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01ทักษะการสื่อสาร: การแจ้งผลการประเมินพัฒนาการของลูกให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง 

ค�ำน�ำ

	 การสื่อสาร	 เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ต้องอาศัยความรู ้	 ความเข้าใจ 

บนพืน้ฐานของสมัพนัธภาพ	ท่ีดต่ีอกนัมใิช่เป็นเพยีงการให้ข้อมลูเท่าน้ัน	ต้องกระท�า

ภายใต้ความไว้วางใจและมีความเห็นอกเห็นใจ	 อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ 

ดังนั้นในการปฏิบัติหลังการเฝ้าระวัง	 ประเมินพัฒนาการด้วยคู่มือเฝ้าระวังและ 

ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM)	 เพื่อให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายการส่งเสริม

พัฒนาการเด็กสมวัย	 การให้การปรึกษาจึงเป็นการพัฒนาทักษะการสื่อสารของ

บุคลากรหน่วยบริการสุขภาพที่มีความส�าคัญยิ่ง

	 กรมอนามัย	 กระทรวงสาธารณสุข	 ได้จัดท�าหนังสือทักษะการส่ือสาร: 

การแจ้งผลการประเมนิพัฒนาการของลกูให้กบัพ่อแม่	ผู้ปกครอง	ฉบบันีข้ึน้	เพ่ือให้

บุคลากรหน่วยบริการสุขภาพใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะการสื่อสารกับ 

พ่อแม่	ผูป้กครองเด็กอย่างเหมาะสมและเกดิประสทิธภิาพสงูสดุ	ตลอดจนเป็นแหล่ง

ข้อมลูการเรยีนรู้ของบคุลากรหน่วยบรกิารสขุภาพ	ซ่ึงจะส่งผลต่อการพัฒนาระบบ

เฝ้าระวัง	 คัดกรองและติดตามพัฒนาการเด็กเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ 

เป็นประโยชน์ต่องานพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทย	ส่งผลต่อพัฒนาการสมวัย	 เติบโต

อย่างมีคุณภาพ	 เป็นก�าลังส�าคัญของชาติและเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ 

สู่ความยั่งยืนต่อไป

     	 		คณะผู้จัดท�ำ

			 	 	 	 	 สถำบันพัฒนำอนำมัยเด็กแห่งชำติ	

	 	 	 	 	 กรมอนำมัย	กระทรวงสำธำรณสุข
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ทักษะกำรสื่อสำร:	กำรแจ้งผลกำรประเมินพัฒนำกำรของลูกให้กับ

พ่อแม่	ผู้ปกครอง	   

ส่วนที่	1.	หลักกำรในกำรพูดคุยและกำรให้กำรปรึกษำ	

การให้การปรึกษา	(Counseling)

วัตถุประสงค์ในการให้การปรึกษา

คุณสมบัติผู้ให้การปรึกษา

หลักการให้การปรึกษา

ขั้นตอนในการให้การปรึกษา

ส่วนที	่2.	สถำนกำรณ์กรณสีมมตุ	ิกำรแจ้งผลกำรประเมนิพัฒนำกำร

กรณีเด็กมีพัฒนาการสมวัย

กรณีเด็กมีพัฒนาการสงสัยล่าช้า/ล่าช้า

ตัวอย่ำงสถำนกำรณ์กรณีสมมุติ     
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1ทักษะการสื่อสาร: การแจ้งผลการประเมินพัฒนาการของลูกให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง 

ทักษะกำรสื่อสำร : กำรแจ้งผลกำรประเมินพัฒนำกำร
ของลูกให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง

	 การแจ้งผลการประเมินพัฒนาการของลูกให้กับพ่อแม่	 ผู้ปกครองหรือ 

ผู้ดูแลเด็ก	 เป็นอีกองค์ประกอบส�าคัญในกระบวนการสนับสนุนให้มีการดูแลเด็ก 

ได้อย่างมีคุณภาพ	 โดยการสื่อสารนี้มิได้เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น	 แต่เป็น 

ทั้งศาสตร์และศิลป์ท่ีต้องอาศัย	 ท้ังความรู้ความเข้าใจบนพื้นฐานความสัมพันธ์ที่ดี 

มีความไว้วางใจและเห็นอกเห็นใจ	 ที่เหมาะสมกับสถานการณ์	 ทั้งในกรณีท่ีเด็ก 

มีพัฒนาการสมวัย	 สงสัยล่าช้า	 หรือต้องส่งต่อ	 เพื่อท�าการรักษา	 ดังนั้น	 แพทย	์

พยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข	 จึงควรมีการเตรียมตัวหรือฝึกฝนทักษะ 

การสื่อสารเหล่านี้เพื่อให้เกิดความพร้อมและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้	 อย่างมี

ประสิทธิภาพ	 โดยสามารถอาศัยหลักการเบื้องต้นในการพูดคุย	 ส่วนในกรณีของ 

การแจ้งผลที่มีข้อมูลซับซ้อนหรือส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกและการตัดสินใจ 

ที่ซับซ้อนขึ้น	ผู้แจ้งผลการประเมินพัฒนาการควรพิจารณาผนวกเทคนิคและกลไก

ของการให้การปรึกษา	(Counseling)	เป็นแนวทางหลักร่วมด้วยเสมอ

หนังสือฉบับนี้ประกอบด้วยเนื้อหา 2 ส่วน

 ส่วนที่	1	 หลักการในการพูดคุยและการให้การปรึกษา

	 ส่วนที่	2	 สถานการณ์กรณีสมมุติ	การแจ้งผลการประเมินพัฒนาการ

	 	 	 	 2.1	 กรณีผลพัฒนาการปกติ

	 	 	 	 2.2		 กรณีผลพัฒนาการสงสัยล่าช้า

	 	 	 	 2.3		 กรณีต้องมีการส่งต่อเนื่องจากผลพัฒนาการยังคงล่าช้า

หลังการกระตุ้นพัฒนาการด้วยเครื่องมือ	DSPM	แล้วหนึ่งเดือน

	 	 	 	 2.4		 กรณีพบความผิดปกติของร่างกายและพัฒนาการ
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ส่วนที่ 1 หลักการในการพูดคุยและการให้การปรึกษา

