
   วิธีด ำเนินกำรประเมินผล 
  1. ประชากรและตัวอย่างศึกษา 
      1.1 ประชากรที่ศึกษา คือ เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 10,059 คน ครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 331 คน มารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน จ านวน 10,059 คน อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 10,747 คน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้รับผิดชอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 
122 คน 
    1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ท าการทดลองใช้รูปแบบในขั้นตอนที่ 2 
เพ่ือประเมินผลการใช้รูปแบบ คือ เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง จ านวน 120 คน และผู้มีบทบาทหน้าที่
ในการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่เป็นผู้ใช้รูปแบบคือ ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เป็น
กลุ่มตัวอย่างทุกคน จ านวน 9 คน มารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน ของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างทุกคน จ านวน 120 คน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ในหมู่บ้านที่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กที่เป็นกลุ่มตัวอย่างอาศัยอยู่ จ านวน 20 คน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้รับผิดชอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เป็น
กลุ่มตัวอย่าง  จ านวน 3 คน 
  2. รูปแบบการประเมินผล 
       การประเมินผลลัพธ์การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ในการวิจัยครั้งนี้ ด าเนินการประเมินผล 2 รูปแบบคือ ประเมินก่อนและหลังด าเนินกิจกรรมตามรูปแบบ
การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่พัฒนาขึ้นเป็นรูปแบบ
การประเมินผลกลุ่มเดียววัดผลก่อนหลังด าเนินกิจกรรมตามการพัฒนา (One Group Pre-test Post-test 
Design)  และประเมินเฉพาะหลังด าเนินกิจกรรมตามการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบ
บูรณาการ ในศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก ที่พัฒนาขึ้นเป็นรูปแบบการประเมินผลกลุ่มเดียววัดผลหลังปฏิบัติการ (One 
Group Post-test Design) ดังรายละเอียดในตารางที่ 1  
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ตำรำงท่ี 2 รูปแบบการประเมินผลลัพธ์การทดลองใช้รูปแบบการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ 
             เด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ในศูนย์เด็กเล็กท่ีพัฒนาขึ้น 
 

ประเมินผลก่อนด าเนินกิจกรรมตาม
รูปแบบ 

ด า เนินกิจกรรม
ตามรูปแบบ 

ประเมินผลหลั งด า เนินกิจกรรมตาม
รูปแบบ 

   

T1 X T2 
  T3 

    
    T1 หมายถึง การประเมินผลก่อนด าเนินการทดลอง 
    X หมายถึง การทดลองใช้รูปแบบการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
แบบบูรณาการ ในศูนย์เด็กเล็กที่พัฒนาขึ้น 
    T2 หมายถึง การประเมินผลหลังด าเนินการทดลอง 
    T3 หมายถึง การประเมินผลเฉพาะหลังด าเนินการทดลอง 
   3. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล  
       3.1 การสร้างเครื่องมือ การประเมินผลรูปแบบการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยแบบบูรณาการ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่พัฒนาขึ้นครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือเพ่ือเก็บข้อมูล
ประเมินผล ดังนี้  
     ชุดที่ 1. เครื่องมือเก็บข้อมูลครูศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก มี 1 ชุด คือ 
     ชุดที่ 1. แบบสอบถามครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้น ประกอบด้วย 5 ส่วน (เก็บข้อมูลหลังการทดลองใช้รูปแบบ) คือ  
     ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มี 7 ข้อ สอบถามเกี่ยวกับอายุ 
เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ต าแหน่ง ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การเคยผ่านการ
อบรมหลักสูตรการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยใช้คู่มือ DSPM  
      ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย เป็น
แบบสอบถามที่ใช้แนวทางการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยกิจกรรม “กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน” 
และคู่มือ DSPM ในการสร้างข้อค าถามความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย  มี
จ านวน 18 ข้อ โดยให้ผู้ตอบเลือกตอบตรงข้อค าถามว่าข้อความที่ถาม ผู้ตอบมีความรู้ว่าข้อความนั้น ถูก หรือ
ผิด หรือไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ (ผู้ตอบไม่ทราบว่าข้อความนั้นถูกหรือผิด) โดยใส่เครื่องหมาย  ตรงช่องค าตอบ 
การให้คะแนนจากการวัด คือ 
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ข้อค ำถำม  เลือกตอบถูก เลือกตอบผิด เลือกตอบไม่
ทรำบ/ไม่แน่ใจ 

ข้อความค าถามถูก ค่าคะแนน 1 0 0 
ข้อความค าถามผิด ค่าคะแนน 0 1 0 

 

        ก าหนดระดับความรู้โดยมีคะแนนจากการวัด ร้อยละ 80 ขึ้นไป มีความรู้
ระดับมาก มีคะแนนจากการวัด ร้อยละ 60 – 79 มีความรู้ระดับปานกลาง มีคะแนนจากการวัดน้อยกว่าร้อย
ละ 60 มีความรู้ระดับน้อย ได้ระดับความรู้ ดังนี้ 
         

ระดับควำมรู้ 
 

        คะแนนจำกกำรวัด 

ความรู้ระดับมาก  14.40 – 18.00 
ความรู้ระดับปานกลาง  10.80 – 14.39 
ความรู้ระดับน้อย  0.00 – 10.79 

 

    ส่วนที่ 3 การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย เป็นแบบสอบถามที่
ใช้สอบถามเกี่ยวกับการใช้คู่มือ DSPM ในการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และความคิดเห็นต่อคู่มือ 
DSPM ช่วงก่อนและช่วงด าเนินโครงการ 
     ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจในการด าเนินกิจกรรม ใช้สอบถามหลังการทดลองใช้
รูปแบบการพัฒนาเกี่ยวกับความพึงพอใจในการด าเนินกิจกรรมเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย มี
จ านวน 7 ข้อ ในการศึกษาครั้งนี้ประยุกต์ใช้วิธีการวัดแบบของลิเคิท (Likerts’s method) มีจ านวน 6 ข้อ 
แบ่งเป็นระดับความพึงพอใจเป็น 3 ระดับ ดังรายละเอียดความพึงพอใจและการให้คะแนนจากการวัด คือ (ซึ่ง
การศึกษาครั้งนี้เป็นข้อความเชิงบวกทุกข้อ) 
 

ระดับควำมพึงพอใจ  ข้อควำมเชิงบวก 
(Positive scale) 

ข้อควำมเชิงลบ 
(Negative scale) 

พึงพอใจมาก ค่าคะแนน 2 0 
พึงพอใจปานกลาง ค่าคะแนน 1 1 
พึงพอใจน้อย ค่าคะแนน 0 2 

 

และแบบประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินงานที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มารดาหรือ
บิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน และ อสม. ร่วมกันเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กครั้งนี้ โดยภาพรวม จ านวน 
1 ข้อ โดยให้คะแนนจากน้อยท่ีสุดไปหามากที่สุด คือจาก 0 ไม่พึงพอใจ ถึง 10 พึงพอใจมากที่สุด 

 

  ไม่พึงพอใจ       พึงพอใจปานกลาง       พึงพอใจมากที่สุด  
       0 --------------------------------------5--------------------------------------- 10 
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      ก าหนดระดับความพึงพอใจโดยมีคะแนนจากการวัด ร้อยละ 80 ขึ้นไป พึงพอใจระดับมาก 
มีคะแนนจากการวัด ร้อยละ 60 – 79 พึงพอใจระดับปานกลาง มีคะแนนจากการวัดน้อยกว่าร้อยละ 60 พึง
พอใจระดับน้อย ได้ระดับความพึงพอใจ ดังนี้ 
         

ระดับควำมพึงพอใจ 

 

        คะแนนจำกกำรวัด 

พึงพอใจระดับมาก  17.60 – 22.00 
พึงพอใจระดับปานกลาง  13.20 – 17.59 
พึงพอใจระดับน้อย  0.00 – 13.19 

 

     ส่วนที่ 5 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนา 
การเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น ใช้สอบถามหลังการทดลองใช้
รูปแบบ เป็นข้อค าถามปลายเปิด มีจ านวน 3 ข้อ เกี่ยวกับ (1) การเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการด าเนินงานการ
เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่พัฒนาขึ้นครั้งนี้  (2) ความ
ต้องการปรับปรุงการด าเนินงาน และ (3) ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ต่อการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
แบบบูรณาการ ในศูนย์พัฒนาเด็ก 
      ชุดที่ 2. เครื่องมือเก็บข้อมูลมำรดำหรือบิดำหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้ำน มี 2 ชุด คือ 
      ชุดที่ 2.1 แบบสอบถามมารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน เป็นแบบ 
สอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ประกอบด้วย  6 ส่วน ส่วนที่ 1-4 เก็บข้อมูลก่อนด าเนินการทดลองใช้รูปแบบ ส่วนที่ 2 
เก็บข้อมูลอีกครั้งหลังประชุมชี้แจงความรู้ทันที และเก็บข้อมูลส่วนที่ 2-6 หลังการทดลองใช้รูปแบบ โดยส่วนที่ 4 
ข้อ (5) เป็นการสอบถามการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 5 ด้าน ตามคู่มือ DSPM จะใช้ชุดข้อ
ค าถามตามช่วงอายุเด็กขณะสอบถาม เป็นการสอบถามว่ามารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กได้เฝ้าระวังและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กหรือไม่ โดยเด็กเข้าสู่ช่วงอายุนั้นอย่างน้อย 1 เดือน (ผู้วิจัยเป็นผู้จัดชุดแบบ สอบถามรายบุคคลตาม
ช่วงอายุ) ดังนี้ 
      ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ านวน 10 ข้อ เกี่ยวกับ 
อายุ เพศ สถานภาพสมรส สถานะความสัมพันธ์กับเด็ก ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือนของครอบครัว อาชีพ 
การเคยเลี้ยงเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี (ไม่รวมเด็กที่อยู่ในศูนย์แห่งนี้) จ านวนเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปีที่เลี้ยงดูในปัจจุบัน 
(ไม่รวมเด็กที่อยู่ในศูนย์แห่งนี้) อสม. เคยมาเยี่ยมหรือแนะน าเกี่ยวกับการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยที่ท่านเลี้ยงดู  
     ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย เป็น
แบบสอบถามชุดเดียวกันกับชุดที่ 1. ส่วนที่ 2 ของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

    ส่วนที่ 3 การใช้แนวทางการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
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      3.1) การรับรู้แนวทางกิจกรรม “กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน” ใช้สอบ 
ถามก่อนการทดลองใช้รูปแบบ มีจ านวน 1 ข้อ เกี่ยวกับการเคยทราบหรือได้ยิน แนวทางการส่งเสริมพัฒนาการ
เด็ก โดยการใช้แนวทางกิจกรรม “กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน”  
      3.2) การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย มีจ านวน 25 ข้อ เป็นแบบสอบถามที่
ใช้แนวทางการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก โดยใช้แนวทางกิจกรรม “กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน” ในการสร้าง
ข้อค าถามเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย มีจ านวน 25 ข้อ โดยให้ผู้ตอบ ตอบตรงข้อค าถามว่า
ข้อความที่ถามผู้ตอบได้ดูแลและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างไร ตามค าตอบที่ได้ปฏิบัติ  คือไม่เคย 
บางครั้ง เป็นประจ า (ไม่เคย = ไม่เคยท าสิ่งนั้นเลยหรือท าน้อยมาก, บางครั้ง = ท าสิ่งนั้นเท่าๆ กับไม่ได้ท าสิ่ง
นั้น, เป็นประจ า = ท าสิ่งนั้นทุกครั้งหรือเกือบทุกครั้ง) การให้คะแนนจากการวัด คือ  
 

ข้อค ำถำม  ไม่เคย บำงครั้ง เป็นประจ ำ 
ข้อความเชิงบวก (Positive Scale) ค่าคะแนน 0 1 2 
ข้อความเชิงลบ (Negative Scale) ค่าคะแนน 2 1 0 

 

        ก าหนดระดับการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยมีคะแนนจากการวัด 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป มีการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยระดับดี มีคะแนนจากการวัด ร้อยละ 60 – 79 มีการ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยระดับพอใช้ มีคะแนนจากการวัดน้อยกว่าร้อยละ 60 มีการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยระดับควรปรับปรุง ได้ระดับการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ดังนี้ 
         

ระดับการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

 

 คะแนนจากการวัด 

ระดับดี  40.00 – 50.00 
ระดับพอใช้  30.00 – 39.99 
ระดับควรปรับปรุง  0.00 – 29.99 

 

     ส่วนที่ 4 การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 5 ด้าน (ตามคู่มือ 
DSPM) เป็นแบบสอบถามที่ใช้สอบถามเกี่ยวกับการใช้คู่มือ DSPM ในการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
และความคิดเห็นต่อคู่มือ DSPM มีจ านวน 5 ข้อ สอบถามช่วงก่อนการทดลองทั้ง 5 ข้อ หลังทดลองสอบถาม
เฉพาะข้อ (3) และ (5) ดังข้อค าถามเกี่ยวกับ (1) การเคยอบรมหรือได้รับการชี้แจงการใช้คู่มือ DSPM (2) การ
เคยได้รับแจกคู่มือ DSPM เพ่ือใช้เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก (3) การใช้คู่มือ DSPM ในการเฝ้าระวังและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (4) ความคิดเห็นต่อคู่มือ DSPM (5) การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย 5 ด้าน (ตามคู่มือ DSPM แบบสอบถามแต่ละคนขึ้นกับอายุเด็กปฐมวัยว่าอยู่ช่วงไหนตามข้อที่ต้อง
ประเมินในคู่มือ DSPM) โดยสอบถามการเคยให้เด็กได้ท ากิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ 5 ด้าน ให้ผู้ตอบ ตอบตรง
ข้อค าถามว่าข้อความที่ถามผู้ตอบได้ท ากิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ ตามค าตอบที่ได้ปฏิบัติ คือไม่เคย นานๆ 
ครั้ง เป็นประจ า (ไม่เคย = ไม่เคยฝึกให้เลย, นานๆ ครั้ง = นานๆ ถึงฝึกให้ท ากิจกรรมนั้น, เป็นประจ า = ฝึก
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ให้ท ากิจกรรมนั้นบ่อยมากหรือทุกครั้งที่ต้องท ากิจกรรมนั้น) แต่หากด้านไหนต้องประเมินหลายประเด็นหาก
ความถี่ในการฝึกให้เด็กต่างกัน จะเลือกประเด็นฝึกท่ีต่ าเป็นค าตอบ เช่น พัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว ในเด็ก
ช่วงอายุ 42 เดือน จะต้องฝึกข้อ 90 ยืนขาเดียว 5 วินาที (GM) และข้อ 91 ใช้แขนรับลูกบอลได้ (GM) หาก
ข้อ 90 ไม่เคยฝึก แต่ข้อ 91 ฝึกเป็นประจ า ถือว่าด้านนี้มารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้านไม่เคยฝึก  
         ก าหนดการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ของมารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยง
ดูเด็กที่บ้าน เป็น 3 ระดับคือ ไม่เคย (รวมผู้ไม่เคยใช้คู่มือ DSPM) นานๆ ครั้ง เป็นประจ า  
     ส่วนที่ 5 ความพึงพอใจในการด าเนินกิจกรรม เป็นแบบสอบถามชุดเดียวกับ
ชุดที่ 1. ส่วนที่ 4 ของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
     ส่วนที่ 6 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนา 
การเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ในศูนย์เด็กเล็ก ตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น เป็นแบบสอบถามชุดเดียวกับชุดที่ 1. 
ส่วนที่ 5  ของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
      ชุดที่ 2.2 แนวทางการสนทนากลุ่ม (Focus  Group Discussion) กลุ่ม
ตัวแทนมารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน รายละเอียดในภาคผนวก 4  
     ชุดที่ 3. เครื่องมือเก็บข้อมูลอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน (อสม.) มี 2 
ชุด คือ 
      ชุดที่ 3.1 แบบสอบถามอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
ประกอบด้วย 5 ส่วน ในส่วนที่ 1-3 เก็บข้อมูลก่อนด าเนินการทดลองใช้รูปแบบ ส่วนที่ 2 เก็บข้อมูลอีกครั้งหลัง
ประชุมชี้แจงความรู้ทันที และเก็บข้อมูลส่วนที่ 2 ส่วนที่ 3 เฉพาะข้อ (4) ความคิดเห็นต่อคู่มือ DSPM และส่วนที่ 
4-5 หลังการทดลองใช้รูปแบบ ดังนี้ 
      ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ านวน 5 ข้อ เกี่ยวกับ อายุ 
เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาเป็น อสม.      
     ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย เป็น
แบบสอบถามชุดเดียวกันกับชุดที่ 1. ส่วนที่ 2 ของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

    ส่วนที่ 3 การใช้แนวทางการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
จ านวน 7 ข้อ เกี่ยวกับ (1) การเคยอบรมหรือได้รับการชี้แจงการใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย (Developmental Surveillance and Promotion Manual; DSPM) เล่มสีขาว ในการเฝ้าระวัง
และส่งเสริมพัฒนาการเด็ก (2) การเคยได้รับแจกคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
(Developmental Surveillance and Promotion Manual; DSPM) เล่มขาว เพ่ือใช้เฝ้าระวังและส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก (3) การใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Developmental Surveillance 
and Promotion Manual; DSPM) เล่มสีขาว ในการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก (4) ความคิดเห็นต่อ 
คู่มือ DSPM (5) การเคยทราบหรือได้ยินแนวทางการส่งเสริมพัฒนาการเด็กโดยใช้แนวทาง “กิน กอด เล่น 
เล่า นอน เฝ้าดูฟัน” (6) การเคยได้รับค าแนะน าแนวทาง “กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน” เป็นแนวทางใน
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การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก (7) การใช้แนวทาง “กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน” เป็นแนวทางในการแนะน า
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก   
     ด้านการด าเนินงานเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในความ
รับผิดชอบหลังการทดลอง เก็บข้อมูลจ านวนครั้งการเยี่ยมเด็กปฐมวันของ อสม. จากแบบบันทึกการเฝ้าระวัง
และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของ อสม. 
     ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจในการด าเนินกิจกรรม เป็นแบบสอบถามชุดเดียวกับ
ชุดที่ 1. ส่วนที่ 4 ของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
     ส่วนที่ 5 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนา 
การเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ในศูนย์เด็กเล็ก ตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น เป็นแบบสอบถามชุดเดียวกับชุดที่ 1. 
ส่วนที่ 5  ของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
     ชุดที่ 3.2 แนวทางการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) กลุ่ม อสม. 
รายละเอียดในภาคผนวก 4 
     ชุดที่ 4. เครื่องมือเก็บข้อมูลเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข มี 1 ชุด คือ   
     ชุดที่ 4. แบบสอบถามเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป ความพึงพอใจในการด าเนินกิจกรรมรูปแบบ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการเฝ้า
ระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่พัฒนาขึ้น แบ่งออกเป็น 4 
ส่วน ดังนี้ 
      ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ านวน 7 ข้อ เกี่ยวกับ อายุ 
เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  ระยะเวลารับผิดชอบงานส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก และต าแหน่ง 
      ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการด าเนินกิจกรรม มีจ านวน 5 ข้อ เป็น
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ในการศึกษาครั้งนี้ประยุกต์ใช้วิธีการวัดแบบของลิเคิท (Likert’s method) 
จ านวน 4 ข้อ แบ่งระดับความพึงพอใจเป็น 3 ระดับ ดังรายละเอียดความพึงพอใจ และการให้คะแนนจากการ
วัด คือ  

 

ระดับควำมพึงพอใจ  ข้อควำมเชิงบวก 
(Positive Scale) 

ข้อควำมเชิงลบ 
(Negative Scale) 

พึงพอใจมาก ค่าคะแนน 2 0 
พึงพอใจปานกลาง ค่าคะแนน 1 1 
พึงพอใจน้อย ค่าคะแนน 0 2 

 

และแบบประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินงานที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มารดาหรือ
บิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน และ อสม. ร่วมกันเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กครั้งนี้ โดยภาพรวม จ านวน 
1 ข้อ โดยให้คะแนนจากน้อยท่ีสุดไปหามากที่สุด คือจาก 0 ไม่พึงพอใจ ถึง 10 พึงพอใจมากที่สุด 
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  ไม่พึงพอใจ       พึงพอใจปานกลาง       พึงพอใจมากที่สุด  
       0 --------------------------------------5--------------------------------------- 10 
 

      ก าหนดระดับความพึงพอใจโดยมีคะแนนจากการวัด ร้อยละ 80 ขึ้นไป พึงพอใจระดับ
มาก มีคะแนนจากการวัดร้อยละ 60–79 พึงพอใจระดับปานกลางมีคะแนนจากการวัดน้อยกว่า ร้อยละ 60 
พึงพอใจระดับน้อย ได้ระดับความพึงพอใจ ดังนี้ 
 

ระดับควำมพึงพอใจ 

 

        คะแนนจำกกำรวัด 

พึงพอใจระดับมาก  14.40 – 18.00 
พึงพอใจระดับปานกลาง  10.80 – 14.39 
พึงพอใจระดับน้อย  0.00 – 10.79 

 

     ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยแบบบูรณาการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น เป็นแบบสอบถามชุดเดียวกับชุดที่ 1. ส่วน
ที่ 5  ของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
     ชุดที่ 5. เครื่องมือเก็บข้อมูลพัฒนำกำรของเด็กปฐมวัย คือ     
      ชุดที่ 5. แบบบันทึกการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เป็นแบบบันทึกที่ผู้จัยสร้างขึ้น ใช้บันทึกผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่ได้รับการตรวจประเมิน 
ตามคู่มือ DSPM ในข้อการประเมินตามช่วงอายุเด็กปฐมวัยของเด็กแต่ละคน ดังรายละเอียดแบบบันทึกใน
ภาคผนวก 4 
     กำรใช้แบบบันทึกกำรตรวจประเมินพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยตัวอย่ำง ของ
เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข ดังนี้ 
      1) ก่อนและหลังการทดลองใช้รูปแบบการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่พัฒนาขึ้น ในเด็กกลุ่มตัวอย่างทุกราย โดยการประเมิน
พัฒนาการเด็กแต่ละรายจะประเมิน 3 ช่วงวัย เริ่มจากประเมินตามคู่มือในข้อที่ตรงในช่วงวัย 5 ด้าน และ
ประเมินเกินช่วงวัยหนึ่งระดับกรณีประเมินในช่วงวัยผ่านการประเมินทั้ง 5 ด้าน แต่ถ้ามีด้านใดด้านหนึ่งไม่
ผ่านหยุดการประเมิน และประเมินเกินช่วงวัยสองระดับกรณีประเมินเกินช่วงวัยหนึ่งระดับผ่านการประเมินทั้ง 
5 ด้าน  
      การแบ่งผลการประเมิน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 
     - พัฒนาการสงสัยล่าช้า คือ เด็กที่ได้รับการตรวจประเมินพัฒนาการตามช่วง
วัยไม่ผ่านการประเมินด้านใดด้านหนึ่ง หรือทุกด้าน 
      - พัฒนาการสมวัย คือ เด็กที่ได้รับการตรวจประเมินพัฒนาการตามช่วงวัย
ผ่านการประเมินทั้ง 5 ด้าน ในกลุ่มที่มีพัฒนาการสมวัยผู้วิจัยได้ประเมินพัฒนาการเกินช่วงวัย 2 ช่วงวัย และแบ่ง



                                                                                                                                       65 

 

ผลการประเมินออกเป็น 
 พัฒนาการสมวัย คือ เด็กที่ได้รับการตรวจประเมินพัฒนาการตามช่วง

วัยผ่านการประเมินทั้ง 5 ด้าน 
 พัฒนาการเกินช่วงวัยหนึ่งระดับ คือ เด็กที่ได้รับการตรวจประเมิน

พัฒนาการตามช่วงวัยผ่านการประเมินทั้ง 5 ด้าน และประเมินเกินช่วง
วัยหนึ่งระดับผ่านการประเมินทั้ง 5 ด้าน แต่ไม่ผ่านเกินช่วงวัยสอง
ระดับ 

 พัฒนาการเกินช่วงวัยสองระดับ คือ เด็กที่ได้รับการตรวจประเมิน
พัฒนาการตามช่วงวัยผ่านการประเมินทั้ง 5 ด้าน และประเมินเกินช่วง
วัยหนึ่งและสองระดับผ่านการประเมินทั้ง 5 ด้าน ทั้งสองระดับ 

      2) เด็กที่ตรวจประเมินพบพัฒนาการสงสัยล่าช้าก่อนการทดลองใช้รูปแบบ
การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่พัฒนาขึ้น หลังได้รับ
การกระตุ้นพัฒนาการข้อที่สงสัยล่าช้า 1 เดือน หรือ 2 เดือน เฉพาะข้อที่พัฒนาการสงสัยล่าช้า  
      3) กลุ่มเป้าหมายอายุ 30 เดือน และ 42 เดือน ที่ต้องได้รับการคัดกรองและ
ส่งเสริมพัฒนาการ โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
        3.2 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดผลลัพธ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นก่อนใช้จริง เครื่องมือที่ใช้
ประเมินผลการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่พัฒนาขึ้น 
ผู้วิจัยน ำเครื่องมือ มาตรวจสอบความตรงในเนื้อหา (Content Validity) โดยผู้เชี่ยวชาญการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กและการวิจัย 3 ท่าน เพื่อดูความชัดเจน ความถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิชาการ และภาษาที่ใช้ 
วัดได้ตามสิ่งที่ต้องการวัดตามเนื้อหาหรือวัตถุประสงค์ แล้วน าข้อมูลที่ได้จากการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญหา
ค่าความสอดคล้องด้วยดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objectives Congruence : IOC) ซึ่งใช้ข้อ
ค าถามท่ีมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.6-1.0 และปรับตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ หลังจากนั้นน าเครื่องมือไป
ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะคล้ายกับประชากรที่ศึกษาในกลุ่มมารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน 
จ านวน 30 คน น าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยมาวิเคราะห์ความ
เชื่อถือได้ของมาตรวัด (ความสอดคล้องกันของผลที่ได้จากการวัดแต่ละครั้ง) ด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้วิธีการ
วัดความสอดคล้องภายใน (Internal Consistency Method) วิธีของคูเดอร์ – ริชาร์ดสัน (Kuder – 
Richardson Method) แบบประเมินมีค่าความเชื่อถือได้ (Reliability) = .702  
   4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
    1. การเก็บข้อมูลตัวอย่างที่ศึกษาเชิงปริมาณ ชุดที่ 1. แบบสอบถามครูศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ชุดที่ 2.1 แบบสอบถามมารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กท่ีบ้าน (ท่ีสามารถตอบได้ด้วยตนเอง) ชุดที่ 3.1 
แบบสอบถามอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ชุดที่ 4. แบบสอบถามเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ให้
ตัวอย่างที่ศึกษาตอบด้วยตนเอง และส่งคืนผู้วิจัยทันที ชุดที่ 2.1 แบบสอบถามมารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่
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บ้าน ที่ไม่สามารถตอบได้ด้วยตนเอง สัมภาษณ์โดยผู้ร่วมวิจัยที่ผ่านการชี้แจงแบบสอบถามแล้ว  ทั้งก่อนและ
หลังการทดลอง  
   2. การเก็บข้อมูลตัวอย่างที่ศึกษาเชิงคุณภาพ ชุดที่ 2.2 แนวทางการสนทนากลุ่ม 
(Focus  Group Discussion) กลุ่มตัวแทนมารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน ชุดที่ 3.2 แนวทางการ
สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) กลุ่ม อสม. โดยผู้วิจัย 
   3. การเก็บข้อมูลเพ่ือประเมินผลพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ในการวิจัยครั้งนี้เก็บ
ข้อมูลโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ผ่านการอบรมและมีประสบการณ์การใช้คู่มือ DSPM จ านวน 6 คน เก็บข้อมูล 
ก่อนและหลังการทดลองใช้แนวทางการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ที่พัฒนาขึ้น และผ่านการอธิบายวิธีการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินผลในการวิจัยครั้งนี้ จากผู้วิจัย  
   5. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
   1. ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) จากการเก็บรวบรวมข้อมูลประเมิน 
ผลลัพธ์การทดลองใช้รูปแบบการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ที่พัฒนาขึ้น น าข้อมูลมาน าเข้าและวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์ ในกลุ่มมารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่
บ้าน อสม. และข้อมูลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย น าเสนอข้อมูลผลลัพธ์การพัฒนา โดยใช้สถิติเชิง
พรรณา ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าต่ าสูด (Minimum) และเปรียบเทียบผลลัพธ์การพัฒนาก่อน
กับหลังทดลอง โดยใช้สถิติอ้างอิง ได้แก่ Paired T-test ในกลุ่มครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
น าเสนอข้อมูลผลลัพธ์การพัฒนา โดยใช้สถิติเชิงพรรณา ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
    2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) ข้อมูลการประเมินผลลัพธ์การทดลองใช้
รูปแบบการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เชิงคุณภาพ 
น ามาวิเคราะห์เชิงเนื้อหาโดยผู้วิจัย 
   6. การปรับปรุงแนวทางการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้สมบูรณ์ โดยการน าผลการประเมินการทดลองปฏิบัติในพ้ืนที่ ข้อมูลที่ได้จากการ
สอบถามความพึงพอใจ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการศึกษา มาเป็นข้อมูลสรุปและปรับปรุงการ
ด าเนินงานให้สมบูรณ์ ใช้เป็นแนวทางการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดยโสธร และสามารถน าไปใช้ได้จริง 



 
 

บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
      การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวัง
และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดยโสธร ของผู้มีบทบาท
หน้าที่ในการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการคือ ครศููนยพั์ฒนาเด็กเล็ก มารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน 
อสม. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โดยมีขั้นตอนการวิจัย 4 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสถานการณ์การ
ด าเนินงานและสภาพปัญหาการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ขั้นตอนที่ 2 การสังเคราะห์
รูปแบบการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขั้นตอนที่ 3 
การทดลองใช้รูปแบบการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

และขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลการทดลองใช้รูปแบบการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบ
บูรณาการ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสรุปผลการพัฒนา ในการน าเสนอผลการวิจัยจ าแนกตามวัตถุประสงค์
เฉพาะ ดังนี้ 
   ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1. การศึกษาสถานการณ์การด าเนินงานและสภาพ
ปัญหาการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
   ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2. การสังเคราะห์รูปแบบการเฝ้าระวังและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
  ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3. การประเมินผลการทดลองใช้รูปแบบการเฝ้าระวัง
และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่พัฒนาขึ้น และสรุปรูปแบบที่ได้ 
 
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1. การศึกษาสถานการณ์การด าเนินงานและสภาพปัญหาการเฝ้าระวัง
และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
 การศึกษาสถานการณ์การด าเนินงานและสภาพปัญหาการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย จ าแนกตามประเด็นศึกษา 3 ประเด็น คือ (1.1) การด าเนินงานการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยของหน่วยงานและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง (1.2) แบบแผนการเลี้ยงดู และการเฝ้าระวังและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัยของมารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน และ (1.3) สภาพปัญหาการด าเนินงานการ
เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย พบว่า 
    1.1 การด าเนินงานการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของหน่วยงานและ
เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาพบว่า  
       1.1.1 หน่วยงานส านักงานสาธารณสุขระดับจังหวัด เป็นหน่วยงานตัวแทน
กระทรวงสาธารณสุขระดับจังหวัด ด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานหน่วยงานสาธารณสุข ถ่ายทอด
นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ก าหนดนโยบายสาธารณสุขระดับจังหวัด และสนับสนุนการด าเนินงานหน่วย
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บริการในพ้ืนที่ ในจังหวัดยโสธร แบ่งการบริหารงานออกเป็น 13 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่ม
งานนิติการ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานพัฒนายุทศาสตร์สาธารณสุข กลุ่มงานประกันสุขภาพ 
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ กลุ่มงาน
คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข   กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  กลุ่มงาน
ทันตสาธารณสุข กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด  และกลุ่มงานสิ่งแวดล้อมและ 
อาชีวอนามัย การด าเนินงานด้านการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย อยู่ในภารกิจกลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพ ด าเนินงานในลักษณะสนับสนุน ควบคุม ก ากับ และประเมินผลการด าเนินงานหน่วยบริการ
ในพ้ืนที่ ในปีงบประมาณ 2560 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร, 
2560) มีตัวชี้วัดการด าเนินงานที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดคือ เด็กอายุ 0-5 ปีมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 มีกระบวนการด าเนินงาน ดังนี้  
    1) ชี้แจงนโยบายและแนวทางการด าเนินงานแก่ผู้ปฏิบัติงานระดับอ าเภอและ
ต าบล เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 
   2) ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามโครงการเด็กไทย  ไอคิวดี  เติบโตดี  เริ่มที ่
“ครอบครัว คุณภาพ” โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง 
(Memorandum of Understanding: MOU) ร่วมกัน 4 กระทรวงหลัก ได้แก่ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และ
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมสุนีย์โฮเทล แอน คอนเวนชั่น เซ็น
เตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี 
    3) พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานโภชนาการ งานฝากครรภ์ 
(Antenatal care: ANC) และงานคลินิกสุขภาพเด็กดี (Well Child Clinic: WCC) ทุกอ าเภอ ในการพัฒนา
รูปแบบบริการโภชนาการในคลินิกฝากครรภ์ คลินิกสุขภาพเด็กดี ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา จังหวัด
อุบลราชธานี ในระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2559 
    4) บูรณาการจัดหลักสูตรร่วมกันระหว่าง 4 กระทรวงหลักในการอบรมให้ความรู้
เรื่อง  การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย แก่ครูทุกคนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่ง จ านวน 
272 แห่ง 
    5) จัดกิจกรรม kick off “การพัฒนาเด็กไทย ไอคิวดี เติบโตดี เริ่มที่ ครอบครัว
คุณภาพ” ร่วมกันทั้ง 4 กระทรวงหลักได้แก่ ส านักงานศึกษธิการจังหวัด ส านักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัด ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 
    6) ท าบันทึกข้อตกลงการปฎิบัติราชการเพ่ือขับเคลื่อนตัวชี้วัด โดยวิธีการจัดล าดับ
หน่วยงาน (Ranking) ระหว่างจังหวัดและอ าเภอ ณ ห้องประชุมพญาแถน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ยโสธร เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 
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    7) ควบคุม ก ากับ และนิเทศงาน 9 อ าเภอๆ ละครั้ง ด าเนินงานออกติดตามนิเทศ 
ให้ค าแนะในการด าเนินงานแก่พ้ืนที่ระดับอ าเภอ ในระหว่างวันที่ 6-20 กุมภาพันธ์ 2560 
    8) ขับเคลื่อนการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี ด้วยการอ่านโดยสมัชชาสุขภาพ
จังหวัดยโสธร โดยผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 ณ โรงแรมเจ พี เอ็ม
เมอรัลด์ จังหวัดยโสธร 
    9) ขับเคลื่อนการด าเนินโดยคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็ก ระดับจังหวัด 
(MCH Board) และคณะอนุกรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยจังหวัดยโสธร 
    10) พัฒนาสถานบริการสาธารณสุขตามมาตรฐานบริการอนามัยแม่และเด็ก 
คุณภาพ 
    11) พัฒนาศูนย์เด็กวัยเตาะแตะต้นแบบ 1 แห่งได้แก่ศูนย์เด็กวัยเตาะแตะ 
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 
    12) พัฒนาต้นแบบมุมเล่นตามรอยพระยุคลบาท ใน WCC ในโรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชเลิงนกทา 
    13) สร้างองค์กรส่งเสริมเด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วนอ าเภอละ 1 ต าบลๆ ละ 1 แห่ง 
    14) สร้างครอบครัวนักโภชนาการส่งเสริมเด็กปฐมวัยสูงดีสมส่วนทุกอ าเภอๆ ละ 
1 ต าบล 
    15) คลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster: PCC) ทุกแห่งมีการด าเนิน 
การส่งเสริมเด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน 
    16) พัฒนาการศูนย์เด็กเล็กตามเกณฑ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งชาติ 1 แห่ง คือ 
ศูนย์เด็กเล็กบ้านกระจาย อ าเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 
    17) ประชุมคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็ก ระดับจังหวัด (MCH Board) ทุก 3 
เดือน conference case และนิเทศติดตาม โดยการสุ่มอย่างเป็นระบบ 
    18) พัฒนาระบบบริการและวางแผนระบบดูแลส่งต่อ ต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ ใน
เด็กท่ีมีพัฒนาการสงสัยล่าช้า ซึ่งต้องด าเนินการต่อเนื่อง ดังนี้ 
     18.1 แนะน าพ่อแม่ผู้ปกครอง อสม. ฝึกเด็กตามคู่มือประเมิน ในหัวข้อที่
ไม่ผ่านการประเมิน ภายใน  1 เดือน 
     18.2 ติดตาม ตรวจคัดกรองเด็กท่ีมีพัฒนาการสงสัยล่าช้าครบทุกราย 
เมื่อครบ 1 เดือน โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน รพ.สต. 
     18.3 ถ้าเด็กยังท าไม่ได้ ให้ส่งต่อผู้เชี่ยวชาญโรงพยาบาลชุมชน/ 
โรงพยาบาลทั่วไป 
     18.4 จัดระบบการให้บริการประเมินและกระตุ้นพัฒนาการแยกออกจาก
การให้บริการฉีดวัคซีน 
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     18.5 บรรจุโครงการ รายละเอียดคู่มือ ในโรงเรียนพ่อแม่ในคลินิก ANC 
และ WCC 
    19) พัฒนาระบบการบันทึกข้อมูลพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในโปรแกรม HosXp 
(โปรแกรมเก็บข้อมูลบริการของหน่วยบริการ) 
    20) สนับสนุนส่งเสริมให้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/
โรงเรียนอนุบาล ทุกแห่ง มีเครื่องมืออุปกรณ์ในการตรวจประเมินพัฒนาการ ชั่งน้ าหนัก และวัดส่วนสูงให้มี
ความพร้อมและเพียงพอ 
    21) ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ อปท.  และภาคีเครือข่าย  ในการด าเนิน 
งานด้านพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 
    22) พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริม 
พัฒนาการเด็กปฐมวัย (คู่มือ DSPM) ครบทุกพ้ืนที่ ในระหว่างวันที่ 4-7 เมษายน 2560 
    23) จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด พ.ศ. 2560-2564 
วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560 
    24) อบรมพัฒนาประสิทธิภาพการปฎิบัติงานครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ผู้ดูแลเด็ก 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ในระหว่างวันที่ 20-22 เมษายน 2560 และรุ่นที่ 2 วันที่ 17-19 
พฤษภาคม 2560 
    25) มีการเยี่ยมเสริมพลังร่วมกับงานแม่และเด็ก ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ด้านพัฒนาการเด็กอย่างต่อเนื่อง 
    26) พัฒนาศักยภาพครูศูนย์เด็กเล็กในการใช้คู่มือประกอบการฝึกเพ่ือเพ่ิมระดับ 
สติปัญญาเด็กอายุ 2-15 ปี จ านวน 2 รุ่น ในระหว่างวันที่ 29-30 กรกฏาคม 2560 และวันที่ 5-6 สิงหาคม 
2560 จ านวน 140 คน 
    27) ออกนิเทศติดตามสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็ก ระหว่างวันที่ 17-21 
กรกฏาคม 2560 
    จากกิจกรรมการด าเนินงานดังกล่าว จะเห็นได้ว่าในปีงบประมาณ 2560 ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดยโสธร มีกิจกรรมเพ่ือขับเคลื่อนงานด้านการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
หลากหลายกิจกรรมตั้งแต่การรณรงค์เปิดตัวการท างาน ประสานและสนับสนุนการด าเนินงานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง สนับสนุนเชิงวิชาการด้านความรู้ ความสามารถแก่บุคลากรหน่วยงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
หน่วยงานสาธารณสุข นิเทศติดตาม ก ากับการด าเนินงานหน่วยงานส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
โรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในพ้ืนที ่
        1.1.2 หน่วยงานส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ เป็นหน่วยงานเชิงบริหารและสนับสนุน
การด าเนินงานระดับอ าเภอ เป็นต้นสังกัดหน่วยบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จังหวัดยโสธรมี
ทั้งหมด 9 แห่ง ใน 9 อ าเภอ การด าเนินงานด้านการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ได้
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ด าเนินงานโดยจัดให้มีผู้รับผิดชอบงานด้านการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย เป็นผู้สนับสนุน 
ควบคุม ก ากับ และประเมินผลการด าเนินงานหน่วยบริการระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกัด
แต่ละอ าเภอ โดยมีตัวชี้วัดการด าเนินงานที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดคือ เด็กอายุ 0-5 ปีมีพัฒนาการ
สมวัยไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 เช่นเดียวกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ลักษณะการด าเนินงานจะเป็นการ
ประสานการด าเนินงานระหว่างหน่วยบริการในอ าเภอกับหน่วยงานระดับจังหวัด และหน่วยงานอ่ืนๆ ให้
สามารถเชื่อมการด าเนินงานร่วมกัน และสนับสนุนการด าเนินงานด้านวิชาการ ด้านการนิเทศติดตาม ด้าน
ก ากับการด าเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ในพ้ืนที่ 
        1.1.3 หน่วยบริการสาธารณสุข หน่วยบริการสาธารสุขระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ
และต าบลภาครัฐในจังหวัดยโสธร ทุกแห่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข คือโรงพยาบาลทั่วไป
เป็นโรงพยาบาลระดับจังหวัด จ านวน 1 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน ประจ าอ าเภอ จ านวน 8 แห่ง และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน 112 แห่ง มีศูนย์สุขภาพชุมชนในสังกัดโรงพยาบาลทั่วไป จ านวน 
2 แห่ง สังกัดโรงพยาบาลชุมชน จ านวน 2 แห่ง และส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมือง จ านวน 1 แห่ง 
ด าเนินงานภายใต้ตัวชี้วัดเดียวกันกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอคือ เด็กอายุ 
0-5 ปีมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 จากข้อมูลการศึกษาการด าเนินงานด้านการเฝ้าระวังและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของหน่วยบริการสาธารณสุขพบว่า การด าเนินงานของหน่วยบริการจะมีการ
จัดท าทะเบียนเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี ส่วนมากจะให้บริการในหน่วยบริการ เด็กแรกเกิดในปี 2558 เป็นต้นมา
จะได้รับแจกคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Developmental Surveillance and 
Promotion Manual; DSPM) หรือคู่มือ DSPM ที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดท าขึ้นให้กับมารดา
หลังคลอดเพ่ือใช้ในการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก โดยการให้บริการของหน่วยบริการใน
โรงพยาบาลจะเป็นการให้บริการในคลินิกสุขภาพเด็กดี (Well Child Clinic: WCC) และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล จะเป็นตามวัน เวลาที่หน่วยบริการสะดวกในแต่ละพ้ืนที่โดยก าหนดให้ผู้รับบริการ
รับทราบ เช่น ในวันที่ให้บริการฉีดวัคซีน ทุกวันพุธ ทุกวันศุกรห์ากมีภารกิจก็จะเลื่อนขึ้นกับความสะดวกของ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้รับบริการเช่น นัดมารับบริการวันที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขขึ้นเวร เป็นการ
ให้บริการเฉพาะการคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้วยคู่มือ DSPM ในเด็กกลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่ม คือ 9 
เดือน 18 เดือน 30 เดือน และ 42 เดือน จะนัดหรือตามเด็กโดยการส่งหนังสือถึงผู้ปกครอง ให้ อสม. น าไป
ให้โดยระบุให้ผู้ปกครองเห็นความส าคัญของการมารับการตรวจประเมิน หรือให้ อสม. ช่วยติดตามมารับ
บริการในหน่วยบริการ ตามวัน เวลา ที่หน่วยบริการก าหนด การส่งเสริมพัฒนาการเป็นการให้ค าแนะน า ฝึก
ทักษะให้ผู้เลี้ยงดูในวันที่มารับการตรวจประเมิน ในรายที่สงสัยพัฒนาการล่าช้าให้ผู้เลี้ยงดูได้ฝึกที่บ้าน ใน
รายที่อยู่กับตา ยาย ที่ไม่สามารถกระตุ้นพัฒนาการได้ บางแห่งก็จะให้  อสม. ไปช่วยกระตุ้น ส าหรับปัญหา
อุปสรรคที่พบ ผู้ปกครองยังไม่เห็นความส าคัญ บางแห่งผู้ปกครองไม่เข้าใจคิดว่าการตรวจประเมินของ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นการเรียกเด็กมาเล่น ผู้ปกครองไม่ยอมรับผลการประเมินมองว่าบุตรหลานตนเอง
ท าไม่ได้ บางครั้งเด็กก็ไม่ได้มาเนื่องจากไม่ได้อยู่ในพ้ืนที่ หรือผู้ปกครองไม่ว่างก็จะมีการมาตรวจประเมิน
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ล่าช้า บางรายไม่มีสมุดเล่มขาว (คู่มือ DSPM) เจ้าหน้าที่สาธารณสุขต้องใช้การถ่ายเอกสารให้หลังการ
ประเมินเฉพาะช่วงวัยที่ประเมิน ดังนั้นในรายนี้เด็กจะไม่มีเอกสารที่ผู้เลี้ยงดูจะใช้ประเมินและกระตุ้นในช่วง
วัยอ่ืนๆ และในช่วงวัยอ่ืนๆ ไม่มีระบบที่ยืนยันได้ว่าผู้เลี้ยงดูได้มีการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการหรือไม่ 
ดังที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้ข้อมูลว่าสมุดคู่มือเล่มขาวที่ผู้ปกครองได้รับยังใหม่  ไม่มีรอยขีดเขียนอะไรเลย 
ด้านการใช้แนวทาง กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข น ามาใช้ในการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กในพ้ืนที่บ้างโดยการให้ค าแนะเมื่อเด็กมารับบริการในส านักงานหรือกรณีเยี่ยมบ้านหลังคลอด 
การด าเนินงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขบางแห่งยังไม่มีระบบการด าเนินงานในชุมชน และการเชื่อมการ
ด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน จะมีเฉพาะบางแห่งที่ให้ อสม. ช่วยด าเนินงานแต่ยังไม่ได้ระบุบทบาทที่
ชัดเจน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีการโยกย้าย เปลี่ยนงาน ท าให้ผู้รับงานใหม่ยังไม่ผ่านการอบรมการใช้คู่มือ 
DSPM และบางแห่งผ่านการอบรมเพียง 1 คน หากติดภารกิจไม่อยู่งานการตรวจประเมินพัฒนาการเด็กก็
ต้องหยุดชะงัก ซึ่งเจ้าหน้าที่อยากให้มีการอบรมเพ่ิม และอยากให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีชุดตรวจประเมินเวลา
ตรวจพัฒนาการจะได้ไม่ต้องน าไปจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลไปใช้ ดังข้อมูลจากเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขที่ได้กล่าวถึงการด าเนินงานส่งเสริมพัฒนาการเด็ก จากการสนทนากลุ่ม 
 

  “...... เราต้องส ารวจข้อมูลเด็กศูนย์ถึงห้าปีก่อน และมีรายชื่อเด็กในฐานข้อมูล ในการ
ด าเนินงานตรวจพัฒนาการเด็กเราก าหนดให้เป็นทุกวันศุกร์ทั้งวัน แต่ถ้าเจ้าหน้าที่ไม่พอก็จะเลื่อนมาท าใน
วันหยุดในวันที่เราอยู่เวร เอาสะดวกเรา และผู้ปกครองเด็ก .....”. 
   “...... มีการประเมินพัฒนาการทุกวันจันทร์ แต่ด้วยภาระหากเจ้าหน้าที่อยู่น้อยก็จะ
เคลื่อนย้ายได้ บางครั้งก็จะรวบยอดเป็นครั้งเดียวในเดือนหนึ่ง ......” 
   “...... หนูคิดว่า ผู้ปกครองเด็กยังไม่เห็นความส าคัญของคู่มือเล่มนี้นะคะ เพราะถ้าเห็น
ความส าคัญน่าจะมีร่องรอยการใช้บ้าง คนที่ช่วงวัยท างานก็จะมีสนใจบ้าง ที่รับผิดชอบก็จะมีสองสามคน
ที่ติ๊กเหมือนประเมินมา แต่ถ้าเป็นสูงอายุก็เหมือนสมุดสีชมพู ไม่ค่อยได้เปิดเท่าไร ......” 
    “...... ของที่ .... ก็มีปัญหาช่วงแรกๆ ผู้ปกครองไม่ให้ความร่วมมือเค้าเข้าใจว่าเราเรียกลูก
เค้ามาเล่น การด าเนินงานดูตามรอบ เช่นรอบเดือนนี้มีสี่ราย ก็จะแบ่งเป็นสองรอบ รอบศุกร์นี้สองราย ศุกร์
หน้าสอง ราย เอาตามท่ีเราไม่เหนื่อย และเราสะดวก ผู้ปกครองสะดวก ......” 
  “...... การด าเนินงานขึ้นกับบริบทของพ้ืนที่ ในเด็กบางคนที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าถ้าอยู่
กับคุณตา คุณยาย ไม่สามารถประเมินพัฒนาการเด็กได้ เราก็คุยกันให้ อสม. ที่รับผิดชอบหลังคาเรือนนั้น 
เราจะเทรน อสม. ให้ช่วยโดยการซีรอก (ถ่ายเอกสารเนื้อหาคู่มือ DSPM) ให้ อสม. ไปประเมินแทน เช่น ถ้า
ช่วงอายุสิบแปดเดือน ข้อเจ็ดสิบสี่ถึงเจ็ดสิบห้าให้ อสม. ไปช่วยประเมินในช่วงหนึ่งเดือน แต่หากรายไหนมี
ป้าเราก็จะติดตามไปให้ป้าช่วยท า ......” (ในความหมายนี้เจ้าหน้าที่ใช้ค าว่า ประเมิน ในที่นี้หมายถึงการกระตุ้น หรือ
ส่งเสริมพัฒนาการ และเป็นการยกตัวอย่างถ้าเด็กอายุ 18 เดือนที่ถูกต้องการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการจะเป็นข้อ 50-
59) 
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   “...... คู่มือ บางรายกลุ่มเป้าหมายไม่มี ต้องซีรอกให้เค้าเอากลับไปดู ของเราก็จะซีรอกเก็บ
ไว้เป็นหลักฐานถ้าเค้าไม่มีสมุดเล่มนี้ (คู่มือ DSPM) ...... ผ่านหรือไม่ผ่านเราก็ซีรอกให้เค้า โดยจะบอกว่าข้อนี้
ไม่ผ่านนะคะ แนะน าการกระตุ้นให้ และบอกว่าเดือนหน้าเราจะนัดมาตรวจอีก และเขียนวันที่ 
นัดไว้ให้เค้า ......” 
   “...... ของ ..... เราจะมีจดหมายติดตาม ในจดหมายเราจะระบุความจ าเป็นว่าเด็กอายุ
เท่านี้ เท่านี้จ าเป็นจะต้องได้รับการตรวจประเมินจากเจ้าหน้าที่ และจะให้ส่งผ่านทาง อสม. และก็เน้นย้ าให้ 
อสม. ให้ผู้ปกครองพาเด็กมา มีบางที่ไม่มาตามนัดเราก็จะให้ตามแต่จะไม่ได้ตามมาในวันนั้น จะตามมาในวัน
นัดหน้า เด็กบางคนไม่อยู่ในพ้ืนที่ก็มี บางคนผู้ปกครองพามาไม่ได้ก็จะมีปัญหา เราก็จะบวกในช่วงไม่เกิน
หนึ่งเดือนบวก ลบ ถ้าไม่มาจริงๆ ก็จะให้ อสม. ตาม ......” 
   “...... ช่วงประเมินก็จะมีปัญหาผู้ปกครองบางคนรับไม่ได้ ก็จะมีแต่บอกว่าอยู่บ้านเด็กท าได้ 
อยู่บ้านเด็กท าได้ ก็จะมีปัญหาในช่วงประเมินเด็ก และผู้ปกครองจะพยายามช่วยเด็กท า และก็จะพยายาม
อธิบายว่าอยู่บ้านเด็กท าได้ในช่วงประเมิน ......” 
   “...... คู่มือ ถือว่าคัดกรองได้เร็ว ถ้าเราเจอก็จะส่งเสริมพัฒนาการได้เร็ว ผู้ปกครองทาง ... 
ก็ให้ความสนใจดี โดยพื้นที่ค่อนข้างเล็ก ผู้ปกครองรู้ว่า 9 เดือนต้องมาตรวจ หากเลยไปจะต้องคอยไปอีกจน 
18 เดือน เค้าค่อนข้างที่จะรู้ เป็นคู่มือที่ไว และต้องอธิบายด้วยว่าเป็นการคัดกรองเบื้องต้น ถือว่าเป็น
เครื่องมือที่ดีในการค้นหาเด็กในพ้ืนที่เรา ถามว่ายุ่งยากในการใช้มั๊ย คือมันต้องใช้เวลาหนะคะ เรานัดมาตาม
คลินิกที่เราเซ็ตไว้ ก็ไม่ค่อยยุ่งยากค่ะ ......”  
 

   ผลการด าเนินงานของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ และ
หน่วยบริการสาธารณสุขในจังหวัดยโสธร ด้านการคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการกลุ่มเป้าหมาย ช่วงอายุ   
9 , 18 , 30 และ 42 เดือน ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2560 (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร, 2560) 
พบว่า เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัยหลังกระตุ้นรายที่สงสัยพัฒนาการล่าช้า ร้อยละ 95.1 ซึ่งตอบสนอง
ตัวชี้วัดการด าเนินงานที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดคือ เด็กอายุ 0-5 ปีมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 80 มีการตรวจประเมินพัฒนาการ และกระตุ้นพัฒนาการในรายที่สงสัยพัฒนาการล่าช้าดังรายละเอียด 
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ตารางที ่3 จ านวน ร้อยละ เด็กปฐมวัยกลุ่มเป้าหมาย ช่วงอายุ  9 , 18 , 30 และ 42 เดือน จ าแนกตาม 
               การตรวจประเมินพัฒนาการด้วยคู่มือ DSPM รายอ าเภอ ปีงบประมาณ 2560  
 

        

 การประเมินพัฒนาการกลุ่มเป้าหมาย  ผลการประเมินพัฒนาการกลุ่มเป้าหมาย 
ส่งต่อ
ครั้ง
แรก 
(คน) 

อ าเภอ 
กลุ่มเป้าหมาย
ทั้งหมด (คน)  

ได้รับการตรวจ
ประเมิน 

 
พัฒนาการสมวัย 

 พัฒนาการสงสัย
ล่าช้า 

 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
 จ านวน

(คน) 
ร้อยละ 

 จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

           

เมือง 3,921 2,853 72.8  2,564 89.9  285 10.0 4 

ทรายมูล 911 652 71.6  546 83.7  105 16.1 1 

กุดชุม 2,046 1,515 74.0  1,324 87.4  187 12.3 4 

ค าเขื่อนแก้ว 2,039 1,767 86.7  1,659 93.9  108 6.1 0 

ป่าติ้ว 1,124 903 80.3  717 79.4  159 17.6 27 

มหาชนะชัย 1,893 1,183 62.5  1,026 86.7  157 13.3 0 

ค้อวัง 728 573 78.7  503 87.8  68 11.9 2 

เลิงนกทา 3,401 1,863 54.8  1,585 85.1  272 14.6 6 

ไทยเจริญ 1,064 994 93.4  829 83.4  164 16.5 1 

รวม 17,127 12,303 71.8  10,753 87.4  1,505 12.2 45 
           

 

 จากตารางที่ 3 เด็กปฐมวัยกลุ่มเป้าหมาย ช่วงอายุ  9 , 18 , 30 และ 42 เดือน ส่วนมากได้รับ
การตรวจประเมินพัฒนาการด้วยคู่มือ DSPM 12,303 คน คิดเป็นร้อยละ 71.8 พัฒนาการสมวัย 10,753 
คน คิดเป็นร้อยละ 87.4 มีเด็กปฐมวัยต้องส่งต่อโรงพยาบาลทันที 45 คน (คิดเป็นร้อยละ 0.3)  
 
ตารางท่ี 4 จ านวน ร้อยละ เด็กปฐมวัยกลุ่มเป้าหมาย ช่วงอายุ  9 , 18 , 30 และ 42 เดือน ที่มีพัฒนาการ 
      สงสัยล่าช้า จ าแนกตามการติดตามตรวจประเมินพัฒนาการด้วยคู่มือ DSPM ซ้ า รายอ าเภอ  
      ปีงบประมาณ 2560 
 

     

อ าเภอ 

เด็กปฐมวัย
กลุ่มเป้าหมาย

พัฒนาการ
สงสัยล่าช้า 

(คน) 

การประเมินพัฒนาการซ้ าหลังติดตาม 30 วัน ด้วยคู่มือ DSPM   

สมวัย  ไม่สมวัย  ติดตามไมไ่ด ้ ส่งต่อ 
รพ. 
(คน) 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ  จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ  จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

           

เมือง 285 152 53.3  7 2.5  126 44.2 7 
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ตารางท่ี 4 จ านวน ร้อยละ เด็กปฐมวัยกลุ่มเป้าหมาย ช่วงอายุ  9 , 18 , 30 และ 42 เดือน ที่มีพัฒนาการ 
      สงสัยล่าช้า จ าแนกตามการติดตามตรวจประเมินพัฒนาการด้วยคู่มือ DSPM ซ้ า รายอ าเภอ  
      ปีงบประมาณ 2560 (ต่อ) 
 

     

อ าเภอ 

เด็กปฐมวัย
กลุ่มเป้าหมาย

พัฒนาการ
สงสัยล่าช้า 

(คน) 

การประเมินพัฒนาการซ้ าหลังติดตาม 30 วัน ด้วยคู่มือ DSPM   

สมวัย  ไม่สมวัย  ติดตามไมไ่ด ้ ส่งต่อ 
รพ. 
(คน) 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ  จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ  จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

           

ทรายมูล 105 76 72.4  3 2.9  26 24.8 3 

กุดชุม 187 129 69.0  7 3.7  51 27.3 7 

ค าเขื่อนแก้ว 108 76 70.4  1 0.9  31 28.7 1 

ป่าติ้ว 159 71 44.7  32 20.1  56 35.2 32 

มหาชนะชัย 157 93 59.2  5 3.2  59 37.6 5 

ค้อวัง 68 37 54.4  4 5.9  27 39.7 4 

เลิงนกทา 272 186 68.4  6 2.2  80 29.4 6 

ไทยเจริญ 164 127 77.4  6 3.7  31 18.9 6 

รวม 1,505 947 62.9  71 4.7  487 32.4 71 
           

 

 จากตารางที่ 4 เด็กปฐมวัยกลุ่มเป้าหมาย ช่วงอายุ  9 , 18 , 30 และ 42 เดือนที่มีพัฒนาการ
สงสัยล่าช้า หลังกระตุ้นพัฒนาการ 1 เดือน มีพัฒนาการสมวัย 947 คน คิดเป็นร้อยละ 62.9 ไม่สมวัย 71 
คนคิดเป็นร้อยละ 4.7 ติดตามตรวจประเมินซ้ าไม่ได้ 487 คน คิดเป็นร้อยละ 32.4 มีเด็กปฐมวัยต้องส่งต่อ
โรงพยาบาล 71 คน (คิดเป็นร้อยละ 4.7) 
 

ตารางท่ี 5 จ านวน ร้อยละ เด็กปฐมวัยกลุ่มเป้าหมายช่วงอายุ 9 , 18 , 30 และ 42 เดือน มีพัฒนาการ 
      สมวัยหลังกระตุ้นพัฒนาการกลุ่มสงสัยล่าช้า 1 เดือน จ าแนกรายอ าเภอ ปีงบประมาณ 2560 
 

   

อ าเภอ 
เด็กปฐมวัยกลุ่มเปา้หมายไดร้ับ

การคัดกรอง 
เด็กปฐมวัยกลุ่มเปา้หมายมีพัฒนาการสมวยั 

จ านวน ร้อยละ 
    

เมือง 2,853 2,716 95.2 
ทรายมูล 652 622 95.4 
กุดชุม 1,515 1,453 95.9 
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ตารางท่ี 5 จ านวน ร้อยละ เด็กปฐมวัยกลุ่มเป้าหมายช่วงอายุ 9 , 18 , 30 และ 42 เดือน มีพัฒนาการ 
      สมวัยหลังกระตุ้นพัฒนาการกลุ่มสงสัยล่าช้า 1 เดือน จ าแนกรายอ าเภอ ปีงบประมาณ 2560   
              (ต่อ) 
 

   

อ าเภอ 
เด็กปฐมวัยกลุ่มเปา้หมายไดร้ับ

การคัดกรอง 
เด็กปฐมวัยกลุ่มเปา้หมายมีพัฒนาการสมวยั 

จ านวน ร้อยละ 
    

ค าเขื่อนแก้ว 1,767 1,735 98.2 
ป่าติ้ว 903 788 87.3 
มหาชนะชัย 1,183 1,119 94.6 
ค้อวัง 573 540 94.2 
เลิงนกทา 1,863 1,771 95.1 
ไทยเจริญ 994 956 96.2 

รวม 12,303 11,700 95.1 
    

 

 จากตารางที่ 5 เด็กปฐมวัยกลุ่มเป้าหมาย ช่วงอายุ  9 , 18 , 30 และ 42 เดือน มีพัฒนาการ
สมวัยหลังจากท่ีเด็กปฐมวัยกลุ่มท่ีมีพัฒนาการสงสัยล่าช้า ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ 1 เดือน มีพัฒนาการ
สมวัย ร้อยละ 95.1 อ าเภอที่เด็กมีพัฒนาการสมวัยมากที่สุดคือ ค าเข่ือนแก้ว ร้อยละ 98.2 
       1.1.4 หน่วยงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นสถานศึกษาที่รับเด็ก
ปฐมวัยก่อนเข้าสู่ระบบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา ช่วงอายุ 2–5 ปี เป็นหน่วยงานในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย แบ่งการจัดประสบการณ์เด็ก
ปฐมวัยออกเป็นชั้นเตรียมเด็กเล็ก (อายุต่ ากว่า 3 ปี) ชั้นเด็กเล็กปีที่ 1 (อายุ 3 ปี) ชั้นเด็กเล็กปีที่ 2 (อายุ 4 
ปี) การจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ส านักประสานและพัฒนาการจัด
การศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย, 2550) ได้แต่งตั้งคณะท างานจัดท า
แผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้การศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เพ่ือให้เด็กจบการศึกษาปฐมวัยแล้ว เด็กจะมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2546 ที่ก าหนดไว้ โดยมีคณะท างานจัดท าแผน 4 คณะคือ คณะท างานจัดท าแผนพัฒนาการ
เรียนรู้ด้านร่างกาย คณะท างานจัดท าแผนพัฒนาการเรียนรู้ด้านอารมณ์และจิตใจ คณะท างานจัดท า
แผนพัฒนาการเรียนรู้ด้านด้านสังคม และคณะท างานจัดท าแผนพัฒนาการเรียนรู้ด้านสติปัญญา ได้จัดท า
คู่มือเป็นรูปเล่มให้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใช้ด าเนินกิจกรรมในแต่ละภาคเรียน เพ่ือจัดประสบการณ์ให้แก่เด็ก
ปฐมวัยแต่ละด้านตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1 เป็นต้นไปจนถึงสัปดาห์สุดท้ายของภาคเรียนในสัปดาห์ที่ 21 โดยในแต่
ละสัปดาห์ จะก าหนดกิจกรรมเพ่ือให้ครูศูนย์พัมนาเด็กเล็กใช้จัดประสบการณ์การเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย 
ประกอบด้วย (1)ชื่อกิจกรรม (2)การเตรียมสื่อเพ่ือจัดกิจกรรม (3)สาระการเรียนรู้ (4)จุดประสงค์ในการจัด
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กิจกรรม (5)วิธีการจัดกิจกรรม (6)การประเมินผล และแต่ละศูนย์จะมีสมุดรายงานประจ าตัวเด็กปฐมวัยแต่
ละคนที่ครูจะประเมินพัฒนาการการเรียนรู้รายบุคคลในแต่ละด้าน  ดังตัวอย่างแผนจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้การศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเด็กอายุ 3–5 ปี ภาคเรียนที่ 1 สัปดาห์ที่ 6 ในวันที่ 3 และ
สัปดาห์ที่ 11 ในวันที่ 2  

 

แผนการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัย ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
หลักสูตรการปฐมศึกษาปฐมวัย 

สัปดาห์ที่ 6 สาระการจัดประสบการณ์ที่ 1 เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
หน่วยการจัดประสบการณ์ เป็นเด็กดีมีวินัย 

 
 
 
 
 
 
    
               
            เป็นเด็กด ี
              มีวินัย 
 
 
 
 
 

สิ่งท่ีเด็กรู้แล้ว สิ่งท่ีเด็กต้องรู้ สิ่งท่ีเด็กควรรู้ 
1. เชื่อฟังคุณครู 
2. ทักทายผู้อื่นด้วยค าว่าสวัสดี 
3. รับประทานอาหารด้วยตนเอง 
4. .................................................. 

1. การปฏิบัติตามกฎของ
ห้องเรียน 
2. การเก็บอุปกรณ์และของเล่น 
3. ................................................ 

1. การปฏิบัติตามกฎของห้องเรียน 
2. การเก็บอุปกรณ์และเครื่องใช้ใน
ห้องเรียน 
3. การใช้ภาษาสุภาพ 
4. การช่วยเหลือตนเองในการ
รับประทานอาหาร 
5. การปฏิบัติตนต่อบุคคลต่างๆ ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

การปฏิบัติตนต่อบุคคลต่างๆ ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- การกล่าวสวัสดีคุณครู 
- การยอมรับผู้อื่น 
- การแสดงความรู้สึกที่
เหมาะสม 

ปฏิบัติตามกฏของห้องเรียน 
- เชื่อฟังคุณครู การเก็บอุปกรณ์และเครื่องใช้

ในห้องเรียน 
- การเก็บรองเท้า 
- การเก็บกระเป๋า 

การช่วยเหลือตนเองในการ
รับประทานอาหาร 
- รับประทานอาหารได้เอง 

การใช้ภาษาสุภาพ 
- ทักทายผู้อื่นด้วยค าว่าสวัสดี 
- ขอบคุณเมื่อมีผู้ให้สิ่งของ 
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แผนการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัย ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สัปดาห์ที่ 6 วันที่ 3 สาระการจัดประสบการณ์ที่ 1 เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 

หน่วยการจัดประสบการณ์ เป็นเด็กดีมีวินัย 
หน่วยการจัดประสบการณ์ย่อย การใช้ภาษาสุภาพ 

 
1. ช่ือกิจกรรม เสริมประสบการณ์ (ในวงกลม) 
2. การเตรียมสื่อเพื่อจัดกิจกรรม 

      1) นิทาน “น้องส้มมาโรงเรียน 
      2) หุ่นมือ 
     3) เพลง “สวัสดีคุณครู” 

3. สาระการเรียนรู้ 
      1) สาระที่ควรเรียนรู้ 
      1.1 การพูดค าว่า “สวัสดี” เมื่อพบคุณครู การพูดว่า “ขอบคุณ” เมื่อมีผู้ใหญ่ให้สิ่งของ 
      2) ประสบการณ์ส าคัญ 
      2.1 การพูดกับคนอ่ืนเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเองหรือเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง 
      2.2 การอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ เหตุการณ์ และความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ 

4. จุดประสงค์ในการจัดกิจกรรม 
      1) พูดค าว่า “สวัสดีค่ะ” “สวัสดีครับ” เมื่อพบคุณครูได้ 
      2) พูดค าว่า “ขอบคุณ” เมื่อผู้ใหญ่ให้สิ่งของได้ 

5. วิธีการจัดกิจกรรม 
      1) ครูเล่านิทานประกอบหุ่นมือเรื่อง “น้องส้มมาโรงเรียน” ให้เด็กฟัง สนทนากับเด็ก
เกี่ยวกับเรื่องในนิทาน 
      2) ครูสนทนาและสาธิตเกี่ยวกับการไหว้และกล่าวค าสวัสดี โดยมีตัวแทนของเด็กชายและ
เด็กหญิง อย่างละ 1 คน มาแสดงบทบาทสมมติเมื่อพบครูต้องยกมือไหว้และพูดว่า “สวัสดีค่ะ” “สวัสดี
ครับ” 
     3) ครูให้เด็กแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 สมมติเป็นครู กลุ่มที่ 2 เป็นนักเรียน ให้แสดง
บทบาทสมมติ 2 สถานการณ์ คือ สถานการณ์ท่ี 1 เมื่อเด็กพบคุณครู สถานการณ์ท่ี 2 เมื่อคุณครูให้สิ่งของ 
      4) เด็กร้องเพลง “สวัสดีคุณครู” และท าท่าทางประกอบ 

6. การประเมินผล 
      1) สังเกตการปฏิบัติตนของเด็กในการกล่าวค า “สวัสดี”  “ขอบคุณ” 
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แผนการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัย ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
หลักสูตรการปฐมศึกษาปฐมวัย 

สัปดาห์ที่ 11 สาระการจัดประสบการณ์ที่ 1 เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
หน่วยการจัดประสบการณ์ สัมผัสกายท้ังห้า 

 
 
      บน      ล่าง 
 
 
 
 
  แข็ง      นิ่ม             หอม        เหม็น 
          สัมผัสกายท้ังห้า 
               
 
 
 
 
หวาน      เปรี้ยว                  ดัง        เบา 
 

สิ่งท่ีเด็กรู้แล้ว สิ่งท่ีเด็กต้องรู้ สิ่งท่ีเด็กควรรู้ 
1. เด็กมีตา 
2. เด็กมีจมูก 
3. เด็กมีหู 
4. เด็กมีปาก 
5. เด็กมีมือ 

1. เด็กมีตา จมูก หู ปาก มือ ไว้ท าไม 
2. ................................................ 
3. ............................................... 
4. ................................................ 
5. ................................................ 

