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การพฒันาเคร่ืองมือในการคัดกรองและประเมินความผดิปกติของ 
พฒันาการส าหรับเด็กปฐมวัย (0-5 ปี)  

 
สมยั ศิริทองถาวร, พ.บ.1  

 
บทคัดย่อ 
 วตัถุประสงค์  เพื่อพฒันาเคร่ืองมือคดักรองและส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยั (แรกเกิด - 5 ปี)  
 วัสดุและวิธีการ มี 2 ขั้นตอน คือ พฒันาเคร่ืองมือและวิเคราะห์คุณภาพของเคร่ืองมือ ตวัอย่างเป็น
เด็กอายุแรกเกิด ถึง 5 ปี ครอบครัวของเด็ก และบุคลากรสาธารณสุขท่ีปฏิบติังานด้านพฒันาการเด็ก 
เคร่ืองมือคือ แบบเฝ้าระวงัและส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยั (Developmental Surveillance and Promotion 
Manual; DSPM) หาค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา โดย Content Validity Index หาความเช่ือมัน่จากการสังเกต
ดว้ย Inter Observer Reliability Coefficient เปรียบเทียบเคร่ืองมือมาตรฐานระหวา่ง DSPM กบั Denver ดว้ย 
Estimate Sensitivity and Specificity  
 ผล ตวัอย่างทั้งหมด  674 คน  เป็นเด็กอายุ 9 เดือน  ร้อยละ 26.56 เป็นเด็กอายุ 18 เดือน  ร้อยละ 
27.15 เป็นเด็กอายุ 30 เดือน  ร้อยละ 24.18  และ23 เป็นเด็กอายุ 42 เดือน ร้อยละ 22.1  แบบเฝ้าระวงัและ
ส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยั มี 116 ขอ้ ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ การเคล่ือนไหว กล้ามเน้ือมดัเล็กและ
สติปัญญา การเขา้ใจภาษา การใช้ภาษา และการช่วยเหลือตนเองและสังคม ขอ้ประเมินส่วนใหญ่มีค่า IOC 
มากกว่า 0.50  และมีค่าความเช่ือมัน่จากการสังเกต มากกว่า 0.80  เปรียบเทียบเคร่ืองมือ DSPM และ 
DENVER II ภาพรวม  DSPM Delay  ร้อยละ 44.7,  Denver Delay ร้อยละ 15 DSPM มี Sensitivity เท่ากบั 
96.04% และ Specificity เท่ากบั 64.67% 
 สรุป แบบเฝ้าระวงัและส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยั (DSPM) เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้พ่อแม่ และครู
สามารถใชใ้นการเฝ้าระวงัและส่งเสริมพฒันาการเด็กอยา่งมีประสิทธิภาพ  
 
ค าส าคัญ: เคร่ืองมือในการคดักรองและประเมิน เด็กปฐมวยั (0-5 ปี) พฒันาการ 
 
1 สถาบนัพฒันาการเด็กราชนครินทร์ จงัหวดัเชียงใหม่ 
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The Development of Developmental Screening and Assessing Instrument for  
Children Aged Birth to 5 Years  

Samai Sirithongthaworn, M.D.1 
 
ABSTRACT 
 Objective To develop the screening and promoting tool for preschool children (newborn – 5 
years old). 
 Materials and methods  This study had 2 steps. 1) To develop instrument 2) To study quality of 
instrument. The case group was child aged birth to 5 years, family members and health personnel who 
have worked with child development. Instrument was Developmental Surveillance and Promotion 
Manual: DSPM. The statistics used were Content Validity Index and Inter Observer Reliability 
Coefficient. The comparison between DSPM and Denver were compared by using Estimate Sensitivity 
and Specificity.  
 Results The sample was 674 early childhood. There were  children aged 9 months 26.56%, aged 
18 months 27.15%, aged 30 months 24.18 and aged 42 months 22.1%. The 116-item questionnaire DSPM 
included movement, fine motor and intelligence, language comprehension, language usage as well as self 
reliance and social assistance.  Most assessment points had the index of consistency (IOC) of more than 
.50 and the reliability from observation of more than 0.80. Also, the overall result of the comparison 
between the DSPM and the DENVER II revealed that the DSPM delayed at 44.7% while the Denver 
delayed at 15%. The DSPM had the sensitivity of 96.04% and the specificity of 64.67%. 
 Conclusion The Developmental Surveillance and Promotion Manual(DSPM) for early childhood 
was a suitable tool for parents and teachers to effectively conduct surveillance and promotion.  
 
