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ครอบครัวที่ทำ� หน้ าที่ไม่เหมาะสม
(Family dysfunction)
อรวรรณ เลาห์เรณู

1

ครอบครัวเป็ นสถาบันหลักซึง่ เป็ นศูนย์กลางของสังคม ดังนัน้ ครอบครัวจึงมีอทิ ธิพลต่อพัฒนาการของ
เด็ก ระบบครอบครัวมีความส�ำคัญมากต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจของสมาชิกในครอบครัว1 ปญั หาของเด็ก
ท�ำให้บดิ ามารดาวิตกกังวลใจ และปญั หาของบิดามารดาท�ำให้ความสามารถในการเลีย้ งดูเด็กลดลงไปด้วย
ดังนัน้ การช่วยเหลือปญั หาเด็กจึงจ�ำเป็ นต้องทราบข้อมูลโครงสร้างและความสัมพันธ์ในครอบครัว2, 3 วิธกี าร
เลีย้ งดูลกู การสือ่ สารกันในครอบครัว ความขัดแย้ง และสภาพแวดล้อม ตลอดจนผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ด้วย
ครอบครัวทีป่ ระสบความส�ำเร็จมักมีการสือ่ สารทีด่ ตี ่อกัน ใช้เวลาร่วมกัน มีความเชือ่ หรือพิธที างศาสนาด้วย
กัน และจัดการกับวิกฤตการณ์อย่างเหมาะสม3
ครอบครัวทีม่ กี ารท�ำหน้าทีเ่ สียไปหรือมีการปรับเปลีย่ นโครงสร้างไป ได้แก่ ครอบครัวทีม่ กี ารหย่าร้าง
ครอบครัวทีม่ บี ดิ าหรือมารดาเพียงคนเดียว และครอบครัวทีแ่ ต่งงานใหม่

1. การหย่าร้าง (Divorce)

เริม่ ตัง้ แต่ชวี ติ สมรสทีไ่ ม่มคี วามสุข เกิดความขัดแย้งรุนแรงและลงท้ายด้วยการหย่าร้าง เด็กต้องเผชิญ
กับการทะเลาะเบาะแว้ง ความไม่ลงรอยกัน และความก้าวร้าว ผลทีต่ ามมาท�ำให้สถานภาพทางสังคมและ
การเงินของครอบครัวเปลีย่ นแปลงไป เกิดเป็ นครอบครัวทีม่ บี ดิ าหรือมารดาเพียงคนเดียว หรือครอบครัว
ทีแ่ ต่งงานใหม่ เกิดผลกระทบทางอารมณ์และพฤติกรรมของเด็ก4 แม้การหย่าร้างจะท�ำให้เกิดความเครียด
และเปลีย่ นแปลงการด�ำเนินชีวติ ของครอบครัว แต่ในบางครัง้ เป็ นการยุตคิ วามขัดแย้งและมีโอกาสสร้าง
สัมพันธภาพใหม่ๆ ทีด่ ไี ด้
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ระบาดวิทยา

ในต่างประเทศ ประมาณร้อยละ 50 ของการแต่งงานจบลงด้วยการหย่าร้าง โดยเฉพาะใน 7 ปีแรก5, 6
ร้อยละ 84 ของเด็กมักอยูใ่ นความปกครองของมารดา7 ปจั จุบนั การหย่าร้างพบได้บอ่ ยขึน้ ท�ำให้ไม่ถกู มองว่า
แตกต่างจากครอบครัวอืน่ ๆ มากนัก

การปรับตัวด้านอารมณ์ของเด็กต่อการหย่าร้างของบิดามารดา

ความขัดแย้งในครอบครัวทีม่ มี าก่อนการหย่าร้างมีผลต่อการปรับตัวของเด็ก8 ยิง่ ถ้ามีความรุนแรงเด็ก
จะรูส้ กึ ไม่มนคงและวิ
ั่
ตกกังวลมากขึน้ สิง่ ทีช่ ว่ ยในการปรับตัวได้แก่ สัมพันธภาพทีด่ รี ะหว่างเด็กกับบิดาหรือ
มารดาคนใดคนหนึ่ง ความช่วยเหลือจากพีน่ ้อง และความรูส้ กึ มีคณ
ุ ค่าในตนเองทีด่ ี
เพือ่ ให้เด็กปรับตัวต่อการสูญเสียชีวติ สมรสของบิดามารดาและสถานภาพทางสังคมโดยมีผลกระทบ
ทางจิตใจน้อยทีส่ ดุ ไม่ควรปิดบังหรือรอจนการหย่าร้างเกิดขึน้ แล้ว ควรบอกตรงไปตรงมาอย่างสัน้ ง่ายให้เด็ก
ทราบว่าไม่ใช่ความผิดของเขา ยอมรับอารมณ์เศร้าเสียใจของทุกคนและไม่กล่าวโทษซึง่ กันและกัน6 เด็กทีไ่ ด้
รับการบอกเล่าก่อนทีบ่ ดิ ามารดาจะหย่าร้างกันและได้รบั ความมันใจว่
่ าบิดามารดายังรักเขาและจะเป็นบิดาหรือ
มารดาของเขาตลอดไปนัน้ จะปรับตัวและยอมรับได้ดกี ว่าการไม่ได้รบั การบอกเล่ามาก่อน9 อย่างไรก็ตาม สิง่
ทีค่ วรค�ำนึงถึง ได้แก่
1. ความเข้าใจต่อการหย่าร้างและความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ เพื่อลดความกลัว วิตกกังวล หรือ
จินตนาการทีไ่ ม่เป็ นจริง เด็กอาจแสดงอารมณ์โกรธ เสียใจ รูส้ กึ ผิด โทษผูอ้ ่นื หรือวิตกกังวล เป็ นต้น เด็ก
อาจคิดว่าตนเองเป็ นสาเหตุของการหย่าร้างของบิดามารดา จึงรูส้ กึ เป็ นความรับผิดชอบของตนเองทีจ่ ะท�ำให้
ครอบครัวกลับมาอยูด่ ว้ ยกันเหมือนเดิม6
2. การจัดการกับความโกรธ แม้การหย่าร้างเป็นการตกลงใจของบิดามารดา แต่ไม่ใช่สำ� หรับเด็ก เด็ก
รูส้ กึ ต่อการหย่าร้างของบิดามารดาเหมือนถูกหลอกลวงและเป็ นทีเ่ ปิดเผยต่อผูอ้ น่ื
3. การเผชิญกับความสูญเสีย หลังการหย่าร้าง เด็กจะสูญเสียการติดต่อกับบิดาหรือมารดาคนใดคน
หนึ่งไป อาจมีการเปลีย่ นแปลงอื่นๆ ตามมา เช่น สถานภาพทางการเงิน การย้ายบ้าน ย้ายโรงเรียน หรือ
เปลีย่ นกลุม่ เพือ่ นไป พบว่าเด็กมีผลการเรียนลดลงได้ในปีแรกของการหย่าร้าง เป็ นต้น
ผลกระทบต่อเด็กอาจไม่ได้เป็ นทางลบทัง้ หมด การทีค่ วามขัดแย้งและความตึงเครียดระหว่างผูใ้ หญ่
ยุตลิ งอาจท�ำให้สถานการณ์ดขี น้ึ ผูใ้ หญ่สามารถพูดคุยปรึกษากันได้ถงึ การดูแลเด็ก นอกจากนี้ จากการ
เปลีย่ นแปลงโครงสร้างของครอบครัว ท�ำให้เด็กได้มโี อกาสปรับตัว มีประสบการณ์รบั ผิดชอบบางอย่างเพิม่
ขึน้ และใกล้ชดิ กับบิดาหรือมารดาทีเ่ ป็ นผูด้ แู ลหลักมากขึน้ ก็ได้1

ปัจจัยที่มีผลในการปรับตัวของเด็กต่อการหย่าร้างของบิดามารดา

1. พืน้ ฐานอารมณ์ของเด็ก เด็กทีป่ รับตัวยากอาจได้รบั ความสนใจด้านลบ เด็กทีป่ รับตัวง่าย ระดับสติ
ปญั ญาดี มีความรูส้ กึ มีคณ
ุ ค่าในตนเองดี และมีอารมณ์ขนั มักปรับตัวได้ดตี ่อการหย่าร้าง7
2. ระดับพัฒนาการของเด็ก แต่ละอายุเข้าใจและตอบสนองต่อการหย่าร้างไม่เหมือนกัน เด็กเล็กได้
รับผลกระทบน้อยกว่า วัยรุน่ จากครอบครัวทีห่ ย่าร้างพบปญั หาพฤติกรรมและอารมณ์ได้สงู 7
4
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3. ประวัตกิ ารสูญเสียก่อนหน้านี้ เช่น การเสียชีวติ ของปูย่ า่ ตายาย หรือผูท้ เ่ี ป็ นทีร่ กั การตายของสัตว์
เลีย้ ง เป็ นต้น การหย่าร้างจะไปกระตุน้ ความทรงจ�ำเก่าๆ ของการสูญเสียก่อนหน้านี้
4. เพศ พบว่าเด็กผูช้ ายแสดงอารมณ์โกรธรุนแรง ไม่รว่ มมือ เนื่องจากมักได้รบั ความช่วยเหลือดูแล
ทางอารมณ์น้อยกว่า เด็กผูห้ ญิงมักปรับตัวต่อสถานการณ์ภายหลังการหย่าร้างได้ดกี ว่า
5. ความรุนแรงและระยะเวลาของความขัดแย้งระหว่างบิดามารดาในระหว่างหย่าร้างมีผลต่อการปรับ
ตัวของเด็ก1, 10 เนื่องจากเป็ นความเครียดและเป็ นแบบอย่างของการแสดงความก้าวร้าว ความขัดแย้งต่อกัน
ยังท�ำให้การตอบสนองทางอารมณ์และฝึกระเบียบวินยั เด็กได้ไม่เต็มที่
6. ปญั หาทางเศรษฐกิจหลังการหย่าร้าง ผูห้ ญิงทีเ่ ป็ นแม่บา้ นอาจจ�ำเป็ นต้องท�ำงาน หรือท�ำงานเพิม่
ขึน้ เพือ่ ให้มรี ายได้พอเพียง
7. ความมันคงทางอารมณ์
่
ของบิดาหรือมารดาผูท้ เ่ี ป็ นผูป้ กครองหลักของเด็ก
8. ความช่วยเหลือจากสังคม สัมพันธภาพของเด็กกับญาติคนอืน่ ๆ พีน่ ้อง กลุม่ เพือ่ น การได้พบปะ
สม�่ำเสมอและคงความสัมพันธ์กบั บิดาหรือมารดาผูท้ ไ่ี ม่ได้อยูด่ ว้ ย ช่วยให้เด็กปรับตัวได้ดกี ว่า10

ลักษณะทางคลินิก

เด็กแสดงอาการทางอารมณ์และพฤติกรรมต่อการหย่าร้าง7, 8 ได้แก่ ซึมเศร้า กลัว วิตกกังวล โกรธ
ก้าวร้าว เรียกร้อง หรือมีพฤติกรรมถดถอย เด็กเล็กมีการเปลีย่ นแปลงของการกินการนอน หรือมีอาการทาง
ร่างกาย เช่น ปวดศีรษะ ปวดท้อง หรือมีพฤติกรรมแยกตัวเอง และผลการเรียนลดลง เด็กวัยก่อนเรียนกลัวการ
ถูกทอดทิง้ ท�ำให้กลัวต่อการแยกจากมากขึน้ และอาจเข้าใจว่าการทีบ่ ดิ ามารดาแยกกันเป็ นผลจากพฤติกรรม
ไม่ดขี องตัวเขาเอง4 เด็กวัยเรียนต้องการความรักจากทัง้ บิดาและมารดา เมือ่ จ�ำเป็ นต้องอยูก่ บั คนใดคนหนึ่งก็
เหมือนไม่ซ่อื สัตย์ตอ่ บิดามารดาอีกคนหนึ่งเกิดความขัดแย้งในจิตใจ เด็กอาจเกิดจินตนาการว่าบิดามารดาจะ
กลับมาอยูด่ ว้ ยกันอีก เด็กวัยเรียนตอนปลายมักเข้าข้างบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งและโกรธอีกคนหนึ่ง วัย
นี้มกั พบว่าเด็กมีความวิตกกังวล มีอาการทางร่างกายทีเ่ กิดจากความเครียด เช่น ปวดท้อง ปวดศีรษะ เป็นต้น
หรือมีปญั หาพฤติกรรม เช่น พูดปด ลักขโมย เป็ นต้น ส่วนเด็กวัยรุน่ เข้าใจการหย่าร้างได้ แต่การรับรูท้ าง
อารมณ์ยงั ไม่เป็ นผูใ้ หญ่ อาจแสดงความโกรธหรือเงียบเฉย พบปญั หาพฤติกรรม เช่น ใช้สารเสพติด ละเมิด
กฎได้บอ่ ย เป็ นต้น ปฏิกริ ยิ าของเด็กแต่ละวัยแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ปฏิกิริยาของเด็กต่อการหย่าร้างของบิดามารดาในระยะปี แรก
การตอบสนอง

บทบาทของกุมารแพทย์

วัย ทารกและวัย พฤติกรรมถดถอย อ้อน งอแง
ก่อนเรียน
ปญั หาการนอน การกิน
พฤติกรรมก้าวร้าว
ปญั หาการขับถ่าย
การเกาะติดแจ กลัวถูกทอดทิง้
วัยเรียนตอนต้น เศร้าเสียใจ
หวาดกลัว ฝนั ร้าย
คาดหวังให้ครอบครัวเป็ นเหมือนเดิม
ผลการเรียนลดลง
วั ย เ รี ย น ต อ น ทุกข์ใจ โกรธรุนแรง
ปลาย
ผลการเรียนลดลง
มีปญั หาความสัมพันธ์กบั เพือ่ น
อาการเจ็บปว่ ยทางกาย
วัยรุน่
ซึมเศร้า โกรธ อารมณ์รนุ แรง
ปญั หาการนอน วิตกกังวล