1. การมองเห็น 
2. การดมกลิ่น 
3. การได้ยิน 
4. การรับรู้ 
5. การสัมผัส 
 

 
 
 
 
 

การสัมผัส 

การมองเห็น 

การดมกลิ่น 

การรับรู้ 
 

การได้ยิน 
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แผนการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัย ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สัปดาห์ที่ 11 วันที่ 2 สาระการจัดประสบการณ์ที่ 1 เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 

หน่วยการจัดประสบการณ์ สัมผัสกายท้ังห้า 
หน่วยการจัดประสบการณ์ย่อย การดมกลิ่น 

 
  1. ช่ือกิจกรรม สร้างสรรค ์
  2. การเตรียมสื่อเพื่อจัดกิจกรรม 
      1) ใบงานภาพจมูก 
      2) ดินสอ , สีเทียน 

3. สาระการเรียนรู้ 
      1) สาระที่ควรเรียนรู้ 
      1.1 การระบายสีภาพจมูก 
      2) ประสบการณ์ส าคัญ 
       2.1 การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านสื่อ วัสดุ ของเล่น และผลงาน 
      2.2 การเขียนภาพและการเล่นกับสี 

4. จุดประสงค์ในการจัดกิจกรรม 
      1) มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
      2) ใช้กล้ามเนื้อเล็กได้ 

5. วิธีการจัดกิจกรรม 
      1) ครูแนะน าและสาธิตวิธีการระบายภาพสีจมูกให้สวยงาม 
      2) แบ่งเด็กออกเป็นกลุ่ม 
      3) เด็กระบายสีภาพจมูกตามความสนใจ 
      4) เด็กน าเสนอผลงาน ครูบันทึกค าพูด ให้ค าแนะน า และชมเชย 

6. การประเมินผล 
      1) สังเกตการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
      2) สังเกตการใช้กล้ามเนื้อเล็ก 
 
 จากการศึกษาข้อมูลดังกล่าว เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างแผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้
การศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย กับคู่มือเฝ้า
ระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Developmental Surveillance and Promotion Manual; 
DSPM) หรือคู่มือ DSPM ที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขใช้ประเมินพัฒนาการและการกระตุ้นส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก 5 ด้าน คือ ด้านที่ 1 การพัฒนาด้านการเคลื่อนไหว (Gross motor: GM) ด้านที่ 2 การ
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พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา (Fine Motor: FM) ด้านที่ 3 การพัฒนาการด้านการเข้าใจ
ภาษา (Receptive Language: RL) ด้านที่ 4 การพัฒนาการด้านการใช้ภาษา (Expressive Language: 
EL) ด้านที่ 5 พัฒนาการด้านการช่วยเหลือตนเองและสังคม (Personal and Social: PS) พบว่าจะมีความ
สอดคล้องและใกล้เคียงกันในวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ต้องการการกระตุ้นส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย แต่
จะมีความแตกต่างกันบ้างตรงที่การจัดประสบการณ์การเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย  ของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เป็นการจัดกิจกรรมรายกลุ่ม และประเมินจากการสังเกตนักเรียนแต่
ละคนของครูผู้ดูแล ส่วนการด าเนินงานตามคู่มือ DSPM จะเป็นการประเมินและกระตุ้นส่งเสริมพัฒนาการ
รายบุคคล เหมือนเป็นการตรวจคัดกรองพัฒนาการเพ่ือให้การแก้ไขในรายที่สงสัยพัฒนาการล่าช้าหรือไม่
ปกติ และส่งเสริมพัฒนาการยิ่งขึ้น (ส่งเสริมพัฒนาการตามวัยและเกินช่วงวัย) ในรายปกติ  
 จากการศึกษาข้อมูลของส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร โดยการรวบรวมข้อมูล
ของส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร (2560) พบว่า จังหวัดยโสธรมีศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 278 แห่ง จ านวนนักเรียน 10,059 คน มีครูประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 331 คน พนักงานจ้าง 350 
คน ส าหรับการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จากการสนทนากลุ่มพบว่า ครูศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กส่วนหนึ่งได้ผ่านการอบรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย และการใช้คู่มือ เฝ้าระวังและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Developmental Surveillance and Promotion Manual; DSPM) หรือ
คู่มือ DSPM จากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร แต่บางคนไม่เคยอบรม และไม่เคยเห็นคู่มือ DSPM ใน
ผู้ที่เคยผ่านการอบรมบางรายเห็นด้วยแต่ยังไม่เคยใช้คู่มือ DSPM ด้วยไม่รู้ว่าจะเริ่มอย่างไร ไม่มั่นใจในการ
ใช้ บางคนใช้โดยการใช้ประเมินเด็กปีละครั้ง สองครั้ง เมื่อพบว่าเด็กมีพัฒนาการล่าช้าได้กระตุ้นพัฒนาการ
โดยการท าซ้ าหลายๆ ครั้ง จากนั้นให้มีการประเมินซ้ า ในขั้นตอนการใช้คู่มือ DSPM ของครูศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กพบว่า เข้าใจผิดในบางขั้นตอน เช่น ไม่ส่งเด็กเข้ารับการตรวจประเมินซ้ ากับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหลัง
กระตุ้นพัฒนาการ 1 เดือนในรายที่สงสัยพัฒนาการล่าช้า ซึ่งการใช้จะเป็นเพียงการใช้ประเมินพัฒนาการ
เด็กบ้าง ส่วนการส่งเสริมพัฒนาการจะใช้กิจกรรมตามแผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้การศึกษาปฐมวัยใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมองว่ามีการด าเนินงานที่
คล้ายกัน และการใช้ขึ้นกับความพอใจของครู ไม่มีระบบหรือนโยบายให้มีการด าเนินการครบทุกแห่ง  ด้าน
กิจกรรมแนวทางการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก “กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน” ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะ
ได้รับการแจกแนวทางเป็นเอกสารเหมือนกันทุกแห่ง และได้มีการน ามาประยุกต์ใช้ในบางกิจกรรมเช่น การ
เล่านิทาน การเล่นบทบาทสมมุติ ให้เด็กได้แสดงความคิดเห็นกับครู หรือเล่นเกมส์ ส าหรับหน่วยงานที่เข้าไป
มีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จะมีหน่วยงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นคือ องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต .) ที่เป็นหน่วยงานต้นสังกัดที่ให้การสนับสนุนงบประมาณ 
นอกนั้นก็จะมีหน่วยงานสาธารณสุขที่ให้ความรู้การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ดังข้อมูลจากครูศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กที่ไดก้ล่าวถึงการด าเนินงานส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจากการสนทนากลุ่ม 
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  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามภารกิจ “...... วันหนึ่งเราจะมีหกกิจกรรมหลัก เราก็จะเรียน
ตามกิจกรรมหลักก็คือ อย่างเช่นตอนเช้ามาเราจะเรียนสร้างเสริมประสบการณ์กับเด็ก เราจะมีทุกกิจกรรม
คะ แต่ว่ากิจกรรมแรกที่เรายกขึ้นมาคือ กิจกรรมเคลื่อนไหวเข้าจังหวะ เช่นฝึกร้องเพลง เปิดเพลงให้เด็ก
ท าท่าตามครู และก็กิจกรรมเสริมประสบการณ์ก็จะเป็นการรวมกลุ่มกันในห้องกับครูพูดคุย สนทนากันใน
หน่วยการเรียนรู้ และก็กิจกรรมให้เด็กได้ท างานก็จะท ากันเป็นกลุ่ม อย่างเช่นปั้นดินน้ ามัน เราก็จะท า
ร่วมกัน และให้เด็กได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นต่อผลงานของตนเองให้ครูและเพ่ือนๆ ได้ดู .....”. 
  “...... ทุกศูนย์ใช้มาตรฐานเดียวกันเพราะเป็นกิจกรรมหลักของทางกรม มีแผนการสอนที่เหมือนกัน 
... มีเป็นหลักสูตรแกนกลาง เป็นหลักสูตรของกรม เว้นแต่การเอาไปใช้ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละศูนย์ ว่าจะ
เอาไปใช้มากน้อยแค่ไหน ......” 
 

 การใช้คู่มือ DSPM  “...... หลังอบรมได้น าเอาสมุดเล่มขาวไปใช้บ้าง โดยประเมินเด็กประมาณสิบ
คน จะผ่านหมดประมาณเจ็ดถึงแปดคน ใช้ปีนึงประมาณสองครั้ง ถ้าพบว่าเด็กคนไหนไม่ผ่านก็จะสอนเขาท า
บ่อยๆ ท าซ้ าในเรื่องนั้น ท าไปซักพักนึงเราจะรู้สึกว่าเด็กดีข้ึน ......” 
  “...... เด็กไม่ผ่านร้อยละยี่สิบถึงสามสิบ ให้เด็กท าซ้ าๆ ประมาณหนึ่งถึงสองเดือน ประเมินซ้ า ยังไม่
ผ่านก็จะให้ท าซ้ าอีก และแนะน าผู้ปกครอง ......”  
 “...... ในการประเมินไม่ใช่เด็กจะท าไม่ได้ แต่เวลาเด็กไปหาคุณหมอยังไม่คุ้นเคยกับคุณหมอท าให้ไม่
กล้าท า ขึ้นกับอารมณ์ สมาธิของเด็ก เวลาคุณหมอให้ปฏิบัติก็จะไม่ท าเขิน อาย แต่เวลามาอยู่ที่ศูนย์เราเด็ก
ก็จะท าได้ จึงขึ้นกับเวลาครูพูดคุย สมาธิ ช่วงอารมณ์ของเด็กมากกว่า เวลาอยู่กับครูหรือ 
พ่อแม่ก็ท าได้ ......” 
  “...... ที่ ศพด. ..... ไม่ได้ไปอบรมที่ไหน ครูขาดความรู้ ช่วงอบรมคู่มือเล่มขาว (คู่มือ DSPM) ไม่ได้
ไป เราจะขาดโอกาสตรงนี้กันมากๆ เลยค่ะ ส่วนมากเราจะต้องแสวงหาความรู้เอง อยากจะไปหน่วยงานก็
ไม่ให้ไป ......” 
   “...... อบรมมาสองครั้งแล้วคะไม่ได้ใช้คะคุณหมอ อยากจะท าแต่ไม่รู้ว่าเริ่มอย่างไร ไม่มั่นใจว่าจะ
ท าถูกไหม คอยคุณหมอให้มาพาท า คุณหมอก็ไม่ค่อยว่าง ......”  
 

 หน่วยงานให้การสนับสนุน  “...... องค์การบริหารส่วนต าบล หน่วยงานต้นสังกัด ทาง อบต. จะ
ช่วยสนับสนุนงบประมาณ ส่วนสาธารณสุขช่วยให้ความรู้ด้านการประเมินเด็ก  ......”  
  “…… หน่วยงานสาธารณสุขเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับเด็ก อย่างเช่นมีเด็กหนึ่งรายที่พัฒนาการไม่
ค่อยจะสมวัย คุณหมอก็จะออกมาแนะน าที่ศูนย์ให้คุณครูช่วยพาเด็กท า ตอนนี้เด็กก็ท าได้ด ี......” 
 

  ด้านการได้ยินสื่อต่างๆ ในการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก  “...... ส่วนมากจะได้ยินเวลา
มาอบรมก็จะได้ยิน .... ก็จะมีเกมส์อุ่นรัก ของเล่นเราก็จะมีงบประมาณไปจัดซื้อ แต่สิ่งที่อยากได้มากๆ คือ
อุปกรณ์การตรวจประเมินเด็ก ......” 
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  “...... ทางศูนย์เคยได้รับเอกสาร อะไรนะ กิน กอด เล่า เล่น และหนังสือคู่มือด้วย ดูเหมือนจะได้
เหมือนกันทุกศูนย์ ท าให้ได้ศึกษา ได้อ่าน เข้าใจแนวทางบ้าง ......” 
   “...... ใช้ เช่นกิจกรรมเล่านิทาน เล่นปนเรียน เล่นบทบาทสมมุติ เด็กมีส่วนร่วมในการคิด ให้เด็กได้
แสดงความคิดเห็นกับครู  ......” 
 

  1.1.5 เครือข่ายในชุมชนระดับหมู่บ้าน เป็นเครือข่ายการด าเนินงานด้านสาธารณสุขใน
ชุมชน คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ซึ่งอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
หมายถึง บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกจากชาวบ้านในแต่ละกลุ่มบ้านและได้รับการอบรมตามหลักสูตรที่
กระทรวงสาธารณสุขก าหนด โดยมีบทบาทหน้าที่ส าคัญในฐานะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมสุขภาพ
อนามัย (Change agents) การสื่อข่าวสารสาธารณสุข การแนะน าเผยแพร่ความรู้ การวางแผน และ
ประสานกิจกรรมพัฒนาสาธารณสุข ตลอดจนให้บริการสาธารณสุขด้านต่าง ๆ เช่น การส่งเสริมสุขภาพ การ
เฝ้าระวังและป้องกันโรค การช่วยเหลือและรักษาพยาบาลขั้นต้น โดยใช้ยาและเวชภัณฑ์ตามขอบเขตที่
กระทรวงสาธารณสุขก าหนด การส่งต่อผู้ป่วยไปรับบริการการฟ้ืนฟูสภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
สุขภาพ ในด้านการด าเนินงานการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข (กระทรวงสาธารณสุข,  2560) ได้ระบุแนวทางการด าเนินงานให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจัดส่ง
รายชื่อเด็กสงสัยล่าช้าให้ อสม. กระตุ้นพัฒนาการและตามทุกสัปดาห์ จังหวัดยโสธรมี อสม. 10,747 คน 
รับผิดชอบครัวเรือนประมาณ 10-15 ครัวเรือน/คน ในการด าเนินงานด้านการเฝ้าระวังและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัยพบว่า อสม. ยังไม่มีใครมีหนังสือคู่มือ DSPM จะมีบางคนที่ผ่านการอบรมจะได้เป็นชุด
ถ่ายเอกสารขาวด า และยังไม่ได้เปิดใช้เป็นส่วนมาก ยกเว้นในรายที่ก าลังเลี้ยงลูก เลี้ยงหลานก็ได้เปิดดูและ
ใช้บ้าง ซึ่งการอบรมที่ได้รับเป็นการอบรมด้านการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยใช้คู่มือ 
DSPM การเลี้ยงลูกด้วยกิจกรรมการเสริมสร้างความผูกพันทางอารมณ์ ส าหรับพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูเด็กวัย
แรกเกิด – 5 ปีด้วยกิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าระวังฟัน (การอบรมโครงการแม่อาสา) เพ่ือให้ อสม. น ามา
ให้ค าแนะน าแก่ผู้เลี้ยงดูเด็ก นอกจากนี้จะมีการอบรมจากส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ซึ่ง อสม. จะได้เข้า
อบรม 2 คนต่อหมู่บ้าน ด้านการด าเนินงาน อสม. บางคนได้มีการด าเนินงานร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
โดยเป็นผู้ติดตามเด็กปฐมวัยมารับบริการตรวจประเมินพัฒนาการ ส าหรับการด าเนินกิจกรรมที่เป็นบทบาท
ภารกิจประจ าที่ต้องด าเนินงานยังไม่มีการก าหนดกิจกรรมและด าเนินการ จึงขึ้นกับการมอบหมายภารกิจให้
ด าเนินงานจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในแต่ละพ้ืนที่ ด้านการใช้แนวคิดกิจกรรม “กิน กอด เล่น เล่า นอน 
เฝ้าดูฟัน” เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็ก อสม. ที่เคยผ่านการอบรมจะเคยได้ยิน เคยเห็นจากการสาธิตในการ
อบรม แต่ยังไม่ได้น ามาใช้ให้ค าแนะน า ดังนั้นจึงอาจสรุปได้ว่า อสม. ยังไม่ได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ด้านการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่ชัดเจนและมีคุณภาพ ดังข้อมูลที่ได้จากการสนทนา
กลุ่ม   
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   “...... การพัฒนาเด็กน้อยก็ได้ไปดูแลอยู่ที่บ้าน ก็ได้ไปตรวจเขาสามเดือนครั้ง แนะน า เด็กน้อยที่
อ้วนเกินไป เด็กท่ีผอมเกินไป  ......” 
   “...... เด็กน้อยลูกหลานอยู่บ้านก็มี อายุหนึ่งปีสิบเอ็ดเดือน ถามลูกอยู่ว่าท าอะไรได้บ้าง เด็กน้อยที่ 
อสม. ดูแล ในช่วงสามเดือนก็ได้ชั้งน้ าหนัก เด็กตกเกณฑ์ก็ได้แนะน ากินอาหารเสริม ......” 
  “...... ไม่เคยได้รับค่ะ (คู่มือ DSPM) ......”  
  “...... เคยได้รับแบบถ่ายช่วงอบรม (คู่มือ DSPM) ... ยังไม่ได้เปิดอ่านเท่าไร ......” 
  “...... ในนาม อสม. และเป็นแม่อีกคนหนึ่ง คือหนูมีลูกอายุสามปีเก้าเดือน ตอนนี้อาบน้ า ใส่เสื้อผ้า
ติดกระดุมเสื้อเอง กินข้าวเอง กิจวัตรประจ าวันท าเองได้ พูดโต้ตอบได้รู้เรื่อง ... จะเปิดคู่มือสีชมพูดู ตอนที่
น้องได้ประเมินพัฒนาการเค้าก็มีพัฒนาการสมวัย ......” 
 

   การเคยได้ยินการส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้วยกิจกรรมกิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน  
 

  “...... ตอนเขาอบรมแม่อาสา เพ่ิน (วิทยากร) ก็จะสาธิต ท าให้ดูอยู่ค่ะ ......” 
  “...... กิน กอด ยังไม่เคยได้ยิน ได้ยินแต่ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพูด ความเข้าใจกิน กอด เล่า เล่น ยัง
ไม่เคยผ่านการอบรมก็เลยไม่เข้าใจเรื่องนี้ ......” 
 

   1.2 แบบแผนการเลี้ยงดูและการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของมารดา 
หรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน จากการศึกษาพบว่า ส่วนมากผู้เลี้ยงดูเด็กยังไม่เข้าใจความหมายของการ
เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และยังไม่สามารถตอบได้ว่าอะไรเป็นกิจกรรมการกระตุ้นพัฒนาการเด็ก 
เป็นการเลี้ยงลูกแบบทั่วๆ ไป ตามแนวทางที่เคยเลี้ยงมา หลังคลอดจะได้รับคู่มือเล่มสีชมพู (สมุดบันทึก
สุขภาพ แม่และเด็ก) ส่วนคู่มือ DSPM หลังคลอดบางรายได้รับ บางรายไม่ได้รับ กรณีคลอดที่โรงพยาบาล
ชุมชน รวมทั้งในรายคลอดที่เอกชน บางรายมาได้รับจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลช่วงพาลูกมา
ตรวจประเมินพัฒนาการ  ในรายที่ได้รับส่วนมากไม่ได้เปิดอ่านและไม่ได้ใช้กระตุ้นพัฒนาการเด็ก ซึ่งคู่มือ
ดังกล่าวที่มารดาได้รับยังขาดการอธิบายวิธีการใช้และประโยชน์ให้กับผู้เลี้ยงดูได้รับทราบและน าไปใช้อย่าง
ชัดเจน ผู้เลี้ยงดูเด็กที่สุ่มสนทนากลุ่มทุกคนยังไม่มีใครได้ยินแนวคิดการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วย
กิจกรรม กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน ดังข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่ม 

 

   “...... ส าหรับหนูก็พาคลาน พากันเล่นกับลูก พาดูการ์ตูน พาลูกพูด มียายเลี้ยงช่วย ยายก็พาเล่น
ของเล่นของเล่นเด็กน้อย ... ลูกอายุหนึ่งปีสองเดือน ... พาเพ่ินดูการ์ตูนทางทีวีของเด็กน้อยแบบนี้นะค่ะ ... 
หนูไม่ได้เล่มนี้ (คู่มือ DSPM) ......” 
  “...... ก็ดีอยู่ค่ะ อสม. กับหมออนามัยเพ่ินก็ไปแนะน าบ่อยอยู่ค่ะ เรื่องการเลี้ยงลูก การให้นมลูกก็ดี
อยู่ค่ะ ......”  
  “...... การดูแลเด็กน้อยนะคะ ส าหรับคุณป้ามันก็จะมีระยะช่วง อย่างเช่นเขาอยู่ช่วงพัฒนาการอายุ 
เก้าเดือน เราก็จะต้องดูว่าเขาจะมีการท าอะไรบ้าง เช่น ปรบมือ เราก็คอยสังเกตเขาว่าด้านพัฒนาการเขาอยู่
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ระดับไหน ถ้าในส่วนนั้นยังไม่มีก็จะพยายามกระตุ้นหนะคะ พยายามกระตุ้น ถ้าเขาท าไม่ได้ก็พยายาม
กระตุ้น แล้วกด็ูว่าเขาพัฒนาการอยู่ในระดับไหน และอีกระดับหนึ่งที่เพ่ิมข้ึนเป็นอย่างไร ก็คอยดูอยู่ค่ะ ... ไม่
ถึงกับเปิดหนังสือ แต่ก็เคยดูค่ะหนังสือเล่มนั้น (คู่มือ DSPM) พอดีแม่เด็กคลอดที่โรงพยาบาลเอกชน หนังสือ
เล่มนั้นของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเขาไม่ได้มา พอดีเวลาไปอนามัย คุณหมอจะถามว่าน้องปรบมือมั๊ย ถ้า
ไม่ก็ให้กระตุ้นเขา ซึ่งเวลากลับมาคุณป้าจะสังเกตดูยังไม่เห็นเขาแสดงอาการอย่างเช่น อสม. หรือคุณหมอ
แนะน ามา ... ที่ท านี้มีความรู้มาจากตนเองด้วยเพราะเคยเลี้ยงลูกมาก่อน แต่ในปัจจุบันให้มีการพัฒนา
เพ่ิมข้ึน ให้ดูแลเพิ่มมากขึ้น หรือดูแลเพิ่มไอคิวของเด็กน้อยเพ่ิมมากข้ึน ......” 
  “...... ก าลังหัดปรบมือ ไหว้ อ่านการ์ตูนให้ฟังตั้งแต่สามเดือน จนถึงทุกวันนี้ ก็พัฒนาดีค่ะ รู้สึกว่า
ลูกหัวเร็ว เวลาท าอะไรด้วยจะตอบโต้เร็ว ... ลูกอายุแปดเดือน ท าจากได้อ่านหนังสือตอนแรกเกิดเล่มขาว 
(คู่มือ DSPM) ......” 
  “...... ตอนนี้ก็ก าลังหัดให้เรียกแม่ เรียกยาย เรียกพ่อ เรียกสิ่งของต่างๆ บางครั้งก็ท าได้ บางครั้งก็
ท าไม่ได้ ... ตอนนี้อายุลูก 1 ปี 2 เดือน ......” 
   “...... เลี้ยงลูกเองลูกได้ห้าเดือน หนูก็ได้เปิดดูค่ะ ... เจ้าหน้าที่ก็ได้อธิบายคะแต่หนูก็ได้ดูบ้าง ไม่ได้ดู
บ้าง ... เจ้าหน้าที่อธิบายอยู่ค่ะอธิบายว่า ลูกกี่เดือนท าอย่างนี้ ท าอย่างนี้ นะคะ ......” 
  “...... หนูคลอดที่โรงพยาบาล ... เพ่ินว่าหนูอยู่นอกเขต (เขตจังหวัด) ไม่ได้พูดอะไรมาก ยื่นให้บอก
ว่าให้เอาไปใช้เลี้ยงลูกแค่นี้ ......” 
 “...... ลูกได้สิบเอ็ดเดือนพรุ่งนี้ จะเข้าสิบสองเดือน ลูกจะเดินได้แล้ว ลูกหนูดื้อ ดื้อมากค่ะ 
พัฒนาการไว เริ่มพูดได้แล้วสองสามค า บางครั้งไม่ได้กระตุ้นน้องก็ท าเอง ... ได้เล่มขาวค่ะ (คู่มือ DSPM) แต่
ไม่ได้เปิดดู ......” 
 

    1.3 สภาพปัญหาการด าเนินงานการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย จาก
การศึกษาสถาณการณ์การด าเนินงานพบว่า การด าเนินงานการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
มีสภาพปัญหาการด าเนินงาน สรุปได้ ดังนี้  
    1) ด้านการได้รับการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย พบว่า เด็ก
แรกเกิดถึง 5 ปี ส่วนมากจะได้รับการเลี้ยงดูแบบทั่วๆ ไป ได้รับการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการจาก
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ด้วยคู่มือ DSPM เฉพาะกลุ่มเป้าหมายคือ อายุ 9 เดือน 18 เดือน 30 เดือน และ 42 
เดือน แต่การตรวจประเมินยังด าเนินการได้ครอบคลุมเพียงร้อยละ 71.8 และในจ านวนที่พบว่าสงสัย
พัฒนาการล่าช้าได้รับการตรวจประเมินซ้ าหลังติดตาม 30 วัน เพียงร้อยละ 67.6 ส่วนผู้มีส่วนในการเลี้ยงดู
เด็กคือ มารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กท่ีบ้าน ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ อสม. ยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจ 
ความตระหนักถึงความจ าเป็นและส าคัญ และยังไม่ได้ให้การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
อย่างมีคุณภาพ  
   2) ด้านการให้บริการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยของเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข พบว่า ยังไม่มีระบบการท างานในพ้ืนที่ที่ชัดเจน เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความเข้าใจแนวทางการ
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เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยมีจ ากัด บางส่วนยังต้องการความรู้ ความเข้าใจเพ่ิมขึ้น จึงท าให้
ไม่สามารถให้บริการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมี
คุณภาพ และยังไม่เกิดความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานหรือผู้มีส่วนเกี่ย วข้องในพ้ืนที่ แม้หน่วยงาน
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด จะจัดกิจกรรมมากมายเพ่ือให้เกิดการร่วมกันด าเนินงานในพ้ืนที่ อาทิเช่น การ
พยายามสร้างความร่วมมือระหว่าง 4 กระทรวงหลัก การให้ความรู้แก่บุคลากรสาธารณสุข ครูศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก และยังพบว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีการใช้หรือสนับสนุนให้เกิดการใช้แนวทางการเฝ้าระวังและ
ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย รวมทั้งการใช้สื่อ อุปกรณ์ต่างๆ แก่ผู้เลี้ยงดูเด็ก ยังไม่ครอบคลุมแก่เด็ก
ปฐมวัยและเด็กกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่   
     3) ด้านการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
พบว่า ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส่วนหนึ่งมีความเข้าใจว่าการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่
ด าเนินงาน เป็นเรื่องเดียวกันกับหลักสูตรการเรียนการสอนตามแผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้การศึกษา
ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด าเนินการอยู่แล้ว จะ
เป็นการด าเนินงานซ้ าซ้อนหากต้องมาใช้แนวทางตามคู่มือคู่มือ DSPM และกิจกรรม กิน กอด เล่น เล่า นอน 
เฝ้าดูฟัน เพ่ือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย แต่ครูศูนย์พัฒนาเด็กบางคนที่ผ่านการอบรมรม
แล้วเห็นว่ามีประโยชน์ แต่การด าเนินงานไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร เจ้าหน้าที่สาธารณสุขยังไม่มีการประสาน
การด าเนินงานร่วมกันในพื้นท่ี  
     4) ด้านการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของผู้เลี้ยงดูเด็ก พบว่า 
การเลี้ยงดูจะเป็นลักษณะทั่วๆ ไป บางส่วนยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นความส าคัญในการเฝ้าระวัง
และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามแนวทางที่กรมอนามัย และกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 
จัดท า แม้จะได้รับเอกสารคู่มือการปฏิบัติกิจกรรมก็ไม่เคยเปิดอ่านหรือใช้ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ไม่เคย
รับทราบถึงแนวทางการส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้วยกิจกรรม กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน ทั้งที่ความรู้
เหล่านี้ถูกบรรจุในสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก ที่มารดาเด็กจะได้รับทุกคนเมื่อไปฝากครรภ์ และใช้ติดตาม
ดูแลสุขภาพแม่ และเด็กหลังคลอด   
     5) ด้านการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของ อสม. พบว่า อสม. 
บางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และยังไม่รับทราบถึงแนวทางการการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยตามแนวทางคู่มือ DSPM ไม่เคยได้รับการแจกคู่มือ และไม่เคยได้ยินแนวทางการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กด้วยกิจกรรม กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน จะมีบางคนเท่านั้นที่ผ่านการอบรมได้รับทราบ
จากการสาธิตให้ดู และได้รับคู่มือเป็นการถ่ายเอกสาร แต่ยังไม่มีการด าเนินกิจกรรมในการดูแลเด็กปฐมวัย
ในพ้ืนที่ จะใช้บ้างในรายที่มีลูก หลานอยู่ในช่วงปฐมวัย    
   จากผลการศึกษาจะเห็นว่า ในสถานการณ์การด าเนินงานปัจจุบันเด็กปฐมวัย รวมทั้งเด็ก
ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังไม่ได้รับการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการอย่างมีคุณภาพและครอบคลุม
ทุกคน มารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน และ อสม. ส่วนมากขาดความรู้ความเข้าใจ ไม่ทราบ
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รายละเอียดการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ ไม่ให้ความส าคัญและไม่ด าเนินกิจกรรมหรือมีการด าเนิน
กิจกรรมแต่ยังขาดคุณภาพ ระบบการท างานของหน่วยบริการยังไม่ชัดเจนไม่เป็นไปในทางเดียวกัน และขาด
การด าเนินงานร่วมระหว่างผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และหน่วยงานสาธารณสุขกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  ซึ่งหากพิจารณาตามนโยบายรัฐบาล (ส านักตรวจและประเมินผล ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข, 2559) ที่ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติเห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 ก าหนดนโยบาย
เพ่ือเป็นทิศทางการขับเคลื่อนประเทศ 11 ด้าน ในด้านที่ 5 การยกระดับคุณภาพบริการและการดูแล
สุขภาพของประชาชน กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลสุขภาพประชาชนทุกช่วงชีวิต ได้
ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย ประเด็นส าคัญต้องการลดปัจจัยเสี่ยงของสุขภาพตามกลุ่ม
วัย โดยเฉพาะเด็กกลุ่มแรกเกิด – 5 ปี ให้มีพัฒนาการที่สมวัย โดยเน้นการบูรณาการหน่วยงานภายในที่
เกี่ยวข้องและหน่วยงานภายนอก อาทิ ภาครัฐ ท้องถิ่น เอกชนและประชาชน เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบาย
มีประสิทธิภาพ และกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 
(2560) ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข (พ.ศ. 2560-2579) ในยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection 
Excellence: PP&P Excellence) การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสาธารณสุข) ในกลุ่มเด็ก
แรกเกิด – 5 ปี ก าหนดให้มีการเฝ้าระวังส่งเสริมพัฒนาการเด็กตั้งแต่แรกเกิด – 5 ปี เพ่ือให้เด็กปฐมวัยทุก
คนมีพัฒนาการที่สมวัย ในการด าเนินงานเด็กปฐมวัยต้องได้รับการเฝ้าระวังและติดตามส่งเสริมกระตุ้น
พัฒนาการอย่างต่อเนื่อง โดยพ่อแม่ ผู้ดูแลเด็ก อาสาสมัครสาธาณสุขเชี่ยวชาญ (อสม.) ครูพ่ีเลี้ยงเด็กในพ้ืนที่ 
และได้รับการคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการตามช่วงอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน โดยเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานหลักในพ้ืนที่ เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานที่ดูแลเด็กปฐมวัย สถานที่ดูแล
เด็กก่อนวันเรียน ให้มีการพัฒนาการสมวัยทุกคน และสื่อสารและสร้างความตระหนัก ให้กลุ่มผู้ปกครอง 
องค์กรที่เกี่ยวข้องเห็นความส าคัญและให้ความร่วมมือในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กไทย โดยการเฝ้าระวัง
และติดตามส่งเสริมกระตุ้นพัฒนาการสนับสนุนให้ใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
(Developmental Surveillance and Promotion Manual; DSPM) ดังนั้นหากพิจารณาผลการศึกษา
การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย จะเห็นได้ว่าการด าเนินงานในสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน 
ยังไม่สามารถด าเนินงานให้มีคุณภาพได้ตามแนวนโยบาย และวัตถุประสงค์ดังกล่าว 
 

ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2. ผลการสังเคราะห์รูปแบบการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยแบบบูรณาการ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
  การพัฒนารูปแบบมี 2 ขั้นตอน ไดแก่การสรางหรือพัฒนารูปแบบ และการตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของรูปแบบ การสังเคราะห์รูปแบบการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นขั้นการสรางหรือพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
แบบบูรณาการ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามขั้นตอนการวิจัยในขั้นตอนที่ 2 ส่วนขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้
รูปแบบการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการที่พัฒนาขึ้น ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จะ
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เป็นขั้นตรวจสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบโดยการน าไปทดลองใช้จริง  ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิจัยตาม
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ในขั้นตอนที่ 2 และข้ันตอนที่ 3 ของการวิจัยคือ (2.1) ผลการสังเคราะห์รูปแบบการเฝ้า
ระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (2.2) การทดลองใช้รูปแบบ
การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่พัฒนาขึ้น ดังนี้ 
  2.1 ผลการสังเคราะห์รูปแบบการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
   จากผลการศึกษาสถานการณ์การด าเนินงานและสภาพปัญหา วิธีการด าเนินงานเฝ้าระวัง
และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง น ามาสู่การพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวัง
และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยการน ามาสังเคราะห์เพ่ือสร้างรูปแบบการเฝ้าระวังและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จากการสังเคราะห์ท าให้ได้ประเด็นค าถามว่า 
“หากเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จะได้รับการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการให้มีคุณภาพ จะต้องท า
อย่างไร” ท าให้เกิดค าถามที่ต้องการการพัฒนาตามมา 3 ประเด็น คือ  
    (1) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กควรมีบทบาทหน้าที่ในการด าเนินงานอย่างไร ?  
    (2) ท าอย่างไรถึงจะท าให้เกิดการด าเนินงานเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเชื่อมโยงร่วมกัน ? และ  
    (3) ท าอย่างไรเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถึงจะได้รับการเฝ้าระวังและ
ส่งเสริมพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ?  
   ผู้วิจัยได้น ามาพัฒนาเป็นรูปแบบ แบ่งการด าเนินงานเป็น 3 ระยะ  ดังนี้ 
    ระยะที่ 1 การสร้างโครงร่างรูปแบบการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบ
บูรณาการ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 3 องค์ประกอบ และกิจกรรมการ
ด าเนินงาน ดังนี้ (รายละเอียดในเอกสารหน้า 90 และหน้า 139-142) 
         องค์ประกอบที่ 1 การจัดระบบการด าเนินงานร่วม เป็นการก าหนดให้มีช่องทาง
หรือวิธีการเชื่อมการด าเนินงานร่วมกันของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   มารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน  
อสม. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โดยมีกิจกรรมการด าเนินงานคือ  
     1. ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานร่วมกัน และความรู้เรื่องการเฝ้า
ระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยครูเป็นผู้ประสานการประชุม เจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้ความรู้
เรื่องการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย และแนวทางการด าเนินงานร่วมกัน 
     2. ตรวจประเมินพัฒนาการเด็ก สาธิต และแนะน าการกระตุ้นส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย ตามคู่มือ DSPM โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  
     3. คืนข้อมูลการตรวจประเมินพัฒนาการเด็กแก่ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ลงในแบบบันทึกการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยรายบุคคล ของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มารดา
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หรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน ลงในคู่มือ DSPM ของเด็ก และ อสม. ลงในแบบบันทึกการเฝ้าระวังและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของ อสม. 
         องค์ประกอบท่ี 2 การผสมผสานการด าเนินงานเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ 
เป็นการบูรณาการการด าเนินงานเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
มารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน อสม. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตามบทบาทหน้าที่ก าหนดและ
ประสานการด าเนินงานร่วมกัน ประกอบด้วยบทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังและส่งเสริม
พัฒนาการที่ด าเนินงานร่วมกัน คือ  
     1. บทบาทหน้าที่ของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
     2. บทบาทหน้าที่ของมารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน 
    3. บทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
     4. บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
    โดยใช้แนวทางกิจกรรมตามคู่มือ DSPM และกิจกรรม “กิน กอด เล่น เล่า นอน 
เฝ้าดูฟัน” ซึ่งกิจกรรม “กิน กอด เล่น เล่า” เป็นการเสริมสร้างความผูกพันธ์ส าหรับเด็กวัยแรกเกิด- 5 ปี 
เป็นแนวทางก าหนดบทบาทหน้าที่ในการด าเนินงานเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย  
         องค์ประกอบที่ 3 การด าเนินงานต่อเนื่องด้วยระบบติดตามเฝ้าระวังและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย เป็นการติดตามเฝ้าระวังและการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย เพ่ือให้มีระบบ
ติดตามการด าเนินงานและเป็นการกระตุ้นให้การด าเนินต่อเนื่อง โดยมีกิจกรรมการด าเนินงานคือ 
     1. การติดตามเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ระหว่าง อสม. 
กับมารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน โดยการเยี่ยมบ้านตามบทบาทหน้าที่  
     2. การติดตามเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย   ระหว่าง
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขกับ อสม. ทุกเดือน โดยการประชุมติดตามการด าเนินงาน (ในวันประชุมประจ าเดือน 
อสม.) 
  ระยะที่ 2 การตรวจสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่พัฒนาขึ้น โดยน าโครงร่างรูปแบบการเฝ้าระวังและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ในศูนย์เด็กเล็กที่พัฒนาขึ้น ไปตรวจสอบคุณภาพ ดังนี้ 
    1. ระดมสมองเพ่ือให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อองค์ประกอบและกิจกรรม
รูปแบบการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดยโสธร
จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร 4 คน โรงพยาบาลชุมชน 2 คน 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 2 คน รวม 8 คน จากนั้นปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
    2. น ารูปแบบการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ผู้วิจัยพัฒนา ตรวจสอบคุณภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 3 ท่าน 
เพ่ือดูความชัดเจน ความถูกต้อง และเหมาะสม อีกครั้ง 
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  ระยะที่ 3 การปรับปรุงแก้ไขโครงร่างการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบ
บูรณาการ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก น าข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก มา
ปรับปรุงให้มีความชัดเจน และเหมาะสม 
 จากกระบวนการพัฒนาทั้ง 3 ระยะ ท าให้ได้โครงร่างรูปแบบการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่พัฒนาขึ้น ดังสรุปโครงร่างในแผนภูมิที่ 5  
 
 

 
 
 

 

1. ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานร่วมกัน และความรู้
เรื่องการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
2. ตรวจประเมินพัฒนาการเด็ก สาธิต และแนะน าการกระตุ้น
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
3. คืนข้อมูลการตรวจประเมินพัฒนาการเด็กแก่ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 

 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องบูรณาการการด าเนินงาน 
1. บทบาทหน้าที่ของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
2. บทบาทหน้าที่ของมารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน 
3. บทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  
(อสม.) 
 4. บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

 

1. การติดตามเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
ระหว่าง อสม. กับมารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน โดย
การเยี่ยมบ้านตามบทบาทหน้าที่  
2. การติดตามเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
ระหว่างเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกับ อสม. ทุกเดือน โดยการ
ประชุมติดตามการด าเนินงาน (ในวันประชุมประจ าเดือน  
อสม.) 

 

แผนภูมิที่ 5 สรุปโครงร่างรูปแบบการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ในศูนย์ 
       พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดยโสธร  

รูปแบบการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ  
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จังหวัดยโสธร 

องค์ประกอบที่ 1 
การจัดระบบการด าเนินงานร่วม 

องค์ประกอบที่ 2 
การผสมผสานการด าเนินงานเฝ้า
ระวังและส่งเสริมพัฒนาการ  

องค์ประกอบที่ 3 
การด าเนินงานต่อเนื่องด้วย 
ระบบติดตามการเฝ้าระวังและ
ส่งเสริมพัฒนาการ 
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 2.2 การทดลองใช้รูปแบบการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่พัฒนาขึ้น  
   การทดลองใช้รูปแบบเป็นขั้นตอนการด าเนินงานเพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบ 
โดยทดลองใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง  ในช่วงเดือนธันวาคม 2560 – เดือนมีนาคม 
2561 ซึ่งการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่ได้รับการกระตุ้นหรือส่งเสริ มพัฒนาการ
สามารถประเมินได้ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน (กระทรวงสาธารณสุข,  2560) เพ่ือประเมินคุณภาพและความ
เป็นไปได้ในการด าเนินงานการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กที่พัฒนาขึ้น มีข้ันตอนการทดลองใช้ ดังนี้ 
    1. ท าความเข้าใจการด าเนินงานแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และครูศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ในพ้ืนที่ทดลองใช้ โดยครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเชิญประชุมผู้ร่วมด าเนินงาน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นผู้ให้
ความรู้ ความเข้าใจการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามคู่มือ DSPM สาธิตการใช้คู่มือ DSPM 
เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ และการส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามแนวทางกิจกรรม “กิน  กอด  เล่น  เล่า  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ด าเนิน 

 

 
 
 
 
 
 
    

นอน เฝ้าดูฟัน” แก่ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มารดาหรือ
บิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน และ อสม. ตามชุดการสอน
เรื่อง “การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย” 
          2. ด าเนินงานตามรูปแบบในองค์ประกอบที่ 
1 การจัดระบบการด าเนินงานร่วม โดยด าเนินกิจกรรม 
ดังนี้ 
       2.1 ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน
ร่วมกัน และความรู้เรื่องการเฝ้าระวังและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย  โดยครูเป็นผู้ประสานการ
ประชุมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้ความรู้เรื่องการเฝ้า
ระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย และแนวทาง
การด าเนินงานร่วมกันแก่ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
มารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน และ อสม. ใน
พ้ืนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตัวอย่าง 3 แห่งๆ ละ 1 วัน 
โดยผู้วิจัยได้จัดท าเป็นชุดการสอนเรื่อง “การเฝ้าระวัง
และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย” โดยใช้หรือ
ประยุกต์ใช้สื่อการสอนจากกรมอนามัย จากสถาบัน
ราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จาก
สไลด์การสอนของวิทยากรมหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์
อนามัยที่ 10 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 อุบลราชธานี และ 
ด าเนิน 

รูปภาพที่ 2 ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน 
ร่วมกัน และความรู้ เรื่ องการเฝ้าระวังและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย  
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ส่วนที่ผู้วิจัยจัดท าข้ึน ชุดการสอนประกอบด้วย  แนวทางการด าเนินงานเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยแบบบูรณาการ ในศูนย์พัฒนาการเด็กเล็ก ความส าคัญในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ความรู้
เรื่องสมองกับการพัฒนาการเด็กปฐมวัย และการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามแนวทางกิจกรรม “กิน 
กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน” และคู่มือ DSPM ในการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก แก่ครูศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก มารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน และ อสม. ในพ้ืนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตัวอย่าง 3 
แห่งๆ ละ 1 วัน ประกอบด้วย 
  - วีดีโอ จ านวน 9 เรื่อง คือ เรื่องที่ 1. VTS_01_1 กิน กอด เล่น เล่า เรื่องที่ 2. ประเมิน
ช่วงอายุ 9 เดือน เรื่องที่ 3. ประเมินช่วงอายุ 18 เดือน เรื่องที่ 4. ประเมินช่วงอายุ 30 เดือน เรื่องที่ 5. 
ประเมินช่วงอายุ 42 เดือน เรื่องที่ 6. ส่งเสริมช่วงอายุ 9 เดือน เรื่องที่ 7. ส่งเสริมช่วงอายุ 18 เดือน เรื่องที่ 
8. ส่งเสริมช่วงอายุ 30 เดือน เรื่องท่ี 9. ส่งเสริมช่วงอายุ 42 เดือน 
   - สไลด์ จ านวน 4 ชุด คือ ชุดที่ 1. การด าเนินงานเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยแบบบูรณาการ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดยโสธร ชุดที่ 2. สมองกับการพัฒนาการเด็กปฐมวัย  
ชุดที่ 3. กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน ชุดที่ 4. การใช้ DSPM  
 ในการวิจัยครั้งนี้ได้สนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ์การด าเนินงาน ดังนี้ 
  - คู่มือ DSPM ให้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แห่งละ 3 เล่ม มารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่
บ้านทุกคนที่ยังไม่มี และ อสม.ทุกคน 
  - สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก ให้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แห่งละ 3 เล่ม มารดาหรือบิดา
หรือผู้เลี้ยงดูเด็กท่ีบ้านทุกคนที่ยังไม่มี และ อสม. ทุกคน 
  - หนังสือนิทาน ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งละ 6 เล่ม คือ อ่านเพ่ือ... ลูก จ านวน 2 เล่ม 
เกษตรอินทรีย์ ผีบักอ่ึง จ านวน 2 เล่ม อีเล้งเค้งโค้ง เกษตรสุขสันต์ ขุนคันคาก หรือปากไม่ว่าง จ านวน 2 
เล่ม มารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน ได้รับสนับสนุนหนังสือนิทานคนละ 3 เล่ม คือ อ่านเพ่ือ... ลูก 
จ านวน 1 เล่ม เกษตรอินทรีย์ ผีบักอ่ึง จ านวน 1 เล่ม อีเล้งเค้งโค้งเกษตรสุขสันต์ ขุนคันคาก หรือปากไม่ว่าง
เล่มใดเล่มหนึ่ง จ านวน 1 เล่ม  
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ 3 นิทานสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และมารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน  
 

  - ชุดตรวจประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ให้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แห่งละ 1 ชุด 
  - แบบบันทึกการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามจ านวนเด็กที่มี และแบบบันทึกการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
ของ อสม. ให้ อสม. ทุกคนๆ ละ 1 เล่ม 
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    2.2 ตรวจประเมินพัฒนาการเด็ก สาธิต และแนะน าการกระตุ้นส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย ตามคู่มือ DSPM โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ครึ่งวัน 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
                                                        
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ 4 ตรวจประเมินพัฒนาการเด็ก สาธิต และแนะน าการกระตุ้นส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ตาม 
คู่มือ DSPM 

   2.3 คืนข้อมูลการตรวจประเมินพัฒนาการเด็ก โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้ข้อมูล
ผลการตรวจประเมินพัฒนาการเด็กแก่ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บันทึกลงในแบบบันทึกการเฝ้าระวังและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยรายบุคคล ของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน 
บันทึกลงในคู่มือ DSPM ของเด็กขณะตรวจพัฒนาการ และ อสม. บันทึกลงในแบบบันทึกการเฝ้าระวังและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของ อสม. หลังตรวจประเมินพัฒนาการเด็ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ 5 คืนข้อมูลการตรวจประเมินพัฒนาการเด็กแก่ครศููนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ อสม. 
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   รวมใช้เวลาด าเนินการในองค์ประกอบที่ 1 เป็นเวลา 1 วันครึ่งต่อแห่ง ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กแห่งที่ 1 ด าเนินการวันที่ 4 และ 6 ธันวาคม 2560 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 2  ด าเนินการวันที่ 12 และ 13  
ธันวาคม 2560  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 3 ด าเนินการวันที่ 8 และ 9  มกราคม 2561 ดังรายละเอียดเนื้อหา
การประชุมในตารางที่ 6  
 
ตารางท่ี 6 ตารางการจัดประชุมเพ่ือด าเนินงานเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการร่วมของครศููนย์พัฒนา 
      เด็กเล็ก มารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน อสม. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพ้ืนที ่  
  

  

วัน / เวลา กิจกรรม 
  

วันที่หนึ่ง 
08.30 – 09.30 น. 

 
ลงทะเบียน 

09.30 – 10.00 น. เปิดการประชุม และชี้แจงความเป็นมา วัตถุประสงค์และแนวทางการด าเนินงาน
การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น 
โดย... นางชฎาภรณ์  ชื่นตา รักษาการนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 
         (ด้านบริการทางวิชาการ) 

10.00 – 11.00 น. บรรยายความรู้เรื่อง “สมองกับการพัฒนาการเด็กปฐมวัย” และ “ความส าคัญใน
การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย” 
โดย... นางจินตนา  พลมีศักดิ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ/ 
        เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพ้ืนที่ 

11.00 – 12.00 น. ชี้แจงแนวทางการส่งเสริมพัฒนาเด็กตามแนวทางกิจกรรม “กิน กอด เล่น เล่า นอน 
เฝ้าดูฟัน” ส าหรับเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี  
โดย... 1. นางจินตนา  พลมีศักดิ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
        2. นางเพียงนคร ค าผา  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
       3. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพ้ืนที่ 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 13.30 น. ชี้แจงแนวทางการส่งเสริมพัฒนาเด็กตามแนวทางกิจกรรม “กิน กอด เล่น เล่า นอน 

เฝ้าดูฟัน” ส าหรับเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี (ต่อ)  
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ตารางท่ี 6 ตารางการจัดประชุมเพ่ือด าเนินงานเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการร่วมของครศููนย์พัฒนา 
      เด็กเล็ก มารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน อสม. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพ้ืนที ่(ต่อ)  
  

  

วัน / เวลา กิจกรรม 
  

13.30 – 15.00 น. ชี้แจงรายละเอียดและสาธิตการใช้คู่มือ “เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
(Developmental Surveillance and Promotion Manual; DSPM)” หรือคู่มือ 
DSPM หรือคู่มือเล่มขาว 
โดย... 1. นางสาวพิสมัย  พันธุ์ดวง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   
        2. นางสุกัญญา  พละศักดิ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

        3. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพ้ืนที่ 
15.00 – 15.30 น. สรุปขั้นตอนการด าเนินงานร่วมกันตามบทบาทหน้าที่ในการเฝ้าระวังและส่งเสริม

พัฒนาการเด็กปฐมวัยของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กท่ี
บ้าน อสม. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตามรูปแบบที่พัฒนา และปิดการประชุม 
โดย... นางชฎาภรณ์  ชื่นตา รักษาการนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 
        (ด้านบริการทางวิชาการ) 

วันทีส่อง  
09.00 – 12.00 น. ตรวจประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยให้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มารดาหรือบิดา

หรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน และ อสม. เรียนรู้การตรวจพัฒนาการและการกระตุ้น
พัฒนาการเด็กปฐมวัย 
โดย... ทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพ้ืนที่ (ท่ีผ่านการอบรมการใช้คู่มือ DSPM)  สาธิต
การตรวจและแนะน าวิธีการกระตุ้นส่งเสริมเรียนรู้พัฒนาการ 

  
 

    3. ด าเนินงานตามรูปแบบในองค์ประกอบที่ 2 การผสมผสานการด าเนินงานเฝ้า
ระวังและส่งเสริมพัฒนาการ เป็นการด าเนินงานของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่
บ้าน อสม. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตามบทบาทหน้าที่ที่ก าหนดดังรายละเอียดหน้า 140-142 ต่อจากวันประชุมระหว่างเดือนธันวาคม 
2560 – เดือนมีนาคม 2561 
          4. ด าเนินงานตามรูปแบบในองค์ประกอบที่ 3 การด าเนินงานต่อเนื่องด้วยระบบ
ติดตามเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย เป็นการติดตามเฝ้าระวังและการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย เพ่ือให้มีระบบติดตามการด าเนินงานและเป็นการกระตุ้นให้การด าเนินต่อเนื่องคือ 
     1. การติดตามเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยระหว่าง อสม. 
กับมารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน โดยการเยี่ยมบ้านตามบทบาทหน้าที่  
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     2. การติดตามเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยระหว่าง 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขกับ อสม. ทุกเดือน โดยการประชุมติดตามการด าเนินงาน (ในวันประชุมประจ าเดือน 
อสม.) ด าเนินการประชุมตามตารางที่ 7 
 

ตารางท่ี 7 การประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ติดตามการเฝ้าระวังพัฒนาการเด็ก 
      ปฐมวัย และการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในความรับผิดชอบ 
 
   

อสม.  วัน เดือน ปี ประชุม ผู้ร่วมประชุม 
   

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แห่งที่ 1 

ครั้งที่ 1. วันที่ 11 มกราคม 2561 1. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพ้ืนที่ 
2. นางชฎาภรณ์ ชื่นตา 

3. นางสาวสมจิต  แซ่ลิ้ม 
ครั้งที่ 2. วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แห่งที่ 2 

ครั้งที่ 1. วันที่ 11 มกราคม 2561 

ครั้งที่ 2. วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แห่งที่ 3 

ครั้งที่ 1. วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 

ครั้งที่ 2. วันที่ 2 มีนาคม 2561 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 การด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ 
อสม. มีข้อมูลเด็กรายบุคคล ในวันที่ตรวจ
พัฒนาการเด็กที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จะ
ทราบว่าเบื้องต้นเด็กปฐมวัยที่รับผิดชอบคน
ไห น พัฒ น าก า รส ม วั ย  ค น ไห นส ง สั ย
พัฒนาการล่าช้า จากนั้นจะไปเยี่ยมเด็กที่
รับผิดชอบที่บ้าน สอบถามกลุ่มมารดาหรือ
บิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน โดย อสม. จะใช้
แบบบั นทึ ก ก า ร เ ฝ้ า ร ะ วั ง ล ะส่ ง เ ส ริ ม
พั ฒ น า ก า ร เ ด็ ก ป ฐ ม วั ย  ข อ ง  อ ส ม . 
(รายละเอียดในภาคผนวก 1) เป็นแนวทาง
การด าเนินกิจกรรมแก่เด็กกลุ่มเป้าหมาย คือ  

 เด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้า 
จะเยี่ยมติดตามทุกสัปดาห์ 

 

รูปภาพที่ 6 การติดตามเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยระหว่างเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกับ อสม. 

 เด็กพัฒนาการสมวัย จะเยี่ยมติดตามทุกเดือน แต่จากการด าเนินงาน อสม. บางคนก็จะเยี่ยม
เกือบทุกสัปดาห์เนื่องจากบ้านเด็กใกล้ๆ กัน 

           ในการด าเนินงาน อสม. จะลงบันทึกการด าเนินงานทุกครั้งตามกิจกรรมที่ท า และมีการลงชื่อผู้รับการ
เยี่ยมของผู้ปกครองหรือผู้เลี้ยงดูเด็กท่ีบ้าน  
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รูปภาพที่ 7 การลงบันทึกรายงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
 

  ผลการศึกษาขั้นตอนการทดลองรูปแบบตามองค์ประกอบที่ 3 การประชุมติดตามการ
ด าเนินงานเฝ้าระวังและการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ระหว่างเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกับ อสม.  จากการ
ประชุมติดตามในครั้งแรก รายละเอียดการประชุมจะเป็นการพูดคุยถึงความรู้เกี่ยวกับ”คู่มือเฝ้าระวังและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Developmental Surveillance and Promotion Manual; DSPM)” 
หรือคู่มือ DSPM และแนวทางการส่งเสริมพัฒนาลูกรักเติบโตอย่างมีคุณภาพด้วยกิจกรรม “กิน กอด เล่น เล่า 
นอน เฝ้าดูฟัน”  การไปด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของ อสม. เนื่องจากหลังการอบรมยังมองภาพการ
ด าเนินงานยังไม่ชัดเจน และท าความเข้าใจวิธีการบันทึกแบบรายงานที่ อสม. ต้องบันทึก มีการรายงานการ
ด าเนินงานและปัญหาอุปสรรคบ้าง แต่จะมีรายละเอียดในการประชุมครั้งที่ 2 จากการด าเนินงานตาม
บทบาทหน้าที่ของ อสม. ในการประชุม อสม. พบว่า ส่วนมากมารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้านสนใจ 
กระตือรือร้นในการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ แต่ก็มีปัญหาอุปสรรคในการท างานบ้างสรุปเป็นประเด็น
ได้ดังนี ้ 
   1) ผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้านบางคนยังไม่ให้ความส าคัญ ไม่มีเวลาในการท ากิจกรรมตาม
แนวทางที่ก าหนด ไม่ได้ใช้คู่มือ เวลา อสม. ลงเยี่ยมก็รับปากว่าจะด าเนินการ และบางรายอายุมากไม่สามารถ
อ่านคู่มือ หรือหนังสือนิทานให้เด็กฟังได้ ท าให้ไม่สามารถเฝ้าระวังและกระตุ้นพัฒนาการเด็กตามคู่มือ DSPM ได้ 

1. อสม. มีข้อมลู
พัฒนาการเด็กใน
ความรับผิดชอบ 

2. อสม.มีข้อมลู
รายบุคคล จากการ
ตรวจพัฒนาการ 

 

3. อสม. น าข้อมูลการด าเนินงานเฝ้าระวังและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กแต่ละครั้ง ลงในแบบ
บันทึกข้อมูล (1 แผ่นต่อการบันทึกการด าเนิน 
1 ครั้ง) ดังรายละเอียดแบบบันทึกข้อมูลใน
ภาคผนวก 1 
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อสม. ก็จะเป็นผู้ประเมินและช่วยกระตุ้น และแนะวิธีการแก่ผู้เลี้ยงดูเพ่ือน าไปใช้ปฏิบัติ และให้ใช้วิธีการเล่า
นิทานให้เด็กฟังแทนการอ่านนิทาน  (ส่วนการอ่านหนังสือนิทานจะมีครูที่โรงเรียนเสริมส่วนนี้) 
    2) การยอมรับพัฒนาการสงสัยล่าช้าของมารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน ช่วง 
แรกที่มีการประเมินพัฒนาการเด็กพบว่า ผู้ปกครองบางรายไม่เชื่อว่าเด็กในปกครองจะไม่ผ่านการประเมิน ไม่เชื่อ
ว่าบุตรหลานตัวเองท าไม่ได้ เพราะมองว่าเป็นเรื่องง่ายๆ แต่พอ อสม. ได้อธิบายให้ฟังว่าไม่ผ่านไม่ใช่ว่าเด็กจะ
ผิดปกติ เพียงแต่เด็กอาจขาดการกระตุ้นในเรื่องนั้น และได้ให้เด็กท าให้ดูจึงยอมรับ และเห็นความส าคัญ เช่น 
การยืนขาเดียว การเดินต่อส้นเท้า การรับลูกบอล การวาดวงกลม จึงเห็นด้วยและเข้าใจความหมายของการเฝ้า
ระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กมากขึ้น และสะท้อนกลับว่าเรื่องเหล่านี้ไม่เคยทราบมาก่อนว่าจะต้องกระตุ้น
ลูกหลานแบบนี้ แต่ช่วงหลังมารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน รู้สึกตื่นตัวมากและให้ความส าคัญมาก 
    3) ผู้เลี้ยงดูเด็กบางราย มองว่าการที่เด็กจะเก่งหรือมีพัฒนาการสมวัยเป็นหน้าที่ของ
ครูศูนย์พัฒนาการเด็กเล็ก หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือ อสม. ต้องมาดูแล เช่น เด็กแยกสีไม่ได้เพราะครูไม่
สอน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขไม่เคยลงมาบอกหรือท ากิจกรรมแบบนี้ 
   4) การรับผิดชอบเด็กปฐมวัยที่ดูแลครั้งนี้ อสม. บางคนรับผิดชอบเด็กนอกเขต 
ครัวเรือนที่ตนเองรับผิดชอบ (เนื่องจากเป็นโครงการวิจัยเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่จึงคัดเลือก อสม. ที่เห็นว่ามี
ความสามารถ และอ่าน เขียนได้ดีมาด าเนินงาน) การด าเนินงานอาจไม่สะดวก ต้องไปดูแลเด็กที่ไกลจากบริเวณ
ระแวกบ้านตนเอง และผู้ปกครองจะรู้สึกแปลกที่เดิม อสม. อีกคนเป็นผู้รับผิดชอบ แต่ส่วนมากรู้จักกันเพราะอยู่
ในหมู่บ้านเดียวกัน ไม่มีปัญหาเรื่องการยอมรับการติดตามส่งเสริมพัฒนาการเด็กในความรับผิดชอบ แต่จะมีบาง
รายเวลาผู้ปกครองไม่ตรงกับที่ อสม. ไปเยี่ยมท าให้เด็กบางรายไม่ได้รับการเยี่ยมที่บ้าน ในช่วงท าการทดลอง 
 
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3. การประเมินผลการทดลองใช้รูปแบบการเฝ้าระวังและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่พัฒนาขึ้น และสรุปรูปแบบที่ได้ 
 3.1 ผลการประเมินผลลัพธ์ก่อนและหลังการทดลองใช้รูปแบบการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนา 
การเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่พัฒนาขึ้น น าเสนอตามล าดับ ดังนี้ 
     1. ข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง 
        1.1 ครูศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก 
 

ตารางท่ี 8  จ านวน ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ าแนกตามข้อมูลทั่วไป  
 
     

ข้อมูลทั่วไป    จ านวน 
     

อายุ     
- น้อยกว่า 40 ปี    1 
- 41 – 45 ปี    2 
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ตารางท่ี 8  จ านวน ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ าแนกตามข้อมูลทั่วไป (ต่อ) 
 
     

ข้อมูลทั่วไป    จ านวน 
     

- 46 – 50 ปี    2 
- 51 – 55 ปี    3 
- 56 – 60 ปี    1 

รวม    9 
�̅�        SD  47.89  6.11 
Min      Max  37  56 

เพศ     
- ชาย    0 
- หญิง    9 

รวม    9 
สถานภาพสมรส     

- โสด    1 
- สมรส    8 

รวม    9 
ระดับการศึกษา     

- ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า    7 
- ปริญญาโท    2 

รวม    9 
ต าแหน่ง     

- ครูหัวหน้าศูนย์    3 
- ครูผู้สอน    2 
- ครูผู้ดูแลเด็ก    4 

รวม    9 
ระยะเวลาปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     

- 3 ปี    1 
- 4 ปี    0 
- 5 ปี     1 
- มากกว่า 5 ปี    7 

รวม    9 



100 
 

ตารางท่ี 8  จ านวน ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ าแนกตามข้อมูลทั่วไป (ต่อ) 
 
     

ข้อมูลทั่วไป    จ านวน 
     

เคยผ่านการอบรมหลักสูตรการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
โดยใช้คู่มือ DSPM 

    

- ไม่เคย    6 
- เคย    3 

รวม    9 
     
 

 จากตารางที่ 8 พบว่า ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 9 คน ส่วนมากมีอายุอยู่
ในช่วง 51 -55 ปี 3 คน มีอายุเฉลี่ย 47.89 ปี เป็นเพศหญิงทั้ง 9 คน มีสถานภาพสมรส 8 คน จบปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า 7 คน ต าแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก 4 คน ต าแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 คน มีระยะเวลา
ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนานมากกว่า 5 ปี 7 คน ช่วงก่อนด าเนินการทดลองเคยผ่านการอบรม
หลักสูตรการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยใช้คู่มือ DSPM 3 คน ไม่เคย 6 คน 
 
      1.2 มารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน 
 

ตารางท่ี 9  จ านวน ร้อยละ มารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กท่ีบ้าน จ าแนกตามข้อมูลทั่วไป 
 
     

ข้อมูลทั่วไป  จ านวน  ร้อยละ 
     

อายุ     
- น้อยกว่า 30 ปี  32  26.7 
- 31 – 35 ปี  14  11.7 
- 36 – 40 ปี  18  15.0 
- 41 – 45 ปี  9  7.5 
- 46 – 50 ปี  13  10.8 
- 51 – 55 ปี  9  7.5 
- 56 – 60 ปี  11  9.2 
- 61 ปีขึ้นไป  14  11.7 

รวม  120  100.0 
�̅�        SD  41.87  13.52 
Min      Max  20  79 
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ตารางท่ี 9  จ านวน ร้อยละ มารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน จ าแนกตามข้อมูลทั่วไป 
 

     

ข้อมูลทั่วไป  จ านวน  ร้อยละ 
     

เพศ     
- ชาย  11  9.2 
- หญิง  109  90.8 

รวม  120  100.0 
สถานภาพสมรส     

- โสด  9  7.5 
- สมรส  101  84.2 
- หย่า/แยก  4  3.3 
- หม้าย  6  5.3 

รวม  120  100.0 
สถานะความสัมพันธ์กับเด็กปฐมวัย     

- มารดา  60  50.0 
- บิดา  6  5.0 
- ตา ยาย ปู่ ย่า  49  40.8 
- ลุง ป้า น้า อา  4  3.3 
- อ่ืนๆ  1  0.8 

รวม  120  100.0 
ระดับการศึกษา     

- ต่ ากว่าประถมศึกษา  2  1.7 
- ประถมศึกษา  58  48.3 
- มัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือมัธยมศึกษาตอนต้น  22  18.3 
- มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า  25  20.8 
- อนุปริญญาหรือเทียบเท่า  7  5.8 
- ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  5  4.2 
- สูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  1  0.8 

รวม  120  100.0 
รายได้ต่อเดือนของครอบครัว     

- ไม่มีรายได้  2  1.7 
- น้อยกว่า 10,000 บาท  79  65.8 
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ตารางท่ี 9  จ านวน ร้อยละ มารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน จ าแนกตามข้อมูลทั่วไป (ต่อ) 
 

     

ข้อมูลทั่วไป  จ านวน  ร้อยละ 
     

- 10,001 – 20,000 บาท  29  24.2 
- 20,001 – 30,000 บาท  7  5.8 
- มากกว่า 30,000 บาท    3  2.5 

รวม  120  100.0 
อาชีพ     

- ไม่ได้ท างาน  11  9.2 
- เกษตรกรรม  60  50.0 
- รับจ้าง  25  20.8 
- ค้าขาย  11  9.2 
- พนักงานรัฐ/เอกชน  2  1.7 
- รับราชการ  1  0.8 
- อ่ืนๆ  10  8.3 

รวม  120  100.0 
การเคยเลี้ยงดูเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปีมาก่อน (ไม่รวมเด็กที่อยู่ในศูนย์แห่งนี้)     

- ไม่เคย  27  22.5 
- เคย     

 1 คน  39  32.5 
 2 คน  22  18.3 
 3 คน  17  14.2 
 มากกว่า 3 คน  15  12.5 

รวม  120  100.0 
จ านวนเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปีที่เลี้ยงดูปัจจุบัน (ไม่รวมเด็กท่ีอยู่ในศูนย์แห่งนี้)     

- ไม่มี  94  78.3 
- 1 คน  15  20.8 
- 2 คน  1  0.8 

รวม  120  100.0 
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ตารางท่ี 9  จ านวน ร้อยละ มารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน จ าแนกตามข้อมูลทั่วไป (ต่อ) 
 

     

ข้อมูลทั่วไป  จ านวน  ร้อยละ 
     

อสม. เคยเยี่ยมหรือแนะน าเกี่ยวกับการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยที่ท่านเลี้ยงดู 

    

- ไม่เคย  65  54.2 
- เคย     

 1 ครั้ง  18  15.0 
 2 ครั้ง  10  8.3 
 3 ครั้ง  3  2.5 
 4 ครั้ง  5  4.2 
 5 ครั้งข้ึนไป  19  15.8 