Key words: Children aged birth to 5 Years, development, developmental screening and assessing 
instrument 
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บทน า 
 จากแผนยุทธศาสตร์ชาติดา้นเด็กปฐมวยั พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ไดใ้ห้ความส าคญัแก่เด็กปฐมวยั
เก่ียวกบั พฒันาการดา้นสมองและการเรียนรู้เป็นไปอย่างรวดเร็วท่ีสุดในชีวิต ให้นบัวา่เด็กปฐมวยัเป็นการ
ลงทุนท่ีคุม้ค่า ลดความเหล่ือมล ้าและสร้างความเป็นธรรมในสังคม สร้างฐานรากของชีวิต และเด็กวยัน้ีเป็น
ช่วงวยัท่ีตอ้งการการปลูกฝัง บ่มเพาะพิเศษ โดยไดก้ าหนดให้เป็นนโยบายของรัฐ ในการเร่งรัดเพื่อให้เด็ก
ปฐมวยั ทุกคนได้รับการพฒันารอบด้าน ตามวยั อย่างมีคุณภาพและต่อเน่ือง1 ซ่ึงพฒันาการในวยัเด็กท่ี
เหมาะสม โดยเฉพาะในเด็กปฐมวยั อายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี มีความส าคญัในการเป็นรากฐานของคุณภาพ
ของประชากรในสังคม2 
 การประเมินพฒันาการเด็กปฐมวยัในประเทศไทย ไดมี้การพฒันาเคร่ืองมือคดักรองพฒันาการเด็ก
จากต่างประเทศหลายรูปแบบ เช่น Modified Denver, Denver Developmental Screening Test (DDST)3, 
Diagnostic Inventory for  Screening Children (DISC), Developmental Skill Instrument (DSI)4, Modified 
Denver II และไดรั้บการน าไปใชเ้พื่อศึกษาสถานการณ์พฒันาการของเด็กในประเทศไทย จากการส ารวจ
พฒันาการเด็กอายุ 1-5 ปี ของศูนยอ์นามยัท่ี 3 กรมอนามยั ในปี 2557 โดยเคร่ืองมือ Denver II พบวา่ เด็กมี
พฒันาการรวมทุกดา้นปกติเพียงร้อยละ 72.5  เป็นเด็กท่ีมีพฒันาการล่าชา้กวา่วยั ร้อยละ 27.5 หรือประมาณ 
1 ลา้นคนทัว่ประเทศ5  
 จากการด าเนินงานเพื่อส่งเสริมพฒันาการของเด็กปฐมวยัท่ีผา่นมา พบวา่ สถานบริการสาธารณสุขท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการดูแลสุขภาพเด็ก ไดใ้ชเ้คร่ืองมือในการคดักรองท่ีไดมี้การแปลและพฒันาเคร่ืองมือคดักรอง
พฒันาการเด็กมาจากต่างประเทศ เช่น เคร่ืองมือประเมินพฒันาการของกรมอนามยั, แบบประเมินพฒันาการ 
Denver II, Diagnostic  Inventory for  Screening Children (DISC) และน ามาใชป้ระเมินเป็นระยะเพื่อ
เปรียบเทียบสถานการณ์การพฒันาการของเด็กในประเทศไทย ซ่ึงจากผลการส ารวจพฒันาการเด็กปฐมวยั
ของกรมอนามยัในเด็กกลุ่มอาย ุ1-3 ปี และอาย ุ4-5 ปี จ านวน 1558 รายจากทัว่ประเทศ พบวา่พฒันาการของ
เด็กไทยมีแนวโนม้ชา้ลงกวา่เกณฑ์มาตรฐาน โดยมีเด็กท่ีมีพฒันาการตามเกณฑ์มาตรฐาน 4 ดา้น คือ การใช้
กลา้มเน้ือมดัใหญ่ การใช้กลา้มเน้ือมดัเล็ก การใชภ้าษา และการพฒันาช่วยตนเองในการอยูใ่นสังคม ในปี
พ.ศ. 2550 คิดเป็นร้อยละ 67.7 ปี พ.ศ. 2547 คิดเป็นร้อยละ 72 และ ปี พ.ศ. 2541 คิดเป็นร้อยละ 71 โดยกรม
อนามยัใชแ้บบประเมินพฒันาการ Modified Denver II  ในการวดัพฒันาการเด็กทัว่ประเทศ อยา่งไรก็ตาม 
Modified Denver II มีขอ้ค าถามเพียง 125 ขอ้ ซ่ึงมีความละเอียดนอ้ยกวา่ เคร่ืองมือประเมินพฒันาการท่ีมี
ความเป็นมาตรฐาน(Standardized test) เช่น Bayley scales of infant and toddler development 3rd edition 
(549 ขอ้)และ Battelle developmental inventory (450 ขอ้) ซ่ึงผลการประเมินมีความแม่นย  ากวา่และสามารถ
บอกไดอ้ย่างชดัเจนวา่พฒันาการล่าชา้เพียงใด ประการต่อมาแมแ้บบประเมินดงักล่าวจะไดรั้บการแปลมา
อย่างถูกตอ้งแลว้ก็ตาม แต่เกณฑ์ปกติของแบบประเมินดงักล่าวยงัคงเป็นของต่างประเทศ ซ่ึงพฒันาข้ึนมา
โดยอาศยักลุ่มตวัอยา่งต่างประเทศเท่านั้น กลุ่มตวัอยา่งดงักล่าวลว้นมีเช้ือชาติ วฒันธรรม การเล้ียงดู อาหาร
การกินตลอดจนสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ท่ีแตกต่างจากสังคมไทยอยา่งมาก ซ่ึงปัจจยัดงักล่าวลว้นมีอิทธิพลต่อ
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พฒันาการทั้งส้ิน จึงท าใหเ้กิดประเมินพฒันาการเด็กท่ีผา่นมานั้นไม่สามารถสรุปไดว้า่ เด็กไทยมีพฒันาการ
ชา้นั้น สืบเน่ืองมาจากสภาพสังคมท่ีเปล่ียนไปอนัส่งผลต่อพฒันาการให้เด็กไทยมีพฒันาการล่าชา้  หรือสืบ
เน่ืองมาจากความคลาดเคล่ือนของการวดัเน่ืองจากเคร่ืองมือท่ีเป็นแบบคดักรองและมีเกณฑ์ปกติท่ีมาจาก
ต่างประเทศ และจากการศึกษาการด าเนินงานในการประเมินพฒันาการเด็กปฐมวยัในประเทศไทย พบว่า 
การเฝ้าระวงัและส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยัยงัขาดความชดัเจน เน่ืองจาก คลินิกเด็กดีท่ีมีกระจายอยู่ทัว่
ประเทศในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) ยงัไม่สามารถให้บริการคดักรองและส่งเสริม
พฒันาการเด็กไดอ้ยา่งเต็มประสิทธิภาพ ยงัเนน้การให้วคัซีนตามเกณฑ์อายุเป็นหลกั การใช้เวลาในการชัง่
น ้าหนกั วดัส่วนสูง ฉีดวคัซีน นานท าใหไ้ม่มีเวลาท่ีจะคดักรองพฒันาการไดอ้ยา่งถูกตอ้งชดัเจน นอกจากนั้น
พบว่า อุปกรณ์เคร่ืองมือการตรวจพฒันาการด้านร่างกายเด็ก เช่น เคร่ืองวดัความสูง น ้ าหนักเด็ก มีไม่
เพียงพอ เส่ือมสภาพ ขาดการซ่อมบ ารุง ไม่ตรงตามเกณฑ์ของส านักโภชนาการ กรมอนามัย จึงมี
ขอ้เสนอแนะให้แกไ้ขปัญหาดา้นทรัพยากรและระบบการบริหารจดัการรวมถึงพฒันารูปแบบการส่งเสริม 
คดักรอง วนิิจฉยัและรักษาเด็กดา้นพฒันาการ 
 ในปี 2554  สถาบนัพฒันาการเด็กราชนครินทร์ไดน้ าแบบประเมินพฒันาการเด็กแรกเกิด – 5 ปี กรม
สุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข มาหาค่าเกณฑ์ปกติของพฒันาการเด็กแรกเกิด – 5 ปีของไทยทัว่ประเทศ 
ซ่ึงเป็นการหาค่าเกณฑ์ปกติของเด็กไทยทัว่ประเทศเป็นคร้ังแรก โดยการหาค่าเกณฑ์ปกติของประเทศไทย 
เพื่อพฒันาเคร่ืองมือท่ีเป็นลิขสิทธ์ิของประเทศไทย ในการแกปั้ญหาลิขสิทธ์ิของเคร่ืองมือท่ีมีอยูปั่จจุบนั ซ่ึง
มีหลายเคร่ืองมือไม่สามารถท าการต่อยอดขยายผลหรือน ามาพฒันาต่อเน่ืองได ้โดยเคร่ืองมือท่ีเป็นลิขสิทธ์ิ
ของไทยจะสามารถน ามาพฒันาใหเ้ป็นไปตามแผนการพฒันาประเทศ เพื่อขยายผลไปสู่อาเซียนได ้

ปัจจุบนัเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการคดักรอง และส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยั นั้น ยงัมีความหลากหลาย ขาด
การเช่ือมโยงกนัระหวา่งระบบการดูแล ทั้งท่ีอยูใ่นความดูแลของคลินิกเด็กดี กระทรวงสาธารณสุข เด็กท่ีอยู่
ในโรงเรียนอนุบาลและในศูนย์พฒันาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน การศึกษาคร้ังน้ีเพื่อเพื่อ
พฒันาเคร่ืองมือคดักรองและส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยั (แรกเกิด - 5 ปี) เพื่อบูรณาการเคร่ืองมือในการ
คดักรองและส่งเสริม และประเมินพร้อมทั้งแกไ้ขเด็กท่ีสงสัยพฒันาการไม่สมวยั  หรือเด็กปฐมวยัท่ีเป็นกลุ่ม
เส่ียง ตั้งแต่แรกเกิด -5 ปี ข้ึน และสามารถน าไปใช้ไดส้ าหรับการจดับริการแก่หน่วยงานท่ีดูแลรับผิดชอบ
เด็กปฐมวยัต่อไป (0-5 ปี) 
 
วสัดุและวธีิการ 
 การพฒันาเคร่ืองมือในการคดักรองและประเมินความผิดปกติของพฒันาการส าหรับเด็กปฐมวยั 
เป็นการวิจยัซ่ึงไดรั้บการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ด าเนินการระหวา่งเดือน พฤศจิกายน 
๒๕๕๕ – สิงหาคม ๒๕๕๘ การพฒันา มี 2 ขั้นตอน ดงัน้ี  
 1. พฒันาแบบแบบเฝ้าระวงัและส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยั (Developmental Surveillance and 
Promotion Manual; DSPM) โดยมีขั้นตอน ดงัน้ี 
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  1.1 ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั สถานะพฒันาการของเด็กแรกเกิด – 5 ปี พฒันาการ
เด็กแรกเกิด-5 ปี การส่งเสริมพฒันาการเด็กแรกเกิด - 5 ปี การประเมินพฒันาการเด็กแรกเกิด – 5 ปี ประวติั
การพฒันาแบบประเมินพฒันาการในประเทศไทย คุณลกัษณะท่ีเหมาะสมของเคร่ืองมือประเมินพฒันาการ
เด็ก   เคร่ืองมือประเมินพฒันาการเด็ก เพื่อน าขอ้มูลท่ีเกิดจากการสังเคราะห์วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งมาพฒันา
ขอ้ค าถาม โดยพิจารณาเคร่ืองมือแบบคดักรองพฒันาการเด็กอนามยั 55 และคู่มือประเมินและป้องกัน
พฒันาการเด็กไม่สมวยั วยัแรกเกิด - 5 ปี (TDSI) ประกอบด้วย และน าคู่มือประเมินพฒันาการเด็กไป
ทดสอบการใชป้ระเมินในเด็กทั้งในต่างประเทศและไทย เพื่อทดสอบการทดสอบการยอมรับ ความพึงพอใจ 
และความเป็นไปไดใ้นการใชแ้บบประเมินน้ีในระบบสาธารณสุขและระบบการศึกษา  
  1.2 ประชุมเชิงปฏิบติัการเร่ือง “มาตรฐานเคร่ืองมือประเมินและส่งเสริมพฒันาการเด็กไทย 
(พฒันาการ 56)”  โดย สหวิชาชีพ ไดแ้ก่ ผูท้รงคุณวุฒิ แพทย ์พยาบาล นกัจิตวิทยา นกักิจกรรมบ าบดั นกั
อรรถบ าบดั เพื่อ วเิคราะห์ปัญหาการให้บริการการประเมินพฒันาการเด็กในปัจจุบนั พิจารณาขอ้ส าคญัของ
แต่ละช่วงอายุของเด็ก ประกอบกบัค่าสถิติของเกณฑ์ปกติเด็กไทย (Norm) เพื่อจดัท าตน้ร่าง  เคร่ืองมือเฝ้า
ระวงัและส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยั (Developmental  Surveillance and Promotion Manual :DSPM )  
และพิจารณาความเหมาะสมดา้นความตรงตามโครงสร้างทฤษฎี (Construct validity) ความทนัสมยั ความ
เป็นไปไดใ้นการใชป้ระเมิน ความเขา้ใจไดข้องขอ้ค าถามแต่ละขอ้และท าการคดัเลือกขอ้ท่ีไม่เหมาะสมออก
หรือท าการปรับแกข้อ้ค าถามให้มีความชดัเจน และเหมาะสม โดยใชแ้บบ ประเมิน Developmental Skills 
Inventory (DSI), Denver Developmental Screening Test II (Denver II) แบบประเมินพฒันาการสถาบนัเด็ก
แห่งชาติมหาราชินี สมรรถนะของเด็กปฐมวยั กระทรวงศึกษาธิการ คู่มือคดักรองและส่งเสริมพฒันาการเด็ก
แรกเกิด-5 ปี (TDSI) และค่าเกณฑป์กติของพฒันาการเด็กไทย ในการพฒันาแบบประเมินในคร้ังน้ี 
  
 2. หาคุณภาพเคร่ืองมือ โดยมีขั้นตอน ดงัน้ี 
  2.1 น าแบบประเมินพฒันาการเด็กท่ีพฒันาข้ึน ท าการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา 
(Content Validity) โดยการหาค่าดชันีความตรงเน้ือหา (content validity index: CVI) จากผูเ้ช่ียวชาญ 7 ท่าน 
ซ่ึงเป็นแพทย ์หรือกุมารแพทย ์ท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญดา้นพฒันาการเด็ก โดยพิจารณาถึงความถูกตอ้ง  
ความเหมาะสม   และค่าความสอดคลอ้งของทกัษะกบัอายุ ทกัษะกบัDomain ความเหมาะสมของอุปกรณ์ 
และวิธีการทดสอบและเกณฑ์การตดัสิน จะตอ้งมีค่ามากกว่าหรือเท่ากบั 0.6 และได้มีการปรับปรุงตาม
รูปแบบท่ีผูเ้ช่ียวชาญเสนอแนะ 
  2.2 น าแบบประเมินพฒันาการเด็กท่ีไดจ้ากการปรับปรุงโดยผูเ้ช่ียวชาญมาอบรมบุคลากร
เร่ืองการใชคู้่มือเฝ้าระวงัและส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยั เพื่อศึกษาท าความเขา้ใจแบบประเมินและจะได้
น าแบบประเมินพฒันาการเด็กท่ีพฒันาข้ึน ไปใชใ้นการหาคุณภาพของแบบประเมินต่อไป โดยเกณฑ์ในการ
รับสมคัรผูเ้ขา้ร่วมการอบรมคือ เป็นบุคลากรทางสาธารณสุขท่ีมีประสบการณ์ในการประเมินพฒันาการเด็ก
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อย่างน้อย 2 ปี ส่วนวิทยากรผูอ้บรมเป็นแพทย ์นักจิตวิทยาหรือพยาบาลของสถาบนัพฒันาการเด็กราช
นครินทร์ โดยมีคุณสมบติัอยา่งนอ้ยดงัน้ี 
   ก. มีประสบการณ์การท างานเก่ียวกบัพฒันาการเด็กอยา่งนอ้ย 5 ปี  
   ข. มีความเช่ียวชาญในการใชแ้บบประเมินพฒันาการเด็ก DSI  

