ความรูเ้ กี่ยวกับการประเมินพัฒนาการ
นางสาวเขมิกา ฉัตรก้องภพ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
การประเมินพัฒนาการเด็กอายุต่ากว่า 3 ปี เป็ นกระบวนการส่าคัญในการพัฒนาเด็กปฐมวัย เนื่องจากเด็กในวัยแรกเกิด3 ปี มีการเจริญเติบโตและเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว การประเมินพัฒนาการเด็ก สามารถประเมินตามคูม่ ือการเฝ้าระวังและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) เป็ นเครือ่ งมือในการประเมิน โดยแบ่งการประเมินพัฒนาการเป็ น 5 ด้าน คือ
1) ด้านการเคลือ่ นไหว Gross motor

(GM)

2) ด้านกล้ามเนือ้ มัดเล็กและสติปัญญา Fine Motor (FM)
3) ด้านการเข้าใจภาษา Receptive Language (RL)
4) ด้านการใช้ ภาษา Expressive Language (ER) และ
5) ด้านการช่วยเหลือตนเองและสังคม Personal and social (PS)
ผูป้ ระเมินจะต้องท่าความเข้าใจและปฏิบตั ิเป็ นแนวทางเดียวกัน โดยการประเมินพัฒนาการเด็กแบ่ง ออกเป็ น 3 ขัน้ ตอน
คือ 1.ขัน้ เตรียมความพร้อม 2.ขัน้ ตอนประเมิน และ3.ขัน้ ตอนสรุป โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1. ขัน้ เตรียมความพร้อม
1.1 การเตรียมตัวผูป้ ระเมินและส่งเสริมพัฒนาการ มีการศึกษาทบทวนความรูเ้ กี่ยวกับพัฒนาการเด็ก ปฐมวัย รวมถึงแนวทาง
การคูม่ ือฯ 4 ขัน้ ตอน การใช้ทกั ษะ วิธีการเฝ้าระวัง วิธีการประเมิน เกณฑ์การตัดสิน และรายละเอียดของอุปกรณ์ การใช้
อุปกรณ์ และเตรียมค่าพูดที่จะใช้ในข้อคาถาม มีการฝึ กก่อนการลง ประเมินจริงเพื่อให้เกิดความคุน้ เคยและความถูกต้องใน
การประเมิน
1.2 การเตรียมอุปกรณ์และสถานที่ในการประเมิน มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ให้ครบถ้วนตามหมวดหมู่ เรียงลาดับการใช้
ก่อนหลัง โดยอุปกรณ์เปิ ดใช้ครัง้ ละ 1 ชุด ใช้เสร็จแล้วเก็บทันที แล้วจึงเปิ ดชุดใหม่เพื่อ สะดวกแก่การใช้งานและเพื่อให้เด็กมี
สมาธิเฉพาะอุปกรณ์ที่ใช้ในการประเมินเท่านัน้ สถานที่ในการประเมิน ควรเป็ นห้องหรือมุมที่เป็ นสัดส่วน ไม่คบั แคบ ปลอดสิง่
อืน่ กระตุน้ หรือเร้าความสนใจของเด็ก และมีความปลอดภัยต่อเด็ก
1.3 การเตรียมเด็ก ขณะทาการประเมินเด็กจะต้องไม่มีความเจ็บป่ วยทางกาย ไม่หิว ไม่งว่ งหรืออิม่ จนเกินไป หรือหงุดหงิด
งอแง และควรพาเด็กเข้าห้องนา้ ขับถ่ายให้เรียบร้อยก่อนการประเมิน