รวม  120  100.0 
     

 
  จากตารางที่ 9 พบว่า มารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน ส่วนมากมีอายุน้อยกว่า 30 ปี 32 คน 
คิดเป็นร้อยละ 26.7 รองลงมามีอายุอยู่ในช่วง 36 – 40 ปี 18 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 และ 31–35 ปี และ 
61 ปีขึ้นไปเท่าๆ กัน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 11.7 มีอายุเฉลี่ย 41.87 ปี เพศหญิง 109 คน คิดเป็นร้อยละ 
90.8 สถานภาพสมรส 101 คน คิดเป็นร้อยละ 84.2 รองลงมาโสด และหม้าย 9 คนและ 6 คน คิดเป็นร้อย
ละ 7.5 และ 5.3 ตามล าดับ ความสัมพันธ์กับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นมารดา 60 คน คิดเป็น
ร้อยละ 50.0 รองลงมาเป็นตา ยาย ปู่ ย่า และบิดา 49 คนและ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 40.8 และ 5.0 
ตามล าดับ ระดับการศึกษาจบชั้นประถมศึกษา 58 คน คิดเป็นร้อยละ 48.3 รองลงมาจบระดับมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 หรือมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือมัธยมศึกษาตอนต้น 25 คน และ 
22 คน คิดเป็นร้อยละ 20.8 และ 18.3 ตามล าดับ มีรายได้ต่อเดือนของครอบครัวน้อยกว่า 10,000 บาท 79 
คน คิดเป็นร้อยละ 65.8 รองลงมา 10,001–20,000 บาท และ 20,001–30,000 บาท 29 คน และ 7 คน 
คิดเป็นร้อยละ 24.2 และ 5.8 ตามล าดับ อาชีพเกษตรกรรม 60 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0 รองลงมารับจ้าง 
25 คน คิดเป็นร้อยละ 20.8 ค้าขายและไม่ได้ท างานเท่าๆ กัน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 9.2 การเคยเลี้ยงดูเด็ก
อายุต่ ากว่า 5 ปีมาก่อน (ไม่รวมเด็กที่อยู่ในศูนย์แห่งนี้) เคยเลี้ยง 1 คน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 32.5 
รองลงมาไม่เคยเลี้ยง และเลี้ยง 2 คน 27 คนและ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 22.5 และ 18.3 ตามล าดับ จ านวน
เด็กอายุต่ ากว่า 5 ปีที่เลี้ยงดูปัจจุบัน (ไม่รวมเด็กที่อยู่ในศูนย์แห่งนี้) ไม่มี 94 คน คิดเป็นร้อยละ 78.3 
รองลงมาเลี้ยง 1 คน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 20.8 ก่อนทดลอง อสม. ไม่เคยเยี่ยมหรือแนะน าเกี่ยวกับการ
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เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่เลี้ยงดู 65 คน คิดเป็นร้อยละ 54.2 รองลงมาเคยเยี่ยม 5 ครั้ง
ขึ้นไป และ 1 ครั้ง  19 คน และ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 15.8 และ 15.0 ตามล าดับ     
 
      1.3 อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
 

ตารางท่ี 10  จ านวน ร้อยละอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) จ าแนกตามข้อมูลทั่วไป 
 

     

ข้อมูลทั่วไป  จ ำนวน  ร้อยละ 
     

อายุ     
- น้อยกว่า 41  ปี  3  15.0 
- 41 – 45 ปี  7  35.0 
- 46 – 50 ปี  6  30.0 
- 51 – 55 ปี  2  10.0 
- 56 – 60 ปี  2  10.0 

รวม  20  100.0 
�̅�        SD  45.90  7.73 
Min      Max  26  60 

เพศ     
- ชาย  6  30.0 
- หญิง  14  70.0 

รวม  20  100.0 
สถานภาพสมรส     

- สมรส  19  95.0 
- หม้าย  1  5.0 

รวม  20  100.0 
ระดับการศึกษา     

- ประถมศึกษา  3  15.0 
- มัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือมัธยมศึกษาตอนต้น  4  20.0 
- มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า  11  55.0 
- อนุปริญญาหรือเทียบเท่า  2  10.0 

รวม  20  100.0 
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ตารางท่ี 10  จ านวน ร้อยละอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) จ าแนกตามข้อมูลทั่วไป (ต่อ) 
 

     

ข้อมูลทั่วไป  จ ำนวน  ร้อยละ 
     

เป็น อสม. มานาน     
- น้อยกว่า 6 ปี  7  35.0 
- 6 – 10 ปี  6  30.0 
- มากกว่า 10 ปี  7  35.0 

รวม  20  100.0 
     

 
 จากตารางที่ 10 พบว่า อสม. ส่วนมากมีอายุอยู่ในช่วง 41–55 ปี 7 คน คิดเป็นร้อยละ 35.0 
รองลงมามีอายุอยู่ในช่วง 46–50 ปี และน้อยกว่า 41 ปี 6 คน และ 3 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 และ 15.0 
ตามล าดับ มีอายุเฉลี่ย 45.90 ปี เพศหญิง 14 คน คิดเป็นร้อยละ 70.0 สถานภาพสมรส 19 คน คิดเป็นร้อยละ 
95.0 ระดับการศึกษาจบมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 11 คน คิดเป็นร้อยละ 
55.0 รองลงมาจบมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นประถมศึกษา 4 คน และ 3 คน คิด
เป็นร้อยละ 20.0 และ 15.0 ตามล าดับ ระยะเวลาการเป็น อสม. น้อยกว่า 6 ปี และมากกว่า 10 ปี 7 คน 
เท่าๆ กันคิดเป็นร้อยละ 35.0 รองลงมา 6-10  ปี 6 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0   
 
      1.4 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  
และรับผิดชอบงานส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ในเขตพ้ืนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกลุ่มตัวอย่าง 3 แห่งๆ ละ 1 คน 
จ านวน 3 คน มีอายุ 36 ปี 40 ปี และ 51 ปี (อายุเฉลี่ย 42.33 ปี) เพศหญิง สถานภาพสมรส จบการศึกษา
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทั้ง 3 คน ปฏิบัติงานมานาน 9 ปี 17 ปี และ 22 ปี ระยะเวลารับผิดชอบงาน
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 1 เดือน (เนื่องจากผู้รับผิดชอบเดิมย้าย) 1 ปี 4 เดือน และ 10 ปี ด ารงต าแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพ 2 คน และเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 1 คน 
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     2. ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
 

ตารางท่ี 11 จ านวน ร้อยละ ผู้มีบทบาทหน้าที่ในการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ จ าแนกตามระดับ 
        ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ก่อนการทดลอง  

      หลังประชุมชี้แจง และหลังทดลอง 
 
            

ระดับความรู้ 
ก่อนทดลอง  หลังประชุมชี้แจง  หลังทดลอง 

จ านวน  ร้อยละ  จ านวน  ร้อยละ  จ านวน  ร้อยละ 
            

ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก            
- ความรู้ระดับมาก -  -  -  -  6   
- ความรู้ระดับปานกลาง -  -  -  -  3   
- ความรู้ระดับน้อย -  -  -  -  0   

รวม -  -  -  -  9   
�̅�        SD -  -  -  -  14.77  1.72 
Min      Max -  -  -  -  11.00  18.00 

มารดาหรือบิดาหรือผู้
เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน 

           

- ความรู้ระดับมาก 14  11.7  52  43.3  37  30.8 
- ความรู้ระดับปานกลาง 51  42.5  44  36.7  64  53.3 
- ความรู้ระดับน้อย 55  45.8  24  20.0  19  15.8 

รวม 120  100.0  120  100.0  120  100.0 

�̅�        SD 11.10  2.65  13.56  2.93  13.21  2.29 

Min      Max 3.00  16.00  7.00  18.00  8.00  18.00 
อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 

           

- ความรู้ระดับมาก 4  20.0  9  45.0  14  70.0 
- ความรู้ระดับปานกลาง 11  55.0  11  55.0  6  30.0 
- ความรู้ระดับน้อย 5  25.0  0  0.0  0  0.0 

รวม 20  100.0  20  100.0  20  100.0 

�̅�        SD 12.60  2.30  14.10  1.89  15.70  1.56 

Min      Max 9.00  17.00  11.00  17.00  13.00  18.00 
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  จากตารางที่ 11 พบว่า  
   ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจากทั้งหมด 9 คน เข้าร่วมประชุมด้วยแห่งละ 1 คน เนื่องจากครูบาง
คนต้องดูแลเด็กที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งจะได้รับการชี้แจงเพ่ิมเติมจากครูที่เข้าร่วมประชุม และศึกษาจาก
เอกสารคู่มือ ได้ทดสอบความรู้เฉพาะหลังทดลอง มีความรู้ระดับมาก (คะแนนจากการวัด ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
6 คน มีความรู้ระดับปานกลาง (คะแนนจากการวัด ร้อยละ 60 – 79.9) มี 3 คน มีค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ 
14.77 คะแนน  
   มารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กท่ีบ้าน ก่อนการทดลองส่วนมากมีความรู้ระดับน้อย 55 คน 
คิดเป็นร้อยละ 45.8 รองลงมาระดับปานกลาง 51 คน คิดเป็นร้อยละ 42.5 ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ 11.10 
คะแนน หลังประชุมชี้แจงมีความรู้ระดับมาก 52 คน คิดเป็นร้อยละ 43.3 รองลงมาระดับปานกลาง 44 คน 
คิดเป็นร้อยละ 36.7 ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ 13.56 คะแนน หลังทดลองมีความรู้ระดับปานกลาง 64 คน คิด
เป็นร้อยละ 53.3 รองลงมาระดับมาก 37 คน คิดเป็นร้อยละ 30.8 ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ 13.21 คะแนน  
   อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ก่อนการทดลองส่วนมากมีความรู้ระดับปาน
กลาง 11 คน คิดเป็นร้อยละ 55.0 รองลงมาระดับน้อย 5 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ 
12.60 คะแนน หลังประชุมชี้แจงมีความรู้ระดับปานกลาง 11 คน คิดเป็นร้อยละ 55.0 รองลงมาระดับมาก 
9 คน คิดเป็นร้อยละ 45.0 ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ 14.10 คะแนน หลังทดลองมีความรู้ระดับมาก 14 คน 
คิดเป็นร้อยละ 70.0 รองลงมาระดับปานกลาง 6 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ 15.70 
คะแนน 
 
ตารางท่ี 12 เปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ของมารดาหรือ 

      บิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กท่ีบ้าน ก่อนทดลองกับหลังประชุมชี้แจงและหลังทดลอง 
 

         

รายการเปรียบเทียบ 
n �̅�  sd Mean 

Difference 
 95% CI P-value 

         

1. ก่อนทดลองกับหลัง 
ประชุมชี้แจง 

        

- ก่อนทดลอง 120 11.10  2.65     
     -2.45 -2.97 to -1.93 .000 

- หลังประชุมชี้แจง 120 13.57  2.93     
2. ก่อนทดลองกับหลัง 
ทดลอง 

        

- ก่อนทดลอง 120 11.10  2.65     
     -2.10 -2.94 to -1.56 .000 

- หลังทดลอง 120 13.21  2.29     
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ตารางท่ี 12 เปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ของมารดาหรือ 
      บิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กท่ีบ้าน ก่อนทดลองกับหลังประชุมชี้แจงและหลังทดลอง (ต่อ) 

 
         

รายการเปรียบเทียบ 
n �̅�  sd Mean 

Difference 
 95% CI P-value 

         

3. หลังประชุมชี้แจงกับหลัง 
ทดลอง 

        

- หลังประชุมชี้แจง 120 13.56  2.93     
     0.35 -0.15 to 0.85 .168 

- หลังทดลอง 120 13.21  2.29     
         

 
 จากตารางที่ 12 เมื่อเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
ของมารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กท่ีบ้าน พบว่า  
   1. เปรียบเทียบก่อนทดลองกับหลังประชุมชี้แจง ก่อนด าเนินการทดลองมารดาหรือบิดา
หรือผู้เลี้ยงดูเด็กท่ีบ้านมีคะแนนความรู้เฉลี่ย 11.10 คะแนน หลังประชุมชี้แจงมีคะแนนความรู้เฉลี่ยเพิ่มข้ึน
เป็น 13.57 คะแนน และเมื่อทดสอบความแตกต่างทางสถิติพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.001 (P-value < 0.001) 
   2. เปรียบเทียบก่อนทดลองกับหลังทดลอง ก่อนด าเนินการทดลองมารดาหรือบิดาหรือผู้
เลี้ยงดูเด็กที่บ้านมีคะแนนความรู้เฉลี่ย 11.10 คะแนน หลังทดลองมีคะแนนความรู้เฉลี่ยเพ่ิมข้ึนเป็น 13.21 
คะแนน และเมื่อทดสอบความแตกต่างทางสถิติพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.001 (P-value < 0.001) 
   3. เปรียบเทียบหลังประชุมชี้แจงกับหลังทดลอง หลังประชุมชี้แจงมารดาหรือบิดาหรือผู้
เลี้ยงดูเด็กที่บ้านมีคะแนนความรู้เฉลี่ย 13.57 คะแนน หลังทดลองมีคะแนนความรู้เฉลี่ยลดลงเล็กน้อยเป็น 
13.21 คะแนน และเมื่อทดสอบความแตกต่างทางสถิติพบว่าไมม่ีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(P-value > 0.05) 
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ตารางท่ี 13 เปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ของอาสาสมัคร 
                สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ก่อนทดลองกับหลังประชุมชี้แจงและหลังทดลอง 
 

         

รายการเปรียบเทียบ 
n �̅�  sd Mean 

Difference 
 95% CI P-value 

         

1. ก่อนทดลองกับหลัง 
ประชุมชี้แจง 

        

- ก่อนทดลอง 20 12.60  2.30     
     -1.50 -2.24 to -0.54 .004 

- หลังประชุมชี้แจง 20 14.10  1.88     
2. ก่อนทดลองกับหลัง 
ทดลอง 

        

- ก่อนทดลอง 20 12.60  2.30     
     -3.10 -4.24 to -1.96 .000 

- หลังทดลอง 20 15.70  1.56     
3. หลังประชุมชี้แจงกับหลัง 
ทดลอง 

        

- หลังประชุมชี้แจง 20 14.10  1.88     
     -1.60 -2.38 to -0.82 .000 

- หลังทดลอง 20 15.70  1.56     
         

 

 จากตารางที่ 13 เมื่อเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) พบว่า  
   1. เปรียบเทียบก่อนทดลองกับหลังประชุมชี้แจง ก่อนด าเนินการทดลอง อสม. มีคะแนน
ความรู้เฉลี่ย 12.60 คะแนน หลังประชุมชี้แจงมีคะแนนความรู้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 14.10 คะแนน และเมื่อ
ทดสอบความแตกต่างทางสถิติพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (P-value < 
0.01) 
   2. เปรียบเทียบก่อนทดลองกับหลังทดลอง ก่อนด าเนินการทดลอง อสม. มีคะแนนความรู้
เฉลี่ย 12.60 คะแนน หลังทดลองมีคะแนนความรู้เฉลี่ยเพ่ิมข้ึนเป็น 15.70 คะแนน และเมื่อทดสอบความ
แตกต่างทางสถิติพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 (P-value < 0.001) 
   3. เปรียบเทียบหลังประชุมชี้แจงกับหลังทดลอง หลังประชุมชี้แจง อสม. มีคะแนนความรู้
เฉลี่ย 14.10 คะแนน หลังทดลองมีคะแนนความรู้เฉลี่ยเพ่ิมขึ้นเป็น 15.70 คะแนน และเมื่อทดสอบความ
แตกต่างทางสถิติพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 (P-value < 0.001) 
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     3. การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
          3.1 ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จากการศึกษาครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง จ านวน 9 คน 
พบว่า ก่อนการทดลองครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เคยผ่านการอบรมหลักสูตรการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยโดยใช้คู่มือ DSPM 3 คน แต่ยังไม่ได้น าคู่มือมาใช้ในการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
   ช่วงด าเนินการทดลอง พบว่า ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใช้คู่มือ DSPM ทุกคน ในการกระตุ้น
เด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้ารายบุคคลทุกคน และมีความคิดเห็นต่อคู่มือ DSPM ว่าดี โดยให้เหตุผล
ว่าเป็นคู่มือมีเนื้อหาที่สมบูรณ์ และวิธีการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเป็นวิธีที่เข้าใจง่ายรูปแบบเหมาะสมดีมาก  
ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมลูกๆ ได้ตามวิธีการที่ก าหนดขึ้น มีประโยชน์ต่อการกระตุ้น ประเมินพัฒนาการเด็ก 
ท าให้ครู ผู้ปกครองมีความรู้ ได้รู้ถึงวิธีการใช้ ท าให้ทราบพัฒนาการเด็กแต่ละช่วงวัยควรกระตุ้นในหัวข้อไหน 
น ามาปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ และครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่านหนึ่งให้ความเห็นว่าเคย
ผ่านการอบรมการใช้คู่มือ DSPM มาก่อนแต่ก็ยังไม่ชัดเจน ยังไม่ได้ใช้ให้เห็นผลมากนัก จนได้ร่วมโครงการนี้
จึงมองเห็นช่องทางที่จะพัฒนาเด็กและยึด DSPM เป็นแนวทางต่อไปในการพัฒนาเด็กให้สมวัยต่อไป 
  

          3.2 มารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน 
       3.2.1 การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามแนวทางคู่มือ DSPM  

 

ตารางท่ี 14 จ านวน ร้อยละ มารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กท่ีบ้าน จ าแนกตามข้อมูลที่เก่ียวข้องกับ 
        การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ก่อนทดลอง 
 

     

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ 
 ก่อนทดลอง 
 จ านวน  ร้อยละ 

     

การเคยอบรมหรือได้รับการชี้แจงการใช้คู่มือ DSPM หรือคู่มือ
เล่มขาว ในการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 

    

- ไม่เคย  102  85.0 
- เคย  18  15.0 

รวม  120  100.0 
การเคยได้รับคู่มือ DSPM หรือคู่มือเล่มขาว เพ่ือใช้เฝ้าระวัง
และส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 

    

- ไม่เคย  104  86.7 
- เคย  16  13.3 

รวม  120  100.0 
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  จากตารางที่ 14 พบว่า ก่อนทดลองมารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน ไม่เคยอบรมหรือได้รับ
การชี้แจงการใช้คู่มือ DSPM ในการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 102 คน คิดเป็น ร้อยละ 
85.0 เคยได้รับการอบรมหรือชี้แจงเพียง 18 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 และเคยได้รับคู่มือ DSPM เพ่ือใช้เฝ้า
ระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 16 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3 โดยได้รับจากโรงพยาบาล และจากการ
อบรมทีห่น่วยงานสาธารณสุขจัด (บางคนได้รับเป็นถ่ายเอกสาร) ไม่เคยได้รับ 104 คน คิดเป็นร้อยละ 86.7 
 
ตารางท่ี 15 จ านวน ร้อยละ มารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กท่ีบ้านจ าแนกตามการใชแ้ละความคิดเห็นต่อ  
        คู่มือ DSPM ในการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ก่อนและหลังทดลอง 
 

        

รายการ 
ก่อนทดลอง  หลังทดลอง 

จ านวน  ร้อยละ  จ านวน  ร้อยละ 
        

การใชคู้่มือ DSPM หรือคู่มือเล่มขาว                        
- ไม่ใช้ 111  92.5  18  15.0 
- ใช้ 9  7.5  102  85.0 

รวม 120  100.0  120  100.0 
ความคิดเห็นต่อคู่มือ DSPM ของผู้เคยใช้       

        ดี 9  100.0  99  97.1 
                  ควรปรับปรุง 0  0.0  3  2.9 

รวม 9  100.0  102  100.0 
        

 
จากตารางที่ 15 พบว่า ก่อนการทดลองมารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน ส่วนมากไม่เคยใช้

คู่มือ DSPM 111 คน คิดเป็นร้อยละ 92.5 ใช้เพียง 9 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 และทั้ง 9 คน เห็นว่าเป็นคู่มือ
ที่ดี หลังทดลองใช้ 102 คน คิดเป็นร้อยละ 85.0 และเห็นว่าเป็นคู่มือที่ดี 99 คน คิดเป็นร้อยละ 97.1 ควร
ปรับปรุง 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.9 โดยมีข้อเสนอแนะว่าตัวหนังสือเล็กไปอ่านยากท าให้ตัวใหญ่ขึ้น อ่าน
หนังสือไม่ได้ ไม่ชอบการอ่าน ให้เพ่ิมรูปภาพให้มากขึ้น อยากให้เพ่ิมแนวทางการเล่นกับเด็ก อยากได้นิทาน
เรื่องใหม่ๆ เพ่ิมข้ึน 

ในรายที่เห็นว่าดี ส่วนมากให้เหตุผลว่า คู่มือ DSPM ให้ความรู้ ใช้เรียนรู้ ใช้ศึกษาเพ่ือจะได้น าไปใช้
พัฒนาบุตร หลาน ท าให้มีความรู้เรื่องพัฒนาการเด็กดีข้ึน และแนวทางการดูแลเด็กมากขึ้น สามารถน าไปใช้
ได้จริง ช่วยกระตุ้นและส่งสริมพัฒนาการเด็กให้เหมาะสมตามช่วงอายุ ท าให้ทราบพัฒนาการเด็กว่าช่วงอายุ
ไหนท าอะไร ท าให้ผู้ปกครองรู้ว่าลูกมีพัฒนาการสมวัยตามอายุหรือไม่ และมีส่วนไหนที่ไม่สมวัยก็สามารถ
ปรับปรุงได้ เป็นคู่มือที่อธิบายชัดเจน ใช้เป็นแนวทางในการดูแลและเฝ้าระวังลูกเกี่ยวกับพัฒนาการได้
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ถูกต้อง คู่มือ DSPM เป็นแบบคอยประเมินเด็กว่ามีพัฒนาการสมวัยหรือไม่ เป็นคู่มือที่ใช้เพ่ือพัฒนาการเด็ก
ได้ดีมาก ป้องกันการเลี้ยงเด็กแบบเลยตามเลย มีการบอกระยะเวลาแต่ละเดือนท าอะไรบ้าง ต้องหัดลูกแบบ
ไหนบ้าง เข้าใจง่ายและมีความรู้มาก ท าให้แม่มีความรู้ในด้านส่งเสริมพัฒนาการของลูกในแนวทางถูกต้อง ใช้
ฝึกพัฒนาการเด็กทั้งสมวัยและเกินวัยท าให้เด็กได้เรียนรู้เพ่ิมมากขึ้น 
 
ตารางท่ี 16 จ านวน ร้อยละ มารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กท่ีบ้านจ าแนกตามการฝึกทักษะส่งเสริม 
                พัฒนาการเด็กปฐมวัย 5 ด้าน ตามคู่มือ DSPM ก่อนและหลังทดลอง 

 
       

การฝึกทักษะส่ ง เสริม
พัฒนาการ 

ก่อนทดลอง 
ไม่เคย  นานๆ ครั้ง  เป็นประจ า รวม 

จ านวน ร้อยละ  จ านวน ร้อยละ  จ านวน ร้อยละ (ร้อยละ) 
          

1. พัฒนาการด้านการ 
เคลื่อนไหว 

5 55.6  3 33.3  1 11.1 9 
(100.0) 

2. พัฒนาการด้านกล้าม 
เนื้อมัดเล็กและ
สติปัญญา 

5 55.6  2 22.2  2 22.2 9 
(100.0) 

3. พัฒนาการด้านการ   
เข้าใจภาษา 

2 22.2  3 33.3  4 44.4 9 
(100.0) 

4. พัฒนาการด้านการใช้ 
ภาษา 

1 11.1  3 33.3  5 55.6 9 
(100.0) 

5. พัฒนาการด้านการ 
ช่วยเหลือตนเองและ
สังคม 

3 33.3  4 44.4  2 22.2 9 
(100.0) 
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ตารางท่ี 16 จ านวน ร้อยละ มารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กท่ีบ้านจ าแนกตามการฝึกทักษะส่งเสริม 
                พัฒนาการเด็กปฐมวัย 5 ด้าน ตามคู่มือ DSPM ก่อนและหลังทดลอง (ต่อ) 
 

       

การฝึกทักษะส่ ง เสริม
พัฒนาการ 

หลังทดลอง 
ไม่เคย  นานๆ ครั้ง  เป็นประจ า รวม 

จ านวน ร้อยละ  จ านวน ร้อยละ  จ านวน ร้อยละ (ร้อยละ) 
          

1. พัฒนาการด้านการ 
เคลื่อนไหว 

6 5.9  70 68.6  26 25.5 102 
(100.0) 

2. พัฒนาการด้านกล้าม 
เนื้อมัดเล็กและ
สติปัญญา 

12 11.8  56 54.9  34 33.3 102 
(100.0) 

3. พัฒนาการด้านการ   
เข้าใจภาษา 

9 8.8  48 47.1  45 44.1 102 
(100.0) 

4. พัฒนาการด้านการใช้ 
ภาษา 

3 2.9  29 28.4  70 68.6 102 
(100.0) 

5. พัฒนาการด้านการ 
ช่วยเหลือตนเองและ
สังคม 

8 7.8  45 44.1  49 48.0 102 
(100.0) 

           
 

 จากตารางที่ 16 พบว่า ก่อนการทดลองมารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้านที่ใช้คู่มือ DSPM เฝ้า
ระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยเป็นประจ า ส่วนมากจะเป็นการฝึกทักษะพัฒนาการด้านการใช้ภาษา 
5 คน (ร้อยละ 55.6) ในทั้งหมด 9 คน รองลงมาเป็นพัฒนาการด้านการเข้าใจภาษา 4 คน (ร้อยละ 44.4)  
ในทั้งหมด 9 คน หลังทดลองส่วนมากจะเป็นพัฒนาการด้านการใช้ภาษา 70 คน คิดเป็นร้อยละ 68.6 
รองลงมาเป็นพัฒนาการด้านการช่วยเหลือตนเองและสังคม และพัฒนาการด้านการเข้าใจภาษา 49 คน 
และ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 48.0 และ 44.1 ตามล าดับ 
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      3.2.2 การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามแนวทางกิจกรรม “กิน กอด เล่น เล่า นอน 
เฝ้าดูฟัน”  

 

ตารางท่ี 17 จ านวน ร้อยละ มารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กท่ีบ้าน จ าแนกตามข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ 
        แนวทางกิจกรรม “กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน” ก่อนทดลอง 
   

     

ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้แนวทางกิจกรรม 
“กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน” 

 ก่อนทดลอง 
 จ านวน  ร้อยละ 

     

การเคยทราบหรือได้ยินแนวทางการส่งเสริมพัฒนาการเด็กโดย
การใช้แนวทาง “กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน” 

    

- ไม่เคย  50  41.7 
- เคย  70  58.3 

รวม  120  100.0 
     

 
 จากตารางที่ 17 พบว่า ก่อนการทดลองมารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน ส่วนมากเคยทราบ
หรือได้ยินแนวทางการส่งเสริมพัฒนาการเด็กโดยการใช้แนวทาง “กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน” 70 คน 
คิดเป็นร้อยละ 58.3 โดยทราบหรือได้ยินจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขแนะน า และในหนังสือเล่มสีชมพู (สมุด
บันทึกสุขภาพ แม่และเด็ก) 
 
ตารางท่ี 18 จ านวน ร้อยละ มารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กท่ีบ้าน จ าแนกตามการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก  
                 ตามกิจกรรม“กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน” ก่อนและหลังด าเนินการ 
 

        

การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
ก่อนทดลอง  หลังทดลอง 

จ านวน  ร้อยละ  จ านวน  ร้อยละ 
        

- ระดับด ี 20  16.7  35  29.2 
- ระดับพอใช้ 82  68.3  76  63.3 
- ระดับควรปรับปรุง 18  15.0  9  7.5 

รวม 120  100.0  120  100.0 

�̅�        SD 34.22  5.52  36.47  4.99 

Min      Max 14.00  44.00  25.00  47.00 
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 จากตารางที่ 18 พบว่า ก่อนการทดลองมารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน ส่วนมากด าเนินการ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามแนวทางกิจกรรม “กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน” ในระดับพอใช้ 82 คน คิด
เป็นร้อยละ 68.3 รองลงมาระดับดี 20 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 หลังทดลองส่วนมากในระดับพอใช้ 76 คน 
คิดเป็นร้อยละ 63.3 รองลงมาระดับดี 35 คน คิดเป็นร้อยละ 29.2 
 
ตารางท่ี 19 เปรียบเทียบการส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามแนวทางกิจกรรม “กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน”  
              ของมารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน ก่อนและหลังด าเนินการ 
 

          

รายการเปรียบเทียบ 
n  �̅�  sd Mean 

Difference 
 95% CI P-value 

          

- ก่อนทดลอง 120  34.22  5.52     
      -2.26 -3.30 to -1.20 .000 

- หลังทดลอง 120  36.47  4.99     
          

 
 จากตารางที่ 19 พบว่า เมื่อเปรียบเทียบการส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามแนวทางกิจกรรม “กิน กอด 
เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน” ของมารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน พบว่า ก่อนด าเนินการทดลองมารดา
หรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กท่ีบ้านมีคะแนนการส่งเสริมพัฒนาการเฉลี่ย 34.2 คะแนน หลังทดลองมีคะแนนการ
ส่งเสริมพัฒนาการเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นเป็น 36.47 คะแนน และเมื่อทดสอบความแตกต่างทางสถิติพบว่ามีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 (P-value < 0.001) 
  จากการสนทนากลุ่มมารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน พบว่า หลังการทดลองมารดาหรือบิดา
หรือผู้เลี้ยงดูเด็กท่ีบ้าน มีการด าเนินงานเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ดังค ากล่าวของมารดาหรือบิดา
หรือผู้เลี้ยงดูเด็กท่ีบ้าน ดังนี้ 
  การสนทนากลุ่มด้านการใช้คู่มือ DSPM พบว่า ส่วนมากมีการใช้และเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดี แต่มี
บางรายบอกว่าตนเองเข้าใจผิดคิดว่าให้ท าเฉพาะข้อที่ตรวจประเมินพัฒนาการสงสัยล่าช้า จึงไม่ได้ดู
รายละเอียด และไม่ได้ใช้กระตุ้นเรื่องอ่ืนๆ และช่วงวัยอ่ืนๆ ดังค ากล่าวของมารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่
บ้าน  
 

 “...... ตอนที่คุณหมอมาประเมินลูกต่อจิ๊กซอไม่ผ่าน  ไปซื้อมาให้ต่อตอนนี้ก็ต่อได้แล้ว ......” 
  “...... ได้เอาไปท าจากเดิมยังไม่เคยฝึกเด็กท าความสะอาดหลังถ่ายอุจจาระ ตอนนี้ก็ท าได้แล้ว ……” 
  “...... หัดใส่เสื้อผ้าเอง ตอนนี้ก็ใส่ได้ ……” 
  “...... ได้ใช้คร้า ช่วงคุณหมอมาประเมินลูกผ่านทุกข้อ และได้ประเมินเกินวัย ก็เลยมาพาเขาท าเกิน
วัยได้อ่านแล้วก็พาเขาท าอยู่ค่ะ พาเขาท าเกินวัยเขา เขาอยากได้ตัวต่อ พาเขาท าเกินวัย เขาก็ท าได้ค่ะ 
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กลางวัน กลางคือหมอให้แยก ให้ต่อรูปสามเหลี่ยม แต่ล้างก้นตอนนั้นไม่ผ่านแต่ก็เกินวัย ลูกก็มาเล่าให้ฟังอยู่
คะ คุณครูพาหนูล้างก้น หนูท าได้แล้ว มาอยู่บ้านก็อยากล้างเอง แม่ก็ให้และก็ดูด้วย ......” 
  “...... ได้อ่านคะ ก็ได้ดูอยู่แล้ว บางวันแม่ยังไม่ท าอะไรเลยแต่ลูกจะมาบอกแม่ แม่ครูพาท าอันนี้ พา
ท าอันนั้น แม่ลองดูสิว่ามันอยู่ตรงไหน ส่วนมากลูกจะถาม ได้หัดพาเขาเดินต่อส้นเท้า ……” 
  “...... พ่อแม่ก็พร้อมท าได้ อยากให้มากระตุ้นคุณยาย คุณย่า ส่วนมากเด็กจะอยู่กับคุณยาย คุณย่า 
อ่านหนังสือไม่ค่อยได้ ......” 
  “...... ได้ใช้ค่ะ ชวนลูกเต้นกระโดดสองขากระโดดไปข้างหน้าอ่านตามคู่มือ เดินต่อเท้าตามวัยลูก ก็
ท าได้ ……” 
  “...... อ่านแต่ไม่ท าตาม เอาขวดแป้งมาวาง เอายางมาวางให้เขาหยิบอันไหนขวดแป้ง อันไหนยาง
มัดผม เอามาประยุกต์ใช้ ไม่ได้ท าตามนั้น ……” 
  “...... ได้ใช้เฉพาะวันที่หมอมา ที่บอกว่าลูกไม่ผ่านเดินต่อเท้า ก็ได้ฝึก ……” 
  “...... ไม่ได้ใช้ค่ะ ตั้งแต่คุณหมอบอกว่าเขาแยกแยะสีไม่ออกก็เอาไปฝึกแต่เรื่องนี้ ... ไม่ได้อ่าน
ทั้งหมด ไม่ผ่านอะไรก็ท าแต่ตรงนั้น ......” 
  “...... ดีคร้า ท าให้รู้ว่าช่วงไหนท าอะไร ……” 
  “...... เป็นไปได้ที่ผ่านมาไม่เคยรู้ ก่อนการอบรมไม่เคยเห็นสมุดเล่มนี้เลย ไม่เคยใช้มาก่อน ไม่เคยพา
ลูกไปตรวจค่ะ” 
  “...... เป็นสิ่งที่ท าให้มีความรู้มาก รู้ว่าช่วงไหนลูกจะต้องท าอะไรได้บ้าง ใช้เพื่อพัฒนาการลูก ……” 
  “...... อ่านแล้วน ามาฝึก เด็กวัยลูกควรจะฝึกอะไร ลูกก็ท าได้ ……” 
  “...... ส่วนมากเด็กพาแม่ท า อสม.ไปพาท า ลูกก็ท าได้ ผีบักอ่ึง (หนังสือนิทาน) เด็กสามารถจ าได้จน
จบเรื่อง ถ้าอยากอ่านเด็กจะดึงหนังสือมาเอง คุณแม่ไม่ค่อยมีเวลา อสม.เป็นคนมาบอกช่วงอายุ แล้วให้พา
ท า ……” 
  “...... คู่มือนี้ดีมาก ก่อนหน้านี้ไม่มี ไม่เคยรู้จัก การมีคู่มือนี้ (DSPM) ท าให้ผู้เลี้ยงดูเด็กรู้ว่าต้องท า
อะไร อย่างไร ซึ่งแต่ก่อนไม่รู้ ......” 
 

  การสนทนากลุ่มด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้วยกิจกรรม “กิน กอด เล่น เล่า นอน 
เฝ้าดูฟัน” พบว่า ส่วนมากเห็นความส าคัญและได้ท ากิจกรรมและท าอย่างมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น บางคนเห็นว่า
กิจกรรมเหล่านี้ท าอยู่แล้วในความเป็นแม่ที่จะต้องดูแลลูก ดังค ากล่าวของมารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่
บ้าน 
  

  “…… เด็กได้กินอาหารเช้าค่ะ  แต่ลูกไม่ชอบกินผัก ......” 
 “...... เด็กไม่ชอบกินผัก เอาให้กินยังไงก็ไม่ยอมกิน ถ้ามีจะเขี่ยออกตลอด  ไม่รู้จะท ายังไง .....” 
  “...... เสริมการกินผัก แม่ต้องกินให้เขาดู พาลูกกิน ผัดคะน้าก็ผัดให้นิ่ม นิ่ม ฝึกหลังจากท่ีเข้ามาร่วม
โครงการ กินกับยาย ......” 
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  “...... ให้ลูกกินข้าวกับครอบครัว ได้พูด ได้คุย ดูเขามีความสุขมาก หนังสือนิทานมีประโยขน์มาก 
ลูกชอบอ่าน อ่านจนเขาจ าได้ทั้งเล่ม ......”   
 “...... ตอนนี้เวลาเรานั่งเล่น เราจะนึกถึงว่า ลูกเราอยู่ช่วงนี้ต้องฝึกอะไร ก็จะฝึกไปพร้อมกับ      
การเล่น ......” 
  “...... เป็นเรื่องท่ีท าอยู่แล้ว ในความเป็นแม่ท่ีจะดูแลลูก ......” (เป็นกิจกรรมกิน กอด เล่น เล่า นอน 
เฝ้าดูฟัน) 
   “...... การกอด หอม ท าบ่อย ......” 
  “...... แต่ก่อนเล่นแบบไปเรื่อยๆ ไม่มีทิศทาง หลังได้มาอบรมแล้ว ก็น าไปปรับให้เหมาะสมกับ     
ลูก ......” 
 “...... อ่านให้ฟังทุกวันก่อนนอน เขาจะชอบมาก วันหลังๆ มาเขาอ่านให้แม่ฟัง อ่านไม่ออกหรอกแต่
จ าได้พูดไปเฉยๆ ......” 
  “...... แต่ก่อนไม่เคยอ่านหนังสือให้ลูกฟังเลย พ่ึงมาเล่าตอนมีโครงการ เด็กมีจินตนาการ จนเอามา
สอนพ่อ พ่ออย่าใช้นะยาเคมีมันจะตาย ......” (นิทานผีบักอ่ึงเป็นนิทานเกี่ยวกับอันตรายจากสารเคมี) 
  “...... ไม่เคยอ่านหนังสือ แต่เป็นการเล่านิทาน ตอนนี้มาอ่าน  เปิดหนังสือขึ้น เด็กจะเล่าว่า บักอ่ีง
ท าไมถึงตาย เล่าต่อได้ ก่อนหน้านี้มีแต่หนังสือ ก. ไก่ ......”  
 “…… เขาจะบอกแม่ แม่ แม่ อ่านให้ฟังหน่อย ......” 
 
      3.3 อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
       3.3.1 การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยก่อนการทดลอง 

 

ตารางท่ี 20 จ านวน ร้อยละ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) จ าแนกตามข้อมูลเกี่ยวกับ 
                การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ก่อนทดลอง 
                 

     

ข้อมูลเกี่ยวกับการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ 
 ก่อนทดลอง 
 จ านวน  ร้อยละ 

     

การเคยอบรมหรือได้รับการชี้แจงการใช้คู่มือ DSPM หรือ
คู่มือเล่มขาว ในการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย 

    

- ไม่เคย  16  80.0 
- เคย  4  20.0 

รวม  20  100.0 
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ตารางท่ี 20 จ านวน ร้อยละ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) จ าแนกตามข้อมูลเกี่ยวกับ 
                การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ก่อนทดลอง (ต่อ) 
                 

     

ข้อมูลเกี่ยวกับการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ 
 ก่อนทดลอง 
 จ านวน  ร้อยละ 

     

การเคยได้รับคู่มือ DSPM หรือคู่มือเล่มสีขาว เพ่ือใช้เฝ้าระวัง
และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

    

- ไม่เคย  16  80.0 
- เคย  4  20.0 

รวม  20  100.0 
การใชคู้่มือ DSPM หรือคู่มือเล่มขาว     

- ไม่ใช้  17  85.0 
- ใช้  3  15.0 

รวม  20  100.0 
ความคิดเห็นต่อคู่มือ DSPM ของผู้เคยใช้     

            ดี  3  100.0 
                      ควรปรับปรุง  0  0 
     

 
 จากตารางที่ 20 พบว่า ก่อนการทดลองอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ส่วนมากไม่
เคยอบรมหรือได้รับการชี้แจงการใช้คู่มือ DSPM ในการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 16 คน 
คิดเป็นร้อยละ 80.0 ไม่เคยได้รับแจกคู่มือ DSPM เพ่ือใช้เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 16 คน 
คิดเป็นร้อยละ 80.0 ได้รับเพียง 4 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 โดยได้รับจากการอบรมที่จัดโดยเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข แต่เป็นลักษณะถ่ายเอกสาร เคยใชคู้่มือ DSPM เพียง 3 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 และทุกคนที่ใช้
เห็นว่าเป็นคู่มือที่ดีที่ใช้ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก โดยให้เหตุผลว่า ใช้ฝึกเด็กด้านพัฒนาการ ท าให้รู้ว่าควรต้อง
เสริมพัฒนาการอย่างไรกับลูก 
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ตารางท่ี 21 จ านวน ร้อยละ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) จ าแนกตามข้อมูลเกี่ยวข้องกับ 
                 แนวทางกิจกรรม “กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน” ก่อนทดลอง                
 

     

ข้อมูลเกี่ยวข้องกับแนวทางกิจกรรม 
“กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน” 

 ก่อนทดลอง 
 จ านวน  ร้อยละ 

     

การเคยทราบหรือได้ยินแนวทางการส่งเสริมพัฒนาการเด็กโดย
การใช้แนวทางกิจกรรม “กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน” 

    

- ไม่เคย  11  55.0 
- เคย  9  45.0 

รวม  20  100.0 
การเคยได้รับค าแนะน าแนวทางกิจกรรม “กิน กอด เล่น เล่า 
นอน เฝ้าดูฟัน” เป็นแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย 

    

- ไม่เคย  12  60.0 
- เคย  8  40.0 

รวม  20  100.0 
การเคยใช้แนวทาง “กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน” เป็น
แนวทางในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 

    

- ไม่ใช้  11  55.0 
- ใช้  9  45.0 

รวม  20  100.0 
     

 
 จากตารางที่ 21 พบว่า ก่อนการทดลองอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ส่วนมากไม่
เคยทราบหรือได้ยินแนวทางการส่งเสริมพัฒนาการเด็กโดยการใช้แนวทางกิจกรรม “กิน กอด เล่น เล่า นอน 
เฝ้าดูฟัน” 11 คน คิดเป็นร้อยละ 55.0 ไม่เคยได้รับค าแนะน าให้น าแนวทางกิจกรรม “กิน กอด เล่น เล่า นอน 
เฝ้าดูฟัน” เป็นแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 12 คน คิดเป็นร้อยละ 60.0 เคยได้รับค าแนะน า 
8 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 โดยได้รับจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และการอบรมแม่อาสา ไม่เคยใช้แนวทาง 
“กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน” เป็นแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 11 คน คิดเป็นร้อยละ 55.0 
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      3.3.2 การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยหลังการทดลอง 

 

ตารางท่ี 22 จ านวน ร้อยละ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) จ าแนกตามข้อมูลการติดตาม 
                เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ขณะด าเนินการทดลอง 
 

        

การติดตามเฝ้าระวังและส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก 

เด็กท่ีมีพัฒนาการสมวัย  เด็กท่ีมีพัฒนาการสงสัยล่าช้า 
จ านวน  ร้อยละ  จ านวน  ร้อยละ 

        

- ไม่ได้ติดตาม 0  0.0  2  2.7 
- 1 ครั้ง 0  0.0  1  1.4 
- 2 ครั้ง 5  10.6  8  11.0 
- 3 ครั้ง 13  27.7  14  19.2 
- 4 ครั้ง 14  29.8  3  4.1 
- 5 ครั้ง 5  10.6  12  16.4 
- 6 ครั้งข้ึนไป 10  21.3  33  45.2 

รวม 47  100.0  73  100.0 

�̅�        SD 4.14  1.48  4.91  2.17 

Min      Max 2  7  0  8 
        

 

 จากตารางที่ 22 พบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) มีการเยี่ยมติดตามเฝ้าระวัง
และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย เด็กท่ีมีพัฒนาการสมวัยส่วนมากได้รับการเยี่ยมจาก อสม. 4 ครั้ง 14 คน 
คิดเป็นร้อยละ 29.8 รองลงมา 3 ครั้ง และ 6 ครั้งข้ึนไป 13 คน และ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 27.7 และ 21.3 
ตามล าดับ ได้รับการเย่ียมเฉลี่ย 4.14 ครั้ง/คน เด็กท่ีมีพัฒนาการสงสัยล่าช้าส่วนมากได้รับการเยี่ยมจาก อสม. 
6 ครั้งขึ้นไป 33 คน คิดเป็นร้อยละ 45.2 รองลงมา 3 ครั้ง และ 5 ครั้ง 14 คน และ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 
19.2 และ 16.4 ตามล าดับ ได้รับการเยี่ยม 4.19 ครั้ง/คน 
 จากการสนทนากลุ่มด้านการด าเนินงานเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการตามบทบาทหน้าที่ของ   
อสม. พบว่า อสม. ได้ด าเนินการตามบทบาทหน้าที่ในการดูแลเด็กในความรับผิดชอบ และเห็นว่าส่วนมาก
พ่อ แม่ ผู้ปกครองเด็กให้ความสนใจ กระตือรือร้น ที่จะเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการบุตรหลาน รวมทั้ง
เห็นว่าแบบบันทึกการด าเนินงานเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กของ อสม. ใช้ได้ดีสามารถใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินงาน  ดังค ากล่าวของ อสม. 
  

 “…… ได้ติดตามอยู่ที่บ้านครับ รู้สึกว่ากระตือรือร้นทั้งพ่อทั้งแม่ฟังแล้วก็ไปบอกลูกท า ลูกเห็นพวก
ผมช่วงแรกก็กลัว บางคนก็กลัว บางคนก็ไม่กลัว บอกให้มาเดินให้ดูก็เดิน เรื่องล้างก้นหลังถ่ายอุจจาระก็ไม่
เห็นถามผู้ปกครองเอา ผู้ปกครองก็บอกว่าท าได้ ……” 
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 “...... ผู้ปกครองยอมรับดีค่ะ เขายังพูดเลย อสม. หมู่บ้านเรามีตั้งหลายคน ท าไมมีมาเท่านี้ อสม. มี
ตั้ง 12 คน ท าไมเห็นเพียงกลุ่มนี้ไปหา ผู้ปกครองจะคุยกันว่าคุ้มเราท าไมไม่เห็นมา เขาก็จะคุยกัน ......” 
(เนื่องจากการด าเนินงานมี อสม. บางส่วนมาร่วมด าเนินงานบางส่วนไม่ได้เข้าร่วม) 
  “...... เวลา อสม. ไปพูดกับคนเลี้ยงที่เป็นคนแก่จะไม่สนใจเท่าไร แต่ถ้าเป็นวัยรุ่นจะตื่นตัว ……” 
  “…… ก็ดีอยู่ค่ะ ให้ความร่วมมือดี ......” 
  “…… ผมไปก็ไม่เป็นไร เด็กน้อยยิ่งชอบ ผมก็จะถามล้างก้นหรือยัง ล้างแล้ว อ่านหนังสือหรือยัง 
อ่านแล้ว หนึ่ง หน้า แม่เป็นคนอ่านให้เขาฟังเขาก็จะจ า ……”  
 “…… มีแต่อยากให้ลูกเก่ง เขาไม่ว่า มีแต่อยากให้ลูกเก่งให้ความร่วมมือดี ……” 
  “…… ผมดูเด็ก 6 คน ผมไปลูกเขาไม่ผ่านข้อไหนเขาก็พยายามท า ผมบอกว่าอาทิตย์หน้าผมจะมา
อีก เขาก็กระตือรือร้นกลัวลูกเขาไม่ทันเพ่ือน เขาก็พยายาม ก็พยายามจะพัฒนา ……” 
  “…… เวลาไปเขาก็มานั่งอยู่ด้วยกัน (ผู้ปกครอง) เวลาลูกท าเขาก็ยิ้ม ……” 
  “…… เขาไม่เครียด เขาก็ยอมรับว่าลูกเขาท าไม่ได้ข้อนี้ เพราะหลัง หลัง ลูกท าได้ เขาก็พูดท าได้แล้ว
นะ พูดเหมือนดีใจ ……”  
  “…… ก็ถามเค้านะครับว่า กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าระวังฟัน เขาท าอะไรบ้าง กินก็ดูอยู่ กอด 
เล่นก็ท าอยู่ครับ แต่เล่าไม่ได้ท าเท่าไหร่ เพราะต้องไปท างานนอกบ้าน ……” 
  “…… หนังสือนิทานจะอ่านเป็นบางคน  คนไม่มีเวลาอาจไม่อ่าน ……” 
  “…… เรื่องกิน กอด เล่น เล่านี้พ่อแม่จะท าอยู่แล้ว ให้ลูกแปรงฟันเขาก็ท าอยู่แล้วสิ่งเหล่านี้มันเป็น
กิจวัตรประจ าวันของแม่กับลูก ……” 
  สอบถามการใช้แบบบันทึกข้อมูลของ อสม. 
 “...... ใช้ได้ดี ใช้ง่าย เข้าใจเร็ว และเวลาออกไปเราจะใช้เป็นแนวทางในการท างาน ใช้คู่กับเล่มสีขาว 
(คู่มือ DSPM) ดูแล้วเข้าใจง่าย ……”  
  “...... เวลาเราออกไปหาเด็กน้อย เราก็จะใช้ดูว่าต้องท าอะไรแล้วก็ติ๊กใช้ง่ายดีค่ะ ใช้ไม่ยากดีคร้า ..” 
 

 ด้านการใช้คู่มือ DSPM  
   จากการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อคู่มือ DSPM พบว่า อสม. ทุกคนเห็นว่า
ดี โดยให้เหตุผลว่า “สามารถประเมินเด็กด้วยตนเองโดยที่ไม่ต้องไปพบหมอ” “ช่วยในการดูว่าเด็กมี
พัฒนาการเป็นอย่างไรบ้างและจะได้ปรับปรุงได้ทันที” “สามารถน ามาประเมินและสังเกตุพัฒนาการของเด็ก
ให้เหมาะสมตามวัย น ามาดูแลแล้วเห็นผล” “มีเนื้อหาสาระใหม่ๆ ที่จะได้น ามาใช้กับเด็กก่อนเกณฑ์ (ก่อน
ชั้นประถมศึกษา) เพ่ือให้เด็กได้เพ่ิมความรู้ ความสามารถท าให้พัฒนาการของเด็กดีขึ้น” “ให้ความรู้เพ่ิมขึ้น
และแก้ไขต่อเด็กถูกช่วงอายุและจะได้กระตุ้นให้ถูกวิธี” “ถ้าบ่ได้มาท างานนี้กะบ่ฮู้ว่างานนี้เป็นจังใด (ถ้าไม่
ได้มาท างานนี้ก็ไม่รู้ว่างานนี้เป็นอย่างไร) หนังสือเล่มขาวมีเนื้อหาสาระใหม่ จะได้น ามาใช้กับเด็ก” “เป็น
แนวทางของการประเมินเด็กและฝึกทักษะเด็ก เพ่ือพัฒนาการเด็กให้ดี” “ได้เข้าใจในการประเมินเด็ก และ
วิธีฝึกทักษะ”  “ท าให้มีความเข้าใจ รู้จักพัฒนาการทั้งพ่อ แม่ และเด็ก”  “ได้น าไปใช้ให้พัฒนาการเด็กให้
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สมวัย” “ช่วยในการเสริมสร้างและพัฒนาการเด็กได้ดี” “เราจะได้รู้ว่าเด็กวัยนี้จะประมาณนี้” (รู้ว่าเด็กวัย
ไหนควรมีพัฒนาการอย่างไร) “ใช้แล้วดีมีประโยชน์มากมาย” 
  จากการสนทนากลุ่ม พบว่า อสม. ใช้คู่มือ DSPM ในการให้ค าแนะน าผู้เลี้ยงดูเด็ก ใช้ประเมิน
พัฒนาการเด็ก และฝึกให้เด็กปฏิบัติเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ  และเห็นว่าเป็นคู่มือที่ดีมาก เป็นครูให้กับ อสม. 
เนื่องจากเป็นความรู้ที่ อสม. ไม่เคยทราบมาก่อน ท าให้พ่อแม่เด็กมีความตื่นตัว อสม. ก็ตื่นตัวเรื่องนี้เช่นกัน 
แต่ก็ยังมีผู้ปกครองบางคนไม่สนใจจะเป็นผู้สูงอายุที่บางคนไม่ได้ใช้หรือท าหาย ดังค ากล่าวของ อสม.  
 

   “...... อ่านท าความเข้าใจ แล้วไปแนะน า แต่ก่อนไม่รู้เรื่องเลยค่ะ ว่าพัฒนาการส่วนไหน แบบไหน 
อายุช่วงนี้ท าอะไรได้ เมื่อก่อนไม่รู้ตอนนี้ท าให้รู้ขึ้น ตอนนี้จะรู้เลยว่าเด็กอายุเท่านี้จะท าอะไรได้ แต่ก่อนไม่
เคยรู้เลย ……” 
  “...... เวลาใช้ก็ดูว่าเด็กคนนี้อายุเท่าไร เราก็มาอ่านดูว่าต้องท าอะไร เด็กคนนี้เป็นเหมือนในหนังสือ
ไหม ถ้าไม่ก็แนะน าผู้ปกครอง แม่ป้า พ่อลุงท าอย่างนี้ อย่างนั้นหน่อยนะ ก็บอกเขาเพราะเขาอยู่ใกล้กว่าเรา 
เรานานๆ ไปครั้ง อาทิตย์หนึ่งไปครั้งหนึ่ง หรือว่าเดือนหนึ่งไปครั้งหนึ่ง ……” 
  “...... ท าให้ดูเป็นส่วนน้อย บางครั้งเด็กไม่อยู่ เด็กจะไม่อยู่ไปโรงเรียน ไปเห็นพ่อ แม่ ก็แนะน า แต่
หากเจอเด็กก็จะพาเด็กท าก็จะบอก ยายพากระโดดเนาะ ยายพาท าอย่างนี้ อย่างนั้น ……” 
  “...... ไดถ้ามการใช้อยู่นะคะ ถามผู้ปกครองบางคนก็ว่าไม่รู้เอาไปไว้ไหน บางคนก็ว่าไม่รู้ท าหายที่
ไหน ส่วนมากจะเป็นผู้สูงอายุ ส่วนคนสาวๆ ที่มาประชุมจะใช้ประจ า ... คิดว่าผู้ปกครองใช้รวมถึงอยู่ค่ะ 
ประมาณเจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์ ......”     
  “...... ดีอยู่นะคะ มันเป็นความรู้ใหม่ของ อสม.จริงๆ เมื่อก่อนท าไมมีงบมาอบรมให้ความรู้ อสม. ทุก
วันนี้ท าไมไม่ค่อยมี มีแต่การมารณรงค์ท าความสะอาด ท าลายลูกน้ ายุงลาย การมาอบรมความรู้ อสม.ท าไม
ไม่มี สิ่งนี้ถือเป็นความรู้ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น อันที่จริง อสม. ควรจะรู้นะพัฒนาการของเด็ก ……” 
  “...... ไม่เคยอบรม พ่ึงมารู้จากคุณหมอนี้แหละ กล้ามเนื้อมัดใหญ่ มัดเล็กก็มารู้จากนี้แหละ พูดขาย
หน้าตัวเองก่อน คนที่ท าหาย ยังเสียดายนะ (คู่มือ DSPM) ท าไมไม่รักษาดีๆ เอาไว้พัฒนาการลูกเรา ……” 
  “...... ถ้าเป็นตายาย คนแก่เลี้ยงจะไม่ใช้ เวลาถามจะบอกว่าไม่รู้เอาไว้ไหน ลืมที่เก็บ ไม่ได้อ่าน แต่
ถ้าอายุไม่มากหรือช่วงวัยรุ่นจะใช้ เช่น กุหลาบ อ่านทุกวัน จ าได้ทุกท่ี กับไอ้นุ่นเขาจะอ่านและท า ……” 
  “…… หนังสือเล่มนี้ (DSPM) เป็นครูได้กับ อสม. เวลาไปหาเด็กดีที่สุด จากคุณหมอพูดให้ฟังก็มา
เปิดหนังสือเล่มนี้ดู ว่าเด็กน้อยคนนี้จะต้องท าข้อไหน ควรพัฒนาอยู่ตรงไหนของหนังสือ มันจะเป็นครูได้
ติดตามเด็กน้อยได้ดี ดูไม่ยากพอดูเข้าใจแล้วเด็กคนนี้หนึ่งศูนย์หนึ่งหรือหนึ่งศูนย์สี่ ท าไปอย่างนี้ ……” 
  “…… ท าให้รู้ว่าเด็กช่วงนี้ควรพัฒนาส่วนไหน ……”  
  “…… คู่มือใช้ไม่ยากพออธิบายให้ฟัง ไปอ่านก็เข้าใจ ……” 
  “…… พ่อ แม่ เด็ก มีความตื่นตัวดี อสม. ก็มีความตื่นตัวเหมือนกัน คู่มือนี้ถ้าไปคลอดที่โรงพยาบาล
เขาจะแจกให้ลูกผมได้มา ตั้งแต่หลังคลอด...ผมก็ใช้แต่กับลูกผม เมื่อก่อน พวกผมไม่เคยเห็นเลย ……” 
 

      3.4 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  
         ด้านการคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ตามช่วงอายุเป้าหมาย ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อายุ 30 เดือน และ 42 เดือน โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ดังรายละเอียดในตารางที่ 23 
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    ตารางท่ี 23 จ ำนวน เด็กปฐมวัยกลุ่มเป้ำหมำยอำยุ 30 เดือน และ 42 เดือน ได้รับกำรคัดกรองและส่งเสริมพัฒนำกำร โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

 
                

การตรวจประเมิน 

ผลตรวจประเมินตามช่วงอายุคัดกรอง  หลังกระตุ้นพัฒนาการ 1 เดือน ในรายสงสัยล่าช้า 
30 เดือน  42 เดือน  30 เดือน  42 เดือน 

สมวัย 
 

ลงสัย
ล่าช้า 

รวม  สมวัย 
 

ลงสัย
ล่าช้า 

รวม  สมวัย 
 

ล่าช้า 
 

รวม  สมวัย 
 

ล่าช้า 
 

รวม 

                

ก่อนทดลอง 0 2 2  1 5 6  2 0 2  4 1 5 
                

หลังทดลองเดือนที่ 1  1 0 1  2 2 4  0 0 0  1 1 2 
                

หลังทดลองเดือนที่ 2  1 1 2  3 2 5  1 0 1  2 0 2 
                

หลังทดลองเดือนที่ 3  1 0 1  3 2 5         
(จบกำรทดลอง)                
                

 
       จำกตำรำงที่ 23 พบว่ำ ผลกำรตรวจประเมินพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย ก่อนกำรทดลองกลุ่มเป้ำหมำยกำรคัดกรองและส่งเสริมพัฒนำกำร (อำยุ 30 เดือน และ 42 
เดือน) มีพัฒนำกำรสงสัยล่ำช้ำ 7 คน จำกทั้งหมด 8 คน (คิดเทียบเป็นสัดส่วนเด็กปฐมวัยกลุ่มเป้ำหมำย 10 คน : เด็กมีพัฒนำกำรสงสัยล่ำช้ำ = 10 : 8.8 ) หลังกำรทดลอง
เดือนที่ 1  มีพัฒนำกำรสงสัยล่ำช้ำ 2 คนจำกทั้งหมด 5 คน (คิดเทียบเป็นสัดส่วนเด็กปฐมวัยกลุ่มเป้ำหมำย 10 คน : เด็กมีพัฒนำกำรสงสัยล่ำช้ำ = 10 : 4)  หลังกำร
ทดลองเดือนที่ 2 มีพัฒนำกำรสงสัยล่ำช้ำ 3 คนจำกทั้งหมด 7 คน (คิดเทียบเป็นสัดส่วนเด็กปฐมวัยกลุ่มเป้ำหมำย 10 คน : เด็กมีพัฒนำกำรสงสัยล่ำช้ำ = 10 : 4.2) หลัง
กำรทดลองเดือนที่ 3 มีพัฒนำกำรสงสัยล่ำช้ำ 2 คนจำกทั้งหมด 6 คน (คิดเทียบเป็นสัดส่วนเด็กปฐมวัยกลุ่มเป้ำหมำย 10 คน : เด็กมีพัฒนำกำรสงสัยล่ำช้ำ = 10 : 3.3) 
      ผลกำรประเมินพัฒนำกำรหลังกระตุ้นพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยที่สงสัยพัฒนำกำรล่ำช้ำ 1 เดือน พบว่ำ ส่วนมำกมีพัฒนำกำรดีขึ้นมำสมวัย มี 2 รำยในทั้งหมด 20 
รำยที่มีพัฒนำกำรล่ำช้ำ และได้ส่งต่อโรงพยำบำลชุมชน (ในเดือนที่ 3 ไม่ได้ประเมินเนื่องจำกจบกำรทดลอง) 
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4. พัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
 

ตารางท่ี 24  จ ำนวน ร้อยละเด็กปฐมวัย จ ำแนกตำมเพศ 
 
         

เพศ      จ ำนวน  ร้อยละ 
         

- ชำย      62  51.7 
- หญิง      58  48.3 

รวม      120  100.0 
         

 
 จำกตำรำงที ่24 พบว่ำ เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนำกำรเด็กเล็ก ส่วนมำกเพศชำย 62 คน คิดเป็นร้อยละ 
51.7 เพศหญิง 58 คน คิดเป็นร้อยละ 48.3 
 
ตารางท่ี 25  จ ำนวน ร้อยละเด็กปฐมวัย จ ำแนกตำมอำยุ (แบ่งช่วงอำยุตำมคู่มือ DSPM หรือคู่มือเล่มขำว)  

       ก่อนและหลังทดลอง 
 

         

ข้อมูลทั่วไป 
 ก่อนทดลอง 

(ณ วันเริ่มกำรทดลอง) 
 หลังทดลอง (ณ วัน

สิ้นสุดกำรทดลอง) 
 จ ำนวน  ร้อยละ  จ ำนวน  ร้อยละ 

         

- 25 – 29 เดือน (2 ปี 1 เดือน – 2 ปี 5 เดือน)  6  5.0  1  0.9 
- 30 เดือน (2 ปี 6 เดือน)  2  1.7  1  0.9 
- 31 – 36 เดือน (2 ปี  เดือน – 3 ปี)  14  11.7  9  8.3 
- 37 – 41 เดือน (3 ปี 1 เดือน – 3 ปี 5 เดือน)  18  15.0  17  15.6 
- 42 เดือน (3 ปี 6 เดือน)  6  5.0  5  4.6 
- 43 – 48 เดือน (3 ปี 7 เดือน – 4 ปี)  24  20.0  22  20.2 
- 49 – 54 เดือน (4 ปี 1 เดือน – 4 ปี 6 เดือน)  29  24.2  31  28.4 
- 55 – 60 เดือน (4 ปี 7 เดือน – 5 ปี)  21  17.5  23  21.1 

รวม  120  100.0  109  100.0 

�̅�        SD  45.51  8.94  47.26  8.17 

อายุมากกว่า 60 เดือน  -  -  11  9.2 
         

 

 จำกตำรำงที่ 25 พบว่ำ ก่อนด ำเนินกำรเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนำกำรเด็กเล็ก ส่วนมำกมีอำยุ 49 – 
54 เดือน (4 ปี 1 เดือน – 4 ปี 6 เดือน) 29 คน คิดเป็นร้อยละ 24.2 รองลงมำ 43 – 48 เดือน (3 ปี 7 
เดือน – 4 ปี) และ 55 – 60 เดือน (4 ปี 7 เดือน – 5 ปี) 24 คน และ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 และ 
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17.5 ตำมล ำดับ หลังทดลองส่วนมำกมีอำยุ 49 – 54 เดือน (4 ปี 1 เดือน – 4 ปี 6 เดือน) 31 คน คิดเป็น
ร้อยละ 28.4 รองลงมำ 55 – 60 เดือน (4 ปี 7 เดือน – 5 ปี) และ 43 – 48 เดือน (3 ปี 7 เดือน – 4 ปี) 23 
คน และ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 21.1 และ 20.2 ตำมล ำดับ 
 
ตารางท่ี 26 จ ำนวน ร้อยละ เด็กปฐมวัยจ ำแนกตำมผลกำรตรวจประเมินพัฒนำกำร ก่อนและหลังทดลอง 
 

        

ผลกำรตรวจประเมินพัฒนำกำร 
ก่อนทดลอง  หลังทดลอง 

จ ำนวน  ร้อยละ  จ ำนวน  ร้อยละ 
        

พัฒนำกำรสงสัยล่ำช้ำ 73  60.8  23  21.1 
พัฒนำกำรสมวัย 47  39.2  86  78.9 

รวม 120  100.0  109  100.0 
- พัฒนำกำรเกินช่วงวัยหนึ่งระดับ 8  6.7  35  32.1 
- พัฒนำกำรเกินช่วงวัยสองระดับ 1  0.8  8  7.3 

รวม 9  7.5  43  39.4 
        
 

 จำกตำรำงที่ 26 พบว่ำ ก่อนทดลองผลกำรตรวจประเมินพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย ส่วนมำกมี
พัฒนำกำรสงสัยล่ำช้ำ 73 คน คิดเป็นร้อยละ 60.8 มีพัฒนำกำรสมวัย 47 คน คิดเป็นร้อยละ 39.2 มีพัฒนำ 
กำรเกินช่วงวัยหนึ่งระดับ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7 มีพัฒนำกำรเกินช่วงวัยสองระดับ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8 
หลังทดลองส่วนมำกมีพัฒนำกำรสมวัย 86 คน คิดเป็นร้อยละ 78.9 มีพัฒนำกำรสงสัยล่ำช้ำ 23 คน คิดเป็น
ร้อยละ 21.1 มีพัฒนำกำรเกินช่วงวัยหนึ่งระดับ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 32.1 มีพัฒนำกำรเกินช่วงวัยสองระดับ 8 
คน คิดเป็นร้อยละ 7.3  
 
ตารางท่ี 27 จ ำนวน ร้อยละ เด็กปฐมวัย จ ำแนกตำมพัฒนำกำรหลังกลุ่มสงสัยพัฒนำกำรล่ำช้ำ ได้รับกำร 
                กระตุ้นพัฒนำกำร 
 
     

ผลกระตุ้นพัฒนำกำร  จ ำนวน  ร้อยละ 
     

หลังกระตุ้นเดือนที่ 1     
- พัฒนำกำรล่ำช้ำ ส่งพบแพทย์  1  0.8 
- พัฒนำกำรสงสัยล่ำช้ำ  17  14.2 
- พัฒนำกำรสมวัย  102  85.0 

รวม  120  100.0 
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ตารางท่ี 27 จ ำนวน ร้อยละ เด็กปฐมวัย จ ำแนกตำมพัฒนำกำรหลังกลุ่มสงสัยพัฒนำกำรล่ำช้ำ ได้รับกำร 
                กระตุ้นพัฒนำกำร (ต่อ) 
 
     

ผลกระตุ้นพัฒนำกำร  จ ำนวน  ร้อยละ 
     

หลังกระตุ้นเดือนที่ 2     
- พัฒนำกำรล่ำช้ำ (สะสม) ส่งพบแพทย์  4  3.3 
- พัฒนำกำรสงสัยล่ำช้ำ  0  0.0 
- พัฒนำกำรสมวัย  116  96.7 

รวม  120  100.0 
     

 
 จำกตำรำงที่ 27 พบว่ำ เมื่อเด็กปฐมวัยกลุ่มที่มีพัฒนำกำรสงสัยล่ำช้ำ (73 รำย) ได้รับกำรกระตุ้น
เดือนที่ 1 ในข้อที่สงสัยล่ำช้ำพบว่ำ เด็กปฐมวัยมีพัฒนำกำรสมวัยเพ่ิมเป็น 102 คน คิดเป็นร้อยละ 85.0 
ซึ่งย้งมีเด็กบำงคนหลังกระตุ้น 1 เดือน ไม่ผ่ำน ยังไม่ส่งต่อโรงพยำบำลเนื่องจำกอำยุยังอยู่ในช่วงวัยที่ต้อง
ส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนนั้น และมีจ ำนวน 1 คนส่งต่อโรงพยำบำลหลังกระตุ้น 1 เดือน เป็นเด็กกลุ่มเป้ำหมำย
ที่ต้องคัดกรองและส่งเสริมพัฒนำกำรอำยุ 42 เดือน และในเดือนที่ 2 พบว่ำ เด็กปฐมวัยมีพัฒนำกำรสมวัย
เพ่ิมเป็น 116 คน คิดเป็นร้อยละ 96.7 มีเด็กพัฒนำกำรล่ำช้ำส่งพบแพทย์รวม 4 รำย คิดเป็นร้อยละ 3.3 
โดยเป็นเด็กกลุ่มเป้ำหมำยที่ต้องคัดกรองและส่งเสริมพัฒนำกำรอำยุ 42 เดือน พัฒนำกำรล่ำช้ำส่งพบแพทย์
เพ่ิม 1 คน และพบเด็กกลุ่มช่วงอำยุท ำกำรเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยคืออำยุ 54 เดือน (ช่วง
อำยุ 49-54 เดือน) 2 คน เป็นเด็กแฝดเพศหญิง มีพฤติกรรมส่วนตัวไม่พูดคุยกับคนอ่ืน รวมทั้งครูในศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก แต่จะคุยกัน 2 คน คุยกับตำยำยที่เลี้ยงดูและคนในครอบครัวเท่ำนั้น ประเมินพัฒนำกำรก่อน
กำรทดลองไม่ผ่ำนทั้ง 5 ด้ำน ได้กระตุ้นพัฒนำกำร 1 เดือน พบเด็กคนที่ 1 ผ่ำนด้ำนกำรเคลื่อนไหว (GM) 
คนที่ 2 ผ่ำนด้ำนกำรเคลื่อนไหว (GM) และด้ำนกำรเข้ำใจภำษำ (RL) ในเดือนที่ 2 คนที่ 1 ผ่ำนเพ่ิมด้ำนกำร
ใช้กล้ำมเนื้อมัดเล็กและสติปัญญำ (FM) และด้ำนกำรเข้ำใจภำษำ (Rl) คนที่ 2 ผ่ำนเพ่ิมด้ำนกำรใช้กล้ำมเนื้อ
มัดเล็กและสติปัญญำ (FM) และได้ประเมินตำมช่วงวัยในช่วงอำยุ 55-60 เดือน ไม่ผ่ำนทั้ง 5 ด้ำน  
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ตารางท่ี 28 จ ำนวน ร้อยละเด็กปฐมวัย จ ำแนกตำมผลกำรตรวจประเมินพัฒนำกำรรำยด้ำนก่อนและ 
                หลังทดลอง 
 
