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บทคัดย่ อ
การวิจยั ก่อนทดลองแบบกลุ่มเดียววัดก่อนหลังครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการ
ส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัยต่อความรู ้และพฤติกรรมการส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กของบิดามารดาและผูด้ ูแล
เด็ก อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง กลุ่ มตัวอย่าง คือ บิดามารดาและผูด้ ูแลเด็กของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในเขต
รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล จานวน 44 คน ซึ่ งเลือกแบบเฉพาะเจาะจงตามเกณฑ์ที่
กาหนด โปรแกรมที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย การให้ความรู ้ แก่บิดามารดาและผูด้ ูแล การฝึ กทักษะในด้าน
การประเมินและการส่ งเสริ มพัฒนาการเด็ก ครอบคลุม 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการเคลื่อนไหว ด้านกล้ามเนื้ อมัด
เล็กและสติปัญญา ด้านการเข้าใจภาษา ด้านการใช้ภาษา และด้านการช่วยเหลือตนเองและสังคม และติดตาม
ประเมินปั ญหาอุปสรรคในการปฏิบตั ิ โดยครู พี่เลี้ ยงหรื อบุคลากรสุ ขภาพเป็ นเวลา 2 สัปดาห์ เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบทดสอบความรู ้ และแบบสอบถามพฤติกรรมในการประเมินและส่ งเสริ มพัฒนาการเด็ก
ของบิ ดามารดาและผูด้ ู แล วิเคราะห์ ขอ้ มูลโดยใช้สถิ ติพรรณนา และสถิ ติ Paired t-test ผลการวิจยั พบว่า
ภายหลังสิ้ นสุ ดโปรแกรมคะแนนเฉลี่ ย ความรู ้ และคะแนนเฉลี่ ย พฤติ กรรมการประเมิ นและส่ ง เสริ ม
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พัฒนาการเด็กปฐมวัยของบิดามารดาหรื อผูด้ ูแลเด็ก สู งกว่าก่อนได้รับโปรแกรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p
= 0.03 และ p = 0.00 ตามลาดับ) ผลการวิจยั ครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมการส่ งเสริ มพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย สามารถนาไปใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาให้บิดา มารดาและผูด้ ูแลเด็กมีความสามารถในการ
ติดตามประเมินและส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กได้ดีข้ ึน
คาสาคัญ

โปรแกรมส่ งเสริ มพัฒนาการเด็ กปฐมวัย บิ ดามารดาและผูด้ ู แลเด็ก คู่ มื อเฝ้ าระวังและส่ งเสริ ม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย

Abstract
The pre-experimental research study, one group pretest-posttest design, was conducted with the aim to
investigate the effects of early childhood development promotion program on knowledge and promotion
behaviors on child development of parents and caregivers in Mueang District, Lampang Province. Fourty four
purposive samples, parents and caregivers of child care centers in the catchment area of Health Promoting
Hospital, were selected according to the inclusion criteria. The program comprised health teaching, skill training
in assessment and promotion of child development regarding 5 dimensions—gross motor, fine motor, receptive
language, expressive language, and personal and social—and monitoring practical problems by mentors of child
care centers or health professionals for 2 weeks. Data were collected using knowledge and behavior
questionnaires concerning the assessment and promotion of child development. Data were analyzed by descriptive
statistics and Paired t-test. The results showed that after participated the program, the mean knowledge score and
the mean behavioral score in assessing and promoting childhood development of the parents and caregivers were
significantly higher than those of the before (p = .03 and p = 0.00, respectively). These findings reveal that early
childhood development promotion program can be used as a guideline to enhance parents’ and
caregivers’competency on monitoring and promoting childhood development.
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ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
เด็กปฐมวัย คือ เด็กช่ วงอายุต้ งั แต่แรกเกิ ดจนถึ ง 6 ปี ถื อเป็ นช่ วงอายุที่มีความสาคัญที่ สุดของการ
พัฒนาชีวติ เนื่องจากเป็ นระยะที่สมองมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ วและเป็ นวัยที่เริ่ มมีการพัฒนาทางบุคลิกภาพที่
สาคัญ ถ้าเด็กวัยนี้ได้รับการส่ งเสริ มพัฒนาการด้านร่ างกาย สังคมอารมณ์ และสติปัญญาที่เหมาะสมจะส่ งผล
ให้เด็กมี พฒั นาการสมวัยและเติ บโตเป็ นผูใ้ หญ่ที่มีคุณภาพ มีความสมดุ ลทั้งร่ างกาย จิตใจและอารมณ์ใน