	 กำรพูดคุย	 มีองค์ประกอบทั้งด้านเนื้อหาสาระที่สื่อสารและภาษากาย	

น�้าเสียงหรือบุคลิกภาพในขณะที่พูดเข ้ามาเกี่ยวข้องด้วย	 รูปแบบการพูด 

ในสถานการณ์ต่างๆ	 อาจมีความแตกต่างกัน	 ทั้งในการพูดเพื่อให้ข้อมูลหรือแจ้ง 

ให้ทราบ	การพูดเพื่อโน้มน้าวใจ	พูดเพื่อให้ก�าลังใจ	 ให้ข้อคิดเตือนใจ	หรือการพูด

ไต่ถามเพื่อค้นหาค�าตอบ	อย่างไรก็ตามการพัฒนาทักษะการพูดที่ดีมีหลักการ	ดังนี้

	 1.	 ค�านึงถึงภูมิหลังของผู้ฟัง	เลือกใช้วิธีการพูดและภาษาที่เหมาะสม

	 2.	 สังเกตอารมณ์	ความสนใจและความรู้สึกของผู้ฟัง	

	 3.	 พูดจาชัดเจน	 สื่อด้วยความจริงใจ	 เปิดเผยไม่วกวน	 รักษาเวลาและ 

ให้เกียรติความเห็นของผู้ฟัง

	 4.	 มีการใช้วัจนภาษา	 คือ	 ภาษาพูดที่เปล่งออกมาเป็นเนื้อหาและ 

อวัจนภาษา	 คือ	 ภาษากาย	 กิริยา	 ท่าทาง	 สีหน้า	 ดวงตา	 น�้าเสียง	 การแต่งกาย 

ที่เหมาะสม

	 5.	 มกีารชืน่ชมและให้ก�าลังใจผูฟั้ง	สามารถวิเคราะห์และสือ่ความชืน่ชม

ในประเด็นด้านบวกหรือสิ่งดีงามของคู่สนทนาได้

	 6.	 พูดคุยด้วยความสุภาพ	ให้เกียรติผู้ฟัง	และพูดในสิ่งที่มีประโยชน์

	 กำรให้กำรปรึกษำ	 (Counseling)	 เป็นกระบวนการสื่อสารท่ีมีคุณค่า

ในการช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาให้สามารถตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ปัญหาและ 

ผ่านพ้นอุปสรรค	 ไปได้ด้วยตัวเอง	 การให้การปรึกษาจึงเป็นเร่ืองละเอียดอ่อน 

ที่ผู้ให้การปรึกษา	(Counselor)	พึงปฏิบัติต่อผู้มาขอรับการปรึกษา	(client)	อย่าง

เอาใจใส่	ผู้ให้การปรึกษาต้องมีความเป็นกันเอง	น่านับถือไว้ใจได้	รักษาความลับได้	

มีทัศนคติที่ดี	 มีทักษะในการใช้ภาษาและการสื่อสารท่ีดี	 และควรมีความรู้เป็น 

อย่างดีในเรื่องที่จะให้การปรึกษา	ในกรณีของการสื่อสารเพื่อแจ้งถึงปัญหาสุขภาพ	

หรือพัฒนาการเด็กที่มีความยุ่งยากซับซ้อนที่จ�าเป็นต้องรักษาต่อเนื่อง	 ตลอดจน 

การสื่อสารเพื่อคลี่คลายปัญหาด้านจิตใจและสังคม	 ซึ่งอาจพบร่วมกับปัญหา
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พฒันาการเดก็ได้นัน้	มกัต้องอาศยัเทคนคิการให้การปรกึษาร่วมด้วย	ดงันัน้	บคุลากร

หน่วยบริการสุขภาพจึงควรมีทักษะเบ้ืองต้นในการให้การปรึกษา	 เพื่อการปฏิบัติ

หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ในการให้การปรึกษา

	 การให้การปรึกษามิใช่การสั่งสอนให้ข้อมูลความรู้	แต่เป็นไปเพื่อให้ผู้รับ

การปรึกษาได้พูดคุยถึงความรู้สึกคับข้องใจ	 อันจะท�าให้เกิดความพร้อมด้านจิตใจ	

สามารถเข้าใจในความหมายของปัญหาและเหตุการณ์ต่างๆ	ที่ตนเองประสบอยู่ได้

อย่างถ่องแท้	บนพืน้ฐานของสมัพนัธภาพและความร่วมมอืระหว่างผูใ้ห้การปรกึษา

และผู้รับการปรึกษา	 ในการที่จะวางแผนเผชิญและแก้ไขสถานการณ์ปัญหาของ 

ผู้รับการปรึกษาเองได้

คุณสมบัติผู้ ให้การปรึกษา

	 แม้ผู้ให้การปรึกษาจะผ่านการฝึกอบรมให้มีทักษะเหมาะสมต่อการท�า

หน้าที่ให้การปรึกษา	 อย่างไรก็ตาม	 ผู้ให้การปรึกษาก็ยังเป็นมนุษย์ซ่ึงอาจมีความ

ต้องการทางร่างกาย	จิตใจและสังคม	เฉพาะตัว	นอกจากนี้	พื้นฐานครอบครัวและ

การใช้ชีวิตต่างๆ	 ยังอาจท�าให้มีพื้นฐานความเชื่อ	 ค่านิยมในเร่ืองราวต่างๆ	 ท่ีไม่

เหมือนกันกับผู้รับการปรึกษา	 ลักษณะที่แตกต่างกันนี้เอง	 อาจมีอิทธิพลส่งเสริม

หรือขัดขวางในการให้การปรึกษาต่อผู้ท่ีมีปัญหาต่างๆ	 ในชีวิตได้	 ดังนั้นผู้ให้การ

ปรกึษาจ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องรู้จกัตนเอง	รูว่้าตวัเองมีความเชือ่และค่านยิมเกีย่วกบั

พฤตกิรรมต่างๆ		อย่างไร		และรูจ้กัระวงัตนเองในการแสดงออกทางวาจาและท่าทาง

ขณะให้การปรกึษาแนะน�าอย่างเหมาะสม	รูจ้กัควบคมุและเผชญิอารมณ์	ความรู้สึก	

ความกลัว	 หรือความรู้สึกรังเกียจให้อยู่ในสภาพที่ไม่ขัดขวางการให้การปรึกษา 

ให้มากทีส่ดุ	โดยท่ัวไป	ผูใ้ห้การปรกึษา	ควรเป็นผูท้ีม่คีวามเชือ่มัน่ในตนเอง	มบีคุลกิ
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มั่นคง	 สามารถควบคุมอารมณ์	 รับฟังปัญหา	 และระบายความในใจได้มีลักษณะ 

การวางตัวที่น่ายอมรับและเชื่อถือ	สามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดี	มีท่าทีเป็นกันเอง	

มีความเสียสละ	อดทน	ตั้งใจที่จะรับฟังและร่วมสนับสนุนการแก้ปัญหา	นอกจากนี้		

ผู้ให้การปรึกษาที่ดีจะต้องมีจรรยาบรรณ	มีความสามารถในการสื่อสารเป็นอย่างดี

และรักษาความลับของผู้รับการปรึกษาได้

หลักการให้การปรึกษา

	 1.	 ปฏิบัติต่อผู้รับการปรึกษาอย่างให้เกียรติ	 เคารพความแตกต่างของ

แต่ละบุคคล

	 2.	 ท�าความเข้าใจถึงการแสดงออกทางความรู้สึกของผู้รับการปรึกษา

	 3.	 เป็นผู้รับฟังที่ดี	 เห็นอกเห็นใจและไวต่อความรู้สึกที่ผู้รับการปรึกษา

แสดงออก	สามารถควบคมุอารมณ์ขณะให้การปรกึษา	ท�าความเข้าใจแล้วตอบสนอง

ได้อย่างเหมาะสม

	 4.	 ให้ผูร้บัการปรกึษาตดัสนิใจด้วยตนเอง	โดยผู้ให้การปรึกษาอาจเสนอ

ทางเลือกหรือให้ข้อมูลทางออกหลายๆ	 ทาง	 ให้สามารถพิจารณาหาทางท่ีดีที่สุด 

ในการแก้ไขหรือป้องกันปัญหา

	 5.	 รักษาความลับของผู ้รับการปรึกษา	 และป้องกันความเสียหาย 

ที่อาจเกิดแก่ผู้รับการปรึกษาและผู้เกี่ยวข้อง

	 6.	 ไม่ยึดค่านิยมของผู้ให้การปรึกษาเป็นหลักในการตัดสินใจ	 แต่ต้อง

ท�าความเข้าใจต่อปัญหาและพฤติกรรมต่างๆ	 ของผู้รับการปรึกษาและวิเคราะห์

ปัญหาไปพร้อมๆ	กับผู้รับการปรึกษา

ขั้นตอนในการให้การปรึกษา

	 ขั้นตอนในการให้การปรึกษาแนะน�านั้น	สามารถใช้หลักการ	-	GATHER	

-	ซึ่งประกอบด้วย
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	 1.		G	-	Greeting	การทักทายด้วยท่าทางและค�าพดูทีส่ร้างสัมพนัธภาพทีด่ี