        

ผลกำรตรวจประเมินพัฒนำกำรรำยด้ำน 
ก่อนทดลอง  หลังทดลอง 

จ ำนวน  ร้อยละ  จ ำนวน  ร้อยละ 
        

1. พัฒนำกำรด้ำนกำรเคลื่อนไหว        
    ผ่ำน 92  76.7  99  90.8 
    ไม่ผ่ำน 28  23.3  10  9.2 

รวม 120  100.0  109  100.0 
2. พัฒนำกำรด้ำนกล้ำมเนื้อมัดเล็กและ 
สติปัญญำ 

       

    ผ่ำน 75  62.5  91  83.5 
    ไม่ผ่ำน 45  37.5  18  16.5 

รวม 120  100.0  109  100.0 
3. พัฒนำกำรด้ำนกำรเข้ำใจภำษำ        
    ผ่ำน 104  86.7  102  93.6 
    ไม่ผ่ำน 16  13.3  7  6.4 

รวม 120  100.0  109  100.0 
4. พัฒนำกำรด้ำนกำรใช้ภำษำ        
    ผ่ำน 104  86.7  100  91.7 
    ไม่ผ่ำน 16  13.3  9  8.3 

รวม 120  100.0  109  100.0 
5. พัฒนำกำรด้ำนกำรช่วยเหลือตนเอง 
และสังคม 

       

    ผ่ำน 92  76.7  102  93.6 
    ไม่ผ่ำน 28  23.3  7  6.4 

รวม 120  100.0  109  100.0 
        

 
 จำกตำรำงที่ 28 พบว่ำ ก่อนกำรทดลองเด็กปฐมวัย ส่วนมำกผ่ำนกำรประเมินพัฒนำกำรด้ำนกำร
เข้ำใจภำษำ และพัฒนำกำรด้ำนกำรใช้ภำษำเท่ำๆ กันด้ำนละ 104 คน คิดเป็นร้อยละ 86.7 รองลงมำผ่ำน
พัฒนำกำรด้ำนกำรเคลื่อนไหว และพัฒนำกำรด้ำนกำรช่วยเหลือตนเองและสังคมเท่ำๆ กันด้ำนละ 92 คน 
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คิดเป็นร้อยละ 76.7 หลังกำรทดลองส่วนมำกผ่ำนพัฒนำกำรด้ำนกำรเข้ำใจภำษำ และพัฒนำกำรด้ำนกำร
ช่วยเหลือตนเองและสังคมเท่ำๆ กันด้ำนละ 102 คน คิดเป็นร้อยละ 93.6 รองลงมำผ่ำนพัฒนำกำรด้ำนกำร
ใช้ภำษำ 100 คน คิดเป็นร้อยละ 91.7 และทุกด้ำนหลังกำรทดลองผ่ำนมำกกว่ำก่อนกำรทดลอง 
  จำกกำรสนทนำกลุ่มผู้แทนมำรดำหรือบิดำหรือผู้เลี้ยงดูเด็กพบว่ำ มำรดำหรือบิดำหรือผู้เลี้ยงดูเด็กมี
ควำมเห็นว่ำบุตรหลำนตนเองมีพัฒนำกำรดีขึ้น ดังค ำกล่ำว 
 

 “...... ช่วงแรกที่คุณหมอบอกเครียด ตกใจ ท ำไมลูกถึงจะไม่ผ่ำน แต่พอให้ลูกมำท ำ มำฝึกเขำก็ท ำ
ได้ถึงได้เข้ำใจว่ำเรำไม่ได้ฝึกให้ลูกท ำ ตอนนี้ลูกท ำได้ ก ำลังฝึกให้เขำท ำเกินวัย ......”   
 “...... มีพัฒนำกำรดีขึ้น ลูกด้อยตรงไหนครูก็ช่วยด้วย ……” 
 “...... ส ำหรับเด็กมีพัฒนำกำรขึ้นมำก เช่น คุณป้ำหัดให้หลำนเขียนมำก มำก มันท ำให้กล้ำมเนื้อ
หลำนแข็งแรงขึ้น หรือหัดให้เด็กออกก ำลังกำยในสิ่งที่เด็กท ำได้ หัดให้เด็กจับดินสอ คอยแนะน ำ ……” 
 

 และจำกกำรสนทนำกลุ่ม อสม. เห็นว่ำเด็กมีพัฒนำกำรดีขึ้นเช่นกัน ดังค ำกล่ำว 
 

 “... ดีขึ้นค่ะคุณหมอ อย่ำงเช่นเด็กที่ดูแลนี่แหละเวลำเรำไป เรำก็ไปบอกผู้ปกครองว่ำมีปัญหำเรื่อง
ขีดวงกลม บกพร่องข้อนี้นะ ข้อนี้นะ พำเขำท ำหน่อยนะ ผู้ปกครองก็สนใจขึ้นมำ เมื่อก่อนมำโรงรียนครูก็
ไม่ได้บอกว่ำลูกเขำอ่อนตรงนี้ ตรงนี้ เขำก็ไม่รู้ ตรงนี้ดีค่ะ ……” 
 “...... ต่ำงกันค่ะ ก็ต่ำงกันอยู่ค่ะ คือหนึ่ง อสม. ก็ได้ไปแนะน ำ พ่อแม่ก็ช่วยกระตุ้นก็ถือว่ำดีขึ้น อีก
อย่ำงอำยุเขำก็เพ่ิมข้ึนพัฒนำกำรเขำก็เพ่ิมขึ้นด้วย ก็ถือว่ำต่ำงกว่ำเดิมค่ะ ……” 
  “…… เด็กชำย... แต่ก่อนไม่พูดกับใคร แต่ตอนหลังมำก็พูดคุยกับคนอ่ืน เมื่อก่อนไม่มีค ำพูดออกมำ
เลย เล่นแต่โทรศัพท์อย่ำงเดียว ……” 
  “…… ดีขึ้นครับ คนที่ลูกโตแล้วพูดว่ำตั้งแต่ก่อนท ำไมไม่มีแบบนี้ ถ้ำมีแบบนี้ลูกคงจะดี และมันท ำให้ 
อสม. ใกล้ชิดกับเพ่ือนบ้ำนเวลำ อสม. ลงไป เขำก็เรียกลูกมำ มำ มำท ำให้พ่อใหญ่ดูหน่อย เขำก็มำท ำให้ดู 
เดินต่อขำ ยืนขำเดียว พ่อแม่เขำก็ภูมิใจ ……”  
  “…… ครอบครัวแยกทำงกัน อยู่กับตำยำย เงียบไม่ค่อยพูด ตอนหลังก็ดีขึ้น ……” 
 
         5. ความพึงพอใจต่อการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ที่พัฒนาขึ้น 
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ตารางท่ี 29 จ ำนวน ร้อยละ ผู้มีบทบำทหน้ำที่ในกำรเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย จ ำแนก 
            ตำมระดับควำมพึงพอใจต่อกำรเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยแบบบูรณำกำร  

     ในศูนย์เด็กเล็ก ที่พัฒนำขึ้น  
 
     

ระดับควำมพึงพอใจ  จ ำนวน  ร้อยละ 
     

ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     
- พึงพอใจระดับมำก (คะแนนจำกกำรวัด ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  9  - 
- พึงพอใจระดับปำนกลำง (คะแนนจำกกำรวัด ร้อยละ 60-79.9)  0  - 
- พึงพอใจระดับน้อย (คะแนนจำกกำรวัด น้อยกว่ำร้อยละ 60 )  0  - 

รวม  9  - 
มารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน     
- พึงพอใจระดับมำก (คะแนนจำกกำรวัด ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  105  87.5 
- พึงพอใจระดับปำนกลำง (คะแนนจำกกำรวัด ร้อยละ 60-79.9)  13  10.8 
- พึงพอใจระดับน้อย (คะแนนจำกกำรวัด น้อยกว่ำร้อยละ 60 )  2  1.7 

รวม  120  100.0 
อสม.     
- พึงพอใจระดับมำก (คะแนนจำกกำรวัด ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  20  100.0 
- พึงพอใจระดับปำนกลำง (คะแนนจำกกำรวัด ร้อยละ 60-79.9)  0  0.0 
- พึงพอใจระดับน้อย (คะแนนจำกกำรวัด น้อยกว่ำร้อยละ 60 )  0  0.0 

รวม  20  100.0 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข     
- พึงพอใจระดับมำก (คะแนนจำกกำรวัด ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  3  - 
- พึงพอใจระดับปำนกลำง (คะแนนจำกกำรวัด ร้อยละ 60-79.9)  0  - 
- พึงพอใจระดับน้อย (คะแนนจำกกำรวัด น้อยกว่ำร้อยละ 60 )  0  - 

รวม  3  - 
     

 
 จำกตำรำงที่ 29 พบว่ำ ครูศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อสม. เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข มีควำมพึงพอใจระดับ
มำกทุกคน ส่วนมำรดำหรือบิดำหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้ำน มีควำมพึงพอใจระดับมำก 105 คน คิดเป็นร้อยละ 
87.5 รองลงมำพึงพอใจระดับปำนกลำง 13 คน คิดเป็นร้อยละ 10.8  
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ตารางท่ี 30 จ ำนวน (ร้อยละ) ผู้มีบทบำทหน้ำที่ในกำรเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย จ ำแนก  
        ตำมคะแนนควำมพึงพอใจโดยรวมต่อกำรด ำเนินงำนตำมรูปแบบ 
 
     

คะแนนควำมพึงพอใจ 
ครูศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก 

มำรดำหรือบิดำหรือ
ผู้เลี้ยงดูเด็กที่บำ้น 

อสม. เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข 

     

- 5 คะแนน 0 (0.0) 6 (5.0) 0 (0.0) 0 
- 6 คะแนน 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 
- 7 คะแนน 0 (0.0) 2 (1.7) 0 (0.0) 0 
- 8 คะแนน 3 (33.3) 13 (10.8) 5 (25.0) 2 
- 9 คะแนน 1 (11.1) 6 (5.0) 4 (20.0) 1 
- 10 คะแนน 5 (55.6) 93 (77.5) 11 (55.0) 0 

รวม 9 (100.0) 120 (100.00) 20 (100.0) 3 
     

 
 จำกตำรำงที่ 30 พบว่ำ ส่วนมำกคะแนนควำมพึงพอใจโดยรวมต่อกำรด ำเนินงำนตำมรูปแบบอยู่
ระหว่ำง 8-10 คะแนน โดยครูศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก มำรดำหรือบิดำหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้ำน และ อสม. ให้
คะแนนควำมพึงพอใจโดยรวมต่อกำรด ำเนินงำนตำมรูปแบบเต็ม 10 คะแนน 5 คน 93 คน 11 คน คิดเป็น
ร้อยละ 55.6 , 77.5 และ 55.0 ตำมล ำดับ รองลงมำจะเป็น 8 คะแนน 3 คน 13 คน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 
33.3 , 10.8 และ 25.0 ตำมล ำดับ ส่วนเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขให้คะแนนที่ 8 และ 9 คะแนน 2 คนและ 1 คน 
ตำมล ำดับ  

 

           6. ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณา
การ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่พัฒนาขึ้น 
 

ตารางท่ี 31 จ ำนวน ร้อยละ ผู้มีบทบำทหน้ำที่ในกำรเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็ก จ ำแนกตำม 
                ควำมคิดเห็นต่อกำรเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยแบบบูรณำกำร  
                ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ที่พัฒนำขึ้น 
 

            

ผู้มีบทบำทหนำ้ที่ในกำรเฝ้ำ
ระวังและสง่เสริมพัฒนำกำร

เด็ก 

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  รวม 
จ ำนวน  ร้อยละ  จ ำนวน  ร้อยละ  จ ำนวน  ร้อยละ 

            

- ครูศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 9  100.0  0  0.0  9  100.0 
- มำรดำหรือบิดำหรือผู้เลี้ยง 
ดูเด็กที่บ้ำน 

120  100.0  0  0.0  120  100.0 
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ตารางท่ี 31 จ ำนวน ร้อยละ ผู้มีบทบำทหน้ำที่ในกำรเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็ก จ ำแนกตำม 
                ควำมคิดเห็นต่อกำรเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยแบบบูรณำกำร  
                ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ที่พัฒนำขึ้น (ต่อ) 
 

            

ผู้มีบทบำทหนำ้ที่ในกำรเฝ้ำ
ระวังและสง่เสริมพัฒนำกำร

เด็ก 

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  รวม 
จ ำนวน  ร้อยละ  จ ำนวน  ร้อยละ  จ ำนวน  ร้อยละ 

            

- อำสำสมั ครสำธำรณสุ ข
ประจ ำหมู่บ้ำน (อสม.) 

20  100.0  0  0.0  20  100.0 

- เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข 3  -  0  -  3  - 
            

 

 จำกตำรำงที่ 31 พบว่ำ ครูศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก มำรดำหรือบิดำหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้ำน อสม. และ
เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข เห็นด้วยต่อกำรเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยแบบบูรณำกำร ในศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก ที่พัฒนำขึ้นทุกคน 
  
 จำกกำรวิเครำะห์แบบสอบถำมปลำยเปิดร่วมกับกำรสนทนำกลุ่มมำรดำหรือบิดำหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่
บ้ำน อสม. และแบบสอบถำมครูศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก และเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขถึงเหตุผลที่เห็นด้วยต่อกำร
ด ำเนินงำนตำมรูปแบบ สิ่งที่ต้องกำรให้ปรับปรุง และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ต่อกำรด ำเนินงำน เฝ้ำระวังและ
ส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยแบบบูรณำกำร ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ที่พัฒนำขึ้นครั้งนี้ พบว่ำ 
   1. เหตุผลที่เห็นด้วยต่อกำรด ำเนินงำนตำมรูปแบบ 
    ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำกแบบสอบถำมให้เหตุผลว่ำกำรมีโครงกำรนี้พร้อมทั้ง
คู่มือดีมำก ท ำให้เด็กที่มีพัฒนำกำรล่ำช้ำได้รับกำรกระตุ้นพัฒนำกำรให้เด็กมีพัฒนำกำรสมวัย ท ำให้ครูได้มี
ควำมรู้ในกำรส่งเสริมพัฒนำเด็กดีขึ้น ท ำให้ทรำบพัฒนำกำรของเด็กแต่ละคนท ำให้สำมำรถส่งเสริม
พัฒนำกำรได้ถูกต้อง เหมำะสม ครูจะได้คอยกระตุ้นเด็กในแต่ละช่วงวัยว่ำเด็กท ำได้มำกน้อยแค่ไหน ครูได้ใช้
คู่มือในกำรประเมินพัฒนำกำรเด็กๆ ในแต่ละช่วงวัยและอำยุ ท ำให้มีควำมเข้ำใจเพิ่มขึ้น 
    มารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน จำกแบบสอบถำมให้เหตุผลว่ำท ำให้
ผู้ปกครองมีควำมรู้เกี่ยวกับพัฒนำกำรเด็ก เข้ำถึงปัญหำเด็ก เข้ำใจเด็กมำกขึ้น ทรำบถึงพัฒนำกำรของลูก 
ทรำบวิธีกำรส่งเสริมพัฒนำกำร กำรด ำเนินโครงกำรเป็นสิ่งที่ดีช่วยส่งเสริมพัฒนำกำรลูกหลำน ผู้ปกครอง
สำมำรถและเข้ำใจกำรอบรมเลี้ยงดูลูกได้ดี ดูแลเด็กอย่ำงมีแบบแผนและช่วยวิเครำะห์พัฒนำกำรของเด็ก 
ส่งเสริมให้ผู้เลี้ยงดูรู้กำรส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กเพ่ิมขึ้น เด็กมีพัฒนำกำรดีขึ้น ท ำให้เด็กกล้ำขึ้น อยำกลอง
อยำกท ำ โครงกำรนี้ดีส ำหรับเด็กปฐมวัยมำกๆ เลยและยังช่วยให้พ่อแม่และทุกคนในครอบครัวมีควำมรัก 
ควำมผูกพันธ์กันมำกขึ้น ลูกและแม่มีควำมสุขร่วมกัน เป็นกำรส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้มีพัฒนำกำรที่สมวัย
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และเป็นกำรกระตุ้นให้ผู้ปกครองและครูพี่เลี้ยงมีบทบำทในกำรพัฒนำและส่งเสริมเด็กมำกข้ึน เป็นโครงกำรที่
ดีต่อเด็กเพ่ือพัฒนำเด็กให้เด็กได้เป็นคนที่ช่วยเหลือตนเองในสังคม หำกมีกำรเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำร
เด็กจะท ำให้เด็กมีพัฒนำกำรเหมำะสมตำมช่วงวัย หำกเด็กมีควำมล่ำช้ำทำงด้ำนพัฒนำกำรสำมำรถแก้ได้
ทันเวลำ  
    จำกกำรสนทนำกลุ่มตัวแทนมำรดำหรือบิดำหรือผู้ลี้ยงดูเด็กที่บ้ำน ได้ให้เหตุผลว่ำ
เห็นด้วยกับโครงกำรนี้ ดังค ำกล่ำว 
 

  “...... จำกไม่รู้ก็ท ำให้รู้เพ่ิมมำกข้ึน ……” 
  “...... ท ำให้มีควำมรู้เพิ่มขึ้น พัฒนำกำรเป็นอย่ำงไร ไม่ได้ตรงไหนก็พัฒนำตรงนั้น ……” 
  “…… เป็นสิ่งที่ดีมำกส ำหรับหนู หนูไม่เคยรู้มำก่อนเลยว่ำจะต้องท ำแบบนี้ ยังเสียดำยถ้ำหนูรู้ก่อน
หน้ำนี้หนูคงจะได้ท ำกับลูกหนูมำก่อนนี้ ......” 
  “...... เป็นสิ่งที่ดีมำกๆ หนูได้กินข้ำวพร้อมกันได้พูดคุยกับลูก ดูลูกมีควำมสุขแม่ก็มีควำมสุขด้วย  
รู้สึกว่ำเขำฉลำดขึ้น ……” 
  “...... ส่วนมำกอยู่กับธรรมชำติแบบเดิม เดิม ถ้ำไม่มีโครงกำรนี้ก็ไม่รู้ว่ำจะต้องท ำอย่ำงไร ท ำให้เรำรู้
ว่ำลูกเรำจะต้องพัฒนำอย่ำงไร ......” 
  “...... ดี บำงครั้งผู้เลี้ยงดูอำจลืมที่จะกระตุ้น อสม. มำกระตุ้นเตือน คิดได้ก็มำท ำ ……” 
 “...... ตอนหลังครูก็ตื่นตัวมำสอนเด็กล้ำงก้น ……” (สอนให้เด็กช่วยเหลือตนเอง ท ำควำมสะอำด
ตนเองหลังจำกอุจจำระได้) 
 

    อสม. จำกแบบสอบถำมให้เหตุผลว่ำท ำให้รู้ว่ำเด็กสมวัยหรือไม่ ท ำให้เด็กได้รับ
กำรกระตุ้นและพัฒนำ ได้เรียนได้รู้พัฒนำกำรและกำรกระตุ้นเด็กและผู้ปกครองก็จะได้รู้วิธี ท ำให้พ่อ แม่เด็ก
มีควำมเข้ำใจ สนใจในกำรพัฒนำบุตรหลำน จะได้รู้ว่ำเด็กในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กที่รับผิดชอบมีพัฒนำกำรใน
ระดับใด มีประโยชน์ต่อเด็กจะได้มีพัฒนำกำรที่สมวัยถ้ำเด็กไม่สมวัยจะได้กระตุ้นถูกวิธี ท ำให้ผู้ปกครอง ครูพ่ี
เลี้ยงเด็กใกล้ชิดกันมำกขึ้นมีอะไรจะได้ปรึกษำหำรือกัน เด็กได้รับกำรกระตุ้นพัฒนำกำรเร็วขึ้น ผู้ปกครอง 
ผู้ดูแลเด็กเข้ำใจ และ อสม. ได้ควำมรู้ควำมเข้ำใจมำกขึ้น เป็นวิธีพัฒนำกำรให้เด็กเล็กได้พัฒนำสมอง รู้
วิธีกำรต่ำงๆ ในกำรพัฒนำเด็กแต่ละวัย 
    จำกกำรสนทนำกลุ่ม อสม. ได้ให้เหตุผลว่ำเห็นด้วยกับโครงกำรนี้ ดังค ำกล่ำว 
 

  “...... ถือว่ำดีค่ะคุณหมอ พ่อแม่ท่ีเลี้ยงลูกไม่ได้ค ำนึงถึงส่วนนี้ แค่เลี้ยงไปวัน วัน ขอให้ลูกโตแข็งแรง
ไม่ไข้ ไม่หนำวก็พอ เพรำะว่ำลึก ลึก ลูกเป็นอย่ำงไร หลำนเป็นอย่ำงไรเขำจะไม่ค่อยรู้นะคะคุณหมอ ถือว่ำดี
ค่ะ อสม.ได้ไปหำ เด็กมีปัญหำก็ได้แก้ไขถือว่ำดีค่ะ ……” 
  “...... อสม. ได้ไปหำ ได้ไปทักทำยกับเด็ก ท ำให้มีควำมสนิทสนมกัน ครั้งแรก อสม.ไปเด็กจะไม่พูด
ด้วย แต่จำกนั้นเห็นเรำครั้งที่สอง ครั้งที่สำมเป็นสนิทสนมกัน แล้วเขำก็จะพูดกับเรำ ผู้ปกครองก็ภูมิใจที่มี
โครงกำรนี้ออกมำ เรำก็จะรู้ว่ำลูกหลำนเรำเป็นอย่ำงไร ผู้ปกครองก็พอใจ …… “ 
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  “...... กำรท ำตำมคู่มือเป็นข้อ ถือว่ำช่วยกระตุ้นพัฒนำกำรเด็กได้คะ ท ำไมหรือคะ แต่ก่อนไม่รู้เลย
นะคะว่ำพัฒนำกำรเด็กน้อยมีอะไรบ้ำง อสม.ยังไม่รู้เท่ำไรนะ ครั้งนี้ถือว่ำเจำะจงลงมำอีกขั้นหนึ่ง ท ำให้เรำมี
ควำมรู้ช่วยเหลือชุมชนได้ แต่ก่อนยังไม่มีควำมรู้นะคะตั้งแต่คุณหมอลงมำประเมินครั้ งแรก ท ำอะไรน้อ ท ำ
อะไรน้อ กิน กอด เล่น เล่ำ เฝ้ำระวังฟัน ยังไม่เข้ำใจเลยว่ำแปลว่ำอะไร ตอนนี้รู้เลยค่ะว่ำคืออะไร กินคือ
อะไร กอดคืออะไร หมำยถึงให้ควำมอบอุ่นเขำไหม ตอนนี้รู้ขึ้นมำมำก เสริมควำมรู้ให้กับ อสม. มำก ……” 
  “...... ตั้งแต่ก่อนมีโครงกำร อสม. ก็ไม่เข้ำใจนะครับว่ำเด็กน้อยต้องมีพัฒนำกำรอย่ำงไร โครงกำรนี้
ผมมองว่ำเป็นโครงกำรที่ดีที่สุดเลย  ส ำหรับเรำมำดูแลพัฒนำกำรของเด็กน้อยปฐมวัยรุ่นนี้ ถำมว่ำเป็น
กำรบูรณำกำรระหว่ำง  อสม. แม่ เด็กน้อย คุณหมอที่มำท ำโครงกำรนี้ คือคล้ำย คล้ำย กับว่ำเด็กน้อยถ้ำเรำ
ไม่ออกไป พ่อแม่ก็ไม่ค่อยสนใจ พอมีโครงกำรนี้ อสม. ออกไปเขำก็จะสนใจลูกของเขำเอำเอง เขำกลัวลูกเขำ
ไม่ผ่ำน เอ้ำ เดินให้ตำดูหน่อยลูก เดินให้ดูหน่อย เด็กที่ผมดูลูก เด็กก็เดินให้ดู ……” 
  “ ...... ผมก็พ่ึงมำเข้ำใจกำรส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กเมื่อมำร่วมท ำโครงกำรนี้ ช่วงแรกผมก็ยัง งง  งง 
มำเข้ำใจหลังได้ลงไปท ำ ......”  
  “…… เขำบอกว่ำดี เรำไปช่วยกระตุ้นลูกเขำ ……” 
 “…… ได้ ดีกว่ำไม่ท ำ เขำรักลูกอยู่แล้วเขำจะต้องท ำ และอีกอย่ำงคนอ่ืนท ำเขำก็จะต้องท ำ 
อยู่แล้ว ……” 
  “…… เมื่อก่อนมีแต่ชั่งน้ ำหนัก วัดส่วนสูงลูกเฉย เฉย ไม่ได้ท ำละเอียดแบบนี้ ……” 
  “…… ดีนะ พ่อแม่ก็จะไดรู้้ว่ำลูกตัวเองเป็นอย่ำงไร ……” 
 

     เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ให้เหตุผลว่ำเป็นโครงกำรที่ดี ผู้ปกครองมีควำมพึงพอใจ 
ครูพ่ีเลี้ยง และ อสม. เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขได้ท ำควำมเข้ำใจในกำรใช้คู่มือ DSPM และกำรกระตุ้นมำกขึ้น 
กำรด ำเนินงำนจะได้เป็นแนวทำงและสร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรส่งเสริม กระตุ้นพัฒนำกำรให้กับเด็กๆ ทั้ง
ผู้ปกครอง ครูพี่เลี้ยง เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข ได้เฝ้ำระวังไปด้วยกัน และเห็นว่ำกำรมีควำมร่วมมือกันเป็นกำร
ช่วยเสริมสร้ำงพัฒนำกำรได้ดีมำกๆ และเห็นว่ำเป็นกำรกระตุ้นให้ครูพ่ีเลี้ยง ผู้ปกครองตระหนัก เห็นถึง
ควำมส ำคัญเกี่ยวกับกำรเฝ้ำระวังพัฒนำกำรเด็กให้เติบโตสมวัย อสม. มีควำมรู้ และใกล้ชิดเด็กในกลุ่มที่ตน
รับผิดชอบ ได้กระตุ้นและเฝ้ำระวังพัฒนำกำร  
   2. สิ่งที่ต้องกำรให้ปรับปรุง 
   ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เห็นว่ำควรปรับปรุงเรื่องกำรเข้ำใจและเข้ำถึงเด็กและ
สิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็ก ที่มีพฤติกรรมสะท้อนกลับมำหำตัวเด็ก เรื่องปัญหำด้ำนครอบครัวที่มีผลต่อเด็กท ำให้
มีพัฒนำกำรไม่เหมำะสมกับวัย   
    มารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน ส่วนมำกเห็นว่ำไม่มีเรื่องที่ควรปรับปรุง 
และเห็นว่ำดีแล้ว ไม่เคยมีมำก่อน อยำกให้มีครั้งต่อไป ให้ท ำแบบนี้ไปเรื่อยๆ ต่อเนื่องตลอดไป ในรำยที่มี
ข้อเสนอแนะเห็นว่ำสิ่งที่ควรปรับปรุงคือเรื่องกำรสื่อสำรและอธิบำยควำมส ำคัญ ต่อผู้ปกครอง เนื่องจำก
ผู้ปกครองส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอำยุ เช่นคุณตำ คุณยำยที่แก่และอ่ำนหนังสื อไม่ได้ นอกนั้นอยำกให้มี
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พัฒนำกำรด้ำนกำรเรียนรู้แก่เด็กเพ่ิมเติมมำกขึ้น ให้เด็กเรียนรู้ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของตน ปรับเรื่องกำรเขียน 
กำรอ่ำนพยัญชนะไทย ควำมพร้อมในกำรอ่ำนพยัญชนะไทย เตรียมพร้อมเข้ำโรงเรียนอนุบำลต่อไป อยำกให้
โรงเรียนสอนเด็กก่อนออกโรงเรียนให้อ่ำนออกเขียนได้และเข้ำใจในหนังสือ ให้ฝึกหัดอ่ำนให้มำกขึ้น ระวัง
เรื่องควำมปลอดภัยของเด็ก ระวังกำรหกล้ม บำดเจ็บของเด็ก และเรื่องอำหำรเสริมในเด็กที่ขำดสำรด้ำน
ร่ำงกำยที่น้ ำหนักควำมสูงไม่ได้เกณฑ์ คุณภำพอำหำรที่เด็กได้รับในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  
    อสม. เห็นว่ำควรให้ควำมรู้ อสม. เพ่ิมมำกข้ึน ควรจัดอบรมผู้ปกครองให้เข้ำใจเด็ก
แต่ละช่วงอำยุและปฏิบัติต่อบุตรหลำนเพ่ิมขึ้น อบรมให้ควำมรู้ผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครองให้มำกกว่ำเดิมใน
กำรประเมินเด็กในแต่ละด้ำน 
    เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เห็นว่ำควรมีกำรปรับปรุงในเรื่องมีงบประมำณ อุปกรณ์ใน
กำรตรวจพัฒนำกำรเด็ก และคู่มือสนับสนุนให้เพียงพอต่อกำรต่อยอดให้แก่เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข อสม. ครู
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กอ่ืนๆ และอยำกให้เพิ่มระยะเวลำด ำเนินงำนในพื้นที่ 
   3. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ต่อกำรด ำเนินงำน 
   ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำกแบบสอบถำมมีข้อเสนอแนะว่ำอยำกให้ทำงเจ้ำหน้ำที่
มำเยี่ยมและมีโครงกำรต่อเนื่องกันไปทุกปี และกำรมีข้อเสนอแนะที่ดีๆ แบบนี้ คือสัญญำณที่จะร่วมกัน
พัฒนำเด็กไทยในชนบทให้มีกำรดูแลเอำใจใส่ทุกภำคส่วนร่วมกัน อยำกให้มีระยะเวลำโครงกำรยืดออกไปอีก
จะได้เห็นพัฒนำกำรเด็กแต่ละคนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และควรได้รับกำรพัฒนำและด ำเนินกำรเฝ้ำระวังและ
ส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยทุกปีกำรศึกษำ และถ้ำเรำเริ่มโครงกำรตั้งแต่เริ่มต้นเปิดภำคเรียนจะดีมำกเลย 
ขอบพระคุณอย่ำงสูงที่มีโครงกำรนี้ขึ้นมำและสำมำรถแนะน ำให้กับผู้ปกครองเข้ำใจยิ่งขึ้น จึงอยำกให้ติดตำม
ด้ำนผู้ปกครองต่อไปเรื่อยๆ โครงกำรนี้ได้ร่วมมือทุกภำคส่วนเป็นสิ่งที่ดีแล้ว ส ำหรับอุปกรณ์ เครื่องมือควรให้
มีครบทุกศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนจัดกิจกรรมทั่วถึงทุกศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ให้เป็น
แนวทำงเดียวกันเพ่ือเด็กๆ ของไทยจะได้พัฒนำกำรสมวัยในทุกๆ ด้ำนต่อไป ควรมีโครงกำรในศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กทุกศูนย์ ภำยในจังหวัดยโสธร เพรำะจะท ำให้เด็กได้รับประโยชน์มำก และท ำให้ทุกภำคส่วนใน
จังหวัดยโสธรมีส่วนร่วมในกำรส่งเสริมพัฒนำกำรของเด็กปฐมวัย 
    มารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน จำกแบบสอบถำมมีข้อเสนอแนะว่ำอยำก
ให้มีนโยบำยต่อเนื่องทุกปี อยำกให้มีกำรอบรมกำรประเมินแบบนี้ขึ้นทุกๆ ปี จะได้รู้จักพัฒนำกำรของเด็ก
ทุกๆ ปี อยำกให้มีกำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้งเพ่ือกระตุ้นควำมเข้ำใจของผู้ปกครอง
และให้มีกำรปฏิบัติจริงกับเด็กอย่ำงต่อเนื่อง อยำกให้มีกำรพัฒนำเรื่องอำหำรกลำงวัน อยำกให้มีมุมนิทำน
ส ำหรับเด็กที่ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก จำกกำรสนทนำกลุ่มม ีค ำกล่ำวถึงข้อเสนอแนะว่ำต้องกำรให้ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก พัฒนำเกี่ยวกับกำรเขียน กำรอ่ำนหนังสือ ดังค ำกล่ำว  
 

  “...... อยำกให้โรงเรียนกระตุ้นพัฒนำกำร บำงแห่งเขำสำมำรถเขียนได้แล้ว สิ่งที่อยำกได้ อยำกให้
เด็กเขียนหนังสือเป็นก่อนเข้ำประถม ......” 
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  “...... ทุกวันนี้มันมีข้อเปรียบเทียบ กำรเรียนกำรสอนบ้ำนนอกกับในเมือง ในเมืองพัฒนำกำรดีกว่ำ 
อยำกให้พัฒนำ เด็ก เด็ก จะได้เรียนอยู่ที่ใกล้บ้ำน ......” 
 

   นอกจำกนี้ได้สนทนำถึงผู้มีส่วนส ำคัญในกำรเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็ก
ปฐมวัย ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก มำรดำหรือบิดำหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้ำน ได้แสดงข้อคิดเห็นว่ำผู้ปกครองหรือผู้
เลี้ยงดูเด็ก เป็นคนที่ท ำได้ดีที่สุด และมีครูศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก และ อสม. จะเป็นคนไปช่วยเสริมให้ ดังค ำ
กล่ำว 
  

   “...... ผู้ปกครองเป็นคนกระตุ้นดีที่สุด อสม. เขำจะเข้ำมำช่วยเรำ อสม. มำให้ค ำแนะน ำ ……” 
  “...... พ่อแม่ ผู้ปกครอง อยู่กับเด็กตลอดเวลำ ......” 
  “...... พ่อแม่ ผู้ปกครองคร้ำ ......” 
 “...... พ่อแม่ ผู้ปกครอง เป็นหลัก ครูก็ต้องช่วย ในบำงเรื่องที่ผู้ปกครองไม่รู้ ช่วยเรื่องกำรอ่ำน กำร
เขียนหนังสือ บำงแห่งเขำเขียนหนังสือได้ อสม. เป็นส่วนตำมมำดูแลในชุมชน ......” 
 

    อสม. จำกแบบสอบถำมมีข้อเสนอแนะว่ำกำรด ำเนินงำนโครงกำรนี้ดีมำก ควรมี
กำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องและทุกรุ่นต่อๆ ไป อยำกให้เจ้ำหน้ำที่ออกมำติดตำมกำรประเมินพัฒนำกำรของ
เด็ก กำรปฏิบัติงำนของ อสม. ทุกเดือน  เห็นด้วยกับโครงกำรแบบนี้อยำกให้ท ำต่อไป อยำกให้ท ำแบบนี้
ตลอดไปให้ อสม. รับผิดชอบในเขตท่ีตัวเองรับผิดชอบทุกคน  
    จำกกำรสนทนำกลุ่มมีค ำกล่ำวถึงข้อเสนอแนะต่อกำรด ำเนินโครงกำรครั้งนี้ และ
กำรขยำยผลไปเป็นงำนปกติของ อสม. ว่ำเป็นโครงกำรที่ดีที่จะขยำยผล และสำมำรถขยำยผลให้เป็นงำน
ปกติของ อสม. ในกำรดูแลเด็กในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก และเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปีได้ แต่ต้องมีกำรแนะน ำ
ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และอำจต้องมีกำรช่วยเหลือกันใน อสม. ที่มีอำยุมำกๆ ที่ไม่คล่องในกำรอ่ำน และ
ท ำควำมเข้ำใจ ดังค ำกล่ำว 
 

  “…… เน้นอบรมผู้ปกครองปีละครั้ง ……” 
  “…… ข้อเสนอแนะครับ ธรรมดำโครงกำรนี้ก็ดีอยู่แล้ว อยำกให้คุณหมอติดตำมไปเรื่อยๆ ขยำยผล
ออกไปจำก อสม.  เก้ำคน ถือว่ำเป็นครู แล้วอบรม อสม. ร้อยสี่สิบสองคนให้เข้ำใจเรื่องนี้ ดูแลเด็กน้อย
ต ำบลนำสะไมย์ ซอยไหนมีเด็กก็ท ำ ซอยไหนไม่มีเด็กน้อยก็ไม่ต้องท ำ ปรึกษำหำรือกับคนที่ท ำเป็นแล้ว ……”  
  “...... ส ำหรับคนที่ท ำได้ดี จะได้รู้ว่ำเขตของเขำเด็กเป็นอย่ำงไร และก็น่ำท ำด้วย อสม. เรำดูแลคน
ตั้งแต่เกิดถึงตำย ดูแลเพิ่มส ำหรับปฐมวัยเพิ่มก็ได้ค่ะ โดยเอำคนที่ท ำได้มำท ำช่วยก็ได้ ……” 
  “...... อสม. อำยุมำกๆ ท ำไม่ได้ ตอบได้เลย ยำย.... ตำ.... ยำย.... ยำย.... มีสิบสองคนใช้งำนได้ห้ำ
คน ……” 
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  “...... ท ำได้ค่ะ ถือว่ำเพ่ิมหน้ำที่ไหม เพ่ิมแต่เรำก็อยำกให้คนเรำมีประสิทธิภำพ เพรำะมันจะมี
ประโยชน์มำก มำก กำรอยู่ในสังคมเป็นกำรช่วยเด็ก อีกอย่ำงในเมื่อเรำมำเป็นอำสำแล้ว คิดว่ำท ำได้ค่ะไม่
หนัก หำกอยู่ในบริเวณเรำรับผิดชอบ ……” 
  “...... กำรใช้คู่มือเล่มขำว หำกขยำยให้ อสม. ทุกคน อำจมีปัญหำใน อสม. อำยุมำก มำก เขำจะไม่
เป็นในเรื่องหนังสือก็จะมีปัญหำ บำงหมู่บ้ำน อสม. อำยุเยอะมำกก็จะมีปัญหำ ตำไม่เห็น เขียนหนังสือไม่ได้ 
ท ำให้งำนมำอยู่ที่ อสม. ที่ดูแลทั้งเด็ก ทั้งคนแก่มำลงคนเดียว ……” 
  “...... ได้คะได้ ถ้ำท ำไม่ได้ก็คงถำมลูกถำมหลำน ......”  
  “...... ได้ต้องอบรมให้เข้ำใจว่ำเด็กสองปี สองเดือนท ำอย่ำงไร จะต้องพัฒนำตนเอง ถ้ำไม่อบรม ไม่
เข้ำใจ ท ำไม่ได้นะ เหมือนผมก็เพ่ิงมำเข้ำใจ ......” 
  “…… ขยำยต่อไปนะครับ คล้ำย คล้ำย กับว่ำโครงกำรนี้ดีอยู่แล้ว ขยำยโครงกำรออกไป อสม. ร้อย
สี่สิบสองคนของต ำบลนำสะไมย์ ก็จะเข้ำใจ อำจจะต้องรับผิดชอบเด็กเพียงหนึ่งถึงสองคน บำงคนก็ไม่มีก็
ไม่ใช่เรื่องยำก เหมือนกับ 9 คนนี้ที่เป็นแล้ว เมื่อก่อนท ำช่วงแรกเป็นบ้ำงไม่เป็นบ้ำง รำยละเอียดไม่ค่อย
เข้ำใจ พอมำช่วงเดือนหลังรำยละเอียดจ ำได้มำกขึ้น เพรำะมันจะเข้ำใจยิ่งขึ้น ถ้ำเอำ อสม. ทั้งร้อยสี่สิบสอง
คน มำอบรม เขำเข้ำใจเขำก็จะท ำเป็น ก็จะเป็นแนวทำงให้เด็กน้อยได้พัฒนำ พ่อแม่ก็จะตื่นเต้นไปด้วย ก็
อยำกให้ลูกตัวเองเก่งเหมือนเด็กที่เขำเก่งแล้ว ……” 
  “……ได้อยู่นะครับเพรำะเด็กน้อยไม่มำก สมุดเล่มนี้ (แบบบันทึกของ อสม.) ก็ไม่ต้องท ำเล่มใหญ่ ถ้ำ
มีสองคนก็ท ำเท่ำนั้น จะได้ประหยัดงบลงไปอีก หรือท ำเล่มละคน ……” 
  “…… ผู้ไปเยี่ยมหลังคลอดก็ท ำได้ ถ้ำจะให้กระตุ้นพัฒนำกำรเด็กน้อยตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี ในเขต
รับผิดชอบ สำมำรถท ำได้และเป็นผลดีมำก มำก ……”  
  “…… ท ำได้เป็นผลดีมำก มำก ......” 
  “...... ได้ เด็กแรกเกิดแต่ละปีไม่มำก ท ำได้ขยำยผลทั้งต ำบล ขยำยผลตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปีเลย 
ชำวบ้ำนเรำยอมรับ ......” 
  “...... ดี  ดีจริง จริง ทุกวันนี้พ่อแม่เลี้ยงดูลูกด้วยโทรศัพท์ ไม่ดีท ำให้ลูกสมำธิสั้น ……” 
 

   นอกจำกนี้ได้สนทนำถึงผู้มีส่วนส ำคัญในกำรเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย ใน
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อสม. ได้ให้ข้อคิดเห็นว่ำผู้ปกครองหรือผู้เลี้ยงดูเด็ก มีควำมส ำคัญเป็นอันดับแรก 
รองลงมำเป็นครูศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อสม. จะเป็นคนไปช่วยเสริม ดังค ำกล่ำว  
 

  “...... ดูแลเป็นคน คน ไป เรำก็ไปแนะน ำ ไปกระตุ้น ที่อยู่กับเด็กจริงคือพ่อแม่ และคุณครู อสม. ก็
ไปแค่เดือนละครั้ง หรืออำทิตย์ละครั้งเท่ำนั้น ……” 
  “...... อสม. ก็จะช่วยได้น้อยเพรำะไปเป็นบำงครั้ง จะสู้คนอยู่ใกล้ไม่ได้ต้องอยู่ด้วยกันและซึมซับเข้ำ
ไป ศูนย์เด็กจะช่วยได้เยอะเพรำะส่วนมำกเด็กจะอยู่โรงรียน ผู้ปกครองจะคำดหวังจำกศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
มำก ……” 
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   “...... จะเป็นตัวเสริมเนื่องจำกกำรพัฒนำกำรจะได้ดี จะต้องเป็นบุคลำกรที่คลุกคลีใกล้ชิดกับเด็ก  
และหำกท ำต่อเนื่อง ดี จะให้ อบต. มำร่วมด ำเนินงำน มองว่ำเป็นไปได้ ……” 
  “…… ก็ต้องช่วยกัน พ่อแม่ ครู อสม. จะเป็นคนสุดท้ำย ……” 
  “…… พ่อแม่ล ำดับแรก พ่อแม่พัฒนำดีลูกก็จะดี รองลงมำเป็นครูที่ศูนย์ อสม. เป็นคนสุดท้ำยไป
สนับสนุนเป็นตัวเสริม ……” 
    เจ้าหน้าที่สาธารณสุข มีข้อเสนอแนะว่ำให้มีกำรติดตำมงำนและอบรมเจ้ำหน้ำที่
สำธำรณสุข อสม. ครูศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเพ่ือกำรพัฒนำควำมรู้และด ำเนินกำรต่อเนื่อง และต้องกำรให้มี
ควำมต่อเนื่องในกำรด ำเนินงำน และขยำยต่อสู่ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อ่ืนๆ นอกจำกนี้ยังมีข้อเสนอแนะว่ำกำร
ด ำเนินงำนเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กทุกภำคส่วนควรให้กำรสนับสนุน หรือร่วมด้วยช่วยกันไม่โยน
ให้ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง  
 
 3.2 ผลสรุปรูปแบบการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ในศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดยโสธร  
        จำกกำรศึกษำผลลัพธ์กำรพัฒนำพบว่ำ กำรทดลองใช้รูปแบบกำรเฝ้ำระวังและส่งเสริม
พัฒนำกำรเด็กปฐมวัยแบบบูรณำกำร ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ท ำให้ครูศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก มีควำมรู้ควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับกำรเฝ้ำระวังละส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย มีกำรด ำเนินกิจกรรมเฝ้ำระวังและส่งเสริม
พัฒนำกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง และมำรดำหรือบิดำหรือผู้เลี้ยงดูเด็กท่ีบ้ำน อสม. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
กำรเฝ้ำระวังละส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย มีกำรด ำเนินกิจกรรมเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรในส่วนที่
เกี่ยวข้องเพ่ิมข้ึน เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กได้รับกำรกระตุ้นส่งเสริมพัฒนำกำรและมีพัฒนำกำรสมวัย 
พัฒนำกำรเกินช่วงวัยเพ่ิมขึ้น ผู้ใช้รูปแบบตำมแนวทำงกำรพัฒนำคือครูศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อสม. และ
เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขมีควำมพึงพอใจกำรด ำเนินงำนระดับมำกทุกคน มำรดำหรือบิดำหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้ำน 
ส่วนมำกมีควำมพึงพอใจกำรด ำเนินงำนระดับมำก ทุกคนเห็นด้วยกับโครงกำร และมีข้อเสนอแนะให้
ด ำเนินงำนเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยเช่นนี้ต่อเนื่อง ด ำเนินงำนเป็นประจ ำทุกปี ช่วงต้น
เทอมหรือเปิดภำคเรียน ผู้วิจัยจึงน ำข้อเสนอแนะดังกล่ำวน ำมำปรับปรุงรูปแบบที่พัฒนำในองค์ประกอบที่ 1 
กำรจัดระบบกำรด ำเนินงำนร่วม ในกิจกรรมกำรประสำนกำรท ำงำนร่วมของครูศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก โดยกำร
จัดประชุมชี้แจงกำรด ำเนินงำนทุกปีกำรศึกษำ ช่วงเปิดเรียนต้นปีในภำคเรียนที่ 1 หรือช่วงรับเด็กรุ่นใหม่เข้ำ
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก และตรวจประเมินพัฒนำกำรเด็กประจ ำปี จำกนั้นเข้ำสู่ระบบกำรด ำเนินงำนกำรเฝ้ำ
ระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวันแบบบูรณำกำร ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก จังหวัดยโสธร ตำมรูปแบบที่
พัฒนำขึ้น ดังแผนภูมิที่ 6 รูปแบบกำรเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยแบบบูรณำกำร ในศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก จังหวัดยโสธร รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน และแผนภูมสิรุปขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมรูปแบบ 
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1. ประชุมชี้แจงแนวทำงกำรด ำเนินงำนร่วมกัน และควำมรู้ 
เรื่องกำรเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย ประจ าปี 
(ช่วงเปิดเรียนต้นปีการศึกษา หรือช่วงรับเด็กรุ่นใหม่เข้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกปี) 
2. ตรวจประเมินพัฒนำกำรเด็ก สำธิต และแนะน ำกำรกระตุ้น 
ส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย ประจ าปี 
3. คืนข้อมูลกำรตรวจประเมินพัฒนำกำรเด็กแก่ผู้มีส่วน 
เกี่ยวข้อง 

 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องบูรณาการการด าเนินงาน 
1. บทบำทหน้ำที่ของครูศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
2. บทบำทหน้ำที่ของมำรดำหรือบิดำหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้ำน 
3. บทบำทหน้ำที่ของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน  
(อสม.) 
 4. บทบำทหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข 

 

1. กำรติดตำมเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย 
ระหว่ำง อสม. กับมำรดำหรือบิดำหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้ำน โดย
กำรเยี่ยมบ้ำนตำมบทบำทหน้ำที่  
2. กำรติดตำมเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย 
ระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขกับ อสม. ทุกเดือน โดยกำร
ประชุมติดตำมกำรด ำเนินงำน (ในวันประชุมประจ ำเดือน  
อสม.) 

 
 

แผนภูมิที่ 6 รูปแบบกำรเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยแบบบูรณำกำร ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  
       จังหวัดยโสธร  
 

รูปแบบการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ  
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จังหวัดยโสธร 

องค์ประกอบที่ 1 
การจัดระบบการด าเนินงานร่วม 

องค์ประกอบที่ 2 
การผสมผสานการด าเนินงานเฝ้า
ระวังและส่งเสริมพัฒนาการ  

องค์ประกอบที่ 3 
การด าเนินงานต่อเนื่องด้วย 
ระบบติดตามการเฝ้าระวังและ
ส่งเสริมพัฒนาการ 
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 ดังรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนตำมรูปแบบกำรเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยแบบ
บูรณำกำร ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก จังหวัดยโสธร ในแต่ละองค์ประกอบ 
 
                             

 

การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จังหวัดยโสธร 

 

องค์ประกอบที่ 1 จัดระบบการด าเนินงานร่วม วัสดุ อุปกรณ ์
 

        1. ประชุมชี้แจงแนวทำงกำรด ำเนินงำนร่วมกัน  และควำมรู้เรื่องกำรเฝ้ำระวังและ
ส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย โดย  
            1.1 ครูศูนย์พัฒนำเด็กเล็กประสำนกำรประชุม  กำรด ำเนินงำนกำรเฝ้ำระวังและ
ส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยที่ดูแลในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ร่วมกันกับเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข 
มำรดำหรือบิดำหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้ำน และ อสม. ปีละ 1 ครั้ง (ช่วงเปิดเรียนต้นปีกำรศึกษำ 
หรือช่วงรับเด็กรุ่นใหม่เข้ำศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก)  
            1.2 เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข ชี้แจงควำมเป็นมำ วัตถุประสงค์และแนวทำงกำร
ด ำเนินงำนกำรเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยแบบบูรณำกำร ในศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก และให้ควำมรู้เรื่องกำรเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย โดยด ำเนินกิจกรรม
ชี้แจงสมองกับกำรพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย ควำมส ำคัญในกำรส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย 
กำรส่งเสริมพัฒนำกำรด้วยกิจกรรม “กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน” ส ำหรับเด็กแรกเกิดถึง 
5 ปี กำรใช้คู่มือ “เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนา การเด็กปฐมวัย (Developmental 
Surveillance and Promotion Manual; DSPM)” หรือคู่มือ DSPM และฝึกปฏิบัตใน
ลักษณะบทบำทสมมุติ แก่ครูศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก มำรดำหรือบิดำหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้ำน และ 
อสม. โดยใช้ชุดกำรสอนเรื่อง “กำรส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย”  
             1.3 เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข ชี้แจงบทบำทหน้ำที่ของครูศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก มำรดำ
หรือบิดำหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้ำน อสม. และเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข ในกำรด ำเนินงำนกำรเฝ้ำ
ระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กร่วมกัน และขั้นตอนกำร
ด ำเนินงำน 
         2. ตรวจประเมินพัฒนำกำรเด็ก สำธิต และแนะน ำกำรกระตุ้นส่งเสริมพัฒนำกำรเด็ก
ปฐมวัย ตำมคู่มือ DSPM โดยเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข แก่มำรดำหรือบิดำหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้ำน 
อสม. และครูศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  
         3. คืนข้อมูลกำรตรวจประเมินพัฒนำกำรเด็กแก่ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง  
             ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บันทึกผลกำรประเมินพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยในแบบบันทึก
กำรเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย ของครูศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ใช้ประกอบ กำร
ด ำเนินกิจกรรมเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กตำมบทบำทหน้ำที่ 
                 

(1) ชุ ด กำ รสอน
เรื่อง“กำรส่งเสริม
พั ฒ น ำ ก ำ ร เ ด็ ก
ปฐมวัย” ดัง
รำยละเอียด ใน 

 
หรือ  
http://www.pky
asothon.org/re
search/  
(2) คู่มือ DSPM 
(3) ชุดตรวจ 
ปร ะ เ มิ น พั ฒ น ำ 
กำรเด็กปฐมวัย 
(4) แบบบันทึก 
กำรเฝ้ำระวังและ
ส่งเสริมพัฒนำกำร
เด็ กปฐมวั ย ร ำ ย 
บุคคล ของครูศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก 
(5) แบบบันทึก 
กำรเฝ้ำระวังและ
ส่ ง เ ส ริ ม พั ฒ น ำ 
กำรเด็กปฐมวัย  
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                มารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน บันทึกผลแต่ละข้อที่ประเมินโดยกำ
เครื่องหมำย  ในช่อง ผ่ำน หรือ ไม่ผ่ำน ในสมุดคู่มือเล่มขำว ใช้ประกอบกำรด ำเนิน
กิจกรรมเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กตำมบทบำทหน้ำที่ 
             อสม. บันทึกผลกำรประเมินพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยในควำมรับผิดชอบ ในแบบ
บันทึกกำรเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยของ อสม. ใช้ประกอบกำรด ำเนิน
กิจกรรมเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กตำมบทบำทหน้ำที่ 
 

ของ อสม. 

องค์ประกอบท่ี 2 การผสมผสานการด าเนินงานเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ วัสดุ อุปกรณ์ 
 

ผู้มีบทบำทหน้ำที่ในกำรเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำร ด ำเนินงำน ตำมบทบำทหน้ำที่                     
        ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีบทบาทหน้าที่ 
   1. ตรวจประเมินพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยตำมคู่มือ DSPM ร่วมกับเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสขุ 
มำรดำหรือบิดำหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้ำน และ อสม. ประจ ำปี เพื่อทรำบเด็กพัฒนำกำรปกติ เด็ก
ที่สงสัยล่ำช้ำ พร้อมบันทึกผลกำรประเมินในแบบบันทึกกำรเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำร
เด็กปฐมวัย ของครูศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก   
        2. ใช้กิจกรรมตำมคู่มือ DSPM กระตุ้นพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยตำมช่วงวัยและกิจกรรม 
กิน กอด เล่น เล่ำ นอน เฝ้ำดูฟัน ร่วมกับกำรเรียน กำรสอนเพื่อจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้
ให้แก่เด็กปฐมวัย 
   3. กระตุ้นพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยที่พัฒนำกำรสงสัยล่ำช้ำจำกกำรตรวจประเมิน หรือ
กำรส่งต่อมำจำกเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข รำยบุคคล ด้ำนที่สงสัยล่ำช้ำ  
   4. ดูแลเด็กที่พัฒนำกำรสงสัยล่ำช้ำหลังได้รับกำรกระตุ้นครบ 1 เดือน หรือพบเด็ก
สงสัยพัฒนำกำรล่ำช้ำหรือผิดปกติ หรือเด็กกลุ่มเป้ำหมำยคัดกรองและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็ก
ปฐมวัยอำยุ 30 เดือนและ 42 เดือน ได้ตรวจประเมินพัฒนำกำรกับเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขใน
พื้นที่ 
  5. บันทึกกำรด ำเนินกิจกรรม ลงในแบบบันทึกกำรเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำร
เด็กปฐมวัย ของครูศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 

 
 
(1) คู่มือ DSPM 
(2) ชุดตรวจ 
ปร ะ เ มิ น พั ฒ น ำ 
กำรเด็กปฐมวัย 
(3) แบบบันทึก 
กำรเฝ้ำระวังและ
ส่งเสริมพัฒนำกำร
เด็ กปฐมวั ย ร ำ ย 
บุคคล ของครูศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก 
(4) หนังสือนิทำน 
ส ำหรับเด็ก  
 

         มารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน มีบทบาทหน้าที่ 
            1. ตรวจประเมินพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยตำมคู่มือ DSPM ร่วมกับเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสขุ 
ครูศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก และ อสม. ประจ ำปี เพื่อทรำบเด็กที่เลี้ยงดูมีพัฒนำกำรปกติหรือสงสัย
ล่ำช้ำ พร้อมบันทึกผลกำรประเมินในคู่มือ DSPM หำกพบว่ำพัฒนำกำรสงสัยล่ำช้ำด ำเนินกำร
กระตุ้นตำมข้อ 2.1 
       2. ตรวจประเมินพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยตำมคู่มือ DSPM ทุก 1 เดือน เพื่อกำรเฝ้ำ
ระวังและส่งเสริมพัฒนำกำร กรณีพบว่ำ 
               2.1 เด็กปฐมวัยสงสัยพัฒนำกำรล่ำช้ำ ส่งตรวจซ้ ำกับเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข หำก
พบว่ำสงสัยล่ำช้ำจริงให้กระตุ้นพัฒนำกำรตำมคู่มือ DSPM ด้ำนสงสัยล่ำช้ำบ่อยๆ อย่ำงน้อย 

 
(1) คู่มือ DSPM 
(2) สมุดบันทึก 
สุขภำพแม่และเด็ก
( ก ร ณี  มี แ ล้ ว ใ ห้
เรียนรู้จำกเล่มที่มี
อยู่แล้ว) 
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วันละ 3 ครั้ง หรือทุกครั้งที่ต้องปฏิบัติกิจกรรมนั้น เป็นเวลำ 1 เดือน จำกนั้นให้เจ้ำหน้ำที่ 
สำธำรณสุขตรวจประเมินอีกคร้ัง 
          2.2 เด็กปฐมวัยพัฒนำกำรปกติ กระตุ้นส่งเสริมพัฒนำกำรตำมวัยในภำวะปกติ
ตำมแนวทำงข้อ 3 หำกประเมินผ่ำนให้เพิ่มกำรส่งเสริมพัฒนำกำรเกินวัยขึ้นเป็นล ำดับ ควบคู่
ไปด้วย หำกพบเด็กสงสัยพัฒนำกำรล่ำช้ำหรือผิดปกติ หรือเด็กกลุ่มเป้ำหมำยคัดกรองและ
ส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยอำยุ 30 เดือนและ 42 เดือน ให้ส่งตรวจประเมินพัฒนำกำรกับ
เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขในพื้นที่ 
  3. ใช้แนวทำงกิจกรรม “กิน กอด เล่น เล่ำ นอน เฝ้ำดูฟัน” และ“วิธีฝึกทักษะตำม
คู่มือ DSPM” ส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยที่เลี้ยงดูเป็นประจ ำ 

 

(3) หนังสือนิทำน 
ส ำหรับเด็ก 

        อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) มีบทบาทหน้าที่ 
        1. รับผิดชอบเด็กปฐมวยัในศูนย์เด็กเล็กในเขตรับผิดชอบ  
          2. ตรวจประเมินพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยตำมคู่มือ DSPM ร่วมกับเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข 
ครูศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก มำรดำหรือบิดำหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้ำน ประจ ำปี เพื่อทรำบเด็กที่
รับผิดชอบมีพัฒนำกำรปกติหรือสงสัยล่ำชำ้ พร้อมบันทึกผลกำรประเมินในแบบบันทึกกำรเฝ้ำ
ระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยของ อสม. 
          3. เยี่ยมติดตำมเด็กปฐมวัยที่บ้ำนเพื่อด ำเนินกิจกรรม  
                3.1 เด็กปฐมวัยพัฒนำกำรสงสัยลำ่ชำ้  ให้ค ำแนะน ำและ/หรือกระตุ้นพัฒนำกำร 
และประเมินพัฒนำกำรด้ำนที่สงสัยล่ำช้ำทุกสัปดำห์ หลังกระตุ้นพัฒนำกำรครบ 1 เดือน 
แนะน ำให้ได้รับกำรตรวจพัฒนำกำรซ้ ำกับเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข หำกพบเด็กมีพัฒนำกำรปกติ 
ด ำเนินกำรเช่นข้อ 3.2 และหำกยังพบว่ำผลกำรตรวจประเมินไม่ผ่ำนแต่อำยุยังอยู่ในช่วงวัย
นั้นให้กระตุ้นพัฒนำกำรต่อ แต่หำกอำยุเกินช่วงวัยนั้นแต่ยังตรวจประเมินไม่ผ่ำน เจ้ำหน้ำที่
สำธำรณสุขจะส่งพบแพทย์ที่โรงพยำบำล 
          3.2 เด็กปฐมวัยพัฒนำกำรปกติ ตรวจประเมินพัฒนำกำรตำมคู่มือ DSPM ทุก 1 
เดือน ร่วมกับมำรดำหรือบิดำหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้ำน เพื่อกำรเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำร  
ให้ค ำแนะน ำและ/หรือกระตุ้นส่งเสริมพัฒนำกำรตำมวัยในภำวะปกติ ถ้ำประเมินผ่ำนให้เพิ่ม
กำรส่งเสริมพัฒนำกำรเกินวัยขึ้นเป็นล ำดับ ควบคู่ไปด้วย แต่หำกประเมินพบสงสัยพัฒนำกำร
ล่ำช้ำหรือผิดปกติ หรือเป็นเด็กกลุ่มเป้ำหมำยคัดกรองและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยอำยุ 
30 เดือนและ 42 เดือน ให้ส่งตรวจประเมินพัฒนำกำรกับเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขในพื้นที่ 
               3.3 ให้ค ำแนะน ำและ/หรือให้กำรส่งเสริมพัฒนำกำรเด็ก ตำมแนวทำงกิจกรรม
ตำมคู่มือ DSPM และกิจกรรม “กิน กอด เล่น เล่ำ นอน เฝ้ำดูฟัน” ทุก 1 เดือน  
           4. บันทึกกำรด ำเนินกิจกรรมทุกครั้ง  ลงในแบบบันทึกกำรเฝ้ำระวังและส่งเสริม
พัฒนำกำรเด็กปฐมวัยของ อสม. 
           5. สรุปกำรด ำเนินงำนกำรเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยในควำม
รับผิดชอบ ร่วมกับเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข ทุกเดือน 
 

 
(1) คู่มือ DSPM 
(2) สมุดบันทึก 
สุขภำพแม่และเด็ก 
(3) แบบบันทึก 
กำรเฝ้ำระวังและ
ส่ ง เ ส ริ ม พั ฒ น ำ 
กำ ร เด็ กปฐมวั ย 
ของ อสม. 
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        เจ้าหน้าที่สาธารณสุข มีบทบาทหน้าที่ มีบทบาทหน้าที่ 
           1. ตรวจประเมินพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยตำมคู่มือ DSPM ร่วมกับครูศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก มำรดำหรือบิดำหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้ำน และ อสม. ประจ ำปี 
 2. ตรวจประเมินพัฒนำกำรซ้ ำ ในเด็กที่พัฒนำกำรสงสัยล่ำช้ำในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
หลังกระตุ้นครบ 1 เดือน และตรวจยืนยันในรำยตรวจประเมินพบสงสัยล่ำช้ำ หรือผิดปกติที่
ส่งมำจำกครูศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก มำรดำหรือบิดำหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้ำน และ อสม.  
 3. ตรวจประเมินคัดกรองเพื่อส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยกลุ่มเป้ำหมำยคัดกรอง
และส่งเสริมพัฒนำกำรอำยุ 30 เดือนและ 42 เดือน ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก หำกพบพัฒนำกำร
สงสัยล่ำช้ำแนะน ำกำรกระตุ้นพัฒนำกำรแก่ผู้เลี้ยงดู และส่งข้อมูลครูศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเพื่อ
กระตุ้นพัฒนำกำรรำยบุคคล 
   4. พิจำรณำส่งต่อโรงพยำบำลกรณีเด็กปฐมวัยมีพัฒนำกำรลำ่ชำ้หลังกระตุ้น 1 เดือน 
(กรณีตรวจประเมินไม่ผ่ำนอำยุเกินช่วงวัย แต่หำกอยู่ในช่วงวัยให้กระตุ้นพัฒนำกำรต่อ) หรือ
พบเด็กผิดปกติ 
         5. ประชุมติดตำมกำรด ำเนินงำนกำรเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยใน
ควำมรับผิดชอบของ อสม. ทุกเดือน (ในวันประชุมประจ ำเดือน อสม.)  
 

 

 
(1) คู่มือ DSPM 
(2) ชุดตรวจ 
ปร ะ เ มิ น พั ฒ น ำ 
กำรเด็กปฐมวัย 

องค์ประกอบที่ 3 การด าเนินงานต่อเนื่องด้วยระบบติดตามการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ 
 

        1. กำรติดตำมเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย ระหว่ำงอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำน (อสม.) กับมำรดำหรือบิดำหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้ำน โดย อสม. ติดตำมกำรเฝ้ำระวังและส่งเสริม
พัฒนำกำรเด็กปฐมวัย ในเด็กพัฒนำกำรสงสัยล่ำช้ำทุกสัปดำห์  ในเด็กพัฒนำกำรสมวัยเดือนละ 1 ครั้ง 
        2. กำรติดตำมเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขกับ อสม. ทุก
เดือน โดยเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข ประชุมติดตำมกำรด ำเนินงำนกำรเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็ก
ปฐมวัยในควำมรับผิดชอบของ อสม. ทุกเดือนในวันประชุมประจ ำเดือน อสม. 
 