วารสารการพยาบาลและสุขภาพ สสอท. ปี ที่ 3 ฉบั บที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2564), 48-63
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อนาคต ในวัยนี้เป็ นช่วงที่เด็กได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากพ่อแม่หรื อผูด้ ูแลเด็กมากที่สุด ซึ่ งบุคคลเหล่านี้ มี
อิทธิ พลต่อพัฒนาการของเด็กในทุกๆ ด้าน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 25602564 รัฐบาลได้กาหนดยุทธศาสตร์ ที่ 1 “การเสริ มสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุ ษย์ทุกช่วงวัย” สาหรับเด็ก
ปฐมวัย กลยุทธ์ที่สาคัญประการหนึ่ง คือ การพัฒนาบทบาทความเป็ นพ่อแม่ในการอบรมเลี้ ยงดูเด็ก พ่อแม่
และผูด้ ู แลเด็ ก ทุ ก คนได้รับ การพัฒนาความรู ้ ใ นการเลี้ ย งดู เด็ กและมี ท กั ษะที่ เหมาะสม เพื่ อทากิ จกรรม
ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของเด็กปฐมวัย (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ, 2559) การ
เฝ้าระวังและการส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัยเป็ นบทบาทสาคัญหนึ่ งของพ่อแม่และผูด้ ูแลเด็ก ถ้าเด็กได้รับ
การประเมินและส่ งเสริ มพัฒนาการอย่างสม่าเสมอ หากมีความผิดปกติเกิดขึ้นก็จะสามารถค้นพบและแก้ไข
ได้ทนั ท่วงทีก่อนที่เด็กจะมีพฒั นาการล่าช้าจนเกิดความผิดปกติ ซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่อการเจริ ญเติบโตด้าน
ร่ างกายและสติปัญญา ทาให้ไม่สามารถแก้ไขได้หรื อแก้ไขได้นอ้ ยในระยะยาว
สถานการณ์ปัจจุบนั ยังคงพบว่าเด็กปฐมวัยในกลุ่มเด็กเล็ก (0-3 ปี ) มีปัญหาพัฒนาการไม่สมวัยและ
พัฒนาการล่าช้า โดยพัฒนาการที่ล่าช้าที่สุด คือ พัฒนาการด้านภาษา สาเหตุส่วนใหญ่มาจากครอบครัวไม่มี
ความรู ้และเวลาในการเลี้ยงดูเด็ก ทั้งที่ช่วงวัย 0-3 ปี สมองจะมีพฒั นาการสู งสุ ด ถ้าเด็กไม่ได้รับการส่ งเสริ ม
พัฒนาการที่เหมาะสมจะส่ งผลต่อสติปัญญา บุคลิกภาพ และความฉลาดทางอารมณ์ในระยะยาว (สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ, 2559) สาหรับจังหวัดลาปาง ปี งบประมาณ 2559-2561
จากผลการคัดกรองพัฒนาการเด็ก พบเด็ กที่สงสัยมีพฒั นาการล่าช้าเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 10.8 ในปี 2559 เป็ น
ร้ อ ยละ 28.04 ในปี 2561 ซึ่ ง สู ง กว่า เป้ า หมาย (ร้ อ ยละ 20) และยัง ไม่ ส ามารถติ ด ตามเด็ ก ที่ ส งสั ย ว่า มี
พัฒ นาการล่ า ช้า ภายใน 30 วัน ได้ท้ งั หมดตามเป้ า หมายสู ง ถึ ง ร้ อ ยละ 15.8 ในปี พ.ศ. 2561 (ส านัก งาน
สาธารณสุ ขจังหวัดลาปาง, 2561) การที่พบว่าเด็กที่สงสัยมีพฒั นาการล่าช้า มีจานวนเพิ่มขึ้นนั้นอาจมาจาก
หลายปัจจัย เช่น เด็กปฐมวัยส่ วนใหญ่ได้รับการดูแลจากปู่ ย่าตายาย เนื่ องจากบิดามารดาต้องออกไปทางาน
นอกบ้าน พ่อแม่ผปู ้ กครองส่ วนใหญ่ยงั ขาดความตระหนักในการทาหน้าที่ส่งเสริ มพัฒนาการบุตรหลานของ
ตนเองอย่า งต่ อเนื่ อง โดยให้ค วามส าคัญในการตรวจรั ก ษาและการรั บ วัค ซี นมากกว่า การเฝ้ า ระวัง และ
ส่ ง เสริ ม พัฒนาการ รวมทั้ง ผูป้ กครองบางคนไม่ ย อมรั บ ผลการประเมิ นคัดกรองว่าบุ ตรหลานของตนมี
พัฒ นาการล่ า ช้า หรื อ สงสั ย ล่ า ช้า จึ ง ไม่ ม ารั บ บริ ก ารสุ ข ภาพต่ อ เนื่ อ ง ท าให้ ไ ม่ ส ามารถติ ด ตามเด็ ก ที่ มี
พัฒนาการล่ าช้าได้ เด็ กจึ ง ไม่ ได้รับการดู แลช่ วยเหลื อและไม่ ได้รับการกระตุ ้นพัฒนาการอย่า งต่ อเนื่ อง
(สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดลาปาง, 2561)
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กระทรวงสาธารณสุ ข (2559) โดยกรมอนามัยและกรมสุ ขภาพจิต ได้มีการพัฒนา “คู่มือเฝ้าระวัง
และส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัย” (Developmental Surveillance and Promotion Manual: DSPM) ที่
ประกอบด้วยการประเมินและส่ งเสริ มพัฒนาการ 5 ด้าน คือ พัฒนาการการเคลื่อนไหว พัฒนาการกล้ามเนื้ อ
มัดเล็กและสติปัญญา พัฒนาการการเข้าใจภาษา พัฒนาการการใช้ภาษา และพัฒนาการการช่วยเหลือตนเอง
และสังคม โดยปรับแนวคิดใหม่ให้บิดามารดาและผูด้ ู แลเด็กเป็ นผูเ้ ฝ้ าระวังและส่ งเสริ มพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัย แต่จากการศึกษาเรื่ องรู ปแบบการใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัยศูนย์อนามัยที่ 5
ราชบุรี รายงานข้อมูลว่า มารดาไม่ได้รับคู่มือ DSPM หรื อไม่แน่ ใจว่าได้รับคู่มือ และไม่ได้ใช้คู่มือเพราะ
เจ้าหน้าที่ไม่ได้พูดเตือน และมารดาต้องปรับตัวในการดูแลเด็กจึงไม่มีเวลาสนใจการใช้คู่มือ DSPM มากนัก
ทาให้การแจกคู่มือ DSPM ของกระทรวงสาธารณสุ ขไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการมุ่งเน้นให้มารดา
ใช้คู่มือ DSPM ในการส่ งเสริ มพัฒนาการบุตรของตนเอง นอกจากนี้ ยงั พบว่าเด็กที่มารดาไม่ได้รับการสอน
วิธีการใช้คู่มือ DSPM มีโอกาสเสี่ ยงที่จะมีพฒั นาการล่าช้ามากกว่าเด็กกลุ่มที่มารดาได้รับการสอน 8.6 เท่า
(บุษบา อรรถาวีร์ และบาเพ็ญ พงค์เพชรดิถ, 2561)
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ ยวกับความสัมพันธ์ ของความรู ้ และการปฏิ บตั ิของผูด้ ูแลหลัก เพื่อ
ส่ งเสริ มความฉลาดทางอารมณ์ ของเด็กในศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ซึ่ งศึกษาในผูด้ ู แลหลัก ของเด็กอายุ 3-5 ปี
จานวน 194 ราย จากศู นย์พ ฒ
ั นาเด็ ก เล็ ก ทั้ง หมด 10 แห่ ง พบว่า ความรู ้ ข องผูด้ ู แ ลหลัก มี ค วามสั ม พัน ธ์
ทางบวกกับการปฏิ บตั ิของผูด้ ู แลหลักอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (r = .429, p <.001) (จันท์พิมพ์ สารากร,
จุฑามาศ โชติบาง, และมาลี เอื้ออานวย, 2563)
นอกจากนี้ ผูว้ ิจยั ได้ทาการสัมภาษณ์กลุ่มบิดามารดาและผูด้ ู แลเด็กปฐมวัยอายุ 2-3 ปี ที่เป็ นตัวแทน
ของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก 4 แห่ ง ซึ่ งอยู่ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลแห่ งหนึ่ง ใน
เขตอาเภอเมือง จังหวัดลาปาง พบว่า บิดามารดาได้รับการแจกคู่มือ DSPM จากโรงพยาบาลหลังคลอด แต่
ส่ วนใหญ่ยงั ไม่เคยใช้คู่มือ DSPM ในการเฝ้ าระวังและส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กเพราะต้องทางานนอกบ้าน
ส่ วนผูท้ ี่เลี้ยงดูเด็กปฐมวัยส่ วนใหญ่ซ่ ึ งเป็ น ปู่ ย่า ตา ยาย ป้ า ที่ไม่เคยได้รับคาแนะนาการใช้คู่มือ DSPM จาก
บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล และพี่เลี้ ยงรวมทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขที่เกี่ยวข้องกับศูนย์พฒั นา
เด็กเล็กทั้ง 4 แห่ ง ต้องการความร่ วมมือจากกลุ่มผูว้ ิจยั ในการให้ความรู ้ และส่ งเสริ มทักษะเกี่ ยวกับการเฝ้ า
ระวังและส่ งเสริ มพัฒนาการของเด็กปฐมวัยโดยใช้คู่มือ DSPM แก่บิดามารดาและผูด้ ูแลเด็ก ซึ่ งการส่ งเสริ ม
ให้บิดามารดาหรื อผูด้ ูแลเด็กมีความรู ้และทักษะดังกล่าว อาจทาให้บิดามารดาสามารถนาความรู ้และทักษะที่
ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประเมินและส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัยได้มากขึ้น นอกจากนี้ การมีส่วนร่ วม
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ของครู พี่เลี้ ย งเด็ก และเจ้า หน้า ที่ สาธารณสุ ข ของโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพตาบลในการแก้ไ ขปั ญหา
อุปสรรคและวางแผนในการประเมินและส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กของบิดามารดาและผูด้ ูแลเด็ก จะทาให้บิดา
มารดาและผูด้ ูแลเด็กเฝ้าระวังและส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัยได้เหมาะสมมากขึ้น
กรอบแนวคิดการวิจัย
การศึกษาผลของโปรแกรมการส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัยอายุ 2-3ปี ของบิดามารดาและผูด้ ู แลเด็ก
ครั้ งนี้ ใช้โปรแกรมที่ ประกอบด้วยการให้ความรู ้ และทักษะเกี่ ยวกับการเฝ้ าระวังและส่ งเสริ มพัฒนาการเด็ ก
ปฐมวัยตามคู่มือ DSPM แก่บิดามารดาและผูด้ ู แลเด็ก การศึกษาครั้งนี้ ไม่ได้ใช้ทฤษฎีที่เกี่ ยวกับความรู ้ และการ
ปฏิบตั ิเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การปฏิบตั ิ
ของบิดา มารดาหรื อผูด้ ูแลหลัก พบว่า ความรู ้ของบิดามารดาหรื อผูด้ ูแลหลักเป็ นปั จจัยสาคัญต่อการนาไปสู่ การ
ปฏิบตั ิ ร่ วมกับแนวคิดใหม่ของกระทรวงสาธารณสุ ขที่กระตุ น้ ให้บิดามารดาและผูด้ ู แลเด็กซึ่ งเป็ นบุ คคลที่อยู่
ใกล้ชิดกับเด็กมากที่สุดเป็ นผูเ้ ฝ้าระวังและส่ งเสริ มพัฒนาการของบุตรเองตามคู่มือDSPM ซึ่ งประกอบด้วยการ
เฝ้ าระวังและส่ งเสริ มพัฒนาการ 5 ด้าน คือพัฒนาการด้านการเคลื่ อนไหว พัฒนาการด้านกล้ามเนื้ อมัดเล็ก
และสติปัญญาพัฒนาการการเข้าใจภาษา พัฒนาการการใช้ภาษา และพัฒนาการการช่ วยเหลื อตนเองและ
สังคม เมื่ อบิ ดามารดามี ความรู ้ ความเข้าใจ โดยอาศัยการได้รับข้อมู ลต่างๆ และผ่านการเรี ยนรู ้ ประสบการณ์
จดจาสิ่ งที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังและส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กได้ เป็ นองค์ความรู ้ที่ถูกต้อง รวมทั้งการได้รับแรง
เสริ มและกาลังใจจากครู พี่เลี้ยงศูนย์พฒั นาเด็กเล็กและเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขของโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพ จะ
ทาให้บิดา มารดาและผูด้ ู แลเด็กมีความรู ้ และทักษะในการเฝ้ าระวังหรื อการประเมินและการส่ งเสริ มพัฒนาการ
แก่เด็กเพิ่มมากขึ้น ส่ งผลให้นาไปประยุกต์ใช้ในการประเมินและการส่ งเสริ มพัฒนาการแก่บุตรหลานของตนได้
อย่างเหมาะสมต่อไป
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รู ปที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจยั

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อเปรี ยบเทียบความรู ้ ในการประเมินและการส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัยของบิดามารดาและ
ผูด้ ูแลเด็ก ก่อนและหลังสิ้ นสุ ดโปรแกรมการส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัย
2. เพื่อเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการประเมินและการส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัยของบิดามารดาและ
ผูด้ ูแลเด็ก ก่อนและหลังสิ้ นสุ ดโปรแกรมการส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัย 2 สัปดาห์

สมมติฐานการวิจัย
1. หลังได้รับโปรแกรมการส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัย บิดามารดาและผูด้ ูแลเด็กมีความรู ้ในการ
ประเมินและการส่ งเสริ มพัฒนาการสู งกว่าก่อนได้รับโปรแกรม
2. หลังได้รับโปรแกรมการส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัย 2 สัปดาห์ บิดามารดาและผูด้ ู แลเด็กมี
พฤติกรรมในการประเมินและการส่ งเสริ มพัฒนาการมากกว่าก่อนได้รับโปรแกรม

วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการวิจยั ก่อนทดลอง (Pre- experimental research study) แบบกลุ่มเดียววัดก่อนและ
หลังการทดลอง (One group pretest-posttest design) เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัย
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ต่อความรู ้ และพฤติกรรมการประเมินและส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กของบิดามารดาและผูด้ ูแลเด็ก กลุ่มตัวอย่าง คือ
บิดามารดาและผูด้ ู แลเด็กปฐมวัยอายุ 2-3 ปี ในศู นย์พฒั นาเด็กเล็กในเขตรั บผิดชอบของโรงพยาบาลส่ งเสริ ม
สุ ขภาพตาบลแห่ งหนึ่ง ในอาเภอเมือง จังหวัดลาปาง คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์การคัดเข้าดังนี้ 1) เป็ นบิดา
มารดา ปู่ ย่าตายาย ป้ า น้าของเด็กที่มีอายุมากกว่า 18 ปี และอาศัยในบ้านเดียวกันกับเด็ก และ 2) เป็ นผูท้ ี่ดูแลเด็ก
สามารถสื่ อสารและอ่านเขียนภาษาไทยได้ รวมทั้งยินยอมเข้าร่ วมโครงการวิจยั เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ มีกลุ่ม
ตัวอย่างกระจายอยูใ่ นอาเภอเมือง จังหวัดลาปาง ตามเป้ าหมายของโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลหนึ่ ง จึงไม่มี
การกาหนดขนาดของกลุ่ มตัวอย่าง ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการเก็ บรวบรวมข้อมูลจากบิดามารดาและผูด้ ู แลเด็กซึ่ งมี
คุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กาหนด จานวน 44 คน ระหว่างวันที่ 30 เมษายน ถึง 3- มิถุนายน 2562
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
1. เครื่ องมือที่ใช้ในการดาเนิ นการวิจยั ได้แก่ 1) หนังสื อคู่มือเฝ้าระวังและส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ของกระทรวงสาธารณสุ ข (DSPM) ที่มีเนื้ อหาเกี่ ยวกับวิธีประเมิน การเฝ้าระวัง และวิธีฝึกทักษะให้เด็กปฐมวัย
โดยพ่อแม่ผูป้ กครอง 2) สื่ อและอุปกรณ์การสอนของคณะผูจ้ ดั ทาคู่มือ ได้แก่ อุปกรณ์ ในการประเมินพัฒนาการ
เด็กประกอบด้วยลู กบอลเส้นผ่าศูนย์กลาง 15-20 เซนติเมตร ก้อนไม้สี่เหลี่ ยมลู กบาศก์ 8 ก้อน ของเล่นเด็ก เช่ น
ตุ๊กตาผ้า ถ้วย ช้อน เชื อกสาหรั บให้เด็กกระโดดข้ามลู กบอลยางขนาดเส้นผ่าศู นย์กลางประมาณ 7 เซนติ เมตร
หนังสื อนิ ทานสาหรับเด็กที่มีรูปภาพและคาอธิ บายประกอบหน้าละประมาณ 20-30 คา และอ่านจบใน 5 นาที
ดินสอและกระดาษ 3) วิดิทศั น์ วิธีการประเมินและส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กอายุ 2-3 ปี และ 4) แบบบันทึกผลการ
ปฏิบตั ิการเฝ้าระวังและส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามช่วงอายุ 2-3 ปี
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล พัฒนาโดยผูว้ จิ ยั ประกอบด้วยแบบสอบถาม 3 ส่ วน ได้แก่
2.1 แบบสอบถามข้ อมู ล ส่ ว นบุ ค คล ประกอบด้ ว ยข้อมู ล อายุ เพศ ระดับการศึ ก ษา อาชี พ
ความสัมพันธ์กบั เด็ก การใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัยของกระทรวงสาธารณสุ ข
2.2 แบบทดสอบความรู ้ของบิดามารดาและผูด้ ูแลเด็กเกี่ยวกับการประเมินและส่ งเสริ มพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย จานวน 12 ข้อ ประกอบด้วยข้อคาถามเกี่ยวกับ 1) ความหมายของเด็กปฐมวัย 2) ความสาคัญของการ
ประเมินและการส่ งเสริ มพัฒนาการ 3) ความรู ้ เกี่ ยวกับคู่มือ DSPM 4) พัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวของเด็ก
ปฐมวัย 5) พัฒนาการกล้ามเนื้ อมัดเล็กและสติปัญญา 6) พัฒนาการด้านการเข้าใจภาษา 7) พัฒนาการด้านการใช้
ภาษา และ 8) พัฒนาการด้านการช่วยเหลือตนเองและสังคม ลักษณะคาตอบ มี 2 ตัวเลือก (ถูก/ผิด) ให้คะแนน 0-1
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โดยถูกได้ 1 คะแนน ผิดได้ 0 คะแนน คะแนนมาก หมายถึ ง มีความรู ้ในการประเมินและส่ งเสริ มพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยมาก
2.3 แบบสอบถามพฤติกรรมการประเมินและส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัยของบิดามารดาและผูด้ ูแล
เด็กปฐมวัย ผูว้ ิจยั พัฒนาขึ้ นตามแนวคิ ดในคู่ มื อเฝ้ าระวังพัฒนาการเด็ กปฐมวัย (DSPM) มี ข้อค าถาม 20 ข้อ
แบ่ งเป็ นข้อค าถามเกี่ ยวกับการประเมิ นพัฒนาการเด็ก 8 ข้อ และการส่ งเสริ มพัฒนาการเด็ก 12 ข้อ ลักษณะ
คาตอบเป็ นมาตรประมาณค่า 3 ระดับ (Likert scale) ค่าคะแนน 1-3 โดย 1 หมายถึง ไม่ปฏิ บตั ิ 2 หมายถึง ปฏิบตั ิ
บางครั้ง และ 3 หมายถึง ปฏิบตั ิเป็ นประจา คะแนนมาก หมายถึง มีพฤติกรรมการประเมินและส่ งเสริ มพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยอยูใ่ นระดับมาก
การตรวจสอบเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
1. การตรวจสอบความตรงของเนือ้ หา (Content validity)
แบบทดสอบความรู ้ของบิดามารดาและผูด้ ูแลเด็กเกี่ยวกับการประเมินและส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัย
และแบบสอบถามพฤติกรรมการประเมินและส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัย ตรวจสอบความตรงเชิ งเนื้ อหาโดย
ผูท้ รงคุณวุฒิซ่ ึ งเป็ นอาจารย์พยาบาลกุมารเวชศาสตร์ 3 ท่าน ที่มีความรู ้และประสบการณ์ เกี่ ยวกับคู่มือเฝ้าระวัง
และส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) ได้ค่า CVI =0.85 และ 0.80 ตามลาดับ
2. การตรวจสอบค่ าความเชื่ อมั่น (reliability)
นาแบบทดสอบความรู ้ ของบิ ดามารดาและผูด้ ู แลเด็กเกี่ ยวกับการประเมิ นและส่ งเสริ มพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย ไปใช้กบั บิดามารดาและผูด้ ูแลเด็กปฐมวัยที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 30 ราย ทดสอบหา
ความเที่ยงของเครื่ องมือโดยใช้ KR20 = 0.92 นาแบบสอบถามพฤติกรรมการประเมินและส่ งเสริ มพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยตามคู่มือเฝ้ าระวังและส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) ไปทดลองใช้กบั บิดามารดาและผูด้ ูแลเด็ก