	 -	 เมื่อผู้รับการปรึกษาเข้ามา	มีการกล่าวค�าทักทาย	 เชื้อเชิญ	หากการ

สื่อสารมีความซับซ้อนและต้องใช้ระยะเวลา	 ควรจัดเก้าอี้ระยะห่างระหว่างผู้ให้ 

การปรึกษาและผู้รับการปรึกษาให้อยู่ในระยะที่พอดี	 ไม่ใกล้จนเกิดอาการเกร็ง 

หรือห่างเกินไปจนต้องใช้เสียงดัง

	 -		 มีการสบสายตา	(eye	contact)	ที่เหมาะสม

	 -	 ท่านั่งควรเรียบร้อย	ไม่ควรนั่งเผชิญหน้า	ควรตั้งเก้าอี้อยู่ทางด้านข้าง

ท�ามุมหกสิบองศาหรือมุมฉากต่อกัน	 ซึ่งช่วยให้เห็นภาษากายของผู้มารับการ 

ปรึกษาด้วย

	 -	 เปิดประเด็นการพูดคุยด้วยค�าพูดกลางๆ	 เช่น	 การเติบโตของลูก 

เป็นอย่างไร	 หรือถามถึงบรรยากาศการเลี้ยงดูเด็กในครอบครัว	 แล้วจึงเข้าสู่การ 

ซักถามหรือบอกเล่าข้อมูล

	 2.	A	-	Active	listening	การฟังอย่างตั้งใจ

	 -	 ควรฟังด้วยท่าทางที่เป็นมิตร	 มีการสบสายตา	 โน้มตัวไปข้างหน้า 

เล็กน้อย	ซึ่งเป็นภาษากายหรืออวัจนภาษาที่สะท้อนถึงความใส่ใจ

	 -		 ให้ความสนใจตอบสนองต่อสิ่งท่ีผู้รับการปรึกษาบอกเล่าด้วยการ 

พยักหน้ารับรู้	 การสบตา	 หรือการตั้งค�าถามที่สอดคล้องกับเรื่องราวได้เหมาะสม 

ซึ่งจะช่วยให้ผู้รับการปรึกษาได้เล่าเรื่องราว	 ความรู้สึกนึกคิดตลอดจนความเชื่อ 

ของผูร้บัการปรกึษา	และเปิดโอกาสให้ผูรั้บการปรกึษา	ได้ส�ารวจไตร่ตรองเพือ่ความ

เข้าใจตวัเองมากขึน้	รวมถงึเพือ่ให้ได้ข้อมลูแนวทางแก้ไขปัญหาและแผนการปฏบิตัิ

ต่อไป	 โดยทั่วไปแล้วผู้ให้การปรึกษาควรใช้ค�าถามแบบเปิด	 เพ่ือเปิดโอกาสให ้

ผู้รับการปรึกษาได้คิดได้อย่างถี่ถ้วนและตอบตามที่ต้องการอย่างเต็มที่	 นอกจากนี้

ผู้ให้การปรึกษายังต้องสามารถจัดการกับความเงียบในระหว่างให้การปรึกษาได้ 

โดยอาศัยทักษะต่างๆ	เช่น	การสะท้อนความรู้สึกหรือการทวนความ	เป็นต้น

            3.	 T	-	Telling	เป็นกระบวนการบอกเล่าที่จะช่วยเหลือในการมองหา

ที่มาของปัญหา	 กระบวนการบอกเล่านี้จะช่วยน�าไปสู่การค้นพบรากฐานปัญหาที ่
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แท้จริงหรือต้นเหตุซึ่งต้องแก้ไข	 โดยอาจใช้ร่วมกับการต้ังค�าถาม	 ซ่ึงจะช่วยให้

กระบวนการนี้ราบรื่นขึ้น	โดยค�าถามที่ใช้ส่วนมากจะใช้ค�าถามปลายเปิด	เช่น	อะไร	

อย่างไร	พอจะบอกหรือเล่าเหตุการณ์ได้ไหม	เช่น	

 “ลูกอายุ.....	 ตามคู่มือ	 DSPM	 มีแนวทางว่าเค้าจะ.........ได้	 แต่พบว่า 

วันนี้	เค้ายังไม่สามารถเขียนวงกลมได้	คุณแม่คิดว่าน่าจะเกิดจากอะไรได้บ้างคะ”	

	 “ตอนนี้ลูกอายุ....แล้ว	หมอตรวจดูแล้วเค้าแข็งแรงดี	น�้าหนักก็ดี	ท่าทาง

อยากพูดอยากคุยตามคู่มือ	DSPM	เค้าจะ.....ได้	แต่วันนี้	 เราเห็นว่าเค้ายัง....ไม่ได้	

อันนี้คุณพ่อคิดว่า	เราน่าจะมีวิธีการสนับสนุนได้อย่างไรบ้าง”	

	 ทั้งนี้	ควรหลีกเลี่ยงค�าถาม	“ท�าไม”เพราะมักสร้างความรู้สึกถูกคาดคั้น

แก่ผู้ฟัง	นอกจากนี้	ยังควรระมัดระวังค�าถามไม่ให้เกิดความรู้สึกต�าหนิติเตียน	

	 4.	H	-	Helping	ช่วยให้มีการตัดสินใจแก้ปัญหาได้	โดยการให้ก�าลังใจ

และการให้ข้อมูลความรู้ที่ถูกต้อง	 เพื่อให้มองเห็นทางเลือกต่างๆ	 ท่ีมีอยู่และ 

ตัดสินใจได้เหมาะสม							

              

ทักษะการให้ก�าลังใจ  

	 เป็นการแสดงความสนใจ	เข้าใจในสิง่ทีผู่ร้บัการปรกึษาพดูและสนบัสนนุ

ให้คิดและกระท�าต่ออย่างเชื่อมั่น	โดยใช้แนวทางต่อไปนี้

	 1.	 มองหน้า	สบตา	ยิ้ม	ผงกศีรษะ	ตอบรับสั้น

	 2.	 ย�้าหรือทวนซ�้าค�าส�าคัญๆ	ที่ผู้รับการปรึกษา		พูดถึง				 	

	 3.	 ใช้ค�าพดูชืน่ชมหรอืค�าพดูด้านบวกให้ผู้รับการปรึกษาเกดิความมัน่ใจ	

มีความหวังและก�าลังใจที่จะคิดหรือท�าในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมและเป็นจริงได้