 

 สรุปเป็นขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมรูปแบบกำรเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยแบบ
บูรณำกำร ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก จังหวัดยโสธร ดังรำยละเอียดตำมแผนภูมิที่ 7  
 
 
 
 
 
 

 



143 
 

  
 

คืนข้อมู ลผลการประ เมิ น
พัฒนาการเด็กแก่ผู้เกี่ยวข้อง 
 

ประชุมการท างานร่วม และตรวจประเมิน
พัฒนาการเด็กปฐมวัยตามช่วงวัย  

ด้วยคู่มือ DSPM  
ทุกป ี

ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มารดา
หรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน 
อสม. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

 สงสัยล่าช้า  ปกต ิ

 ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กระตุ้นพัฒนาการรายบุคคล  
 มารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน กระตุ้นพัฒนาการ 
บ่อยๆ อย่างน้อย 3 ครั้ง/วัน หรือทุกครั้งที่ต้องท ากิจกรรม 
 อสม. เยี่ยมบ้านทุกสัปดาห์ ให้ค าแนะน า ตรวจประเมินและ
กระตุ้นพัฒนาการร่วมกับมารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็ก  
 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ติดตามการด าเนินงานจาก อสม. ทุก
เดือน  

 ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ใช้วิธีฝึก
ทักษะการกระตุ้นพัฒนาการตาม
คู่มือ DSPM และกิจกรรม กิน กอด 
เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน ร่วมกับการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
 มารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็ก 
ที่บ้าน ใช้คู่มือ DSPM เฝ้าระวัง
พัฒนาการ และใช้วิธีฝึกทักษะการ
กระตุ้นร่วมกับกิจกรรม กิน กอด 
เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน ส่งเสริม
พัฒนาการเด็กเป็นประจ า 
 อสม. เยี่ยมบ้าน ให้ค าแนะน า
ส่งเสริมพัฒนาการ ตรวจประเมิน
และกระตุ้ นพัฒนาการร่วมกับ
มารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็ก
เดือนละ 1 คร้ัง  
 

จนท. สาธารณสุข 
ประเมินพัฒนาการซ้ า 
    (รพ.สต. PCU) 

 สงสัยล่าช้า / ล่าช้า  ปกต ิ

สงสัยล่าช้า กรณีอายุยังไม่เกินช่วง
วัย หรือยังไม่ผ่านกระตุ้น 1 เดือน 

ล่าช้า กรณีอายุเกินช่วงวัย 
หรือพบผิดปกต ิ

ส่ง รพช. / รพ. แม่ข่าย  
กระตุ้น ด้วย TEDA4I / 
ตรวจวินิจฉัยเพ่ิมเติม ฝึก
เด็ก 3 เดือน แล้ว
ประเมิน TEDA4I  ซ้ า 
 

 ปกต ิ

ล่าช้า 

ส่งต่อ 
ผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง 

 หลังกระตุ้นพัฒนาการ     1 เดือน 

ขั้นตอนการด าเนินงานตามรปูแบบการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดยโสธร 

ช่ วง เปิ ด เ รี ยน ต้นปี
การศึกษา หรือช่วงรับ
เด็ก รุ่นใหม่ เข้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ทุกป ี
 

กรณีพบเด็กสงสัยพัฒนา 
การล่าช้า หรือพบผิดปกต ิ

 

 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ติดตาม
การด าเนินงานจาก อสม. ทุกเดือน 
**แ ล ะ ต ร ว จ ป ร ะ เ มิ น ก ลุ่ ม 
เป้าหมาย ส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ
คื น ข้ อ มู ล ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น
พัฒนาการเดก็แก่ผู้เก่ียวข้อง 

ล่าช้าส่งต่อทันที (รพช. / รพ.แม่ข่าย) 

หรือเด็กกลุ่มเป้าหมาย       
(อายุ 30 , 42 เดือน) 

แผนภูมิที่ 7 ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมรูปแบบกำรเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยแบบบรูณำกำร ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  
                จังหวัดยโสธร 



 

 

บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
      การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวัง
และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดยโสธร เป็นการเฝ้าระวัง
และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยบูรณาการการด าเนินงานของผู้มีบทบาทหน้าที่ในการเฝ้าระวังและ
ส่งเสริมพัฒนาการคือ ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน อสม. และเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข โดยมีขั้นตอนการวิจัย 4 ขั้นตอนคือ 
 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสถานการณ์การด าเนินงาน และสภาพปัญหาการเฝ้าระวังและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย เป็นขั้นตอนการศึกษาข้อมูลการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในจังหวัด
ยโสธร รวมทั้งการให้การส่งเสริมพัฒนาการของผู้มีบทบาทหน้าที่ในการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการคือ 
ครศููนย์พัฒนาเด็กเล็ก มารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน อสม. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพ่ือทราบการ
ด าเนินงานและสภาพปัญหาอุปสรรค น าข้อมูลใช้พัฒนาแนวทางการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในการวิจัยครั้งนี้ โดยศึกษาจากเอกสารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สอบถาม
ผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัด และสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ผู้เกี่ยวข้อง 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่ 
1 ผู้รับผิดชอบงานจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 6 คน โรงพยาบาลชุมชน 2 คน และครูศูนย์พัมนา
เด็กเล็ก 5 คน รวม 13 คน กลุ่มที่ 2 ตัวแทนมารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน 6 คน และตัวแทน อสม. 
6 คน รวม 12 คน น าข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงเนื้อหาโดยผู้วิจัย     
  ขั้นตอนที่ 2 การสังเคราะห์รูปแบบการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นการน าข้อมูลจากการทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สภาพปัญหา
สถานการณ์การดูแลและการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยจากการศึกษาขั้นตอนที่ 1 มา
สังเคราะห์เพ่ือพัฒนารูปแบบการด าเนินงานการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก โดยบูรณาการกิจกรรมการด าเนินงานของผู้มีบทบาทหน้าที่ในการเฝ้าระวังส่งเสริมพัฒนาการ และ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบโดยน ารูปแบบไประดมสมองเพ่ือให้ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ 
จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้รับผิดชอบงานเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยจากส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด 4 คน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 2 คน โรงพยาบาลชุมชน 2 คน รวม 8 คน  
จากนั้นปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ และน าไปตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน ปรับปรุงแก้ไข
รูปแบบ ตามข้อเสนอแนะ ก่อนน าไปทดลองใช้ โดยด าเนินการขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 ช่วงเดือน
กันยายน – พฤศจิกายน 2560 
 ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่พัฒนาขึ้น เป็นการน ากิจกรรมตามรูปแบบการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยแบบบูรณาการ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไปทดลองใช้เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ใน
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง กลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กปฐมวัย 120 คน อายุอยู่ในช่วง 25–60 เดือน และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องเป็นผู้ใช้รูปแบบคือ ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 9 คน มารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน 120 คน อสม. 
20 คน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 3 คน ด าเนินการทดลองในช่วงเดือนธันวาคม 2560 – มีนาคม 2561  
  ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลการทดลองใช้รูปแบบการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
แบบบูรณาการ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสรุปผลการพัฒนา เป็นการประเมินผลลัพธ์หลังด าเนินการเฝ้า
ระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามแนวทางที่พัฒนาขึ้นจาก
การน าไปทดลองใช้ปฏิบัติจริงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จากนั้นปรับปรุงจากผลการทดลองใช้สรุปเป็น แนว
ทางการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดยโสธร  
   ผู้วิจัยได้ก ำหนดผลลัพธ์การด าเนินงานตามรูปแบบการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่พัฒนาขึ้น ดังนี้ 
    ผู้ใช้รูปแบบ คือ ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน 
อสม. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เกี่ยวกับ 
              1. ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของครูศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก มารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน และ อสม.  
             2. การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของครูศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก 
มารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน อสม. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
             3. ความพึงพอใจต่อการด าเนินกิจกรรมตามรูปแบบการเฝ้าระวังและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่พัฒนาขึ้นของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มารดา
หรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน อสม. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  
    4. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานการเฝ้าระวังและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่พัฒนาขึ้นของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มารดา
หรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน อสม. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
    ผู้ได้รับผลลัพธ์จากการใช้รูปแบบ คือ เด็กปฐมวัย เกี่ยวกับ 
                พัฒนาการของเด็กปฐมวัย  
    การประเมินผลการทดลองใช้รูปแบบ ด าเนินการในช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม 
2561 โดยประเมินผลลัพธ์การด าเนินงาน กลุ่มตัวอย่าง 5 กลุ่มที่ท าการทดลองในขั้นตอนที่ 3 ผู้วิจัยได้
สร้างเครื่องมือเพ่ือเก็บข้อมูลประเมินผล จ านวน 7 ชุด คือ 1) แบบสอบถามครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2) 
แบบสอบถามมารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน 3) แนวทางการสนทนากลุ่ม (Focus Group 
Discussion) ตัวแทนมารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน 4) แบบสอบถามอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.) 5) แนวทางการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) อสม. 6) แบบสอบถามเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข และ 7) แบบบันทึกผลการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ใช้บันทึกผลการประเมินด้วยคู่มือ 
DSPM ในข้อการประเมินตามช่วงอายุของเด็กแต่ละคน โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ก่อนและหลังการทดลอง
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ในเด็กกลุ่มตัวอย่างทุกราย เด็กที่พัฒนาการสงสัยล่าช้าหลังได้รับการกระตุ้นพัฒนาการข้อที่สงสัยล่าช้า 1 เดือน 
และ 2 เดือน และกลุ่มเป้าหมายอายุ 30 เดือน และ 42 เดือน ที่ต้องได้รับการคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการ  
  การเก็บรวบรวมข้อมูลประเมินผลการทดลองใช้รูปแบบการ ด าเนินการเก็บข้อมูลโดย   
1.) การเก็บข้อมูลตัวอย่างที่ศึกษาเชิงปริมาณ ชุดที่ 1. แบบสอบถามครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชุดที่ 2.1 แบบ 
สอบถามมารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน (ที่สามารถตอบได้ด้วยตนเอง) ชุดที่ 3.1 แบบสอบถาม
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ชุดที่ 4. แบบสอบถามเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ให้ตัวอย่างที่ศึกษา
ตอบด้วยตนเอง และส่งคืนผู้วิจัยทันที และชุดที่ 2.1 แบบสอบถามมารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน ที่ไม่
สามารถตอบได้ด้วยตนเอง สัมภาษณ์โดยผู้ร่วมวิจัยที่ผ่านการชี้แจงแบบสอบถามแล้ว  ทั้งก่อนและหลังการ
ทดลอง 2.) การเก็บข้อมูลตัวอย่างที่ศึกษาเชิงคุณภาพ ชุดที่ 2.2 แนวทางการสนทนากลุ่ม (Focus  Group 
Discussion) กลุ่มตัวแทนมารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน ชุดที่ 3.2 แนวทางการสนทนากลุ่ม (Focus 
Group Discussion) กลุ่ม อสม. โดยผู้วิจัย และ 3.) การเก็บข้อมูลเพื่อประเมินผลพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
ในการวิจัยครั้งนี้เก็บข้อมูลโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ผ่านการอบรมและมีประสบการณ์การใช้ การใช้คู่มือ 
DSPM จ านวน 6 คน เก็บข้อมูลก่อนและหลังการทดลองใช้แนวทางการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยแบบบูรณาการ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่พัฒนาขึ้น และผ่านการอธิบายวิธีการเก็บข้อมูลเพ่ือ
ประเมินผลในการวิจัยครั้งนี้ จากผู้วิจัย  
   การวิเคราะห์ข้อมูลประเมินผลการทดลองใช้รูปแบบ ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูล 
ดังนี้ 1.) ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) จากการเก็บรวบรวมข้อมูลประเมิน ผลลัพธิ์การทดลองใช้
รูปแบบการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ที่พัฒนาขึ้น 
น าข้อมูลมาน าเข้าและวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์ ในกลุ่มมารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน อสม. และ
ข้อมูลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย น าเสนอข้อมูลผลลัพธ์การพัฒนา โดยใช้สถิติเชิงพรรณา ได้แก่ 
ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) และเปรียบเทียบผลลัพธ์การพัฒนาก่อนกับหลังทดลอง โดยใช้สถิติอ้างอิง ได้แก่ Paired T-test 
ส าหรับในกลุ่มครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เจ้าหน้าที่สาธารณสุข น าเสนอข้อมูลผลลัพธ์การพัฒนา โดยใช้สถิติเชิง
พรรณา ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
และ  2.) ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) ข้อมูลการประเมินผลลัพธิ์การทดลองใช้รูปแบบการเฝ้าระวัง
และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เชิงคุณภาพ น ามาวิเคราะห์เชิง
เนื้อหาโดยผู้วิจัย 
   การวิจัยครั้งนี้สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะได้ดังนี้ 
 
สรุปผลการวิจัย 
   การวิจัยการพัฒนาการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ในศูนย์ พัฒนา
เด็กเล็ก จังหวัดยโสธร ได้สรุปผลการวิจัยจ าแนกตามวัตถุประสงค์เฉพาะ ดังนี้ 
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  ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1. การศึกษาสถานการณ์การด าเนินงานและสภาพปัญหาการ
เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ผลการศึกษาข้อมูลจังหวัดยโสธร ดังรายละเอียด 
   1. ด้านการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย พบว่า เด็กแรกเกิดถึง 5 ปี 
ได้รับการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ด้วยคู่มือ DSPM เฉพาะกลุ่มเป้าหมาย
คือ อายุ 9 เดือน 18 เดือน 30 เดือน และ 42 เดือน ปีงบประมาณ 2560 ด าเนินการได้ครอบคลุมร้อยละ 
71.8 มีพัฒนาการสมวัยร้อยละ 87.4 พัฒนาการสงสัยล่าช้า ร้อยละ 12.2 และในจ านวนที่พบว่าสงสัย
พัฒนาการล่าช้าได้รับการตรวจประเมินซ้ าหลังติดตาม 30 วัน เพียงร้อยละ 67.6 ส่วนผู้มีส่วนในการเลี้ยงดู
และดูแลเด็กคือ มารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ อสม. พบว่า ยังขาด
ความรู้ ความเข้าใจ การตระหนักถึงความจ าเป็นและส าคัญ และยังไม่มีการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ
ให้แก่เด็กปฐมวัยอย่างจริงจัง และมีคุณภาพ  
   2. ด้านการให้บริการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
พบว่า ยังไม่มีระบบการท างานในพ้ืนที่ที่ชัดเจน เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความเข้าใจแนวทางการเฝ้าระวังและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยมีจ ากัด บางส่วนยังต้องการความรู้ ความเข้าใจเพ่ิมขึ้น การให้บริการของ
หน่วยบริการ เป็นการให้ค าแนะน าการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการและการให้บริการคัดกรองและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเป้าหมาย การให้บริการบางแห่งให้บริการพร้อมกับวันที่ฉีดวัคซีน บางแห่ง
ก าหนดเปิดให้บริการเฉพาะวันที่ก าหนด จะเป็นตามวัน เวลาที่หน่วยบริการสะดวกในแต่ละพ้ืนที่โดย
ก าหนดให้ผู้รับบริการรับทราบ เช่น ในวันที่ให้บริการฉีดวัคซีน ทุกวันพุธ ทุกวันศุกร์หากมีภารกิจก็จะเลื่อน
ขึ้นกับความสะดวกของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้รับบริการเช่น นัดมารับบริการในวันที่เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขขึ้นเวร การคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้วยคู่มือ DSPM ในเด็กกลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่ม 
คือ 9 เดือน 18 เดือน 30 เดือน และ 42 เดือน จะนัดหรือตามเด็กโดยการส่งหนังสือถึงผู้ปกครอง ให้ อสม. 
น าไปให้โดยระบุให้ผู้ปกครองเห็นความส าคัญของการมารับการตรวจประเมิน หรือให้ อสม. ช่วยติดตามมา
รับบริการในหน่วยบริการ ตามวัน เวลา ที่หน่วยบริการก าหนด ปัญหาการให้บริการพบว่า ไม่มีคู่มือ DSPM 
สนับสนุนการด าเนินงานแก่กลุ่มเป้าหมายที่ต้องคัดกรองจึงต้องถ่ายเอกสารและให้เฉพาะช่วงอายุที่คัดกรอง 
จึงท าให้ไม่สามารถให้บริการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้
อย่างมีคุณภาพ  และยังไม่เกิดความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานหรือผู้มีส่ วนเกี่ยวข้องในพ้ืนที่ แม้
หน่วยงานส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ได้จัดกิจกรรมเพ่ือให้เกิดการร่วมกันด าเนินงานในพ้ืนที่ อาทิเช่น 
การพยายามสร้างความร่วมมือระหว่าง 4 กระทรวงหลัก การให้ความรู้แก่บุคลากรสาธารณสุข ครูศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก และยังพบว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีการใช้หรือสนับสนุนให้เกิดการใช้แนวทางการเฝ้าระวัง
และส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย รวมทั้งการสนับสนุนสื่อ อุปกรณ์ต่างๆ แก่ผู้เลี้ยงดูเด็ก ยังไม่
ครอบคลุมแก่เด็กปฐมวัยและเด็กกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่   
    3. ด้านการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พบว่า 
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส่วนหนึ่งมีความเข้าใจว่าการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่ด าเนินงาน 
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เป็นเรื่องเดียวกันกับหลักสูตรการเรียนการสอนตามแผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้การศึกษาปฐมวัยใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด าเนินการอยู่แล้ว โดยมีการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ 4 ด้านคือ การเรียนรู้ด้านร่างกาย การเรียนรู้ด้านอารมณ์และจิตใจ การเรียนรู้
ด้านด้านสังคม และการเรียนรู้ด้านสติปัญญา ได้จัดท าคู่มือเป็นรูปเล่มให้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใช้ด าเนิน
กิจกรรมในแต่ละภาคเรียน จะเป็นการด าเนินงานซ้ าซ้อนหากต้องมาใช้แนวทางตามคู่มือ DSPM และ
กิจกรรม กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน เพ่ือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย แต่ครูศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบางคนที่ผ่านการอบรมรมแล้วเห็นว่ามีประโยชน์ บางคนมีการใช้บ้างแต่ยังไม่จริ งจังโดยใช้
ประเมินเด็กที่ดูแลบางคน บางคนยังไม่ใช้เนื่องจากไม่มีความมั่นใจไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขยังไม่มีการประสานการด าเนินงานร่วมกันในพื้นท่ี  
    4. ด้านการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของผู้เลี้ยงดูเด็ก พบว่า ส่วนมาก
การเลี้ยงดูจะเป็นลักษณะทั่วๆ ไป ยังไม่เข้าใจความหมายของการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และ
ยังไม่สามารถตอบได้ว่าอะไรเป็นกิจกรรมการกระตุ้นหรือส่งเสริมพัฒนาการเด็ก หลังคลอดจะได้รับคู่มือ
เล่มสีชมพู (สมุดบันทึกสุขภาพ แม่และเด็ก) ส่วนคู่มือ DSPM หลังคลอดบางรายได้รับ บางรายไม่ได้รับ 
กรณคีลอดที่โรงพยาบาลชุมชน รวมทั้งในรายคลอดที่เอกชน ในรายที่ได้รับส่วนมากไม่ได้เปิดอ่านและไม่ได้
ใช้กระตุ้นพัฒนาการเด็ก ซึ่งคู่มือดังกล่าวที่มารดาได้รับยังขาดการอธิบายวิธีการใช้และประโยชน์ให้กับผู้
เลี้ยงดูได้รับทราบและน าไปใช้อย่างชัดเจน  
    5. ด้านการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของ อสม. พบว่า ยังไม่มีใครมี
หนังสือคู่มือ DSPM จะมีบางคนที่ผ่านการอบรมจะได้เป็นชุดถ่ายเอกสารขาวด า และยังไม่ได้เปิดใช้เป็น
ส่วนมาก ยกเว้นในรายที่ก าลังเลี้ยงลูก หลานที่ได้เปิดดูและใช้บ้าง ซึ่งการอบรมที่ได้ รับเป็นการอบรมด้าน
การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยใช้คู่มือ DSPM การเลี้ยงลูกด้วยกิจกรรมการเสริมสร้าง
ความผูกพันทางอารมณ์ ส าหรับพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูเด็กวัยแรกเกิด – 5 ปีด้วย กิน กอด เล่น เล่า เป็นการ
อบรมโครงการแม่อาสา เพ่ือให้ อสม. น ามาให้ค าแนะน าแก่ผู้เลี้ยงดูเด็ก และการอบรมจากส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอ อสม. บางคนได้มีการด าเนินงานร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โดยเป็นผู้ติดตามเด็ก
ปฐมวัยมารับบริการตรวจประเมินพัฒนาการและช่วยกระตุ้นพัฒนาการเด็กบางราย ส าหรับการด าเนิน
กิจกรรมที่เป็นบทบาทภารกิจประจ าที่ต้องด าเนินงานยังไม่มีการก าหนดกิจกรรมและด าเนินการ จึงขึ้นกับ
การมอบหมายภารกิจให้ด าเนินงานจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในแต่ละครั้ง ด้านการใช้แนวคิดกิจกรรม “กิน 
กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน” เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็ก อสม. ที่เคยผ่านการอบรมจะเคยได้ยิน เคยเห็น
จากการสาธิตในการอบรม แต่ยังไม่ได้น ามาใช้ในการด าเนินงานหรือให้ค าแนะน า 
 จากผลการศึกษาจะเห็นว่า ในสถานการณ์การด าเนินงานปัจจุบันเด็กปฐมวัย รวมทั้งเด็กปฐมวัยใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังไม่ได้รับการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการอย่างมีคุณภาพและครอบคลุมทุกคน 
มารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน และ อสม. ส่วนมากขาดความรู้ความเข้าใจ ไม่ทราบรายละเอียด
การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ ไม่ให้ความส าคัญและไม่ด าเนินกิจกรรมหรือมีการด าเนินกิจกรรมแต่ยัง
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ขาดคุณภาพ ระบบการท างานเพ่ือให้บริการของหน่วยบริการยังไม่ชัดเจนไม่เป็นไปในทางเดียวกัน และขาด
การด าเนินงานร่วมระหว่างผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และหน่วยงานสาธารณสุขกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2. การสังเคราะห์รูปแบบการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
 การพัฒนารูปแบบมี 2 ขั้นตอนไดแก่ การสรางหรือพัฒนารูปแบบ และการตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของรูปแบบ การสังเคราะห์รูปแบบเป็นขั้นการสรางหรือพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามขั้นตอนการวิจัยในขั้นตอนที่ 2 ส่วน
ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กที่พัฒนาขึ้น จะเป็นขั้นตรวจสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบโดยการน าไปทดลองใช้จริง  
ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ในขั้นตอนที่ 2 และขั้นตอนที่ 3 ของการวิจัยคือ (2.1) 
ผลการสังเคราะห์รูปแบบการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (2.2) การทดลองใช้รูปแบบการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ที่พัฒนาขึ้น ดังสรุปผลการวิจัย 
  2.1 ผลการสังเคราะห์รูปแบบการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
   จากผลการศึกษาสถานการณ์การด าเนินงานและสภาพปัญหา วิธีการด าเนินงานเฝ้าระวัง
และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง น ามาสู่การพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวัง
และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยการน ามาสังเคราะห์เพ่ือสร้างรูปแบบการเฝ้าระวังและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จากการสังเคราะห์ข้อมูลท าให้ได้ประเด็น
ค าถามว่า “หากเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จะได้รับการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการให้มีคุณภาพ 
จะต้องท าอย่างไร” ท าให้เกิดค าถามที่ต้องการการพัฒนาตามมา 3 ประเด็น คือ (1) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรมีบทบาทหน้าที่ในการด าเนินงาน
อย่างไร ? (2) ท าอย่างไรถึงจะท าให้เกิดการด าเนินงานเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเชื่อมโยงร่วมกัน ? และ (3) ท าอย่างไรเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถึงจะได้รับการเฝ้า
ระวังและส่งเสริมพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ? ผู้วิจัยได้น ามาพัฒนาเป็นรูปแบบ แบ่งการด าเนินงานเป็น 3 
ระยะ คือ ระยะที่ 1 สร้างโครงร่างรูปแบบการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระยะที่ 2 ตรวจสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบ โดยการระดมสมองให้ความคิดเห็นจาก
ผู้เกี่ยวข้อง จากนั้นให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพ และระยะที่ 3 ปรับปรุงแก้ไขโครงร่างรูปแบบ ได้โครง
ร่างรูปแบบการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ส่วน ดังนี้ 
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  องค์ประกอบที่ 1 การจัดระบบการด าเนินงานร่วม เป็นการก าหนดให้มีช่องทางหรือ
วิธีการเชื่อมการด าเนินงานร่วมกันของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน อสม. 
และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โดยมีกิจกรรมการด าเนินงานคือ  
    1. ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานร่วมกัน และความรู้เรื่องการเฝ้าระวังและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยครูเป็นผู้ประสานการประชุม เจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้ความรู้เรื่องการ
เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย และแนวทางการด าเนินงานร่วมกัน 
    2. ตรวจประเมินพัฒนาการเด็ก สาธิต และแนะน าการกระตุ้นส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย ตามคู่มือ DSPM โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  
    3. คืนข้อมูลการตรวจประเมินพัฒนาการเด็ก โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้ข้อมูล
ผลการตรวจประเมินพัฒนาการเด็กแก่ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ลงในแบบบันทึกการเฝ้าระวังและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัยรายบุคคล ของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็ก
ที่บ้าน ลงในคู่มือ DSPM ของเด็ก และ อสม. ลงในแบบบันทึกการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยของ อสม. ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
  องค์ประกอบท่ี 2 การผสมผสานการด าเนินงานเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ 
เป็นการบูรณาการการด าเนินงานเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
มารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน อสม. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตามบทบาทหน้าที่ก าหนดและ
ประสานการด าเนินงานร่วมกัน ประกอบด้วยบทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังและส่งเสริม
พัฒนาการที่ด าเนินงานร่วมกัน คือ  
    1. บทบาทหน้าที่ของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
    2. บทบาทหน้าที่ของมารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน 
   3. บทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
    4. บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
   โดยใช้แนวทางกิจกรรมตามคู่มือ DSPM และกิจกรรม “กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน” 
ซึ่งกิจกรรม “กิน กอด เล่น เล่า” เป็นการเสริมสร้างความผูกพันธ์ส าหรับเด็กวัยแรกเกิด- 5 ปี เป็นแนวทาง
ก าหนดบทบาทหน้าที่ในการด าเนินงานเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย  
   องค์ประกอบที่ 3 การด าเนินงานต่อเนื่องด้วยระบบติดตามเฝ้าระวังและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย เป็นการติดตามเฝ้าระวังและการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย เพ่ือให้มีระบบ
ติดตามการด าเนินงานและเป็นการกระตุ้นให้การด าเนินต่อเนื่อง โดยมีกิจกรรมการด าเนินงานคือ 
    1. การติดตามเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ระหว่าง อสม. กับ
มารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน โดยการเยี่ยมบ้านตามบทบาทหน้าที่  
    2. การติดตามเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ระหว่างเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขกับ อสม. ทุกเดือน โดยการประชุมติดตามการด าเนินงาน (ในวันประชุมประจ าเดือน อสม.) 
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 2.2 การทดลองใช้รูปแบบการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่พัฒนาขึ้น  
   การทดลองใช้รูปแบบเป็นขั้นตอนการด าเนินงานเพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
รูปแบบ โดยทดลองใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง  ในช่วงเดือนธันวาคม 2560 – 
เดือนมีนาคม 2561 ซึ่งการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่ได้รับการกระตุ้นหรือ
ส่งเสริมพัฒนาการสามารถประเมินพัฒนาการได้ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน (กระทรวงสาธารณสุข,  2560) 
เพ่ือประเมินคุณภาพและความเป็นไปได้ในการด าเนินงานการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
แบบบูรณาการ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่พัฒนาขึ้น ตามองค์ประกอบรูปแบบที่พัฒนาขึ้น ดังนี้ 
  1. ท าความเข้าใจการด าเนินงานแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ใน
พ้ืนที่ทดลองใช้ โดยครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเชิญประชุมผู้ร่วมด าเนินงาน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นผู้ให้ความรู้ 
ความเข้าใจการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
  2. ด าเนินงานตามรูปแบบในองค์ประกอบที่ 1 การจัดระบบการด าเนินงานร่วม โดย
ด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 
         2.1 ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานร่วมกัน และความรู้เรื่องการเฝ้าระวัง
และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยครูเป็นผู้ประสานการประชุม เจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้ความรู้เรื่อง
การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย และแนวทางการด าเนินงานร่วมกันแก่ครูศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก มารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน และ อสม. ในพ้ืนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตัวอย่าง 3 แห่งๆ ละ 1 
วัน โดยผู้วิจัยได้จัดท าเป็นชุดการสอนเรื่อง “การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย” โดยใช้สื่อ
การสอนจากกรมอนามัย และจากสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และส่วนที่ผู้วิจัย
จัดท าขึ้น ชุดการสอนประกอบด้วยแนวทางการด าเนินงานเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบ
บูรณาการ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ความรู้เรื่องสมองกับการพัฒนาการเด็กปฐมวัย ความส าคัญในการ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย และการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามแนวทางกิจกรรม “กิน กอด เล่น 
เล่า นอน เฝ้าดูฟัน” และคู่มือ DSPM ในการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก แก่ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
มารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน และ อสม. ในพ้ืนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตัวอย่าง 3 แห่งๆ ละ 1 วัน 
ประกอบด้วย 
    - วีดีโอ จ านวน 9 เรื่อง คือ เรื่องที่ 1. VTS_01_1 กิน กอด เล่น เล่า เรื่องที่ 2 . 
ประเมินช่วงอายุ 9 เดือน เรื่องท่ี 3. ประเมินช่วงอายุ 18 เดือน เรื่องที่ 4. ประเมินช่วงอายุ 30 เดือน เรื่อง
ที่ 5. ประเมินช่วงอายุ 42 เดือน เรื่องที่ 6. ส่งเสริมช่วงอายุ 9 เดือน เรื่องที่ 7. ส่งเสริมช่วงอายุ 18 เดือน 
เรื่องท่ี 8. ส่งเสริมช่วงอายุ 30 เดือน เรื่องท่ี 9. ส่งเสริมช่วงอายุ 42 เดือน 
    - สไลด์ จ านวน 4 ชุด คือ ชุดที่ 1. การด าเนินงานเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนา 
การเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดยโสธร ชุดที่ 2. สมองกับการพัฒนาการสมอง 
ชุดที่ 3. กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน ชุดที่ 4. การใช้ DSPM  
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   ในการวิจัยครั้งนี้ได้สนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ์ในการด าเนินงาน โดยครูศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ได้รับคู่มือ DSPM สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก หนังสือนิทาน ชุดตรวจประเมินพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย แบบบันทึกการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มารดาหรือ
บิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กท่ีบ้าน ได้รับคู่มือ DSPM สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (ในรายที่ยังไม่มี) หนังสือ
นิทาน อสม. ได้รับคู่มือ DSPM สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก และแบบบันทึกการเฝ้าระวังและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย ของ อสม. 
    2.2 ตรวจประเมินพัฒนาการเด็ก สาธิต และแนะน าการกระตุ้นส่งเสริม 
พัฒนาการเด็กปฐมวัย ตามคู่มือ DSPM โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ครึ่งวัน 
    2.3 คืนข้อมูลการตรวจประเมินพัฒนาการเด็ก โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้ 
ข้อมูลผลการตรวจประเมินพัฒนาการเด็กแก่ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บันทึกลงในแบบบันทึกการเฝ้าระวังและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยรายบุคคล ของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน 
บันทึกลงในคู่มือ DSPM ของเด็กขณะตรวจพัฒนาการ และ อสม. บันทึกลงในแบบบันทึกการเฝ้าระวังและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของ อสม. หลังตรวจประเมินพัฒนาการเด็ก 
     รวมใช้เวลาด าเนินการในองค์ประกอบที่ 1 เป็นเวลา 1 วันครึ่งต่อแห่ง ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 1 ด าเนินการวันที่ 4 และ 6 ธันวาคม 2560 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 2  ด าเนินการวันที่ 
12 และ 13  ธันวาคม 2560  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 3 ด าเนินการวันที่ 8 และ 9  มกราคม 2561  
   3. ด าเนินงานตามรูปแบบในองค์ประกอบที่ 2 การผสมผสานการด าเนินงานเฝ้าระวังและ
ส่งเสริมพัฒนาการ โดยครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน อสม. และเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข ด าเนินงานเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ทดลองใช้แนว
ทางการพัฒนา ตามบทบาทหน้าที่ที่ก าหนด ต่อจากวันประชุมเป็นเวลา 3 เดือน (ระหว่างเดือนธันวาคม 
2560 – มีนาคม 2561) 
  4. ด าเนินงานตามรูปแบบในองค์ประกอบที่ 3 การด าเนินงานต่อเนื่องด้วยระบบติดตาม
เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย เป็นการติดตามเฝ้าระวังและการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
เพ่ือให้มีระบบติดตามการด าเนินงานและเป็นการกระตุ้นให้การด าเนินต่อเนื่องคือ 
    1. การติดตามเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ระหว่าง อสม. กับ
มารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน โดยการเยี่ยมบ้านตามบทบาทหน้าที่  
    2. การติดตามเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ระหว่างเจ้าหน้าที่ 
สาธารณสุขกับ อสม. ทุกเดือน โดยการประชุมติดตามการด าเนินงาน (ในวันประชุมประจ าเดือน อสม.) 
    ผลการศึกษาขั้นตอนการทดลองรูปแบบตามองค์ประกอบที่ 3 การประชุม
ติดตามการด าเนินงานเฝ้าระวังและการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ระหว่างเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกับ   
อสม. จากการประชุมติดตามในครั้งแรก รายละเอียดการประชุมจะเป็นการพูดคุยถึงความรู้เกี่ยวกับ “คู่มือ 
เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Developmental Surveillance and Promotion Manual; 



 153 

DSPM)” หรือคู่มือ DSPM และแนวทางการส่งเสริมพัฒนาลูกรักเติบโตอย่างมีคุณภาพด้วยกิจกรรม “กิน กอด 
เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน”  การไปด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของ อสม. เนื่องจากหลังการอบรมยังมอง
ภาพการด าเนินงานยังไม่ชัดเจน และท าความเข้าใจวิธีการบันทึกแบบรายงานที่ อสม. ต้องบันทึก  มีการ
รายงานการด าเนินงานและปัญหาอุปสรรคบ้าง แต่จะมีรายละเอียดในการประชุมครั้งที่ 2 จากการ
ด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของ อสม. ในการประชุม อสม. พบว่า ส่วนมากมารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดู
เด็กที่บ้านสนใจ กระตือรือร้นในการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ แต่ก็มีปัญหาอุปสรรคในการท างาน
บ้างสรุปเป็นประเด็นได้ดังนี้  
   1) ผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้านบางคนยังไม่ให้ความส าคัญ ไม่มีเวลาในการท ากิจกรรมตามแนว 
ทางที่ก าหนด ไม่ได้ใช้คู่มือ เวลา อสม. ลงเยี่ยมก็รับปากว่าจะด าเนินการ และบางรายอายุมากไม่สามารถอ่าน
คู่มือ หรือหนังสือนิทานให้เด็กฟังได้ ท าให้ไม่สามารถเฝ้าระวังและกระตุ้นพัฒนาการเด็กตามคู่มือ DSPM ได้ อส
ม. ก็จะเป็นผู้ประเมินและช่วยกระตุ้น และแนะวิธีการแก่ผู้เลี้ยงดูเพ่ือน าไปใช้ปฏิบัติ และให้ใช้วิธีการเล่านิทาน
ให้เด็กฟังแทนการอ่านนิทาน  (ส่วนการอ่านหนังสือนิทานจะมีครูที่โรงเรียนเสริมส่วนนี้) 
    2) การยอมรับพัฒนาการสงสัยล่าช้าของมารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน ช่วง 
แรกที่มีการประเมินพัฒนาการเด็กพบว่า ผู้ปกครองบางรายไม่เชื่อว่าเด็กในปกครองจะไม่ผ่านการประเมิน ไม่
เชื่อว่าบุตรหลานตัวเองท าไม่ได้ เพราะมองว่าเป็นเรื่องง่ายๆ แต่พอ อสม. ได้อธิบายให้ฟังว่าไม่ผ่านไม่ใช่ว่าเด็ก
จะผิดปกติ เพียงแต่เด็กอาจขาดการกระตุ้นในเรื่องนั้น และได้ประเมินพัฒนาการเด็กให้ดูจึงยอมรับ และเห็น
ความส าคัญ เช่น การยืนขาเดียว การเดินต่อส้นเท้า การรับลูกบอล การวาดวงกลม จึงเห็นด้วยและเข้าใจ
ความหมายของการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กมากขึ้น และสะท้อนกลับว่าเรื่องเหล่านี้ไม่เคยทราบมา
ก่อนว่าจะต้องกระตุ้นลูกหลานแบบนี้ แต่ช่วงหลังมารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน รู้สึกตื่นตัวมากและให้
ความส าคัญมาก 
    3) ผู้เลี้ยงดูเด็กบางราย มองว่าการที่เด็กจะเก่งหรือมีพัฒนาการสมวัยเป็นหน้าที่ของ
ครูศูนย์พัฒนาการเด็กเล็ก หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือ อสม. ต้องมาดูแล เช่น เด็กแยกสีไม่ได้เพราะครูไม่
สอน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขไม่เคยลงมาบอกหรือท ากิจกรรมแบบนี้ 
   4) การรับผิดชอบเด็กปฐมวัยที่ดูแลครั้งนี้ อสม. บางคนรับผิดชอบเด็กนอกเขต 
ครัวเรือนที่ตนเองรับผิดชอบ (เนื่องจากเป็นโครงการวิจัยเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่จึงคัดเลือก อสม. ที่เห็นว่ามี
ความสามารถ และอ่าน เขียนได้ดีมาด าเนินงาน) การด าเนินงานอาจไม่สะดวก ต้องไปดูแลเด็กที่ไกลจากบริเวณ
ละแวกบ้านตนเอง และผู้ปกครองจะรู้สึกแปลกที่เดิม อสม. อีกคนเป็นผู้รับผิดชอบ แต่ส่วนมากรู้จักกันเพราะอยู่
ในหมู่บ้านเดียวกัน ไม่มีปัญหาเรื่องการยอมรับการติดตามส่งเสริมพัฒนาการเด็กในความรับผิดชอบ แต่จะมีบาง
รายเวลาผู้ปกครองไม่ตรงกับที่ อสม. ไปเยี่ยมท าให้เด็กบางรายไม่ได้รับการเยี่ยมที่บ้านในช่วงท าการทดลอง 

 

  ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3. การประเมินผลการทดลองใช้รูปแบบการเฝ้าระวังและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่พัฒนาขึ้น และสรุปรูปแบบที่ได้ 
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  3.1 ผลการประเมินผลลัพธ์ก่อนและหลังการทดลองใช้รูปแบบการเฝ้าระวังและ 
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่พัฒนาขึ้น ดังนี้ 
         3.1.1 ลักษณะทั่วไปกลุ่มตัวอย่าง  ผลการศึกษาพบว่า  
       ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 9 คน มีอายุเฉลี่ย 47.89 ปี เป็นเพศหญิงทั้ง 9 
คน มีสถานภาพสมรส 8 คน จบปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 7 คน ต าแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก 4 คน มีระยะเวลา
ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนานมากกว่า 5 ปี 7 คน ช่วงก่อนด าเนินการทดลองเคยผ่านการอบรม
หลักสูตรการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยใช้คู่มือ DSPM 3 คน  
       มารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน ส่วนมากมีอายุน้อยกว่า 30 ปี ร้อยละ 
26.7 มีอายุเฉลี่ย 41.87 ปี มีอายุสูงสุด 79 ปี ต่ าสุด 20 ปี เพศหญิง ร้อยละ 90.8 สถานภาพสมรส ร้อยละ 
84.2 เป็นมารดา ร้อยละ 50.0 รองลงมาเป็นตา ยาย ปู่ ย่า ร้อยละ 40.8 จบชั้นประถมศึกษา ร้อยละ 48.3 
รองลงมาจบระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ร้อยละ 20.8 มีรายได้ต่อ
เดือนของครอบครัวน้อยกว่า 10,000 บาท ร้อยละ 65.8 อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 50.0 เคยเลี้ยงดูเด็ก
อายุต่ ากว่า 5 ปีมาก่อน (ไม่รวมเด็กที่อยู่ในศูนย์แห่งนี้) 1 คน ร้อยละ 32.5 รองลงมาไม่เคยเลี้ยง ร้อยละ 
22.5 ปัจจุบันเลี้ยงเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปีเฉพาะเด็กที่อยู่ในศูนย์แห่งนี้ ร้อยละ 78.3 ก่อนทดลอง อสม. ไม่เคย
เยี่ยมหรือแนะน าเกี่ยวกับการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่เลี้ยงดู ร้อยละ 54.2  
       อสม. ส่วนมากมีอายุอยู่ในช่วง 41–45 ปี ร้อยละ 35.0 มีอายุเฉลี่ย 45.90 ปี 
เพศหญิง ร้อยละ 70.0 สถานภาพสมรส ร้อยละ 95.0 ระดับการศึกษาจบมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ร้อยละ 55.0 ระยะเวลาการเป็น อสม. น้อยกว่า 6 ปี และมากกว่า 10 
ปี เท่าๆ กัน ร้อยละ 35.0  
       เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จ านวน 3 คน มีอายุเฉลี่ย 42.33 ปี เพศหญิง 
สถานภาพสมรส จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจ านวนเท่ากัน  3 คน ปฏิบัติงานมานาน 9 ปี 17 ปี 
และ 22 ปี ระยะเวลารับผิดชอบงานส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 1 เดือน (เนื่องจากผู้รับผิดชอบเดิมย้าย) 1 ปี 4 
เดือน และ 10 ปี ด ารงต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 2 คน และเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 1 คน  
       เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ส่วนมากเพศชาย ร้อยละ 51.7 ก่อน
ทดลองมีอายุ 49–54 เดือน (4 ปี 1 เดือน–4 ปี 6 เดือน) ร้อยละ 24.2 สิ้นสุดการทดลองมีเด็กอายุไม่เกิน 
60 เดือน 109 คน (อายุเกิน 60 เดือน 29 วัน 11 คน) ส่วนมากมีอายุ 49–54 เดือน (4 ปี 1 เดือน–4 ปี 6 
เดือน) ร้อยละ 28.4  
          3.1.2 ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ผลการศึกษา
พบว่า   
       ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จากทั้งหมด 9 คน เข้าร่วมประชุมชี้แจงความรู้แห่งละ 
1 คน ทดสอบความรู้เฉพาะหลังทดลอง มีความรู้ระดับมาก (คะแนนจากการวัด ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 6 คน มี



 155 

ความรู้ระดับปานกลาง (คะแนนจากการวัด ร้อยละ 60–79.9) มี 3 คน มีค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ 14.77 
คะแนน  
       มารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน ก่อนการทดลองส่วนมากมีความรู้
ระดับน้อย ร้อยละ 45.8 รองลงมาระดับปานกลาง ร้อยละ 42.5 หลังประชุมชี้แจงมีความรู้ระดับมาก ร้อย
ละ 43.3 รองลงมาระดับปานกลาง ร้อยละ 36.7 หลังทดลองมีความรู้ระดับปานกลาง ร้อยละ 53.3 
รองลงมาระดับมาก ร้อยละ 30.8 และเมื่อทดสอบความแตกต่างทางสถิติ พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยความรู้
หลังประชุมชี้แจง (�̅� = 13.56 คะแนน) สูงกว่าก่อนทดลอง (�̅� = 11.10 คะแนน) หลังทดลอง (�̅� = 
13.21 คะแนน) สูงกว่าก่อนทดลอง (�̅� = 11.10 คะแนน) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P-value < 0.001)  
       อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ก่อนการทดลองส่วนมากมี
ความรู้ระดับปานกลาง ร้อยละ 55.0 รองลงมาระดับน้อย ร้อยละ 25.0 หลังประชุมชี้แจงมีความรู้ระดับ
ปานกลาง ร้อยละ 55.0 รองลงมาระดับมาก ร้อยละ 45.0 หลังทดลองมีความรู้ระดับมาก ร้อยละ 70.0 
รองลงมาระดับปานกลาง ร้อยละ 30.0 และเมื่อทดสอบความแตกต่างทางสถิติพบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย
ความรู้หลังประชุมชี้แจง (�̅� = 14.10 คะแนน) สูงกว่าก่อนทดลอง (�̅� = 12.60 คะแนน) อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 (P-value < 0.01) และหลังทดลอง (�̅� = 15.70 คะแนน) สูงกว่าก่อนทดลอง (�̅� = 
12.60 คะแนน) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 (P-value < 0.001) 
         3.1.3 การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ผลการศึกษาพบว่า  
       ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จากการศึกษาครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง จ านวน 9 
คน พบว่า ก่อนการทดลองครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เคยผ่านการอบรมหลักสูตรการเฝ้าระวังและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยใช้คู่มือ DSPM 3 คน แต่ยังไม่ได้น าคู่มือมาใช้ในการเฝ้าระวังและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
       ช่วงด าเนินการทดลอง พบว่า ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใช้คู่มือ DSPM ทุกคน ใน
การกระตุ้นเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้ารายบุคคลทุกคน และมีความคิดเห็นต่อคู่มือ DSPM ว่าดี 
โดยให้เหตุผลว่าเป็นคู่มือมีเนื้อหาที่สมบูรณ์ และวิธีการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเป็นวิธีที่เข้าใจง่ายรูปแบบ
เหมาะสมดีมาก  ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมลูกๆ ได้ตามวิธีการที่ก าหนดขึ้น มีประโยชน์ต่อการกระตุ้น 
ประเมินพัฒนาการเด็ก ท าให้ครู ผู้ปกครองมีความรู้ ได้รู้ถึงวิธีการใช้ ท าให้ทราบพัฒนาการเด็กแต่ละช่วง
วัยควรกระตุ้นในหัวข้อไหน น ามาปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ และครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ท่านหนึ่งให้ความเห็นว่าเคยผ่านการอบรมการใช้คู่มือ DSPM มาก่อนแต่ก็ยังไม่ชัดเจน ยังไม่ได้ใช้ให้เห็นผล
มากนัก จนได้ร่วมโครงการนี้จึงมองเห็นช่องทางที่จะพัฒนาเด็กและยึด DSPM เป็นแนวทางต่อไปในการ
พัฒนาเด็กให้สมวัยต่อไป 
       มารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน ก่อนทดลองไม่เคยอบรมหรือได้รับ
การชี้แจงการใช้คู่มือ DSPM ร้อยละ 85.0 เคยได้รับคู่มือ DSPM ร้อยละ 13.3 โดยได้รับจากโรงพยาบาล 
และจากการอบรมที่หน่วยงานสาธารณสุขจัด ไม่เคยใช้คู่มือ ร้อยละ 92.5 ในรายที่เคยใช้ได้ใช้ฝึกทักษะด้าน



 156 

การใช้ภาษาเป็นประจ ามากที่สุด ร้อยละ 55.6 (5 คน ในจ านวนเคยใช้ 9 คน) เคยทราบหรือได้ยินแนว
ทางการส่งเสริมพัฒนาการเด็กโดยการใช้กิจกรรม “กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน” ร้อยละ 58.3 โดย
ทราบหรือได้ยินจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขแนะน า และในหนังสือเล่มสีชมพู (สมุดบันทึกสุขภาพ แม่และ
เด็ก) มีการส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามแนวทางกิจกรรม “กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน” ระดับพอใช้ 
ร้อยละ 68.3 ระดับดี ร้อยยละ 16.7 หลังทดลองใช้คู่มือ DSPM ร้อยละ 85.0 ในผู้ที่เคยใช้เห็นว่าดี ร้อยละ 
97.1 โดยใช้ฝึกทักษะด้านการใช้ภาษาเป็นประจ ามากที่สุด ร้อยละ 68.6 มีการส่งเสริมพัฒนาการเด็กตาม
แนวทางกิจกรรม “กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน” ระดับพอใช้ ร้อยละ 63.3 ระดับดี ร้อยละ 29.2 หลัง
ทดลองการส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามแนวทางกิจกรรม “กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน” (�̅� = 36.47 
คะแนน) ดีกว่าก่อนการทดลอง (�̅� = 34.22 คะแนน) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P-value < 0.001)  
       จากการสนทนากลุ่มมารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน ส่วนมากได้ด าเนิน
กิจกรรมเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการให้บุตรหลานและได้ใช้คู่มือ DSPM และเห็นว่าเป็นคู่มือที่ดีท าให้มี
ความรู้มาก แต่ยังมีบางคนที่มีการใช้บ้าง ด้านกิจกรรมกิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน บางคนมองว่าเป็น
กิจกรรมที่ท าอยู่แล้วในความเป็นแม่ท่ีจะดูแลลูก 
      อสม. ก่อนการทดลองไม่เคยอบรมหรือได้รับการชี้แจงการใช้คู่มือ DSPM และ
ไม่เคยได้รับคู่มือ DSPM ร้อยละ 80.0 ในรายที่ได้รับจะได้รับจากการอบรมที่จัดโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
แต่เป็นลักษณะถ่ายเอกสาร เคยใช้คู่มือ DSPM เพียงร้อยละ 15.0 หลังทดลอง อสม.ใช้ทุกคน และเห็นว่า
เป็นคู่มือที่ดีที่ใช้ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ในการด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ช่วงทดลองใช้รูปแบบ อสม. 
ติดตามเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยการเยี่ยมบ้านเด็กพัฒนาการสมวัยเฉลี่ย 4.14 ครั้ง/
คน  เด็กท่ีพัฒนาการสงสัยล่าช้าเฉลี่ย 4.91 ครั้ง/คน  
       จากการสนทนากลุ่ม อสม. ทุกคนได้ด าเนินกิจกรรมตามบทบาทหน้าที่  ด้าน
การใช้คู่มือ DSPM ได้ใช้ในการให้ค าแนะน าผู้เลี้ยงดูเด็ก ใช้ประเมินเด็ก และฝึกให้เด็กปฏิบัติเพ่ือส่งเสริม
พัฒนาการ  และเห็นว่าเป็นคู่มือที่ดีมาก เป็นครูให้กับ อสม. ในการด าเนินงาน เนื่องจากเป็นความรู้ที่ อสม. 
ไม่เคยทราบมาก่อน ท าให้พ่อแม่เด็กมีความตื่นตัว อสม. ก็ตื่นตัวเรื่องนี้เช่นกัน แต่ก็ยังมีผู้ปกครองบางคนไม่
สนใจจะเป็นผู้สูงอายุที่บางคนไม่ได้ใช้หรือท าหายและบางคนเห็นว่ากิจกรรมกิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดู
ฟัน เป็นกิจกรรมที่ท าอยู่แล้วเช่นเดียวกับมารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็ก 
       เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ด้านการคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
ตามช่วงอายุเป้าหมาย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผลการตรวจประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ก่อนการทดลอง
กลุ่มเป้าหมายอายุ 30 เดือน และ 42 เดือน มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า 7 คนจากทั้งหมด 8 คน (คิดเทียบเป็น
สัดส่วนเด็กปฐมวัยกลุ่มเป้าหมาย 10 คน : เด็กมีพัฒนาการสงสัยล่าช้า = 10 : 8.8 ) หลังการทดลองเดือน
ที่ 1 กลุ่มเป้าหมายมีพัฒนาการสงสัยล่าช้า 2 คนจากทั้งหมด 5 คน (คิดเทียบเป็นสัดส่วนเด็กปฐมวัย
กลุ่มเป้าหมาย 10 คน : เด็กมีพัฒนาการสงสัยล่าช้า = 10 : 4)  หลังการทดลองเดือนที่ 2  กลุ่มเป้าหมายมี
พัฒนาการสงสัยล่าช้า 3 คนจากทั้งหมด 7 คน (คิดเทียบเป็นสัดส่วนเด็กปฐมวัยกลุ่มเป้าหมาย 10 คน : 
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เด็กมีพัฒนาการสงสัยล่าช้า = 10 : 4.2)  หลังการทดลองเดือนที่ 3 กลุ่มเป้าหมายมีพัฒนาการสงสัยล่าช้า 
2 คนจากทั้งหมด 6 คน (คิดเทียบเป็นสัดส่วนเด็กปฐมวัยกลุ่มเป้าหมาย 10 คน : เด็กมีพัฒนาการสงสัย
ล่าช้า = 10  : 3.3)  
              ผลการประเมินพัฒนาการหลังกระตุ้นพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่สงสัยพัฒนาการ
ล่าช้า 1 เดือน พบว่า ส่วนมากมีพัฒนาการดีขึ้นมาสมวัย มีเพียง 2 รายในทั้งหมด 20 รายที่มีพัฒนาการ
ล่าช้า และได้ส่งต่อโรงพยาบาลชุมชน  
         3.1.4 พัฒนาการของเด็กปฐมวัย พบว่า ผลการตรวจประเมินก่อนการทดลองมี
พัฒนาการสงสัยล่าช้า ร้อยละ 60.8 พัฒนาการสมวัย ร้อยละ 39.2 ในรายพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการ
กระตุ้นเดือนที่ 1 ในข้อที่สงสัยล่าช้า พัฒนาการสมวัยเพ่ิมเป็น ร้อยละ 85.0 และในเดือนที่ 2 พัฒนาการ
สมวัยเพ่ิมเป็น ร้อยละ 96.7  ก่อนการทดลองมีพัฒนาการเกินช่วงวัยหนึ่งระดับ ร้อยละ 6.7 มีพัฒนาการเกิน
ช่วงวัยสองระดับ ร้อยละ 0.8 หลังด าเนินการมีพัฒนาการเกินช่วงวัยหนึ่งระดับ ร้อยละ 32.1 มีพัฒนาการเกิน
ช่วงวัยสองระดับ ร้อยละ 7.3  มีพัฒนาการรายด้านผ่านการประเมินก่อนการทดลองผ่านน้อยที่สุดคือด้าน
กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา ผ่านร้อยละ 62.5 รองลงมาคือด้านการเคลื่อนไหว และด้านการช่วยเหลือ
ตนเอง ผ่านร้อยละ 76.7 เท่าๆ กัน หลังการทดลองผ่านน้อยที่สุดคือด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา 
ผ่านร้อยละ 83.5 รองลงมาคือด้านการเคลื่อนไหว ผ่านร้อยละ 90.8 และด้านการใช้ภาษา ผ่านร้อยละ 
91.7 ส าหรับเด็กที่สงสัยพัฒนาการล่าช้า หลังกระตุ้นพัฒนาการด้านที่สงสัยล่าช้า 1 เดือน และ 2 เดือน ที่
ยังประเมินไม่ผ่านแต่มีอายุเกินช่วงวัยนั้น ถือว่ามีพัฒนาการล่าช้าได้ส่งพบแพทย์ที่โรงพยาบาล 4 คน คิด
เป็นร้อยละ 3.3 และจากการสนทนากลุ่มมารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็ก เห็นว่าบุตรหลานตนเองมี
พัฒนาการดีขึ้น รวมทั้ง อสม. ก็เห็นว่าเด็กมีพัฒนาการดีขึ้น 
         3.1.5 ความพึงพอใจต่อรูปแบบการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบ
บูรณาการ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่พัฒนาขึ้น พบว่า ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อสม. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข มี
ความพึงพอใจระดับมากทุกคน  ส่วนมารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน มีความพึงพอใจระดับมาก 
ร้อยละ 87.5  
          3.1.6 ความคิดเห็น สิ่งที่ควรปรับปรุง และข้อเสนอแนะต่อรูปแบบการเฝ้าระวังและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่พัฒนาขึ้น พบว่า   
       3.1.6.1 ด้านความคิดเห็น กลุ่มตัวอย่างทุกกลุ่มร้อยละ 100 เห็นด้วยกับแนว
ทางการด าเนินงานที่พัฒนา โดยให้เหตุผลว่า 
      ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จากแบบสอบถามให้เหตุผลว่าการมีโครงการนี้พร้อม
ทั้งคู่มือดีมาก ท าให้เด็กท่ีมีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการให้เด็กมีพัฒนาการสมวัย ท าให้ครูได้
มีความรู้ในการส่งเสริมพัฒนาเด็กดีขึ้น ท าให้ทราบพัฒนาการของเด็กแต่ละคนท าให้สามารถส่งเสริม
พัฒนาการได้ถูกต้อง เหมาะสม ครูจะได้คอยกระตุ้นเด็กในแต่ละช่วงวัยว่าเด็กท าได้มากน้อยแค่ไหน ครูได้
ใช้คู่มือในการประเมินพัฒนาการเด็กๆ ในแต่ละช่วงวัยและอายุท าให้มีความเข้าใจเพ่ิมข้ึน 
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       มารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน จากแบบสอบถามให้เหตุผลว่าท าให้
ผู้ปกครองมีความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก เข้าถึงปัญหาเด็ก เข้าใจเด็กมากขึ้น ทราบถึงพัฒนาการของลูก 
ทราบวิธีการส่งเสริมพัฒนาการ การด าเนินโครงการเป็นสิ่งที่ดีช่วยส่งเสริมพัฒนาการลูกหลาน ผู้ปกครอง
สามารถและเข้าใจการอบรมเลี้ยงดูลูกได้ดี ดูแลเด็กอย่างมีแบบแผนและช่วยวิเคราะห์พัฒนาการของเด็ ก 
ส่งเสริมให้ผู้เลี้ยงดูรู้การส่งเสริมพัฒนาการเด็กเพ่ิมขึ้น เด็กมีพัฒนาการดีขึ้น ท าให้เด็กกล้าขึ้น อยากลอง
อยากท า โครงการนี้ดีส าหรับเด็กปฐมวัยมากๆ เลยและยังช่วยให้พ่อแม่และทุกคนในครอบครัวมีความรัก 
ความผูกพันธ์กันมากขึ้น ลูกและแม่มีความสุขร่วมกัน เป็นการส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้มีพัฒนาการที่สมวัย
และเป็นการกระตุ้นให้ผู้ปกครองและครูพี่เลี้ยงมีบทบาทในการพัฒนาและส่งเสริมเด็กมากขึ้น เป็นโครงการ
ที่ดีต่อเด็กเพ่ือพัฒนาเด็กให้เด็กได้เป็นคนที่ช่วยเหลือตนเองในสังคม หากมีการเฝ้าระวังและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กจะท าให้เด็กมีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัย หากเด็กมีความล่าช้าทางด้านพัฒนาการ
สามารถแก้ได้ทันเวลา  
       จากการสนทนากลุ่มมารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน ได้แสดงความ
คิดเห็นที่เห็นด้วยว่าเป็นโครงการที่ดีทั้งต่อตัวเด็กปฐมวัย และผู้เลี้ยงดูในการดูแลเด็กเช่นกัน 
       อสม. จากแบบสอบถามให้เหตุผลว่าท าให้รู้ว่าเด็กสมวัยหรือไม่ ท าให้เด็กได้รับ
การกระตุ้นและพัฒนา ได้เรียนได้รู้พัฒนาการและการกระตุ้นเด็กและผู้ปกครองก็จะได้รู้วิธี ท าให้พ่อ แม่
เด็กมีความเข้าใจ สนใจในการพัฒนาบุตรหลาน จะได้รู้ว่าเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีรับผิดชอบมีพัฒนาการ
ในระดับใด มีประโยชน์ต่อเด็กจะได้มีพัฒนาการที่สมวัยถ้าเด็กไม่สมวัยจะได้กระตุ้นถูกวิธี ท าให้ผู้ปกครอง 
ครูพ่ีเลี้ยงเด็กใกล้ชิดกันมากขึ้นมีอะไรจะได้ปรึกษาหารือกัน เด็กได้รับการกระตุ้นพัฒนาการเร็วขึ้น 
ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็กเข้าใจ และ อสม. ได้ความรู้ความเข้าใจมากขึ้น เป็นวิธีพัฒนาการให้เด็กเล็กได้พัฒนา
สมอง รู้วิธีการต่างๆ ในการพัฒนาเด็กแต่ละวัย 
    จากการสนทนากลุ่ม อสม. ได้แสดงความคิดเห็นที่เห็นด้วย ท าให้ อสม. เข้าใจ
การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กเพ่ิมข้ึน และท าให้ผู้เลี้ยงดูเด็กหันมาสนใจการเลี้ยงดูเด็กเพ่ิมข้ึน  
    เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ให้เหตุผลว่าเป็นโครงการที่ดี ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ 
ครูพ่ีเลี้ยง และ อสม. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ท าความเข้าใจในการใช้คู่มือ DSPM และการกระตุ้นมากขึ้น 
การด าเนินงานจะได้เป็นแนวทางและสร้างการมีส่วนร่วมในการส่งเสริม กระตุ้นพัฒนาการให้กับเด็กๆ ทั้ง
ผู้ปกครอง ครูพี่เลี้ยง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ได้เฝ้าระวังไปด้วยกัน และเห็นว่าการมีความร่วมมือกันเป็นการ
ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการได้ดีมากๆ และเห็นว่าเป็นการกระตุ้นให้ครูพ่ีเลี้ยง ผู้ปกครองตระหนัก เห็นถึง
ความส าคัญเกี่ยวกับการเฝ้าระวังพัฒนาการเด็กให้เติบโตสมวัย อสม. มีความรู้ และใกล้ชิดเด็กในกลุ่มที่ตน
รับผิดชอบ ได้กระตุ้นและเฝ้าระวังพัฒนาการ  
        นอกจากนี้ จากการสนทนากลุ่มมารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน และ อสม. 
ได้ให้ข้อคิดเห็นว่าผู้มีส่วนส าคัญในการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคือ 
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ผู้ปกครองหรือผู้เลี้ยงดูเด็กมีความส าคัญเป็นอันดับแรก รองลงมาเป็นครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อสม. จะเป็น
คนไปช่วยเสริม 
      3.1.6.2 ด้านสิ่งที่ควรปรับปรุง  
      ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เห็นว่าควรปรับปรุงเรื่องการเข้าใจและเข้าถึงเด็กและ
สิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็ก ที่มีพฤติกรรมสะท้อนกลับมาหาตัวเด็ก เรื่องปัญหาด้านครอบครัวที่มีผลต่อเด็กท า
ให้มีพัฒนาการไม่เหมาะสมกับวัย   
       มารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน ส่วนมากเห็นว่าไม่มีเรื่องที่ควร
ปรับปรุง และเห็นว่าดีแล้ว ไม่เคยมีมาก่อน อยากให้มีครั้งต่อไป ให้ท าแบบนี้ไปเรื่อยๆ ต่อเนื่องตลอดไป ใน
รายที่มีข้อเสนอแนะเห็นว่าสิ่งที่ควรปรับปรุงคือเรื่องการสื่อสารและอธิบายความส าคัญ ต่อผู้ปกครอง 
เนื่องจากผู้ปกครองส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุ เช่นคุณตา คุณยายที่แก่และอ่านหนังสือไม่ได้  นอกกนั้นอยาก
ให้มีพัฒนาการด้านการเรียนรู้แก่เด็กเพ่ิมเติมมากขึ้น ให้เด็กเรียนรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ของตนและอ่ืนๆ ปรับ
เรื่องการเขียน การอ่านพยัญชนะไทย ความพร้อมในการอ่านพยัญชนะไทย เตรียมพร้อมเข้าโรงเรียน
อนุบาลต่อไป อยากให้โรงเรียนสอนเด็กก่อนออกโรงเรียนให้อ่านออกเขียนได้และเข้าใจในหนังสือ ให้ฝึกหัด
อ่านให้มากขึ้นระวังเรื่องความปลอดภัยของเด็ก ระวังการหกล้ม บาดเจ็บของเด็ก และเรื่องอาหารเสริมใน
เด็กท่ีขาดสารด้านร่างกายที่น้ าหนักความสูงไม่ได้เกณฑ์ คุณภาพอาหารที่เด็กได้รับในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
       อสม. เห็นว่าควรให้ความรู้ อสม. เพิ่มมากขึ้น ควรจัดอบรมผู้ปกครองให้เข้าใจ
เด็กแต่ละช่วงอายุและปฏิบัติต่อบุตรหลานเพ่ิมขึ้น อบรมให้ความรู้ผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครองให้มากกว่าเดิม
ในการประเมินเด็กในแต่ละด้าน 
       เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เห็นว่าควรมีการปรับปรุงในเรื่องมีงบประมาณ อุปกรณ์
ในการตรวจพัฒนาการเด็ก และคู่มือสนับสนุนให้เพียงพอต่อการต่อยอดให้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. 
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ่ืนๆ และอยากให้เพิ่มระยะเวลาด าเนินงานในพื้นที่ 
      3.1.6.3 ด้านข้อเสนอแนะ ส่วนมากให้ข้อเสนอแนะว่าเป็นโครงการที่ดีมาก
อยากให้มีการด าเนินงานต่อเนื่อง และขยายไปพ้ืนที่อ่ืน ดังข้อความข้อเสนอแนะ  
      ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีข้อเสนอแนะว่าอยากให้ทางเจ้าหน้าที่มาเยี่ยมและมี
โครงการต่อเนื่องกันไปทุกปี และการมีข้อเสนอแนะที่ดีๆ แบบนี้ คือสัญญาณที่จะร่วมกันพัฒนาเด็กไทยใน
ชนบทให้มีการดูแลเอาใจใส่ทุกภาคส่วนร่วมกัน อยากให้มีระยะเวลาโครงการยืดออกไปอีกจะได้เห็น
พัฒนาการเด็กแต่ละคนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และควรได้รับการพัฒนาและด าเนินการเฝ้าระวังและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัยทุกปีการศึกษา และถ้าเราเริ่มโครงการตั้งแต่เริ่มต้นเปิดภาคเรียนจะดีมากเล ย 
ขอบพระคุณอย่างสูงที่มีโครงการนี้ขึ้นมาและสามารถแนะน าให้กับผู้ปกครองเข้าใจยิ่งขึ้น จึงอยากให้
ติดตามด้านผู้ปกครองต่อไปเรื่อยๆ โครงการนี้ได้ร่วมมือทุกภาคส่วนเป็นสิ่งที่ดีแล้ว ส าหรับอุปกรณ์ 
เครื่องมือควรให้มีครบทุกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการจัดการเรียนการสอนจัดกิจกรรมทั่วถึงทุกศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ให้เป็นแนวทางเดียวกันเพ่ือเด็กๆ ของไทยจะได้พัฒนาการสมวัยในทุกๆ ด้านต่อไป ควรมีโครงการใน
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกศูนย์ ภายในจังหวัดยโสธร เพราะจะท าให้เด็กได้รับประโยชน์มาก และท าให้ทุกภาค
ส่วนในจังหวัดยโสธรมีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
       มารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน มีข้อเสนอแนะว่าอยากให้มีนโยบาย
ต่อเนื่องทุกปี อยากให้มีการอบรมการประเมินแบบนี้ขึ้นทุกๆ ปี จะได้รู้จักพัฒนาการของเด็กทุกๆ ปี อยาก
ให้มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเพ่ือกระตุ้นความเข้าใจของผู้ปกครองและให้มีการ
ปฏิบัติจริงกับเด็กอย่างต่อเนื่อง อยากให้มีการพัฒนาเรื่องอาหารกลางวัน อยากให้มีมุมนิทานส าหรับเด็กที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
         จากการสนทนากลุ่มมารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน มีข้อเสนอแนะว่า
ต้องการให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พัฒนาเกี่ยวกับการเขียน การอ่านหนังสือ และเปรียบเทียบกับโรงเรียนใน
เมือง อยากให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพัฒนาเด็กจะได้เรียนใกล้บ้าน 
       อสม. มีข้อเสนอแนะว่าการด าเนินงานโครงการนี้ดีมาก ควรมีการด าเนินการ
อย่างต่อเนื่องและทุกรุ่นต่อๆ ไป อยากให้เจ้าหน้าที่ออกมาติดตามการประเมินพัฒนาการของเด็ก การ
ปฏิบัติงานของ อสม. ทุกเดือน  เห็นด้วยกับโครงการแบบนี้อยากให้ท าต่อไป อยากให้ท าแบบนี้ตลอดไปให้ 
อสม. รับผิดชอบในเขตท่ีตัวเองรับผิดชอบทุกคน 
      จากการสนทนากลุ่ม อสม. มีข้อเสนอแนะต่อการด าเนินโครงการครั้ งนี้ และ
การขยายผลไปเป็นงานปกติของ อสม. ว่าเป็นโครงการที่ดีที่จะขยายผล และสามารถขยายผลให้เป็นงาน
ปกติของ อสม. ในการดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปีได้ แต่ต้องมีการแนะน า
ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และอาจต้องมีการช่วยเหลือกันใน อสม. ที่มีอายุมากๆ ที่ไม่คล่องในการอ่าน และ
ท าความเข้าใจ 
       เจ้าหน้าที่สาธารณสุข มีข้อเสนอแนะว่าให้มีการติดตามงานและอบรม
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือการพัฒนาความรู้และด าเนินการต่อเนื่อง และ
ต้องการให้มีความต่อเนื่องในการด าเนินงาน และขยายต่อสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อ่ืนๆ นอกจากนี้ยังมี
ข้อเสนอแนะว่าการด าเนินงานเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กทุกภาคส่วนควรให้การสนับสนุน หรือ
ร่วมด้วยช่วยกันไม่โยนให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 
  3.2 ผลสรุปรูปแบบการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ใน 
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดยโสธร  
                จากการศึกษาผลลัพธ์การพัฒนาพบว่า การทดลองใช้รูปแบบการเฝ้าระวังและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท าให้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเฝ้าระวังละส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย มีการด าเนินกิจกรรมเฝ้าระวังและ
ส่งเสริมพัฒนาการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และมารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กท่ีบ้าน อสม. มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเฝ้าระวังละส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย มีการด าเนินกิจกรรมเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ิมขึ้น เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการกระตุ้นส่งเสริมพัฒนาการและมี
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พัฒนาการสมวัย พัฒนาการเกินช่วงวัยเพ่ิมขึ้น ผู้ใช้รูปแบบตามแนวทางการพัฒนาคือครูศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อสม. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีความพึงพอใจการด าเนินงานระดับมากทุกคน มารดาหรือบิดาหรือผู้
เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน ส่วนมากมีความพึงพอใจการด าเนินงานระดับมาก ทุกคนเห็นด้วยกับโครงการ และมี
ข้อเสนอแนะให้ด าเนินงานเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยเช่นนี้ต่อเนื่อง ด าเนินงานเป็นประจ า
ทุกปี ช่วงต้นเทอมหรือเปิดภาคเรียน ผู้วิจัยจึงน าข้อเสนอแนะดังกล่าวน ามาปรับปรุงรูปแบบที่พัฒนาใน
องค์ประกอบที่ 1 การจัดระบบการด าเนินงานร่วม ในกิจกรรมการประสานการท างานร่วมของครูศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก โดยการจัดประชุมชี้แจงการด าเนินงานทุกปีการศึกษา ช่วงเปิดเรียนต้นปี ในภาคเรียนที่ 1 
หรือช่วงรับเด็กรุ่นใหม่เข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และตรวจประเมินพัฒนาการเด็กประจ าปี จากนั้นเข้าสู่ระบบ
การด าเนินงานการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวันแบบบูรณาการ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จังหวัดยโสธร ตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น 
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยการพัฒนาการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จังหวัดยโสธร ครั้งนี้ มีประเด็นอภิปรายผล ดังนี้ 
  การศึกษาสถานการณ์การด าเนินงานและสภาพปัญหาการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย พบว่า เด็กปฐมวัยรวมถึงเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้รับการเลี้ยงดูแบบทั่วๆ ไป ไม่ได้รับ
การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการอย่างมีคุณภาพและครอบคลุมทุกคน จะมีเฉพาะกลุ่มเป้าหมายอายุ 9 
เดือน 18 เดือน 30 เดือนและ 42 เดือน ที่ได้รับการคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
แต่ก็ยังด าเนินการได้เพียงร้อยละ 71.8 มารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน และ อสม. ส่วนมากขาด
ความรู้ ความเข้าใจ ไม่ทราบรายละเอียดกิจกรรมการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก รวมทั้งกิจกรรม
ตามคู่มือ DSPM ไมท่ราบถึงแนวทางการส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้วยกิจกรรม กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดู
ฟัน ทั้งที่ความรู้เรื่องนี้ถูกบรรจุในสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก ที่มารดาเด็กจะได้รับทุกคนเมื่อไปฝาก
ครรภ์ และใช้ติดตามดูแลสุขภาพแม่ และเด็กหลังคลอด นอกจากนี้ยังมีในคู่มือโรงเรียน พ่อ แม่ เพ่ือลูกรัก 
“สุขภาพดี สมองดี สุขภาพดี มีความสุข” ใช้ด าเนินการให้ความรู้ ฝึกทักษะพ่อ แม่ หรือผู้เลี้ยงดูที่มารับ
บริการ ณ สถานบริการทุกระดับ (ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข,   2559) ซึ่งผล
การศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าเด็กปฐมวัย ยังไม่ได้รับการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการที่มีคุณภาพ ทั้งนี้
อาจเนื่องจากหน่วยบริการสาธารณสุข ยังขาดบุคลากรทั้งในด้านจ านวน และความรู้ที่เพียงพอในการให้บริการ 
ดังผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า เจ้าหน้าทีส่าธารณสุขมีการโยกย้าย เปลี่ยนงาน ท าให้ผู้รับงานใหม่ยังไม่ผ่านการ
อบรมการใช้คู่มือ DSPM และบางแห่งผ่านการอบรมเพียง 1 คน หากมีภารกิจอ่ืน เช่น ประชุม อบรม งาน
การตรวจประเมินพัฒนาการก็ต้องหยุดชะงัก และนอกจากนี้อาจเนื่องจากยังไม่มีระบบการด าเนินงานร่วมกัน
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งการให้ความรู้ ความเข้าใจที่สามารถน าไปสู่การปฏิบัติแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การเลี้ยงดูและดูแลเด็ก ซึ่งอาจส่งผลท าให้เด็กขาดโอกาสในการได้รับการกระตุ้นพัฒนาการที่จะท าให้เด็กมี
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พัฒนาการที่สมวัย มีความฉลาดทั้งด้านสติปัญญา ( IQ) ด้านอารมณ์ (EQ) เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ดัง
ค ากล่าวของวัลลภ ไทยเหนือ (อ้างใน สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 
2560)  ว่าการดูแลเด็กแรกเกิด-5 ปี นับเป็นยุคทองของการพัฒนาการเรียนรู้ เพราะเป็นช่วงเวลาส าคัญที่สมอง
มีการพัฒนาสูงสุดที่จะส่งผลต่อสติปัญญา บุคลิกภาพ และความฉลาดทางอารมณ์ และจากการส ารวจ
สถานการณ์ระดับสติปัญญา (IQ) ในเด็กไทย (ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร, 
2561)  โดยส ารวจเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2559 พบว่าเด็กนักเรียนจังหวัดยโสธร 
มีระดับ IQ เฉลี่ย 91.93 ซ่ึงต่ ากวา่มาตรฐาน  
 ผลการสังเคราะห์เพ่ือสร้างรูปแบบการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้รูปแบบประกอบด้วยองค์ประกอบ  3 ส่วน คือ องค์ประกอบที่ 1 การจัดระบบการ
ด าเนินงานร่วม องค์ประกอบที่ 2 การผสมผสานการด าเนินงานเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ  และ
องค์ประกอบที่ 3 การด าเนินงานต่อเนื่องด้วยระบบติดตามเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ซึ่ง
องค์ประกอบของรูปแบบเป็นการสร้างกระบวนการจัดกิจกรรมให้ผู้มีบทบาทหน้าที่ในการเฝ้าระวังและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัยได้มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นความส าคัญและตระหนักถึงความจ าเป็น  มีการก าหนด
บทบาทหน้าที่แต่ละบุคคลเพ่ือให้รับรู้บทบาทและด าเนินกิจกรรมตามบทบาทหน้าที่ในการเฝ้าระวังและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ใช้ระบบก าหนดช่วงเวลาด าเนินงานทุกปีในช่วงเปิดเรียนต้นปีการศึกษาหรือช่วง
รับเด็กรุ่นใหม่เข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือเป็นช่องทางหรือวิธีเชื่อมการด าเนินงานร่วมกัน และเป็นระบบที่ต้อง
ท าต่อเนื่องด้วยการเยี่ยมติดตามให้ค าแนะน ามารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กท่ีบ้านโดย อสม. และประชุม
ติดตามการด าเนินงานระหว่าง อสม. กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข มีระบบคืนข้อมูลผู้เกี่ยวข้องเพ่ือเชื่อมต่อการ
ด าเนินงาน โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันคือเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกคน ได้รับการเฝ้าระวังและส่งเสริม
พัฒนาการที่มีคุณภาพ และมีพัฒนาการสมวัย ซึ่งการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่ส่งเสริมให้
ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติ เป็นการปฏิบัติกิจกรรมเฉพาะด้าน จ าเป็นที่ผู้ปฏิบัติจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนั้นๆ 
ดังผลการศึกษาจากการสนทนากลุ่มมารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้านและ อสม. ในครั้งนี้ พบว่า ไม่เคย
รับรู้ถึงรายละเอียดว่าจะต้องส่งเสริมพัฒนาการบุตรหลานหรือเด็กตามแนวทางการเฝ้าระวังและส่งเสริม
พัฒนาการเช่นนี้มาก่อน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพควรมี
การให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้เลี้ยงดู ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลเด็กปฐมวัย และการด าเนินงานที่ต้องการให้
เกิดความร่วมมือจากหลายบุคคลหรือหลายหน่วยงานจ าเป็นจะต้องออกแบบระบบรองรับการท างานร่วมกัน  
 ผลของการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้วยรูปแบบการเฝ้าระวัง
และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ พบว่า ภายหลังการทดลองใช้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ส่วนมากมีความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยระดับมาก กระตุ้นพัฒนาการเด็กที่
สงสัยพัฒนาการล่าช้าด้วยคู่มือ DSPM ทุกราย มารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้านมีการใช้คู่มือ DSPM 
เพ่ิมขึ้น มีคะแนนความรู้และคะแนนส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามแนวทางกิจกรรม “กิน กอด เล่น เล่า นอน 
เฝ้าดูฟัน” มากกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P-value < 0.001) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
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ของ ศิริกัญญา ฤทธิ์แปลก (2559)  ที่พบว่าการส่งเสริมพัฒนาการเด็กโดยครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วม 
ส่งผลให้ครอบครัวมีระดับความรู้ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กในระดับสูง มีการปฏิบัติในระดับดี 
นอกจากนี้การศึกษาครั้งนี้ยังพบว่าความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของ อสม. 
ก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนน 12.60 คะแนน หลังประชุมชี้แจง 14.10 คะแนน และหลังทดลอง 15.70 
คะแนน และมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งจะเห็นได้ว่า อสม. มีความรู้เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้
อาจเนื่องจาก อสม. ต้องมีการใช้ความรู้ ความเข้าใจในการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กเพ่ือให้ค าแนะน า
แก่ผู้เลี้ยงดูเด็ก และกระตุ้นส่งเสริมพัฒนาการตามบทบาทหน้าที่ ดังค ากล่าวของ อสม. ว่า “.....ผมก็พ่ึงมา
เข้าใจการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเมื่อมาร่วมท าโครงการนี้ ช่วงแรกผมก็ยัง งง  งง มาเข้าใจหลังได้ลงไปท า  
......” 
   การทดลองใช้รูปแบบได้ท าให้เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีพัฒนาการสมวัย มีพัฒนาการเกินช่วง
วัยหนึ่งระดับ และเกินช่วงวัยสองระดับดีกว่าก่อนการทดลองและยังพบว่าเด็กปฐมวัยกลุ่มท่ีมีพัฒนาการสงสัย
ล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการเดือนท่ี 1 และเดือนท่ี 2 ในข้อท่ีสงสัยล่าช้าพบว่า มีพัฒนาการสมวัยเพิ่มเป็น
ร้อยละ 85.0  และ  ร้อยละ 96.7 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของสมจิต แซ่ลิ้ม (2556) ท่ีพบว่าการจัดกิจกรรม
เพิ่มทักษะให้กับผู้เลี้ยงดูเด็กท าให้เด็กท่ีมีพัฒนาการล่าช้ามีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการตามปกติได้ถึงร้อยละ 
97.5 แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาครั้งนี้ในด้านเด็กปฐมวัยกลุ่มท่ีมีพัฒนาการสงสัยล่าช้าพบในอัตราท่ีสูง ถึงร้อยละ 
60.8 และหลังได้รับการกระตุ้นเดือนท่ี 1 ในข้อที่สงสัยล่าช้าพบว่า มีพัฒนาการสมวัยเพิ่มเป็น ร้อยละ 85.0 ซึ่ง
จะไม่สอดคล้องกับการศึกษาของวัฒนา สว่างศรี (5 มกราคม 2561) ท่ีพบเด็กกลุ่มเป้าหมาย 4 ช่วงวัยคือ อายุ 
9, 18, 30 และ 42 เดือน มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าร้อยละ 35.77 และได้รับการติดตามกระตุ้นพัฒนาการ 1 
เดือนมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ 94.62 ท้ังนี้อาจเนื่องจากการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาในเด็กปฐมวัยท่ีอยู่ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกราย จะมีเด็กจ านวนหนึ่งท่ีมีอายุอยู่ช่วงต้น และช่วงกลางของช่วงวัยตามคู่มือ DSPM ท่ี
ใช้ประเมิน ท าให้พบเด็กมีพัฒนาการสงสัยล่าช้าท่ีสูงกว่า และหลังกระตุ้นพัฒนาการ 1 เดือนเด็กมีพัฒนาการ
สมวัยท่ีน้อยกว่า ท้ังนี้บางรายหลังกระตุ้นในเดือนท่ี 1  ไม่ผ่านยังสามารถกระตุ้นส่งเสริมพัฒนาการต่อได้
เนื่องจากอายุยังอยู่ในช่วงวัยนั้น ซึ่งเป็นไปตามการศึกษาของสุมาลัย ค าอาจ (2559) ท่ีพบว่าเด็กท่ีไม่สมวัย
ส่วนมากจะมีอายุอยู่ในระยะต้นและระยะกลางของช่วงอายุท่ีท าการประเมินด้วยคู่มือ DSPM ร้อยละ 80 และอยู่
ในช่วงปลายร้อยละ 20 และยังพบว่าช่วงอายุท่ีไม่สมวัยมากท่ีสุดคือช่วง 49–54 เดือน ซึ่งการวิจัยครั้งนี้เด็ก
กลุ่มตัวอย่างส่วนมากจะอยู่ในช่วงอายุ 49–54 เดือนในช่วงก่อนการทดลองร้อยละ 24.2 และหลังการทดลอง
ร้อยละ 28.4 ดังนั้นการพบพัฒนาการสงสัยล่าช้ามากหรือน้อย อาจขึ้นกับปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องในแต่ละพื้นท่ี 
นอกจากนี้การศึกษาครั้งนี้ พบว่าเด็กพัฒนาการล่าช้าหลังกระตุ้นพัฒนาการ 1 เดือน และ 2 เดือน ส่งพบ
แพทย์มีจ านวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.3 เป็นเด็กในกลุ่มคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการอายุ 42 เดือน 2 คน 
เป็นเด็กกลุ่มเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ 2 คน (อายุมากกว่ากลุ่มเป้าหมาย) ซึ่งพบใกล้เคียงกับการศึกษา
ของวัฒนา สว่างศรี (5 มกราคม 2561) ท่ีมีการส่งต่อเพื่อพบแพทย์ร้อยละ 3.41 ส าหรับพัฒนาการด้านท่ีไม่
ผ่านท้ังก่อนและหลังการทดลองมากท่ีสุดคือ ด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา จะสอดคล้องกับการศึกษา
ของสุมาลัย  ค าอาจ (2559) ท่ีท าการศึกษาพัฒนาการเด็กทุกช่วงวัยเช่นกัน แต่จะขัดแย้งกับการศึกษาของ
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เยาวรัตน์ รัตน์นันต์ (22 กันยายน 2560)  ที่พบพัฒนาการสงสัยล่าช้าด้านภาษามากที่สุด  และการศึกษา
ของสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (2560) ที่พบเด็กกลุ่มเป้าหมาย 4 
ช่วงวัย มีความล่าช้าอันดับ 1 คือพัฒนาการด้านการเข้าใจทางด้านภาษา (Receptive Language) พบมาก
ในกลุ่มเด็กช่วง 18 เดือน และ 30 เดือน อันดับ 2 คือ พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา (Fine 
Motor) พบมากในช่วงอายุ 42 เดือน จะเป็นช่วงวัยที่เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในการศึกษครั้งนี้ยัง
พบว่า เด็กปฐมวัยกลุ่มเป้าหมายอายุ 30 เดือน และ 42 เดือน เมื่อเข้าสู่ระบบคัดกรองโดยเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขพบว่า มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าน้อยกว่าก่อนการทดลอง จากอัตราที่พบคิดเทียบเป็นสัดส่วนเด็ก
ปฐมวัยกลุ่มเป้าหมาย 10 คน : เด็กมีพัฒนาการสงสัยล่าช้า ก่อนการทดลองพบในสัดส่วน 10 : 8.8 หลัง
การทดลองเดือนที่ 1 เดือนที่ 2 และเดือนที่ 3 พบในสัดส่วน 10 : 4.0, 10 : 4.2 และ 10 : 3.3 ซึ่งเป็นการ
แสดงให้เห็นว่าหากเด็กปฐมวัยได้รับการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการอย่างต่อเนื่องตามรูปแบบ เด็กจะมี
พัฒนาการสงสัยล่าช้าลดลง 
  นอกจากนี้การใช้รูปแบบการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ในศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็ก ได้ท าให้ผู้ใช้รูปแบบคือครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อสม. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีความพึง
พอใจระดับมากทุกคน มารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน พึงพอใจระดับมาก ร้อยละ 87.5  และทุกคน
เห็นด้วยกับการด าเนินงานตามรูปแบบ และยังมีข้อเสนอแนะว่าเป็นโครงการที่ดีมากอยากให้มีการด าเนินงาน
ต่อเนื่องไปเรื่อยๆ ทุกปี และขยายไปสู่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ่ืนๆ  ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่ารูปแบบการเฝ้า
ระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดยโสธร ครั้งนี้ นอกจาก
จะท าให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ิมขึ้น มีพัฒนาการ
สมวัยเพ่ิมขึ้น และสามารถค้นหาเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าส่งพบแพทย์แล้ว ผู้ใช้รูปแบบยังชื่นชอบและต้องการให้
มีการด าเนินงานต่อเนื่อง และขยายผลสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ่ืน  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ในเชิงนโยบาย ในการปฏิบัติ และในการวิจัยครั้งต่อไป มีดังนี้ 
 ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย 
  1. เด็กปฐมวัยยังมีพัฒนาการสงสัยล่าช้าจ านวนมาก การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยยังขาดคุณภาพและการบูรณาการ ดังนั้น ในเชิงนโยบาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับกระทรวง และระดับ
จังหวัด ควรมีนโยบายการด าเนินงานด้านนี้ต่อเนื่อง พร้อมทั้งบูรณาการและพัฒนาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น  
  2. ผู้บริหารระดับจังหวัด ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ส านักงานท้องถิ่นจังหวัด และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ควรก าหนดนโยบาย ก าหนดมาตรการเพ่ือผลักดันให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด าเนินการเฝ้าระวัง
และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพ้ืนที่ให้มีคุณภาพ โดยอาจพิจารณาให้หน่วยงาน
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) เป็นองค์กรขับเคลื่อนการแก้ปัญหาในแต่ละพ้ืนที่ และ
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อาจพิจารณารูปแบบการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ที่พัฒนาครั้งนี้ เป็นหนึ่ง
มาตรการด าเนินงานในพ้ืนที่ 
  ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติ 
  1. ผู้บริหารหน่วยงานสาธารณสุขในระดับจังหวัด และอ าเภอควรให้ความส าคัญและจริงจัง
เชิงนโยบายในการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยเพ่ิมขึ้น มีการติดตามก ากับการด าเนินงานทั้ง
ในเชิงปริมาณ และคุณภาพ 
   2. บุคลากรสาธารณสุขขาดความรู้ในการใช้คู่มือ DSPM และมีจ านวนจ ากัดที่มีความรู้และ
สามารถประเมินพัฒนาการเด็กได้ ควรจัดอบรมเพ่ิมเติมความรู้ และเพ่ิมจ านวนให้เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
   3. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลเด็กทั้งครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน และ อสม. มี
ส่วนส าคัญในการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย จึงควรให้มีความรู้ ความเข้าใจ และด าเนินกิจกรรม
เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย และด าเนินงานร่วมกันกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  
  4. ควรส่งเสริมขยายผลการด าเนินงานตามรูปแบบ  น าไปด าเนินงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
พ้ืนที่ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นผู้ด าเนินการเชิงนโยบายและ
สนับสนุนการบริหารจัดการ  ผู้รับผิดชอบงานจากหน่วยงานสาธารณสุขด าเนินการเชิงวิชาการและจัดระบบการ
ปฏิบัติงานตามรูปแบบคือ มีการจัดทีมวิทยากรให้ความรู้  ทีมตรวจประเมินพัฒนาการด้วยคู่มือ DSPM  วัสดุ/
อุปกรณ์ที่ต้องใช้  ระบบบันทึกการด าเนินงานของครู ระบบบันทึกการด าเนินงานของ อสม. และจัดระบบ
ท างานให้เชื่อมกับการให้บริการกลุ่มเป้าหมาย (9, 18, 30 และ 42 เดือน) 
  5. การด าเนินงานตามรูปแบบ ควรมีทรัพยากรด าเนินงานหรือควรได้รับการสนับสนุน
ทรัพยากรด าเนินงาน ได้แก่ งบประมาณเพ่ือจัดประชุมชี้แจง วัสดุ อุปกรณ์ในการด าเนินงาน เช่น ชุดตรวจ
ประเมินการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คู่มือ DSPM หนังสือนิทาน แบบบันทึก
การด าเนินงานของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และแบบบันทึกการด าเนินงานของ อสม.  
   ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
  1. การศึกษาครั้งต่อไป ควรออกแบบการด าเนินงานให้มีการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยครอบคลุมทุกกลุ่มอายุ ได้แก่ กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ยังไม่เข้าสู่ระบบการเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เป็น
เด็กแรกเกิดถึง 2 ปีครึ่งหรือ 3 ปี ที่ได้รับการเลี้ยงดูเฉพาะจากครอบครัว หรือผู้เลี้ยงดูอยู่ที่บ้าน  
    2. ควรมีการศึกษาติดตามการด าเนินงานตามรูปแบบระยะยาว 1–2 ปี เพ่ือศึกษาผลลัพท์และ
การด าเนินงานตามรูปแบบที่ต่อเนื่อง 
 