ปฐมวัยที่ มี ล ักษณะใกล้เคี ยงกับกลุ่ มตัวอย่ างจ านวน 30 ราย หาค่ าความเชื่ อมั่นของแบบสอบถาม ได้ค่ า
สัมประสิ ทธิ์ แอลฟา (Cronbach’s alpha coefficient) = .89
การพิทกั ษ์ สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่ าง
ผูว้ ิจยั พิทกั ษ์สิทธิ์ ของกลุ่มตัวอย่างโดยเสนอโครงร่ างวิจยั ต่อคณะกรรมการจริ ยธรรมวิจยั ในมนุ ษย์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลาปาง เลขที่ E2562/010 ว่าไม่มีการล่วงละเมิดสิ ทธิ์ และไม่เป็ นอันตราย
แก่ ก ลุ่ ม ตัว อย่า ง เมื่ อ ได้รั บ การรั บ รองแล้ว ผู ้วิ จ ัย ท าหนัง สื อ ขออนุ ญ าตเก็ บ ข้อ มู ล วิ จ ัย ถึ ง ผู ้อ านวยการ
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลที่จะทาการศึกษาวิจยั จากนั้นชี้ แจงวัตถุ ประสงค์ของการทาวิจยั วิธีการ
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ สสอท. ปี ที่ 3 ฉบั บที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2564), 48-63
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ดาเนิ นการวิจยั โดยกลุ่มตัวอย่างมีสิทธิ์ ที่ยกเลิ กหรื อถอนตัวออกจาการวิจยั เมื่อใดก็ได้และไม่มีผลกระทบ
ใดๆ ต่อการรับบริ การของบุตรที่ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ข้อมูลที่ได้จะเป็ นความลับและนาเสนอในภาพรวมตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
ขั้นตอนดาเนินการวิจัย
ภายหลังได้รับอนุมตั ิให้ดาเนินการวิจยั ผูว้ จิ ยั ปฏิบตั ิดงั นี้
1. ชี้ แจงวัตถุ ป ระสงค์ข องการวิ จ ัย ขั้นตอนการเก็ บรวบรวมข้อมู ล สิ ทธิ์ ของผู ้เข้าร่ วมการวิ จ ัย
ประโยชน์และความเสี่ ยงที่อาจเกิ ดขึ้น ผูว้ ิจยั ขอให้กลุ่มตัวอย่างอ่านคาอธิ บายตามเอกสารชี้ แจงผูเ้ ข้าร่ วมการ
วิจยั เปิ ดโอกาสให้สอบถามข้อสงสัย การตัดสิ นใจในการเข้าร่ วมโครงการวิจยั เป็ นไปโดยความสมัครใจ เมื่อ
กลุ่มตัวอย่างยินยอมเข้าร่ วมโครงการวิจยั จึงให้ลงชื่อในหนังสื อแสดงเจตนายินยอมเข้าร่ วมการวิจยั
2. ให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามข้อมูลส่ วนบุคคล แบบทดสอบความรู ้ เกี่ ยวกับการประเมินและ
ส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัย และแบบสอบถามพฤติกรรมการประเมินและส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัยตาม
คู่มือเฝ้าระวังและส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Pre-test)
3. ดาเนินการอบรมเชิงปฏิบตั ิการตามโปรแกรมการส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัยของบิดามารดาและ
ผูด้ ูแลเด็ก แบ่งเป็ น 2 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 ดาเนิ นการโดยผูว้ ิจยั ประกอบด้วย 9 ขั้นย่อย คือ 1) อธิ บายความสาคัญของการประเมิน
และการส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัย 2) ให้ความรู ้ เรื่ องการประเมินและส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัยตาม
คู่มือเฝ้าระวังและส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) โดยใช้เพาร์ เวอร์ พอยท์ สื่ อ และอุปกรณ์การสอนของ
คณะผูจ้ ดั ทาคู่มือ 3) อธิ บายวิธีคานวณอายุของเด็กที่ใช้ประเมินและส่ งเสริ มพัฒนาการ 4) อธิ บายวิธีเลือกเปิ ด
ตารางในคู่มือให้ตรงกับช่วงอายุของเด็กที่จะประเมินและส่ งเสริ มพัฒนาการ 5) อธิ บายวิธีการประเมินและการ
ส่ งเสริ มพัฒนาการตามอายุของเด็กจนกลุ่มตัวอย่างเข้าใจและสามารถใช้คู่มือเฝ้ าระวังและส่ งเสริ มพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยได้อย่างถู กต้อง 6) แบ่ งกลุ่ มตัวอย่างเป็ น 9 กลุ่ ม โดยมี กลุ่ มผูว้ ิจยั ซึ่ งมี ประสบการณ์ การใช้คู่มื อ
DSPM เป็ นวิทยากรประจากลุ่มคอยให้คาแนะนาและตอบข้อซักถาม ให้กลุ่มตัวอย่างฝึ กทักษะการประเมินและ
ส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กอายุ 2-3 ปี ที่เป็ นบุตรหลานของตนและมารับบริ การในศูนย์พฒั นาเด็กโดยใช้คู่มือและ
อุปกรณ์ การเฝ้ าระวังและส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัยของกระทรวงสาธารณสุ ข (DSPM) ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่
พัฒนาการการเคลื่อนไหว พัฒนาการกล้ามเนื้ อมัดเล็กและสติปัญญา พัฒนาการการเข้าใจภาษา พัฒนาการการ
ใช้ภาษา และพัฒนาการการช่วยเหลือตนเองและสังคม 7) ให้กลุ่มตัวอย่างบันทึกผลการประเมินพัฒนาการเด็ก
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ลงบนแบบบันทึก 8) ให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบทดสอบความรู ้เกี่ยวกับการประเมินและส่ งเสริ มพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยภายหลังการอบรม (Post test) และ 9) ร่ วมกันวางแผนระหว่างบิดา มารดา ผูด้ ู แลเด็กกับครู พี่เลี้ ยงของ
ศูนย์พฒั นาเด็กและเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขของโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล เพื่อหาแนวทางให้เด็กได้รับ
การประเมินและส่ งเสริ มพัฒนาการต่อเนื่ องที่บา้ นเป็ นเวลา 2 สัปดาห์ ทั้ง 9 ขั้นย่อยนี้ใช้เวลา 1 วัน
ขั้นตอนที่ 2 แบ่งเป็ น 2 ขั้นย่อย คือ 1) ระหว่าง 2 สัปดาห์ ภายหลังจากกลุ่มตัวอย่างได้รับโปรแกรมการ
การส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามคู่มือ DSPM เมื่อกลุ่มตัวอย่างมารับส่ งบุตรที่ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ครู พี่เลี้ยง
ของศูนย์พฒั นาการเด็กหรื อเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขของโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล สอบถามบิดามารดา
หรื อผูด้ ู แลเด็กถึ งปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ นจากการประเมิ นและส่ งเสริ มพัฒนาการเด็ กตามคู่มื อ DSPM และร่ วมกัน
วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค และให้คาแนะนาเกี่ยวกับการประเมินและส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัยเพื่อให้เด็ก
ได้รับการประเมินและส่ งเสริ มพัฒนาการอย่างต่อเนื่องที่บา้ นเป็ นเวลา 2 สัปดาห์ 2) เมื่อครบ 2 สัปดาห์ ภายหลัง
กลุ่ มตัวอย่างได้รับโปรแกรมการส่ งเสริ มพัฒนาการเด็ กปฐมวัย ผูว้ ิจยั ได้เข้าพบกลุ่ มตัวอย่างและให้กลุ่ ม
ตัวอย่างตอบแบบสอบถามพฤติ กรรมการประเมิ นและการส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามคู่ มื อ DSPM
ภายหลังการตอบแบบสอบถามถ้าพบว่ากลุ่มตัวอย่างยังมีปัญหาเกี่ยวกับการประเมินและส่ งเสริ มพัฒนาการเด็ก
ผูว้ จิ ยั จะร่ วมกันวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและให้คาแนะนา รวมทั้งส่ งต่อให้ครู พี่เลี้ยงของศูนย์พฒั นาเด็กติดตาม
ต่อไป
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิ งพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ ย และส่ วน
เบี่ ยงเบนมาตรฐาน ส่ วนการเปรี ยบเที ยบคะแนนเฉลี่ ยความรู ้ และพฤติ กรรมในการประเมิ นและส่ งเสริ ม
พัฒนาการเด็กปฐมวัยของบิ ดามารดาและผูด้ ู แลเด็ก ก่ อนและหลังได้รับโปรแกรมส่ งเสริ มพัฒนาการเด็ ก
ปฐมวัย วิเคราะห์โดยใช้สถิติ Paired t-test เนื่องจากข้อมูลมีการกระจายเป็ นโค้งปกติ