แนะน�ำจัดการกิน การนอนเป็ นเวลาทีแ่ น่นอน
ให้ผใู้ หญ่มเี วลาอยูร่ ว่ มกับเด็กหรือแยกจากกัน
อย่างสม�่ำเสมอ
ให้มโี อกาสพบบิดาหรือมารดาทีไ่ ม่ได้อยูด่ ว้ ย
ช่วยเหลือทางอารมณ์ให้เด็กมีความมันใจ
่
เข้าใจความรูส้ กึ ของเด็ก
ให้โอกาสเด็กได้พดู บอกเล่า
ช่วยให้เด็กมีสมั พันธภาพกับทัง้ บิดาและมารดา
ช่วยเหลือทางอารมณ์ให้เด็กมีความมันใจ
่
ให้ความสนใจและเวลากับเด็ก
ช่วยเหลือการเรียน ความสัมพันธ์กบั กลุม่ เพือ่ น
ช่วยเหลือให้เด็กปรับตัวผ่านพ้นปญั หาการหย่า
ร้างของบิดามารดา
ให้โอกาสเด็กได้พดู คุยถึงปญั หาหรือซักถาม
ไม่ให้เด็กต้องรับผิดชอบปญั หาของผูใ้ หญ่เรื่อง
การเงินและกฎหมาย

ดัดแปลงจาก: Kaplan-Sanoff M,5 Cohen GJ11 และ Kleinsorge C12

การวินิจฉัย

ในกรณีทเ่ี ด็กมีอาการทางอารมณ์หรือพฤติกรรมและได้ประวัตกิ ารหย่าร้างของบิดามารดาหรือมีความ
ั
ขัดแย้งรุนแรงก่อนเกิดอาการ สามารถให้การวินจิ ฉัยได้ไม่ยาก แต่บางครัง้ เด็กมาด้วยปญหาผลการเรี
ยนลดลง
ปญั หาพฤติกรรม หรือการเจ็บปว่ ยทีไ่ ม่พบสาเหตุทางร่างกาย การซักประวัตคิ รอบครัวและการตรวจร่างกาย
จะช่วยให้วนิ ิจฉัยและให้การช่วยเหลือโดยให้คำ� แนะน�ำล่วงหน้าได้อย่างเหมาะสม

การดูแลรักษา12

1. ช่วยเหลือครอบครัวในการวางแผนดูแลเด็กเป็ นเรือ่ งหลัก ด้วยการช่วยให้ครอบครัวทราบถึงวิธี
การทีจ่ ะบอกให้เด็กทราบหรือตอบค�ำถามของเด็ก11 ควรให้ความมันใจต่
่ อเด็กว่าปญั หาการหย่าร้างเป็ นเรือ่ ง
ของผูใ้ หญ่ ควรให้ความมันใจว่
่ าสิง่ ใดบ้างยังคงเดิมและสิง่ ใดบ้างทีจ่ ะเปลีย่ นไป
2. แนะน�ำบิดามารดาในการบอกเด็กและผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง เช่น ด้านการเรียนและสุขภาพ ว่าผูป้ กครอง
คนใดทีจ่ ะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ ควรจัดการสภาพแวดล้อมของเด็กอย่างเป็ นระบบเพือ่ ให้เด็กรูส้ กึ มันคง
่ ช่วยให้
เด็กมีทกั ษะการเผชิญปญั หาและคงความสัมพันธ์กบั ญาติพน่ี ้องและกลุม่ เพือ่ น
6
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3. ตอบค�ำถามทีเ่ ด็กต้องการทราบ ทีส่ ำ� คัญคือพูดความจริงกับเด็กแม้อาจไม่บอกรายละเอียดทัง้ หมด
และไม่บอกในครัง้ เดียว แต่ควรมีการบอกเล่ากันมาเป็ นระยะ รวมถึงตอบค�ำถามเรือ่ งจินตนาการของเด็กที่
อยากให้บดิ ามารดากลับมาอยูด่ ว้ ยกันตามความเป็ นจริง
4. ช่วยลดความขัดแย้งทีเ่ กิดกับเด็ก การทีเ่ ด็กเห็นบิดามารดาทะเลาะกันท�ำให้รสู้ กึ ผิด คิดว่าตนเอง
อาจเป็ นสาเหตุ ควรให้บดิ ามารดารับค�ำปรึกษาไม่ให้เด็กรูเ้ ห็นการแสดงความโกรธต่อกัน
5. ตอบค�ำถามบิดามารดาทีเ่ กีย่ วข้องกับเด็กเรือ่ งการทนอยูด่ ว้ ยกันเพือ่ เด็ก การทีอ่ ยูร่ ว่ มกันโดยมี
ความห่างเหินทางอารมณ์ต่อกันจะสร้างความตึงเครียดและขาดความอบอุน่ และแพทย์ควรคงความสัมพันธ์
กับทัง้ บิดาและมารดามากกว่าเข้าข้างคนใดคนหนึ่ง
6. ส่งปรึกษาจิตแพทย์ในรายทีม่ ปี ญั หาซับซ้อนเพือ่ การดูแลทีเ่ หมาะสม เช่น การท�ำครอบครัวบ�ำบัด
การท�ำจิตบ�ำบัดส่วนบุคคล หรือการท�ำกลุม่ บ�ำบัด เป็ นต้น

การพยากรณ์โรค

ความขัดแย้งระหว่างบิดามารดา สุขภาพจิต และความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดากับบุตรเป็ นปจั จัย
ทีส่ ำ� คัญในการพยากรณ์ถงึ การปรับตัวของเด็ก ปฏิกริ ยิ าของเด็กในระยะแรกไม่ได้บง่ บอกถึงผลในระยะยาว
ส่วนใหญ่ปญั หาต่างๆ มักดีขน้ึ ภายใน 2-3 ปี9, 12 อย่างไรก็ตาม การพยากรณ์โรคขึน้ กับความสามารถในการ
แก้ปญั หาของบิดามารดา ความใกล้ชดิ ทางอารมณ์ระหว่างเด็กกับบิดาหรือมารดาทีอ่ ยูด่ ว้ ยกัน คุณภาพในการ
ดูแลเด็ก การทีเ่ ด็กไม่รสู้ กึ ไม่ดกี บั บิดาหรือมารดาทีไ่ ม่ได้อยูด่ ว้ ย การทีเ่ ด็กไม่รสู้ กึ โกรธหรือซึมเศร้า การได้รบั
ความช่วยเหลือจากสมาชิกคนอืน่ ๆ และการได้รบั ตามความต้องการทีเ่ หมาะสมกับอายุ9 จากการศึกษาของ
Ahrons CR13 พบว่าหลังการหย่าร้าง 20 ปี ประมาณครึง่ หนึ่งของเด็กทีโ่ ตเป็ นผูใ้ หญ่บอกว่าบิดาและมารดา
ของตนภายหลังการหย่าร้างมีความร่วมมือและเข้ากันได้ดี

2. ครอบครัวที่มีบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว (Single parents)

ผลจากการหย่าร้างหรือการสูญเสียบิดาหรือมารดาไปท�ำให้เป็ นครอบครัวทีม่ บี ดิ าหรือมารดาเพียงคน
ั บนั พบได้มากขึน้ ครอบครัวทีม่ บี ดิ าหรือมารดาเพียงคนเดียวไม่มผี ทู้ จ่ี ะช่วยแบ่งปนความรั
ั
เดียว ในสังคมปจจุ
บ
ผิดชอบในการเลีย้ งดูบตุ รและการฝึกระเบียบวินยั อย่างสม�่ำเสมอ รวมถึงปญั หาการเงิน ท�ำให้บดิ าหรือมารดา
รูส้ กึ เหนื่อยล้า อีกทัง้ ขาดการจัดการด้านอารมณ์ของตนเองต่อการสูญเสียสถานภาพเดิมไป และมีความยาก
ล�ำบากในการจัดแบ่งเวลาในการปฏิสมั พันธ์ทางสังคม3

ระบาดวิทยา

ในต่างประเทศพบว่าเด็กอาศัยอยูก่ บั บิดาหรือมารดาเพียงคนเดียวมากขึน้ เกือบร้อยละ 50 ของเด็ก
ทีม่ เี วลาช่วงหนึ่งอยูก่ บั บิดาหรือมารดาคนเดียว14 ร้อยละ 86 เป็ นครอบครัวทีม่ มี ารดาเพียงคนเดียว โดยเป็ น
ผลจากการหย่าร้างร้อยละ 37 ไม่ได้สมรสร้อยละ 36 แยกกันอยูร่ อ้ ยละ 23 และเสียชีวติ ร้อยละ 4
7
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สิ่งที่ควรพิจารณาส�ำหรับครอบครัวที่มีบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว

1. ความจ�ำกัดทางการเงิน เวลา ก�ำลังกาย และอารมณ์ เนื่องจากต้องรับผิดชอบครอบครัวทัง้ รายจ่าย
ต้องใช้เวลาท�ำงานเพิม่ ขึน้ ยังต้องใช้เวลาในการดูแลเด็กตอบสนองด้านอารมณ์เพียงล�ำพัง
2. ความช่วยเหลือทางสังคม จากญาติพน่ี ้อง เพือ่ นๆ ของบิดาหรือมารดาและตัวเด็ก
3. การเผชิญสถานการณ์ของความสูญเสียหรือการเปลีย่ นแปลงส�ำคัญ เนื่องจากครอบครัวลักษณะนี้
มักเป็ นผลจากการหย่าร้าง หรือการสูญเสีย ท�ำให้เกิดความเปลีย่ นแปลงในชีวติ ของเด็ก
4. การเปลีย่ นแปลงระบบครอบครัว โดยมีผใู้ หญ่เพียงคนเดียวเป็ นผูด้ แู ล และผูใ้ หญ่มเี ด็กเท่านัน้ อยู่
เป็ นเพือ่ นในบ้าน

ลักษณะทางคลินิก

เด็กอาจมีปญั หาอารมณ์และพฤติกรรมได้ เนื่องจากครอบครัวทีม่ บี ดิ าหรือมารดาเพียงคนเดียวมักเป็ น
วงจรของการมีภาระในการเลีย้ งดูลกู ความเหนื่อยล้า อารมณ์ซมึ เศร้า และแยกตัวจากสังคม เด็กจะมีอารมณ์
ซึมเศร้าได้ จากภาระด้านอืน่ ๆ และการฝึกระเบียบวินยั ทีท่ ำ� ได้ไม่สม�่ำเสมอ ดังนัน้ ปญั หาพฤติกรรมเล็กน้อย
จะไม่ถกู ค้นพบ จนกระทังเป็
่ นปญั หาใหญ่ขน้ึ และผูใ้ หญ่เองก็รสู้ กึ ผิด ยิง่ ไม่สามารถควบคุมเด็กได้ เมือ่ เปรียบ
เทียบกับครอบครัวลักษณะอืน่ ๆ เด็กทีอ่ ยูก่ บั บิดาหรือมารดาเพียงคนเดียวจะเสีย่ งต่อปญั หาการเรียน ปญั หา
พฤติกรรม ความยากจน ปญั หาจิตเวช และผลกระทบด้านลบได้มาก3

ปัญหาที่พบในทางคลินิก

1. บิดาหรือมารดาเพียงคนเดียวรูส้ กึ ไม่มนใจในการเลี
ั่
ย้ งดูหรือจัดการปญั หาเด็ก อาจต้องการความ
มันใจจากแพทย์
่
หรืออาจใช้วธิ รี นุ แรงในการฝึกระเบียบวินยั จากความรูส้ กึ โกรธในจิตใจตนเอง
2. เด็กมีปญั หาพฤติกรรม เกิดขึน้ ได้เมือ่ เด็กพยายามให้ผใู้ หญ่ให้ตามทีต่ อ้ งการหรือผูใ้ หญ่รสู้ กึ ผิด
หรือเหนื่อยล้า หรือต้องท�ำงานมากขึน้ ท�ำให้ไม่สามารถจัดการปรับพฤติกรรมเด็กอย่างเหมาะสม
3. เด็กเปลีย่ นบทบาทเป็ นผูช้ ว่ ยบิดาหรือมารดาในบ้านซึง่ อาจกระทบต่อพัฒนาการตามวัยของเด็ก
หรือกลายเป็ นเพือ่ นกับบิดาหรือมารดา หรือมีความใกล้ชดิ ผูกพันกันมากเกินไป หรือต้องรับผิดชอบงานบ้าน
มากขึน้ ซึง่ อาจกระทบต่อการท�ำกิจกรรมกับกลุม่ เพือ่ นวัยเดียวกัน
4. บิดาหรือมารดาทีไ่ ม่ได้อยูด่ ว้ ยเป็นเรือ่ งทีอ่ าจเป็นปญั หา เพราะยังมีความขัดแย้งกันระหว่างผูใ้ หญ่
บางครัง้ เด็กอาจขาดการติดต่อกันไปเลยแม้ก่อนหน้านี้มคี วามสนิทสนมกันมากก็ตาม
5. การมีผู้อ่นื คนใหม่เข้ามาในชีวติ ของเด็กและบิดาหรือมารดา ความหมายต่อเด็กขึน้ กับระดับ
พัฒนาการของเด็กและประสบการณ์ทผ่ี า่ นมา อาจท�ำให้เด็กรูส้ กึ ว่าถูกแทนทีห่ รือแทรกแซง
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การดูแลรักษา