การเผยแพร่รูปแบบเพื่อขยายสู่การด าเนินงานหลังจากการศึกษาวิจัย 
  ผลที่ได้จากการพัฒนาการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ท าให้มีระบบการด าเนินงานและขั้นตอนการด าเนินงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ท าให้เด็กได้รับการเฝ้า
ระวังและส่งเสริมพัฒนาการจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเลี้ยงดูและดูแลคือครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มารดาหรือ
บิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผลที่ได้ท า
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ให้เด็กมีพัฒนาการสมวัยเพ่ิมขึ้น มีการค้นพบเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าและได้ส่งพบแพทย์ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การเลี้ยงดูและดูแลเด็กมีความพึงพอใจและเห็นด้วยต่อการด าเนินงาน มีข้อเสนอแนะให้มีการด าเนินงานขยาย
ไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ่ืน จึงเป็นการแสดงให้เห็นว่าสามารถน ารูปแบบการพัฒนาการเฝ้าระวังและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไปก าหนดมาตรการแก้ไขปัญหาการเฝ้าระวังและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพ้ืนที่ได้จริง   
  การเผยแพร่รูปแบบ (Model dissemination) หลังจากได้รูปแบบพัฒนาการเฝ้าระวังและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้ด าเนินการเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารทาง
วิชาการ โดยน าเสนอในวารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ปีที่ 6 ฉบับที่ 2  เมษายน - 
มิถุนายน 2561 หน้า 291-315  และเวทีการประชุมผู้บริหาร นักวิชาการ ดังนี้ 
   วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 น าเสนอในเวทีการประชุมการด าเนินงานนโยบาย 4 ดี เพ่ือ
ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) จังหวัดยโสธร ณ ห้องประชุมชั้น 4 ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดยโสธร ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยนายอ าเภอ ปลัดอ าเภอ สาธารณสุขอ าเภอ ต ารวจ  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) รวมจ านวน 200 คน ตามรูปภาพที่ 8 
เพ่ือเสนอรูปแบบที่ศึกษา เป็นหนึ่งทางเลือกในการด าเนินงานการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นประเด็น
สุขภาพของทุก พชอ. ที่เขตสุขภาพที่ 10 ก าหนดเป็นนโยบายให้ทุกอ าเภอในเขตสุขภาพที่ 10 ด าเนินการ และ
การด าเนินงานตามนโยบาย 4 ดี ของผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรคือคนดี สุขภาพดี การศึกษาดี และรายได้ดี ใน
ด้านการศึกษาดีที่เป้าหมายการด าเนินงานอยู่ที่เด็กปฐมวัย โดยมีตัวชี้วัด 5 ตัว คือ (1) เด็กปฐมวัยยโสธรสูงดี 
สมส่วน (2) เด็กปฐมวัยยโสธรมีไอคิวดี (3) เด็กปฐมวัยยโสธรมีนิสัยรักการอ่าน (4) เด็กปฐมวัยยโสธรได้รับการ
เตรียมความพร้อม 100 % และ (5) เด็กปฐมวัยยโสธรได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง หน่วยงาน
หลักรับผิดชอบนโยบายการศึกษาดีคือ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร 
  วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 น าเสนอในเวทีการประชุมคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็ก 
(MCH Board) ระดับเขต เขตสุขภาพที่ 10 อุบลราชธานี ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการฯ โดยมี
สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธาน ผู้อ านวยการศูนย์วิชาการ ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบงานจังหวัด
ในเขตสุขภาพที่ 10 เข้าร่วมประชุม รวมจ านวน 33 คน ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารผู้ป่วยใน 9 ชั้น โรงพยาบาล 
50 พรรษามหาวชิราลงกรณ ส านักงานเขตสุขภาพที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือเผยแพร่ผลงานและเสนอเป็น 
Best Practice จังหวัดยโสธร ตามรูปภาพที่ 9 
   วันที่ 5 มิถุนายน 2561 น าเสนอในเวทีการประชุมคณะกรรมการวางแผลและประเมินผล 
(กวป.) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย  ผู้บริหารส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
ยโสธร ผู้อ านวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอ าเภอ หัวหน้ากลุ่มงาน ในส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร 
รวมจ านวน 50 คน ตามรูปภาพที่ 10 เพ่ือเสนอผลงานให้ผู้บริหารหน่วยบริการพิจารณาเป็นทางเลือกใน
การด าเนินงานเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพ้ืนที่ เป็นการขยายผลการด าเนินงานใน
จังหวัดยโสธร 
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   วันที่ 21 มิถุนายน 2561 ได้รับเชิญจากศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ให้เป็นตัวแทน
น าเสนอ Best Practice จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 10 น าเสนอในเวทีการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเยี่ยม
เสริมพลังโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 (ปีงบประมาณ 2561) : จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 
21-22 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้บริหารจาก
ส านักงานเขตสุขภาพที่ 7  ส านักงานเขตสุขภาพที่ 8 ส านักงานเขตสุขภาพที่ 9 ส านักงานเขตสุขภาพที่ 10 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) และผู้รับผิดชอบงาน
จากจังหวัดใน 4 เขตสุขภาพดังกล่าว  ตามรูปภาพที่ 11 

  
 

 รูปภาพที่ 8 น าเสนอรูปแบบในเวทีการประชุมการด าเนินงานนโยบาย 4 ดี เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   รูปภาพที่ 9 น าเสนอรูปแบบในเวทีการประชุมคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็ก (MCH Board) ระดับเขต 
เขตสุขภาพที่ 10 อุบลราชธานี 
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รูปภาพที่ 10 น าเสนอรูปแบบในเวทีการประชุมคณะกรรมการวางแผลและประเมินผล (กวป.) ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดยโสธร 
 

 
 

รูปภาพที่ 11 น าเสนอรูปแบบในเวทีการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเยี่ยมเสริมพลังโครงการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลอง
พระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 (ปีงบประมาณ 2561) : จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 
2561 ณ โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์” 
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ภาคผนวก 1 
แบบบันทึกการเฝา้ระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย  

 ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 

  
 
 



 

แบบบันทึกการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย  
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ใช้คู่กับคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Developmental Surveillance and Promotion Manual; DSPM) 
หรือคู่มือ DSPM หรือคู่มือเล่มขาว ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

โครงการ : การพัฒนาการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
             จังหวัดยโสธร 
 

ชื่อ-สกุลนักเรียน ...................................................... เลขที่ ...............ช่วงชั้น .................... 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ...................................... ต าบล ............................... อ าเภอ .............................. จังหวัดยโสธร 

 

ชื่อครปูระจ าช้ัน ......................................................................... 
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ช่วงชั้น ...............  เลขที ่........ ชื่อ-สกุลนักเรียน ................................................ วัน/เดือน/ปี เกิด .................................. 
อายุ ................. เดือน หรือ ................ ปี ................ เดือน 

 

ด้าน/อายุ 

ด้านการเคลื่อนไหว 
Gross Motor (GM) 

ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัด
เล็กและสติปัญญา  
Fine Motor (FM) 

ด้านการเข้าใจภาษา 
Receptive Language 

(RL) 

ด้านการใช้ภาษา 
Expressive Language 

(EL) 

ด้านการช่วยเหลือตัวเอง
และสังคม  

Personal and Social 
(PS) 

25-29 เดือน  
(2 ปี 1 เดือน 
– 2 ปี 5 
เดือน) 
 
ว/ด/ป ............ 
........................ 

65. กระโดดเท้าพ้นพ้ืน
ทั้ง  2 ข้าง 
 ผ่าน    ไม่ผ่าน    

66. แก้ปัญหาง่ายๆ โดยใช้
เครื่องมือด้วยตัวเอง 
 ผ่าน    ไม่ผ่าน    

67. ชี้อวัยวะ 7 ส่วน 
 
 ผ่าน    ไม่ผ่าน    

68. พูดตอบรับและปฏิเสธได้ 
 
 ผ่าน    ไม่ผ่าน    

69. ล้างและเช็ดมือได้เอง 
 
 ผ่าน    ไม่ผ่าน    

ผลการประเมิน (    ) สมวัย     (    ) สงสัยล่าช้า        บันทึกการกระตุ้นพัฒนาการเด็ก ...........................................................................................    
............................................................................................................................. .............................................................................................................  
.................................................................................................................................................. ....................................................................................... . 
....................................................................................................................................................................... .................................................................... 

30 เดือน  (2 
ปี 6 เดือน) 
 
ว/ด/ป ............ 
........................ 

70. กระโดดข้ามเชือก
บนพื้นไปข้างหน้าได้ 
 
 
 ผ่าน    ไม่ผ่าน  

72. ต่อก้อนไม้สี่เหลี่ยม
ลูกบาศก์เป็นหอสูงได้ 8 
ก้อน 
 
 ผ่าน    ไม่ผ่าน 

74. สนใจฟังนิทานได้นาน 5 
นาท ี
 
 
 ผ่าน    ไม่ผ่าน    

76. พูดติดต่อกัน 2 ค าขึ้นไป
อย่างมีความหมายโดยใช้
ค ากริยาได้ถูกต้องอย่างน้อย 4 
กริยา 
 ผ่าน    ไม่ผ่าน    

77. ร้องเพลงได้บางค า
หรือร้องเพลงคลอตาม
ท านอง 
 
 ผ่าน    ไม่ผ่าน  
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ด้าน/อายุ 

ด้านการเคลื่อนไหว 
Gross Motor (GM) 

ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัด
เล็กและสติปัญญา  
Fine Motor (FM) 

ด้านการเข้าใจภาษา 
Receptive Language 

(RL) 

ด้านการใช้ภาษา 
Expressive Language 

(EL) 

ด้านการช่วยเหลือตัวเอง
และสังคม  

Personal and Social 
(PS) 

(ต่อ) 
 
 

71. ขว้างลูกบอลขนาด
เล็กได้ โดยยกมือขึ้น
เหนือศรีษะ 
 ผ่าน    ไม่ผ่าน   

73. ยื่นวัตถุให้ผู้ทดสอบได้ 1 
ชิ้น ตามค าบอก (รู้จ านวน
เท่ากับ 1) 
 ผ่าน    ไม่ผ่าน   

75. วางวัตถุไว้ “ข้างบน” 
และ “ข้างใต้” ตามค าสั่งได้ 
 
 ผ่าน    ไม่ผ่าน  

 78. เด็กรู้จักรอให้ถึงรอบ
ของตนเองในการเล่นโดย
มีผู้ใหญ่คอยบอก 
 ผ่าน    ไม่ผ่าน 

ผลการประเมิน (    ) สมวัย     (    ) สงสัยล่าช้า        บันทึกการกระตุ้นพัฒนาการเด็ก ...........................................................................................    
............................................................................................................................. .............................................................................................................  
.................................................................................................................................................. ....................................................................................... . 
....................................................................................................................................................................... .................................................................... 

31-36 เดือน 
(2 ปี 7 เดือน - 
3 ปี) 
 
ว/ด/ป ............ 
........................ 
 

79. ยืนขาเดียว 1 วินาที 
 
 ผ่าน    ไม่ผ่าน    

80. เลียนแบบลากเส้นเป็น
วงต่อเนื่องกัน 
 ผ่าน    ไม่ผ่าน    

81. น าวัตถุ 2 ชนิดในห้อง
มาให้ได้ตามค าสั่ง 
 ผ่าน    ไม่ผ่าน    

82. พูดติดต่อกัน 3-4 ค าได้
อย่างน้อย 4 ความหมาย 
 ผ่าน    ไม่ผ่าน    

83. ใส่กางเกงได้เอง 
 
 ผ่าน    ไม่ผ่าน    

ผลการประเมิน (    ) สมวัย     (    ) สงสัยล่าช้า        บันทึกการกระตุ้นพัฒนาการเด็ก ...........................................................................................    
............................................................................................................................. .............................................................................................................  
........................................................................................................................................... .............................................................................................. . 
................................................................................................................................................................ ........................................................................... 

 

 

หน้าที่ 2/6 
ชื่อ-สกุลเด็ก ............................................................ 

176 



 

ด้าน/อายุ 
ด้านการเคลื่อนไหว 
Gross Motor (GM) 

ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัด
เล็กและสติปัญญา  
Fine Motor (FM) 

ด้านการเข้าใจภาษา 
Receptive Language 

(RL) 

ด้านการใช้ภาษา 
Expressive Language 

(EL) 

ด้านการช่วยเหลือตัวเองและ
สังคม  

Personal and Social (PS) 

37-41 เดือน 
(3 ปี 1 เดือน - 
3 ปี 5 เดือน) 
 
ว/ด/ป ............ 
........................ 
 
 
 

84. ยืนขาเดียว 3 วินาที 
 
 
 
 
 
 ผ่าน    ไม่ผ่าน    

85. เลียนแบบวาดรูป
วงกลม 
 
 
 
 
 ผ่าน    ไม่ผ่าน    

86. ท าตามค าสั่งต่อเนื่องได้ 
2 กริยากับวัตถุ 2 ชนิด 
 
 
 
 
 ผ่าน    ไม่ผ่าน    

87. ถามค าถามได้ 4 แบบ 
เช่น ใคร อะไร ที่ไหน ท าไม 
 
 
 
 
 ผ่าน    ไม่ผ่าน    

88. ท าตามกฎในการเล่น
เป็นกลุ่มได้โดยมีผู้ใหญ่
แนะน า 
 ผ่าน    ไม่ผ่าน    
89. ช่วยท างานขั้นตอน
เดียวได้เอง 
 ผ่าน    ไม่ผ่าน    

ผลการประเมิน (    ) สมวัย     (    ) สงสัยล่าช้า        บันทึกการกระตุ้นพัฒนาการเด็ก ...........................................................................................    
............................................................................................................................. .............................................................................................................  
.................................................................................................................................................. ....................................................................................... . 
....................................................................................................................................................................... .................................................................... 

42 เดือน (3 ปี 
6 เดือน) 
 
ว/ด/ป ............ 
........................ 
 

90. ยืนขาเดียว 5 วินาที 
 
 ผ่าน    ไม่ผ่าน    
91. ใช้แขนรับลูกบอลได้ 
 
 ผ่าน    ไม่ผ่าน  

92. แยกรูปทรงเรขาคณิตได้ 
3 แบบ 
 ผ่าน    ไม่ผ่าน    
  

95. วางวัตถุไว้ข้างหน้าและ
ข้างหลังได้ตามค าสั่ง 
 ผ่าน    ไม่ผ่าน    
96. เลือกจัดกลุ่มวัตถุตาม
ประเภทภาพเสื้อผ้าได้ 
 ผ่าน    ไม่ผ่าน    

97. พูดถึงเหตุการณ์ที่เพ่ิงผ่าน
ไปใหม่ๆ ได้ 
 ผ่าน    ไม่ผ่าน    
98. พูด “ขอ” หรือ 
“ขอบคุณ” หรือ “ให้” ได้เอง 
 ผ่าน    ไม่ผ่าน    

99. บอกเพศของตนเองได้
ถูกต้อง 
 ผ่าน    ไม่ผ่าน    
100. ใส่เสื้อผ่าหน้าได้เอง
โดยไม่ต้องติดกระดุม 
 ผ่าน    ไม่ผ่าน   
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ด้าน/อายุ 

ด้านการเคลื่อนไหว 
Gross Motor (GM) 

ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัด
เล็กและสติปัญญา  
Fine Motor (FM) 

ด้านการเข้าใจภาษา 
Receptive Language 

(RL) 

ด้านการใช้ภาษา 
Expressive Language 

(EL) 

ด้านการช่วยเหลือตัวเอง
และสังคม  

Personal and Social 
(PS) 

(ต่อ)  93. ประกอบชิ้นส่วนของ
รูปภาพที่ถูกตัดออกเป็น 3 
ชิ้นได ้
 ผ่าน    ไม่ผ่าน    
94. เขียนรูปวงกลมตาม
แบบได้ 
 ผ่าน    ไม่ผ่าน   

   

ผลการประเมิน (    ) สมวัย     (    ) สงสัยล่าช้า        บันทึกการกระตุ้นพัฒนาการเด็ก ...........................................................................................    
............................................................................................................................. .............................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................................................................................ . 
.................................................................................................................................................. .........................................................................................  

43-48 เดือน 
(3 ปี 7 เดือน – 
4 ปี)  
ว/ด/ป ............ 
........................ 

101. กระโดดขาเดียวได้
อย่างน้อย 2 ครั้ง 
 
 
 ผ่าน    ไม่ผ่าน    

102. ตัดกระดาษรูป
สี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 10 ซม. 
ออกเป็น 2 ชิ้น (โดยใช้
กรรไกรปลายมน) 
 ผ่าน    ไม่ผ่าน 

104. เลือกวัตถุที่มีขนาด
ใหญ่กว่าและเล็กกว่า 
 
 
 ผ่าน    ไม่ผ่าน  

105. พูดเป็นประโยค 3 ค า 
ติดต่อกันโดยมีความหมาย
และเหมาะสมกับโอกาสได้ 
 
 ผ่าน    ไม่ผ่าน 

106. ใส่กระดุมขนาดใหญ่
อย่างน้อย 2 ซม. ได้เอง 3 
เม็ด 
 
 ผ่าน    ไม่ผ่าน 
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ด้าน/อายุ 

ด้านการเคลื่อนไหว 
Gross Motor (GM) 

ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัด
เล็กและสติปัญญา  
Fine Motor (FM) 

ด้านการเข้าใจภาษา 
Receptive Language 

(RL) 

ด้านการใช้ภาษา 
Expressive Language 

(EL) 

ด้านการช่วยเหลือตัวเอง
และสังคม  

Personal and Social 
(PS) 

(ต่อ)  103. เลียนแบบวาดรูป +
(กากบาท) 
 ผ่าน    ไม่ผ่าน 

   

ผลการประเมิน (    ) สมวัย     (    ) สงสัยล่าช้า        บันทึกการกระตุ้นพัฒนาการเด็ก ...........................................................................................    
............................................................................................................................. ............................................................................................................. 
............................................................................................................................. ............................................................................................................ . 
.................................................................................................................................................. .........................................................................................  

49-54 เดือน 
(4 ปี 1 เดือน – 
4 ปี 6 เดือน) 
 
ว/ด/ป ............ 
........................ 
 
 

107. กระโดดสองเท้า
พร้อมกันไปด้านข้างและ
ถอยหลังได้ 
 ผ่าน    ไม่ผ่าน 

108. ประกอบชิ้นส่วนของ
รูปภาพที่ตัดออกเป็นส่วนๆ 
8 ชิ้นได ้
 ผ่าน    ไม่ผ่าน 

109. เลือกรูปภาพที่แสดง
เวลากลางวัน กลางคืน 
 
 ผ่าน    ไม่ผ่าน 

110. ตอบค าถามได้ถูกต้อง
เมื่อถามว่า “รู้สึกร้อน ไม่
สบาย หิว” จะท าอย่างไร 
 ผ่าน    ไม่ผ่าน 

111. ท าความสะอาด
ตนเองหลังจากอุจจาระได้ 
 
 ผ่าน    ไม่ผ่าน 

ผลการประเมิน (    ) สมวัย     (    ) สงสัยล่าช้า        บันทึกการกระตุ้นพัฒนาการเด็ก ...........................................................................................    
............................................................................................................................. ............................................................................................................. 
............................................................................................................................. ............................................................................................................. 
............................................................................................................................. ........................................................................ ...................................... 
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ด้าน/อายุ ด้านการเคลื่อนไหว 
Gross Motor (GM) 

ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัด
เล็กและสติปัญญา  
Fine Motor (FM) 

ด้านการเข้าใจภาษา 
Receptive Language 

(RL) 

ด้านการใช้ภาษา 
Expressive Language 

(EL) 

ด้านการช่วยเหลือตัวเอง
และสังคม  

Personal and Social 
(PS) 

55-60 เดือน 
(4 ปี 7 เดือน –  
5 ปี) 
 
ว/ด/ป ............ 
........................ 
 
 

112. เดินต่อส้นเท้า 
 
 ผ่าน    ไม่ผ่าน 

113. จับดินสอได้ถูกต้อง 
 
 ผ่าน    ไม่ผ่าน 

114. เลือกสีได้ 8 สี ตาม
ค าสั่ง 
 ผ่าน    ไม่ผ่าน 

115. ผลัดกันพูดคุยกับเพ่ือน
ในกลุ่ม 
 ผ่าน    ไม่ผ่าน 

116. เล่นเลียนแบบ
บทบาทของผู้ใหญ่ได้ 
 ผ่าน    ไม่ผ่าน 

ผลการประเมิน (    ) สมวัย     (    ) สงสัยล่าช้า        บันทึกการกระตุ้นพัฒนาการเด็ก ...........................................................................................    
............................................................................................................................. .............................................................................................................  
.................................................................................................................................................. ....................................................................................... . 
....................................................................................................................................................................... .................................................................... 

 
หมายเหตุ : อายุที่ประเมิน หมายถึง อายุที่เต็มเดือนจนถึงอีก 29 วัน เช่น ช่วงอายุ 25-29 เดือน หมายถึง อายุตั้งแต่ 25 เดือนจนถึง 29 เดือน 29 วัน / อายุ 30 เดือน
หมายถึง อายุตั้งแต่ 30 เดือน จนถึง 30 เดือน 29 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้าที่ 6/6 
ชื่อ-สกุลเด็ก ............................................................ 
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บทบาทหน้าที่ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีบทบาทหน้าที่ 
    1. ตรวจประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามคู่มือ DSPM ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข มารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยง
ดูเด็กที่บ้าน และ อสม. ประจ าปี เพื่อทราบเด็กพัฒนาการปกติ เด็กที่สงสัยล่าช้า พร้อมบันทึกผลการประเมินในแบบ
บันทึกการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
        2. ใช้กิจกรรมตามคู่มือ DSPM กระตุ้นพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามช่วงวัย และกิจกรรม กิน กอด เล่น เล่า นอน 
เฝ้าดูฟัน ร่วมกับการเรียน การสอนเพื่อจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัย 
   3. กระตุ้นพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่พัฒนาการสงสัยล่าช้าจากการตรวจประเมิน หรือการส่งต่อมาจากเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข รายบุคคล ด้านที่สงสัยล่าช้า  
   4. ดูแลเด็กที่พัฒนาการสงสัยล่าช้าหลังได้รับการกระตุ้นครบ 1 เดือน หรือพบเด็กสงสัยพัฒนาการล่าช้าหรือ
ผิดปกติ หรือเด็กกลุ่มเป้าหมายคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยอายุ 30 เดือนและ 42 เดือน ได้ตรวจ
ประเมินพัฒนาการกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ 
   5. บันทึกการด าเนินกิจกรรมลงในแบบบันทึกการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ของครูศูนย์พัฒนา
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แบบบันทึก 
การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ของ อสม. 

 

โครงการ : การพัฒนาการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ    
              ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวดัยโสธร 
 

     

อสม. ชื่อ ..............................................……... 
บ้าน ….............. ต าบล .................. อ าเภอ .................... จังหวัด ................... 

เด็กในความรับผิดชอบ ................ คน 
 คนที่ 1. ชื่อ – นามสกุล ........................................................................................... 
 คนที่ 2. ชื่อ – นามสกุล ........................................................................................... 
 คนที่ 3. ชื่อ – นามสกุล ........................................................................................... 
 คนที่ 4. ชื่อ – นามสกุล ........................................................................................... 
 คนที่ 5. ชื่อ – นามสกุล ........................................................................................... 
 คนที่ 6. ชื่อ – นามสกุล ........................................................................................... 
 คนที่ 7. ชื่อ – นามสกุล ........................................................................................... 
 คนที่ 8. ชื่อ – นามสกุล ........................................................................................... 
 คนที่ 9. ชื่อ – นามสกุล ........................................................................................... 
 คนที่ 10. ชื่อ – นามสกลุ ........................................................................................ 
 

 
 
                       
 

 

 ร่วมแรง ร่วมใจ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย เพื่อคุณภาพของคนไทยและประเทศไทย 
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บทบาทหน้าที่ของ อสม. 
   1. รับผิดชอบเด็กปฐมวัยในศูนย์เด็กเล็กในเขตรับผิดชอบ  
  2. ตรวจประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามคู่มือ DSPM ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน ประจ าปี เพื่อทราบเด็กที่
รับผิดชอบมีพัฒนาการปกติหรือสงสัยล่าช้า พร้อมบันทึกผลการประเมินในแบบบันทึกการเฝ้า
ระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของ อสม. 
    3. เยี่ยมติดตามเด็กปฐมวัยที่บ้านเพื่อด าเนินกิจกรรม  
                3.1 เด็กปฐมวัยพัฒนาการสงสัยล่าช้า ให้ค าแนะน าและ/หรือกระตุ้นพัฒนาการ 
และประเมินพัฒนาการด้านที่สงสัยล่าช้าทุกสัปดาห์ หลังกระตุ้นพัฒนาการครบ 1 เดือน 
แนะน าให้ได้รับการตรวจพัฒนาการซ้ ากับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หากพบเด็กมีพัฒนาการปกติ 
ด าเนินการเช่นข้อ 3.2 และหากยังพบว่าผลการตรวจประเมินไม่ผ่านแต่อายุยังอยู่ในช่วงวัย
นั้นให้กระตุ้นพัฒนาการต่อ แต่หากอายุเกินช่วงวัยนั้นแต่ยังตรวจประเมินไม่ผ่าน เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขจะส่งพบแพทย์ที่โรงพยาบาล 
             3.2 เด็กปฐมวัยพัฒนาการปกติ ตรวจประเมินพัฒนาการตามคู่มือ DSPM ทุก 1 
เดือน ร่วมกับมารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน เพื่อการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ  
ให้ค าแนะน าและ/หรือกระตุ้นส่งเสริมพัฒนาการตามวัยในภาวะปกติ ถ้าประเมินผ่านให้เพิ่ม
การส่งเสริมพัฒนาการเกินวัยขึ้นเป็นล าดับ ควบคู่ไปด้วย แต่หากประเมินพบสงสัยพัฒนาการ
ล่าช้าหรือผิดปกติ หรือเป็นเด็กกลุ่มเป้าหมายคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยอายุ 
30 เดือนและ 42 เดือน ส่งประเมินพัฒนาการกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข                      
                 3.3 ให้ค าแนะน าและ/หรือให้การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ตามแนวทางกิจกรรม
ตามคู่มือ DSPM และกิจกรรม “กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน” ทุก 1 เดือน  
    4. บันทึกการด าเนินกิจกรรมทุกครั้ง ลงในแบบบันทึกการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนา 
การเด็กปฐมวัย ของ อสม. 
   5. สรุปการด าเนินงานการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในความรับผิด 
ชอบ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทุกเดือน 
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เด็กในความดูแลล าดับที่ …… 
 

ชื่อ – นามสกุลเด็กที่ดแูล .......................................................................... 
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บันทึกการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ของ อสม. 
เด็กในความดูแลล าดับที่ ......... ชื่อ – นามสกุลเด็กที่ดูแล .............................................................................  
         เพศ (   ) ชาย  (    ) หญิง  เกิดวันที่ ....... เดือน ................... พ.ศ. ................ อายุ ...... ปี ........ เดือน  

ที่อยู่ เลขที่ .............. ถนน ..................................... หมู่ที่ ............. บ้าน .................................. ..........................  
         ต าบล .................................... อ าเภอ ........................................ จังหวัดยโสธร 

การประเมินพัฒนาการ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กครั้งแรก 
  (การประเมินพัฒนาการแต่ละด้าน กรณีต้องประเมินบางด้านหลายข้อและมีบางข้อผ่าน บางข้อไม่ผ่าน
ให้ขีด  ใน (    ) ไม่ผ่าน แล้ววงกลมล้อมรอบข้อไม่ผ่าน) 
 

 

ประเมินวันที่ .......... เดือน .................... พ.ศ. ..................... ช่วงอายุ ........................ เดือน ( ............ ปี ............. เดือน) 
1. พัฒนาการด้าน
การเคลื่อนไหว 
(GM) 

2. พัฒนาการด้าน
กล้ามเนื้อมัดเล็ก
และสติปัญญา 
(FM) 

3. พัฒนาการด้าน
การเข้าใจภาษา 
(RL) 

4. พัฒนาการด้าน
การใช้ภาษา (EL) 

5. พัฒนาการด้าน
การช่วยเหลือ 
ตนเองและสังคม 
(PS) 

ผลการประเมิน 

 

ข้อที่ ....................... ข้อที่ ....................... ข้อที่ ....................... ข้อที่ ....................... ข้อที่ ....................... 
 

(    ) สมวัย 
(   )ผ่าน (   )ไม่ผ่าน (   )ผ่าน (   )ไม่ผ่าน (   )ผ่าน (   )ไม่ผ่าน (   )ผ่าน (   )ไม่ผ่าน (   )ผ่าน (   )ไม่ผ่าน (    ) สงสัยล่าช้า 

 

หมายเหตุ : ผลการประเมินสมวัย ติดตามตรวจประเมิน และ/หรอืแนะน าและ/หรือให้การส่งเสรมิพัฒนาการเด็กในความ

รับผิดชอบท่ีบ้าน ตามแนวทางกิจกรรมตามคู่มือ DSPM และกิจกรรมกิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน ทุก 1 เดือน  
                 ผลการประเมินสงสัยล่าช้า ติดตามแนะน าและให้การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในความรับผิดชอบ ที่
พัฒนาการสงสัยล่าช้าที่บ้าน และประเมินพัฒนาการด้านท่ีสงสัยล่าช้าทุกสัปดาห์ หลังกระตุ้นพัฒนาการครบ  1  เดือน แนะน า
ให้ได้รับการตรวจพัฒนาการซ้ ากับเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
     
 

บันทึกการด าเนินงานเฝ้าระวังและส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวัย 
 

แผ่นที่ 1 

 

อย่าลืม !!  หากเด็กในความรับผิดชอบมีอายุครบ 

30 เดือน หรือ 42 เดือน ต้องแนะน าให้เข้ารับการตรวจ

ประเมินคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการ จากเจ้าหน้าที่

สาธารณสุขทุกราย เนื่ องจากเป็นกลุ่ ม เป้าหมาย

ด าเนินงาน ในจ านวนทั้งหมด 4 กลุ่มคือ 9 เดือน 18 

เดือน 30 เดือน และ 42 เดือน 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiYsbnK3LHYAhVFp48KHYvbB1AQjRwIBw&url=http://www.rukklon.com/index.php?topic%3D3106.0&psig=AOvVaw1rG27BwwFvPFx4r5GC5j7E&ust=1514718908282866


186 

 

 

อสม. เยี่ยมติดตามครั้งที่ 1 วันที่ .............. เดือน .................................. พ.ศ. ........................  
  ข้อ 1. ตรวจประเมินพัฒนาการเด็ก 
     (    ) ไม่ได้ตรวจ (    ) ตรวจ เด็กอายุ ............... เดือน ( ............. ปี ............... เดือน) ดังนี ้

1. พัฒนาการด้าน
การเคลื่อนไหว 
(GM) 

2. พัฒนาการด้าน
กล้ามเนื้อมัดเล็ก
และสติปัญญา 
(FM) 

3. พัฒนาการด้าน
การเข้าใจภาษา 
(RL) 

4. พัฒนาการด้าน
การใช้ภาษา (EL) 

5. พัฒนาการด้าน
การช่วยเหลือ 
ตนเองและสังคม 
(PS) 

ผลการประเมิน 

 

ข้อที่ ....................... ข้อที่ ....................... ข้อที่ ....................... ข้อที่ ....................... ข้อที่ ....................... 
 

(    ) สมวัย 
(   )ผ่าน (   )ไม่ผ่าน (   )ผ่าน (   )ไม่ผ่าน (   )ผ่าน (   )ไม่ผ่าน (   )ผ่าน (   )ไม่ผ่าน (   )ผ่าน (   )ไม่ผ่าน (    ) สงสยัลา่ช้า 

 

 ข้อ 2. กระตุ้นส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
         (    ) ไม่ได้ส่งเสริม (    ) ส่งเสริมตามคู่มือเล่มสีขาว (คู่มือ DSPM) ข้อ .............................................. 
          (    ) ส่งเสริมพัฒนาการเด็กเรื่องอื่นๆ ได้แก่ .......................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................... 
  ข้อ 3. ประเมินการใช้คู่มือเล่มสขีาว (คู่มือ DSPM) ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมาของมารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดู
เด็กที่บ้าน (สอบถาม และดูจากการบันทึกในคู่มือ)  (    ) ไม่ใช้    (    ) ใช้นานๆ ครั้ง   (    ) ใช้ประจ า       
  ข้อ 4. ประเมนิการอ่านนิทาน/พาเด็กอ่านนิทานหรือเล่านทิานให้เด็กฟังที่บ้าน ของมารดาหรือบิดาหรือผู้
เลี้ยงดูเด็กที่บ้านในชว่ง 1 เดือนที่ผ่านมา    
   (    ) ไม่ได้อ่านหรือเล่า   (    ) อ่านหรือเล่านานๆ ครั้ง  (    ) อ่านหรือเล่าเป็นประจ า       
  ข้อ 5. แนะน าการส่งเสริมพฒันาการเด็ก แก่มารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน  ดังนี ้
   5.1 การใช้คู่มือเล่มสีขาว (คู่มือ DSPM) 
   (    ) ไม่ได้ให้ค าแนะน า 
    (    ) แนะน า เร่ือง .............................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................................... 
  5.2 การส่งเสริมลูกรักเติบโตและมีพัฒนาการสมวัย ด้วยกิจกรรม “กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน”
   (    ) ไม่ได้ให้ค าแนะน า  
   (    ) แนะน า เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ ตามที่ให้ค าแนะน า ในเรื่อง (    ) กิน   
(    ) กอด (    ) เล่น  (    ) เลา่  (    ) นอน  (    ) เฝ้าระวงัฟัน 
  ข้อ 6. การให้บริการ/ข้อคิดเห็น อื่นๆ …………………………………………………………………………………………….. 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 

ลงชื่อผู้รับการเยี่ยม .............................................................. (ผู้ปกครองหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน)    
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อสม. เยี่ยมติดตามครั้งที่ 2 วันที่ .............. เดือน .................................. พ.ศ. ........................ 
 ข้อ 1. ตรวจประเมินพัฒนาการเด็ก 
     (    ) ไม่ได้ตรวจ (    ) ตรวจ เด็กอายุ ............... เดือน ( ............. ปี ............... เดือน) ดังนี ้

1. พัฒนาการด้าน
การเคลื่อนไหว 
(GM) 

2. พัฒนาการด้าน
กล้ามเนื้อมัดเล็ก
และสติปัญญา 
(FM) 

3. พัฒนาการด้าน
การเข้าใจภาษา 
(RL) 

4. พัฒนาการด้าน
การใช้ภาษา (EL) 

5. พัฒนาการด้าน
การช่วยเหลือ 
ตนเองและสังคม 
(PS) 

ผลการประเมิน 

 

ข้อที่ ....................... ข้อที่ ....................... ข้อที่ ....................... ข้อที่ ....................... ข้อที่ ....................... 
 

(    ) สมวัย 
(   )ผ่าน (   )ไม่ผ่าน (   )ผ่าน (   )ไม่ผ่าน (   )ผ่าน (   )ไม่ผ่าน (   )ผ่าน (   )ไม่ผ่าน (   )ผ่าน (   )ไม่ผ่าน (    ) สงสัยล่าช้า 

 

 ข้อ 2. กระตุ้นส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
         (    ) ไม่ได้ส่งเสริม (    ) ส่งเสริมตามคู่มือเล่มสีขาว (คู่มือ DSPM) ข้อ .............................................. 
          (    ) ส่งเสริมพัฒนาการเด็กเรื่องอื่นๆ ได้แก่ .......................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................... 
  ข้อ 3. ประเมินการใช้คู่มือเล่มสขีาว (คู่มือ DSPM) ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมาของมารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดู
เด็กที่บ้าน (สอบถาม และดูจากการบันทึกในคู่มือ)  (    ) ไม่ใช้    (    ) ใช้นานๆ ครั้ง   (    ) ใช้ประจ า       
  ข้อ 4. ประเมนิการอ่านนิทาน/พาเด็กอ่านนิทานหรือเล่านทิานให้เด็กฟังที่บ้าน ของมารดาหรือบิดาหรือผู้
เลี้ยงดูเด็กที่บ้านในชว่ง 1 เดือนที่ผ่านมา    
   (    ) ไม่ได้อ่านหรือเล่า   (    ) อ่านหรือเล่านานๆ ครั้ง  (    ) อ่านหรือเล่าเป็นประจ า       
  ข้อ 5. แนะน าการส่งเสริมพฒันาการเด็ก แก่มารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน  ดังนี ้
   5.1 การใช้คู่มือเล่มสีขาว (คู่มือ DSPM) 
   (    ) ไม่ได้ให้ค าแนะน า 
    (    ) แนะน า เร่ือง .............................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................................... 
  5.2 การส่งเสริมลูกรักเติบโตและมีพัฒนาการสมวัย ด้วยกิจกรรม “กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน”
   (    ) ไม่ได้ให้ค าแนะน า  
   (    ) แนะน า เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ ตามที่ให้ค าแนะน า ในเรื่อง (    ) กิน   
(    ) กอด (    ) เล่น  (    ) เลา่  (    ) นอน  (    ) เฝ้าระวงัฟัน 
  ข้อ 6. การให้บริการ/ข้อคิดเห็น อื่นๆ …………………………………………………………………………………………….. 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 

ลงชื่อผู้รับการเยี่ยม .............................................................. (ผู้ปกครองหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน)    

(เด็ก 1 คน มีใบบันทึกการเยี่ยมจาก อสม. 12 ครั้ง) 
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เด็กในความดูแลล าดับที่ ...... 
 

ชื่อ – นามสกุลเด็กที่ดแูล .......................................................................... 

 

             
 
 
 

(1 เล่ม ประกอบด้วยแบบบันทึกข้อมูลเด็กเท่าจ านวนที่ อสม. รับผิดชอบ) 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiYsbnK3LHYAhVFp48KHYvbB1AQjRwIBw&url=https://jcccw.org/jcccw-summer-camp/summer-camp-clip-art/&psig=AOvVaw1rG27BwwFvPFx4r5GC5j7E&ust=1514718908282866


 

 

 

 
 

ภาคผนวก 2 
การวิเคราะห์แบบสอบถามรายข้อ 
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การวิเคราะห์แบบสอบถามรายข้อ 
  1. การวิเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย รายข้อ 
 

    ** ตอบถูก = มีความรู้ที่ถูกต้องเรื่องนั้น ตอบผิด/ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ = ไม่มีความรู้เรื่องนั้น 
 

ตารางท่ี 32 จ านวน ร้อยละ ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ าแนกตามความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังและส่งเสริม 
                พัฒนาการเด็กปฐมวัย รายข้อ ประเมินเฉพาะหลังทดลอง 
 
   

ข้อความรู ้
ตอบถูก  ตอบผิด/ไม่ทราบ/

ไม่แน่ใจ 
 จ านวน   จ านวน 

       

1. การขาดสารอาหารไม่มีผลต่อการรื่นเริง การนอนหลับได้สนิท การมีสมาธิใน
การเรียนหรือท ากิจกรรม ของเด็ก 

  9   0 

2. เด็กอายุ 3-5 ปี ควรนอนวันละ 6-8 ช่ัวโมง   6   3 
3. แปรงฟันให้เด็กตั้งแต่ซี่แรกด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์   4   5 
4. เด็กวัยก่อนเรียน (อายุ 3-5 ปี) หากตื่นนอนช่วงกลางคืนควรให้ดื่มนมเพิ่ม จะ
ท าให้เด็กนอนหลับสนิท 

  7   2 

5. ริมฝีปากเด็กซีด แตกแห้งหรือเป็นแผลบริเวณมุมปาก เป็นอาการหนึ่งท่ีแสดง
ว่าเด็กขาดสารอาหาร 

  9   0 

6. การที่เด็กนอนหลับเพียงพอไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย  และการ
เพิ่มส่วนสูง  

  3   6 

7. เมื่อเด็กร้องไห้งอแงไม่ได้ดั่งใจแล้วผู้ใหญ่เข้าไปอุ้ม จะท าให้เด็กยิ่งมี 
พฤติกรรมเอาแต่ใจมากขึ้น 

  7   2 

8. เด็กอายุ 2 ปี 6 เดือน ยังพูดติดต่อกัน 2 ค าขึ้นไปอย่างมีความหมายไม่ได้ 
เช่น กินข้าว หิวนม ไปเที่ยว ตุ๊กตาเดิน ถือว่าพัฒนาการไม่สมวัย ต้องรีบส่งเสริม
พัฒนาการ 

  7   2 

9. การเล่นของเด็กเป็นกิจกรรมที่ให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ไม่ใช่การเรียนรู้   9   0 
10. การให้เด็กดูโทรทัศน์ หรือเล่นมือถือนานๆ จะส่งผลท าให้เด็กสมาธิสั้น ไม่มี
สมาธิในการเรียน 

  9   0 

11. เด็กควรได้เล่นกับกลุ่มวัยเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน พ่อ แม่ หรือผู้เลี้ยงดูเด็ก
ไม่เหมาะที่จะเล่นกับเด็ก  

  7   2 

12. เด็กควรได้รับการประเมินพัฒนาการทุก 1 เดือน โดยพ่อ แม่ ผู้ปกครอง   9   0 
13. เด็กท่ีประเมินว่ามี “พัฒนาการสงสัยล่าช้า” ควรได้รับการกระตุ้นด้านสงสัย
ล่าช้าบ่อยๆ อย่างน้อย 3 ครั้ง/วัน หรือทุกครั้งเมื่อต้องท ากิจกรรมนั้น เด็กจะมี
พัฒนาการสมวัยได้ 

  5   4 
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ตารางท่ี 32 จ านวน ร้อยละ ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ าแนกตามความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังและส่งเสริม 
                พัฒนาการเด็กปฐมวัย รายข้อ ประเมินเฉพาะหลังทดลอง (ต่อ) 
 
   

ข้อความรู ้
ตอบถูก  ตอบผิด/ไม่ทราบ/

ไม่แน่ใจ 
 จ านวน   จ านวน 

       

14. เฉพาะเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขเท่าน้ันท่ีสามารถส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้ 
สมวัยได้ดีที่สุด 

  8   1 

15. เด็กวาดรูปวงกลมที่บรรจบกันตามแบบได้ โดยไม่มีเหลี่ยม ไม่เว้าเป็น 
พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา 

  9   0 

16. เด็กยืนขาเดียวได้เป็นพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่และการเคลื่อนไหว   8   1 
17. เด็กประกอบช้ินส่วนของรูปภาพท่ีตัดออกเป็นส่วนๆ 8 ช้ินได้เป็นพัฒนาการ
ด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่และการเคลื่อนไหว 

  8   1 

18. เด็กท าความสะอาดตนเองโดยการล้างก้น ลา้งมือ หลังจากขับถา่ยอุจจาระ 
ได้เป็นพัฒนาการด้านการช่วยเหลอืตนเองและสังคม 

  9   0 

       

 
ตารางท่ี 33 จ านวน ร้อยละ มารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กท่ีบ้าน จ าแนกตามความรู้เกี่ยวกับการ 
       เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่ตอบถูก รายข้อ 
 
            

ข้อความรู ้
ก่อนทดลองตอบถูก  หลังประชุมชี้แจงตอบ

ถูก 
 หลังทดลองตอบถูก 

จ านวน  ร้อยละ  จ านวน  ร้อยละ  จ านวน  ร้อยละ 
            

1. การขาดสารอาหารไม่มผีลตอ่
การรื่นเริง การนอนหลับได้สนิท 
การมีสมาธิในการเรียนหรือท า
กิจกรรม ของเด็ก 

60  50.0  81  67.5  92  76.7 

2. เด็กอายุ 3-5 ปี ควรนอนวัน
ละ 6-8 ช่ัวโมง 

18  15.0  75  62.5  47  39.2 

3. แปรงฟันให้เด็กตั้งแต่ซี่แรก 
ด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ 

84  70.0  93  77.5  76  63.3 

4. เด็กวัยก่อนเรียน (อายุ 3 -  
5 ปี) หากตื่นนอนช่วงกลางคืน
ควรให้ดื่มนมเพิ่ม จะท าให้เด็ก
นอนหลับสนิท 

43  35.8  60  50.0  65  54.2 
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ตารางท่ี 33 จ านวน ร้อยละ มารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กท่ีบ้าน จ าแนกตามความรู้เกี่ยวกับการ 
       เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่ตอบถูก รายข้อ (ต่อ) 
 
            

ข้อความรู ้
ก่อนทดลองตอบถูก  หลังประชุมชี้แจงตอบ

ถูก 
 หลังทดลองตอบถูก 

จ านวน  ร้อยละ  จ านวน  ร้อยละ  จ านวน  ร้อยละ 
            

5. ริมฝีปากเด็กซีด แตกแห้ง 
หรือเป็นแผลบริ เวณมุมปาก 
เป็นอาการหนึ่งที่แสดงว่าเด็ก
ขาดสารอาหาร 

74  61.1  100  83.3  104  86.7 

6. การที่เด็กนอนหลับเพียงพอ 
ไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของ
ร่างกาย  และการเพิ่มส่วนสูง  

75  62.5  83  69.2  74  61.7 

7. เมื่อเด็กร้องไห้งอแงไม่ได้ 
ดั่งใจแล้วผู้ใหญ่เข้าไปอุ้ม จะท า
ให้เด็กยิ่งมีพฤติกรรมเอาแต่ใจ
มากขึ้น 

48  40.0  63  52.5  44  36.7 

8. เด็กอายุ 2 ปี 6 เดือน ยังพูด
ติดต่อกัน 2 ค าขึ้นไปอย่างมี
ความหมายไม่ได้ เช่น กินข้าว 
หิวนม ไปเที่ยว ตุ๊กตาเดิน ถือว่า
พัฒนาการไม่สมวัย ต้องรีบ
ส่งเสริมพัฒนาการ 

82  68.3  97  80.8  96  80.0 

9. การเล่นของเด็กเป็นกิจกรรม
ที่ให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
ไม่ใช่การเรียนรู้ 

77  64.2  82  68.3  93  77.5 

10. การให้เด็กดูโทรทัศน์ หรือ 
เล่นมือถือนานๆ จะส่งผลท าให้
เด็กสมาธิสั้น ไม่มีสมาธิในการ
เรียน 

86  71.7  101  84.2  102  85.0 

11. เด็กควรได้เล่นกับกลุ่มวัย 
เดียวกันหรือใกล้เคียงกัน พ่อ 
แม่ หรือผู้เลี้ยงดูเด็กไม่เหมาะที่
จะเล่นกับเด็ก  

83  69.2  78  65.0  97  80.8 
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ตารางท่ี 33 จ านวน ร้อยละ มารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กท่ีบ้าน จ าแนกตามความรู้เกี่ยวกับการ 
       เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่ตอบถูก รายข้อ (ต่อ) 
 
            

ข้อความรู ้
ก่อนทดลองตอบถูก  หลังประชุมชี้แจงตอบ

ถูก 
 หลังทดลองตอบถูก 

จ านวน  ร้อยละ  จ านวน  ร้อยละ  จ านวน  ร้อยละ 
            

12. เด็กควรได้รับการประเมิน 
พัฒนาการทุก 1 เดือน โดยพ่อ 
แม่ ผู้ปกครอง 

99  82.5  109  90.8  113  94.2 

13. เด็กที่ประเมินว่ามี“พัฒนา 
การสงสัยล่าช้า” ควรได้รับการ
กระตุ้นด้านสงสัยล่าช้าบ่อยๆ 
อย่างน้อย 3 ครั้ง/วัน หรือทุก
ครั้งเมื่อต้องท ากิจกรรมนั้น เด็ก
จะมีพัฒนาการสมวัยได้ 

76  63.3  106  88.3  95  79.2 

14. เฉพาะเจ้าหน้าที่สาธารณ 
สุขเท่านั้นที่สามารถส่งเสริม
พัฒนาการเด็กให้สมวัยได้ดีที่สุด 

85  70.8  93  77.5  100  83.3 

15. เด็กวาดรูปวงกลมที่บรรจบ
กันตามแบบได้ โดยไม่มีเหลี่ยม 
ไ ม่ เ ว้ า เ ป็ นพั ฒนาก า รด้ า น
กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา 

103  85.8  111  92.5  112  93.3 

16. เด็กยืนขาเดียวได้เป็น 
พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัด
ใหญ่และการเคลื่อนไหว 

108  90.0  117  97.5  115  95.8 

17. เด็กประกอบช้ินส่วนของ 
รูปภาพที่ตัดออกเป็นส่วนๆ 8 
ช้ิ น ไ ด้ เ ป็ น พั ฒน า ก า ร ด้ า น
กล้ าม เนื้ อมั ด ใหญ่และการ
เคลื่อนไหว 

24  20.0  61  50.8  44  36.7 

18. เด็กท าความสะอาดตนเอง 
โดยการล้างก้น ล้างมือหลังจาก
ขับถ่ายอุจจาระไดเ้ป็นพัฒนา 
การด้านการช่วยเหลือตนเอง
และสังคม 

108  90.0  118  98.3  117  97.5 
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ตารางท่ี 34 จ านวน ร้อยละ อสม. จ าแนกตามความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ 
                เด็กปฐมวัยที่ตอบถูก รายข้อ 
 
            

ข้อความรู ้
ก่อนทดลองตอบถูก  หลังประชุมชี้แจงตอบ

ถูก 
 หลังทดลองตอบถูก 

จ านวน  ร้อยละ  จ านวน  ร้อยละ  จ านวน  ร้อยละ 
            

1. การขาดสารอาหารไม่มผีลตอ่
การรื่นเริง การนอนหลับได้สนิท 
การมีสมาธิในการเรียนหรือท า
กิจกรรม ของเด็ก 

14  70.0  16  80.0  16  80.0 

2. เด็กอายุ 3-5 ปี ควรนอนวัน
ละ 6-8 ช่ัวโมง 

5  25.0  13  65.0  16  80.0 

3. แปรงฟันให้เด็กตั้งแต่ซี่แรก
ด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ 

15  75.0  15  75.0  14  70.0 

4. เด็กวัยก่อนเรียน (อายุ 3 -  
5 ปี) หากตื่นนอนช่วงกลางคืน
ควรให้ดื่มนมเพิ่ม จะท าให้เด็ก
นอนหลับสนิท 