ผลการวิจัย
1. กลุ่มตัวอย่างจานวน 44 ราย ส่ วนใหญ่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป มากที่สุดร้อยละ 36.4 รองลงมาอายุ 20-39 ปี
ร้อยละ 34.1 และอายุ 40-59 ร้อยละ 29.5 ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 88.6 ประกอบอาชีพ รับจ้างมากที่สุด
รองลงมาเป็ นแม่บา้ นทานาและธุ รกิจส่ วนตัวร้อยละ 40.9, 36.4, 15.9, 6.8 ตามลาดับ ระดับการศึกษาส่ วน
ใหญ่ จบประถมศึ ก ษา รองลงมาจบมัธ ยมศึ ก ษา และ ปวช. ร้ อยละ 38.6, 29.5, 18.2 ตามล าดับ มี ความ
เกี่ ยวข้องกับเด็กปฐมวัยส่ วนใหญ่เป็ น ปู่ /ย่าตา/ยาย ร้อยละ61.4 รองลงเป็ นพ่อแม่ร้อยละ 34.1 และเป็ นป้ า
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ สสอท. ปี ที่ 3 ฉบั บที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2564), 48-63
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น้อยที่ สุด ร้ อยละ 4.5 ส่ วนใหญ่ ร้อยละ70.8 ไม่ เคยใช้คู่ มือเฝ้ าระวังและส่ งเสริ มพัฒนาการเด็ กปฐมวัย
(DSPM) (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 จานวน และร้อยละของข้อมูลทัว่ ไปของบิดามารดาและผูด้ ูแลเด็ก อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง
ข้อมูล