ค. ได้มีการเตรียมการก่อนท่ีจะมาอบรมให้ความรู้ (โดยมีการประชุมเพื่อวาง
แผนการอบรมร่วมกันเพื่อให้การอบรมเป็นไปในแนวทางเดียวกันและมี
ประสิทธิภาพ) 

ง. เคยบนัทึก VDO ประเมินพฒันาการเด็กโดยใชแ้บบประเมินพฒันาการเด็กแรก
เกิด – 5 ปี กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (654 ขอ้) โดยเป็นผูเ้ช่ียวชาญ
ในการใชเ้คร่ืองมือประเมินพฒันาการเด็ก 

  2.3 เม่ือผูเ้ขา้ร่วมอบรมไดศึ้กษา แบบประเมินพฒันาการแลว้ ผูเ้ขา้ร่วมอบรมจะไดมี้การ
ทดลองใชแ้บบประเมินพฒันาการเด็ก ดงักล่าวกบัตุ๊กตาหุ่นจ าลอง เพื่อทดสอบความเขา้ใจในการอ่านแบบ
ประเมินใหต้รงกนั และสามารถน าไปใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง กบัตวัอยา่ง 
  2.4 จากการอบรมท าความเขา้ใจ และน าไปทดลองใช้กบัตุ๊กตาหุ่นจ าลองเพื่อควบคุมตวั
แปรในเร่ืองความพร้อมและการให้ความร่วมมือขณะประเมินของเด็ก จึงทดสอบความเขา้ใจของผูเ้ขา้ร่วม
อบรมโดยการทดลองใชก้บัตุก๊ตาหุ่นจ าลอง หากมีขอ้ค าถามท่ีศึกษาแลว้ท าใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไม่เขา้ใจ จะ
ไดน้ าขอ้ค าถามในการประเมินนั้นมาปรับปรุงแกไ้ข ภาษา ขอ้ความเพื่อให้เขา้ใจมากข้ึน โดยวิทยากรท่ี
อบรมและให้ความรู้วิธีการใชแ้บบประเมินพฒันาการนั้น เป็นแพทย ์นกัจิตวิทยาหรือพยาบาลของสถาบนั
พฒันาการเด็กราชนครินทร์ เพื่อใหก้ารอบรมใหค้วามรู้เป็นมาตรฐาน 
  2.5 ด าเนินการหาค่าความเช่ือมัน่จากการสังเกต (Inter-observer reliability) ในการหาความ
เช่ือมัน่จากการสังเกตนั้น วิทยากรผูส้อนจะเป็นผูด้  าเนินการทดสอบเด็ก ขณะทดสอบหากวิทยากรประจ า
หอ้งเห็นแลว้วา่ เด็กไม่ให้ความร่วมมือในการทดสอบและไม่สามารถด าเนินการทดสอบต่อได ้หรือ เด็กไม่
ผ่านการประเมินติดต่อกนัจ านวน 3 ขอ้ วิทยากรจะด าเนินการเปล่ียนตวัอย่าง เป็นเด็กคนอ่ืนท่ีเตรียมไว ้ 
เน่ืองจากวตัถุประสงคคื์อตอ้งการหาค่าความสอดคลอ้งของการตดัสินใจในการให้ผา่นเกณฑ์ ซ่ึงหากเด็กไม่
มีความพร้อม เช่น ร้องไห้ ไม่สบาย หรือประเมินไม่ผ่านติดกนั 3 ขอ้ จะท าให้ผลการตดัสินใจในการหา
คุณภาพเคร่ืองมือคลาดเคล่ือน ซ่ึงในกระบวนการประเมินพฒันาการในหน่วยบริการ ก่อนประเมินจะตอ้งมี
การประเมินความพร้อมของเด็กก่อน หากเด็กไม่มีความพร้อมในการประเมินพฒันาการผูป้ระเมินก็ไม่
ประเมินพฒันาการในคร้ังนั้น โดยจะใช้วิธีการนดัมาประเมินในคร้ังต่อไป  ส่วนผูป้ระเมิน (rater) ท่ีจะท า
การประเมินเด็กวา่แต่ละขอ้เด็กสามารถ “ผา่น” หรือ “ไม่ผา่น”  ผูว้ิจยัไดค้ดัเลือกโดยใชว้ิธีการสุ่มผูเ้ขา้ร่วม
การอบรมจ านวน 2 คนต่อช่วงวยัมาเป็นผูป้ระเมิน ผูป้ระเมินคนแรกใช้เคร่ืองมือ DSPM และอีกคนใช้
เคร่ืองมือ DEVER II ท าการประเมินเด็กรายเดียวกนั  จากนั้นจึงน าผลการประเมินของทั้ง 2 คนมาหา
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ค านวณหาค่าความเช่ือมัน่โดยใชว้ิธีการหา Inter-observer reliability แบบ kappa โดยพบว่า ภาพรวมมีค่า
เท่ากบั 0.337 แสดงวา่แบบทดสอบDSPM ใหผ้ลสอดคลอ้งกบั Denver II พอสมควร 
  2.6 ท าการปรับปรุงแกไ้ขเคร่ืองมือฯ แลว้ขอใหผู้เ้ขา้ร่วมการอบรมน าเคร่ืองมือท่ีปรับแกไ้ข
แล้วไปทดลองใช้จริงและคณะวิจัยติดตามผลการใช้เคร่ืองมือฯ โดยให้ผูเ้ข้าอบรมตอบแบบประเมิน
ประสิทธิภาพของการใชเ้คร่ืองมือในการประเมินพฒันาการเด็กและคณะวิจยัสุ่มเขา้ไปสังเกตสภาพการใช้
และสอบถามปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการใชเ้คร่ืองมือฯ ทั้งในคลินิกเด็กดี ศูนยเ์ด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาล 
  2.7 น าคู่มือประเมินและส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยั ท่ีได้มาเปรียบเทียบเคร่ืองมือ
มาตรฐานระหวา่ง DSPM กบั Denver II เพื่อหาค่า Sensitivity และ ค่า Specificity โดยการทดสอบเด็กแต่ละ
กลุ่มอายจุ  านวน 150 ราย โดยค านวณจากแนวทางการ Estimate Sensitivity and Specificity ดงัน้ี 
 Based on 95% CI of true sensitivity = 0.9+/- 0.1 
 n = Z2