10  50.0  10  50.0  14  70.0 

5. ริมฝีปากเด็กซีด แตกแห้ง 
หรือเป็นแผลบริ เวณมุมปาก 
เป็นอาการหนึ่งที่แสดงว่าเด็ก
ขาดสารอาหาร 

17  85.0  17  85.0  17  85.0 

6. การที่เด็กนอนหลับเพียงพอ 
ไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของ
ร่างกาย  และการเพิ่มส่วนสูง  

11  55.0  15  75.0  15  75.0 

7. เมื่อเด็กร้องไห้งอแงไม่ได้ 
ดั่งใจแล้วผู้ใหญ่เข้าไปอุ้ม จะท า
ให้เด็กยิ่งมีพฤติกรรมเอาแต่ใจ
มากขึ้น 

10  50.0  9  45.0  15  75.0 

8. เด็กอายุ 2 ปี 6 เดือน ยังพูด
ติดต่อกัน 2 ค าขึ้นไปอย่างมี
ความหมายไม่ได้ เช่น กินข้าว 
หิวนม ไปเที่ยว ตุ๊กตาเดิน ถือว่า
พัฒนาการไม่สมวัย ต้องรีบ
ส่งเสริมพัฒนาการ 

14  70.0  16  80.0  18  90.0 
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ตารางท่ี 34 จ านวน ร้อยละ อสม. จ าแนกตามความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ 
                เด็กปฐมวัยที่ตอบถูก รายข้อ (ต่อ) 
 
            

ข้อความรู ้
ก่อนทดลองตอบถูก  หลังประชุมชี้แจงตอบ

ถูก 
 หลังทดลองตอบถูก 

จ านวน  ร้อยละ  จ านวน  ร้อยละ  จ านวน  ร้อยละ 
            

9. การเล่นของเด็กเป็นกิจกรรม
ที่ให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
ไม่ใช่การเรียนรู้ 

14  70.0  15  75.0  20  100.0 

10. การให้เด็กดูโทรทัศน์ หรือ 
เล่นมือถือนานๆ จะส่งผลท าให้
เด็กสมาธิสั้น ไม่มีสมาธิในการ
เรียน 

18  90.0  18  90.0  20  100.0 

11. เด็กควรได้เล่นกับกลุ่มวัย 
เดียวกันหรือใกล้เคียงกัน พ่อ 
แม่ หรือผู้เลี้ยงดูเด็กไม่เหมาะที่
จะเล่นกับเด็ก  

16  80.0  14  70.0  17  85.0 

12. เด็กควรได้รับการประเมิน 
พัฒนาการทุก 1 เดือน โดยพ่อ 
แม่ ผู้ปกครอง 

17  85.0  20  100.0  20  100.0 

13. เด็กท่ีประเมินว่ามี “พัฒนา 
การสงสัยล่าช้า” ควรได้รับการ
กระตุ้นด้านสงสัยล่าช้าบ่อยๆ 
อย่างน้อย 3 ครั้ง/วัน หรือทุก
ครั้งเมื่อต้องท ากิจกรรมนั้น เด็ก
จะมีพัฒนาการสมวัยได้ 

16  80.0  19  95.0  20  100.0 

14. เฉพาะเจ้าหน้าที่สาธารณ 
สุขเท่านั้นที่สามารถส่งเสริม
พัฒนาการเด็กให้สมวัยได้ดีที่สุด 

18  90.0  18  90.0  20  100.0 

15. เด็กวาดรูปวงกลมที่บรรจบ
กันตามแบบได้ โดยไม่มีเหลี่ยม 
ไ ม่ เ ว้ า เ ป็ นพั ฒนาก า รด้ า น
กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา 

15  75.0  18  90.0  19  95.0 

16. เด็กยืนขาเดียวได้เป็น 
พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัด
ใหญ่และการเคลื่อนไหว 

18  90.0  20  100.0  20  100.0 
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ตารางท่ี 34 จ านวน ร้อยละ อสม. จ าแนกตามความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ 
                เด็กปฐมวัยที่ตอบถูก รายข้อ (ต่อ) 
 
            

ข้อความรู ้
ก่อนทดลองตอบถูก  หลังประชุมชี้แจงตอบ

ถูก 
 หลังทดลองตอบถูก 

จ านวน  ร้อยละ  จ านวน  ร้อยละ  จ านวน  ร้อยละ 
            

17. เด็กประกอบช้ินส่วนของ 
รูปภาพที่ตัดออกเป็นส่วนๆ 8 
ช้ิ น ไ ด้ เ ป็ น พั ฒน า ก า ร ด้ า น
กล้ าม เนื้ อมั ด ใหญ่และการ
เคลื่อนไหว 

6  30.0  9  45.0  13  65.0 

18. เด็กท าความสะอาดตนเอง 
โดยการล้างก้น ล้างมือหลังจาก
ขับถ่ายอุจจาระไดเ้ป็นพัฒนา 
การด้านการช่วยเหลือตนเอง
และสังคม 

18  90.0  20  100.0  20  100.0 

            

 
2. การวิเคราะห์การส่งเสริมพัฒนาการเด็กรายข้อ 
 
ตารางท่ี 35 จ านวน ร้อยละ มารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กท่ีบ้าน จ าแนกตามการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก  
                รายข้อ ก่อนการทดลอง 
 

      

การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
รายข้อ 

ไม่เคยท า  บางครั้ง  เป็นประจ า 
จ านวน ร้อยละ  จ านวน ร้อยละ  จ านวน ร้อยละ 

         

1. ในทุกมื้ออาหารเด็กได้รับประทานอาหารที่
ประกอบด้วย ข้าว เนื้อสัตว์หรือไข่ ผัก น้ ามัน 
และผลไม้ระหว่างมื้ออาหาร 

2 1.7  93 77.5  25 20.8 

2. ให้เด็กได้หยิบ หรือตักอาหารกินเอง 0 0.0  61 50.8  59 49.2 
3. ชมเชยเมื่อเด็กทานอาหารได้เอง 1 0.8  40 33.3  79 65.8 
4. ดุว่าเมื่อเด็กท าอาหารเลอะเทอะ 15 12.5  91 75.8  14 11.7 
5. เด็กนั่งกินอาหารร่วมกับสมาชิก  5 4.2  49 40.8  66 55.0 
6. ปัจจุบันเด็กอยู่ที่บ้านยังป้อนอาหาร 7 5.8  65 54.2  48 40.0 
7. ในแต่ละวันเด็กได้ดื่มนม 2 1.7  7 5.8  111 92.5 
8. โอบกอด แสดงความรักกับเด็กทุกวัน 0 0.0  25 20.8  95 79.2 
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ตารางท่ี 35 จ านวน ร้อยละ มารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กท่ีบ้าน จ าแนกตามการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก  
                รายข้อ ก่อนการทดลอง (ต่อ) 
 

      

การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
รายข้อ 

ไม่เคยท า  บางครั้ง  เป็นประจ า 
จ านวน ร้อยละ  จ านวน ร้อยละ  จ านวน ร้อยละ 

         

9. บังคับ เด็กกรณีไม่ปฏิบัติตามค าบอก 13 10.8  88 73.3  19 15.8 
10. ดุ หรือตีเด็กเมื่อเด็กต่อต้าน หรือ 
อาละวาด 

12 10.0  95 79.2  13 10.8 

11. ดูแลสอบถามเรื่องการบ้าน หรือ 
ตรวจสอบกระเป๋าเด็ก 

3 2.5  27 22.5  90 75.0 

12. จัดหาของเล่นให้เด็ก (อาจประยุกต์ใช้
อุปกรณ์ที่มี) ได้มีเล่นในบ้าน 

5 4.2  65 54.2  50 41.7 

13. เล่นสนุกสนานกับเด็ก 1 0.8  50 41.7  69 57.5 
14. เล่นบทบาทสมมุติกับเด็ก 19 15.8  74 61.7  27 22.5 
15. เล่านิทาน หรือพูดค าคล้องจองให้เด็กฟัง 14 11.7  80 66.7  26 21.7 
16. อ่านหนังสือนิทานที่มีสิ่งท่ีเด็กชอบ เช่น 
รถ สัตว์  

24 20.0  74 61.7  22 18.3 

17. ให้เด็กได้เปิดดูภาพในหนังสือนิทาน 27 22.5  62 51.7  31 25.8 
18. ชวนเด็กคุยเกี่ยวกับตัวละครหรือเนื้อ 
เรื่องที่อ่าน 

34 28.3  62 51.7  24 20.0 

19. ฟังเด็กเล่าเรื่องราวต่างๆ อย่างตั้งใจ 9 7.5  41 34.2  70 58.3 
20. เด็กได้นอนก่อน 3 ทุ่ม (21.00 น.)  10 8.3  40 33.3  70 58.3 
21. เด็กดูละครหลังข่าว 2 ทุ่ม (20.00 น.) 
จบจึงเข้านอน 

15 12.5  42 35.0  63 52.5 

22. เด็กได้นอนกางมุ้ง หรือในห้องที่มีมุ้ง 
ลวดป้องกันยุงกัด  

2 1.7  2 1.7  116 96.7 

23. ตรวจฟันเด็กทุกวัน 13 10.8  53 44.2  54 45.0 
24. ให้เด็กแปรงฟันเอง โดยท่านดูแลและ 
แปรงซ้ า 

8 6.7  49 40.8  63 52.5 

25. เด็กแปรงฟันวันละ 2 ครั้ง ตื่นเช้า และ 
ก่อนเข้านอน 

11 9.2  55 45.8  54 45.0 
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ตารางท่ี 36 จ านวน ร้อยละ มารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กท่ีบ้าน จ าแนกตามการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก  
                รายข้อ หลังการทดลอง 
 

      

การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
รายข้อ 

ไม่เคยท า  บางครั้ง  เป็นประจ า 
จ านวน ร้อยละ  จ านวน ร้อยละ  จ านวน ร้อย

ละ 
         

1. ในทุกมื้ออาหารเด็กได้รับประทานอาหาร
ที่ประกอบด้วย ข้าว เนื้อสัตว์หรือไข่ ผัก 
น้ ามัน และผลไม้ระหว่างมื้ออาหาร 

1 0.8  70 58.3  49 40.6 

2. ให้เด็กได้หยิบ หรือตักอาหารกินเอง 2 1.7  54 45.0  64 53.3 
3. ชมเชยเมื่อเด็กทานอาหารได้เอง 3 2.5  33 27.5  84 70.0 
4. ดุว่าเมื่อเด็กท าอาหารเลอะเทอะ 8 6.7  100 83.3  12 10.0 
5. เด็กนั่งกินอาหารร่วมกับสมาชิก  2 1.7  47 39.2  71 59.2 
6. ปัจจุบันเด็กอยู่ที่บ้านยังป้อนอาหาร 8 6.7  91 75.8  21 17.5 
7. ในแต่ละวันเด็กได้ดื่มนม 0 0.0  9 7.5  111 92.5 
8. โอบกอด แสดงความรักกับเด็กทุกวัน 0 0.0  19 15.8  101 84.2 
9. บังคับ เด็กกรณีไม่ปฏิบัติตามค าบอก 5 4.2  103 85.8  12 10.0 
10. ดุ หรือตีเด็กเมื่อเด็กต่อต้าน หรือ 
อาละวาด 

4 3.3  100 83.3  16 13.3 

11. ดูแลสอบถามเรื่องการบ้าน หรือ 
ตรวจสอบกระเป๋าเด็ก 

0 0.0  11 9.2  109 90.8 

12. จัดหาของเล่นให้เด็ก (อาจประยุกต์ใช้
อุปกรณ์ที่มี) ได้มีเล่นในบ้าน 

4 3.3  63 52.5  53 44.2 

13. เล่นสนุกสนานกับเด็ก 2 1.7  52 43.3  66 55.0 
14. เล่นบทบาทสมมุติกับเด็ก 9 7.5  77 64.2  34 28.3 
15. เล่านิทาน หรือพูดค าคล้องจองให้เด็กฟัง 4 3.3  73 60.8  43 35.8 
16. อ่านหนังสือนิทานที่มีสิ่งท่ีเด็กชอบ เช่น 
รถ สัตว์  

4 3.3  85 70.8  31 25.8 

17. ให้เด็กได้เปิดดูภาพในหนังสือนิทาน 1 0.8  78 65.0  40 33.3 
18. ชวนเด็กคุยเกี่ยวกับตัวละครหรือเนื้อ 
เรื่องที่อ่าน 

9 7.5  77 64.2  34 28.3 

19. ฟังเด็กเล่าเรื่องราวต่างๆ อย่างตั้งใจ 0 0.0  47 39.2  73 60.8 
20. เด็กได้นอนก่อน 3 ทุ่ม (21.00 น.)  2 1.7  35 29.2  83 69.2 
21. เด็กดูละครหลังข่าว 2 ทุ่ม  
(20.00 น.) จบจึงเข้านอน 

15 12.5  50 41.7  55 45.8 
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ตารางท่ี 36 จ านวน ร้อยละ มารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กท่ีบ้าน จ าแนกตามการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก  
                รายข้อ หลังการทดลอง (ต่อ) 
 

      

การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
รายข้อ 

ไม่เคยท า  บางครั้ง  เป็นประจ า 
จ านวน ร้อยละ  จ านวน ร้อยละ  จ านวน ร้อยละ 

         

22. เด็กได้นอนกางมุ้ง หรือในห้องที่มีมุ้ง
ลวดป้องกันยุงกัด  

4 3.3  4 3.3  112 93.3 

23. ตรวจฟันเด็กทุกวัน 2 1.7  50 41.7  68 56.7 
24. ให้เด็กแปรงฟันเอง โดยท่านดูแลและ 
แปรงซ้ า 

7 5.8  39 32.5  74 61.7 

25. เด็กแปรงฟันวันละ 2 ครั้ง ตื่นเช้า และ 
ก่อนเข้านอน 

7 5.8  49 40.8  64 53.3 

         

 
3. การวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อรูปแบบรายข้อ 
 
ตารางท่ี 37 จ านวนครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ าแนกตามความพึงพอใจต่อการเฝ้าระวังและส่งเสริม 
       พัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่พัฒนาขึ้นรายข้อ 
           

           

ท่านมีความพึงพอใจต่อข้อความนี้ระดับใด 
พึงพอใจมาก  พึงพอใจปานกลาง  
 จ านวน    จ านวน    จ านวน 

           

1. เด็กไดร้ับการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการดี
ขึ้นจากการร่วมกันดูแลครั้งนี ้

 9    0    0 

2. เห็นด้วยกับการร่วมกันส่งเสรมิพัฒนาการเด็ก
ของเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข ครูพี่เลีย้ง มารดาหรือ
บิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน และ อสม. ครั้งนี ้

 9    0    0 

3. การชี้แจงของเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข ช่วงเริ่ม
ด าเนินงานช่วยให้ท่านเข้าใจในการเฝ้าระวังและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กเพิ่มขึ้น 

 9    0    0 

4. ท่านพึงพอใจท่ีได้ด าเนินงานร่วมกันตาม
โครงการนี ้

 9    0    0 

5. การด าเนินงานครั้งนี้ท าให้ท่านเข้าใจการ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามแนวทางกิจกรรม “กิน 
กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน” เพิม่ขึ้น 

 9    0    0 
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ตารางท่ี 37 จ านวนครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ าแนกตามความพึงพอใจต่อการเฝ้าระวังและส่งเสริม 
       พัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่พัฒนาขึ้นรายข้อ (ต่อ) 
           

           

ท่านมีความพึงพอใจต่อข้อความนี้ระดับใด 
พึงพอใจมาก  พึงพอใจปานกลาง  
 จ านวน    จ านวน    จ านวน 

           

6. การด าเนินงานครั้งนี้ท าให้ท่านเข้าใจการใช้คู่มือ
เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเดก็ปฐมวัย 
(Developmental Surveillance and 
Promotion Manual; DSPM) เล่มขาวเพิ่มขึ้น 

 9    0    0 

           

 
ตารางท่ี 38 จ านวน ร้อยละ มารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กท่ีบ้าน จ าแนกตามความพึงพอใจต่อการเฝ้า 
                ระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่พัฒนาขึ้น 
           

            

ท่านมีความพึงพอใจต่อ
ข้อความนี้ระดับใด 

พึงพอใจมาก  พึงพอใจปานกลาง  พึงพอใจน้อย 
จ านวน  ร้อยละ  จ านวน  ร้อยละ  จ านวน  ร้อยละ 

            

1. เด็กไดร้ับการเฝ้าระวังและ
ส่งเสริมพัฒนาการดีขึ้นจากการ
ร่วมกันดูแลครั้งนี ้

95  79.2  24  20.0  1  0.8 

2. เห็นด้วยกับการร่วมกัน
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กของ
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข ครูพีเ่ลี้ยง 
มารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่
บ้าน และ อสม. ครั้งนี ้

112  93.3  7  5.8  1  0.8 

3. การชี้แจงของเจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุข ช่วงเริ่มด าเนินงาน
ช่วยให้ท่านเข้าใจในการเฝ้าระวัง
และส่งเสรมิพัฒนาการเด็ก
เพิ่มขึ้น 

99  82.5  21  17.5  0  0.0 

4. ท่านพึงพอใจท่ีได้ด าเนินงาน
ร่วมกันตามโครงการนี ้

112  93.3  8  6.7  0  0.0 
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ตารางท่ี 38 จ านวน ร้อยละ มารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กท่ีบ้าน จ าแนกตามความพึงพอใจต่อการเฝ้า 
                ระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่พัฒนาขึ้น  
        (ต่อ) 
           
            

ท่านมีความพึงพอใจต่อ
ข้อความนี้ระดับใด 

พึงพอใจมาก  พึงพอใจปานกลาง  พึงพอใจน้อย 
จ านวน  ร้อยละ  จ านวน  ร้อยละ  จ านวน  ร้อยละ 

            

5. การด าเนินงานครั้งนี้ท าให้
ท่านเข้าใจการส่งเสรมิ
พัฒนาการเด็กตามแนวทาง
กิจกรรม “กิน กอด เล่น เล่า 
นอน เฝ้าดูฟัน” เพิ่มขึ้น 

104  86.7  14  11.7  2  1.7 

6. การด าเนินงานครั้งนี้ท าให้
ท่านเข้าใจการใช้คู่มือเฝา้ระวัง
และส่งเสรมิพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย (Developmental 
Surveillance and 
Promotion Manual; 
DSPM) เล่มขาวเพิ่มขึ้น 

88  73.7  23  19.2  9  7.5 

            

 
ตารางท่ี 39 จ านวน ร้อยละ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) จ าแนกตามความพึงพอใจ 
                ต่อการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
                ที่พัฒนาขึ้น 
 
            

ท่านมีความพึงพอใจต่อ
ข้อความนี้ระดับใด 

พึงพอใจมาก  พึงพอใจปานกลาง  พึงพอใจน้อย 
จ านวน  ร้อยละ  จ านวน  ร้อยละ  จ านวน  ร้อยละ 

            

1. เด็กไดร้ับการเฝ้าระวังและ
ส่งเสริมพัฒนาการดีขึ้นจาก
การร่วมกันดูแลครั้งนี ้

20  100.0  0  0.0  0  0.0 

2. เห็นด้วยกับการร่วมกัน
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กของ
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข ครูพี่
เลี้ยง มารดาหรือบิดาหรือผู้
เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน และ อสม. 
ครั้งนี ้

20  100.0  0  0.0  0  0.0 
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ตารางท่ี 39 จ านวน ร้อยละ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) จ าแนกตามความพึงพอใจ 
                ต่อการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
                ที่พัฒนาขึ้น (ต่อ) 
 
            

ท่านมีความพึงพอใจต่อ
ข้อความนี้ระดับใด 

พึงพอใจมาก  พึงพอใจปานกลาง  พึงพอใจน้อย 
จ านวน  ร้อยละ  จ านวน  ร้อยละ  จ านวน  ร้อยละ 

            

3. การชี้แจงของเจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุข ช่วงเริ่ม
ด าเนินงานช่วยให้ท่านเข้าใจ
ในการเฝ้าระวังและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กเพิม่ขึ้น 

20  100.0  0  0.0  0  0.0 

4. ท่านพึงพอใจท่ีได้
ด าเนินงานร่วมกันตาม
โครงการนี ้

19  95.0  1  5.0  0  0.0 

5. การด าเนินงานครั้งนี้ท าให้
ท่านเข้าใจการส่งเสรมิ
พัฒนาการเด็กตามแนวทาง
กิจกรรม “กิน กอด เล่น เล่า 
นอน เฝ้าดูฟัน” เพิ่มขึ้น 

17  85.0  3  15.0  0  0.0 

6. การด าเนินงานครั้งนี้ท าให้
ท่านเข้าใจการใช้คู่มือเฝา้ระวัง
และส่งเสรมิพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย (Developmental 
Surveillance and 
Promotion Manual; 
DSPM) เล่มขาวเพิ่มขึ้น 

19  95.0  1  5.0  0  0.0 
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ตารางท่ี 40 จ านวน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จ าแนกตามความพึงพอใจต่อการเฝ้าระวังและส่งเสริม 
                พัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่พัฒนาขึ้น 
 
            

ประเด็นความพึงพอใจ 
พึงพอใจมาก  พึงพอใจปานกลาง  พึงพอใจน้อย 

 จ านวน    จ านวน    จ านวน  
            
1. เด็กไดร้ับการเฝ้าระวังและ
ส่งเสริมพัฒนาการดีขึ้นจาก
การร่วมกันดูแลครั้งนี ้

 3    0    0  

2. เห็นด้วยกับการร่วมกัน
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กของ
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข ครูพี่
เลี้ยง มารดาหรือบิดาหรือผู้
เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน และ อสม. 
ครั้งนี ้

 3    0    0  

3. หลังด าเนินโครงการเด็กมี
พัฒนาการดีขึ้น 

 2    1    0  

4. ท่านพึงพอใจท่ีได้
ด าเนินงานร่วมกันตาม
โครงการนี ้

 3    0    0  

            

 
 
 



 
 
 
 
 

ภาคผนวก 3 
 

เครื่องมือศึกษา ขั้นตอนที่ 1 
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ชุดที่ 1. แนวทางการเก็บข้อมูลจากเอกสารและสอบถามผู้รับผิดชอบงาน 
เกี่ยวกับการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

 
   

ข้อมูลที่ต้องการ แหล่งที่มาของข้อมูล เอกสารอ้างอิง 
   

1. ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด 
    - กำรด ำเนินงำนเฝ้ำระวังและส่งเสริม
พัฒนำกำรเด็กปฐมวัย 

- เอกสำร 
- สอบถำม 

- รำยงำนประจ ำปี 2560 ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัดยโสธร 

2. ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ 
    - กำรด ำเนินงำนเฝ้ำระวังและส่งเสริม
พัฒนำกำรเด็กปฐมวัย 

- สอบถำม  

3. หน่วยบริกำร 
    - กำรด ำเนินงำนเฝ้ำระวังและส่งเสริม
พัฒนำกำรเด็กปฐมวัย 
    - ผลงำนกำรเฝ้ำระวังและส่งเสริม
พัฒนำกำรเด็กปฐมวัย 

- เอกสำร 
 

- รำยงำนประจ ำปี 2560 ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัดยโสธร  

4. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
    - ข้อมูลเด็กปฐมวัย 
    - ข้อมูลศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ครู และ
ผู้ดูแลเด็ก 
 

- เอกสำร - เอกสำรระเบียบวำระกำรประชุม
คณะอนุกรรมกำรส่งเสริมกำรพัฒนำเด็ก
ปฐมวัย จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 3/2560 
- เอกสำรระเบียบวำระกำรประชุม
คณะอนุกรรมกำรส่งเสริมกำรพัฒนำเด็ก
ปฐมวัยจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1/2561 
- หนังสือแผนกำรจัดประสบกำรณ์กำร
เรียนรู้กำรศึกษำปฐมวัย (อำยุ 3-5 ปี) 
ภำคเรียนที่ 1 ส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ของส ำนักประสำนและพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำท้องถิ่น กรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหำดไทย 
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ชุดที่ 2. แนวทางการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) กลุ่มเจ้าหน้าที่สาธารณสุขรับผิดชอบงาน  
และกลุ่มครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

โครงการวิจัยเรื่อง กำรพัฒนำกำรเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยแบบบูรณำกำร  ในศูนยพั์ฒนำ 
      เด็กเล็ก จังหวัดยโสธร 

************** 

กลุ่มเป้าหมายสนทนากลุ่ม (โดยสนทนำแต่ละประเด็นทีละกลุ่ม) 
 1) เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขรับผิดชอบงำน (ผู้รับผิดชอบงำนในโรงพยำบำล ผู้รับผิดชอบงำนใน
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล ผู้รับผิดชอบงำนในส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ) 
  2) ครูศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
 การบันทึกข้อมูล  บันทึกกำรสนทนำ 2 วิธี คือ  
  1) ใช้กำรจดบันทึกตำมค ำสนทนำ และ 
  2) บันทึกเสียง 
ผู้ด าเนินการสนทนา  
   1. Moderator 1 คือ ..... นำงชฎำภรณ์  ชื่นตำ ..................................................................................... 
 2. Moderator 2 คือ ..... นำงสุภำพร แก้วใส ........................................................................................ 
          3. Note taker 1 คือ .....นำงสำวสมจิต  แซ่ลิ้ม ..................................................................................... 
          4. Note taker 2 คือ ..... นำงจินตนำ  พลมีศักดิ์ ................................................................................... 
 
ประเด็นหลักที่ต้องการจากการสนทนา คือ เพ่ือประเมินสถำนกำรณ์กำรด ำเนินงำนเฝ้ำระวังและส่งเสริม
พัฒนำกำรเด็กปฐมวัย ของเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข และครูศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำร
ด ำเนินงำนเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย กำรรับรู้สื่อควำมรู้ต่ำงๆ เช่น หนังสือ คู่มือต่ำงๆ วีดีโอ กำร
ใช้แนวทำงกำรส่งเสริมพัฒนำกำรเด็ก (แนวทำง “กิน กอด เล่น เล่ำ นอน เฝ้ำดูฟัน” และกำรเฝ้ำระวังและ
ส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย 5 ด้ำน ตำมคู่มือเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย (Developmental 
Surveillance and Promotion Manual; DSPM) หรือคู่มือ DSPM กำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของผู้บริหำร 
ปัญหำอุปสรรคในกำรด ำเนินงำน  
 
ประเด็นค าถามและขั้นตอนการสนทนากลุ่ม 
  1. ผู้น ำสนทนำกลุ่ม ชี้แจงวัตถุประสงค์ในกำรสนทนำกลุ่ม 
  2. ให้ผู้ร่วมสนทนำกลุ่มแนะน ำตัวเองโดยแนะน ำ ชื่อ – นำมสกุล และสร้ำงบรรยำกำศให้เป็นกันเอง 
  3. อยำกทรำบว่ำที่ผ่ำนมำท่ำนด ำเนินงำนส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยอย่ำงไรบ้ำง?  
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 4. ท่ำนมีควำมคิดเห็นต่อแนวทำงกำรเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย 5 ด้ำน ตำมคู่มือเฝ้ำ
ระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย (Developmental Surveillance and Promotion Manual: 
DSPM) หรือคู่มือ DSPM) อย่ำงไร  และเคยใช้ในกำรส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กอย่ำงไร 

 5. ท่ำนมีควำมคิดเห็นต่อแนวทำงกำรส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กตำมแนวทำง “กิน กอด เล่น เล่ำ นอน 
เฝ้ำดูฟัน” อย่ำงไร  และเคยใช้ในกำรส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กอย่ำงไร  
 6. หน่วยงำนหรือผู้บริหำรให้กำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยท่ำนหรือไม่ 
อย่ำงไร หรือท่ำนอยำกให้เป็นแบบไหน 
 7. กำรด ำเนินงำนของท่ำนมีปัญหำอุปสรรคอะไรหรือไม่ 
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ชุดที่ 3. แนวทางการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) กลุ่ม อสม.  
และกลุ่มมารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน 

โครงการวิจัยเรื่อง กำรพัฒนำกำรเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยแบบบูรณำกำร  ในศูนยพั์ฒนำ 
       เด็กเล็ก จังหวัดยโสธร 

************** 
กลุ่มเป้าหมายสนทนากลุ่ม (โดยสนทนำแต่ละประเด็นทีละกลุ่ม) 
 1) อสม. 
  2) มำรดำหรือบิดำหรือผู้เลี้ยงดูเด็กท่ีบ้ำน 
 การบันทึกข้อมูล  บันทึกกำรสนทนำ 2 วิธี คือ  
  1) ใช้กำรจดบันทึกตำมค ำสนทนำ และ 
  2) บันทึกเสียง 
ผู้ด าเนินการสนทนา  
  1. Moderator 1 คือ ..... นำงชฎำภรณ์  ชื่นตำ ..................................................................................... 
 2. Moderator 2 คือ ..... นำงสุภำพร แก้วใส ........................................................................................ 
          3. Note taker 1 คือ .....นำงสำวสมจิต  แซ่ลิ้ม ..................................................................................... 
          4. Note taker 2 คือ ..... นำงจินตนำ  พลมีศักดิ์ ................................................................................... 
 
ประเด็นหลักที่ต้องการจากการสนทนา คือ เพ่ือประเมินสถำนกำรณ์กำรด ำเนินงำนเฝ้ำระวังและส่งเสริม
พัฒนำกำรเด็กปฐมวัยของ อสม. และมำรดำหรือบิดำหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้ำน ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรเฝ้ำระวัง
และส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย กำรรับรู้สื่อควำมรู้ต่ำงๆ เช่น หนังสือ คู่มือต่ำงๆ กำรใช้แนวทำงกำรส่งเสริม
พัฒนำกำรเด็ก แนวทำง “กิน กอด เล่น เล่ำ นอน เฝ้ำดูฟัน” และกำรเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็ก
ปฐมวัย 5 ด้ำน ตำมคู่มือเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย (Developmental Surveillance and 
Promotion Manual; DSPM) หรือคู่มือ DSPM 
 
ประเด็นค าถามและขั้นตอนการสนทนากลุ่ม 
  1. ผู้น ำสนทนำกลุ่ม ชี้แจงวัตถุประสงค์ในกำรสนทนำกลุ่ม 
  2. ให้ผู้ร่วมสนทนำกลุ่มแนะน ำตัวเองโดยแนะน ำ ชื่อ – นำมสกุล และสร้ำงบรรยำกำศให้เป็นกันเอง 
  3. ท่ำนเข้ำใจเกี่ยวกับกำรส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย (เด็กที่ท่ำนเลี้ยงดูกรณีมำรดำหรือบิดำหรือผู้เลี้ยง
ดูเด็กท่ีบ้ำน) อย่ำงไร?  ยำกทรำบว่ำที่ผ่ำนมำท่ำนด ำเนินงำนเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยหรือไม่ 
อย่ำงไรบ้ำง?  
  4. มีหน่วยงำนต่ำงๆ ให้ควำมรู้ หรือให้กำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยท่ำน
หรือไม่ อย่ำงไร หรือท่ำนอยำกให้เป็นแบบไหน 
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 5. ท่ำนเคยได้รับเอกสำร หรือคู่มือ เกี่ยวกับกำรเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กหรือไม่? 
  6. ท่ำนเคยได้ยินแนวทำงกำรส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กตำมแนวทำง “กิน กอด เล่น เล่ำ นอน เฝ้ำดูฟัน” 
หรือไม่  และเคยใช้ในกำรส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กหรือไม่ อย่ำงไร  
  7. ท่ำนเคยได้ยินแนวทำงกำรเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย 5 ด้ำน ตำมคู่มือเฝ้ำระวังและ
ส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย (Developmental Surveillance and Promotion Manual: DSPM) หรือ
คู่มือ DSPM) หรือไม่  และกำรเคยได้รับ กำรเคยใช้ในกำรส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กหรือไม่ อย่ำงไร 

  
 



 

 

 
 
 

ภาคผนวก 4 
 

เครื่องมือศึกษาผลลัพธ์การพัฒนา 
 

ชุดที่ 1. แบบสอบถามครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ชุดที่ 2.1 แบบสอบถามมารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน 
ชุดที่ 2.2 แนวทางการสนทนากลุ่ม (Focus  Group Discussion) กลุ่มตัวแทนมารดาหรือ

บิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน 
ชุดที่ 3.1 แบบสอบถามอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
ชุดที่ 3.2 แนวทางการสนทนากลุ่ม (Focus  Group Discussion) กลุ่ม อสม. 
ชุดที่ 4. แบบสอบถามเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
ชุดที่ 5. แบบบันทึกการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
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ชุดที่ 1. แบบสอบถามครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
โครงการ : การพัฒนาการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
             จังหวัดยโสธร 

*************************** 
ผู้ตอบแบบสอบถามชื่อ ............................................................ ต าแหน่ง .................................................... 
ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (    ) บ้าน….(1)…. (   ) บ้าน….(2)….   (    ) บ้าน….(3)….  
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   
   ค าชี้แจง : กรุณาเติมค าหรือเครื่องหมาย   ในช่องว่าง หรือเลือกค าตอบตรงกับความเป็นจริงของ 

    ท่านค าตอบที่ได้จะไม่น าเสนอรายบุคคลแต่จะน ามาวิเคราะห์ภาพรวม เพื่อน ามาพัฒนา 
    งาน ซึ่งจะไม่มีผลใดๆ กับท่าน  

1. อายุ ........................ ปี 
2. เพศ  (    ) ชาย      (    ) หญิง  
3. สถานภาพสมรส  (    ) โสด  (    ) สมรส 

     (    ) หย่า/แยก  (    ) หม้าย 
4. ระดับการศึกษา   

  (    ) ต่ ากว่ามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า  (    ) มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
   (    ) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า   (    ) ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
   (    ) ปริญญาโท     (    ) อ่ืนๆ (ระบุ) .................................. 
     5. ท่านปฏิบัติงานที่ศูนย์เด็กเล็กในต าแหน่ง ............................................................................ 
     6. ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
    (    ) 1 ปี  (    ) 2 ปี   (    ) 3 ปี  
   (    ) 4 ปี  (    ) 5 ปี   (    ) มากกว่า 5 ปี  
     7. ก่อนด าเนินโครงการครั้งนี้ท่านเคยผ่านการอบรมหลักสูตรการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย โดยใช้คู่มือ DSPM หรือไม่ 

   (    ) ไม่เคย (    ) เคย  
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ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย  
  ค าอธิบาย ข้อความต่อไปนี้ เป็นข้อความเกี่ยวกับความรู้ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ให้ท า
เครื่องหมาย  ในช่องถูกหากท่านเห็นว่าข้อความนั้นถูก หรือในช่องผิดหากท่านเห็นว่าข้อความนั้นผิด  และ
หากท่านไม่ทราบว่าข้อความนั้นถูกหรือผิดให้ท าเครื่องหมาย  ในช่องไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 
 
  

ค าตอบ 

ข้อที่ ความรู้ในการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ถูก ผิด ไม่ทราบ/
ไม่แน่ใจ 

     

1. การขาดสารอาหารไม่มีผลต่อการรื่นเริง การนอนหลับได้สนิท การมีสมาธิ
ในการเรียนหรือท ากิจกรรม ของเด็ก 

   

2. เด็กอายุ 3-5 ปี ควรนอนวันละ 6-8 ชั่วโมง    
3. แปรงฟันให้เด็กตั้งแต่ซี่แรกด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์    
4. เด็กวัยก่อนเรียน (อายุ 3-5 ปี) หากตื่นนอนช่วงกลางคืนควรให้ดื่มนมเพ่ิม 

จะท าให้เด็กนอนหลับสนิท 
   

5. ริมฝีปากเด็กซีด แตกแห้งหรือเป็นแผลบริเวณมุมปาก เป็นอาการหนึ่งที่
แสดงว่าเด็กขาดสารอาหาร 

   

6. การที่เด็กนอนหลับเพียงพอไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย  และ
การเพ่ิมส่วนสูง  

   

7. เมื่อเด็กร้องไห้งอแงไม่ได้ดั่งใจแล้วผู้ใหญ่เข้าไปอุ้ม จะท าให้เด็กยิ่งมี
พฤติกรรมเอาแต่ใจมากขึ้น 

   

8. เด็กอายุ 2 ปี 6 เดือน ยังพูดติดต่อกัน 2 ค าขึ้นไปอย่างมีความหมายไม่ได้ 
เช่น กินข้าว หิวนม ไปเที่ยว ตุ๊กตาเดิน ถือว่าพัฒนาการไม่สมวัย ต้องรีบ
ส่งเสริมพัฒนาการ 

   

9. การเล่นของเด็กเป็นกิจกรรมที่ให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ไม่ใช่การ
เรียนรู้ 

   

10. การให้เด็กดูโทรทัศน์ หรือเล่นมือถือนานๆ จะส่งผลท าให้เด็กสมาธิสั้น ไม่
มีสมาธิในการเรียน 

   

11. เด็กควรได้เล่นกับกลุ่มวัยเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน พ่อ แม่ หรือผู้เลี้ยงดู
เด็กไม่เหมาะที่จะเล่นกับเด็ก  

   

12. เด็กควรได้รับการประเมินพัฒนาการทุก 1 เดือน โดยพ่อ แม่ ผู้ปกครอง    
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ค าตอบ 

ข้อที่ ความรู้ในการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ถูก ผิด ไม่ทราบ/
ไม่แน่ใจ 

     

13. เด็กที่ประเมินว่ามี “พัฒนาการสงสัยล่าช้า” ควรได้รับการกระตุ้นด้าน
สงสัยล่าช้าบ่อยๆ อย่างน้อย 3 ครั้ง/วัน หรือทุกครั้งเมื่อต้องท ากิจกรรม
นั้น เด็กจะมีพัฒนาการสมวัยได้ 

   

14. เฉพาะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเท่านั้นที่สามารถส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้
สมวัยได้ดีท่ีสุด 

   

15. เด็กวาดรูปวงกลมที่บรรจบกันตามแบบได้ โดยไม่มีเหลี่ยม ไม่เว้าเป็น
พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา 

   

16. เด็กยืนขาเดียวได้เป็นพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่และการเคลื่อนไหว    
17. เด็กประกอบชิ้นส่วนของรูปภาพท่ีตัดออกเป็นส่วนๆ 8 ชิ้นได้เป็นพัฒนาการ

ด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่และการเคลื่อนไหว 
   

18. เด็กท าความสะอาดตนเองโดยการล้างก้น ล้างมือ หลังจากขับถ่ายอุจจาระ
ได้เป็นพัฒนาการด้านการช่วยเหลือตนเองและสังคม 

   

 

ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย  
1. ช่วงก่อนด าเนินโครงการท่านใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

(Developmental Surveillance and Promotion Manual; DSPM) คู่มือ DSPM หรือคู่มือเล่มขาว ในการเฝ้า
ระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กหรือไม่ 
    (    ) 1. ใช ้  (    ) 2. ไม่ใช ้(ข้ามไปตอบข้อ 3.) 
 2. ท่านมีความคิดเห็นต่อ คู่มือ DSPM อย่างไร 
  (    ) 1. ดี เพราะ ........................................................................................................................ 
   ..................................................................................................................................................... 
   (    ) 2. ควรปรับปรุง เพราะ ...................................................................................................... 
    โดยปรับในส่วน ……………………………………………………………………………………………… 
   ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
   (   ) 3. ไม่ทราบ/ยังไม่ได้น าไปใช้ 

3. ช่วงด าเนินโครงการท่านใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
(Developmental Surveillance and Promotion Manual; DSPM) คู่มือ DSPM หรือคู่มือเล่มขาว ในการเฝ้า
ระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กหรือไม่ 
    (    ) 1. ใช ้  (    ) 2. ไม่ใช ้(ข้ามไปตอบส่วนที่ 4.) 
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  4. ท่านมีความคิดเห็นต่อ คู่มือ DSPM อย่างไร 
  (    ) 1. ดี เพราะ ........................................................................................................................ 
   ..................................................................................................................................................... 
   (    ) 2. ควรปรับปรุง เพราะ ...................................................................................................... 
    โดยปรับในส่วน ……………………………………………………………………………………………… 
   ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
   (   ) 3. ไม่ทราบ/ยังไม่ได้น าไปใช้ 
 
ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจในการด าเนินกิจกรรม  
  ค าอธิบาย ข้อค าถามต่อไปนี้ เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการด าเนินกิจกรรมเฝ้าระวังและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย โปรดตอบค าถามโดยท าเครื่องหมาย  ในช่องหลังข้อความแต่ละข้อ ที่ตรงกับความ
พึงพอใจของท่านเพียงช่องเดียว  
    

ท่านมีความพึงพอใจต่อข้อความนี้ระดับใด มาก ปานกลาง น้อย 
    

1. เด็กไดร้ับการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการดีขึ้นจากการร่วมกันดูแลครั้งนี้    
2. เห็นด้วยกับการร่วมกันส่งเสรมิพัฒนาการเด็กของเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข ครูพี่เลี้ยง 
มารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน และ อสม. ครั้งนี ้

   

3. การชี้แจงของเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข ช่วงเริ่มด าเนินงานช่วยให้ท่านเข้าใจในการเฝา้
ระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กเพิ่มขึ้น 

   

4. ท่านพึงพอใจท่ีได้ด าเนินงานร่วมกันตามโครงการนี ้    

5. การด าเนินงานครั้งนี้ท าให้ท่านเข้าใจการส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามแนวทางกิจกรรม 
“กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน” เพิ่มขึ้น 

   

6. การด าเนินงานครั้งนี้ท าให้ท่านเข้าใจการใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย (Developmental Surveillance and Promotion Manual; DSPM) เล่มขาว
เพิ่มขึ้น 

   

 

7. หากคะแนนความพึงพอใจต่อการด าเนินงานที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มารดาหรือบิดา

หรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน และ อสม. ร่วมกันเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก โดยภาพรวมครั้งนี้  มีคะแนน

จากน้อยที่สุดไปหามากท่ีสุด คือจาก 0 ไม่พึงพอใจ ถึง 10 พึงพอใจมากที่สุด ท่านมีความพึงพอใจระดับ

คะแนนเท่าไร 

   ไม่พึงพอใจ       พึงพอใจปานกลาง       พึงพอใจมากที่สุด  

       0 --------------------------------------5--------------------------------------- 10 

   *** ค าตอบท่านพอใจในระดับ  ...................... คะแนน 
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ส่วนที่ 5 ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ในศูนย ์
   พัฒนาเด็กเล็ก ที่พัฒนาขึ้น 
1. ท่านเห็นด้วยกับการด าเนินงานการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ที่พัฒนาขึ้นครั้งนี้ หรือไม ่
   (     ) เห็นด้วย เพราะ ...................................................................................................... ..................... 
............................................................................................................................................... ............................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
   (     ) ไม่เห็นด้วย เพราะ .......................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................... .................................... 
............................................................................................................................................................... ............... 
2. ท่านต้องการให้การด าเนินงานการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ที่พัฒนาขึ้นครั้งนี้ ปรับปรุงเรื่องไหน อย่างไร 
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................... ............... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................... ............... 
3. ท่านมีข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ต่อการด าเนินงานการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ 
ในศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก ที่พัฒนาขึ้นครั้งนี้ อย่างไร 
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................... ............... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 

      ขอขอบคุณท่านอย่างย่ิง ท่ีกรุณาตอบแบบสอบถามครั้งนี้ 
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ชุดที่ 2.1 แบบสัมภาษณ์มารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน (1) 
*** ส าหรับเด็กอายุ 25-29 เดือน (2 ปี 1 เดือน – 2 ปี 5 เดือน) *** 

ตามช่วงอายุ 25 – 60 เดือน รวม 8 ช่วงอายุ 
เปลี่ยนเฉพาะข้อ 5. ส่วนที่ 4 การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 5 ด้าน (ตามคู่มือ DSPM)  

   (1) ช่วงอายุ 25 – 29 เดือน (2 ปี 1 เดือน – 2 ปี 5 เดือน) 
  (2) ช่วงอายุ 30 เดือน (2 ปี 6 เดือน) 
  (3) ช่วงอายุ 31 – 36 เดือน (2 ปี 7 เดือน – 3 ปี) 
  (4) ช่วงอายุ 37 – 41 เดือน (3 ปี 1 เดือน – 3 ปี 5 เดือน) 
  (5) ช่วงอายุ 42 เดือน (3 ปี 6 เดือน) 
  (6)  ช่วงอายุ 43 – 48 เดือน (3 ปี 7 เดือน – 4 ปี) 
  (7) ช่วงอายุ 49 – 54 เดือน (4 ปี 1 เดือน – 4 ปี 6 เดือน) 
  (8) ช่วงอายุ 55 – 60 เดือน (4 ปี 7 เดือน – 5 ปี) 
 
โครงการ : การพัฒนาการเฝา้ระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ในศูนย์เด็กเล็ก  
     จังหวัดยโสธร 

*************************** 
เด็กท่ีเลี้ยงดู ชื่อ – นามสกุล ....................................................เกิดวันที่ ....... เดือน .................พ.ศ. ..............  
       อายุ ........  ปี ........... เดอืน        เพศ  (    ) ชาย     (    ) หญิง 
ผู้ตอบแบบสอบถามชื่อ ......................................................................................................... ....... 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   
ค าชี้แจง : กรุณาเติมค าหรือเครื่องหมาย    ในช่องว่าง หรือเลือกค าตอบตรงกับความเป็นจริงของ 
ท่านค าตอบที่ได้จะไม่น าเสนอรายบุคคลแต่จะน ามาวิเคราะห์ภาพรวม เพื่อน ามาพัฒนางาน ซึ่งจะไม่มี 

           ผลใดๆ กับท่าน  
 

1. อายุ ........................ ปี       
2. เพศ  (    ) ชาย      (    ) หญิง  
3. สถานภาพสมรส   (    ) โสด  (    ) สมรส 

     (    ) หย่า/แยก  (    ) หม้าย 
     4.   สถานะ     (    ) มารดา  (    ) บิดา 
     (    ) ตา ยาย ปู่ ย่า (    ) ลุง ป้า น้า อา 
     (    ) อื่นๆ ...................................................................... 
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     5.  ระดับการศึกษา   
 (    ) ต่ ากว่าประถมศึกษา  (    ) ประถมศึกษา 

  (    ) มัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือมัธยมศึกษาตอนต้น   
                     (    ) มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรอืมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
   (    ) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า (    ) ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
   (    ) ปริญญาโท   (    ) อ่ืนๆ (ระบุ) .................................. 
     6.  รายได้ต่อเดือนของครอบครัว 

 (    ) ไม่มีรายได้  (    ) น้อยกว่า 10,000 บาท  (    )  10,001 – 20,000 บาท 
  (    ) 20,001 – 30,000 บาท (    ) มากกว่า 30,000 บาท   
     7.  อาชีพ 

           (    ) ไม่ได้ท างาน (    ) เกษตรกรรม     (    )  รับจ้าง 
           (    ) ค้าขาย  (    ) พนักงานรัฐ/เอกชน     (    )  รับราชการ 

  (    ) อ่ืนๆ (ระบุ) .......................................................................................   
     8. ท่านเคยเลี้ยงดูเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี มาก่อนหรือไม่ (ไม่รวมเด็กที่อยู่ในศูนย์แห่งนี้) 
  (    ) ไม่เคย   (    ) เคย จ านวน ......... คน (รวมลูก หลาน หรือคนอื่นๆ ท่ีเคยเลี้ยงมาในอดีต) 
     9. ปัจจุบันท่านเลี้ยงดูเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี (ไม่รวมเด็กที่อยู่ในศูนย์แห่งนี้) จ านวน .................. คน 
     10. อสม. เคยมาเยี่ยมหรือแนะน าเกี่ยวกับการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่ท่านเลี้ยงดู
หรือไม่? 
  (    ) ไม่เคย  (    ) เคย ……………… ครั้ง 
 

ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย  
  ค าอธิบาย ข้อความต่อไปนี้ เป็นข้อความเกี่ยวกับความรู้ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ให้ท า
เครื่องหมาย  ในช่องถูกหากท่านเห็นว่าข้อความนั้นถูก หรือในช่องผิดหากท่านเห็นว่าข้อความนั้นผิด  และ
หากท่านไม่ทราบว่าข้อความนั้นถูกหรือผิดให้ท าเครื่องหมาย  ในช่องไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 
  

ค าตอบ 

ข้อที่ ความรู้ในการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ถูก ผิด ไม่ทราบ/
ไม่แน่ใจ 

     

1. การขาดสารอาหารไม่มีผลต่อการรื่นเริง การนอนหลับได้สนิท การมีสมาธิ
ในการเรียนหรือท ากิจกรรม ของเด็ก 

   

2. เด็กอายุ 3-5 ปี ควรนอนวันละ 6-8 ชั่วโมง    
3. แปรงฟันให้เด็กตั้งแต่ซี่แรกด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์    
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ค าตอบ 

ข้อที่ ความรู้ในการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ถูก ผิด ไม่ทราบ/
ไม่แน่ใจ 

     

4. เด็กวัยก่อนเรียน (อายุ 3-5 ปี) หากตื่นนอนช่วงกลางคืนควรให้ดื่มนมเพ่ิม 
จะท าให้เด็กนอนหลับสนิท 

   

5. ริมฝีปากเด็กซีด แตกแห้งหรือเป็นแผลบริเวณมุมปาก เป็นอาการหนึ่งที่
แสดงว่าเด็กขาดสารอาหาร 

   

6. การที่เด็กนอนหลับเพียงพอไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย  และ
การเพ่ิมส่วนสูง  

   

7. เมื่อเด็กร้องไห้งอแงไม่ได้ดั่งใจแล้วผู้ใหญ่เข้าไปอุ้ม จะท าให้เด็กยิ่งมี
พฤติกรรมเอาแต่ใจมากขึ้น 

   

8. เด็กอายุ 2 ปี 6 เดือน ยังพูดติดต่อกัน 2 ค าขึ้นไปอย่างมีความหมายไม่ได้ 
เช่น กินข้าว หิวนม ไปเที่ยว ตุ๊กตาเดิน ถือว่าพัฒนาการไม่สมวัย ต้องรีบ
ส่งเสริมพัฒนาการ 

   

9. การเล่นของเด็กเป็นกิจกรรมที่ให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ไม่ใช่การ
เรียนรู้ 

   

10. การให้เด็กดูโทรทัศน์ หรือเล่นมือถือนานๆ จะส่งผลท าให้เด็กสมาธิสั้น ไม่
มีสมาธิในการเรียน 

   

11. เด็กควรได้เล่นกับกลุ่มวัยเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน พ่อ แม่ หรือผู้เลี้ยงดู
เด็กไม่เหมาะที่จะเล่นกับเด็ก  

   

12. เด็กควรได้รับการประเมินพัฒนาการทุก 1 เดือน โดยพ่อ แม่ ผู้ปกครอง    
13. เด็กที่ประเมินว่ามี “พัฒนาการสงสัยล่าช้า” ควรได้รับการกระตุ้นด้าน

สงสัยล่าช้าบ่อยๆ อย่างน้อย 3 ครั้ง/วัน หรือทุกครั้งเมื่อต้องท ากิจกรรม
นั้น เด็กจะมีพัฒนาการสมวัยได้ 

   

14. เฉพาะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเท่านั้นที่สามารถส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้
สมวัยได้ดีท่ีสุด 

   

15. เด็กวาดรูปวงกลมที่บรรจบกันตามแบบได้ โดยไม่มีเหลี่ยม ไม่เว้าเป็น
พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา 

   

16. เด็กยืนขาเดียวได้เป็นพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่และการเคลื่อนไหว    
17. เด็กประกอบชิ้นส่วนของรูปภาพท่ีตัดออกเป็นส่วนๆ 8 ชิ้นได้เป็นพัฒนาการ

ด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่และการเคลื่อนไหว 
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ค าตอบ 

ข้อที่ ความรู้ในการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ถูก ผิด ไม่ทราบ/
ไม่แน่ใจ 

     

18. เด็กท าความสะอาดตนเองโดยการล้างก้น ล้างมือ หลังจากขับถ่ายอุจจาระ
ได้เป็นพัฒนาการด้านการช่วยเหลือตนเองและสังคม 

   

 

ส่วนที่ 3 การใช้แนวทางการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก  
  3.1) การรับรู้แนวทางกิจกรรม “กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน 

1. ท่านเคยทราบหรือได้ยินแนวทางการส่งเสริมพัฒนาการเด็กโดยการใช้แนวทาง “กิน กอด เล่น เล่า 
นอน เฝ้าดูฟัน”หรือไม่ 
   (    ) 1. เคย จาก ..............................................................  (    ) 2. ไม่เคย  
 

3.2) การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย  
   ค าอธิบาย ข้อค าถามต่อไปนี้ เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย โปรดตอบค าถามโดยท าเครื่องหมาย  ในช่องหลังข้อความแต่ละข้อ ที่ตรงกับการปฏิบัติที่เป็นจริง
ของท่านเพียงช่องเดียว ดังนี้ (ค าตอบ ไม่เคย = ไม่เคยท าสิ่งนั้นเลยหรือท าน้อยมาก, บางคร้ัง = ท าสิ่งนั้นเท่าๆ กับไม่ได้

ท าสิ่งนั้น, เป็นประจ า = ท าสิ่งนั้นทุกครั้งหรือเกือบทุกคร้ัง)  
 
    

ท่านดูแลเด็กและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยต่อไปนี้อย่างไร ไม่เคย บางครั้ง เป็นประจ า 
    

1. ในทุกมื้ออาหารเด็กได้รับประทานอาหารที่ประกอบด้วย ข้าว เนื้อสัตว์
หรือไข่ ผัก น้ ามัน และผลไม้ระหว่างมื้ออาหาร 

   

2. ให้เด็กได้หยิบ หรือตักอาหารกินเอง    
3. ชมเชยเมื่อเด็กทานอาหารได้เอง    
4. ดุว่าเมื่อเด็กท าอาหารเลอะเทอะ    
5. เด็กนั่งกินอาหารร่วมกับสมาชิก     
6. ปัจจุบันเด็กอยู่ที่บ้านยังป้อนอาหาร    
7. ในแต่ละวันเด็กได้ดื่มนม    
8. โอบกอด แสดงความรักกับเด็กทุกวัน    
9. บังคับ เด็กกรณีไม่ปฏิบัติตามค าบอก    
10. ดุ หรือตีเด็กเมื่อเด็กต่อต้าน หรืออาละวาด    
 



 

 

 

 

    
220 

    

ท่านดูแลเด็กและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยต่อไปนี้อย่างไร ไม่เคย บางครั้ง เป็นประจ า 
    

11. ดูแลสอบถามเรื่องการบ้าน หรือตรวจสอบกระเป๋าเด็ก    
12. จัดหาของเล่นให้เด็ก (อาจประยุกต์ใช้อุปกรณ์ท่ีมี) ได้มีเล่นในบ้าน    
13. เล่นสนุกสนานกับเด็ก    
14. เล่นบทบาทสมมุติกับเด็ก    
15. เล่านิทาน หรือพูดค าคล้องจองให้เด็กฟัง    
16. อ่านหนังสือนิทานที่มีสิ่งที่เด็กชอบ เช่น รถ สัตว์     
17. ให้เด็กได้เปิดดูภาพในหนังสือนิทาน    
18. ชวนเด็กคุยเกี่ยวกับตัวละครหรือเนื้อเรื่องที่อ่าน    
19. ฟังเด็กเล่าเรื่องราวต่างๆ อย่างตั้งใจ    
20. เด็กได้นอนก่อน 3 ทุ่ม (21.00 น.)     
21. เด็กดูละครหลังข่าว 2 ทุ่ม (20.00 น.) จบจึงเข้านอน    
22. เด็กได้นอนกางมุ้ง หรือในห้องที่มีมุ้งลวดป้องกันยุงกัด     
23. ตรวจฟันเด็กทุกวัน    
24. ให้เด็กแปรงฟันเอง โดยท่านดูแลและแปรงซ้ า    
25. เด็กแปรงฟันวันละ 2 ครั้ง ตื่นเช้า และก่อนเข้านอน    
 
ส่วนที่ 4. การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 5 ด้าน (ตามคู่มือ DSPM)  

1. ท่านเคยอบรมหรือได้รับการชี้แจงการใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
(Developmental Surveillance and Promotion Manual; DSPM) เล่มสีขาว ในการเฝ้าระวังและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กหรือไม ่
  (    ) 1. ไม่เคย  
  (    ) 2. เคย  
  2. ท่านเคยได้รับแจกคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Developmental 
Surveillance and Promotion Manual; DSPM) เล่มสีขาว เพ่ือใช้เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
หรือไม ่
   (    ) 1. เคย จาก .............................................................   (    ) 2. ไม่เคย 

3. ท่านใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Developmental Surveillance and 
Promotion Manual; DSPM) เล่มสีขาว ในการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กหรือไม ่
    (    ) 1. ใช้  (    ) 2. ไม่ใช้  (ข้ามไปตอบส่วนที่ 5) 
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 4. ท่านมีความคิดเห็นต่อ คู่มือ DSPM อย่างไร 
  (    ) 1. ดี เพราะ .................................................................................................................  
   ............................................................................................................................... 
   (    ) 2. ควรปรับปรุง เพราะ ................................................................................................. . 
   ................................................................................................................................ 
   โดยปรับในส่วน ……………………………………………………………………………………………………….. 
   ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   (   ) 3. ไม่ทราบ/ยังไม่ได้น าไปใช้ 

 

     5. การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 5 ด้าน (ตามคู่มือ DSPM หรือคู่มือเล่มสีขาว) 
*** ส าหรับเด็กอายุ 25-29 เดือน (2 ปี 1 เดือน – 2 ปี 5 เดือน) ***  

(ค าถาม แต่ละช่วงอยู่หลังส่วนที่ 6) 
  ค าอธิบาย ข้อค าถามต่อไปนี้ เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย โปรดตอบค าถามโดยท าเครื่องหมาย  ในช่องหลังข้อความแต่ละข้อ ที่ตรงกับการปฏิบัติที่เป็น
จริงของท่านเพียงช่องเดียว ดังนี้ (ค าตอบ ไม่เคย = ไม่เคยฝึกให้เลย, นานๆ ครั้ง = นานๆ ถึงฝึกให้ท า
กิจกรรมนั้น, เป็นประจ า = ฝึกให้ท ากิจกรรมนั้นบ่อยมากหรือทุกครั้งที่ต้องท ากิจกรรมนั้น) 
  

ข้อที่ ท่านเคยให้เด็กได้ท ากิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการดังต่อไปนี้หรือไม่ 
การปฎิบัติ 

ไม่
เคย 

นาน ๆ 
คร้ัง 

เป็น
ประจ า 

1. 
GM 

กระโดดเท้าพ้นพ้ืนทั้ง 2 ข้าง อาจไม่ต้องยกเท้าพน้พื้นพร้อมกันทั้ง 2 ข้าง (ข้อ 
65) 

ค าถาม ** ท่านเคยฝึกให้เด็กกระโดดเท้าพ้นพ้ืนทั้ง 2 ข้าง หรือไม่? 

 
 
…… 

 
 
……….. 

 
 
……….. 

2. 
FM 

แก้ปัญหาง่ายๆ โดยใช้เครื่องมือด้วยตัวเอง (ข้อ 66) 

ค าถาม ** ท่านเคยฝึกให้เด็กแก้ปัญหาง่ายๆ โดยใช้เครื่องมือด้วยตัวเอง
หรือไม่? เช่น น าไม้เขี่ยของ ใต้เตียง ใต้โต๊ะออกมา หรือเล่นเกมอ่ืนๆ ที่ฝึก
การแก้ไขปัญหา หรือเอาเก้าอ้ีมาต่อเพ่ือหยิบของที่อยู่สูง  หรือ เมื่อจะกิน
ขนมรู้จักตัดถุงขนม 

 
 
 
 
…… 

 
 
 
 
……….. 

 
 
 
 
……….. 

3. 
RL 

ชี้อวัยวะ 7 ส่วน (ข้อ 67) 

ค าถาม ** ท่านเคยฝึกให้เด็กชี้อวัยวะร่างกายส่วนต่างๆ ของตนเอง และชี้

ได้ 7 ส่วน หรือไม่? 

 
 
…… 

 
 
……….. 

 
 
……….. 
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ข้อที่ ท่านเคยให้เด็กได้ท ากิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการดังต่อไปนี้หรือไม่ 
การปฎิบัติ 

ไม่
เคย 

นาน ๆ 
คร้ัง 

เป็น
ประจ า 

4. 
EL 

พูดตอบรับและปฏิเสธได ้(ข้อ 68) 

ค าถาม ** ท่านเคยฝึกให้เด็กพูดตอบรับและปฏิเสธ หรือไม่? โดยการถาม

ค าถามเพื่อให้เด็กตอบรับหรือปฏิเสธ เช่น เอานมไหม เล่นรถไหม อ่านหนังสือ
ไหม กินข้าวไหม กินขนมไหม 

 
 
 
…… 

 
 
 
……….. 

 
 
 
……….. 

5. 
PS 

ล้างมือและเช็ดมือได้เอง (ข้อ 69) 

ค าถาม ** ท่านเคยฝึกให้เด็กล้างมือและเช็ดมือเอง หรือไม่? 

 
…… 

 
……….. 

 
……….. 

 

ส่วนที่ 5 ความพึงพอใจในการด าเนินกิจกรรม  
  ค าอธิบาย ข้อค าถามต่อไปนี้ เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการพัฒนาการเฝ้าระวังและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการในศูนย์เด็กเล็ก จังหวัดยโสธร 
   โปรดตอบค าถามโดยท าเครื่องหมาย  ในช่องหลังข้อความแต่ละข้อ ที่ตรงกับความพึงพอใจของท่านเพียง
ช่องเดียว  
    

ท่านมีความพึงพอใจต่อข้อความนี้ระดับใด มาก ปานกลาง น้อย 
    

1. เด็กไดร้ับการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการดีขึ้นจากการร่วมกันดูแลครั้งนี้    
2. เห็นด้วยกับการร่วมกันส่งเสรมิพัฒนาการเด็กของเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข ครูพี่เลี้ยง 
มารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน และ อสม. ครั้งนี ้

   

3. การชี้แจงของเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข ช่วงเริ่มด าเนินงานช่วยให้ท่านเข้าใจในการเฝา้
ระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กเพิ่มขึ้น 

   

4. ท่านพึงพอใจท่ีได้ด าเนินงานร่วมกันตามโครงการนี ้    

5. การด าเนินงานครั้งนี้ท าให้ท่านเข้าใจการส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามแนวทางกิจกรรม 
“กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน” เพิ่มขึ้น 

   

6. การด าเนินงานครั้งนี้ท าให้ท่านเข้าใจการใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย (Developmental Surveillance and Promotion Manual; DSPM) เล่มขาว
เพิ่มขึ้น 

   

 

7. หากคะแนนความพึงพอใจต่อการด าเนินงานท่ีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ครูพี่เลี้ยง มารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน และ 

อสม. ร่วมกันเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก โดยภาพรวมครั้งนี้  มีคะแนนจากน้อยที่สดุไปหามากที่สุด คือจาก 0 ไม่พึง

พอใจ ถึง 10 พึงพอใจมากท่ีสุด ท่านมีความพึงพอใจระดับคะแนนเท่าไร 

   ไม่พึงพอใจ       พึงพอใจปานกลาง       พึงพอใจมากที่สุด  

       0 --------------------------------------5--------------------------------------- 10 

     *** ค าตอบ ท่านพอใจในระดับ  ...................... คะแนน 
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ส่วนที่ 6 ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ  
   ในศูนย์เด็กเล็ก ที่พัฒนาขึ้น 
 
1. ท่านเห็นด้วยกับการด าเนินงานการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ในศูนย์เด็ก
เล็ก ที่พัฒนาขึ้นครั้งนี้ หรือไม่ 
   (     ) เห็นด้วย เพราะ ........................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
   (     ) ไม่เห็นด้วย เพราะ ................................................................................................................. ...... 
.............................................................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................... .................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
 
2. ท่านมีความคิดเห็นอ่ืนๆ ต่อการด าเนินงานการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ 
ในศูนย์เด็กเล็ก ที่พัฒนาขึ้นครั้งนี้ อย่างไร 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................... ............... 
 
3. ท่านมีข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ในศูนย์
เด็กเล็ก ที่พัฒนาขึ้นครั้งนี้ อย่างไร 
........................................................................................................................................................ ...................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
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ส่วนที่ 4 ข้อ 5. ตามช่วงอายเุด็กปฐมวัย 
(2) ข้อ 5. การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 5 ด้าน (ตามคู่มือ DSPM หรือคู่มือเล่มขาว) 

*** ส าหรับเด็กอายุ 30 เดือน (2 ปี 6 เดือน) *** 
   ค าอธิบาย ข้อค าถามต่อไปนี้ เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเฝ้าระวังและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย โปรดตอบค าถามโดยท าเครื่องหมาย  ในช่องหลังข้อความแต่ละข้อ ที่ตรงกับการ
ปฏิบัติที่เป็นจริงของท่านเพียงช่องเดียว ดังนี้  (ค าตอบ ไม่เคย = ไม่เคยฝึกให้เลย, นานๆ ครั้ง = นานๆ ถึง
ฝึกให้ท ากิจกรรมนั้น, เป็นประจ า = ฝึกให้ท ากิจกรรมนั้นบ่อยมากหรือทุกครั้งที่ต้องท ากิจกรรมนั้น) 
 

ข้อที่ ท่านเคยให้เด็กได้ท ากิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการดังต่อไปนี้หรือไม่ 
การปฎิบัติ 

ไม่
เคย 

นาน ๆ 
คร้ัง 

เป็น
ประจ า 

1. 
GM 

กระโดดข้ามเชือกบนพื้นไปข้างหน้าได้ (ข้อ 70 อุปกรณ์ : เชือก หรือ
ริบบิ้น เชือกฟาง หรือชอค์กขีดเส้นบนพื้น วัสดุที่ใช้แทนได้: ริบบิ้น เชือก
ฟาง ใช้ไม้ขีดเส้นตรงบนพ้ืนดิน หรือใช้ถ่านขีดเส้นตรงบนพื้น) 

ค าถาม ** ท่านเคยฝึกให้เด็กกระโดดข้ามเชือกบนพื้นไปข้างหน้า หรือ
กิจกรรมคล้ายๆ กิจกรรมนี้หรือไม ่เช่น กระโดดข้ามริบบิ้น กระโดดข้าม
เชือกฟาง กระโดดข้ามใช้ไม้ขีดเส้นตรงบนพื้นดิน หรือใช้ถ่านขีดเส้นตรงบน
พ้ืน? 

และ ขว้างลูกบอลขนาดเล็กได้โดยยกมือขึ้นเหนือศรีษะ (ข้อ 71 อุปกรณ์ : 

ลูกบอลวัดเส้นผ่าศนูย์กลางประมาณ 7 เซนติเมตร หรือลูกบอลขนาดเล็กที่มี
ขนาดพอดีมือของเด็กชนิดอื่นๆ เช่น ลูกเทนนิส) 

ค าถาม ** ท่านเคยฝึกให้เด็กขว้างลูกบอลขนาดเล็กได้โดยยกมือขึ้น
เหนือศรีษะ หรือกิจกรรมคล้ายๆ กิจกรรมนี้หรือไม่ เช่น ขว้างลูกเทนนิส? 

 
 
 
 
 
 
…… 
 
 
 
 
…… 

 
 
 
 
 
 
……….. 
 
 
 
 
………… 

 
 
 
 
 
 
……….. 
 
 
 
 
………… 

2. 
FM 

ต่อก้อนไม้สี่เหลี่ยมลูกบาศก ์เปน็หอสูงได้ 8 ก้อน (ข้อ 72 อุปกรณ์: ก้อนไม้
สี่เหลี่ยม ลูกบาศก์ 8 ก้อน หรือกล่องเล็กๆ เช่น กล่องสบู่ กล่องนม) 

ค าถาม ** ท่านเคยฝึกเด็กต่อก้อนไม้สี่เหลี่ยมลูกบาศก์ เป็นหอสูงได้ 8 ก้อน 

หรือกิจกรรมคล้ายๆ กิจกรรมนี้หรือไม่ เช่น ต่อกล่องสบู่ ต่อกลอ่งนม ? 

 
 
 
…… 

 
 
 
……….. 

 
 
 
……….. 

 และ ยื่นวัตถุให้ผู้ทดสอบได้ 1 ชิ้น ตามค าสั่ง (รู้จ านวนเท่ากับ1) (ข้อ 73 

อุปกรณ:์ ชุดก้อนไม้สี่เหลี่ยม ลูกบาศก์ 3 ก้อน หรือกล่องเล็กๆ เช่น กล่องสบู่ กล่อง
นม) 

ค าถาม ** ท่านเคยฝึกให้เด็กยื่นวัตถุให้ท่าน ตามค าสั่ง หรือไม่? เช่น ยื่นก้อน

ไม้สี่เหลี่ยม ย่ืนกล่องสบู่ ย่ืนกล่องนม 
 

 
 
 
 
…… 

 
 
 
 
……….. 

