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ผลงานการพัฒนาระบบงาน, CQI/clinical CQI หรือผลงานอ่ืนๆ ที่สามารถวัด
ผลลัพธ์ได้ชัดเจน (Poster Presentation) ปี 2559 

1. ชื่อผลงาน / โครงการพัฒนา :  คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย  (Developmental 
Surveillance and Promotion Manual: DSPM) 

2. ค าส าคัญ :  พัฒนาการเด็ก, การพัฒนาเครื่องมือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก, เด็กปฐมวัย  
3. สรุปผลงานโดยย่อ:  คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย  (DSPM)  เป็นเครื่องมือเพื่อ 

คัดกรอง-ส่งเสริม ประเมิน-ป้องกัน วินิจฉัย-แก้ไข ส่งต่อ กระตุ้น/รักษา และติดตามเด็กปฐมวัย (แรกเกิด - 5 
ปี) ท่ีสามารถน าไปใช้ในการจัดบริการส าหรับเด็กปฐมวัยได้ในทุกหน่วยงาน 

4. ชื่อที่อยู่องค์กร: สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 196 ม.10 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
50180  

5. สมาชิกทีม: นายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร และคณะ 
6. เป้าหมาย:  คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย  (DSPM)   สามารถในการคัดกรอง

พัฒนาการเด็กเพื่อค้นหากลุ่มท่ีเส่ียงจะมีพัฒนาการไม่สมวัย (Early Detection) และเพื่อให้ค าแนะน าส่งเสริม
พัฒนาการโดยเร็ว (Early Intervention) 

7. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ : เครื่องมือท่ีใช้ในการคัดกรอง ส่งเสริม และประเมินพร้อมท้ังแก้ไข
พัฒนาการเด็กไม่สมวัย ต้ังแต่แรกเกิด -5 ปี นั้น ยังมีความหลากหลาย ขาดการเช่ือมโยงกัน ระหว่างระบบการ
ดูแลเด็กแบบบูรณาการของเด็กแรกเกิด -5 ปี  ท้ังเด็กปฐมวัยท่ีอยู่ในความดูแลของคลินิกเด็กดี กระทรวง
สาธารณสุข เด็กท่ีอยู่ในโรงเรียนอนุบาล และเด็กท่ีอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ดังนั้นเครื่องมือมาตรฐานท่ีใช้มีความหลากหลายตามหน่วยงาน ท าให้เกิดความยุ่งยาก ซ้ าซ้อนของผู้ปฏิบัติใน
การนี้ กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสุขภาพจิต กรมอนามัย และส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ
หน่วยงาน / องค์กรภาคีท่ีเกี่ยวข้อง จึงมีแนวคิดในการศึกษาวิจัย วิเคราะห์/สังเคราะห์เพื่อบูรณาการเครื่องมือ
ในการคัดกรอง ส่งเสริม และประเมินพร้อมท้ังแก้ไขเด็กท่ีมีพัฒนาการไม่สมวัย หรือเด็กปฐมวัยท่ีเป็นกลุ่มเส่ียง 
ต้ังแต่แรกเกิด -5 ปี ขึ้น เพื่อสามารถน าไปใช้ได้ส าหรับการจัดบริการแก่หน่วยงานท่ีดูแลรับผิดชอบเด็กปฐมวัย 

8. กิจกรรมการพัฒนา:  พัฒนาคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย  ( Developmental 
Surveillance and Promotion Manual ; DSPM) โดยประกอบด้วยแบบประเมินพัฒนาการเด็ก 5 ด้าน คือ 
ด้านการเคล่ือนไหว ด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา ด้านการเข้าใจภาษา ด้านการใช้ภาษา และ ด้านการ
ช่วยเหลือตนเองและสังคม  มีจ านวนข้อประเมินท้ังหมด  116 ข้อ  แบ่งออกเป็น  2  ส่วน ได้แก่  ส่วนท่ี 1  
การเฝ้าระวังพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Surveillance) มี ท้ังหมด 15 ช่วงอายุ  และ ส่วนท่ี 2  การคัดกรอง
พัฒนาการเด็กปฐมวัย (Screening)  มีท้ังหมด 4 ช่วงอายุ  (9,18,30,42 เดือน)  ข้อประเมินส่วนใหญ่มีค่า IOC 
มากกว่า .50  และมีค่าความเช่ือมั่นจากการสังเกตส่วนใหญ่มีค่ามากกว่า 0.80  ผลการทดสอบความไว 
ความจ าเพาะ และความสอดคล้องของเครื่องมือ DSPM เปรียบเทียบกับ Denver II รายด้านและรวมทุกด้าน 
พบว่า ค่าความสอดคล้องของ kappa coefficient  เท่ากับ 0.337 แสดงว่าแบบประเมิน DSPM ให้ผล
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สอดคล้องกับ Denver II โดยค่าความสอดคล้องมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .01 และผลการเปรียบเทียบ
เครื่องมือ DSPM และ DENVER II ภาพรวม  DSPM  Delay  ร้อยละ 44.7,  Denver Delay ร้อยละ 15 โดย 
คู่มือ DSPM มีค่าความไว (Sensitivity) เท่ากับ 96.04% และค่าความจ าเพาะ (Specificity) เท่ากับ 64.67% 