	 4.	 หลีกเลี่ยงการสร้างความหวังและการปลอบใจที่ไม่อาจเป็นจริงได ้

หรือใช้การให้ก�าลังใจเพื่อกลบเกลื่อนความรู้สึกท้อแท้ของผู้รับการปรึกษา
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ทักษะการให้ข้อมูล

	 1.	 ข้อมูลที่ให้ควรชัดเจน	ถูกต้อง	ครบถ้วน		ใช้ภาษาง่ายๆ	ในกรณีของ

การให้ข้อมูลเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก	 สามารถให้พ่อแม่หรือผู้ดูแลเด็กอ่าน 

ข้อแนะน�าที่ระบุในคู่มือ	DSPM	และท�าความเข้าใจในขั้นตอนนี้ได้

	 2.	 ผู้ให้การปรกึษาควรตรวจสอบความรูแ้ละความต้องการเกีย่วกบัเรือ่ง

ที่จะให้ข้อมูลจากผู้รับการปรึกษาก่อนให้ข้อมูล	 เพ่ือประหยัดเวลาและเป็นการให้

ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 3.	 หลงัจากให้ข้อมลูแล้วผูใ้ห้การปรกึษาควรตรวจสอบว่าข้อมลูทีใ่ห้นัน้	

ผู้รับการปรึกษาเข้าใจถูกต้องหรือไม่	โดยใช้วิธีให้ผู้รับการปรึกษาทวนซ�้า	

	 หลังจากให้การช่วยเหลือด้านก�าลังใจและข้อมูลแล้ว	 ผู้ให้การปรึกษา 

ควรจะให้โอกาสผู้รับการปรึกษาพิจารณาว่าค�าแนะน�าเป็นท่ีพอใจ	 เหมาะสมและ

สามารถน�าไปปฏิบัติจริง	 ได้หรือไม่	 หรืออาจถามความคิดเห็นหรือความรู้สึกที่มี 

ต่อค�าแนะน�านั้นว่า	มีความคิดเห็นหรือความรู้สึกอย่างไร

	 5.	 E	 -	 Explaining	อธิบายข้อดีของแต่ละแนวทางที่เสนอ	ข้อเสียที่มี 

เพื่อให้เจ้าของปัญหาตัดสินใจเลือกวิธีการและแนวทางในการแก้ปัญหาด้วยตัวเอง 

หลงัจากนัน้จะสรุปความเพือ่ผูร้บัการปรกึษาได้เข้าใจปัญหาของตนเองได้เด่นชัดขึน้	

รวมทั้งสรุปแนวทางการแก้ไขที่ผู้รับการปรึกษาได้เลือกแล้ว

	 6.	 R	 -	 Refer	 บางครั้งในการแจ้งผลพัฒนาการ	 ยังอาจต้องอาศัย 

การตรวจร่างกายหรือการตรวจวินิจฉัยอื่นๆ	 เพิ่มเติมจากผู้มีความรู้ความช�านาญ 

โดยเฉพาะ	 ผู้ให้การปรึกษาสามารถส่งต่อผู้มารับการปรึกษาให้กับผู้อื่นท่ีมีความรู้

ความช�านาญในด้านนั้น	 เพื่อให้ผู้รับการปรึกษาได้รับประโยชน์อย่างเต็มท่ี	 ก็ควร

อาศยัหลกัการต่างๆ	เบือ้งต้นส่งเสริมสนบัสนนุให้เกดิความเข้าใจทีด่เีพือ่การดแูลเดก็

ได้อย่างเหมาะสมถูกต้องที่สุดต่อไป
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ส่วนที่ 2 สถานการณ์กรณีสมมุติ การแจ้งผลการประเมินพัฒนาการ

	 ในการแจ้งผลการประเมนิพฒันาการเด็กแก่พ่อแม่	ผูป้กครองนัน้	บคุลากร

หน่วยบริการสุขภาพ	 สามารถค�านึงถึงสามประเด็นส�าคัญเป็นแนวทางตามล�าดับ	

ดังนี้

	 1.	 ชื่นชม	:	แสดงความชื่นชมในเรื่อง

	 -	 พ่อแม่	 ผู้ปกครองที่พาเด็กมารับการคัดกรองพัฒนาการและ/หรือ 

มีการดูแลส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

	 -	 ชืน่ชมในศกัยภาพ	ความพยายามของพ่อแม่	ผูป้กครองในการส่งเสรมิ

เด็กต่อเนื่อง

	 -	 ชื่นชมในศักยภาพของเด็กในพัฒนาการส่วนที่ท�าได้ดี	 มีพัฒนาการ

สมวัย/หรือเป็นไปตามวัย	

	 2.	 แจ้งข้อมูล	:	แจ้งสิ่งที่ต้องพึงตระหนักคือ	

	 -	 พัฒนาการของเด็กในส่วนที่ต้องกระตุ้นส่งเสริมเพ่ิมเติม	 โดยระบุ 

ให้ชัดเจน	เข้าใจง่าย	และสามารถอาศัยข้อมูลอ้างอิงจากคู่มือ	DSPM	ได้อย่างเป็น 

รูปธรรม

	 -		 พัฒนาการของเดก็มคีวามต่อเน่ืองในทกุด้าน	ดงันัน้	พ่อแม่	ผูป้กครอง	

สามารถช่วยส่งเสรมิพฒันาการลกู	โดยการใช้คูม่อื	DSPM	ในช่องการฝึกทกัษะช่วง

อายุที่เกี่ยวข้อง	การแจ้งข้อมูลนี้	สามารถใช้การชี้ชวนให้พ่อแม่	ผู้ปกครองเด็กอ่าน

เอกสารและท�าความเข้าใจต่อหน้าบคุลากรทีท่�าหน้าทีป่ระเมนิ	และซกัถามท�าความ

เข้าใจให้ชัดเจนหรือทดลองฝึกให้ดู	 	 				

	 3.	 เน้นย�้ำ	 :	 สิ่งส�าคัญคืออย่าลืมมาพบเจ้าหน้าที่ในนัดครั้งต่อไป 

เพื่อติดตามประเมินผลพัฒนาการของลูก
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1. กรณีเด็กมีพัฒนาการสมวัย

  

เจ้ำหน้ำที่	:	 1.	 ชืน่ชม	:	บอกข่าวดี	ลกูของท่านมีพฒันาการสมวัย	/หรือเป็นไปตามวยั	

