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พัฒนาการเด็ก 

CHILD DEVELOPMENT 

นายแพทย์ทวีศักด์ิ สิริรัตน์เรขา .. . จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น 

 

การพฒันาทรพัยากรมนุษยค์วรเริ่มตน้จากเด็ก ตั้งแต่ช่วงปฐมวยั 

ตอบสนองความตอ้งการขั้นพื้ นฐาน และส่งเสริมพฒันาการตามวยั 

ทั้งทางดา้นร่างกาย สติปัญญา อารมณ ์จิตใจ สงัคม และคุณธรรม 

เพื่อใหเ้ติบโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีมีคุณภาพ เป็นอนาคตของชาติต่อไป 

 

บทนาํ 

พฒันาการเด็ก คือ กระบวนการเปลี่ยนแปลงลกัษณะและพฤติกรรมท่ีมีทิศทางและรูปแบบท่ีแน่นอน จากช่วง

ระยะเวลาหน่ึงไปสู่อรีะยะหน่ึง ผ่านกระบวนการเรียนรู ้จนสูว่ฒิุภาวะ ซ่ึงก็คือ การบรรลุถึงขั้นการเจรญิเติบโตอยา่ง

เต็มท่ีของบุคคลในระยะใดระยะหน่ึง และพรอ้มท่ีจะทาํกิจกรรมอยา่งน้ัน ทาํใหเ้พิ่มความสามารถของบุคคล ใหท้าํ

หน้าท่ีต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และสามารถทาํหน้าท่ีท่ีสลบัซบัซอ้นยุง่ยากได ้ตลอดจนเพิ่มทกัษะใหม่และ

ความสามารถในการปรบัตวัต่อภาวะใหม่ของบุคคลผูน้ั้น  

 

ลกัษณะของพฒันาการของเด็ก 

พฒันาการของเด็ก แบ่งไดห้ลายแบบ 4 ดา้นใหญ ่ๆ คือ  

 

1. พฒันาการดา้นร่างกาย (Physical Development)  

เป็นความสามารถของรา่งกายในการทรงตวัและการเคลื่อนไหว โดยการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ (Gross Motor 

Development) เช่น วิ่ง, กระโดด, ปีนป่าย และการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็ก มือและตาประสานกนัในการทาํกิจกรรมต่าง ๆ 

(Fine Motor - Adaptive Development) เช่น ระบายส,ี ใชช้อ้น, ติดกระดุม  

 

2. พฒันาการดา้นสตปัิญญา (Cognitive Development)  

เป็นความสามารถในการเรียนรูค้วามสมัพนัธร์ะหวา่งสิ่งต่าง ๆ กบัตนเอง เป็นกระบวนการทางจิตใจ (mental 

processes) ท่ีเราใชคิ้ด เรียนรู ้หาเหตุผล แกไ้ขปัญหา และสื่อสาร ซ่ึงประกอบดว้ย พฒันาการดา้นภาษา (Language 

Development) และพฒันาการดา้นกลา้มเน้ือมดัเล็ก (Fine Motor Development)  

 

3. พฒันาการดา้นอารมณ ์(Emotional Development)  

เป็นความสามารถในการแสดงความรูส้ึก และควบคุมการแสดงออกของอารมณอ์ยา่งเหมาะสม ในอารมณต่์าง ๆ เช่น 

ย้ิม, รอ้งไห,้ หวัเราะ, กลวั, เศรา้, เสียใจ, โกรธ รวมถึงการสรา้งความรูส้ึกท่ีดี การนับถือตนเอง (self-esteem)  
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4. พฒันาการดา้นสงัคม (Social Development)  

เป็นความสามารถในการสรา้งสมัพนัธภาพกบัผูอ้ื่น เขา้ใจผูอ้ืน่ (personal-social) สามารถช่วยเหลือตนเองใน

ชีวิตประจาํวนั (self-help, self-care) และรูจ้กัผิดชอบชัว่ดี ประกอบดว้ย พฒันาการดา้นสงัคม (Social 

Development) และพฒันาการดา้นคุณธรรม (Moral Development)  

 

การประเมินพฒันาการเด็ก 

ในการกาํหนดบรรทดัฐานวา่ เด็กมีการพฒันาดา้นไหนเป็นอยา่งไรในแต่ละชว่งวยัน้ัน นํามาจากผลการศึกษาโดยใช้

เกณฑจ์ากคนหมู่มาก โดยมีแบบวดัท่ีไดผ่้านการศึกษาวิจยัมากมาย แต่ท่ีไดร้บัความนิยมมากในระดบันานาชาติ คือ 

แบบทดสอบเดนเวอร ์(Denver Developmental Screening Test) เน่ืองจากไม่จาํเป็นตอ้งใชค้วามเชี่ยวชาญในการแปล

ผลมาก สามารถทาํไดโ้ดยบุคลากรทางการแพทย ์และแปลผลพฒันาการในทุกๆ ดา้นไดค้รบถว้น  

สาํหรบัประเทศไทย การประเมินพฒันาการเด็ก สามารถทาํตามคู่มือเฝ้าระวงัและส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยั 