1. ให้ความเข้าใจในปญั หานี้ รับรูส้ งิ่ ทีบ่ ดิ าหรือมารดาเป็ นห่วงและตอบสนอง บิดาหรือมารดาทีเ่ ป็ น
บิดามารดาคนเดียวอาจรูส้ กึ โดดเดีย่ วและไม่มนใจในการเลี
ั่
ย้ งดูเด็ก
2. ติดตามดูความจ�ำเป็ นของเด็กให้ได้รบั การตอบสนอง ปจั จัยด้านอารมณ์ และสังคมเป็ นส่วนส�ำคัญ
ทีช่ ว่ ยเด็กในการปรับตัวต่อความเครียด แต่อาจเป็ นโอกาสให้เด็กปรับตัว เช่น จ�ำเป็ นต้องช่วยงานบ้านมาก
ขึน้ และเป็ นแรงจูงใจในการประสบความส�ำเร็จได้
3. การช่วยประคับประคองทางอารมณ์ของบิดาหรือมารดา สนับสนุนให้เห็นคุณค่าของตนเอง แนะน�ำ
ให้จำ� กัดขอบเขตและการเลีย้ งดูเด็กอย่างเหมาะสม สนับสนุ นให้มเี วลาของตนเองในการท�ำกิจกรรมกับกลุม่
เพือ่ น และแนะน�ำเครือข่ายความช่วยเหลือทางสังคม

3. ครอบครัวที่แต่งงานใหม่ (Stepfamilies)

เป็นครอบครัวทีแ่ ตกต่างจากครอบครัวอืน่ ๆ ทัง้ ในด้านการท�ำหน้าทีแ่ ละสัมพันธภาพ โดยเป็นครอบครัว
จากการสมรส ไม่ใช่ทางสายเลือด แม้ครอบครัวลักษณะนี้อาจจะท�ำหน้าทีไ่ ด้ดี แต่จากการทีส่ มาชิกแต่ละคน
เคยเผชิญประสบการณ์การสูญเสียมาก่อน เด็กทีเ่ ผชิญกับการเปลีย่ นแปลงหลายครัง้ ยิง่ มีผลต่อการปรับตัว
ไม่ด15ี จากความโศกเศร้าจากการหย่าร้างของบิดามารดาและยังพบกับการต้องแบ่งปนั บิดามารดาจริงของ
ตนกับผูใ้ หญ่คนใหม่ ครอบครัวทีแ่ ต่งงานใหม่จะท�ำหน้าทีไ่ ด้ดถี า้ มีการปรับตัวดี มีความผูกพันระหว่างบิดา
มารดากับเด็ก มีความสามัคคีกนั และมีการแก้ไขปญั หาอย่างได้ผล

ระบาดวิทยา

ในต่างประเทศพบว่ามีครอบครัวทีแ่ ต่งงานใหม่มจี ำ� นวนมากขึน้ ประมาณครึง่ หนึ่งของครอบครัวทีห่ ย่าร้างมี
การแต่งงานใหม่ภายใน 4-5 ปี1, 4

ผลกระทบต่อเด็ก16

พบว่าเด็กทีอ่ ยูใ่ นครอบครัวทีแ่ ต่งงานใหม่และครอบครัวทีม่ บี ดิ าหรือมารดาเพียงคนเดียวมีแนวโน้มที่
จะพบปญั หาอารมณ์และพฤติกรรมใกล้เคียงกัน1 ผลกระทบทางอารมณ์จติ ใจต่อเด็กเกิดจาก
1. มีการเปลีย่ นแปลงหลายครัง้ ในชีวติ เด็ก ก่อนหน้านี้เกิดการหย่าร้าง เมือ่ ครอบครัวมีการแต่งงาน
ใหม่ มีบดิ าเลีย้ งหรือมารดาเลีย้ ง และอาจมีพน่ี ้องต่างบิดามารดาเพิม่ เข้ามา ถ้ามีการย้ายทีอ่ ยูย่ งิ่ ท�ำให้เกิดการ
เปลีย่ นแปลงอย่างมาก สถานภาพของเด็กก็เปลีย่ นไปเนื่องจากต้องแบ่งปนั เวลา ความเอาใจใส่ และความใกล้
ชิดจากบิดาหรือมารดากับสมาชิกอืน่ ในครอบครัว
2. ความขัดแย้งทางอารมณ์ เนื่องจากการสร้างสัมพันธภาพกับบิดาหรือมารดาใหม่อาจท�ำให้เด็กรูส้ กึ
ว่าเป็ นการไม่ซ่อื สัตย์ตอ่ บิดาหรือมารดาผูท้ ไ่ี ม่ได้อยูก่ บั เด็ก จากการศึกษาพบว่าเด็กเล็กทีอ่ ยูก่ บั มารดามีการ
ยอมรับบิดาเลีย้ งได้ดกี ว่าเด็กโต4
3. ความรูส้ กึ สูญเสียไม่สามารถควบคุมได้ ไม่ว่าต่อการหย่าร้างและการแต่งงานใหม่ของบิดาหรือ
มารดา เป็ นต้นเหตุของความโกรธและอารมณ์ซมึ เศร้าในเด็ก
9
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4. การมีพน่ี ้องต่างบิดามารดาท�ำให้ความเครียดต่อเด็ก อาจเป็นพีน่ ้องกันจากการแต่งงานใหม่ซง่ึ ไม่ใช่
พีน่ ้องทีเ่ ติบโตมาด้วยกันเกิดความรูส้ กึ อิจฉาระหว่างพีน่ ้อง เด็กอาจได้รบั การปฏิบตั เิ ป็ นพิเศษหรือยกเว้นกฎ
เกณฑ์ทบ่ี า้ นบางอย่างแตกต่างกัน

การตอบสนองของเด็กแต่ละวัย

วัยก่อนเรียน การที่บดิ าหรือมารดาแต่งงานใหม่อาจท�ำให้เด็กวัยนี้เกาะติดผูใ้ หญ่อย่างมากและมี
พฤติกรรมถดถอย วัยนี้มจี นิ ตนาการทีไ่ ม่เข้าใจความเป็นจริง เด็กอาจคิดว่าอารมณ์โกรธของตนเองเป็นสาเหตุ
ท�ำให้ครอบครัวแตกแยก และอาจคิดว่าสามารถท�ำให้ครอบครัวมาอยูก่ นั เหมือนเดิมได้
วัยเรียน เด็กวัยนี้มคี วามรูส้ กึ โกรธทีต่ นเองไม่มคี วามสามารถทีจ่ ะหยุดการเปลีย่ นแปลงในชีวติ ของเขา
ได้ แต่จะมีจนิ ตนาการให้ครอบครัวกลับมาพร้อมหน้ากัน โดยคิดว่าถ้าท�ำพฤติกรรมดีบดิ ามารดาจะกลับมาอยู่
ด้วยกัน หรือไม่กค็ ดิ ว่าถ้าท�ำพฤติกรรมไม่ดหี รือเจ็บปว่ ยบิดามารดาก็จะกลับมาอยูด่ ว้ ยกันเพือ่ ช่วยเหลือเขา
เด็กวัยเรียนอาจแสดงความโกรธทางการกระท�ำตรงๆ เช่น อาจร้องไห้อาละวาด ทะเลาะกับพีน่ ้องหรือเพือ่ น
แสดงพฤติกรรมเสีย่ งอันตราย มีอาการเจ็บปว่ ยทางร่างกาย และผลการเรียนแย่ลง เป็ นต้น หรือดูเป็ นเด็กดี
ปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ ไม่มปี ญั หา แต่เก็บกดอารมณ์ไว้ในใจ
วัยรุ่น อาจเป็ นปญั หายุ่งยากในการทีค่ รอบครัวแต่งงานใหม่ เพราะวัยนี้เป็ นวัยทีพ่ ฒ
ั นาความเป็ น
เอกลักษณ์และความเป็ นตัวของตัวเอง การสร้างสัมพันธภาพใหม่โดยมีบดิ าหรือมารดาใหม่ มีพน่ี ้องต่างบิดา
หรือมารดาท�ำให้เกิดความเครียดได้มาก การทีเ่ ด็กวัยรุน่ อยูก่ บั บิดาหรือมารดาคนเดียวมาก่อนมีสว่ นคิด ตัดสิน
ใจแบบผูใ้ หญ่ดว้ ยกัน แต่พอบิดาหรือมารดาแต่งงานใหม่ทำ� ให้ลดความส�ำคัญลงกลับเป็ นสถานภาพเด็กอีก
ครัง้ ท�ำให้เด็กอาจแยกไปอยูล่ ำ� พังหรือไปอยูก่ บั บิดาหรือมารดาทีไ่ ม่ได้อยูด่ ว้ ยแทน
จากการศึกษาของ Ahrons CR13 พบว่าเด็กทีโ่ ตขึน้ เป็ นผูใ้ หญ่ซง่ึ บิดามารดาหย่าร้างเมือ่ 20 ปีก่อน
ส่วนใหญ่ครอบครัวมีการแต่งงานใหม่ และส่วนใหญ่มคี วามสัมพันธ์ทด่ี กี บั บิดาเลีย้ งหรือมารดาเลีย้ ง โดยที่
ระยะแรกอาจไม่ดี แต่ดขี น้ึ ได้เมือ่ เวลาผ่านไป

การดูแลรักษา

1. ส�ำหรับเด็ก โดยทัวไป
่ การยอมรับความรูส้ กึ ของเด็กและความเข้าใจตามวัย ให้ความมันใจว่
่ าเด็ก
ไม่จำ� เป็ นต้องรับผิดชอบต่อชีวติ แต่งงานของบิดามารดา ช่วยให้เด็กแสดงความรูส้ กึ ด้วยการพูดเล่ามากกว่า
การแสดงพฤติกรรมด้านลบ ช่วยให้เด็กสือ่ สารกับบิดามารดาและพีน่ ้อง
2. เด็กวัยรุน่ ต้องค�ำนึงความเป็ นส่วนตัวของเด็กวัยรุน่ และบิดามารดาใหม่ รวมถึงพีน่ ้องใหม่ ต้องส่ง
เสริมความเป็นอิสระเป็นตัวของตัวเองพร้อมๆ ไปกับการสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลใหม่ในครอบครัว โดยบิดา
หรือมารดาใหม่ไม่จำ� เป็ นต้องมีบทบาทเป็ นบิดาหรือมารดา แต่อาจเป็ นความสัมพันธ์แบบเพือ่ นทีเ่ ป็ นผูใ้ หญ่
กว่าหรือเป็ นผูใ้ หญ่ทไ่ี ว้วางใจได้
3. ความคิดของผูใ้ หญ่อาจมีความคาดหวังทีไ่ ม่เป็ นจริงต่อการแต่งงานครัง้ ใหม่ อาจเกิดความขัดแย้ง
ระหว่างบทบาทต่อเด็กและต่อคูช่ วี ติ คนใหม่ บางครัง้ พยายามเอาใจเด็กเพือ่ ชดเชยต่อเด็ก แต่การเข้าข้างเด็ก
ก็สร้างความอึดอัดใจต่อสามีหรือภรรยาใหม่ การปฏิบตั ติ ่อเด็กตามวัย เช่น เลีย้ งดูแบบบิดามารดาในเด็กเล็ก
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เลีย้ งแบบเป็ นเพือ่ นส�ำหรับเด็กโต และเป็ นผูใ้ หญ่ทเ่ี ป็ นทีป่ รึกษาได้ในเด็กวัยรุน่ อาจเป็ นบทบาททีเ่ หมาะสม
ของครอบครัวทีแ่ ต่งงานใหม่ได้
4. หลีกเลีย่ งความขัดแย้งระหว่างผูใ้ หญ่ เช่น การกล่าวถึงเรือ่ งไม่ดขี องบิดาหรือมารดาผูท้ ไ่ี ม่ได้อยู่
ด้วยกับเด็ก เป็ นต้น เนื่องจากเป็ นการท�ำร้ายความรูส้ กึ ของเด็ก ยอมให้เด็กคงสัมพันธภาพทีด่ ขี องตัวเขากับ
ผูใ้ หญ่ทกุ คนไว้ได้ โดยไม่ตอ้ งเลือกเข้าข้างผูใ้ หญ่คนไหน เด็กควรได้ตดิ ต่อทัง้ บิดาและมารดาอย่างสม�่ำเสมอ
และมีการตกลงร่วมกันในการฝึกระเบียบวินยั และการปฏิบตั ติ อ่ เด็กไปในทางเดียวกันเพือ่ เด็กจะไม่สบั สนและ
ปรับตัวได้ดตี ่อการเปลีย่ นแปลงในชีวติ ของเขาต่อไป