  2.	 แจ้งข้อมลู	:	สิง่ท่ีท่านต้องพงึตระหนกัคอื	พฒันาการของเดก็มคีวาม

ต่อเนื่องในทุกด้าน	 ดังนั้น	 พ่อแม่	 ผู้ปกครอง	 สามารถช่วยส่งเสริมพัฒนาการลูก 

โดยการใช้คูม่อื	DSPM	ในช่องการฝึกทกัษะช่วงอายถุดัไปของลกู	โดยใช้เป็นกจิกรรม

การเล่น	การอ่าน	การช่วยเหลอืตนเอง	เป็นต้น

  3.	 เน้นย�้ำ	 :	 สิ่งส�าคัญคืออย่าลืมมาพบเจ้าหน้าท่ีในนัดคร้ังต่อไป 

เพือ่ตดิตามประเมนิผลพฒันาการของลกู

2. กรณีเด็กมีพัฒนาการสงสัยล่าช้า/ล่าช้า ใช้การสื่อสารคล้ายกัน

	 2.1	 กรณีผลพัฒนาการปกติ

	 2.2		 กรณีผลพัฒนาการสงสัยล่าช้า

	 2.3		 กรณีต้องมีการส่งต่อเนื่องจากผลพัฒนาการยังคงล่าช้าหลังการ 

กระตุ้นพัฒนาการด้วยคู่มือ	DSPM	แล้วหนึ่งเดือน

	 2.4		 กรณีพบความผิดปกติของร่างกายและพัฒนาการ

เจ้ำหน้ำที่	:	 1.	 ชื่นชม	 :	 พ่อแม่	 ผู ้ปกครองท่ีพาน้องเข้ามารับการคัดกรอง

พัฒนาการ

  2.	 แจ้งผล	 :	 ผลจากการคัดกรองพัฒนาการพบว่าน้องยังมีบางข้อ 

ที่ท�าไม่ได้นะค่ะ	 การแจ้งผลควรแจ้งในข้อที่เด็กสามารถท�าได้สมวัย/เกินวัยก่อน 

และช่ืนชมผู้ปกครองท่ีเขาสอนลูกเขาดีในส่วนที่เด็กท�าได้โดดเด่นแล้วค่อยแจ้ง 

ในข้อที่เด็กท�าไม่ได้อาจเกิดจากเด็กขาดโอกาสในการฝึกในข้อนั้นๆ	

  3.	 สังเกตพฤติกรรม	 :	 สอบถามความรู้สึกแสดงความรู้สึกเข้าใจแก่

พ่อแม่	ผู้ปกครอง

  4.	 ให้ข้อมูลกำรช่วยเหลือ/ให้ก�ำลังใจ	 เสริมพลังผู้ปกครองในการ

ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก	 (เน้นว่าผู้ปกครองเป็นคนส�าคัญที่สุดที่จะท�าให้เด็กเก่งและ
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เจ้าหน้าที่จะคอยช่วยเหลือเสมอหากมีข้อสงสัยอย่างไรยินดีให้ค�าปรึกษาตลอด) 

ให้ข้อเสนอแนะ:	 พ่อแม่	 ผู้ปกครองไม่ต้องกังวลมากจนเกินไปนะคะ	 สำมำรถ 

ส่งเสริมและฝึกกระตุ้นลูก	 โดยกำรใช้คู่มือ	DSPM	ในช่องกำรฝึกทักษะข้อที่ลูก

ท�ำไม่ได้เป็นระยะเวลำ	30	วัน	(หำกท�ำได้ภำยใน	2	อำทิตย์ก็น�ำมำพบเจ้ำหน้ำที่

ก่อนได้เลย)	

	 	 -	 สอนวิธีการการส่งเสริมพัฒนาการในข้อที่เด็กยังไม่ได้เพื่อให้ 

ผู้ปกครองไปฝึกต่อที่บ้านได้ด้วยตนเองโดยอย่าลืมถามด้วยว่าที่บ้านเขามีอุปกรณ์

การฝึกหรือไม่	 ถ้าไม่มีจะสอนวิธีการประยุกต์ใช้อุปกรณ์ที่เขามีอยู่อย่างไรและ 

อย่าลมืการให้ผูป้กครองสาธติย้อนกลบัด้วยเพือ่จะได้แน่ใจว่าเขาเข้าใจและสามารถ

กลับไปส่งเสริมพัฒนาการลูกได้จริงๆ

	 	 5.	 เน้นย�้ำ	:	สิง่ส�าคญัคอือย่าลมืมาพบเจ้าหน้าทีใ่นนดัครัง้ต่อไปนะคะ	

เพื่อติดตามประเมินผลพัฒนาการของลูก
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*************************************************************************

*น้องจูน	อำยุ	9	เดือน	มำรับกำรคัดกรองพัฒนำกำรที่โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ	

ประจ�ำต�ำบล*

หมอ	 :	สวัสดีค่ะ	คุณพ่อคุณแม่น้องจูน	น้องแข็งแรงสบายดีไหมคะ

พ่อ-แม่	 :	สบายดีค่ะ	กินเก่งมาก	อ้อแอ้ส่งเสียงจะคุยด้วยตลอดค่ะ

หมอ	 :	 ดูสิ	 ยิ้มให้หมอด้วย	 น่ารักจริงๆ	 พ่อแม่ชื่นใจเลยนะคะ	 ดีมากเลยค่ะ 

ทีพ่่อกบัแม่พาลกูมาวนันี	้ลกูโชคดมีากเพราะพ่อแม่	ให้ความส�าคญัและพาลูกมาพบ

หมอ	(ชื่นชม)	พ่อกับแม่ได้ใช้หนังสือประเมินพัฒนาการ	DSPM	เล่มนี้บ้างไหมคะ		

พ่อ-แม่	 :	ไม่รู้จักค่ะ	/มันคืออะไรคะ

หมอ	 :	 หนังสือเล่มนี้มีประโยชน์มากค่ะ	 หมอจะอธิบายการใช้คู่มือ	 DSPM	

ประเมินพัฒนาการน้องจูนไปพร้อมกันเลยนะคะ

หมอ	 :	(ท�าการประเมินพัฒนาการเด็กช่วงอายุ	9	เดือน	หน้า	22-25	/	สรุปผล

การประเมินพัฒนาการ)

หมอ	 :	 ยินดีด้วยนะคะ	น้องจูนมีพัฒนาการเป็นไปตามวัยของน้องในช่วงอายุ	

9	เดือน	(แจ้งข้อมูล)

แม่	 :	ดีใจจังเลยค่ะ	ขอถามคุณหมอหน่อยค่ะ	น้องจูนยังก้าวเดินไม่ได้เหมือน

น้องข้างบ้านเลยค่ะ	ทั้งๆ	ที่อายุเท่ากัน

หมอ	 :	 คุณแม่คงกังวล	 แสดงว่าคุณแม่ให้ความสนใจและใส่ใจน้องจูนมาก 

นะคะ	คุณแม่ดูคู่มือ	DSPM	นะคะ	ที่ช่วงอายุ	 9	 เดือน	น้องจูนสามารถยืนอยู่ได้ 

โดยใช้มือเกาะ	ซึ่งตรงตามที่ระบุว่าช่วงอายุนี้เด็กควรท�าได้	ก็แปลว่าน้องเก่งสมกับ

วัยของเค้าแล้วค่ะ	แต่เป็นไปได้ว่า	เด็กบางคนจะท�าได้มากกว่านี้	อย่างเด็กข้างบ้าน

ที่เริ่มก้าวเดิน	 แต่คุณแม่สามารถยึดตาม	 คู่มือ	 DSPM	 ว่าช่วงวัยของลูกคุณแม่ 

ตัวอย่างสถานการณ์กรณีสมมุติ

สถำนกำรณ์กรณีสมมุติ	1
เด็กอำยุ	9	เดือน	พัฒนำกำรสมวัย
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อยู่ช่วงไหนและควรท�าอะไรได้บ้าง	 โดยไม่ต้องกังวลเพราะการน�าลูกของเราไป

