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พัฒนาการเด็ก

(Child Development)
นพ.ทวีศกั ดิ์ สิริรตั น์เรขา
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ควรเริ่มต้นจากเด็ก ตัง้ แต่ช่วงปฐมวัย
ตอบสนองความต้องการขั้นพื้ นฐาน และส่งเสริมพัฒนาการตามวัย
ทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ สังคม และคุณธรรม
เพื่อให้เติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ที่มีคุณภาพ เป็ นอนาคตของชาติต่อไป

บทนํา

พัฒนาการเด็ก คือ กระบวนการเปลีย่ นแปลงลักษณะและพฤติกรรมที่มีทิศทางและรูปแบบที่แน่นอน จากช่วง
ระยะเวลาหนึ่ งไปสู่อีระยะหนึ่ ง ผ่านกระบวนการเรียนรู ้ จนสู่วุฒิภาวะ ซึง่ ก็คือ การบรรลุถึงขั้นการเจริญเติบโตอย่าง
เต็มที่ของบุคคลในระยะใดระยะหนึ่ ง และพร้อมที่จะทํากิจกรรมอย่างนั้น ทําให้เพิ่มความสามารถของบุคคล ให้ทํา
หน้าที่ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถทําหน้าที่ที่สลับซับซ้อนยุ่งยากได้ ตลอดจนเพิ่มทักษะใหม่และ
ความสามารถในการปรับตัวต่อภาวะใหม่ของบุคคลผูน้ ้ัน

ลักษณะของพัฒนาการของเด็ก

พัฒนาการของเด็ก แบ่งได้หลายแบบ 4 ด้านใหญ่ ๆ คือ

1. พัฒนาการด้านร่างกาย (Physical Development)
เป็ นความสามารถของร่างกายในการทรงตัวและการเคลื่อนไหว โดยการใช้กล้ามเนื้ อมัดใหญ่ (Gross Motor
Development) เช่น วิ่ง, กระโดด, ปี นป่ าย และการใช้กล้ามเนื้ อมัดเล็ก มือและตาประสานกันในการทํากิจกรรมต่างๆ
(Fine Motor - Adaptive Development) เช่น ระบายสี, ใช้ชอ้ น, ติดกระดุม
2. พัฒนาการด้านสติปัญญา (Cognitive Development)
เป็ นความสามารถในการเรียนรูค้ วามสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆ กับตนเอง เป็ นกระบวนการทางจิตใจ (mental
processes) ที่เราใช้คิด เรียนรู ้ หาเหตุผล แก้ไขปั ญหา และสื่อสาร ซึ่งประกอบด้วย พัฒนาการด้านภาษา (Language
Development) และพัฒนาการด้านกล้ามเนื้ อมัดเล็ก (Fine Motor Development)
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3. พัฒนาการด้านอารมณ์ (Emotional Development)
เป็ นความสามารถในการแสดงความรูส้ ึก และควบคุมการแสดงออกของอารมณ์อย่างเหมาะสม ในอารมณ์
ต่างๆ เช่น ยิ้ ม, ร้องไห้, หัวเราะ, กลัว, เศร้า, เสียใจ, โกรธ รวมถึงการสร้างความรูส้ ึกที่ดี การนับถือตนเอง (selfesteem)
4. พัฒนาการด้านสังคม (Social Development)
เป็ นความสามารถในการสร้างสัมพันธภาพกับผูอ้ ื่น เข้าใจผูอ้ ่นื (personal-social) สามารถช่วยเหลือตนเอง
ในชีวิตประจําวัน (self-help, self-care) และรูจ้ กั ผิดชอบชัว่ ดี ประกอบด้วย พัฒนาการด้านสังคม (Social
Development) และพัฒนาการด้านคุณธรรม (Moral Development)