บทสรุป

ั บนั ลักษณะโครงสร้างครอบครัวเปลีย่ นแปลงไป จากครอบครัวพืน้ ฐานทีป่ ระกอบด้วยบิดา
ในสังคมปจจุ
มารดา และบุตร อาจกลายเป็ นครอบครัวทีห่ ย่าร้าง ครอบครัวทีม่ บี ดิ าหรือมารดาเพียงคนเดียว และครอบครัว
ทีแ่ ต่งงานใหม่ ความเข้าใจสภาพดังกล่าวและวิธกี ารปฏิบตั ติ อ่ เด็กและครอบครัวจะท�ำให้กุมารแพทย์สามารถ
ให้คำ� แนะน�ำและช่วยเหลือครอบครัวให้ทำ� หน้าทีไ่ ด้ดขี น้ึ ให้ความรักความอบอุน่ ส่งเสริมพัฒนาการและการ
เรียนรู้ โดยเกิดผลกระทบต่อเด็กในด้านชีวติ ความเป็ นอยู่ ตลอดจนปญั หาอารมณ์จติ ใจให้น้อยทีส่ ดุ เพือ่ ให้
เด็กเติบโตเป็ นพลเมืองทีม่ คี ณ
ุ ภาพในอนาคต
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การเจริญเติบโตในเด็กเกิดขึน้ อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาตัง้ แต่อยูใ่ นครรภ์มารดาจนถึงวัยรุน่ โดยมีอตั รา
การเจริญเติบโตมากทีส่ ดุ ในช่วงสามเดือนสุดท้ายในครรภ์ และวัยทารก1-3 อัตราการเจริญเติบโตจะลดลงใน
ช่วงวัยเรียน และจะกลับเพิม่ อย่างรวดเร็วในช่วงวัยรุน่
การเจริญเติบโตในเด็กขึน้ กับพันธุกรรม เชือ้ ชาติ ฮอร์โมน ภาวะโภชนาการทีเ่ หมาะสมตามวัย สุขภาพ
ภายและใจ และสภาพแวดล้อมการเลีย้ งดู
การติดตามประเมินการเจริญเติบโตเป็นพืน้ ฐานของการดูแลสุขภาพเด็ก กุมารแพทย์ควรมีความรูเ้ กีย่ ว
กับการเจริญเติบโตของเด็กปกติในช่วงอายุต่างๆ เป็ นอย่างดี และควรน� ำกราฟมาตรฐานทีแ่ สดงการเจริญ
เติบโตของเด็กมาใช้อย่างสม�่ำเสมอเพือ่ จะได้ทราบว่าเด็กมีการเจริญเติบโตปกติหรือไม่ เพือ่ ให้การดูแลรักษา
ตัง้ แต่เนิ่นๆ
การวัดทีถ่ ูกต้องแม่นย�ำจ�ำเป็ นอย่างมากในการประเมินการเจริญเติบโต เด็กเล็กใช้การวัดความยาว
น�้ำหนัก และเส้นรอบศีรษะร่วมกับการวัดขนาดของกระหม่อม ขนาดเส้นรอบอกและการขึน้ ของฟนั เด็กโตใช้
การวัดความสูง และน�้ำหนัก ส่วนวัยรุน่ ต้องประเมินการเปลีย่ นแปลงของการเข้าสูว่ ยั รุน่ (sex maturity rating)
ร่วมด้วย
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น�้ำหนัก

สัปดาห์แรกหลังเกิด ทารกปกติอาจมีน้�ำหนักลดลงได้เกือบร้อยละ 10 ของน�้ำหนักแรกเกิด จากการถ่าย
ขีเ้ ทาและปสั สาวะ รวมทัง้ ทารกยังดูดนมได้ไม่เต็มที่ น�้ำหนักจะเพิม่ กลับมาเท่าแรกเกิดช่วงปลายสัปดาห์ท่ี 24
อายุ 3-6 เดือนแรก น�้ำหนักเพิม่ เฉลีย่ วันละ 20-30 กรัม
น�้ำหนักตัวเพิม่ เป็ น 2 เท่าของน�้ำหนักแรกเกิดเมือ่ อายุ 4-5 เดือน
3 เท่าของน�้ำหนักแรกเกิดเมือ่ อายุ 1 ปี
และ 4 เท่าของน�้ำหนักแรกเกิดเมือ่ อายุ 2 ปี
อายุ 2-5 ปี น�้ำหนักเพิม่ ขึน้ ปีละประมาณ 2.3 - 2.5 กก.
อายุ 5 ปี จนถึงก่อนเข้าวัยรุน่ น�้ำหนักขึน้ เฉลีย่ ปีละ 3.5- 4 กก.
สูตรช่วยจ�ำ น�้ำหนัก (กก.)
อายุ 1-6 ปี = 2 x อายุ (ปี) +8
อายุ 7-12 ปี = 7 x อายุ (ปี) -5
					
2
อัตราการเพิม่ ของน�้ำหนักจะเพิม่ มากทีส่ ดุ ในช่วงวัยรุน่ และน�้ำหนักทีเ่ พิม่ ขึน้ ในช่วงวัยรุน่ นี้คดิ เป็ นร้อยละ 50
ของน�้ำหนักทีค่ วรจะเป็ นเมือ่ เป็ นผูใ้ หญ่ เนื่องจากน�้ ำหนักเปลีย่ นแปลงได้งา่ ยจากการอดอาหารหรือการเจ็บ
ปว่ ย จึงบอกการเจริญเติบโตในวัยรุน่ ได้ไม่ดเี ท่ากับความสูง และ sex maturity rating (SMR)
อายุทเ่ี ริม่ มีการเพิม่ ขึน้ ของน�้ำหนักอย่างรวดเร็ว (weight spurt) และอัตราการเพิม่ น�้ำหนักสูงสุด(peak
weight velocity: PWV) จะต่างกันในวัยรุน่ แต่ละคน ในเพศหญิงประมาณ 3-6 เดือนหลังจากทีม่ กี ารเพิม่ ของ
ความสูงอย่างรวดเร็ว (height spurt) คือ ประมาณ SMR3 จะเริม่ มีการเพิม่ ของน�้ำหนักอย่างรวดเร็ว คือ มี
PWV ประมาณ 8กก./ปี (5.5-10.5 กก./ปี) ส่วนในเพศชาย PWV ประมาณ 9 กก./ปี (6-12.5/ปี)

ความยาวหรือความสูง

ค่าความสูงจะบอกถึงการเจริญเติบโตได้ดี เพราะไม่เปลีย่ นแปลงในภาวะขาดอาหารในระยะแรกๆ
รูปแบบของการเจริญเติบโตในเด็กแตกต่างกันในแต่ละช่วงอายุ ดังนี้คอื ความยาวแรกเกิดประมาณ 50 ซม.
อายุ 12 เดือน ควรยาว 74-76 ซม.,อายุ 2 ปี ควรยาว 84-87 ซม.,อายุ 2-5 ปี ควรสูงขึน้ ประมาณ 6-8 ซม./ปี
, อายุ > 5 ปี จนถึงเริม่ เข้าสูว่ ยั รุน่ ควรสูงขึน้ 6 ซม./ปี ถ้าสูงขึน้ น้อยกว่า 5 ซม./ปี ถือว่าต�่ำกว่าปกติ
สูตรช่วยจ�ำ ความสูง(ซม.) (อายุ 2-12 ปี) = 6 x อายุ (ปี)+77
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ปจั จัยส�ำคัญทีก่ ำ� หนดรูปร่างและอัตราเร็วช้าของการเจริญเติบโตในเด็กคือพันธุกรรม หลังอายุ 2-3 ปี
ความสูงของเด็กจะสัมพันธ์กบั ความสูงของบิดามารดาตามพันธุกรรม และสามารถค�ำนวณความสูงเมือ่ โตเต็ม
ทีข่ องเด็กได้ โดยหาความสูงเฉลีย่ ของบิดามารดา (midparental height, MPH) ได้ดงั นี้คอื 5,6,7
เด็กหญิง MPH = ความสูงบิดา + ความสูงมารดา(ซม.) - 13
			 2
เด็กชาย MPH = ความสูงของบิดา + ความสูงมารดา (ซม.) + 13
			
2
น�ำมา + 8.5 ซม. จะเป็ นช่วงของความสูงทีค่ าดคะเนของเด็กเมือ่ เป็ นผูใ้ หญ่ (predicted adult height)
ทีอ่ ยูใ่ นช่วง + 2 ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (standard deviation: SD)5
ช่วงวัยรุน่ ร่างกายจะมีการเปลีย่ นแปลงอย่างมากและรวดเร็ว ซึง่ จะแตกต่างกันมากในวัยรุน่ แต่ละคน
ทัง้ อายุทเ่ี ริม่ มีการเปลีย่ นแปลง อัตราเร็วช้าและความมากน้อยของการเปลีย่ นแปลง โดยทัวไปเด็
่
กหญิงเข้า
8-10
สูว่ ยั รุน่ เร็วกว่าเด็กชายประมาณ 1-2 ปี และมีอตั ราการเพิม่ ของส่วนสูงน้อยกว่าอัตราการเพิม่ ของส่วนสูง
(height velocity) แตกต่างกันมากในวัยรุน่ แต่ละคน อัตราการเพิม่ สูงสุดของส่วนสูง (peak height velocity,
PHV) เพศหญิงปกติจะประมาณ 8 ซม./ปี (6-10.5 ซม./ปี) และเพศชายปกติประมาณ 9 ซม./ปี (7-12 ซม./ปี)
2
โดยความสูงทีเ่ พิม่ ขึน้ ในช่วงวัยรุน่ นี้คดิ เป็ นร้อยละ 20-25 ของความสูงเต็มทีเ่ มือ่ เป็ นผูใ้ หญ่ ระยะเวลาช่วงที่
มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว (growth spurt) จะมีระยะเวลาประมาณ 2-3 ปี เด็กทีเ่ ข้าสูว่ ยั รุน่ เร็วจะมี PHV
มากกว่า คือ ประมาณ 10 ซม./ปี (8-12.5 ซม./ปี) ส่วนเด็กทีเ่ ข้าสูว่ ยั รุน่ ช้าจะมี PHV น้อยกว่า คือประมาณ
8.5 ซม./ปี (6.5-10.5 ซม./ปี)
โดยทัวไปเมื
่
อ่ โตเต็มทีเ่ พศชายมักจะสูงกว่าเพศหญิง อาจเป็ นเพราะเด็กผูช้ ายเริม่ มี growth spurt ช้า
กว่าเด็กผูห้ ญิงประมาณ 1.5-2 ปี จึงมีการเจริญเติบโตช่วงก่อนเข้าวัยรุน่ นานกว่าเกือบ 2 ปี (หรือประมาณ 10
ซม.) และวัยรุน่ ชายมี PHV มากกว่าวัยรุน่ หญิงประมาณ 2 ซม./ปี5 อีกทัง้ ระยะเวลาทีม่ ี growth spurt ในเด็ก
ชายก็นานกว่าเด็กหญิง
วิธวี ดั ความยาว/ความสูง: ในเด็กอายุน้อยกว่า 2 ปี ควรวัดในท่านอนหงาย เพราะเด็กอายุน้อยกว่า
10 - 12 เดือน ยังยืนเองไม่ได้ และเด็กอายุ 1-2 ปี มักไม่ยอมยืนนิ่งๆ ให้วดั ความสูง ซึง่ การวัดในท่านอนจะ
ได้คา่ ยาวกว่าท่ายืนเล็กน้อย ควรใช้เครือ่ งวัดมาตรฐานทีม่ แี ผ่นวัดด้านศีรษะ (stationary head board) และ
แผ่นวัดด้านเท้า (footboard) ทีเ่ ลือ่ นได้ ให้เด็กนอนหงายบนเครือ่ งวัด ศีรษะชิดแผ่นวัดด้านศีรษะ ขาเหยียด
ตรงกดเข่าให้ตงึ เลือ่ นแผ่นวัดด้านเท้ามาชิดราบกับฝา่ เท้าซึง่ อยูใ่ นแนวตัง้ ฉากกับล�ำตัว ขณะทีว่ ดั Frankfurt
plane (เส้นทีล่ ากผ่านขอบล่างของกระบอกตาไปยังรูหดู า้ นนอก) ต้องอยูต่ งั ้ ฉากกับล�ำตัว
ในเด็กโตอายุมากกว่า 2 ปี ให้วดั ในท่ายืน โดยใช้เครือ่ งมือวัดมาตรฐานทีเ่ รียกว่า standiometer ให้เด็ก
ถอดรองเท้า ยืนยืดให้สงู ทีส่ ดุ ให้เท้าแนบพืน้ ไม่เขย่ง ส้นเท้าชิด ปลายเท้าผายออก ก้น ไหล่ และท้ายทอย
(occiput) ชิดฝา (backboard) หน้าตรง คางขนานกับพืน้ ให้ Frankfurt plane ขนานกับพืน้ ปล่อยแขนลงข้าง
ล�ำตัว เลือ่ นแผ่นวัดด้านศีรษะให้มาชิดกับส่วนสูงสุดของศีรษะ (อย่าลืมถอดทีค่ าดผมออก)
15
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การประเมินภาวะทางโภชนาการของเด็ก

ในการประเมินภาวะทางโภชนาการของเด็กใช้ weight for age, height for age และ weight for height
Weight for age คือ น�้ำหนักของเด็กทีอ่ ายุขณะนัน้ บ่งบอกถึงภาวะโภชนาการและการเจริญเติบโต
ตัง้ แต่อดีตจนถึงปจั จุบนั น�้ำหนักจะเปลีย่ นแปลงลดลงได้งา่ ยแม้มกี ารขาดอาหารหรือการเจ็บปว่ ยในระยะสัน้
Height for age คือ ส่วนสูงของเด็กทีอ่ ายุขณะนัน้ ค่าความสูงนัน้ จะไม่เปลีย่ นแปลงถ้าขาดอาหารช่วง
สัน้ ๆ แต่ถา้ ขาดอาหารหรือเจ็บปว่ ยเป็ นระยะเวลานานๆ ส่วนสูงจะไม่เพิม่ ขึน้ (แต่จะไม่ลดลง ค่าความสูงทีว่ ดั
ได้ลดลงในเด็ก มักเป็ นจากการวัดทีค่ ลาดเคลือ่ น) ถ้า height for age น้อยอาจเป็ นจากพันธุกรรม การเจ็บ
ปว่ ยเรือ้ รัง หรือขาดอาหารมานาน
Weight for height คือ น�้ำหนักเทียบกับความสูงถ้า weight for height น้อย จะบอกถึงการขาดอาหาร
ทีก่ ำ� ลังมีอยูแ่ ละเป็ นมาไม่นาน เด็กทีม่ ที งั ้ weight for height และ height for age น้อย บ่งบอกว่าขณะปจั จุบนั
เด็กมีการขาดอาหารซ�้ำซ้อนบนภาวะขาดอาหารทีเ่ ป็ นมานาน ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงการประเมินภาวะโภชนาการของเด็ก โดยใช้ height for age และ weight for height
Height for age
ปกติ
น้อย
น้อย