เปรียบเทียบกับเด็กคนอื่นนะคะ	(แจ้งข้อมูล)

แม่	 :	โล่งใจแล้วค่ะ

พ่อ	 :	แล้วเราจะท�าอย่างไรได้บ้างครับหมอ

หมอ	 :	เราอยากให้น้องจูนเก่งมากขึ้นไปเรื่อยๆ	ตามวัยของเค้านะคะ	หนังสือ

คู่มือเล่มน้ีดีมากค่ะ	 หลังจากนี้ให้คุณแม่คุณพ่อใช้คู่มือ	 DSPM	 ในการส่งเสริม

พัฒนาการของลูกในช่วงเดือนต่อๆ	 ไปตามนี้เลยค่ะ	 คุณพ่ออ่านตรงนี้ออกเสียง 

ให้แม่ฟังไปด้วยกันเลยค่ะ..................	 (ให้พ่ออ่าน)	 ................	 มีข้อสงสัยในการ 

ไปฝึกลูกที่บ้านต่อไหมคะ	(แจ้งข้อมูล)

(**แนะน�าการใช้คูม่อื	DSPM	ในส่วนของการเฝ้าระวังโดยเน้นในช่วงการฝึกทกัษะ)

พ่อ-แม่	 :	ง่ายเลยค่ะ	ไม่สงสัยค่ะ	ท�าได้ค่ะ	ขอบคุณคุณหมอที่แนะน�าคู่มือเล่มนี้	

พวกเราจะใช้แน่นอน

หมอ	 :	 ดีมากค่ะ	 ทุกๆ	 นัดฉีดวัคซีน	 หากมีข้อสงสัยคุณพ่อคุณแม่ถามหมอ 

ได้เลยนะคะ	 และหมอจะขอนัดมาเจอกันมาดูพัฒนาการกันใหม่ในตอนที่น้อง 

อาย	ุ18	เดอืน	ครัง้หน้าน้องจูนจะเก่งขึน้อกีค่ะ	ไหนช่วยทวนหน่อยค่ะว่าหมออยาก

ให้ท�าอะไรบ้าง

พ่อ-แม่	 :	 กลับไปฝึกและเล่นกับน้องจูนตามที่คุยตะกี้แล้วตอนน้องจูนครบ 

18	เดือน	พามาพบหมออีก	(เน้นย�้า)

หมอ	 :	ดีมากค่ะ	เจอกันใหม่ตามนัดนะคะ^_^”
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*************************************************************************

หมอ	 :	สวัสดค่ีะคณุแม่	สวัสดค่ีะน้องทพิย์	เป็นอย่างไรบ้างคะเมือ่เช้าฝนตกหนกั	

เดินทางมาล�าบากไหม					

แม่	 :	สวสัดีค่ะคุณหมอ	รถติดหล่ม	เลยมาช้านดิหน่อยค่ะ	น้องน่ังตรงนีไ้ด้ไหมคะ 

หมอ	 :	นั่งได้เลยค่ะ	ดีจังเลยที่แม่พาลูกมาประเมินพัฒนาการในวันนี้	(ชื่นชม)	

คราวที่แล้ว	น้องมาตอนเก้าเดือน	ประเมินได้ดีทุกด้านเลย	แม่ได้ใช้คู่มือ	DSPM	นี้	

สอนน้องต่อไหมคะ

แม่	 :	ใช้บ้างค่ะ	ช่วงแรกๆ	แต่ตอนหลังฝากให้ย่าช่วยดู

หมอ	 :	 หมอจะประเมินพัฒนาการของน้องนะ	 .......แม่คะ	 พบว่าน้องมี

พัฒนาการสมวัยเกือบทุกด้านเลยค่ะแต่มี	 1	 ด้านที่น้องน่าจะท�าได้ดีกว่านี้	 ตอนที่

คุณหมอประเมินน้องคุณแม่สังเกตได้ไหมคะ	 น้องไม่มีการพูดเลียนค�าท่ีเด่นหรือ 

ค�าสุดท้ายของค�าพูด	ซึ่งเป็นพัฒนาการด้านการใช้ภาษา	(ให้ข้อมูล)

แม่	 :	 ใช่ค่ะ	คุณแม่ก็สังเกตน้องเหมือนกัน	 เค้าไม่ค่อยจะพูดด้วยค่ะ	คุณแม่

ต้องท�าอย่างไรต่อ

หมอ	 :	 ดีจังที่คุณแม่ก็สังเกต	 คุณแม่ใช้ตามคู่มือDSPMเล่มนี้ได้เลยค่ะ	 ให้ฝึก

น้องตามนี้	เปิดหน้า	35	ข้อ	56	คือ	ข้อที่น้องยังไม่ผ่านค่ะ	คุณแม่อ่านให้คุณหมอ

ฟังหน่อยสิค่ะ

แม่	 :	(อ่านวิธีฝึกทักษะในคู่มือ	DSPM	อ่านออกเสียงชัดเจน)	(ให้ข้อมูล)

หมอ	 :	คุณแม่มีข้อสงสัยอยากจะถามคุณหมอเพิ่มเติมไหมคะ

แม่	 :	 ที่อ่านเป็นตัวอย่างเร่ืองอาบน�้าแต่งตัว	 แม่สามารถฝึกน้องตอนท�า

กิจกรรมอื่นนอกจากการอาบน�้าแต่งตัวได้ไหมคะ

สถำนกำรณ์กรณีสมมุติ	2
แม่พำเดก็อำย	ุ18	เดอืนมำพบคณุหมอตำมนัดหลงัจำกประเมนิพฒันำกำรด้วย

คู่มือเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย(DSPM)พบพัฒนำกำรสงสัยล่ำช้ำ	

ด้ำนกำรใช้ภำษำ
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หมอ	 :	 ได้ทุกกิจกรรมเลยค่ะ	 ไม่ว่าจะเป็นตอนเก็บของเล่น	 ตอนกินข้าวหรือ

ตอนไหนทีคุ่ณแม่อยูกั่บน้องได้หมดเลยค่ะ	คยุกะน้องบ่อยๆ	พดูออกเสยีงช้าๆ	ชดัๆ	

สบตากับน้อง	ท�าแบบนี้ทุกวัน	วันละสี่ห้าครั้งเป็นอย่างน้อย	(ให้ข้อมูล)	..พอท�าได้

ไหมคะ	มีอะไรกังวลไหมคะ

แม่	 :	ไม่มีค่ะ	ท�าได้ค่ะ	จะตั้งใจท�าบ่อยๆ	เลยค่ะ

หมอ	 :	ส่วนด้านอืน่ๆ	คณุแม่กฝึ็กน้องต่อตามช่วงเดือนถดัไปได้เลย	เพราะน้อง

ท�าตามช่วง	18	เดือนได้หมดแล้ว	(ให้ข้อมูล)	ลองอ่านดูสิคะ	เผื่อมีข้อสงสัยอะไร

แม่	 :	(อ่านแนวทางในคูม่อื	DSPM	และท�าความเข้าใจกบัคณุหมอ)...................	