2.ขัน้ ตอนการประเมิน
2.1 คานวณ วันเดือนปี ที่ทา่ การประเมินเป็ นตัวตัง้ วัน เดือน ปี และปี เกิดเด็กเป็ นตัวลบ ถ้าวันตัวตัง้ จานวนน้อยกว่าให้ยมื
ทีเ่ ดือนมา 1 เดือน (30) วัน ถ้าตัวตัง้ เดือนน้อยกว่าตัวลบให้ยมื ที่ 1 ปี ( 12 เดือน)
2.2 เริม่ ประเมินพัฒนาการจากด้านใดก่อนก็ได้ ที่ตรงกับช่วงอายุจริงของเด็ก โดยใส่ เครือ่ งหมาย ในช่อง  ผ่าน
เมื่อเด็กประเมินผ่าน
2.3 ในกรณีที่เด็กประเมินไม่ผา่ น ให้ใส่เครือ่ งหมาย ลงในช่อง ไม่ผา่ น ส่าหรับในช่วงที่มี ข้อ การการประเมิน 2 ข้อ
หรือ 3 ข้อ หากเด็กประเมินไม่ผา่ น ข้อใดข้อหนึง่ ให้ถือว่าไม่ผา่ นในช่วงอายุนนั้
2.4 ในกรณีที่มีการประเมินเพื่อติดตามพัฒนาการในครัง้ ต่อไป ให้เริม่ ต้นประเมินข้อที่ เด็กประเมินไม่ผา่ น ในครัง้ ที่ผา่ น
มา
3.ขัน้ ตอนสรุป เมื่อประเมินพัฒนาการเด็กเสร็จแล้วทุกครัง้ ผูป้ ระเมินจะต้องสรุปข้อมูลการประเมินให้กบั พยาบาล
วิชาชีพ/นักวิชาการ และที่เกี่ยวข้องทราบ
3.1 กรณีประเมินแล้วพบว่าสมวัย ให้แนะน่าพ่อแม่ผปู้ กครองส่งเสริมพัฒนาการตามวัย ตามช่วงวิธีฝึกทักษะ ในช่วงอายุ
ต่อไปตามคูม่ ือการ เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)
3.2 กรณีทเี่ ด็กประเมินแล้วพบว่าไม่สมวัย ผูป้ ระเมินให้คา่ แนะน่าพ่อแม่ผปู้ กครองและฝึ กทักษะเด็กเรือ่ งนัน้ บ่อยๆเป็ น
เวลา 30 วันตามคูม่ ือการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) แล้วนัดให้มาพบผูป้ ระเมินเพื่อประเมินซา้
3.3 หลังจาก 30 วัน ผูป้ ระเมินทาการประเมินเด็กซา้ ด้วยคูม่ ือการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) ใน
ช่องวิธีประเมินโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ของทักษะที่ไม่ผา่ น และทักษะอื่นๆตามช่วงอายุ
- หากเด็กผ่านทักษะที่เคยล่าช้าและทักษะอื่นๆตามช่วงอายุ แสดงว่ามีพฒ
ั นาการสมวัย ให้เฝ้าระวังพัฒนาการตามวัย
ต่อเนื่องตามปกติ
-หากเด็กผ่านทักษะที่เคยล่าช้า แต่พบทักษะอื่นมีพฒ
ั นาการไม่สมวัย ผูป้ ระเมินแนะนาให้พอ่ แม่ ผูป้ กครอง ฝึ กพัฒนาเด็ก
ในเรือ่ งนัน้ บ่อยๆเป็ นเวลา 30 วัน) แล้วนัดให้มาพบผูป้ ระเมิน

-หากเด็กยังไม่ผา่ นทักษะที่เคยล่าช้า ให้สง่ ต่อไปยังหน่วยบริการทุติยภูมิ ที่มแี พทย์ หรือกุมารแพทย์ที่มีคลินิกกระตุน้
พัฒนาการ
ทัง้ นีก้ ารประเมินและกระส่งเสริมพัฒนาการสามารถด้วยตนเอง โดยสแกน QR code บนปกคูม่ ือเฝ้า ระวังและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)
ที่มา : กรมอนามัย.2561. คูม่ ือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Developmental Surveillance and
Promotion Manual (DSPM) : ส่านักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