(Developmental Surveillance and Promotion Manual: DSPM) ซ่ึงนํามาจากผลการศึกษาพฒันาการเด็กโดยใชเ้กณฑ์

เด็กไทย  

 

 

 

ตามคู่มือเฝ้าระวงัและส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยั DSPM จะประเมินพฒันาการเด็กปฐมวยั ตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ 5 

ปี 11 เดือน 29 วนั ใน 5 ดา้น คือ  

· Gross motor (GM) หมายถึง พฒันาการดา้นการเคลื่อนไหว  

· Fine Motor (FM) หมายถึง พฒันาการดา้นกลา้มเน้ือมดัเล็กและสติปัญญา  

· Receptive Language (RL) หมายถึง พฒันาการดา้นการเขา้ใจภาษา  

· Expressive Language (EL) หมายถึง พฒันาการดา้นการใชภ้าษา  

· Personal and Social (PS) หมายถึง พฒันาการดา้นการชว่ยเหลือตนเองและสงัคม  

 



 
 

3 
 

 

 

การช่วยเหลือเด็กท่ีมีปัญหาพฒันาการ 

การช่วยเหลือเด็กท่ีมีปัญหาพฒันาการ มีความสาํคญัท่ีจะช่วยใหเ้ด็กมีทกัษะหรือความสามารถในดา้นต่าง ๆ ดีข้ึน 

เป็นไปตามชว่งวยั มีความพรอ้ม และมีความสามารถในการเรียนรูท่ี้ดี มีโอกาสสาํเรจ็การศึกษามากกวา่เด็กท่ีไม่ไดร้บั

การดูแลชว่ยเหลือ สามารถปรบัตวัและช่วยเหลือตนเองไดเ้ม่ือเติบโตข้ึน  

เด็กปกติทัว่ไปจะมีลาํดบัขั้นของพฒันาการใกลเ้คียงกนั ถา้เด็กมีพฒันาการล่าชา้เกิน 6 เดือนข้ึนไป ถือวา่มีความ

ผิดปกติบางอยา่งท่ีตอ้งรีบช่วยเหลือ และกระตุน้พฒันาการอยา่งเร็วท่ีสุด  

 

ระบบการคดักรองพฒันาการเด็ก 

กระทรวงสาธารณสุขเริ่มดาํเนินการคดักรองและส่งเสริมพฒันาการเด็กครอบคลุมทัว่ประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 

ภายใตโ้ครงการส่งเสริมพฒันาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เน่ืองใน

โอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มีเป้าหมายมุ่งเน้นใหเ้ด็กไทยทุกคนไดร้บัการส่งเสริมพฒันาการท่ี

ถูกตอ้ง มีมาตรฐานอยา่งเท่าเทียม ไดร้บัการเฝ้าระวงั ติดตาม ส่งเสริม และกระตุน้พฒันาการอยา่งต่อเน่ือง โดยพ่อแม่ 

ผูดู้แลเด็ก อาสาสมคัรสาธารณสุขเชี่ยวชาญ และบุคลากรสาธารณสุขในพื้ นท่ี และมีการคดักรองพฒันาการเด็ก ตาม

ช่วงอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน โดยบุคลากรสาธารณสุขในพื้ นท่ี  

ระบบการคดักรองพฒันาการเด็กในประเทศไทย ดงัน้ี  

1) เฝ้าระวงัพฒันาการทุกครั้งเม่ือเด็กมารบับริการท่ีคลินิกสุขภาพเด็กดี ท่ีหน่วยบริการสาธารณสุขในพื้ นท่ี โดยมีการ

สอบถามและรบัฟังพ่อแม่ ผูป้กครอง ผูเ้ลี้ ยงดูเด็ก ถึงความกงัวลเก่ียวกบัพฒันาการเด็กวา่มีหรอืไม่ มีการซกัประวติั

พฒันาการและสงัเกตพฤติกรรมเด็กระหวา่งรบับริการ ประเมินปัจจยัเสี่ยงและปัจจยัส่งเสริม เพือ่ป้องกนัความเสี่ยงต่อ

การเกิดปัญหาพฒันาการ  

2) คดักรองพฒันาการเด็กทุกราย เม่ือเด็กอายุ 9 เดือน 18 เดือน 30 เดือน 42 เดือน และ 60 เดือน ถา้พบความ

เสี่ยงพฒันาการล่าชา้ จะมีการใหค้าํแนะนําในการส่งเสริมพฒันาการ และส่งต่อตามระบบสาธารณสุขเม่ือประเมินซํ้า

ใน 1 เดือน แลว้ยงัพบวา่เด็กมีพฒันาการล่าชา้อยู ่ 

การคดักรองพฒันาการในช่วงอายุ 2 ขวบปีแรก คือ ชว่งอายุ 9 เดือน และ 18 เดือน สามารถดาํเนินการในคลินิก

สุขภาพเด็กดี ท่ีหน่วยบริการสาธารณสุขในพื้ นท่ี สว่นในชว่งอายุตั้งแต่ 2 ปีข้ึนไป คือ ชว่งอายุ 30 เดือน 42 เดือน 

และ 60 เดือน สามารถดาํเนินการในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก หรือโรงเรียนอนุบาล  
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