(ให้ข้อมูล)

หมอ	 :	 เยี่ยมมากค่ะ	 ฝึกบ่อยๆ	 นะคะ	 หมอเช่ือว่าคุณแม่สามารถช่วยให้ 

น้องเก่งขึ้นได้แน่นอนค่ะ	และขอนัดน้องอีกครั้งหลังจากนี้	 1	 เดือนนะคะ	 ในวันที่ 

(ระบุวันนัดอย่างชัดเจน)	 หากน้องสามารถท�าได้ดีขึ้นภายใน	 2	 อาทิตย์กลับมาหา

หมอก่อนหน้า	1	เดือนได้เลยค่ะ	คุณแม่สะดวกมาตามวันนัดนี้ไหมคะ

แม่	 :	สะดวกค่ะ

หมอ	 :	 ไหนคุณแม่ลองเล่าให้หมอฟังหน่อยสิคะว่า	 วันนี้เราคุยเรื่องส�าคัญ 

อะไรบ้าง	

แม่	 :	ต้องกลับไปฝึกตามในเล่มโดยฝึกให้น้องพูดเลียนค�าพูด	และพูดบ่อยๆ	

เวลาอยู่บ้านหรือท�ากิจกรรมต่างๆ	 ที่บ้านค่ะ	 และขอนัดน้องอีกคร้ังหลังจากนี้ 

1	เดอืน	แต่ถ้าน้องสามารถท�าได้ดภีายใน	2	อาทิตย์กลบัมาหาหมอก่อนหน้า	1	เดอืน

ได้ค่ะ	(เน้นย�้า)

หมอ	 :	เยี่ยมมาก	สวัสดีค่ะ	แล้วเจอกันนะคะ
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*************************************************************************

หมอ	 :	สวัสดีค่ะคุณแม่	เป็นอย่างไรบ้างคะ	น้องชะอมเป็นอย่างไรแล้วบ้าง	

แม่	 :	สวสัดค่ีะคณุหมอ	น้องซน	กนิเก่งด้วยค่ะ	คยุจ้อเลย	ชะอมอยูก่บัคณุพ่อ

ก�าลังตามเข้ามาค่ะ	ที่หมอให้ไปฝึกน้องก็ท�าได้แล้วนะคะ

หมอ	 :	ดีใจจัง	เดี๋ยวหมอดูไปพร้อมกับพ่อแม่เลยนะ...........(ท�าการทดสอบ)....

ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ	ที่เราประเมินเมื่อเดือนที่แล้ว	น้องชะอมยังหยิบของใส่

ถ้วยเองไม่ได้	แต่วนันีห้มอประเมนิดแูล้ว	น้องสามารถท�าได้ดมีาก	(ให้ข้อมลู)	แสดงว่า

อยู่บ้านคุณแม่คุณพ่อช่วยกระตุ้นพัฒนาการของน้องได้ดีมากเลย	(ชื่นชม)

แม่	 :	 ขอบคุณค่ะคุณหมอ	 จากเมื่อคราวก่อนท่ีคุณหมอได้ให้ค�าแนะน�าไป	

ดิฉันก็กลับไปฝึกลูกค่ะ	ผลัดกันเล่นของเล่นกับลูกจนน้องคุ้นเคยก่อน		ฝึกให้เขารอ

คอยที่จะหยิบก้อนไม้ใส่ถ้วย	 หลังจากท่ีดิฉันหยิบใส่เสร็จแล้ว	 ก็ให้น้องชะอมหยิบ

ใส่ทีหลังค่ะ	แล้วเก็บของเล่นเข้าที่

หมอ	 :	 ดีจังเลยค่ะ	 (ชื่นชม)	 หลังจากวันนี้คุณแม่ก็ฝึกน้องไปเรื่อยๆ	 นะคะ 

ดูตัวอย่างวิธีการฝึกทักษะน้องต่อจากข้อที่	 78	 คุณแม่ลองอ่านให้หมอฟังสิคะ 

(แม่อ่าน.........)	สงสัยอะไรไหมคะ................	(ตอบข้อสงสัย)……

ต้องฝึกบ่อยๆ	อย่างสม�่าเสมอนะคะ	น้องจะท�าได้ดี	และเก่งขึ้นเรื่อยๆ		(ให้ข้อมูล)

แม่	 :	ได้ค่ะคุณหมอ	ดิฉันจะฝึกน้องบ่อยๆ	ค่ะ	อยากเห็นน้องมีพัฒนาการที่ดี	

ฉลาดๆ	ต้องขอบคุณหมอที่แนะน�าพ่อกับแม่นะคะ	เป็นประโยชน์มากเลยค่ะ

หมอ	 :	 เยี่ยมมากค่ะ	 ฝึกบ่อยๆ	 นะคะ	 หมอเช่ือว่าคุณแม่ท�าได้แน่นอนค่ะ 

ครั้งถัดไป	คือ	ตอนน้องอายุ	3	ขวบครึ่ง	หรือ	42	เดือนนะคะ	ก่อนกลับบ้านวันนี้	

ลองสรุปให้หมอฟังหน่อยว่า	อยากให้พ่อแม่ท�าอะไรบ้าง

สถำนกำรณ์กรณีสมมุติ	3	
คัดกรองพัฒนำกำรเด็กอำยุ	30	เดือนเด็กมีพัฒนำกำรดีขึ้นในกำรติดตำม

คัดกรอง	พัฒนำกำรซ�้ำเนื่องจำกมีพัฒนำกำรสงสัยล่ำช้ำจำกกำรคัดกรอง

ครั้งแรก
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แม่	 :	 แม่ก็ต้องฝึกน้องไปเรื่อยๆ	 ตามตัวอย่างวิธีการฝึกในคู่มือ	 DSPM 

ต้องฝึกบ่อยๆ	อย่างสม�า่เสมอ	แล้วคร้ังถดัไป	มาเจอหมออกีตอนน้องอาย	ุ3	ขวบครึง่	

(เน้นย�้า)

หมอ	 :	ถูกต้องค่ะ	แล้วพบกันใหม่นะคะ

แม่	 :	สวัสดีค่ะ
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*************************************************************************            

หมอ	 :	สวัสดีค่ะ	คุณพ่อคุณแม่และน้องนี

พ่อ-แม่	 :	สวัสดีค่ะ/ครับ	คุณหมอ

หมอ	 :	หมอดีใจที่ได้เจอคุณพ่อคุณแม่และน้องนีอีก	 แสดงว่าคุณพ่อคุณแม ่

ให้ความส�าคัญ	ใส่ใจ	ตดิตามดแูลพฒันาการลกูอย่างดีมากเลย	หมอขอชืน่ชมนะคะ	

(ชื่นชม)