Weight for height
น้อย
ปกติ
น้อย

การประเมิ นภาวะโภชนาการของเด็ก
การขาดอาหารทีก่ ำ� ลังมีอยูแ่ ละเป็ นมาไม่นาน
เจ็บปว่ ยเรือ้ รังหรือขาดอาหารมานาน
ขณะปจั จุบนั เด็กมีการขาดอาหารซ�้ำซ้อนบนภาวะขาดอาหารที่
เป็ นมานาน

นอกจากนี้ weight for height ยังช่วยแยกโรคทางต่อมไร้ทอ่ ออกจากโรคระบบอืน่ ทีม่ กี ารเจ็บปว่ ยเรือ้ รัง
เช่น โรคทางระบบล�ำไส้ โรคไต โรคปอด โรคหัวใจ โรคระบบภูมคิ มุ้ กัน เป็ นต้น โดยเด็กทีต่ วั เตีย้ และผอมคือ
มี height for age น้อย และ weight for height น้อย มักเป็ นจากโรคทีม่ กี ารเจ็บปว่ ยเรือ้ รังเหล่านี้
ส่วนเด็กเตีย้ และอ้วน คือมี height for age น้อย แต่ weight for height มาก มักมีโรคของระบบต่อมไร้ทอ่
เช่น ฮอร์โมน glucocorticoid มากผิดปกติ ฮอร์โมนการเจริญเติบโต (growth hormone) หรือฮอร์โมนไทรอยด์
น้อยกว่าปกติ

เส้นรอบศีรษะ

ศีรษะเด็กจะมีขนาดและรูปร่างแตกต่างกันได้มาก เด็กชายจะมีเส้นรอบศีรษะโตกว่าเด็กหญิงเล็กน้อย
การวัดเส้นรอบศีรษะมีประโยชน์มากในเด็กทีอ่ ายุน้อยกว่า 3 ปี เพราะบ่งบอกถึงการเจริญเติบโตของสมอง
ทางอ้อม ปจั จัยส�ำคัญในการก�ำหนดขนาดและรูปร่างของศีรษะคือการเจริญเติบโตของสมองและพันธุกรรม
ถ้าบิดามารดาศีรษะโต บุตรมักจะมีศรี ษะโต บิดามารดามีศรี ษะเล็ก บุตรมักจะมีศรี ษะเล็กตาม นอกจากนี้
สภาวะบางอย่าง เช่น การขาดออกซิเจน น�้ำตาลในเลือดต�่ำ มีการติดเชือ้ ทีส่ มอง ชัก สมองได้รบั การกระทบ
กระเทือน การเพิม่ ความดันในกะโหลกศีรษะและความผิดปกติของกระดูก เป็ นต้น มีผลต่อขนาดและรูปร่าง
ของศีรษะด้วย
16
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การตรวจศีรษะควรคล�ำรอยต่อของกะโหลกโดยการใช้มอื ลูบไปให้ทวศี
ั ่ รษะเด็กเพือ่ ดูวา่ มีรอยแยกหรือ
การเกยกันของกะโหลกหรือไม่ และตรวจขนาดของกระหม่อมด้วย กระหม่อมหน้าจะมีขนาดค่อยๆ เล็กลง
และปิดเมือ่ อายุ 9-18 เดือน กระหม่อมหลังจะเล็กกว่าและปิดเมือ่ อายุ 0-4 เดือน แต่ถา้ กระหม่อมกว้างมาก
หรือปิดช้าโดยเฉพาะกระหม่อมหลังอาจบ่งบอกถึงการเจริญเติบโตของกระดูกทีล่ า่ ช้า เช่น ภาวะขาดไทรอยด์
(hypothyroidism) กลุม่ อาการดาวน์ หรือมีความดันเพิม่ ในกระโหลกศีรษะ เป็ นต้น
การวัดเส้นรอบศีรษะมักมีความคลาดเคลือ่ นได้บอ่ ยๆ และอาจวัดได้ลำ� บากถ้ารูปร่างของศีรษะผิดปกติ
ควรวางต�ำแหน่งของสายวัดให้ถกู ที่ ต�ำแหน่งทีค่ ลาดเคลือ่ นไปเพียงเล็กน้อยก็ทำ� ให้คา่ ทีว่ ดั ได้ต่างกัน ควรใช้
สายวัดทีอ่ อ่ นพับได้ (flexible) แต่ตอ้ งไม่ยดื ง่าย (non-stretchable) แนะน� ำให้วดั 3 ครัง้ แล้วเฉลีย่ เพือ่ ให้ได้ผล
แม่นย�ำ วัดบริเวณทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ (prominent part) วางสายวัดผ่านส่วนบนของกระดูกเบ้าตา บริเวณหน้าผากไป
ยังส่วนทีน่ ูนทีส่ ดุ ของ occiput6,8 ระวังอย่าให้สายวัดบิด งอ พับ หรือเลือ่ นไปอยูบ่ ริเวณส่วนล่างของท้ายทอย
หรืออย่าให้มผี มเปีย ทีค่ าดผม กิบ๊ ขนาดใหญ่ หรือนิ้วมือของผูต้ รวจมาอยูร่ ะหว่างสายวัดกับกะโหลกศีรษะเด็ก
เพราะจะท�ำให้คา่ ทีไ่ ด้มากเกินความเป็ นจริง
เส้นรอบศีรษะโดยประมาณของเด็กปกติ7 คือ แรกเกิด 35 ซม. อายู 3-4 เดือน 40 ซม.อายุ 9-12 เดือน
45-46.5 ซม. อายุ 2 ปี 49 ซม. อายุ 3 ปี 50 ซม., อายุ 6 ปี 51 ซม.
น�ำค่าทีว่ ดั ได้ไปก�ำหนดต�ำแหน่ง ลงบนกราฟมาตรฐานของขนาดเส้นรอบศีรษะของเด็กชาย/หญิง เพือ่
เปรียบเทียบกับประชากรปกติ ถ้าน้อยกว่าเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 3 หรือ -2SD เรียกว่าศีรษะเล็ก(microcephaly) หรือ
ถ้ามากกว่าเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 97 หรือ + 2SD เรียกว่าศีรษะโต (macrocephaly) ต้องส่งพบกุมารแพทย์เพือ่ หา
สาเหตุ
เด็กศีรษะเล็ก (microcephaly) คือ แสดงว่าสมองมีขนาดเล็ก ไม่มกี ารเจริญเติบโตพอทีจ่ ะดันให้กะโหลก
โตขยายออกได้ เส้นรอบศีรษะจึงเล็กและกระหม่อมปิดเร็ว ส่วนใหญ่เด็กทีม่ เี ส้นรอบศีรษะเล็กมักมีพฒ
ั นาการ
ล่าช้า มีเพียงส่วนน้อยทีม่ พี ฒ
ั นการปกติ ซึง่ อาจเป็นจากมีพนั ธุกรรมทีบ่ ดิ าหรือมารดามีศรี ษะเล็ก หรือเป็นการ
เบีย่ งเบนทีพ่ บเป็ นปกติ (normal variation)
ใน primary microcephaly มีการเจริญเติบโตของสมองผิดปกติในช่วง 6-7 เดือนแรกของการตัง้ ครรภ์
ซึง่ มักพบร่วมกับโรคทางพันธุกรรม หรือโครโมโซมผิดปกติ ส่วนใน secondary microcephaly จะมีการเจริญ
เติบโตและพัฒนาการของสมองปกติในช่วงแรกของการตัง้ ครรภ์ และต่อมาเกิดเหตุการณ์บางอย่างทีม่ ผี ลท�ำให้
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของสมองผิดปกติในช่วง 2-3 เดือนก่อนคลอด ขณะคลอดหรือหลังคลอด เช่น
มีการติดเชือ้ ได้รบั สารพิษ หรือมีอุบตั เิ หตุต่อสมอง เป็ นต้น7
จะต้องแยก microcephaly ออกจาก craniosynostosis เพราะใน craniosynostosis จะมีการเจริญเติบโต
ของสมองปกติ แต่มกี ารปิดของรอยต่อของกะโหลก (suture) เร็วก่อนก�ำหนดตัง้ แต่แรกเกิด ท�ำให้กะโหลกและ
ใบหน้ามีรปู ร่างผิดปกติ เส้นรอบศีรษะเล็ก คล�ำสันของรอยต่อของกะโหลกได้ชดั เจน มีอาการของความดันใน
กะโหลกศีรษะเพิม่ (increase intracranial pressure) ซึง่ ต้องรีบรักษาโดยการผ่าตัด ส่วนใน microcephaly ที่
เกิดจากสมองไม่เจริญเติบโตนัน้ ศีรษะจะเล็กทัวๆ
่ ไปทัง้ กะโหลกศีรษะ และไม่มอี าการของการเพิม่ ความดัน
ในกะโหลกศีรษะ
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เด็กปกติทศ่ี รี ษะโต มักจะมีบดิ าหรือมารดาทีศ่ รี ษะโตด้วย ดังนัน้ ถ้าเด็กศีรษะโต ≥ 2SD ควรวัดเส้น
รอบศีรษะของบิดาและมารดาก่อนทีจ่ ะส่งเด็กไปตรวจเพือ่ หาสาเหตุอ่นื ถ้าบิดาหรือมารดาศีรษะโต และทัง้
เด็กและบิดามารดาไม่มคี วามผิดปกติอน่ื มักเป็ นภาวะปกติทเ่ี บีย่ งเบน (normal variant) คือ benign familial
megalencephaly
เด็กศีรษะโตทีม่ นี ้�ำในสมองมาก (hydrocephalus) หรือมีกอ้ นเนื้องอกในสมองท�ำให้ความดันในกะโหลก
ศีรษะเพิม่ ขึน้ จึงท�ำให้เส้นรอบศีรษะใหญ่ กระหม่อมกว้าง และรอยต่อของกะโหลกศีรษะแยกจากกัน เป็นภาวะ
เร่งด่วนทีต่ อ้ งรักษา

เส้นรอบอก

ช่วยในการประเมินการเจริญเติบโตในเด็กเล็กอายุน้อยกว่า 5 ปี โดยวัดในท่านอน ตรงกระดูก xyphoid
หรือ substernal notch ขณะ midrespiration และน�ำไปเปรียบเทียบกับเส้นรอบศีรษะ โดยในเด็กแรกเกิด เส้น
รอบศีรษะจะมากกว่าเส้นรอบอก และจะเท่ากันเมือ่ อายุประมาณ 6 เดือน หลังจากนี้เส้นรอบอกจะมากกว่า
เส้นรอบศีรษะ

การวัดอัตราส่วนของความยาวร่างกายช่วงบนต่อช่วงล่าง (upper: lower segment ratio)

การวัดอืน่ ๆ เช่น การวัดสัดส่วนของร่างกาย (body proportion) จะให้ขอ้ มูลเพิม่ เติมในการจัดกลุม่ เด็ก
ั
ทีม่ ปี ญหาการเจริ
ญเติบโต การวัดสัดส่วนทีใ่ ช้กนั มาก คือ การเปรียบเทียบร่างกายช่วงบนและช่วงล่าง (upper:
lower segment ratio) และความยาวช่วงแขน (arm span) และน�ำไปเปรียบเทียบกับส่วนสูง
การวัดความยาวช่วงล่าง (lower segment) วัดจากขอบบนของกระดูกหัวเหน่า (symphisis pubis)
ลงไปจนถึงด้านในของส้นเท้า แล้วน�ำไปลบออกจากส่วนสูง จะเป็ นค่าของความยาวของร่างช่วงบน (upper
segment)
				
				
ค่าปกติของ Upper: Lower (U: L) segment ratio คือ
				
แรกเกิด
=
1.7:1
				
6 เดือน
=
1.6:1
				
1 ปี		
=
1.5:1
				
2 ปี		
=
1.4:1
				
3 ปี		
=
1.3:1
				
5 ปี		
=
1.2:1
				
10 ปี 		
=
1:1
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ความยาวช่วงแขน (Arm span)

วัดโดยให้ยนื กางแขนออกจนสุดท�ำมุมประมาณ 90 องศากับล�ำตัว และหงายฝา่ มือขึน้ วัดระยะระหว่าง
ปลายนิ้วกลางของมือทัง้ สองข้าง ในช่วงอายุ 7 ปีแรกความยาวช่วงแขนจะน้อยกว่าส่วนสูงประมาณ 3 ซม.
และจะเท่ากับส่วนสูงเมือ่ อายุประมาณ 10 ปี และเมือ่ อายุ 14 ปี เด็กหญิงจะมีความยาวช่วงแขนมากกว่าส่วน
สูงประมาณ 1 ซม. เด็กชายจะมีความยาวช่วงแขนมากกว่าส่วนสูงประมาณ 4 ซม.
ถ้าอัตราส่วนของความยาวร่างกายช่วงบนต่อและช่วงล่าง มากกว่าค่าปกติสำ� หรับอายุนนั ้ และความ
ยาวช่วงแขนสัน้ บ่งว่าแขนขาสัน้ อาจเป็ นจากโรคพร่องไทรอยด์ฮอร์โมน
เด็กทีต่ วั เตีย้ จากการขาดฮอร์โมนการเจริญเติบโต (growth hormone) ตัวเล็กตัง้ แต่อยูใ่ นครรภ์ (IUGR)
ขาดการดูแลเอาใจใส่ (psychosocial deprivation) การเจริญเติบโตตามพันธุกรรม (constitutional delay in
growth, familial short stature) มักจะเตีย้ สมส่วน
เด็กทีม่ ฮี อร์โมนการเจริญเติบโต (growth hormone) มากเกิน หรือเด็กทีส่ งู ใหญ่ตามพันธุกรรมก็จะมี
สัดส่วนของร่างกายปกติ เด็กทีแ่ ขนขายาว โดยมีความยาวช่วงแขนเพิม่ ขึน้ และอัตราส่วนของความยาวช่วงบน
และช่วงล่างลดลง พบใน Marfan syndrome และ hypogonadal tall stature เช่น Klinefelter syndrome เป็ นต้น