0.025  pq /d2 

 Where  p = expected sensitivity = 0.9 
 q = 1 – p = 0.1 
 d = allowable error = 0.1 
 Z0.025 (two sided) = 1.96 
 ดงันั้น  n = 34.56 แต่เน่ืองจากความชุกเด็กมีพฒันาการล่าชา้ คือ 30 % ดงันั้นจ านวนเด็กท่ีทดสอบ
ทั้งหมด คือ 34.56/ 0.3 = 115.2 คน กระจายให้แต่ละศูนยอ์นามยัจ านวน 10 แห่ง ทดสอบเด็กแต่ละกลุ่มอายุ
จ  านวน 15 ราย โดยให้อายุบวกไดไ้ม่เกิน 1 เดือน โดยใชผู้ท้ดสอบจากศูนยอ์นามยั 11 แห่งทัว่ประเทศ การ
ทดสอบไม่ไดก้  าหนดตายตวัว่าใช้เคร่ืองมือใดก่อน แต่ผูท้ดสอบเป็นคนเดียวกนั เพื่อควบคุมตวัแปรแทรก
ซ้อน โดยผูท้ดสอบทุกคนเคยผ่านการอบรม Denver II และไดรั้บการอบรม DSPM ท าการแปลผลตาม
เกณฑข์องเคร่ืองมือแต่ละประเภท  
  2.8 น าขอ้มูลท่ีไดม้าแกไ้ขปรับปรุงแบบประเมินและส่งเสริมพฒันาการเด็กแรกเกิด - 5 ปี 
พร้อมทั้งจดัท าคู่มือแนะน าการใชแ้บบเฝ้าระวงัและส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยั (พฒันาการ 56) และจดัท า
รูปเล่ม คู่มือเฝ้าระวงัและส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยั (พฒันาการ 56) เพื่อท าการเผยแพร่ต่อไป 
 การวเิคราะห์ขอ้มูล โดยหาค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา ดว้ย Content Validity Index หาความเช่ือมัน่
จากการสังเกตดว้ย Inter Observer Reliability Coefficient เปรียบเทียบเคร่ืองมือมาตรฐานระหวา่ง DSPM 
กบั Denver ดว้ย Estimate Sensitivity and Specificity 
 
ผล 
 ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัทั้งหมด  690 คน ร้อยละ 51.5 เป็นเด็กผูช้าย ร้อยละ 26.4 เป็นเด็กอาย ุ
9 เดือน  ร้อยละ 26.5 เป็นเด็กอายุ 18 เดือน  ร้อยละ 24.1 เป็นเด็กอายุ 30 เดือน  และร้อยละ 23 เป็นเด็กอาย ุ
42 เดือน 
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  จากการทบทวนวรรณกรรมและการประชุมเชิงปฏิบติัการมาพฒันาและดดัแปลงเคร่ืองมือในการ
ร่างแบบประเมินและส่งเสริมพฒันาการเด็กแรกเกิด - 5 ปี ประกอบดว้ยแบบประเมินพฒันาการเด็ก 5 ดา้น 
ปรากฏจ านวนขอ้ค าถามจ าแนกตามช่วงอายุ โดยคู่มือเฝ้าระวงัและส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยั  มีจ  านวน
ขอ้ประเมินทั้งหมด  116 ขอ้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่   
 ส่วนที่ 1 การเฝ้าระวังพัฒนาการเด็กปฐมวัย ( Surveillance) มี ทั้งหมด 15 ช่วงอายุ  มีจ  านวนขอ้
ประเมิน 78 ขอ้ โดยส่วนใหญ่มีขอ้ประเมิน 5 ขอ้ ในแต่ละช่วงอายุ  หรือดา้นละ 1 ขอ้ ยกเวน้ในช่วงอายุ 7 – 
8 เดือน ในดา้น GM ท่ีช่วงอาย ุ37-41 เดือน ในดา้น PS และท่ีช่วงอายุ 43 – 48 เดือน ในดา้น FM มีจ านวน 2 
ขอ้ เท่าๆกนั 
 ส่วนที่ 2  การคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Screening)  มีทั้งหมด 4 ช่วงอายุ (9, 18, 30 และ 42 
เดือน) จ านวน 38 ขอ้  
 อาย ุ9 เดือน   มี 8 ขอ้ แบ่งเป็นดา้น GM FM EL ดา้นละ 2 ขอ้ ดา้น RL และ PS ดา้นละ 1 ขอ้ 
 อาย ุ18 เดือน มี 10 ขอ้ แบ่งเป็นดา้น GM FM EL RL และ PS ดา้นละ 2 ขอ้ เท่าๆกนั 
 อาย ุ30 เดือน มี 9 ขอ้ แบ่งเป็นดา้น GM FM RL PS ดา้นละ 2 ขอ้ และดา้น EL จ  านวน 1 ขอ้ 
 อายุ 42 เดือน มี 11 ขอ้ แบ่งเป็นดา้น GM FM EL RL ดา้นละ 2 ขอ้ เท่าๆกนัและดา้น PS จ  านวน 3 
ขอ้ 
 
ตารางที ่1 แสดงจ านวนขอ้ประเมินจ าแนกตามระดบัค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) 
 

ช่วงอายุ 
(เดือน) 

จ านวนข้อทั้งหมด  
จ านวนข้อทีม่ี IOC 

< 0.5 0.5 – 0.79 ≥ 0.8 
<5 15 0 0 15 
5-12 16 1(ขอ้ 36) 0 15 
13-36 25 0 0 25 
37-60 22 0 0 22 