หมอ	 :	เป็นอย่างไรบ้างคะ	หลงัจากท่ีเราพบกันเมือ่เดือนทีแ่ล้ว	พฒันาการน้อง

เป็นอย่างไรบ้าง		อยากให้เล่าให้หมอฟังหน่อยว่าท�าอะไรบ้างและผลเป็นอย่างไร

พ่อ-แม่	 :	แม่กลับไปฝึกค่ะ	ท�าทุกวันตามข้อพัฒนาการในคู่มือ	DSPM	ที่คุณหมอ

แนะน�า แต่น้องนียังท�าไม่ได้เลยค่ะ	แม่รู้สึกกลุ้มใจและเป็นกังวลมาก

หมอ	 :	ใช่ค่ะ	 วันนี้หมอได้ตรวจพัฒนาการน้องซ�้าแล้ว	 พบว่าน้องยังท�าไม่ได้ 

เช่นกันค่ะคุณแม่	 ตามท่ีคุณแม่เห็น	 หมอเห็นควรว่า	 ต้องส่งน้องนีไปกระตุ้น

พัฒนาการและตรวจเพิ่มเติม	ที่โรงพยาบาลล�าปลายมาศนะคะ		(ให้ข้อมูล)

(**คุณพ่อคุณแม่นิ่งเงียบไป........ต่างมองหน้ากัน**)

แม่	 :	แสดงว่าน้องพัฒนาการล่าช้าแล้วใช่ไหมคะ	แล้วน้องจะเป็นอะไรมาก

ไหมคะ	 จ�าได้ว่าลูกคนโตของเราก็เป็นแบบนี้ต่อมาเขาก็สามารถพูดได้เป็นปกติค่ะ	

ตอนนี้ห้าขวบกว่าแล้ว

หมอ	 :	หมอดีใจด้วยค่ะท่ีลูกคนโตของคุณแม่เป็นปกติ	 แต่ส�าหรับน้องน ี

มีพัฒนาการน่าสงสัยว่าจะล่าช้าหลายด้าน	หมอคิดว่าไม่ควรรอแล้ว	 ถ้าน้องได้รับ

การตรวจจากหมอเรว็	 ถ้าเจอปัญหาหรอืโรคอะไร	 จะได้รบีแก้ไขรกัษาและการกระตุน้ 

พัฒนาการเร็วจะท�าให้น้องเก่งตามทันเด็กอายุเท่าๆ	 กับเค้าได้	 แต่ถ้าคุณหมอ 

สถำนกำรณ์กรณีสมมุติ	4	
เด็กอำยุ	42	เดือน	คัดกรองพัฒนำกำรครั้งแรกพบสงสัยล่ำช้ำมำติดตำม 

คัดกรองซ�้ำ	หลังกระตุ้น	30	วัน	ที่โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบลหนองโดน						                          

ยังไม่ผ่ำนต้องส่งต่อไปที่โรงพยำบำลชุมชนล�ำปลำยมำศ
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ผู้เช่ียวชาญได้ตรวจแล้ว	 พบว่าน้องนีไม่มีปัญหาอะไร	 เราจะได้สบายใจและมั่นใจ 

ในการกระตุ้นพัฒนาการเค้าต่อที่หนองโดนได้	(ให้ข้อมูล)

พ่อ	 :	แต่ตอนนี้เรายังไม่พร้อม

หมอ	 :	ค่ะ	คณุพ่อมคีวามกงัวลเรือ่งอะไรคะ	เล่าให้หมอฟัง	ปรกึษาหมอได้เลยค่ะ

พ่อ	 :	ผมกังวลเรื่องขั้นตอนการตรวจและค่าใช้จ่ายครับ

หมอ	 :	ค่ะ.....เรื่องค่าใช้จ่ายนั้น	หมอจะท�าหนังสือส่งตัวให้นะคะ	น้องไปตรวจ

ตามสิทธิ		ได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม	(ให้ข้อมูล)

พ่อ-แม่	 :	ครบั/ค่ะ	เพือ่ลกูและคุณหมอเห็นสมควรเราจะท�าตามค�าแนะน�าครบั/ค่ะ

หมอ	 :	ยังมีเรื่องอื่นหนักใจอีกไหมคะ

แม่	 :	ห่วงเค้าค่ะ	เค้าจะเป็นอะไรมากไหมคะ

หมอ	 :	หมอก็ห่วงเค้าเหมือนเกิน	 แต่เท่าท่ีตรวจดูตอนน้ี	 นอกจากเร่ือง 

พฒันาการทีเ่ราคุยกนัแล้ว	อย่างอืน่น้องกด็แูขง็แรง	น�า้หนกั	 ความสงู	 เส้นรอบศรีษะดี

หมดเลย	ไม่มีการชัก	ไม่มีอะไรผิดปกติรุนแรง	มีเรื่องพัฒนาการอย่างเดียวที่ยังห่วง	

หมอมองว่าเราโชคดีท่ีพ่อแม่สนใจลูกและเราได้ช่วยกันสังเกตแล้วหาทางแก้ไข 

ให้ลูกตั้งแต่แรกๆ	หรือตั้งแต่ปัญหายังไม่มาก	(ให้ข้อมูล)

พ่อ	 :	ก็ร้อนใจนิดหน่อย	อยากรู้ว่าเค้าเป็นอะไรจะได้แก้ไข

หมอ	 :	 หมอดีใจมากเลยค่ะที่คุณพ่อคุณแม่สนใจลูกใกล้ชิด	 รอสักครู่นะคะ 

หมอจะเขียนหนังสือส่งตัวให้เลยค่ะ	 คุณพ่อคุณแม่ใช้หนังสือส่งตัวนี้พาลูกไปที ่

โรงพยาบาลล�าปลายมาศเลยนะคะ	 (เน้นย�า้)	 ได้ผลยงัไง	 เค้าจะแจ้งกลบัมาบอกหมอ 

แล้วถ้าเค้าจะส่งกลับมาให้หมอ	 ช่วยดูแลต่อยังไง	 ก็ยินดีนะ	 หรือแวะมาส่งข่าว 

กันหน่อยก็ดีค่ะ

พ่อ-แม่	 :	ครับ/ค่ะ
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นางจันทร์เพ็ญ  ปันทะรส หัวหน้ากลุ่มพัฒนาศูนย์เด็กปฐมวัย

นางกิติมา  พัวพัฒนกุล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาอนามัยเด็กปฐมวัย

นางสุรีพร  เกียรติวงศ์ครู พยาบาลวิชาชีพช�านาญการ

นางภัทราพร  ศรีสูงเนิน นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการ

นางสาวพรชเนตต์  บุญคง   นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการ

นางสาวพิชชานันท์  ทองหล่อ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

นางดาหวัน  กลีบสมุทร์ นักวิชาการศึกษา

นางสาวชาณิภา  เจริญรัตน์ นักวิชาการศึกษา

นางพรทิพย์  วรวิชญ์ นักวิชาการศึกษา

นางเบญวรรณ  ทองใหญ่ นักวิชาการศึกษา

ว่าที่ร้อยตรีหญิงรุ่งทิวา  จ�าปาทอง นักวิชาการศึกษา

นางสาวปัทมา  แสงสิทธิ์ นักวิชาการศึกษา

นางรัชนี  พูลสุข ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย ส 2

คณะครูพี่เลี้ยง สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย
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คณะท�ำงำนคณะบรรณำธิกำร



สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแหงชาติ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

โทร. 0-2590-4405  http://nich.anamai.moph.go.th

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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