กราฟแสดงการเจริญเติบโต และการแปลผล

การบันทึกการเจริญเติบโตควรท�ำอย่างต่อเนื่องทุกครัง้ ทีเ่ ด็กมาคลินิกสุขภาพเด็กดี (well baby clinic)
แล้วน�ำไปเปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐานส�ำหรับเด็กทีอ่ ยูใ่ นช่วงอายุเดียวกันและเพศเดียวกัน และควรดูวา่ น�้ำ
หนัก ส่วนสูง และเส้นรอบศีรษะมีความสัมพันธ์กนั หรือไม่อย่างไร ถ้าค่าทีไ่ ด้เบีย่ งเบนไปจากค่าปกติ ควรจะ
ต้องมีการซักประวัตแิ ละตรวจร่างกายอย่างละเอียดเพือ่ หาสาเหตุ และรักษาแต่เนิ่นๆ
กราฟมาตรฐานทีใ่ ช้ในการประเมินการเจริญเติบโต (cross-sectional growth chart) ได้จากการวัดการ
เจริญเติบโตของเด็กจ�ำนวนมากทีอ่ ายุและเพศเดียวกัน ณ อายุนนั ้ ๆ หรือใช้กราฟทีไ่ ด้จากการติดตามเด็กใน
ระยะยาวเพือ่ ดูอตั ราการเจริญเติบโตในแต่ละปี (velocity growth curve) ควรใช้กราฟมาตรฐานของคนท้อง
ถิน่ นัน้ หรือเชือ้ ชาตินนั ้ ๆ เพราะแต่ละเชือ้ ชาติอาจมีการเจริญเติบเติบโตทีแ่ ตกต่างกัน
โดยทัวๆ
่ ไปการวัดการเจริญเติบโตของเด็กเพียงครัง้ เดียวแล้วจุดลงบนกราฟมาตรฐานนัน้ เป็ นการดู
ว่าปกติหรือไม่ หากมากกว่าหรือน้อยกว่าค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน + 2SD แสดงว่าอาจจะมีปญั หาเกีย่ วกับการ
เจริญเติบโต เช่น อ้วนเกินไปหรือผอมเกินไป โดยทัวไปถื
่ อว่าน�้ำหนักหรือส่วนสูงทีต่ ่ำ� กว่าเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 3
(-2SD) ถือว่าผิดปกติ แต่ตอ้ งระลึกไว้เสมอว่าประมาณร้อยละ 3 ของประชากรปกติจะมีการเจริญเติบโตอยูใ่ น
ช่วงทีม่ ากกว่า +2SD หรือน้อยกว่า -2SD ได้ เพราะฉะนัน้ การแปลผลต้องท�ำด้วยความระมัดระวัง
โดยทัวไปน�
่ ้ ำหนัก ส่วนสูง และเส้นรอบศีรษะควรอยูใ่ นเปอร์เซ็นไทล์เดียวกัน ไม่ควรต่างกันเกิน 15
เปอร์เซ็นไทล์ ควรติดตามการเจริญเติบโตของเด็กในระยะยาวเพราะการติดตามการเจริญเติบโตโดยการชัง่
น�้ำหนักวัดส่วนสูง และเส้นรอบศีรษะเป็ นระยะๆ นัน้ จะท�ำให้เห็นภาพของการเจริญเติบโตของเด็กได้ดกี ว่า
ว่าปกติหรือผิดปกติอย่างไร เพือ่ ให้การรักษาแต่เนิ่นๆ
ในเด็กปกติอายุน้อยกว่า 12-18 เดือน อาจมีการเปลีย่ นแปลงของการเจริญเติบโตบนกราฟได้มากกว่า
หนึ่งเส้นเปอร์เซ็นไทล์หลัก (1 major percentile) เพราะปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการเจริญเติบโตขณะอยูใ่ นครรภ์หมด
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ไป และในอายุ 1-2 ปีแรกการเจริญเติบโตของเด็กจะปรับเข้าหาพันธุกรรม เช่น ในเด็กทีม่ นี ้� ำหนักแรกเกิดน้อย
แต่มบี ดิ ามารดาตัวโตมักจะมีการเพิม่ ของเปอร์เซ็นไทล์ภายใน 1-2 ปี และปรับฐานการเจริญเติบโตใหม่จาก
ด้านล่างของกราฟขึน้ ไปอยูด่ า้ นบนของกราฟได้ หรือในเด็กแรกเกิดทีต่ วั โต แต่มบี ดิ ามารดาตัวเล็กอาจมีการ
ลดลงของเปอร์เซ็นไทล์ ซึง่ อาจไม่จำ� เป็นต้องท�ำการตรวจเพิม่ เติมถ้าเด็กคนนัน้ มีภาวะโภชนาการทีด่ ี และการ
ซักประวัตแิ ละตรวจร่างกายอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ
ในเด็กปกติ หลังจากอายุ 1-2 ปีควรมีรปู แบบของการเจริญเติบโตคงที่ ค่าทีว่ ดั ได้ควรอยูใ่ นช่วงเปอร์
เซ็นไทล์เดิมหรือใกล้เคียงกับเปอร์เซ็นไทล์เดิมไปจนเริม่ เข้าวัยรุ่น ถ้ามีการเปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึน้ หรือลดลง
มากกว่า 2 เส้นเปอร์เซ็นไทล์หลัก (2 major percentile) ควรต้องหาว่าการเปลีย่ นแปลงนัน้ เกิดจากสาเหตุ
อะไร (major percentile คือที่ 97, 90, 75, 50, 25, 10, และ 3)
ถ้าเป็ นการวัดครัง้ เดียว การแปลผลอาจผิดพลาดได้งา่ ยถ้าค่านัน้ อยูใ่ นเกณฑ์ปกติระหว่างช่วง + 2SD
เพราะบอกไม่ได้วา่ ค่านัน้ เพิม่ ขึน้ หรือลดลงจากเดิม เช่น น�้ำหนักของเด็กคนหนึ่งทีอ่ ายุ 2 ปี อยูท่ เ่ี ปอร์เซ็นไทล์
ที่ 90 อายุ 2 ปี 6 เดือนน�้ำหนักอยูท่ เ่ี ปอร์เซ็นไทล์ท่ี 50 ถ้าดูเฉพาะน�้ำหนักทีอ่ ายุ 2 ปี 6 เดือนเพียงครัง้ เดียว
จะเห็นว่าน�้ำหนักอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ แต่เมือ่ เทียบกับเมือ่ อายุ 2 ปี จะเห็นว่ามีการลดลงของน�้ำหนักมากกว่า 2
major percentile จ�ำเป็ นต้องหาว่าการลดลงของน�้ำหนักนี้เกิดจากสาเหตุใด และหาทางแก้ไข
การวัดการเจริญเติบโตในเด็กทีเ่ กิดก่อนก�ำหนดและน� ำค่าทีไ่ ด้ไปจุดลงบนกราฟมาตรฐานของเด็ก
ปกตินนั ้ เพือ่ ไม่ให้การแปลผลผิดพลาดว่าเด็กขาดอาหารหรือตัวเล็กผิดปกติ จ�ำเป็ นจะต้องปรับอายุทเ่ี กิด
ก่อนก�ำหนด (correcting for prematurity) คือใช้วนั ทีอ่ ายุครรภ์ครบก�ำหนด (40 สัปดาห์) แทนวันเกิด โดยน�ำ
จ�ำนวนสัปดาห์ทเ่ี กิดก่อนก�ำหนดไปลบออกจากอายุทน่ี บั หลังเกิด เช่น เด็กเกิดทีอ่ ายุครรภ์ 28 สัปดาห์ (คิด
เป็ นเกิดก่อนก�ำหนด เท่ากับ 40-28 สัปดาห์ = 12 สัปดาห์) มาตรวจหลังเกิดเมือ่ อายุ 4 เดือน (16 สัปดาห์)
เมือ่ ก�ำหนดต�ำแหน่งลงกราฟมาตรฐานของเด็กปกติควรจุดลงทีต่ รงอายุ 16-12 = 4 สัปดาห์ เป็ นต้น และเขียน
ในกราฟการเจริญเติบโตว่าใช้ “corrected age”
การปรับลดอายุสำ� หรับเด็กทีเ่ กิดก่อนก�ำหนดนัน้ ส�ำหรับเส้นรอบศีรษะ น�้ำหนักและความยาว ควรท�ำไป
จนถึงอายุหลังเกิด 18 เดือน 24 เดือน และ 40 เดือน ตามล�ำดับ หลังจากนัน้ ไม่มคี วามจ�ำเป็ นต้องปรับอายุอกี
เพราะเด็กทีเ่ กิดก่อนก�ำหนดส่วนใหญ่จะมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วหลังเกิดและหากไม่มภี าวะแทรกซ้อน
จากการเกิดก่อนก�ำหนด เด็กมักจะเติบโตได้ทนั เด็กปกติทเ่ี กิดครบก�ำหนด (catch-up growth) ภายใน 1-3 ปี 11
และมักมีศรี ษะโตไม่ได้สดั ส่วนกับล�ำตัว ซึง่ ต้องแยกจากหัวโตจาก Hydrocephalus ซึง่ เป็ นภาวะแทรกซ้อนที่
พบได้บอ่ ยในเด็กเกิดก่อนก�ำหนดทีม่ นี ้�ำหนักแรกเกิดน้อยกว่า 1,500 จึงจ�ำเป็ นต้องแยกให้ได้วา่ ศีรษะทีโ่ ตนัน้
เป็ นจาก catch-up growth ทีป่ กติในเด็กเกิดก่อนก�ำหนด หรือเป็ นจาก hydrocephalus ซึง่ แยกโดย
1. เปรียบเทียบกับการเพิม่ ความยาว เพราะการเพิม่ ของขนาดศีรษะทีป่ กติ จะตามมาด้วยการเพิม่
ความยาว ถ้าศีรษะโตมากเพราะมี hydrocephalus อัตราส่วนของความยาว: เส้นรอบศีรษะจะอยูร่ ะหว่าง
1.12-1.32:1 แต่ถา้ เป็ นจาก catch-up growth จะอยูร่ ะหว่าง 1.42-1.48:1
2. ดูอตั ราการเพิม่ ขนาดของเส้นรอบศีรษะต่อสัปดาห์ ซึ่งจะแตกต่างกันได้มากตามอายุครรภ์
(gestational age) และโรคทางกายอืน่ ช่วงอายุ 3-7 สัปดาห์หลังเกิดจะมีอตั ราการเพิม่ ของเส้นรอบศีรษะมาก
ทีส่ ดุ เด็กทีเ่ กิดก่อนก�ำหนดมากๆ นัน้ ในช่วง 1 เดือนแรกหลังเกิดเส้นรอบศีรษะอาจโตได้ถงึ 1.1 ซม./สัปดาห์
20

จันท์ฑติ า พฤกษานานนท์

Normal Growth and Growth Monitoring

และลดลงเหลือ 0.5 ซม./สัปดาห์ในช่วงเดือนที่ 2 และ 3 ถ้าเส้นรอบศีรษะโตมากกว่า 1.25 ซม./สัปดาห์ หรือ
มีอตั ราส่วนของความยาว: เส้นรอบศีรษะทีผ่ ดิ ปกติ ต้องรีบตรวจว่ามี hydrocephalus หรือไม่
เด็กทีเ่ จริญเติบโตช้าตัง้ แต่อยูใ่ นครรภ์ (intrauterine growth retardation: IUGR) นัน้ ถ้าเป็ นจาก
primary IUGR คือมีสาเหตุมาตัง้ แต่ในช่วงไตรมาสแรกของการตัง้ ครรภ์ เช่น การติดเชือ้ ในครรภ์ โครโมโซม
ผิดปกติหรือมีความพิการแต่ก�ำเนิด เด็กกลุ่มนี้มกั มีการเจริญเติบโตในช่วงหลังเกิดทีต่ ่�ำกว่าเกณฑ์ไปตลอด
และไม่สามารถเติบโตเท่าทันเด็กปกติได้
แต่ถา้ เป็ น secondary IUGR ทีม่ สี าเหตุจากทารกได้รบั สารอาหารจากมารดาผ่านทางรกไม่เพียงพอ
(poor placental blood flow) ส่วนใหญ่น้�ำหนักแรกเกิดจะน้อย แต่เส้นรอบศีรษะยังปกติ เด็กจะมีการเจริญ
เติบโตหลังเกิด (catch-up growth) ได้ดมี ากน้อยเพียงไร ขึน้ กับความรุนแรงของภาวะ IUGR สุขภาพหลังเกิด
และโภชนาการทีไ่ ด้รบั หลังเกิด ซึง่ ถ้าได้รบั อาหารเพียงพอเด็กจะเติบโตเท่าทันเด็กปกติได้ภายใน 6-9 เดือน
แรก โดยเห็นได้จากอัตราการเพิม่ ของเส้นรอบศีรษะซึง่ จะโตขึน้ ก่อนอย่างรวดเร็ว ตามมาด้วยการเพิม่ ของ
ความยาวและน�้ำหนัก เมือ่ ก�ำหนดต�ำแหน่งลงบนกราฟมาตรฐานจะเห็นการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวแล้วชัดเจน
เด็กทีม่ กี ารเจริญเติบโตปกติ จะมีกราฟการเจริญเติบโตอยูท่ ต่ี ำ� แหน่ งเปอร์เซ็นไทล์เดิมทีถ่ ูกก�ำหนด
ตามพันธุกรรมไปตลอดจนเริม่ เข้าวัยรุน่
เด็กทีพ่ นั ธุกรรมตัวเล็ก (genetic or familial short stature: FSS) กราฟอาจจะขนานอยูท่ ช่ี ว่ งเปอร์เซ็น
ไทล์ท่ี 3-5 เด็กเหล่านี้เมือ่ แรกเกิดมักตัวเล็ก มี weight for height ปกติ (คืออยูเ่ ปอร์เซ็นไทล์ท่ี 3 หรือต�่ำกว่า
เล็กน้อย) ภาพรังสีของอายุกระดูกจะใกล้เคียงกับอายุจริง (bone age = chronological age) มีการเปลีย่ นเข้า
สูว่ ยั รุน่ ได้ตามเกณฑ์อายุปกติ แต่เมือ่ โตเต็มทีใ่ นวัยผูใ้ หญ่จะตัวเตีย้ ตามพันธุกรรม
เด็กทีม่ ปี ญั หาตัง้ แต่อยูใ่ นครรภ์มารดาหรือมีความผิดปกติแต่กำ� เนิด จะมีตวั เล็กแบบสมส่วนตัง้ แต่แรก
เกิด (proportionally small for gestational age: SGA) และมีกราฟทีต่ กห่างออกไปจากกราฟมาตรฐานทัง้
น�้ำหนัก ส่วนสูง และเส้นรอบศีรษะตัง้ แต่เกิด ส่วนเด็กทีม่ ปี ญั หาในช่วงหลังเกิด จะมีกราฟทีป่ กติอยูช่ ว่ งเวลา
หนึ่งและเริม่ เห็นกราฟห่างออกไปจากเปอเซ็นไทล์เดิม
ใน constitutional delay of growth and adolescence (CDGA) น�้ำหนักและความยาวจะปกติเมือ่ แรก
เกิด และค่อยๆ เบีย่ งเบนจากเดิมในช่วง 2 ปีแรก หลังจากนัน้ จะขนานอยูท่ ข่ี อบล่างของกราฟ (อยูป่ ระมาณ
เปอร์เซ็นไทลที่ 3-5) ในช่วงวัยเด็กจะมีอตั ราการเจริญเติบปกติ เมือ่ ถึงช่วงวัยรุน่ เด็กกลุ่มนี้จะเข้าสูว่ ยั รุน่
ช้ากว่าวัย (เหมือนพันธุกรรม) และกราฟจะเริม่ เบนกลับขึน้ มาอยูใ่ นกราฟปกติได้ เมือ่ โตเต็มทีจ่ ะสูงเหมือน
ประชากรปกติทวไป
ั ่ (normal final adult size) การตรวจเอกซเรย์ดอู ายุกระดูกมักจะช้ากว่าอายุจริงและช้า
ใกล้เคียงกับ height age7