9, 18, 30, 42 38 1(ขอ้ 31) 1 36 
รวม 116 2 1 113 

 
 การหาคุณภาพของแบบเฝ้าระวงัและส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยั (DSPM) พบว่า DSPM เป็น
เคร่ืองมือท่ีเหมาะสมในการคดักรองพฒันาการเด็กเพื่อคน้หากลุ่มท่ีเส่ียงจะมีพฒันาการไม่สมวยั (Early 
Detection)  และเพื่อให้ค  าแนะน าส่งเสริมพฒันาการโดยเร็ว (Early Intervention) ซ่ึงมีครบถว้นเบ็ดเสร็จ
ในคู่มือ ท่ีเจา้หน้าท่ีสาธารณสุขจะไดใ้ช้แนะน าไดอ้ยา่งชดัเจน และพ่อแม่หรือผูดู้แลเด็กสามารถฝึกลูกได้
โดยตรง รวมทั้งอาสาสมคัรสาธารณสุขใชป้ระโยชน์ในการติดตามกระตุน้ครอบครัว ทั้งน้ีสาเหตุส่วนใหญ่ท่ี



9 
 

เด็กไม่ผา่นการทดสอบเน่ืองจากขาดโอกาสท่ีไดรั้บการส่งเสริมการเรียนรู้จากครอบครัว ซ่ึงมกัเกิดจากความ
ไม่รู้และขาดทกัษะของผูดู้แล DSPM จึงเป็นเคร่ืองมือของพ่อแม่ท่ีใชส่้งเสริมให้เด็กมีพฒันาการรอบดา้นได้
ทนัการ 
 ผลการน าแบบเฝ้าระวงัและส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยั ไปใชใ้น 5 ภาคทัว่ประเทศไทย โดยใช้
วิธีการเปรียบเทียบเคร่ืองมือ DSPM และ DENVER II พบวา่ จ  านวนเด็กท่ีไดรั้บการประเมินทั้งหมด 674 
ราย แบ่งเป็น เด็กอาย ุ9 เดือน จ านวน   179 ราย เด็กอายุ 18 เดือน จ านวน 183 ราย เด็กอายุ 30 เดือน จ านวน 
163 ราย เด็กอายุ 42 เดือน จ านวน 149 ราย ระยะเวลาทดสอบเฉล่ีย(นาที) DSPM 11.04  (6.67) DENVER II 
9.82 (6.04) Min-max : DSPM 2-40 DENVER II  1-30 ร้อยละ 44.7 ของเด็กทุกอายุไม่ผา่นการประเมิน
พฒันาการเด็กโดยรวมดว้ยแบบทดสอบDSPM  ในขณะท่ีร้อยละ 15 ไม่ผ่านการประเมินพฒันาการเด็ก
โดยรวมดว้ย Denver II   เด็กอายุ 42 เดือน ไม่ผา่นการประเมินพฒันาการเด็กโดยรวมดว้ยแบบทดสอบ 
DSPM ร้อยละ 51 มากกว่ากลุ่มอายุอ่ืน ในขณะท่ีเด็กอายุ 30 เดือน ร้อยละ 19.9 ไม่ผ่านการประเมิน
พฒันาการเด็กโดยรวมดว้ย Denver II มากกวา่กลุ่มอายุอ่ืน  เพศชายมีสัดส่วนพฒันาการไม่ผา่นการประเมิน
ดว้ย DSPM มากกวา่เพศหญิง ตารางท่ี 2 
 
ตารางที ่2 แสดงเปอร์เซ็นตข์องผลการประเมินพฒันาการเด็กจ าแนกตามกลุ่มอาย ุเพศ และ เคร่ืองมือ 
 

ช่วงอายุ N 
DSPM Denver II 

% ปกติ % สงสัยล่าช้า % ปกติ % สงสัยล่าช้า 
9 เดือน 179 53.1 46.9 86.6 13.4 

18 เดือน 183 62.3 37.7 90.2 9.8 
30 เดือน 163 55.8 44.2 80.1 19.9 
42 เดือน 149 49.0 51.0 82.2 17.8 

รวมทุกอายุ 674 55.3 44.7 85.0 15.0 

 
ตารางที ่ 3  แสดงค่าความสอดคลอ้งของแบบทดสอบ DSPMและ Denver II จ  าแนกตามกลุ่มอาย ุ
 

กลุ่มอายุ % Sensitivity % Specificity 
% Predictive value 

of positive test 
% Predictive value 

of negative test 

9 เดือน     
GM 72.2 83.6 39.4 95.3 
FM 85.7 79.7 18.2 99.1 
RL 100 82.7 4.0 100 
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ตารางที ่ 3  (ต่อ) 
 

กลุ่มอายุ % Sensitivity % Specificity 
% Predictive 

value of positive 
test 

% Predictive value of 
negative test 

EL 100 91.2 7.7 100 
PS 0.0 98.5 0.0 97.8 

Total 95.65 61.0 26.83 98.9 
18 เดือน     

GM - 97.9 0.0 100 
FM 100 81.5 16.7 100 
RL 44.4 80.9 13.8 95.5 
EL 90 80.6 26.5 99.1 
PS 44.4 91.6 26.7 96 

Total 88.9 67.9 23.2 98.3 
30 เดือน     

GM 50.0 93.8 53.3 92.9 
FM 61.5 72.2 20 94.3 
RL 84 74.8 44.7 95.1 
EL 52 91.3 59.1 88.7 
PS 58.3 91.4 41.2 95.5 

Total 97.0 69.2 44.4 98.9 
42 เดือน     

GM 50.0 70.8 5.7 97.6 
FM 87.5 61.1 14.3 98.5 
RL 38.5 92 58.8 83.3 
EL 44.4 87.2 52.2 83.3 
PS 50.0 88.8 25.0 96 

Total 100.0 60.00 36.0 100.0 
*p-value < 0.05    **p-value < 0.01 
GM = Gross Motor, FM = Fine Motor, RL = Receptive Language, EL = Expressive Language, 
PS = Personal and Social 
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 ตารางที่ 4 แสดงผลการทดสอบความไว ความจ าเพาะ และความสอดคลอ้งของเคร่ืองมือ DSPM 
เปรียบเทียบกบั Denver II พบวา่  

ความไว / ความจ าเพาะ เปอร์เซ็นต์ 

ความไวของการตรวจพฒันาการเด็กดว้ยแบบแบบทดสอบ DSPM (Sensitivity)  96.04  

ความจ าเพาะของการตรวจพฒันาการเด็กดว้ยแบบแบบทดสอบ DSPM (Specificity) 64.67 
% predictive value of positive test   32.55     
% predictive value of negative test   98.92  
    
