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การกระตุน้ พัฒนาการ
(Early Stimulation)
ชญานี วัชรเกษมสินธุ,์ นักจิตวิทยา
เด็กเป็ นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่ายิง่ และเป็ นอนาคตที่สาํ คัญของชาติ ในหลายประเทศล้วน
มุง่ เน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ ซึ่งจะต้องเริ่มต้นจากเด็ก โดยเฉพาะในช่วงปฐมวัย คือ ตั้งแต่วยั แรก
เกิด – 6 ปี จะต้องได้รบั การเลี้ ยงดูที่เหมาะสม ทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ สังคม
และจิตวิญญาณ ด้วยการตอบสนองความต้องการขั้นพื้ นฐาน และส่งเสริมพัฒนาการในแต่ละวัย ซึ่งจะ
ทําให้เด็กๆเหล่านี้ เติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ที่มคี ุณภาพสืบไป

ความหมายของพัฒนาการ

พัฒนาการ คือ กระบวนการการเปลี่ยนแปลงลักษณะและพฤติกรรมที่มีทิศทาง และรูปแบบที่
แน่ นอนจากช่วงระยะเวลาหนึ่ ง ไปสู่อีระยะหนึ่ ง
วุฒิภาวะ คือ ความพร้อมที่เกิดขึ้ นเองตามธรรมชาติ ซึ่งเป็ นการบรรลุถึงขั้นการเจริญเติบโต
อย่างเต็มที่ของบุคคลในระยะใดระยะหนึ่ ง และพร้อมที่จะทํากิจกรรมอย่างนั้น
“พัฒนาการเป็ นผลรวมของการกระทําร่วมกันระหว่างวุฒิภาวะและการเรียนรู”้
พัฒนาการ หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงด้านวุฒิภาวะของระบบต่างๆ และตัวบุคคล ทํา
ให้เพิ่มความสามารถของระบบหรือบุคคล ให้ทาํ หน้าที่ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถทํา
หน้าที่ที่สลับซับซ้อน ยุง่ ยากได้ ตลอดจนเพิ่มทักษะใหม่และความสามารถในการปรับตัวต่อภาวะใหม่
ของบุคคลผูน้ ้ัน ซึ่งการจะไปถึงจุดแห่งความพร้อมได้จะต้องผ่านกระบวนการเรียนรู ้
ในการดูพฒ
ั นาการเด็กต้องครอบคลุมถึงพัฒนาการต่างๆ ดังนี้
1) ด้านร่างกาย
2) ด้านอารมณ์และบุคลิกภาพ
3) ด้านสังคม
4) ด้านเชาวน์ปัญญา ภาษา และความคิด
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การตรวจวัดพัฒนาการ

ในการกําหนดบรรทัดฐานว่า เด็กมีการพัฒนาอะไรและอย่างไรในแต่ละช่วงวัยนั้น นํามาจากผล
การศึกษาโดยใช้เกณฑ์จากคนหมูม่ าก โดยมีแบบวัดที่ได้ผ่านการศึกษาวิจยั มากมาย แต่ที่ได้รบั ความ
นิ ยม คือแบบทดสอบเดนเวอร์ เนื่ องจากว่าไม่จาํ เป็ นต้องใช้ความเชี่ยวชาญในการแปลผลมาก สามารถ
ทําได้โดยบุคลากรทางการแพทย์และพ่อแม่ผปู ้ กครอง แต่ถึงกระนั้นก็สามารถแปลผลพัฒนาการในทุกๆ
ด้านได้ครบถ้วน

สาเหตุของพัฒนาการล่าช้า

เด็กที่มีพฒ
ั นาการล่าช้ามีสาเหตุได้หลายอย่าง สาเหตุที่พบบ่อย ได้แก่
1) ภาวะสมองพิการ (cerebral palsy) หลังขาดออกซิเจนขณะคลอด หรือตามหลังอุบตั ิเหตุ หรือ
ตามหลังการติดเชื้ อในสมอง
2) โรคลมชักบางชนิ ด
3) ความผิดปกติของโครโมโซม และโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมบางอย่าง เช่น กลุ่มอาการดาวน์
4) การขาดฮอร์โมน เช่น ธัยรอยด์
5) ภาวะเจ็บป่ วยเรื้ อรัง เช่น โรคหัวใจพิการแต่กาํ เนิ ด และภาวะขาดอาหารในเด็ก
6) ภาวะการติดเชื้ อขณะมารดาตั้งครรภ์ เช่น หัดเยอรมัน เอดส์ เริม
7) ภาวะขาดอาหารขณะมารดาตั้งครรภ์
8) ภาวะขาดอาหารในช่วงที่สมองมีการเจริญเติบโต
9) ขาดการดูแลเอาใจใส่จากผูเ้ ลี้ ยงดู ถูกทอดทิ้ ง ถูกทําร้ายหรือกระทําทารุณ
10) กลุ่มที่ไม่ทราบสาเหตุ
สาเหตุของปั ญหาพัฒนาการล่าช้าบางอย่างจําเป็ นต้องรักษาที่สาเหตุโดยตรง แต่บางอย่าง
ถึงแม้จะทราบว่าเกิดจากอะไรแต่ไม่มีการรักษาที่เฉพาะเจาะจง ในขณะเดียวกันบางอย่างที่ยงั ไม่ทราบ
สาเหตุ ก็สามารถช่วยเหลือให้ดีขึ้นได้มาก