สรุป

การเจริญเติบโตของเด็กในแต่ละช่วงอายุ มีการเปลีย่ นแปลงแตกต่างกัน ควรต้องมีการติดตามประเมิน
การเจริญเติบโตของเด็กอย่างถูกต้องเป็ นระยะๆสม�่ำเสมอและน�ำไปแปลผลเปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐานที่
เหมาะสมกับอายุและเพศของเด็กเป็ นสิง่ ส�ำคัญยิง่ ในการดูแลสุขภาพเด็ก
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3

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก คือ
1. ปัจจัยเสี่ยงทางชีวภาพ (biological risk)

1. ทารกเกิดก่อนก�ำหนด หากอายุครรภ์และน�้ำหนักแรกเกิดน้อยมากเท่าไร จะส่งผลกระทบต่อ
ปญั หาสุขภาพและปญั หาพัฒนาการมากขึน้ เท่านัน้ ซึง่ ทารกทีเ่ กิดก่อนก�ำหนดเหล่านี้อาจมีปญั หาแทรกซ้อน
ต่างๆร่วมด้วย เช่น ปญั หาทางสมอง (ชัก เลือดออกรอบช่องน�้ำในสมองความรุนแรงระดับ III , IV มีน้�ำใน
โพรงสมอง เยือ่ หุม้ สมองอักเสบติดเชือ้ ) ล�ำไส้อกั เสบ (necrotizing enterocolitis: NEC) ขาดออกซิเจน หยุด
หายใจ หัวใจเต้นช้า ตัวเหลืองมากจนต้องได้รบั การเปลีย่ นถ่ายเลือด ปญั หาโรคทางเดินหายใจเรือ้ รัง (bronchopulmonary dysplasia: BPD) น�้ำหนักแรกเกิดน้อยกว่าอายุครรภ์ (small for gestation age: SGA) และ
มีความพิการแต่กำ� เนิด เป็ นต้นซึง่ จะมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก
2. ทารกเกิดครบก�ำหนดและมีภาวะแทรกซ้อน1 เช่น ขาดออกซิเจน มีปญั หาทางสมอง เยือ่ หุม้
สมองอักเสบ ตัวเหลืองมากจนต้องได้รบั การเปลีย่ นถ่ายเลือด ติดเชือ้ น�้ำหนักแรกเกิดน้อยกว่าอายุครรภ์ มี
ความพิการแต่กำ� เนิด น�้ำตาลต�่ำอยูเ่ ป็นเวลานาน เจ็บปว่ ยเรือ้ รัง ขาดสารอาหาร คลอดเกินก�ำหนด (อายุครรภ์
มากกว่า 42 สัปดาห์) เป็ นต้น
3. ภาวะการตัง้ ครรภ์ของมารดา1 เช่น มารดามีโรคประจ�ำตัว ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคเจ็บ
ปว่ ยเรือ้ รังทีต่ อ้ งใช้ยาร่วมด้วย ใช้สารเสพติด มีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคทางพันธุกรรม เป็ นต้น
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2. ปัจจัยเสี่ยงทางสภาพแวดล้อมและสังคม (social/environmental risk)

เด็กในกลุม่ นี้อาจมีปญั หาทางสภาพแวดล้อมและสังคม เช่น มารดาเป็ นวัยรุน่ อายุน้อยกว่า 16 ปี หรือ
อายุมากกว่า 40 ปี1 ด้อยการศึกษา หย่าร้าง ใช้ยา บุหรี่ แอลกอฮอล์ หรือสารเสพติด ขาดทักษะในการเป็ น
บิดามารดา มีความเครียด ปญั หาทางอารมณ์หรือปญั หาสุขภาพจิต เป็ นต้น
ปจั จัยเสีย่ งทัง้ ทางชีวภาพและทางสภาพแวดล้อมมีผลร่วมกันต่อพัฒนาการทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว
โดยในช่วง 2 ปีแรกของชีวติ ปจั จัยทางชีวภาพ (biological factors) มีผลอย่างมากต่อพัฒนาการของเด็ก โดย
เฉพาะอย่างยิง่ พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อ แต่หลังจากอายุ 2 ปีแล้ว ปจั จัยทางสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจ และ
สังคม (social environmental factors) มีผลอย่างมากต่อระดับสติปญั ญาและการสัมฤทธิผลในการศึกษาของ
เด็ก2 จึงควรติดตามการเจริญเติบโตและพัฒนาการทุกๆ ด้านของเด็กกลุม่ เสีย่ งนี้เป็ นระยะๆ อย่างสม�่ำเสมอ
และต่อเนื่อง เพือ่ ช่วยให้วนิ จิ ฉัยปญั หาได้ตงั ้ แต่อายุยงั น้อย เพือ่ จะได้วางแผนการรักษาและจัดสภาพแวดล้อม
การเลีย้ งดูให้ดที ส่ี ดุ เพือ่ ให้เด็กมีพฒ
ั นาการเต็มตามศักยภาพ
ช่วงอายุทค่ี วรได้รบั การติดตามประเมินการเจริญเติบโตและพัฒนาการเป็ นระยะๆ คือ อายุ 6-8 เดือน
12 เดือน 18-24 เดือน และอายุ 3-4 ปี 6 ปี และ 8 ปี3 (ช่วงอายุ 24 เดือนแรกใช้อายุทป่ี รับลบอายุทเ่ี กิดก่อน
ก�ำหนด2 (correcting for prematurity) โดยน�ำจ�ำนวนสัปดาห์ทเ่ี กิดก่อนก�ำหนดไปลบออกจากอายุทน่ี บั หลัง
เกิด เช่น ทารกเกิดอายุครรภ์ 28 สัปดาห์ (เกิดก่อนก�ำหนด เท่ากับ 40-28 สัปดาห์ = 12 สัปดาห์) มาตรวจ
หลังเกิดอายุ 4 เดือน (อายุ 16 สัปดาห์) การบันทึกการเจริญเติบโตลงกราฟมาตรฐานส�ำหรับเด็กปกติหรือ
ประเมินพัฒนาการให้ใช้อายุท่ี 16-12 สัปดาห์ เทียบเท่ากับอายุ 4 สัปดาห์ เป็ นต้น)

การติดตามประเมินการเจริญเติบโตและพัฒนาการ

เด็กควรได้รบั การติดตามประเมินการเจริญเติบโตและพัฒนาการดังนี้ คือ
1. การติดตามการเจริญเติบโต
ควรชังน�
่ ้ ำหนัก วัดความยาว และเส้นรอบศีรษะทุกครัง้ โดยใช้เครือ่ งวัดและเทคนิคทีไ่ ด้มาตรฐาน และ
ในทารกเกิดก่อนก�ำหนดควรใช้อายุทป่ี รับแล้ว (corrected for gestational age)
การติดตามดูว่าเด็กมีการเจริญเติบโตได้ตามเกณฑ์หรือไม่ หากต�่ำกว่าเกณฑ์อาจแสดงว่าได้รบั
โภชนาการไม่เพียงพอ ซึง่ อาจเป็ นจากโรคเรือ้ รังอืน่ ๆ ทีพ่ บร่วมด้วย เช่น โรคปอดเรือ้ รัง ซึง่ ท�ำให้เด็กเหนื่อย
หอบ ใช้พลังมากและได้รบั ออกซิเจนไม่เพียงพอ4 หรือเด็กอาจมีการดูดซึมสารอาหารจากล�ำไส้ได้ไม่ดเี พราะ
ล�ำไส้ถกู ตัดทิง้ จากการติดเชือ้ หรือมีปญั หาทางสมองจากการขาดออกซิเจนท�ำให้มผี ลต่อกล้ามเนื้อในการดูด
กลืน เป็ นต้น หากสมองได้รบั ผลกระทบรุนแรง สมองจะไม่พฒ
ั นาท�ำให้เส้นรอบศีรษะเล็กหรืออยูใ่ นเปอร์เซ็น
ไทล์ทต่ี ่ำ� กว่าน�้ำหนักและส่วนสูง ร้อยละ 10 ของเด็กทีเ่ กิดก่อนก�ำหนด และร้อยละ 25 ของเด็กทีม่ นี ้�ำหนักแรก
เกิดน้อยยังคงมีเส้นรอบศีรษะเล็กกว่าปกติเมือ่ อายุ 2-3 ปีจนถึงเข้าวัยเรียน3 ซึง่ ส่วนใหญ่เด็กทีม่ เี ส้นรอบศีรษะ
เล็กมักจะมีพฒ
ั นาการล่าช้าและสติปญั ญาบกพร่อง2
เด็กทีเ่ คยอยูห่ อผูป้ ว่ ยวิกฤติสำ� หรับทารกแรกเกิดอาจมีปญั หาในการดูดกลืน เพราะใช้เครือ่ งช่วยหายใจเป็นเวลา
นาน ถูกดูดเสมหะบ่อยครัง้ และเริม่ ให้อาหารทางปากช้า จึงต่อต้านและหลีกเลีย่ งการถูกสัมผัสปาก (oral aversions)
หรืออาจมีความผิดปกติของการท�ำงานของระบบประสาทหรือของกล้ามเนื้อในช่องปาก (oral motor dysfunction)4
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ทารกทีม่ นี ้�ำหนักแรกเกิดน้อยจ�ำเป็นต้องได้พลังงาน โปรตีน และเกลือแร่เพิม่ มากกว่าปกติ เพือ่ ให้เพียง
พอต่อการเจริญเติบโต5
2. การตรวจการได้ยิน
เนื่องจากอุบตั กิ ารณ์ของปญั หาการได้ยนิ (hearing disorder) ในทารกทีเ่ กิดก่อนก�ำหนดหรือเจ็บปว่ ย
พบได้สงู ถึงร้อยละ 2-45 เพราะเด็กอาจได้รบั ยาทีเ่ ป็ นอันตรายต่อหู เช่น ยาในกลุม่ aminoglycoside ยาขับ
ปสั สาวะ เป็ นต้น ดังนัน้ จึงควรตรวจประเมินด้วย brain stem auditory evoke response (BAER) ก่อนทีจ่ ะให้
ผูป้ ว่ ยกลับบ้าน และเมือ่ เด็กนังเองได้
่
(อายุประมาณ 9 เดือน) ควรตรวจด้วย visual reinforced audiometry
หรือ behavioral audiometry และควรติดตามตรวจการได้ยนิ เป็ นระยะๆ เพือ่ วินิจฉัยภาวะการสูญเสียการ
ได้ยนิ ชนิดความถีส่ งู (high frequence) หรือการสูญเสียการได้ยนิ ชนิดเพิม่ มากขึน้ (progressive hearing
loss) ซึง่ จะมีผลต่อพัฒนาการทางภาษาและการเรียนในอนาคต5
อย่างไรก็ตามอาจตรวจคัดกรองง่ายๆ โดยใช้วตั ถุทม่ี คี วามดังของเสียงต่างๆ กันอย่างน้อย 2-3 ชนิด
ตรวจโดยเริม่ จากเสียงดังมากไปน้อย เช่น เริม่ ด้วยกระดิง่ กรุง๋ กริง๋ เสียงขย�ำกระดาษ เสียงนิ้วถูกนั เป็ นต้น
ขณะตรวจการได้ยนิ วัตถุทใ่ี ช้ทำ� เสียงต้องอยูน่ อกลานสายตาของเด็กเสมอ เพราะเด็กหูตงึ หรือหูหนวก สายตา
จะไวในการสังเกตการขยับเคลือ่ นไหว และหันหาวัตถุนนั ้ ท�ำให้ผตู้ รวจเข้าใจผิดว่าเด็กได้ยนิ
3. การตรวจการมองเห็น
ปญั หาการมองเห็น (visual difficulties) พบได้บอ่ ยในผูป้ ว่ ยกลุม่ นี้ เช่น ตาเหล่ (strabismus) ตาเอียง
(astigmatism) สายตายาวหรือสัน้ (refractive errors) และภาวะ retinopathy of prematurity อาจมีผลให้การ
มองเห็น (peripheral vision) ลดลง ควรต้องมีการติดตามประเมินเป็ นระยะๆ ตลอดช่วงวัยเด็ก5
การตรวจการมองเห็น (visual assessment) ท�ำได้โดยดูวา่ เด็กจับจ้องมองวัตถุทห่ี า่ งจากหน้า 8-12 นิ้ว
ได้หรือไม่ สามารถกลอกตาตามวัตถุนนั ้ หรือมองตามไฟฉายทีเ่ คลือ่ นช้าๆ ผ่านหน้าได้หรือไม่ มีปญั หาตาเหล่
หรือตาแกว่ง (nystagmus) หรือไม่ หากสงสัยว่าผิดปกติตอ้ งส่งพบจักษุแพทย์
ถ้าทารกมีน้�ำหนักแรกเกิดน้อยกว่า 1,500 กรัม ควรตรวจตาทีอ่ ายุ 4-7 สัปดาห์หลังเกิด6,7 และก่อน
ให้ผปู้ ว่ ยกลับบ้านควรพบจักษุแพทย์เพือ่ ตรวจจอประสาทตา (retina) และติดตามตรวจสม�่ำเสมอจนกว่าจอ
ประสาทตาจะเจริญสมบูรณ์ (mature) และควรติดตามตรวจทีอ่ ายุ 1-2 ปี เพือ่ ดูวา่ มีสายตาเอียง สายตายาว
สายตาสัน้ (refractive error ) หรือไม่5
4. การตรวจทางระบบประสาทและพัฒนาการ
การตรวจทางระบบประสาทและพัฒนาการ (neurodevelopmental evaluation) เป็ นส่วนส�ำคัญในการ
ติดตามประเมินเด็กกลุม่ เสีย่ ง เพือ่ ให้การวินิจฉัยว่าเด็กมีความผิดปกติหรือไม่ มากน้อยเพียงไร และหาทาง
ช่วยเหลือเพราะเด็กบางคนทีม่ คี วามผิดปกติไม่รนุ แรงหรือชัวคราว
่
(mild or transient) หากได้รบั การส่งเสริม
พัฒนาการตัง้ แต่ระยะเริม่ ต้น จะมีพฒ
ั นาการดีขน้ึ ได้มาก ซึง่ ต่างจากเด็กทีม่ คี วามผิดปกติรนุ แรงถึงแม้จะได้
รับการส่งเสริมพัฒนาการแล้ว ก็มกั จะยังมีความบกพร่องหลงเหลืออยูไ่ ด้มาก8 จึงควรจัดโปรแกรมส่งเสริม
พัฒนาการ(early intervention) ให้เหมาะสมกับผูป้ ว่ ยแต่ละคน
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แพทย์ควรตรวจดูความตึงตัวของกล้ามเนื้อ ว่ากล้ามเนื้อหดเกร็งหรืออ่อนนิ่ม ดูการทรงตัว การ
เคลือ่ นไหว ว่ามีทา่ ทางทีผ่ ดิ ปกติ เช่น ลากขาขณะคลาน ใช้การกลิง้ ตัวแทนการคลาน เป็ นต้น2 อาจพบปญั หา
ทางระบบประสาทชัวคราว
่
(transient neurological problems) ได้รอ้ ยละ 40-80 ของทารกกลุม่ เสีย่ ง เช่น
กล้ามเนื้อนิ่มหรือกล้ามเนื้อมีความตึงตัวมากกว่าปกติและหายไปได้เองภายในอายุ 1-2 ปี3 แต่ในเด็กบางคน
อาจแสดงปญั หาสมองพิการ (cerebral palsy) ได้ในภายหลัง ในเด็กกลุ่มเสีย่ งบางคนพบปญั หาทางระบบ
ประสาท (major neurologic sequelae) ได้ตงั ้ แต่ขวบปีแรก เช่น สมองพิการ (cerebral palsy) มีน้�ำในโพรง
สมองมาก (hydrocephalus) ตาบอด หูหนวก ชัก เป็ นต้น (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ความผิดปกติทางระบบประสาทที่พบได้ในเด็กที่มีปัจจัยเสี่ยง