 เม่ือพิจารณาแยกรายดา้น ความไวมากท่ีสุดในด้าน Fine motor และความจ าเพาะมากท่ีสุดดา้น 
Personal social เม่ือแยกตามกลุ่มอายุ  (ตารางท่ี 4) ความไวมากท่ีสุดในกลุ่มอายุ 42 เดือน ความจ าเพาะมาก
ท่ีสุดในกลุ่มอาย ุ30 เดือน 
 โดยสรุป DSPM เป็นเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมในการคดักรองพฒันาการเด็กเพื่อคน้หากลุ่มท่ีเส่ียงจะมี
พฒันาการไม่สมวยั (Early Detection)  และเพื่อให้ค  าแนะน าส่งเสริมพฒันาการโดยเร็ว (Early Intervention) 
ซ่ึงมีครบถว้นเบ็ดเสร็จในคู่มือ ท่ีเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขจะไดใ้ชแ้นะน าไดอ้ยา่งชดัเจน และพ่อแม่หรือผูดู้แล
เด็กสามารถฝึกลูกไดโ้ดยตรง รวมทั้งอาสาสมคัรสาธารณสุขใช้ประโยชน์ในการติดตามกระตุน้ครอบครัว 
ทั้งน้ีสาเหตุส่วนใหญ่ท่ีเด็กไม่ผ่านการทดสอบเน่ืองจากขาดโอกาสท่ีได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้จาก
ครอบครัว ซ่ึงมกัเกิดจากความไม่รู้และขาดทกัษะของผูดู้แล DSPM จึงเป็นเคร่ืองมือของพ่อแม่ท่ีใชส่้งเสริม
ใหเ้ด็กมีพฒันาการรอบดา้นไดท้นัการ 
 ผลการด าเนินงานเร่ือง การติดตามประเมินผลการใชเ้คร่ืองมือเฝ้าระวงัและส่งเสริมพฒันาการเด็ก
ปฐมวยั (DSPM) ใน 5 ภาค ทัว่ประเทศ โดยภาพรวมพบว่า การใช้เคร่ืองเคร่ืองมือเฝ้าระวงัและส่งเสริม
พฒันาการเด็กปฐมวยั (DSPM)นั้นมีการน าไปใช้ และสามารถคดักรองพฒันาการเด็กปฐมวยัไดอย่างมี
ประสิทธิภาพ แต่ยงัคงมีปัญหาท่ีตอ้งแกไ้ขในเร่ืองอุปกรณ์ DSPM ท่ีใช้ทัว่ประเทศนั้นยงัไม่เพียงพอต่อ
ความตอ้งการ เน่ืองดว้ยราคาของอุปกรณ์มีราคาค่อนขา้งสูง จึงท าให้จึงท าให้ในหลายๆพื้นท่ียงัไม่มีอุปกรณ์
เพื่อใช้งาน และในดา้นคู่มือและโปรแกรม ยงัคงมีปัญหาในเร่ืองของรายละเอียดของคู่มือท่ีมีความระเอียด
เยอะและใชเ้วลานาน ท าให้ผูบ้ริการคอยนาน โปรแกรมท่ีใชง้านอยูย่งัคงไม่สมบูรณ์ ซ่ึงอยู่ในช่วงของการ
พฒันาใหส้มบูรณ์จึงเป็นปัญหาแก่ผูใ้ชง้านในหลายๆพื้นท่ี 
 
วจิารณ์ 
 แบบเฝ้าระวงัและส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยั (Developmental Surveillance and Promotion 
Manual : DSPM) ประกอบดว้ยแบบประเมินพฒันาการเด็ก 5 ดา้น ไดแ้ก่ การเคล่ือนไหว (Gross Motor, 
GM)  การใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็กและสติปัญญา (Find Motor, FM) การเขา้ใจภาษา (Receptive Language, RL) 
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การใชภ้าษา (Expressive Language, EL) และดา้นการช่วยเหลือตนเองและสังคม (Personal and Social, PS) 
เช่นเดียวกบั  แบบประเมินพฒันาการเด็กตามคู่มือการส่งเสริมพฒันาการเด็กวยัแรกเกิด-5 ปี กรมสุขภาพจิต 
กระทรวงสาธารณสุข  ท่ีประกอบดว้ยพฒันาการ 5 ดา้นเช่นกนั8  และมีค าแนะน าในการส่งเสริมพฒันาการ
ของเด็กทุกข้อท่ีประเมินพัฒนาการ   ทั้ งน้ีแบบเฝ้าระว ังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด – 5 ปี 
ประกอบดว้ย  ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา  ความเช่ือมัน่  ความไวของการตรวจพฒันาการเด็กดว้ยแบบทดสอบ
DSPM (Sensitivity) และมีค่าความจ าเพาะของการตรวจพฒันาการเด็กด้วยแบบทดสอบ DSPM 
(Specificity) โดยเม่ือเปรียบเทียบกบั Denver II พบวา่ แบบทดสอบ DSPM ให้ผลสอดคลอ้งกบั Denver II 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  จึงกล่าวไดว้า่  แบบเฝ้าระวงัและส่งเสริมพฒันาการเด็กแรกเกิด  – 5 ปี  
มีประสิทธิภาพเม่ือเทียบกบัเคร่ืองมือในระดบันานาชาติ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

จากขอ้มูลสรุปโดยการเก็บรวบรวมจากศูนยอ์นามยัท่ี 1-12 ทั้งหมด  674 คน  เป็นเด็กอายุ 9 เดือน  
จ านวน 179 ราย ร้อยละ 26.56 เป็นเด็กอายุ 18 เดือน  จ านวน 183 ราย ร้อยละ 27.15 เป็นเด็กอายุ 30 เดือน  
จ านวน 163 ราย ร้อยละ 24.18  และ เป็นเด็กอายุ 42 เดือน  จ านวน 149 ราย ร้อยละ 22.1   กระจายตามศูนย์
อนามยัท่ีร่วมกนัเก็บขอ้มูล ระยะเวลาเฉล่ียรวมทุกอายุท่ีใชใ้นการทดสอบพฒันาการเด็กดว้ยแบบทดสอบ
DSPM 11.04 (6.67) นาที   และระยะเวลาเฉล่ียรวมทุกอายุท่ีใช้ในการทดสอบพฒันาการเด็กด้วย
แบบทดสอบ Denver II 9.82 (6.04) นาที โดยเด็กอายุ 9 เดือนใชเ้วลาเฉล่ียในการทดสอบดว้ยDSPM และ 
Denver II  9.33 (6.10) และ 8.64 (6.73) นาที ตามล าดบั เด็กอายุ 18 เดือน ใชเ้วลาเฉล่ียในการทดสอบดว้ย
DSPM และ Denver II 11.86 (7.32) และ 10.22 (6.22) นาที ตามล าดบั เด็กอายุ 30 เดือน ใชเ้วลาเฉล่ียในการ
ทดสอบดว้ยDSPM และ  Denver II 12.58 (6.87) และ 10.34 (5.77) นาที ตามล าดบั และเด็กอายุ 42 เดือน ใช้
เวลาเฉล่ียในการทดสอบดว้ย DSPM และ Denver II  10.44 (5.75) และ 10.15 (5.04) นาที ตามล าดบั  
ระยะเวลา Min-max : DSPM 2-40  DENVER II  1-30 ร้อยละ 44.7 ของเด็กทุกอายุไม่ผ่านการประเมิน
พฒันาการเด็กโดยรวมดว้ยแบบทดสอบ DSPM  ในขณะท่ีร้อยละ 15.0 ไม่ผา่นการประเมินพฒันาการเด็ก
โดยรวมดว้ย Denver II   เด็กอายุ 42 เดือน ไม่ผ่านการประเมินพฒันาการเด็กโดยรวมดว้ยแบบทดสอบ 
DSPM ร้อยละ 51.0 มากกว่ากลุ่มอายุอ่ืน ในขณะท่ีเด็กอายุ 30 เดือน ร้อยละ 19.9  ไม่ผ่านการประเมิน
พฒันาการเด็กโดยรวมดว้ย Denver II มากกวา่กลุ่มอายุอ่ืน เพศชายมีสัดส่วนพฒันาการไม่ผา่นการประเมิน
ดว้ย DSPM มากกวา่เพศหญิง  