 
 
 
 
……….. 
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ข้อที่ ท่านเคยให้เด็กได้ท ากิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการดังต่อไปนี้หรือไม่ 
การปฎิบัติ 

ไม่
เคย 

นาน ๆ 
คร้ัง 

เป็น
ประจ า 

3. 
RL 

สนใจฟังนิทานได้นาน 5 นาที (ข้อ 74 อุปกรณ:์ หนังสือนิทาน ส าหรับเด็กที่มี
รูปภาพและค าอธิบายประกอบหนา้ละ ประมาณ 20-30 ค า และอ่าน จบใน 5 นาที) 

ค าถาม ** ท่านเคยฝึกให้เด็กไดฟ้ังนิทานอย่างต่อเน่ืองและให้สนใจได้นาน 5 

นาที หรือไม่? 

และ วางวัตถุไว้ “ข้างบน” และ “ข้างใต้” ตามค าสั่งได้ (ข้อ 75 อุปกรณ:์ ก้อน

ไม้สี่เหลี่ยม ลูกบาศก์ 1 ก้อน หรอืกล่องเล็ก เชน่ กล่องสบู่ กล่องนม) 

ค าถาม ** ท่านเคยฝึกให้เด็กวางวัตถุไว้ “ข้างบน” และ “ข้างใต้” ตามค าสั่ง 

หรือไม่? เช่น วางกอ้นไม้สีเ่หลี่ยม วางกล่องสบู่ วางกล่องนม 

 
 
 
…… 
 
 
 
…… 

 
 
 
……….. 
 
 
 
………… 

 
 
 
……….. 
 
 
 
………… 

4. 
EL 

ตอบค าถามโดยใช้วลี 2 ค า ข้ึนไปที่ใช้ค า กริยาได้ถูกต้อง (ข้อ 76) เช่น “ตุ๊กตา/
น้อง นัง่” “ตุ๊กตา/น้อง วิง่” “ตานอน” “น้องเดิน” “นอนหลับ” (อุปกรณ:์ ตุ๊กตา
ผ้า หรือตุ๊กตาคนหรอืตุ๊กตาสัตว์ที่มีอยู่ในบ้าน)  

ค าถาม ** ท่านเคยฝึกให้เด็กตอบค าถามโดยใช้วลี 2 ค า ข้ึนไปที่ใช้ค า กริยา

ได้ถูกต้อง หรือไม่? 

 
 
 
 
…… 

 
 
 
 
……….. 

 
 
 
 
……….. 

5. 
PS 

ร้องเพลงได้บางค าหรือร้องเพลง คลอตามท านอง (ข้อ 77) 

ค าถาม ** ท่านเคยให้เด็กร้องเพลงได้บางค าหรือร้องเพลง คลอตามท านอง 

หรือไม่? 

 
 
…… 

 
 
……….. 

 
 
……….. 

 
(3) ข้อ 5. การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 5 ด้าน (ตามคู่มือ DSPM หรือคู่มือเล่มสีขาว) 

*** ส าหรับเด็กอายุ 31-36 เดือน (2 ปี 7 เดือน - 3 ปี) *** 
   ค าอธิบาย ข้อค าถามต่อไปนี้ เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเฝ้าระวังและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย โปรดตอบค าถามโดยท าเครื่องหมาย  ในช่องหลังข้อความแต่ละข้อ ที่ตรงกับการ
ปฏิบัติที่เป็นจริงของท่านเพียงช่องเดียว ดังนี้  (ค าตอบ ไม่เคย = ไม่เคยฝึกให้เลย, นานๆ ครั้ง = นานๆ ถึง
ฝึกให้ท ากิจกรรมนั้น, เป็นประจ า = ฝึกให้ท ากิจกรรมนั้นบ่อยมากหรือทุกครั้งที่ต้องท ากิจกรรมนั้น) 
 

ข้อที่ ท่านเคยให้เด็กได้ท ากิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการดังต่อไปนี้หรือไม่ 
การปฎิบัติ 

ไม่
เคย 

นาน ๆ 
คร้ัง 

เป็น
ประจ า 

1. 
GM 

ยืนขาเดียว 1 วินาที (ข้อ 79) 

ค าถาม ** ท่านเคยฝึกให้เด็กยืนขาเดียวนาน 1 วินาที หรือไม่? 

 
…… 

 
……….. 

 
……….. 
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ข้อที่ ท่านเคยให้เด็กได้ท ากิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการดังต่อไปนี้หรือไม่ 
การปฎิบัติ 

ไม่
เคย 

นาน ๆ 
คร้ัง 

เป็น
ประจ า 

2. 
FM 

เด็กสามารถลากเส้นเป็นวงต่อเนื่องกันได้ (ข้อ 80 อุปกรณ์: 1. ดินสอ  
2. กระดาษ) 

ค าถาม ** ท่านเคยฝึกให้เด็กลากเส้นเป็นวงต่อเนื่องกัน หรือไม่? 

 
 
…… 

 
 
……….. 

 
 
………… 

3. 
RL 

น าวัตถุ 2 ชนิด ในห้องมาให้ ได้ตามค าส่ัง (ข้อ 81 อุปกรณ์: วัตถุท่ีเด็ก
รู้จัก 6 ชนิด เช่น แปรงสีฟัน หวี ช้อน ถ้วย ตุ๊กตาผ้า บอล หรือของใช้ใน
บ้านชนิดอื่นๆ ที่ไม่เป็นอันตราย) 

ค าถาม ** ท่านเคยฝึกให้เด็กน าวัตถุ 2 ชนิด ในห้องมาให้ ได้ตามค าส่ัง 
หรือไม่? เช่น เอาแปรงสีฟัน หวี ช้อน ถ้วย ตุ๊กตาผ้า บอล หรือของใช้ใน
บ้านชนิดอื่นๆ ที่ไม่เป็นอันตราย มาให้ 

 
 
 
 
 
…… 

 
 
 
 
 
……….. 

 
 
 
 
 
……….. 

4. 
EL 

พูดติดต่อกัน 3-4 ค าได ้อย่างน้อย 4 ความหมาย (ข้อ 82) 

ค าถาม ** ท่านเคยฝึกให้เด็กพูดติดต่อกัน 3-4 ค าได้ อย่างน้อย 4 
ความหมาย หรือไม่? เช่น “ไปหาแม่” “ไปกินข้าว” “จับ...(ปูด า) ขย า...(ปู
นา)” 

 
 
 
…… 

 
 
 
……….. 

 
 
 
……….. 

5. 
PS 

ใส่กางเกงได้เอง (ข้อ 83) 

ค าถาม ** ท่านเคยฝึกให้เด็กใส่กางเกงเอง หรือไม่? 

 
…… 

 
……….. 

 
……….. 

 

 
(4) ข้อ 5. การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 5 ด้าน (ตามคู่มือ DSPM หรือคู่มือเล่มสีขาว) 

*** ส าหรับเด็กอายุ 37-41 เดือน (3 ปี 1 เดือน – 3 ปี 5 เดือน) *** 
  ค าอธิบาย ข้อค าถามต่อไปนี้ เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย โปรดตอบค าถามโดยท าเครื่องหมาย  ในช่องหลังข้อความแต่ละข้อ ที่ตรงกับการปฏิบัติที่เป็น
จริงของท่านเพียงช่องเดียว ดังนี้  (ค าตอบ ไม่เคย = ไม่เคยฝึกให้เลย, นานๆ ครั้ง = นานๆ ถึงฝึกให้ท า
กิจกรรมนั้น, เป็นประจ า = ฝึกให้ท ากิจกรรมนั้นบ่อยมากหรือทุกครั้งที่ต้องท ากิจกรรมนั้น) 
 

ข้อที่ ท่านเคยให้เด็กได้ท ากิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการดังต่อไปนี้หรือไม่ 
การปฎิบัติ 

ไม่
เคย 

นาน ๆ 
คร้ัง 

เป็น
ประจ า 

1. 
GM 

ยืนขาเดียว 3 วินาที (ข้อ 84) 

ค าถาม ** ท่านเคยฝึกให้เด็กยืนขาเดียวนาน 3 วินาที หรือไม่? 

 
…… 

 
……….. 

 
……….. 
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ข้อที่ ท่านเคยให้เด็กได้ท ากิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการดังต่อไปนี้หรือไม่ 
การปฎิบัติ 

ไม่
เคย 

นาน ๆ 
คร้ัง 

เป็น
ประจ า 

2. 
FM 

เลียนแบบวาดรูปวงกลม (ข้อ 85 อุปกรณ์: 1. ดินสอ 2. กระดาษ) 

ค าถาม ** ท่านเคยฝึกให้เด็กเลียนแบบวาดรูปวงกลม หรือไม่? 

 
…… 

 
……….. 

 
……….. 

3. 
RL 

ท าตามค าสั่งต่อเนื่องได้ 2 กริยากับวัตถุ 2 ชนิด (ข้อ 86 อุปกรณ์: ของ
เล่น เช่น หวี ตุ๊กตาผ้า บอล ช้อน หรือของใช้ในบ้านชนิดอื่นๆ ที่ไม่เป็น
อันตราย) 

ค าถาม ** ท่านเคยฝึกให้เด็กท าตามค าสั่งต่อเนื่องได้ 2 กริยากับวัตถุ 2 

ชนิด หรือไม่? เช่น ขณะอาบน้ า “เอาเสื้อใส่ตะกร้าแล้วหยิบผ้าเช็ดตัวมา” /ขณะ
แต่งตัว “ใส่กางเกงแล้วไปหวีผม” /ขณะรับประทานอาหาร “เก็บจานแล้วเอาผา้
ไปเช็ดโต๊ะ” 

 
 
 
 
 
 
…… 

 
 
 
 
 
 
……….. 

 
 
 
 
 
 
……….. 

4. 
EL 

เด็กสามารถใช้ค าถาม ถามต่างกัน 4 แบบ (ข้อ 87) 

ค าถาม ** ท่านเคยฝึกให้เด็กใช้ค าถาม ถามต่างกัน 4 แบบ หรือไม่? เช่น 

“นี่อะไร” “ใครมา” “หนังสืออยู่ที่ไหน” “ท าไมต้องไป” ในชีวติประจ าวนั 

 
 
…… 

 
 
……….. 

 
 
……….. 

5. 
PS 

เด็กสามารถเล่นในกลุ่มตามกฎโดยไม่ต้องแนะน า (ข้อ 88) 
เป็นรายบุคคล 

ค าถาม ** ท่านเคยฝึกให้เด็กเล่นในกลุ่มตามกฎโดยไม่ต้องแนะน าเป็น
รายบุคคล หรือไม่? เช่น เล่นซ่อนหา มอญซ่อนผ้า รีรีข้าวสาร งูกินหาง วิ่ง
แข่ง เป็นต้น 

 
 
 
 
…… 

 
 
 
 
……….. 

 
 
 
 
……….. 

 และ ช่วยท างานขั้นตอนเดียวได้เอง (ข้อ 89) 

ค าถาม ** ท่านเคยฝีกให้เด็กช่วยท างานขั้นตอนเดียว หรือไม่? เช่น เก็บ
ของเล่น ล้างจาน กวาดบ้าน ช่วยเก็บเสื้อผ้า หยิบของ ฝึกทุกครั้งที่มีโอกาส 

 
 
…… 

 
 
……….. 

 
 
……….. 

 
(5) ข้อ 5. การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 5 ด้าน (ตามคู่มือ DSPM หรือคู่มือเล่มสีขาว) 

*** ส าหรับเด็กอายุ 42 เดือน (3 ปี 6 เดือน) *** 
  ค าอธิบาย ข้อค าถามต่อไปนี้ เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย โปรดตอบค าถามโดยท าเครื่องหมาย  ในช่องหลังข้อความแต่ละข้อ ที่ตรงกับการปฏิบัติที่เป็น
จริงของท่านเพียงช่องเดียว ดังนี้  (ค าตอบ ไม่เคย = ไม่เคยฝึกให้เลย, นานๆ ครั้ง = นานๆ ถึงฝึกให้ท า
กิจกรรมนั้น, เป็นประจ า = ฝึกให้ท ากิจกรรมนั้นบ่อยมากหรือทุกครั้งที่ต้องท ากิจกรรมนั้น) 
 
 



 

 

 

 

    
228 

ข้อที่ ท่านเคยให้เด็กได้ท ากิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการดังต่อไปนี้หรือไม่ 
การปฎิบัติ 

ไม่
เคย 

นาน ๆ 
คร้ัง 

เป็น
ประจ า 

1. 
GM 

ยืนขาเดียว 5 วินาที (ข้อที่ 90) 

ค าถาม ** ท่านเคยฝึกให้เด็กยืนขาเดียวนาน 5 วินาที หรือไม่? 

และ ใช้แขนรับลูกบอลได้ (ข้อ 91 อุปกรณ์: ลูกบอลขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 15 ซม. หรือใช้ลูกโป่ง ตุ๊กตาผ้า ผ้ามัดเป็นก้อน) 

ค าถาม ** ท่านเคยฝึกให้เด็กใช้แขนรับลูกบอล หรือไม่? 

 
…… 
 
 
…… 

 
……….. 
 
 
………… 

 
……….. 
 
 
………… 

2. 
FM 

แยกรูปทรงเรขาคณิตได้ 3 แบบ (ข้อ 92 อุปกรณ์: รูปทรงเรขาคณิตที่มีสี
เดียวกันทั้งหมด ได้แก่ 1. รูปทรงกระบอกสั้น 3 ชิ้น 2. รูปทรงสามเหลี่ยม 
3 ชิ้น 3. รูปทรงสี่เหลี่ยม 3 ชิน้ หรือใช้สิ่งของในบ้านชนิดอื่นๆ ที่ไม่เป็น
อันตราย หรือ - รูปทรงวงกลม เช่น ส้ม - รูปทรงสี่เหลี่ยม เช่น กล่อง 
- รูปทรงสามเหลี่ยม เช่น ขนมเทียน พับใบตองเป็นสามเหลี่ยม) 

ค าถาม ** ท่านเคยฝึกให้เด็กแยกรูปทรงเรขาคณิต หรือไม่? 

 
 
 
 
 
…… 

 
 
 
 
 
……….. 

 
 
 
 
 
……….. 

 และ ประกอบชิ้นส่วนของรูปภาพที่ถูกตัดออกเป็น 3 ชิ้นได ้(ข้อ 93 อุปกรณ์: 

รูปภาพตัดออกเป็น 3 ชิ้น 1 รูป หรือรูปภาพ รูปการ์ตูน ตัดชิน้ส่วนเปน็ 3 ชิ้น) 

ค าถาม ** ท่านเคยฝึกให้เด็กประกอบชิ้นส่วนของรูปภาพทีถู่กตัดออกเป็น 

3 ชิ้น หรือไม่? 

 
 
 
…… 

 
 
 
……….. 

 
 
 
……….. 

 และ เขียนรูปวงกลมตามแบบได้ (ข้อ 94 อุปกรณ์: 1. ดินสอ  
2. กระดาษ 3. กระดาษท่ีมีรูปวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว) 

ค าถาม ** ท่านเคยฝึกให้เด็กเขียนรูปวงกลมตามแบบ  หรือไม่? 

 
 
…… 

 
 
……….. 

 
 
……….. 

3. 
RL 

วางวัตถุไว้ข้างหน้าและข้างหลังได้ตามค าส่ัง (ข้อ 95 อุปกรณ์: 
1. ตุ๊กตาผ้า 1 ตัว 2. ก้อนไม้สี่เหลี่ยมลูกบาศก์ 1 ก้อน) 

ค าถาม ** ท่านเคยฝึกให้เด็กวางวัตถุไว้ข้างหน้าและข้างหลังได้ตาม
ค าส่ัง หรือไม่? 

 
 
 
…… 

 
 
 
……….. 

 
 
 
……….. 

 และ เลือกจัดกลุ่มวัตถุตามประเภทเสื้อผ้าได้ (ข้อ 96 อุปกรณ์: ชุดจัด
ประเภทสิ่งของ 1. บัตรภาพสัตว์ 3 ชนิด 2. บัตรภาพอาหาร 3 ชนิด 3. 
บัตรภาพเสื้อผ้า 3 ชนิด หรือใช้รูปเสื้อผ้า/อาหาร/สัตว์ โดยวาดหรือตัดมา
จากหนังสือ นิตยาสารแผ่นพับ หรือสอนจากของจริง) 

ค าถาม ** ท่านเคยฝึกให้เด็กจัดกลุ่มวัตถุตามประเภทเสื้อผ้า หรือไม่? 

 
 
 
 
…… 

 
 
 
 
……….. 

 
 
 
 
……….. 

 

 



 

 

 

 

    
229 

ข้อที่ ท่านเคยให้เด็กได้ท ากิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการดังต่อไปนี้หรือไม่ 
การปฎิบัติ 

ไม่
เคย 

นาน ๆ 
คร้ัง 

เป็น
ประจ า 

4. 
EL 

พูดถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านไปใหม่ๆ ได้ (ข้อ 97) 

ค าถาม ** ท่านเคยฝึกให้เด็กพูดถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านไปใหม่ๆ หรือไม่? 

อาจถามเด็กว่า “เมื่อกี้หนู ไปท าอะไรมาคะ” 

และ พูด “ขอ” หรือ “ขอบคุณ” หรือ “ให”้ ได้เอง (ข้อ 98) 

ค าถาม ** ท่านเคยฝึกให้เด็กพูด “ขอ” หรือ “ขอบคุณ” หรือ “ให้” 

หรือไม่? 

 
 
…… 
 
 
…… 

 
 
……….. 
 
 
………… 

 
 
……….. 
 
 
………… 

5. 
PS 

บอกเพศของตนเองได้ถูกต้อง (ข้อ 99) 

ค าถาม ** ท่านเคยฝึกให้เด็กบอกเพศของตนเอง หรือกิจกรรมคล้ายๆ 

กิจกรรมนี้หรือไม่? 

 
 
…… 

 
 
……….. 

 
 
……….. 

 
 

และ ใส่เสื้อผ่าหน้าได้เองโดยไม่ต้องติดกระดุม (ข้อ 100) 

ค าถาม ** ท่านเคยฝึกให้เด็กใส่เสื้อผ่าหน้าโดยไม่ต้องตดิกระดุม หรือ

คล้ายๆ กิจกรรมนี้หรือไม่? 
 

 
 
…… 

 
 
……….. 

 
 
……….. 

 
(6) ข้อ 5. การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 5 ด้าน (ตามคู่มือ DSPM หรือคู่มือเล่มสีขาว) 

*** ส าหรับเด็กอายุ 43-48 เดือน (3 ปี 7 เดือน – 4 ปี) *** 
  ค าอธิบาย ข้อค าถามต่อไปนี้ เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย โปรดตอบค าถามโดยท าเครื่องหมาย  ในช่องหลังข้อความแต่ละข้อ ที่ตรงกับการปฏิบัติที่เป็น
จริงของท่านเพียงช่องเดียว ดังนี้  (ค าตอบ ไม่เคย = ไม่เคยฝึกให้เลย, นานๆ ครั้ง = นานๆ ถึงฝึกให้ท า
กิจกรรมนั้น, เป็นประจ า = ฝึกให้ท ากิจกรรมนั้นบ่อยมากหรือทุกครั้งที่ต้องท ากิจกรรมนั้น) 
 

ข้อที่ ท่านเคยให้เด็กได้ท ากิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการดังต่อไปนี้หรือไม่ 
การปฎิบัติ 

ไม่
เคย 

นาน ๆ 
คร้ัง 

เป็น
ประจ า 

1. 
GM 

กระโดดขาเดียวได้อย่างน้อย 2 ครั้ง (ข้อ 101) 

ค าถาม ** ท่านเคยฝึกให้เด็กกระโดดขาเดียว หรือไม่? 

 
…… 

 
……….. 

 
……….. 
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ข้อที่ ท่านเคยให้เด็กได้ท ากิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการดังต่อไปนี้หรือไม่ 
การปฎิบัติ 

ไม่
เคย 

นาน ๆ 
คร้ัง 

เป็น
ประจ า 

2. 
FM 

ตัดกระดาษรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 10 ซม. ออกเป็น 2 ชิ้น โดยใช้
กรรไกรปลายมน (ข้อ 102 อุปกรณ์: 1. กรรไกรปลายมนส าหรับเด็ก 2. 
กระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 10 ซม.) 

ค าถาม ** ท่านเคยให้เด็กตัดกระดาษรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 10 ซม. 
ออกเป็น 2 ชิ้น หรือไม่? 

 
 
 
 
…… 

 
 
 
 
……….. 

 
 
 
 
……….. 

 และ เลียนแบบวาดรูป + (กากบาท) (ข้อ 103 อุปกรณ์: 1. ดินสอ 2. 
กระดาษ) 

ค าถาม ** ท่านเคยให้เด็กเลียนแบบวาดรูป + (กากบาท) หรือไม่? 

 
 
…… 

 
 
……….. 

 
 
……….. 

3. 
RL 

เลือกวัตถุที่มีขนาดใหญ่กว่าและเล็กกว่า (ข้อ 104 อุปกรณ:์ ชุดวัตถุ 3 
ขนาด สีเดียวกัน จ านวน 3 ชุด วงกลม สี่เหลี่ยม และสามเหลี่ยม หรือใช้
ของใช้ในบ้านชนิดอื่นๆ ที่ไม่เป็นอันตรายโดยเป็นชนิดเดียวกันแต่มีขนาด
ต่างกัน เช่น ถ้วย จาน ช้อน) 

ค าถาม ** ท่านเคยฝึกให้เด็กเลือกวัตถุที่มีขนาดใหญ่กว่าและเล็กกว่า 
หรือไม่? เช่น ขณะรับประทานอาหารสอนเด็กให้รู้จักถ้วยใบใหญ่ ถ้วยใบกลาง 
ถ้วยใบเล็กชี้ที่ถ้วยใบกลาง พร้อมกับชี้ที่ถ้วยใบใหญ่แล้วบอกเด็กว่า “ถ้วยนี้ใหญ่
กว่าอันกลาง” และชีไ้ปที่ถ้วยใบเล็ก แล้วบอกว่า “ถ้วยนี้เล็กกว่าอันกลาง” 

 
 
 
 
 
 
 
…… 

 
 
 
 
 
 
 
……….. 

 
 
 
 
 
 
 
……….. 

4. 
EL 

พูดเป็นประโยค 3 ค า ติดต่อกัน โดยมีความหมายและเหมาะสมกับโอกาส
ได้ (ข้อ 105) 

ค าถาม ** ท่านเคยฝึกให้เด็กพูดเป็นประโยค 3 ค า ติดตอ่กัน หรือไม่? 
เช่น “ขอบคุณครับน้า” “สวัสดีครับลุง”“ขอโทษครับพ่อ” 

 
 
 
…… 

 
 
 
……….. 

 
 
 
……….. 

5. 
PS 

ใส่กระดุมขนาดใหญ่อย่างน้อย 2 ซม. ได้เอง 3 เม็ด (ข้อ 106 อุปกรณ์: 
ตุ๊กตาผ้าที่มีกระดุมขนาดใหญ่ อย่างน้อย 2 ซม. หรือใช้เสื้อที่มีกระดุมเม็ด
ใหญ่) 

ค าถาม ** ท่านเคยฝึกให้เด็กใส่กระดุมขนาดใหญ่อย่างน้อย 2 ซม. 
หรือไม่? 

 
 
 
 
…… 

 
 
 
 
……….. 

 
 
 
 
……….. 
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(7) ข้อ 5. การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 5 ด้าน (ตามคู่มือ DSPM หรือคู่มือเล่มสีขาว) 
*** ส าหรับเด็กอายุ 49-54 เดือน (4 ปี 1 เดือน – 4 ปี 6 เดือน) *** 

  ค าอธิบาย ข้อค าถามต่อไปนี้ เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย โปรดตอบค าถามโดยท าเครื่องหมาย  ในช่องหลังข้อความแต่ละข้อ ที่ตรงกับการปฏิบัติที่เป็น
จริงของท่านเพียงช่องเดียว ดังนี้  (ค าตอบ ไม่เคย = ไม่เคยฝึกให้เลย, นานๆ ครั้ง = นานๆ ถึงฝึกให้ท า
กิจกรรมนั้น, เป็นประจ า = ฝึกให้ท ากิจกรรมนั้นบ่อยมากหรือทุกครั้งที่ต้องท ากิจกรรมนั้น) 
 

ข้อที่ ท่านเคยให้เด็กได้ท ากิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการดังต่อไปนี้หรือไม่ 
การปฎิบัติ 

ไม่
เคย 

นาน ๆ 
คร้ัง 

เป็น
ประจ า 

1. 
GM 

กระโดดสองเท้าพร้อมกันไปด้านข้างและถอยหลังได้ (ข้อ 107) 

ค าถาม ** ท่านเคยให้เด็กกระโดดสองเท้าพร้อมกันไปด้านข้างและถอย
หลัง หรือไม่? 

 
 
…… 

 
 
……….. 

 
 
……….. 

2. 
FM 

ประกอบชิ้นส่วนของรูปภาพที่ตัดออกเป็นส่วนๆ 8 ชิ้นได้ 
(ข้อ 108 อุปกรณ์: รูปภาพที่มีส่วนต่อกัน 8 ชิ้น 1 รูป หรือรูปภาพ รูป
การ์ตูนอ่ืนๆ ตัดออกเป็น 8 ชิ้น) 

ค าถาม ** ท่านเคยฝึกให้เด็กประกอบชิ้นส่วนของรูปภาพที่ตัดออกเป็น
ส่วนๆ 8 ชิ้น หรือไม่? 

 
 
 
 
…… 

 
 
 
 
……….. 

 
 
 
 
……….. 

3. 
RL 

เลือกรูปภาพที่แสดงเวลากลางวัน กลางคืน (ข้อ 109 อุปกรณ ์รูปภาพ  
1. เวลากลางวัน 3 รูป 2. เวลากลางคืน 3 รูป หรือสภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์จริง 
รูปภาพกลางวัน กลางคืนท่ัวไป) 

ค าถาม ** ท่านเคยให้เด็กเลือกรูปภาพที่แสดงเวลากลางวัน กลางคืน 
หรือไม่? 

 
 
 
 
…… 

 
 
 
 
……….. 

 
 
 
 
……….. 

4. 
EL 

ตอบค าถามได้ถูกต้องเม่ือถามว่า “ถ้ารู้สึกร้อน ไม่สบาย หิว” จะท า
อย่างไร (ข้อ 110) 

ค าถาม ** ท่านเคยฝึกให้เด็กตอบค าถามได้ถูกต้องเม่ือถามว่า “ถ้ารู้สึก
ร้อน ไม่สบาย หิว” จะท าอย่างไร หรือไม่? 

 
 
 
…… 

 
 
 
……….. 

 
 
 
……….. 

5. 
PS 

ท าความสะอาดตนเองหลังจากอุจจาระได้ (ข้อ 111) 

ค าถาม ** ท่านเคยฝึกให้เด็กท าความสะอาดตนเองหลังจากอุจจาระ 
หรือไม่? 

 
 
…… 

 
 
……….. 

 
 
……….. 
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(8) ข้อ 5. การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 5 ด้าน (ตามคู่มือ DSPM หรือคู่มือเล่มสีขาว) 
*** ส าหรับเด็กอายุ 55-60 เดือน (4 ปี 7 เดือน – 5 ปี) *** 

  ค าอธิบาย ข้อค าถามต่อไปนี้ เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย โปรดตอบค าถามโดยท าเครื่องหมาย  ในช่องหลังข้อความแต่ละข้อ ที่ตรงกับการปฏิบัติที่เป็น
จริงของท่านเพียงช่องเดียว ดังนี้  (ค าตอบ ไม่เคย = ไม่เคยฝึกให้เลย, นานๆ ครั้ง = นานๆ ถึงฝึกให้ท า
กิจกรรมนั้น, เป็นประจ า = ฝึกให้ท ากิจกรรมนั้นบ่อยมากหรือทุกครั้งที่ต้องท ากิจกรรมนั้น) 
 

ข้อที่ ท่านเคยให้เด็กได้ท ากิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการดังต่อไปนี้หรือไม่ 
การปฎิบัติ 

ไม่
เคย 

นาน ๆ 
คร้ัง 

เป็น
ประจ า 

1. 
GM 

เดินต่อส้นเท้า (ข้อ 112) 

ค าถาม ** ท่านเคยฝึกให้เด็กเดินต่อส้นเท้า หรือไม่? 

 
…… 

 
……….. 

 
……….. 

2. 
FM 

จับดินสอได้ถูกต้อง (ข้อ 113 อุปกรณ์: 1. ดินสอ 2. กระดาษ)  

ค าถาม ** ท่านเคยฝึกให้เด็กจับดินสอได้ถูกต้อง หรือไม่? 

 
…… 

 
……….. 

 
……….. 

3. 
RL 

เลือกสีได้ 8 สี ตามค าส่ัง (ข้อ 114 อุปกรณ์: ก้อนไม้ 10 สี 10 ก้อน หรอืสี
เทียน/สีไม้ หรือ สิ่งของในบ้านที่มีสีสันต่างๆ เช่น ดอกไม้ เสื้อผ้า) 

ค าถาม ** ท่านเคยฝึกให้เด็กเลือกสีได้ 8 สี ตามค าส่ัง หรือไม่? 

 
 
…… 

 
 
……….. 

 
 
……….. 

4. 
EL 

ผลัดกันพูดคุยกับเพื่อนในกลุ่ม (ข้อ 115) 

ค าถาม ** ท่านเคยให้เด็กเล่นกับเพ่ือนและผลัดกันพูดคุยกับเพื่อนใน
กลุ่ม หรือไม่? 

 
 
…… 

 
 
……….. 

 
 
……….. 

5. 
PS 

เล่นเลียนแบบบทบาทของผู้ใหญ่ได้ (ข้อ 116)  

ค าถาม ** ท่านเคยให้เด็กเล่นเลียนแบบบทบาทของผู้ใหญ่ หรือไม่? 
เช่น เล่นเป็นครู เล่นเป็นหมอ เล่นเป็นหัวหน้า เล่นเป็นพ่อค้า เป็นหัวหน้า
ทีมในการเก็บของเล่น จัดโต๊ะเก้าอ้ี 

 
 
 
…… 

 
 
 
……….. 

 
 
 
……….. 
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ชุดที่ 2.2 แนวทางการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion)  
       ตัวแทนกลุ่มมารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน 

โครงการ : การพัฒนาการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
              จังหวัดยโสธร 

************** 
กลุ่มเป้าหมายสนทนากลุ่ม 
  ตัวแทนกลุ่มมารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน (2 กลุ่มๆ ละ 10 คน) 
การบันทึกข้อมูล  บันทึกการสนทนา 2 วิธี คือ  
  1) ใช้การจดบันทึกตามค าสนทนา และ 
  2) บันทึกเสียง 
ผู้ด าเนินการสนทนา  
  1. Moderator 1 คือ ..... นางชฎาภรณ์  ชื่นตา ..................................................................................... 
 2. Moderator 2 คือ .... นางสาวสมจิต  แซ่ลิ้ม หรือนางจินตนา  พลมีศักดิ์  (สลับกันกับการเป็น 
Note taker 1)  
         3. Note taker 1 คือ .....นางสาวสมจิต  แซ่ลิ้ม หรือนางจินตนา  พลมีศักดิ์  (สลับกันกับการเป็น 
Moderator 2)  
          4. Note taker 2 คือ .... นางนภาวรรณ มหาชนะวงษ์ ........................................................................ 
 
วัตถุประสงคก์ารสนทนากลุ่ม เพ่ือ 
  1. ประเมินการด าเนินงานตามบทบาทของกลุ่มสนทนาตามโครงการ การพัฒนาการเฝ้าระวังและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ในศูนย์เด็กเล็ก จังหวัดยโสธรที่พัฒนาขึ้น  
  2. ประเมินการการส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามแนวทาง “กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน”   
  3. ประเมินการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 5 ด้าน ตามคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริม 
พัฒนาการเด็กปฐมวัย (Developmental Surveillance and Promotion Manual; DSPM) หรือคู่มือ 
DSPM หรือคู่มือเล่มสีขาว 
   4. ประเมินความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบ
บูรณาการ ในศูนย์เด็กเล็ก ที่พัฒนาขึ้น  
 
ประเด็นค าถามและขั้นตอนการสนทนากลุ่ม 
 1. ให้ผู้ร่วมสนทนากลุ่มแนะน าตัวเอง โดยแนะน า ชื่อ – นามสกุล สร้างบรรยากาศให้เป็นกันเอง และ
ติดป้ายชื่อ ทุกคน รวมทั้ง ผู้น าการสนทนากลุ่ม (Moderator) และผู้ท าหน้าที่บันทึกข้อมูล (Note taker) 
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  2. ผู้น าสนทนากลุ่ม ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการสนทนากลุ่ม และสรุปแนวทางการพัฒนาการด าเนินงาน
ให้ผู้ร่วมสนทนากลุ่มได้มีความเข้าใจตรงกัน โดยทบทวนให้ทราบว่าการด าเนินโครงการครั้งนี้ ได้ก าหนดให้มี
การบูรณาการความร่วมมือในเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดย 
   - เจ้าหน้าที่สาธารณสุขท าหน้าที่ให้ความรู้ ให้ค าแนะน าการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย การตรวจประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยแก่ครูศูนย์เด็กเล็ก มารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน 
อสม. และประเมินยืนยันกรณีเด็กสงสัยพัฒนาการล่าช้าจากการตรวจและสงสัยล่าช้าของครูศูนย์เด็กเล็ก หรือ
มารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน หรืออสม. และประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า
หลังได้รับการกระตุ้น 1 เดือน  
   - ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท าหน้าที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามช่วงวัยและกระตุ้น
เฉพาะรายสงสัยพัฒนาการล่าช้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นายบุคล  
   - มารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้านท าหน้าที่เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่
บ้าน  
   - อสม. ท าหน้าทีต่ิดตาม ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่
บ้าน  
  3. ท่านได้ด าเนินกิจกรรมตามบทบาทหน้าที่ที่ก าหนดหรือไม่ ? กิจกรรมที่ด าเนินงานสามารถช่วยเฝ้า
ระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กได้หรือไม่ ?  
  4. ท่านใช้แนวทางการส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามแนวทาง “กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน” ในการ
ท ากิจกรรมตามบทบาทของท่านหรือไม่  อย่างไร? 
  5. ท่านใช้แนวทางการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 5 ด้าน ตามคู่มือเฝ้าระวังและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Developmental Surveillance and Promotion Manual; DSPM) หรือ
คู่มือ DSPM หรือคู่มือเล่มสีขาวหรือไม่ อย่างไร? ท่านมีความคิดเห็นต่อคู่มือเล่มสีขาว อย่างไร? 
  6. ท่านคิดว่าการด าเนินงานตามแนวทางที่ก าหนดขึ้น โดยให้มีความร่วมมือในการเฝ้าระวังและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย เป็นการช่วยส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์เด็กเล็กหรือไม่ อย่างไร? 
  7. ท่านมีความคิดเห็นต่อโครงการนี้อย่างไร? เห็นว่าโครงการควรปรับปรุงหรือไม่อย่างไร? หรือมี

ข้อเสนอแนะอะไรบ้างต่อการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ในศูนย์เด็กเล็ก ที่

พัฒนาขึ้น?  และสอบถามถึงความคิดเห็นถึงบุคคลที่มีส่วนส าคัญในการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
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ชุดที่ 3.1 แบบสอบถามอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
โครงการ : การพัฒนาการเฝา้ระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ในศูนย์พัฒนา 
     เด็กเล็ก จังหวัดยโสธร 
 

*************************** 
อสม. ชื่อ – นามสกุล ......................................................... อสม. บ้าน .......................... หมู่ ....................... 
        ต าบล .................................. อ าเภอ............................... จังหวัดยโสธร   
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   
ค าชี้แจง : กรุณาเติมค าหรือเครื่องหมาย  ในช่องว่าง หรือเลือกค าตอบตรงกับความเป็นจริงของ 
ท่านค าตอบที่ได้จะไม่น าเสนอรายบุคคลแต่จะน ามาวิเคราะห์ภาพรวม เพื่อน ามาพัฒนางาน ซึ่งจะไม่มี 

           ผลใดๆ กับท่าน  
 

1. อายุ ........................ ปี 
2. เพศ  (    ) ชาย      (    ) หญิง  
3. สถานภาพสมรส  (    ) โสด  (    ) สมรส 

     (    ) หย่า/แยก  (    ) หม้าย 
4. ระดับการศึกษา   

 (    ) ต่ ากว่าประถมศึกษา  (    ) ประถมศึกษา 
  (    ) มัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือมัธยมศึกษาตอนต้น   
                     (    ) มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
   (    ) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า (    ) ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
   (    ) ปริญญาโท   (    ) อ่ืนๆ (ระบุ) .................................. 
  5. เป็น อสม. มานาน ................................... ปี    
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ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย  
  ค าอธิบาย ข้อความต่อไปนี้ เป็นข้อความเกี่ยวกับความรู้ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ให้ท า
เครื่องหมาย  ในช่องถูกหากท่านเห็นว่าข้อความนั้นถูก หรือในช่องผิดหากท่านเห็นว่าข้อความนั้นผิด  และ
หากท่านไม่ทราบว่าข้อความนั้นถูกหรือผิดให้ท าเครื่องหมาย  ในช่องไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 
 
  

ค าตอบ 

ข้อที่ ความรู้ในการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ถูก ผิด ไม่ทราบ/
ไม่แน่ใจ 

     

1. การขาดสารอาหารไม่มีผลต่อการรื่นเริง การนอนหลับได้สนิท การมีสมาธิ
ในการเรียนหรือท ากิจกรรม ของเด็ก 

   

2. เด็กอายุ 3-5 ปี ควรนอนวันละ 6-8 ชั่วโมง    
3. แปรงฟันให้เด็กตั้งแต่ซี่แรกด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์    
4. เด็กวัยก่อนเรียน (อายุ 3-5 ปี) หากตื่นนอนช่วงกลางคืนควรให้ดื่มนมเพ่ิม 

จะท าให้เด็กนอนหลับสนิท 
   

5. ริมฝีปากเด็กซีด แตกแห้งหรือเป็นแผลบริเวณมุมปาก เป็นอาการหนึ่งที่
แสดงว่าเด็กขาดสารอาหาร 

   

6. การที่เด็กนอนหลับเพียงพอไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย  และ
การเพ่ิมส่วนสูง  

   

7. เมื่อเด็กร้องไห้งอแงไม่ได้ดั่งใจแล้วผู้ใหญ่เข้าไปอุ้ม จะท าให้เด็กยิ่งมี
พฤติกรรมเอาแต่ใจมากขึ้น 

   

8. เด็กอายุ 2 ปี 6 เดือน ยังพูดติดต่อกัน 2 ค าขึ้นไปอย่างมีความหมายไม่ได้ 
เช่น กินข้าว หิวนม ไปเที่ยว ตุ๊กตาเดิน ถือว่าพัฒนาการไม่สมวัย ต้องรีบ
ส่งเสริมพัฒนาการ 

   

9. การเล่นของเด็กเป็นกิจกรรมที่ให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ไม่ใช่การ
เรียนรู้ 

   

10. การให้เด็กดูโทรทัศน์ หรือเล่นมือถือนานๆ จะส่งผลท าให้เด็กสมาธิสั้น ไม่
มีสมาธิในการเรียน 

   

11. เด็กควรได้เล่นกับกลุ่มวัยเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน พ่อ แม่ หรือผู้เลี้ยงดู
เด็กไม่เหมาะที่จะเล่นกับเด็ก  

   

12. เด็กควรได้รับการประเมินพัฒนาการทุก 1 เดือน โดยพ่อ แม่ ผู้ปกครอง    
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ค าตอบ 

ข้อที่ ความรู้ในการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ถูก ผิด ไม่ทราบ/
ไม่แน่ใจ 

     

13. เด็กที่ประเมินว่ามี “พัฒนาการสงสัยล่าช้า” ควรได้รับการกระตุ้นด้าน
สงสัยล่าช้าบ่อยๆ อย่างน้อย 3 ครั้ง/วัน หรือทุกครั้งเมื่อต้องท ากิจกรรม
นั้น เด็กจะมีพัฒนาการสมวัยได้ 

   

14. เฉพาะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเท่านั้นที่สามารถส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้
สมวัยได้ดีท่ีสุด 

   

15. เด็กวาดรูปวงกลมที่บรรจบกันตามแบบได้ โดยไม่มีเหลี่ยม ไม่เว้าเป็น
พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา 

   

16. เด็กยืนขาเดียวได้เป็นพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่และการเคลื่อนไหว    
17. เด็กประกอบชิ้นส่วนของรูปภาพท่ีตัดออกเป็นส่วนๆ 8 ชิ้นได้เป็นพัฒนาการ

ด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่และการเคลื่อนไหว 
   

18. เด็กท าความสะอาดตนเองโดยการล้างก้น ล้างมือ หลังจากขับถ่ายอุจจาระ
ได้เป็นพัฒนาการด้านการช่วยเหลือตนเองและสังคม 

   

 
 ส่วนที่ 3 การใช้แนวทางการเฝ้าระวังและเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
 

1. ท่านเคยอบรมหรือได้รับการชี้แจงการใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Developmental 
Surveillance and Promotion Manual; DSPM) เล่มสีขาว ในการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
หรือไม ่
 (    ) 1. ไม่เคย  
  (    ) 2. เคย  
2. ท่านเคยได้รับแจกคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Developmental Surveillance and 
Promotion Manual: DSPM) คู่มือ DSPM หรือคู่มือเล่มขาว เพ่ือใช้เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
หรือไม ่
  (    ) 1. เคย จาก .............................................................   (    ) 2. ไม่เคย 
3. ท่านใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Developmental Surveillance and  
Promotion Manual; DSPM) คู่มือ DSPM หรือคู่มือเล่มขาว ในการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
หรือไม ่
   (    ) 1. ใช้  (    ) 2. ไม่ใช้ 
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4. ท่านมีความคิดเห็นต่อ คู่มือ DSPM หรือคู่มือเล่มขาว อย่างไร 
 (    ) 1. ดี เพราะ ......................................... ........................................................................ 
   ............................................................................................................................... 
  (    ) 2. ควรปรับปรุง เพราะ .................................................................................................. 
   ................................................................................................................................ 
   โดยปรับในส่วน ……………………………………………………………………………………………………….. 
   ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  (   ) 3. ไม่ทราบ/ยังไม่ได้น าไปใช้ 
5. ท่านเคยทราบหรือได้ยินแนวทางการส่งเสริมพัฒนาการเด็กโดยใช้แนวทาง “กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดู
ฟัน”หรือไม ่
  (    ) 1. เคย   (    ) 2. ไม่เคย  
6. ท่านเคยได้รับค าแนะน าแนวทาง “กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน” เป็นแนวทางในการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กหรือไม ่
  (    ) 1. เคย จาก .............................................................   (    ) 2. ไม่เคย 
7. ท่านใช้แนวทาง “กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน” เป็นแนวทางในการแนะน าส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
หรือไม ่
  (    ) 1. ใช้  (    ) 2. ไมใ่ช้ 
 

ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจในการด าเนินกิจกรรม  
 ค าอธิบาย ข้อค าถามต่อไปนี้ เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการด าเนินกิจกรรมพัฒนาการส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก โปรดตอบค าถามโดยท าเครื่องหมาย  ในช่องหลังข้อความแต่ละข้อ ที่ตรงกับความพึงพอใจของท่าน
เพียงช่องเดียว 
  
    

ท่านมีความพึงพอใจต่อข้อความนี้ระดับใด มาก ปานกลาง น้อย 
    

1. เด็กไดร้ับการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการดีขึ้นจากการร่วมกันดูแลครั้งนี้    
2. เห็นด้วยกับการร่วมกันส่งเสรมิพัฒนาการเด็กของเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข ครูพี่เลี้ยง 
มารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน และ อสม. ครั้งนี ้

   

3. การชี้แจงของเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข ช่วงเริ่มด าเนินงานช่วยให้ท่านเข้าใจในการเฝา้
ระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กเพิ่มขึ้น 

   

4. ท่านพึงพอใจท่ีได้ด าเนินงานร่วมกันตามโครงการนี ้    

5. การด าเนินงานครั้งนี้ท าให้ท่านเข้าใจการส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามแนวทางกิจกรรม 
“กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน” เพิ่มขึ้น 
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ท่านมีความพึงพอใจต่อข้อความนี้ระดับใด มาก ปานกลาง น้อย 
    

6. การด าเนินงานครั้งนี้ท าให้ท่านเข้าใจการใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย (Developmental Surveillance and Promotion Manual; DSPM) เล่มขาว
เพิ่มขึ้น 

   

 

7. หากคะแนนความพึงพอใจต่อการด าเนินงานท่ีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ครูพี่เลี้ยง มารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน และ 

อสม. ร่วมกันเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก โดยภาพรวมครั้งนี้  มีคะแนนจากน้อยที่สดุไปหามากที่สุด คือจาก 0 ไม่พึง

พอใจ ถึง 10 พึงพอใจมากท่ีสุด ท่านมีความพึงพอใจระดับคะแนนเท่าไร 

   ไม่พึงพอใจ       พึงพอใจปานกลาง       พึงพอใจมากที่สุด  

       0 --------------------------------------5--------------------------------------- 10 

   *** ค าตอบท่านพอใจในระดับ  ...................... คะแนน 

ส่วนที่ 5 ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ในศูนย์เด็กเล็ก  
   ที่พัฒนาขึ้น 
1. ท่านเห็นด้วยกับการด าเนินงานการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ในศูนย์เด็ก
เล็ก ที่พัฒนาขึ้นครั้งนี้ หรือไม่ 
   (     ) เห็นด้วย เพราะ ...........................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
   (     ) ไม่เห็นด้วย เพราะ ................................................................................................... .................... 
............................................................................................................................................................... ............... 
2. ท่านต้องการให้การด าเนินงานการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ในศูนย์เด็ก
เล็ก ที่พัฒนาขึ้นครั้งนี้ ปรับปรุงเรื่องไหน อย่างไร 
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................... ............... 
.............................................................................................................................................................................. 
3. ท่านมีข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ต่อการด าเนินงานการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ 
ในศูนย์เด็กเล็ก ที่พัฒนาขึ้นครั้งนี้ อย่างไร 
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................... ............... 
.............................................................................................................................................................................. 
 

      ขอขอบคุณท่านอย่างย่ิง ท่ีได้ตอบแบบสอบถามครั้งนี้ 
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ชุดที่ 3.2 แนวทางการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion)  
                                   กลุ่ม อสม. ที่ร่วมโครงการ 
โครงการ : การพัฒนาการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
              จังหวัดยโสธร 

************** 
กลุ่มเป้าหมายสนทนากลุ่ม 
     กลุ่ม อสม. ที่ร่วมโครงการ (แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 อสม. จ านวน 11 คน กลุ่มที่ 2 อสม. 9 คน) 
การบันทึกข้อมูล  บันทึกการสนทนา 2 วิธี คือ  
  1) ใช้การจดบันทึกตามค าสนทนา และ   2) บันทึกเสียง 
ผู้ด าเนินการสนทนา  
   1. Moderator 1 คือ ..... นางชฎาภรณ์  ชื่นตา ..................................................................................... 
 2. Moderator 2 คือ .... นางสาวสมจิต  แซ่ลิ้ม หรือนางจินตนา  พลมีศักดิ์  (สลับกันกับการเป็น 
Note taker 1)  
         3. Note taker 1 คือ .....นางสาวสมจิต  แซ่ลิ้ม หรือนางจินตนา  พลมีศักดิ์  (สลับกันกับการเป็น 
Moderator 2)  
          4. Note taker 2 คือ .... นางนภาวรรณ มหาชนะวงษ์ .................................................................... .... 
วัตถุประสงคก์ารสนทนากลุ่ม เพ่ือ 
 1. ประเมินการด าเนินงานตามบทบาทของกลุ่มสนทนาตามโครงการ การพัฒนาการเฝ้าระวังและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ในศูนย์เด็กเล็ก จังหวัดยโสธรที่พัฒนาขึ้น  
  2. ประเมินการการส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามแนวทาง “กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน”   
  3. ประเมินการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 5 ด้าน ตามคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริม 
พัฒนาการเด็กปฐมวัย (Developmental Surveillance and Promotion Manual; DSPM) หรือคู่มือ 
DSPM หรือคู่มือเล่มสีขาว 
  4. ประเมินความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบ
บูรณาการ ในศูนย์เด็กเล็ก ที่พัฒนาขึ้น  
 
ประเด็นค าถามและขั้นตอนการสนทนากลุ่ม 
 1. ให้ผู้ร่วมสนทนากลุ่มแนะน าตัวเอง โดยแนะน า ชื่อ – นามสกุล สร้างบรรยากาศให้เป็นกันเอง และ
ติดป้ายชื่อ ทุกคน รวมทั้ง ผู้น าการสนทนากลุ่ม (Moderator) และผู้ท าหน้าที่บันทึกข้อมูล (Note taker) 
  2. ผู้น าสนทนากลุ่ม ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการสนทนากลุ่ม และสรุปแนวทางการพัฒนาการด าเนินงาน
ให้ผู้ร่วมสนทนากลุ่มได้มีความเข้าใจตรงกัน โดยทบทวนให้ทราบว่าการด าเนินโครงการครั้งนี้ ได้ก าหนดให้มี
การบูรณาการความร่วมมือในเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดย 



241 

   - เจ้าหน้าที่สาธารณสุขท าหน้าที่ให้ความรู้ ให้ค าแนะน าการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย การตรวจประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยแก่ครูศูนย์เด็กเล็ก มารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน 
อสม. และประเมินยืนยันกรณีเด็กสงสัยพัฒนาการล่าช้าจากการตรวจและสงสัยล่าช้าของครูศูนย์เด็กเล็ก หรือ
มารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน หรืออสม. และประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า
หลังได้รับการกระตุ้น 1 เดือน  
   - ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท าหน้าที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามช่วงวัยและกระตุ้น
เฉพาะรายสงสัยพัฒนาการล่าช้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นายบุคล  
   - มารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้านท าหน้าที่เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่
บ้าน  
   - อสม. ท าหน้าที่ติดตาม ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่
บ้าน  
  3. ท่านได้ด าเนินกิจกรรมตามบทบาทหน้าที่ที่ก าหนดหรือไม่ ? กิจกรรมที่ด าเนินงานสามารถช่วยเฝ้า
ระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กได้หรือไม่ ? 
 4. ท่านใช้แนวทางการส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามแนวทาง “กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน” ในการ
ท ากิจกรรมตามบทบาทของท่านหรือไม่  อย่างไร? 
  5. ท่านใช้แนวทางการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 5 ด้าน ตามคู่มือเฝ้าระวังและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Developmental Surveillance and Promotion Manual; DSPM) หรือ
คู่มือ DSPM หรือคู่มือเล่มสีขาวหรือไม่ อย่างไร? ท่านมีความคิดเห็นต่อคู่มือเล่มสีขาว อย่างไร? 
  6. ท่านคิดว่าการด าเนินงานตามแนวทางที่ก าหนดขึ้น โดยให้มีความร่วมมือในการเฝ้าระวังและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย เป็นการช่วยส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์เด็กเล็กหรือไม่ อย่างไร? 
  7. ท่านมีความคิดเห็นต่อโครงการนี้อย่างไร? เห็นว่าโครงการควรปรับปรุงหรือไม่อย่างไร? หรือ มี

ข้อเสนอแนะอะไรบ้างต่อการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ในศูนย์เด็กเล็ก ที่

พัฒนาขึ้น?  และสอบถามถึงความคิดเห็นถึงบุคคลที่มีส่วนส าคัญในการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
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ชุดที่ 4. แบบสอบถามเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
โครงการ : การพัฒนาการเฝา้ระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ในศูนย์เด็กเล็ก  

   จังหวัดยโสธร 
 

*************************** 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   
   ค าชี้แจง : กรุณาเติมค าหรือเครื่องหมาย    ในช่องว่าง หรือเลือกค าตอบตรงกับความเป็นจริงของ 

    ท่านค าตอบที่ได้จะไม่น าเสนอรายบุคคลแต่จะน ามาวิเคราะห์ภาพรวม เพื่อน ามาพัฒนา 
    งาน ซึ่งจะไม่มีผลใดๆ กับท่าน  
 

1. อายุ ........................ ปี 
2. เพศ  (    ) ชาย      (    ) หญิง  
3. สถานภาพสมรส  (    ) โสด  (    ) สมรส 

     (    ) หย่า/แยก  (    ) หม้าย 
4. ระดับการศึกษา   

  (    ) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า   (    ) ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
   (    ) ปริญญาโท     (    ) อ่ืนๆ (ระบุ) .................................. 
     5. ระยะเวลาในการปฏิบัติงานนาน ........................ ป ี  
     6. ระยะเวลารับผิดชอบงานส่งเสริมพัฒนาการเด็กนาน ........................ ปี  
     7. ต าแหน่ง 
  (    ) พยาบาลวิชาชีพ   (    ) นักวิชาการสาธารณสุข 
   (    ) เจ้าพนักงานสาธารณสุข  (    ) อ่ืนๆ (ระบุ) ............................................... 
 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการด าเนินกิจกรรม  
  ค าอธิบาย ข้อค าถามต่อไปนี้ เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการด าเนินกิจกรรมพัฒนาการ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก โปรดตอบค าถามโดยท าเครื่องหมาย  ในช่องหลังข้อความแต่ละข้อ ที่ตรงกับความ
พึงพอใจของท่านเพียงช่องเดียว  

     

ท่านมีความพึงพอใจต่อข้อความน้ีระดับใด มาก ปานกลาง น้อย 
    

1. เด็กไดร้ับการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการดีขึ้นจากการร่วมกันดูแลครั้งนี้    
2. เห็นด้วยกับการร่วมกันส่งเสรมิพัฒนาการเด็กของเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข ครูพี่เลี้ยง มารดาหรือ
บิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน และ อสม. ครั้งนี ้

   

3. หลังด าเนินโครงการเด็กมีพัฒนาการดีขึ้น    
4. ท่านพึงพอใจท่ีได้ด าเนินงานร่วมกันตามโครงการนี ้    
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5. หากคะแนนความพึงพอใจต่อการด าเนินงานท่ีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ครูพี่เลี้ยง มารดาหรือบิดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่บ้าน และ 

อสม. ร่วมกันเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก โดยภาพรวมครั้งนี้  มีคะแนนจากน้อยที่สดุไปหามากที่สุด คือจาก 0 ไม่พึง

พอใจ ถึง 10 พึงพอใจมากท่ีสุด ท่านมีความพึงพอใจระดับคะแนนเท่าไร 

   ไม่พึงพอใจ   พึงพอใจปานกลาง       พึงพอใจมากที่สุด  

       0 --------------------------------------5--------------------------------------- 10 

   *** ค าตอบท่านพอใจในระดับ  ...................... คะแนน 

ส่วนที่ 3 ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ  
           ในศูนย์เด็กเล็ก ที่พัฒนาขึ้น 
1. ท่านเห็นด้วยกับการด าเนินงานการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ในศูนย์เด็ก
เล็ก ที่พัฒนาขึ้นครั้งนี้ หรือไม่ 
   (     ) เห็นด้วย เพราะ ........................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................... ............... 
   (     ) ไม่เห็นด้วย เพราะ .......................................................................................... ............................. 
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................... ............... 
.............................................................................................................................................................................. 
2. ท่านต้องการให้การด าเนินงานการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ในศูนย์เด็ก
เล็ก ที่พัฒนาขึ้นครั้งนี้ ปรับปรุงเรื่องไหน อย่างไร 
............................................................................................................................................................... ............... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................... ............... 
3. ท่านมีข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ต่อการด าเนินงานการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ 
ในศูนย์เด็กเล็ก ที่พัฒนาขึ้นครั้งนี้ อย่างไร 
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................... ............... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 

            ขอขอบคุณท่านอย่างยิ่ง ท่ีกรุณาตอบแบบสอบถามครั้งนี้ 



 

ชุดที่ 5. แบบบันทึกการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก.....................................  
ต าบล............................... อ าเภอ........................... จังหวัดยโสธร 

 

ล า 
ดับ 

ชื่อ-สกุล 
วัน เดือน ปี 

เกิด 
อายุ 

 

ผลการตรวจพัฒนาการ 

การเคลื่อนไหว 
กล้ามเนื้อมัด

เล็ก ฯ 
การเข้าใจ

ภาษา 
การใช้ภาษา 

การช่วยเหลือ
ตนเอง 

    ข้อที่ ....................... ข้อที่ ....................... ข้อที่ ....................... ข้อที่ ....................... ข้อที่ ....................... 
    (   )ผ่าน (   )ไม่ผ่าน (   )ผ่าน (   )ไม่ผ่าน (   )ผ่าน (   )ไม่ผ่าน (   )ผ่าน (   )ไม่ผ่าน (   )ผ่าน (   )ไม่ผ่าน 

    ประเมินเกินวัย 1 ระดับช่วงอายุ กรณีผ่านตามอายุ     

บันทึกข้อสังเกต / ข้อมูลการตรวจประเมิน ข้อที่ ....................... ข้อที่ ....................... ข้อที่ ....................... ข้อที่ ....................... ข้อที่ ....................... 

    (   )ผ่าน (   )ไม่ผ่าน (   )ผ่าน (   )ไม่ผ่าน (   )ผ่าน (   )ไม่ผ่าน (   )ผ่าน (   )ไม่ผ่าน (   )ผ่าน (   )ไม่ผ่าน 

    ประเมินเกินวัย 2 ระดับช่วงอายุ กรณีผ่านตามอายุ และผ่านเกิน 1 ระดับช่วงอายุ  

    ข้อที่ ....................... ข้อที่ ....................... ข้อที่ ....................... ข้อที่ ....................... ข้อที่ ....................... 

    (   )ผ่าน (   )ไม่ผ่าน (   )ผ่าน (   )ไม่ผ่าน (   )ผ่าน (   )ไม่ผ่าน (   )ผ่าน (   )ไม่ผ่าน (   )ผ่าน (   )ไม่ผ่าน 

    ประเมินเกินวัย 3 ระดับช่วงอายุ กรณีผ่านตามอายุ และผ่านเกิน 1 ,2 ระดับช่วงอายุ  

    ข้อที่ ....................... ข้อที่ ....................... ข้อที่ ....................... ข้อที่ ....................... ข้อที่ ....................... 

    (   )ผ่าน (   )ไม่ผ่าน (   )ผ่าน (   )ไม่ผ่าน (   )ผ่าน (   )ไม่ผ่าน (   )ผ่าน (   )ไม่ผ่าน (   )ผ่าน (   )ไม่ผ่าน 
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ล า 
ดับ 

ชื่อ-สกุล 
วัน เดือน ปี 

เกิด 
อายุ 

 

ผลการตรวจพัฒนาการ 

การเคลื่อนไหว 
กล้ามเนื้อมัด

เล็ก ฯ 
การเข้าใจ

ภาษา 
การใช้ภาษา 

การช่วยเหลือ
ตนเอง 

    ข้อที่ ....................... ข้อที่ ....................... ข้อที่ ....................... ข้อที่ ....................... ข้อที่ ....................... 
    (   )ผ่าน (   )ไม่ผ่าน (   )ผ่าน (   )ไม่ผ่าน (   )ผ่าน (   )ไม่ผ่าน (   )ผ่าน (   )ไม่ผ่าน (   )ผ่าน (   )ไม่ผ่าน 

    ประเมินเกินวัย 1 ระดับช่วงอายุ กรณีผ่านตามอายุ     

บันทึกข้อสังเกต / ข้อมูลการตรวจประเมิน ข้อที่ ....................... ข้อที่ ....................... ข้อที่ ....................... ข้อที่ ....................... ข้อที่ ....................... 

    (   )ผ่าน (   )ไม่ผ่าน (   )ผ่าน (   )ไม่ผ่าน (   )ผ่าน (   )ไม่ผ่าน (   )ผ่าน (   )ไม่ผ่าน (   )ผ่าน (   )ไม่ผ่าน 

    ประเมินเกินวัย 2 ระดับช่วงอายุ กรณีผ่านตามอายุ และผ่านเกิน 1 ระดับช่วงอายุ  

    ข้อที่ ....................... ข้อที่ ....................... ข้อที่ ....................... ข้อที่ ....................... ข้อที่ ....................... 

    (   )ผ่าน (   )ไม่ผ่าน (   )ผ่าน (   )ไม่ผ่าน (   )ผ่าน (   )ไม่ผ่าน (   )ผ่าน (   )ไม่ผ่าน (   )ผ่าน (   )ไม่ผ่าน 

    ประเมินเกินวัย 3 ระดับช่วงอายุ กรณีผ่านตามอายุ และผ่านเกิน 1 ,2 ระดับช่วงอายุ  

    ข้อที่ ....................... ข้อที่ ....................... ข้อที่ ....................... ข้อที่ ....................... ข้อที่ ....................... 

    (   )ผ่าน (   )ไม่ผ่าน (   )ผ่าน (   )ไม่ผ่าน (   )ผ่าน (   )ไม่ผ่าน (   )ผ่าน (   )ไม่ผ่าน (   )ผ่าน (   )ไม่ผ่าน 
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ประวัติผู้ท ำกำรวิจัย 

ผู้วิจัยหลัก 

ชื่อ  นางชฎาภรณ์  ชื่นตา 
  ต ำแหน่ง (ปัจจุบัน)   รักษาการนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) 
         ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร   

ประวัติส่วนตัว   
    เกิดวันที่  27 ตุลาคม  2504  อายุ 56 ปี 11 เดือน   
                       อายุราชการ  34 ปี 5 เดือน 
ประวัติกำรศึกษำ     
   1. ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง (เทียบเท่าปริญญาตรี) วิทยาลัย
พยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี ปี พ.ศ. 2527 
   2. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (บริหารสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี พ.ศ. 
2535 
   3. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2534 
ผลงำนกำรวิจัย 
               1. การศึกษาโรคไข้และไข้ไม่ทราบสาเหตุ (ผลงานปี พ.ศ. 2535) 
                   2. รายงานการสอบสวนโรคโปลิโอ จังหวัดยโสธร (ผลงานปี พ.ศ. 2536) 
                  3. การด าเนินงานกวาดล้างโปลิโอ จังหวัดยโสธร ปีงบประมาณ 2535-2536 น าเสนอในการ
สัมมนาระบาดวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่  12 วันที่  4 สิงหาคม 2537 ณ ห้อง บี  โรงแรมรามาการ์เด้นส์ 
กรุงเทพมหานคร (ผลงานปี พ.ศ. 2537) 
                   4. การพัฒนาระบบงานเฝ้าระวังโรคอุจจาระร่วง  จังหวัดยโสธร (ผลงานปี พ.ศ. 2538) 
                   5. การศึกษาความรู้  ความเชื่อ และการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคเอดส์ของสตรีวัย
เจริญพันธ์ ในเขตชนบท และเขตเทศบาล จังหวัดยโสธร (ผลงานปี พ.ศ. 2539) 
                   6. ผลการพัฒนาการด าเนินงานควบคุมโรคอุจจาระร่วง จังหวัดยโสธร (ผลงานปี พ.ศ. 2539) 
                 7. การศึกษาต้นทุนสถานบริการสาธารณสุขระดับสถานีอนามัย จังหวัดยโสธร ปีงบประมาณ 
2539 (ผลงานปี พ.ศ. 2540)   
                   8. การประเมินโครงการพัฒนานักวิจัยระดับอ าเภอเพ่ือพัฒนางานด้านสาธารณสุข จังหวัด
ยโสธร (ผลงานปี พ.ศ. 2540)   
                   9. รายงานการวิจัยเรื่อง รูปแบบการผสมผสานการด าเนินงานควบคุมโรคระหว่างโรคติดต่อ
และไม่ติดต่อ จังหวัดยโสธร : Model for Integration of Communicable and Non-Communicable 
Disease, Yasothon Province (ผลงานปี พ.ศ. 2540) เป็นโครงการที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณโดยองค์การ
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อนามัยโลก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ส านักงานโครงการวิจัยเพ่ือการผสมผสานงานป้องกันและ
ควบคุมโรคตดิต่อและโรคไม่ติดต่อในระดับจังหวัด   
                   10. การศึกษาประสิทธิผลการจัดองค์กรร่วมสร้างกระบวนการด าเนินงานป้องกันอุบัติเหตุ
จากการจราจรในชุมชน จังหวัดยโสธร (ผลงานปี พ.ศ. 2542) 
                   11. รายงานการประเมินผลการปฎิรูประบบบริการสาธารณสุข จังหวัดยโสธร (ผลงานป ีพ.ศ. 
2543)  เป็นโครงการที่ได้รับทุนสนันสนุนจากสหภาพยุโรป (European Union: EU) 
                   12. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพบริการเชิงสังคมด้านบริการสาธารณสุขระดับ
สถานีอนามัย จังหวัดยโสธร (ผลงานปี พ.ศ. 2544)  
                   13. ความพึงพอใจของผู้รับบริการบัตรทองในสถานบริการสาธารณสุข โครงการประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า จังหวัดยโสธร ปี 2544 (ระยะน าร่อง) (ผลงานปี พ.ศ. 2545) 
                   14. การสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า : ประเด็นศึกษาเสียงสะท้อนจากผู้รับบริการต่อ
สถานบริการ จังหวัดยโสธร  (ผลงานปี พ.ศ. 2546) เผยแพร่ผลงานในวารสารยโสธรเวชสาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 3  
เดือนกันยายน–ธันวาคม 2546 
                   15. ผลการศึกษาการจัดบริการสถานีอนามัย 24 ชั่วโมง จังหวัดยโสธร (ภายหลังด าเนิน
โครงการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า) (ผลงานปี 2547)  
                   16. ประสิทธิภาพการจัดการด้านการเงินการคลัง และทรัพยากรสุขภาพในโรงพยาบาลที่ขาด
สภาพคล่อง เขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขที่ 14 (ผลงานปี 2549) 
    17. การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการเงินการคลังของโรงพยาบาล จังหวัดยโสธร 
ปีงบประมาณ 2559 (ผลงานปี 2560) เผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการสาธารณสุข ปีที่ 26 ฉบับที่ 2  
มีนาคม – เมษายน 2560 
   18. การจัดระบบชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กรณีผู้ป่วยนอกสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วน
หน้าข้ามเขตบริการภายในจังหวัด ระหว่างหน่วยบริการประจ า จังหวัดยโสธร ปีงบประมาณ 2557-2559 
(ผลงานปี 2560) 
   19. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จังหวัดยโสธร (ผลงานปี 2561) 
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ผู้วิจัยร่วม 

1. นางสุภาพร  แก้วใส  ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ   
      กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร  

ประวัติส่วนตัว 
   เกิดวันที่  17 มีนาคม  2504  อายุ 57 ปี 5 เดือน   
                      อายุราชการ  34 ปี 3 เดือน 

ประวัติกำรศึกษำ 
   1. วิทยาศาสตรบัณฑิต (การพยาบาลและผดุงครรภ์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
   2. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
   3. พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลชุมชน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 

ผลงำนกำรวิจัย 
                   1. ความเชื่อด้านสุขภาพ ปัจจัยระดับการกระท าและปัจจัยทางวัฒนธรรม กับการตรวจ
มะเร็งปากมดลูกของผู้หญิงที่อาศัยในชนบท ต าบลนาโส่ อ าเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร (ผลงานปี 2539) 
   2. การศึกษาการประเมินผลการพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ จังหวัดยโสธร (ผลงานปี 
2556) 
 
2. นางสาวสมจิต  แซ่ลิ้ม  ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   
                 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร  
  ประวัติส่วนตัว   เกิดวันที่ 10 พฤษภาคม 2508   อายุ 53 ปี 3 เดือน  

อายุราชการ 30 ปี 4 เดือน  

  ประวัติกำรศึกษำ   

   1. ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง (เทียบเท่าปริญญาตรี) วิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี ปี พ.ศ 2531  

   2. สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการส่งเสริมสุขภาพและพฤติกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

  ผลงำนกำรวิจัย 
                   1. ผลของการประยุกต์ใช้ของเล่นพ้ืนบ้านตามภูมิปัญญาท้องถิ่นในการส่งเสริม  พัฒนาการ
เด็ก ในเขตอ าเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร.   
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3. นางเพียงนคร  ค าภา ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   
      กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร  

ประวัติส่วนตัว 
  เกิดวันที่  29 กรกฎาคม 2515  อายุ 46 ปี 1 เดือน   
                     อายุราชการ  23 ปี 4 เดือน 

ประวัติกำรศึกษำ 
  ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง (เทียบเท่าปริญญาตรี) วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี ปี พ.ศ. 2538 
  ผลงำนกำรวิจัย 
                   - 
 