 
9. การประเมินผลการเปลี่ยนแปลง :   

มีขยายผลการคัดกรองพัฒนาการเด็ก ไปในเขตบริการสุขภาพท่ี 1 ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
ด าเนินงาน “โครงการบูรณาการพัฒนาการเด็กล้านนา (Lanna Child Development Integration Project; 
LCDIP)” เพื่อพัฒนาระบบการเฝ้าระวังคัดกรอง ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก รวมถึงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข 
โดยเน้นให้ พ่อแม่ผู้ปกครอง สามารถเฝ้าระวัง ส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้มากท่ีสุด และพัฒนาความรู้ของ อสม. 
ให้ช่วยดูแลเด็กท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของปู่ย่า ตายาย ยาย ขณะท่ีเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขจะคัดกรอง
พัฒนาการเด็ก โดยแบ่งเป็นเด็กกลุ่มปกติด้วยคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย; คู่มือเล่มขาว 
(Developmental surveillance and promotional manual; DSPM) (sensitivity=96.04%) และในเด็ก
กลุ่มเส่ียงท่ีมีภาวะ Birth Asphyxia หรือ Low Birth Weight ด้วยคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
กลุ่มเส่ียง; คู่มือเล่มเขียว  (Developmental assessment  for intervention manual; DAIM)   

จากปัญหาทางด้านพัฒนาการเด็กดังกล่าวท าให้เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ ซึ่ง
ประกอบด้วย 4 กระทรวงและ 2 หน่วยงานหลัก ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ กรมแพทย์ทหารบก และกรุงเทพมหานคร
ด าเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เนื ่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เพื่อพัฒนาระบบและเครือข่ายการเฝ้าระวัง
ติดตามส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง โดยพ่อแม่ ผู้ดูแลเด็ก และอาสาสมัครสาธารณสุข
เชี่ยวชาญและบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อให้เด็กไทยร้อยละ 85 มีพัฒนาการสมวัย 
ภายใน 3 ปี (ต้ังแต่ 1 เมษายน 2558 - วันท่ี 31 มีนาคม 2561) 

การรณรงค์โครงการฯเริ่มต้ังแต่วันท่ี 2 เมษายน 2558 และได้พัฒนาบุคคลากรเพื่อรองรับการตรวจ
คัดกรองและระบบส่งต่อต้ังแต่ระดับปฐมภูมิขึ้นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการคัดกรองเด็กไทยทุกคนในช่วง
อายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือนด้วยคู่มือ DSPM และคัดกรองเด็กกลุ่มเส่ียง Low birth weight และ/หรือ 
Birth asphyxia ทุกคน ด้วยคู่มือ DAIM และบันทึกข้อมูลในโปรแกรม TCDIP ผ่านระบบออนไลน์ ท่ีเว็บไซต์ 
www.thaichilddevelopment.com ซึ่งสามารถดึงข้อมูลออกมาได้ทันที (Real time) และเชื่อมโยงกับ
ระบบรายงาน 43 แฟ้มได้  โดยกรมสุขภาพจิตได้พัฒนาเครื่องมือและบุคคลากรเพื่อรองรับระบบส่งต่อ โดย
จัดอบรมเครื ่องมือ TEDA4I (คู ่มือประเมินเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการ : Thai Early 
Developmental Assessment for Intervention)  ให้แก่บุคลากรสาธารณสุขในระดับ  รพช./รพท./
รพศ/สถาบันฯ ได้แก่ แพทย์ กุมารแพทย์ด้านพัฒนาการเด็ก (DBP)   พยาบาลวิชาชีพ นักจิตวิทยา นัก
กิจกรรมบ าบัด จ านวน 420 คน ถ้าพบว่าไม่สมวัยให้ส่งต่อไปยังระดับ รพช./รพท./รพศ. เพื่อประเมินและ
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ส่งเสริมด้วยเครื่องมือ TEDA4I เป็นระยะเวลา 3 เดือน และถ้าพบว่ายังมีการพัฒนาการล่าช้าอีก ให้ส่งต่อ
โรงพยาบาลเฉพาะทางเมื่อเพื่อประเมินและส่งเสริมด้วยเครื่องมือ TDSI 3 (คู่มือประเมินและแก้ไข/ฟื้นฟู
พัฒนาการเด็ก แรกเกิด – 5 ปี ส าหรับบุคลากรสาธารณสุข: Thai Developmental Skills Inventory for 
Children from Birth to Five Years) ต่อไป  