จานวน

ร้อยละ

15
13
16

34.1
29.5
36.4

5
39

11.4
88.6

18
7
3
16

40.9
15.9
6.8
36.4

17
13
8
4
2

38.6
29.5
18.2
9.1
4.6

15
11
16
2

34.1
25.0
36.4
4.5

13
31

29.5
70.5

อายุ
20-39
40-59
60 ปี ขึ้นไป
เพศ
ชาย
หญิง
อาชีพ
รับจ้าง
ทานา
ธุรกิจส่วนตัว
แม่บา้ น
การศึกษา
ประถม
มัธยม
ปวช
ปริ ญญาตรี
ไม่ได้เรี ยน
ความเกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย
พ่อแม่
ปู่ /ย่า
ตา/ยาย
ป้ า
การใช้ DSPM
ใช้
ไม่ใช้

2. หลังสิ้ นสุ ดโปรแกรมการส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัยของบิดามารดาและผูด้ ูแลเด็ก พบคะแนน
เฉลี่ยความรู ้ของกลุ่มตัวอย่างสู งกว่าก่อนได้รับโปรแกรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (t=-2.2, p <.05) (ตารางที่
2)
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3. หลังสิ้ นสุ ดโปรแกรมการส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัยของบิดามารดาและผูด้ ู แลเด็ก 2 สัปดาห์
คะแนนเฉลี่ ยพฤติ กรรมการประเมิ นและการส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัยของกลุ่ มตัวอย่างสู งกว่าก่ อน
ได้รับโปรแกรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (t=-12.1, p <.01) (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 เปรี ยบเที ยบคะแนนเฉลี่ยความรู ้ และพฤติกรรมการประเมินและส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัยก่อนและหลัง
ได้รับโปรแกรมการส่งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัยของบิดามารดาและผูด้ ูแลเด็ก อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง
ผลลัพธ์
ความรู ้
พฤติกรรม

ก่อน (n=44)
X
S.D.
8.1
1.7
16.4
.9

หลัง (n=44)
X
S.D.
9.2
3.0
21.5
2.6

t

p-value

-2.2
-12.1

.03
.00

4. ผลของการวางแผนร่ วมกันระหว่างบิดา มารดา ผูด้ ูแลเด็ก เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขของโรงพยาบาล
ส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล ครู พี่เลี้ ยงศู นย์พฒั นาเด็กเล็ก เพื่อให้เด็กได้รับการประเมินและส่ งเสริ มพัฒนาการ
ต่อเนื่องที่บา้ น พบว่า บิดา มารดา ผูด้ ูแลเด็กได้ทาประเมินและส่ งเสริ มพัฒนาการบุตรหลานเป็ นประจาอย่าง
น้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเมื่อเด็กพร้อม ไม่หิว ไม่ง่วง แต่บิดามารดาและผูด้ ูแลแด็กไม่ค่อยได้ทบทวนความรู ้
จากคู่มือเฝ้ าระวังและส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) ก่อนการประเมินและการส่ งเสริ มพัฒนาการ
ให้แก่เด็ก รวมทั้งบิดา มารดาและผูด้ ูแลเด็กยังขาดประสบการณ์การประยุกต์ของที่อยูใ่ นบ้านให้เป็ นอุปกรณ์
ในการประเมินและส่ งเสริ มพัฒนาการเด็ก ครู พี่เลี้ยงศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ได้พูดคุยและให้คาแนะนาเพิ่มเติม
เมื่อบิดา มารดาพบปั ญหาการประเมินและส่ งเสริ มพัฒนาการบุตรหลานของตนเองหรื อพบพัฒนาการไม่
สมวัย ได้ปรึ กษาครู พี่เลี้ยงศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก และส่ งต่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขประเมินพัฒนาการอีกครั้ง

การอภิปรายผล
การวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นการศึ กษาผลของโปรแกรมการการส่ งเสริ มพัฒนาการเด็ กปฐมวัยต่อความรู ้ และ
พฤติ กรรมการส่ งเสริ มพัฒนาการของบิ ดามารดาและผูด้ ู แลเด็ ก ผลการวิจยั ที่พบว่าหลังได้รับโปรแกรมการ
ส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัย บิดามารดาและผูด้ ู แลเด็กมีความรู ้ ในการประเมินและการส่ งเสริ มพัฒนาการสู ง
กว่าก่อนได้รับโปรแกรมนั้น เป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั ที่สามารถอธิ บายได้ว่า โปรแกรมที่ใช้ในการศึกษา
ครั้งนี้เป็ นโปรแกรมที่มีคุณภาพ สื่ อการสอนซึ่ งประกอบด้วยคู่มือเฝ้าระวังและส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัย สื่ อ
และอุปกรณ์การสอนที่กระทรวงสาธารณสุ ขได้จดั ทาขึ้นมีความเหมาะสมในการนาไปใช้ การที่ผูว้ ิจยั อธิ บายให้
กลุ่มตัวอย่างเข้าใจถึงวิธีการใช้คู่มือ DSPM เป็ นขั้นตอนอย่างละเอียด และฝึ กให้กลุ่มตัวอย่างได้ใช้คู่มือในการ
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ สสอท. ปี ที่ 3 ฉบั บที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2564), 48-63
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ประเมินและส่ งเสริ มพัฒนาการจนสามารถกระทาได้เองนั้น อธิ บายได้วา่ ความรู ้ของบิดามารดาและผูด้ ูแลเกิดจาก
ความเข้าใจของบุคคลที่ได้รับข้อมูลหรื อการเรี ยนรู ้ประสบการณ์ และจดจาเรื่ องราวนั้นได้ (Bellinger, Castro, &
Mills, 2003) จึงทาให้คะแนนความรู ้ของกลุ่มตัวอย่างภายหลังได้เรี ยนรู ้จากโปรแกรมการส่ งเสริ มพัฒนาการสู ง
กว่าก่อนได้รับโปรแกรมฯ และในการศึกษาครั้งนี้ พบว่า ก่อนได้รับโปรแกรมฯ ร้อยละ 70.8 ของกลุ่มตัวอย่างไม่
เคยใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัย แต่หลังได้รับโปรแกรมการส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัย
2 สัปดาห์ กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมในการประเมินและการส่ งเสริ มพัฒนาการมากกว่าก่อนได้รับโปรแกรมซึ่ ง
เป็ นไปตามสมมติฐาน อธิ บายได้วา่ เมื่อกลุ่มตัวอย่างมีความรู ้ ความเข้าใจ โดยอาศัยการได้รับข้อมูลต่างๆ ที่ผ่าน
การเรี ยนรู ้ ประสบการณ์ และจดจาสิ่ งที่ เกี่ยวข้องกับการส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัย ผสมผสานกันเป็ นองค์
ความรู ้ ที่ถูกต้อง จะสามารถนาความรู ้ น้ นั ไปสู่ การปฏิ บตั ิการส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กได้อย่างถู กต้องเหมาะสม
ประกอบกับการศึกษาครั้งนี้นอกจากผูว้ ิจยั ได้ให้ความรู ้การประเมินและการส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัยให้แก่
กลุ่ มตัวอย่างแล้ว ยังได้แบ่ งกลุ่ มตัวอย่า งเป็ นกลุ่ ม ย่อยกลุ่ ม ละ 4-5 คน เพื่ อฝึ กทัก ษะในการประเมิ นและ
ส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กทั้ง 5 ด้าน (พัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว พัฒนาการกล้ามเนื้ อมัดเล็กและสติปัญญา
พัฒนาการการเข้าใจภาษาพัฒนาการการใช้ภาษา และพัฒนาการการช่วยเหลือตนเองและสังคม) โดยให้กลุ่ม
ตัวอย่างแต่ ละกลุ่ มฝึ กทักษะประเมิ นและส่ งเสริ มพัฒนาการในเด็กที่ มีอายุ 2-3 ปี ตามคู่มือเฝ้ าระวังและ
ส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)โดยมี วิทยากรประจากลุ่ มให้ค าแนะนาและตอบข้อซักถามอย่า ง
ใกล้ชิดและให้กลุ่มตัวอย่างมีโอกาสได้ฝึกทักษะทุกคน ภายหลังทาการฝึ กทักษะมีการสรุ ปเนื้ อหาเพื่อความ
เข้าใจที่ตรงกัน
อย่างไรก็ตามจากการประเมินความรู ้ของบิดามารดาและผูด้ ูแลเด็ก พบว่า ส่ วนใหญ่ตอบว่าการที่เด็ก
อายุ 2 ปี พูดได้เพียงคาคาเดียวเช่น “ไป มา น้ า” นั้น เป็ นพัฒนาการด้านภาษาที่ปกติของเด็กอายุ 2 ปี แสดง
ให้เห็นว่าบิดามารดาและผูด้ ูแลเด็กส่ วนใหญ่ยงั ขาดความรู ้เกี่ยวกับพัฒนาการด้านภาษาที่ปกติของเด็กอายุ 23 ปี วิทยากรประจากลุ่มได้มีการพูดคุยกับบิดามารดาและผูด้ ูแลเด็กและสรุ ปเนื้ อหาพัฒนาการด้านภาษาของ
เด็กอายุ 2-3 ปี เพิ่มเติม ทาให้กลุ่ มตัวอย่างมีการเรี ยนรู ้ เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ กลุ่ มตัวอย่างมีโอกาสฝึ กทาการ
ประเมินและส่ งเสริ มพัฒนาการบุตรหลานของตนเองอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่ งครั้ง เป็ นเวลา 2 สัปดาห์ จาก
แบบสอบถามการปฏิบตั ิของบิดามารดาและผูด้ ูแลเด็กเกี่ ยวกับการใช้คู่มือเฝ้ าระวังและส่ งเสริ มพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย (DSPM) พบว่า พฤติกรรมที่กลุ่มตัวอย่างปฏิบตั ินอ้ ยที่สุดคือ 1) “ถ้าลูก/หลานมีพฒั นาการข้อใด
ข้อหนึ่ งไม่ผ่านการประเมิ น ได้ส่งเสริ มโดยจับมื อเด็กทา หรื อสอนให้เด็กทราบวิธีทีละขั้นเพื่อให้เด็กทา
ทักษะนั้นๆให้ได้” และ 2) “ก่อนที่ทาการประเมินพัฒนาการของลูก/หลาน ได้ทบทวนความรู ้จากคู่มือฯ ให้