ผลการทดสอบความไว ความจ าเพาะ และความสอดคลอ้งของเคร่ืองมือ DSPM เปรียบเทียบกบั 
Denver II รายดา้นและรวมทุกดา้น พบวา่ ค่าความสอดคลอ้งของ kappa เท่ากบั 0.337 แสดงวา่แบบทดสอบ 
DSPM ให้ผลสอดคลอ้งกบั Denver II พอสมควร และความสอดคลอ้งน้ีมีนยัส าคญัทางสถิติ (p-value < 
0.01) โดยมีค่าต่างๆดงัน้ี 

ความไวของการตรวจพฒันาการเด็กด้วยแบบแบบทดสอบDSPM (Sensitivity)      = 96.04 % 
ความจ าเพาะของการตรวจพฒันาการเด็กด้วยแบบแบบทดสอบDSPM(Specificity) = 64.67 % 
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% false negative  =  3.96 %   
% false positive         = 35.33 % 
% predictive value of positive test      = 32.55 %      
% predictive value of negative test      = 98.92 % 
เม่ือพิจารณาแยกรายดา้น ความไวมากท่ีสุดในด้าน Fine motor และความจ าเพาะมากท่ีสุดดา้น 

Personal social เม่ือแยกตามกลุ่มอายุ ความไวมากท่ีสุดในกลุ่มอายุ 42 เดือน ความจ าเพาะมากท่ีสุดในกลุ่ม
อาย ุ30 เดือน 
 จากการพฒันาแบบเฝ้าระวงัและส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยั (DSPM) ไดเ้คร่ืองมือท่ีเหมาะสมใน
การคดักรองพฒันาการเด็กเพื่อคน้หากลุ่มท่ีเส่ียงจะมีพฒันาการไม่สมวยั (Early Detection) และเพื่อให้
ค  าแนะน าส่งเสริมพฒันาการโดยเร็ว (Early Intervention) ซ่ึงมีครบถว้นเบ็ดเสร็จในคู่มือ ท่ีเจา้หน้าท่ี
สาธารณสุขจะได้ใช้แนะน าได้อย่างชัดเจน และพ่อแม่หรือผูดู้แลเด็กสามารถฝึกลูกได้โดยตรง รวมทั้ง
อาสาสมคัรสาธารณสุขใชป้ระโยชน์ในการติดตามกระตุน้ครอบครัว ซ่ึงการจดัโปรแกรมกระตุน้พฒันาการ 
ในเด็กท่ีมีโอกาสเส่ียงต่อพฒันาการล่าช้า หากไดรั้บการกระตุน้เร้า อาจป้องกนัการเกิดพฒันาการล่าช้าได ้
การกระตุน้อาจเป็นการเร้าดว้ยการพูดจากมารดาทุกวนัหรือไดรั้บการกระตุน้จากบิดามารดาตามโปรแกรม
การกระตุน้พฒันาการตามท่ีก าหนดไว ้เด็กจะมีพฒันาการกา้วหนา้กวา่เด็กท่ีไม่ไดรั้บการกระตุน้เร้าในช่วง 3 
เดือนหลงัได้รับการกระตุน้ แสดงให้เห็นว่า ไม่ว่าเด็กปกติหรือเด็กท่ีมีพฒันาการล่าช้า หากได้รับการ
ส่งเสริมพฒันาการหรือกระตุน้พฒันาการตามศกัยภาพของเด็กจากผูเ้ล้ียงดูอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ืองอยา่ง
มีแบบแผน เด็กจะมีพฒันาการท่ีดีข้ึน 
 แบบเฝ้าระวงัและส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยั (DSPM) มีแนวทางการส่งเสริมพฒันาการให้แก่
ผูป้กครองดว้ยซ่ึงส่ิงจ าเป็นอย่างหน่ึงคือการสร้างความตระหนกัให้แก่ผูป้กครองต่อหน้าท่ีในการส่งเสริม
พฒันาการบุตรหลายของตนเองอยา่งสม ่าเสมอ  โดยท่ีผา่นมามกัจะพบวา่ผูป้กครองจะให้ความส าคญักบัการ
ฉีดวคัซีนของบุตรหลานมากกว่าการติดตามประเมินและส่งเสริมพฒันาการ9 รวมทั้งยงัให้ความส าคญัต่อ
การส่งเสริมพฒันาการเด็กไม่ครบทุกดา้น10 โดยเฉพาะคนท่ีอาศยัในเขตชนบท  ดงันั้น  นอกจากบุคลากร
ทางดา้นสาธารณสุขท่ีใช้เคร่ืองมือ DSPM จะท าหน้าท่ีเป็นเพียงผูป้ระเมินพฒันาการเด็กอย่างเดียวไม่ได ้ 
ควรกระตุน้การรับรู้ของผูป้กครองใหค้วามส าคญักบัการเล้ียงดูและส่งเสริมพฒันาการบุตรหลานของตนเอง
อยา่งต่อเน่ืองดว้ย 
 
สรุป 
 คู่มือเฝ้าระวงัและส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยั  (DSPM) เป็นเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมในการคดักรอง
พฒันาการเด็กเพื่อคน้หากลุ่มท่ีเส่ียงจะมีพฒันาการไม่สมวยั (Early Detection) และเพื่อให้ค  าแนะน าส่งเสริม
พฒันาการโดยเร็ว (Early Intervention) ท่ีช่วยให้พ่อแม่ และครูสามารถใช้ในการเฝ้าระวงัและส่งเสริม
พฒันาการเด็กอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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