การประเมินพัฒนาการเด็ก

ในการกําหนดบรรทัดฐานว่า เด็กมีการพัฒนาด้านไหนเป็ นอย่างไรในแต่ละช่วงวัยนั้น นํามาจากผล
การศึกษาโดยใช้เกณฑ์จากคนหมู่มาก โดยมีแบบวัดทีไ่ ด้ผ่านการศึกษาวิจยั มากมาย แต่ที่ได้รบั ความนิ ยมมากในระดับ
นานาชาติ คือ แบบทดสอบเดนเวอร์ (Denver Developmental Screening Test) เนื่ องจากไม่จาํ เป็ นต้องใช้ความ
เชี่ยวชาญในการแปลผลมาก สามารถทําได้โดยบุคลากรทางการแพทย์ และแปลผลพัฒนาการในทุกๆ ด้านได้ครบถ้วน
สําหรับประเทศไทย การประเมินพัฒนาการเด็ก สามารถทําตามคู่มือเฝ้ าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย (Developmental Surveillance and Promotion Manual: DSPM) ซึ่งนํามาจากผลการศึกษาพัฒนาการเด็กโดย
ใช้เกณฑ์เด็กไทย
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ตามคู่มือเฝ้ าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย DSPM จะประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ตัง้ แต่แรกเกิด
ถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน ใน 5 ด้าน คือ
· Gross motor (GM) หมายถึง พัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว
· Fine Motor (FM) หมายถึง พัฒนาการด้านกล้ามเนื้ อมัดเล็กและสติปัญญา
· Receptive Language (RL) หมายถึง พัฒนาการด้านการเข้าใจภาษา
· Expressive Language (EL) หมายถึง พัฒนาการด้านการใช้ภาษา
· Personal and Social (PS) หมายถึง พัฒนาการด้านการช่วยเหลือตนเองและสังคม

การช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการ
การช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการ มีความสําคัญที่จะช่วยให้เด็กมีทักษะหรือความสามารถในด้านต่างๆ
ดีขึ้น เป็ นไปตามช่วงวัย มีความพร้อม และมีความสามารถในการเรียนรูท้ ี่ดี มีโอกาสสําเร็จการศึกษามากกว่าเด็กที่
ไม่ได้รบั การดูแลช่วยเหลือ สามารถปรับตัวและช่วยเหลือตนเองได้เมื่อเติบโตขึ้ น
เด็กปกติทวั ่ ไปจะมีลาํ ดับขั้นของพัฒนาการใกล้เคียงกัน ถ้าเด็กมีพฒ
ั นาการล่าช้าเกิน 6 เดือนขึ้ นไป ถือว่ามี
ความผิดปกติบางอย่างที่ตอ้ งรีบช่วยเหลือ และกระตุน้ พัฒนาการอย่างเร็วที่สุด
ระบบการคัดกรองพัฒนาการเด็ก
กระทรวงสาธารณสุขเริ่มดําเนิ นการคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็กครอบคลุมทัว่ ประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2558 ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่ องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มีเป้ าหมายมุ่งเน้นให้เด็กไทยทุกคนได้รบั การส่งเสริม
พัฒนาการที่ถูกต้อง มีมาตรฐานอย่างเท่าเทียม ได้รบั การเฝ้ าระวัง ติดตาม ส่งเสริม และกระตุน้ พัฒนาการอย่าง
ต่อเนื่ อง โดยพ่อแม่ ผูด้ ูแลเด็ก อาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญ และบุคลากรสาธารณสุขในพื้ นที่ และมีการคัดกรอง
พัฒนาการเด็ก ตามช่วงอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน โดยบุคลากรสาธารณสุขในพื้ นที่
ระบบการคัดกรองพัฒนาการเด็กในประเทศไทย ดังนี้
1) เฝ้ าระวังพัฒนาการทุกครั้งเมื่อเด็กมารับบริการที่คลินิกสุขภาพเด็กดี ที่หน่วยบริการสาธารณสุขในพื้ นที่
โดยมีการสอบถามและรับฟังพ่อแม่ ผูป้ กครอง ผูเ้ ลี้ ยงดูเด็ก ถึงความกังวลเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กว่ามีหรือไม่ มีการซัก
ประวัติพฒ
ั นาการและสังเกตพฤติกรรมเด็กระหว่างรับบริการ ประเมินปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยส่งเสริม เพื่อป้องกันความ
เสี่ยงต่อการเกิดปั ญหาพัฒนาการ
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2) คัดกรองพัฒนาการเด็กทุกราย เมื่อเด็กอายุ 9 เดือน 18 เดือน 30 เดือน 42 เดือน และ 60 เดือน ถ้า
พบความเสี่ยงพัฒนาการล่าช้า จะมีการให้คาํ แนะนําในการส่งเสริมพัฒนาการ และส่งต่อตามระบบสาธารณสุขเมื่อ
ประเมินซํ้าใน 1 เดือน แล้วยังพบว่าเด็กมีพฒ
ั นาการล่าช้าอยู่
การคัดกรองพัฒนาการในช่วงอายุ 2 ขวบปี แรก คือ ช่วงอายุ 9 เดือน และ 18 เดือน สามารถดําเนิ นการใน
คลินิกสุขภาพเด็กดี ที่หน่วยบริการสาธารณสุขในพื้ นที่ ส่วนในช่วงอายุต้งั แต่ 2 ปี ขึ้นไป คือ ช่วงอายุ 30 เดือน 42
เดือน และ 60 เดือน สามารถดําเนิ นการในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก หรือโรงเรียนอนุ บาล
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