60

APHEIT Journal of Nursing and Health, Vol. 3 No.1 (Jan-Apr 2021), 48-63

เข้า ใจ” พฤติ ก รรมที่ ป ฏิ บ ตั ิ น้อยที่ สุ ด รองลงมาคื อ “เคยดัดแปลงใช้วสั ดุ ที่ มี อยู่ใ นบ้า น/ท้องถิ่ นทดแทน
อุปกรณ์ ในคู่มือฯ เพื่อส่ งเสริ มพัฒนาการลู ก/หลาน” ผูว้ ิจยั ได้แนะนาการทบทวนความรู ้ จากคู่มือเฝ้ าระวัง
และส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) ก่อนทาการประเมินและการส่ งเสริ มพัฒนาการให้แก่เด็ก และ
การประยุกต์ใช้ของที่อยู่ในบ้าน เป็ นอุปกรณ์ ในการประเมินและส่ งเสริ มพัฒนาการเด็ก เช่ น ใช้กล่องนม
แทนไม้บล็อก ใช้หวีและแก้วน้ าที่มีอยู่ในบ้าน เป็ นต้น เมื่อพบปั ญหาการประเมินและส่ งเสริ มพัฒนาการ
หรื อพบพัฒนาการไม่สมวัยของบุตรหลานของตนเอง กลุ่มตัวอย่างได้ปรึ กษาครู พี่เลี้ ยงศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
เมื่ อ ไปรั บ เด็ ก ที่ ศู นย์พ ฒ
ั นาเด็ก ท าให้มี ค วามมั่นใจและความช านาญมากขึ้ น นอกจากนี้ ค รู พี่ เลี้ ย งและ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขของโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลได้ให้กาลังใจ เสริ มแรงในกรณี ที่กลุ่มตัวอย่าง
สามารถประเมิ นและส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัยได้อย่างถู กต้อง จึงเป็ นปั จจัยที่ ทาให้บิดามารดาและ
ผูด้ ูแลเด็กมีพฤติกรรมในการประเมินและการส่ งเสริ มพัฒนาการมากกว่าก่อนได้รับโปรแกรมฯ จะเห็นได้วา่
สอดคล้องกับการศึ กษาเรื่ อง รู ปแบบการใช้คู่มือเฝ้ าระวังและส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัยเพื่อส่ งเสริ ม
พัฒนาการเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี พบว่า ภายหลังผูป้ กครองได้รับการสอนวิธีการใช้หนังสื อคู่มือเฝ้ า
ระวังและส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัยเด็กมีพฒั นาการสมวัยเพิ่มจากร้อยละ 94 ในปี 2560 เป็ นร้อยละ 99.5
ในปี 2561 (บุษบา อรรถาวีร์ และบาเพ็ญ พงศ์เพชรดิถ , 2561) นอกจากนี้ การศึ กษาครั้ งนี้ ที่พบว่าคะแนน
ความรู ้ภายหลังได้รับโปรแกรมการส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัยสู งกว่าก่อนได้รับโปรแกรม สอดคล้องกับ
การศึ ก ษาของจันท์พิม พ์ สารากรและคณะ (2563) ที่ พ บว่า ความรู ้ ก ับการปฏิ บตั ิ ข องผูด้ ู แลหลักเพื่ อการ
ส่ งเสริ มความฉลาดทางอารมณ์ เด็ก มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับกลางอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติ (r =
.429, p <.001) รวมทั้งสอดคล้องกับการศึกษาของสมัยศิริ ทองถาวร (2561) เรื่ องการพัฒนาคู่มือเฝ้าระวังและ
ส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่พบว่าคู่มือเฝ้าระวังและส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) เป็ นเครื่ องมือ
ที่ช่วยให้บุคลากรสาธารณสุ ขสามารถใช้คดั กรองพัฒนาการเด็ก และบิดามารดาหรื อผูด้ ูแลเด็กสามารถใช้
ส่ ง เสริ ม พัฒนาการเด็ ก อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ จะเห็ นว่าคู่ มื อ เฝ้ า ระวัง และส่ ง เสริ ม พัฒนาการเด็ ก ปฐมวัย
(DSPM) เป็ นเครื่ องมือสาคัญที่ช่วยพ่อแม่และผูด้ ู แลเด็กปฐมวัยในการเฝ้ าระวังโดยการประเมินพัฒนาการและ
ส่ งเสริ มพัฒนาการให้มีพฒั นาการสมวัย แต่ท้ งั นี้ ควรได้รับการสอนหรื ออบรมความรู ้ และฝึ กทักษะในการใช้
คู่มือด้วย จึ งจะทาให้มารดาเกิ ดความตระหนักและสามารถประเมิ นและส่ งเสริ มพัฒนาการของเด็กได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
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ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
1. ด้านการปฏิบตั ิการพยาบาล พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ควรแนะนาการใช้คู่มือเฝ้าระวังและ
ส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) ให้แก่ บิดามารดาและผูด้ ู แลเด็ก ในการทาการประเมิ นและส่ งเสริ ม
พัฒนาการเด็กปฐมวัยที่บา้ นให้มากขึ้น
2. ด้านการศึกษา ควรจัดกิ จกรรมให้ความรู ้ สอนทักษะให้กบั นักศึกษาพยาบาลและบุคลากรพยาบาล
เกี่ยวกับการประเมินและส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยใช้คู่มือเฝ้ าระวังและส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัย
(DSPM)
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
1. ศึกษาทักษะการประเมินและการส่ งเสริ มพัฒนาการตามคู่มือเฝ้ าระวังและส่ งเสริ มพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย (DSPM) ของบิดามารดาและผูด้ ูแลเด็ก
2. ศึ กษาการใช้คู่ มื อเฝ้ าระวังและส่ งเสริ มพัฒนาการเด็ กปฐมวัย (DSPM) ในกลุ่ มอาสาสมัค ร
สาธารณสุ ข เพื่อขยายเครื อข่ายให้ดูแลและส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัย
3. ศึ กษาผลลัพธ์ พ ฒ
ั นาการของเด็กจากบิ ดามารดาหรื อผูด้ ู แลเด็ กที่ ใช้คู่ มื อเฝ้ าระวังและส่ งเสริ ม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) อย่างสม่าเสมอ
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