การเลี้ ยงดูเด็กที่มีพฒ
ั นาการล่าช้า

การเลี้ ยงดูเด็กที่มีพฒ
ั นาการล่าช้าไม่แตกต่างจากการเลี้ ยงดูเด็กปกติมากนัก จะแตกต่างกัน
เพียงแต่เรื่องของโรคที่เด็กเป็ นบางโรค เช่น โรคหัวใจ จําเป็ นต้องดูแลในเรื่องของ การรักษาพยาบาล
หรือการพาไปพบแพทย์ผรู ้ กั ษาตามนัด ข้อแนะนําในการเลี้ ยงดูเด็กที่มีพฒ
ั นาการล่าช้าก็จะเหมือนกับ
เด็กทัว่ ไป กล่าวคือ
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การให้ความรักและตอบสนองความต้องการของเด็ก
ในช่วงแรกของชีวติ เด็กควรได้รบั การปกป้อง คุม้ ครองดูแลเอาใจใส่ และการตอบสนองความ
ต้องการขั้นพื้ นฐานในการดํารงชีวติ คือ ได้รบั อาหารเพื่อให้เติบโต และได้รบั ความรักซึ่งเป็ นอาหารทาง
ใจที่จาํ ทําให้เด็กได้เกิดความรูส้ ึกมัน่ คง เชื่อมัน่ ต่อโลกภายนอก ตลอดจนการปกป้องให้พนั จากภัย
อันตรายต่างๆที่อาจเกิดขึ้ นกับเด็ก ทั้งนี้ พ่อแม่ควรสํานึ กเสมอว่า เมื่อมีลกู ก็จาํ เป็ นต้องมีความ
รับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของพ่อแม่ โดยควรจัดลําดับความสําคัญของงาน และจะต้องถือว่างานใน
ฐานะพ่อแม่ เป็ นงานที่หนักและมีความสําคัญมาก อยูใ่ นลําดับต้นๆ ที่จะต้องแบ่งเวลาให้
การยอมรับความแตกต่างของเด็กแต่ละคน
พ่อแม่ตอ้ งยอมรับว่าลูกแต่ละคนไม่เหมือนกัน โดยมีความแตกต่างในพื้ นอารมณ์ บุคลิกภาพ
ความแข็งแรงของร่างกาย เชาวน์ปัญญา ลูกอาจจะเป็ นเด็กหน้าตาไม่ดี ไม่ค่อยแข็งแรง ไม่คล่องแคล่ว
ว่องไว หรือลูกอาจเป็ นเด็กใจร้อน เจ้าอารมณ์ การยอมรับในตัวเด็กจะนํามาสู่การดูแลที่เหมาะสม ต้อง
เข้าใจว่าไม่มีสตู รสําเร็จของการเลี้ ยงดูเด็ก แต่มหี ลักการกว้างๆ ทั้งนี้ ขึ้ นกับวิธีการที่พอ่ แม่จะนําไปปรับ
ใช้กบั เด็กแต่ละคนให้ได้ผล เนื่ องจากเด็กแต่ละคนมีลกั ษณะเฉพาะตัวของเขานัน่ เอง
หาความรูเ้ กี่ยวกับการเลี้ ยงดูเด็กและพัฒนาการตามวัยที่ควรเป็ น
ความรูท้ ี่ถกู ต้อง เป็ นพื้ นฐานของการปฏิบตั ิ ดังนั้นพ่อแม่ควรพยายามหาความรูใ้ นการเลี้ ยงดู
โดยวิธีการต่างๆ เช่น การอ่านหนังสือที่กล่าวถึงวิธีการในการเตรียมตัวเป็ นพ่อแม่ และการถามจากผูร้ ู ้
เพื่อขอคําแนะนํา ตัวอย่างเช่น วิธีการอุม้ เด็กอ่อน ความรูว้ า่ เด็กในวัยต่างๆ ควรทําอะไรได้บา้ ง เช่น ลูก
อายุ 2 เดือน ควรจ้องหน้าแม่และยิ้ มตอบได้ แต่ถา้ ลูกของเรายังไม่สามารถทําได้ก็ควรไปปรึกษา
ผูเ้ ชี่ยวชาญ เพื่อขอคําแนะนํา เป็ นต้น ทั้งนี้ ควรมีการตื่นตัวในเรื่องเหล่านี้ ไม่ควรปล่อยผ่านไปในสิ่งที่
ยังข้องใจ
การอบรมสัง่ สอนและการฝึ กวินัยให้กบั เด็ก
การฝึ กวินัยและการอบรมสัง่ สอน มีความจําเป็ นอย่างยิง่ ควบคู่ไปกับการเลี้ ยงดูทวั ่ ๆไป แม้วา่
เด็กจะมีพฒ
ั นาการล่าช้า ก็จาํ เป็ นต้องมีการอบรมสัง่ สอนเลี้ ยงดูในเรื่องกฎระเบียบต่างๆ ตั้งแต่เล็ก เช่น
ตอนเป็ นทารก ก็ควรจะต้องรูจ้ กั รอแม่ที่จะให้นม ไม่ใช่วา่ หิวก็จะได้กินทันที ต่อมาก็ตอ้ งหัดให้กินนอน
เป็ นเวลา พอโตขึ้ นก็ตอ้ งรูจ้ กั ช่วยเหลือตนเอง เช่น การตักอาหารเข้าปาก การใส่เสื้ อผ้า แต่งตัว ล้างมือ
ที่เปรอะเปื้ อน การบอกความต้องการ การอบรมสัง่ สอนต้องยึดกฎเกณฑ์ที่สงั คมยอมรับเป็ นหลัก และ
ถือหลักว่าเด็กมีอายุหรือวุฒิภาวะเหมาะสมในการฝึ กหัดให้เด็กทําพฤติกรรมหนึ่ งได้แล้ว โดยมีพื้นฐาน
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อยูท่ ี่การฝึ กหัดอย่างสมํา่ เสมอให้เป็ นนิ สยั และให้แรงเสริมเมื่อทําพฤติกรรมที่เหมาะสม หรือลงโทษเมื่อ
ทําพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