ผลการรายงานพัฒนาการเด็กไทยท่ัวประเทศระหว่างวันท่ี 2 เมษายน 2558 – วันท่ี 30 พฤศจิกายน 
2558 มีดังนี้  

รายการ/ช่วงอายุเด็ก 9 เดือน 18 เดือน 30 เดือน 42 เดือน รวมทั้งหมด 
เด็กที่ได้รับการประเมินพัฒนาการ 51,501 46,436 42,105 43,788 183,830 

สมวัย 46,590 
(90.46%) 

40,689 
(87.62%) 

38,152 
(90.61%) 

37,463 
(85.56%) 

162,894 
(88.61%) 

สงสัยล่าช้า 4,911 
 (9.54%) 

5,747 
(12.38%) 

3,953 
 (9.39%) 

6,325 
(14.44%) 

20,936 
(11.39%) 

ได้รับการติดตาม 2,032 
(41.38%) 

2,117 
(36.84%) 

1,458 
(36.88%) 

2,604 
(41.17%) 

8,211  
(39.22%) 

 สมวัยหลังได้รับการกระตุ้น 1,890 
(93.01%) 

1,971 
(93.10%) 

1,370 
(93.96%) 

2,489 
(95.58%) 

7,720  
(94.02%) 

 ไม่สมวัยหลังได้รับการกระตุ้น 142 
 (6.99%) 

146  
(6.90%) 

88  
(6.04%) 

115 
 (4.42%) 

491 
 (5.98%) 

ขาดการติดตาม/ติดตามไม่ได้ 1,771 
(36.06%) 

2,184 
(38.00%) 

1,446 
(36.58%) 

3,048 
(48.19%) 

8,449  
(40.36%) 

อยู่ระหว่างการติดตาม 1,108 
(22.56%) 

1,446 
(38.00%) 

1,049 
(26.54%) 

673 
(10.64%) 

4,276 
(20.42%) 

ข้อมูลจาก www.thaichilddevelopment.com 

10. บทเรียนที่ได้รับ : จากการบูรณาการเครื่องมือเพื่อคัดกรอง-ส่งเสริม ประเมิน-ป้องกัน ส่งต่อ กระตุ้น/
รักษา และติดตามเด็กปฐมวัย พบว่า  คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย  (DSPM) เป็นเครื่องมือ
ท่ีเหมาะสมในการคัดกรองพัฒนาการเด็กเพื่อค้นหากลุ่มท่ีเส่ียงจะมีพัฒนาการไม่สมวัย (Early Detection) 
และเพื่อให้ค าแนะน าส่งเสริมพัฒนาการโดยเร็ว (Early Intervention) ซึ่งมีครบถ้วนสมบูรณ์ในคู่มือ ท่ี
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขจะได้ใช้แนะน าได้อย่างชัดเจน และพ่อแม่ผู้ปกรอง เด็กสามารถฝึกลูกได้โดยตรง รวมท้ัง
อาสาสมัครสาธารณสุขใช้ประโยชน์ในการติดตามการกระตุ้นพัฒนาการเด็กในชุมชน ท้ังนี้สาเหตุส่วนใหญ่ท่ี
เด็กไม่ผ่านการทดสอบเนื่องจากขาดโอกาสท่ีได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้จากครอบครัว ซึ่งมักเกิดจากความไม่
รู้และขาดทักษะของพ่อแม่ ผู้ปกครอง คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย  (DSPM) จึงเป็น
เครื่องมือของพ่อแม่ ผู้ปกครอง สามารถใช้ในการเฝ้าระวัง และส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างมีประสิทธิภาพ 
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คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย   

DSPM : Developmental Surveillance and 
Promotion Manual 

 

คู่มือประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง 
DAIM : Developmental Assessment For  

Intervention Manual: DAIM 
 
 
 
 

 

 
11. การติดต่อกับทีมงาน : นางสาวสุรีรักษ์  พิลา สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 196 ม.10 ตอน

แก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 โทร 053-908300 ต่อ 73173 e-mail: toonricd@gmail.com 
 