หลักการในการกระตุน้ พัฒนาการเด็ก

1) ควรมีการกระตุน้ พัฒนาการเด็กในทุกๆด้านที่มีปัญหา ไม่วา่ จะเป็ นด้านการเคลื่อนไหว การ
ใช้มือหยิบจับ การใช้ภาษา และการช่วยเหลือตนเอง รวมถึงการกระตุน้ ปลายประสาทสัมผัสในการรับรู ้
การมองเห็น การได้ยนิ การสัมผัสทางกาย การรับรูก้ ลิ่น การรับรูร้ ส
2) การฝึ กควรเลียนแบบบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่บา้ น แล้วนําสิ่งเหล่านั้นมาสอนเป็ นทักษะ
ต่างๆที่ให้เด็กเรียนรู ้ เพื่อให้พอ่ แม่ และตัวเด็กเองนําไปใช้ในชีวติ ประจําวันได้
3) พยายามให้เด็กช่วยตัวเองให้มากที่สุด โดยในระยะแรกควรมีการช่วยเหลือก่อน ต่อไปควร
เปิ ดโอกาสให้เด็กทําด้วยตนเอง เช่น ในเด็กเล็กควรจับเด็กให้อยูใ่ นท่าทางต่างๆ เปลี่ยนกันไปไม่ให้อยู่
ในท่าเดียวซํ้าๆ เพื่อช่วยให้เด็กมีประสบการณ์การเรียนรูใ้ นท่าทางต่างๆเหล่านั้น ซึ่งเป็ นผลให้เด็กมีการ
เรียนรูใ้ นการทรงตัวดีขึ้น
4) ควรมีการทําพฤติกรรมตัวอย่าง เพื่อให้เด็กเลียนแบบ และทําซํ้าๆกันหลายๆครั้ง เพื่อให้เกิด
การเรียนรู ้
5) ให้ความสําคัญกับการฝึ กเด็ก ควรคิดเสมอว่า การสอนหรือการกระตุน้ พัฒนาการ สามารถ
ทําได้โดยไม่เลือกเวลา หรือ สถานที่
6) ให้แรงเสริม ให้กาํ ลังใจ และคําชมเชย ทั้งคําพูดและการกระทํา เมื่อเด็กสามารถทํา
พฤติกรรมที่สอนหรือฝึ กหัดได้ เช่น การพูดชม หรือท่าทีพอใจกอดรัดเด็ก
7) การจัดสภาพสิ่งแวดล้อมทัว่ ไปในบ้าน เป็ นสิ่งที่ควรทําเพื่อการกระตุน้ ประสาทสัมผัส เช่น
การติดภาพสีสดใส การให้เด็กมีโอกาสเล่นของเล่นที่เหมาะสมตามวัย
ความสําเร็จในการช่วยเหลือเด็กนั้น อยูท่ ี่ความร่วมมือกันทั้งจากผูป้ กครอง และบุคลากร
ทางการแพทย์หลายฝ่ าย
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