มีความบกพร่องการเคลือ่ นไหว กล้ามเนื้อเกร็ง (diplegia, quadriplegia, hemiplegia)
สติปญั ญาบกพร่อง/ ปญั หาการเรียน /ซนอยูไ่ ม่นิ่ง สมาธิสนั ้
ชัก การได้ยนิ บกพร่อง
การมองเห็นผิดปกติ/ การกลอกตาผิดปกติ
การท�ำงานประสานกันของการมองและการเคลือ่ นไหวผิดปกติ
มีน้�ำในสมองมากภายหลังจากมีเลือดออกในสมอง
Subtle neurologic dysfunction
ดัดแปลงจาก: Wilson-Costello D, 2011. 3

5. ความสนใจสภาพแวดล้อมและภาษา
ทารกทีเ่ กิดก่อนก�ำหนดอาจนิ่งเฉย หรืออยูไ่ ม่นิ่ง หงุดหงิดง่าย จึงควรสังเกตดูความตืน่ ตัว ความสนใจ
ของเด็กต่อสิง่ ต่างๆรอบตัว การสบตา การสือ่ สารด้วยภาษาท่าทาง การเล่นเสียง การท�ำตามค�ำสัง่ การพูด
และการใช้ภาษา และควรต้องประเมินปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูด้ แู ล บิดามารดาและคนในครอบครัวทีม่ ตี ่อเด็กว่า
เหมาะสมหรือไม่เพือ่ จะได้ให้ความรูค้ วามเข้าใจและชีแ้ นะการตอบสนองอย่างเหมาะสมตัง้ แต่ในระยะเริม่ ต้น4,6
6. ตรวจพัฒนาการหรือระดับเชาวน์ ปัญญา
การตรวจโดยใช้แบบคัดกรอง Denver II หรือส่งตรวจ Bayley scales of infant development และเมือ่
เด็กเข้าสูว่ ยั เรียนหากมีปญั หาการเรียนรู9้ ควรส่งตรวจระดับเชาวน์ปญั ญา
นอกเหนือจากการเจ็บปว่ ยทีม่ ผี ลกระทบโดยตรวจต่อสมองแล้ว ปจั จัยส�ำคัญทีม่ ผี ลต่อการเจริญเติบโต
และพัฒนาการของเด็กกลุม่ เสีย่ งในระยะยาว คือ ความรูค้ วามเข้าใจและความสามารถของบิดามารดาหรือผู้
ดูแลเด็ก ในการตอบสนองต่อความต้องการของเด็กในช่วงขวบปีแรกของชีวติ และส่งเสริมพัฒนาการได้เหมาะ
สมหรือไม่เพียงไร5 ซึง่ ขึน้ กับระดับการศึกษาของมารดาและปจั จัยทางเศรษฐกิจสังคม จึงควรต้องประเมิน
ดูสภาพการเลีย้ งดู ความเข้าใจต่อปญั หา ความสนใจ ความรักความเอาใจใส่ของบิดามารดาทีม่ ตี ่อเด็กด้วย
ตลอดจนลักษณะของครอบครัว สถานะทางเศรษฐกิจ สังคม เมือ่ ประเมินภาพรวมทัง้ หมดแล้ว จึงให้ขอ้ แนะน� ำ
ในการป้องกัน บ�ำบัดรักษา และส่งเสริมพัฒนการเด็ก เพือ่ ให้มพี ฒ
ั นาการในด้านต่างๆ อย่างเต็มตามศักยภาพ
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั จากการส่งเสริมพัฒนาการ (early intervention program: EIP)10-16

1. ส่งเสริมและกระตุน้ ให้เด็กมีพฒ
ั นาการทัง้ ทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคมเหมาะสมกับวัย
เช่น เด็กทีม่ กี ารได้ยนิ บกพร่อง ถ้าตรวจพบและให้การรักษาตัง้ แต่ระยะเริม่ ต้นโดยการใส่เครือ่ งช่วยฟงั และ
สอนให้บดิ ามารดาพูดคุยกับเด็กบ่อยๆ โดยพูดช้าๆ ชัดๆ เพือ่ ให้เด็กฟงั ได้ทนั ร่วมกับการฝึกอ่านริมฝีปาก
จะท�ำให้เด็กมีพฒ
ั นาด้านการพูดและการใช้ภาษาดีขน้ึ กว่าไม่ได้รบั การช่วยเหลือ
2. ป้องกันภาวะแทรกซ้อนทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ เช่น เด็กทีม่ สี มองพิการ (cerebral palsy) ถ้าไม่ได้ท�ำ
กายภาพบ�ำบัดอย่างสม�่ำเสมอ ข้อต่างๆ อาจยึดติด ซึง่ จะเป็ นอุปสรรคต่อการเคลือ่ นไหว หรือเด็กทีพ่ ดู ช้า ถ้า
ไม่ได้รบั การช่วยเหลือ เด็กอาจมีปญั หาพฤติกรรมหรือปญั หาทางอารมณ์ตามมา เพราะไม่สามารถสือ่ สารให้
คนอื่นเข้าใจได้ เป็ นต้น
3. เสริมสร้างก�ำลังใจและความมันใจให้
่
แก่บดิ ามารดาในการดูแลเด็กให้ได้ผลอย่างเต็มที่ ช่วยให้บดิ า
มารดายอมรับปญั หาของเด็ก และปรับตัวได้ดขี น้ึ ท�ำให้เกิดความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างเด็กและครอบครัวและ
ใช้ชวี ติ ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
4. เมือ่ บิดามารดาเข้าใจปญั หา สนใจ เอาใจใส่ ช่วยกันแก้ไขจุดด้อย เสริมจุดเด่น จะท�ำให้เด็กเกิดแรง
จูงใจทีจ่ ะท�ำสิง่ ต่างๆ มีความมันใจและมี
่
ความพยายามมากขึน้ ท�ำให้เกิดความรูส้ กึ ทีด่ ตี ่อตนเอง และผลลัพธ์
สุดท้ายคือเด็กมีความสุขมากขึน้

หลักการของการส่งเสิรมพัฒนาการ10-16

ต้องตรวจประเมินเด็กก่อนว่ามีพฒ
ั นาการอยูใ่ นระดับใด มีจดุ เด่น (strength) และจุดด้อย (weakness)
อะไรบ้าง เพือ่ จะได้จดั โปรแกรมให้เหมาะสม โดยมีหลักพิจารณาดังนี้คอื
1. ส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านอย่างเป็ นองค์รวม (global child developmental approach)
ควรส่งเสริมพัฒนาการในทุกๆ ด้านไปพร้อมๆ กัน ไม่เน้นเฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง ให้รวมถึงการกระ
ตุน้ ผ่านประสาทสัมผัสทัง้ ห้า ฝึกทักษะทางกล้ามเนื้อ การพูด และการใช้ภาษา การช่วยเหลือตนเองและการ
มีปฏิสมั พันธ์กบั คนอืน่ เป็ นต้น แต่อาจให้ความสนใจในการฝึกส่งเสริมเพิม่ มากขึน้ ในด้านทีย่ งั บกพร่อง
2. จัดให้เหมาะกับเด็กแต่ระราย (individualized program)
เนื่องจากเด็กแต่ละคนมีปญั หาต่างกัน มีจดุ เด่นและจุดด้อยต่างกันมีพน้ื ฐานทางอารมณ์และบุคลิกภาพ
แตกต่างกัน จึงต้องจัดโปรแกรมให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละราย

ปัจจัยในการส่งเสริมพัฒนาการให้ได้ผล

การส่งเสริมพัฒนาการให้ได้ผลดี ต้องอาศัยปจั จัยเหล่านี้คอื
1. เลือกชนิดของกิจกรรมให้เหมาะสมกับระดับความสามารถและพัฒนาการของเด็ก (appropriate
stimulation curriculum) ถ้าง่ายเกินไปจะท�ำให้เด็กขาดแรงจูงใจทีจ่ ะท�ำ ถ้ายากเกินไปเด็กจะเครียดและ
หงุดหงิด ควรใช้เวลาในการฝึกกระตุน้ แต่พอดี ไม่นานเกินไปหรือน้อยเกินไป และท�ำให้เหมาะสมกับความ
สนใจของเด็กในแต่ละวัน การเลือกชนิดของกิจกรรมควรมีการประชุมวางแผนระหว่างผูร้ ว่ มทีมให้ชดั เจนเป็ น
ขัน้ ตอนโดยน�ำความรูพ้ น้ื ฐานของพัฒนาการในเด็กปกติมาประยุกต์ให้เหมาะสมกับผูป้ ว่ ย
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2. บิดามารดาและคนในครอบครัวมีสว่ นร่วมและเป็ นก�ำลังส�ำคัญในการส่งเสริมพัฒนาการ (parents
and family involvement) เนื่องจากเด็กจะใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ทบ่ี า้ นกับบิดามารดาและคนในครอบครัว
บุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องจะต้องให้ความรู้ ให้ก�ำลังใจ และท�ำให้บดิ ามารดามีความเชื่อมันว่
่ าเขาสามารถทีจ่ ะส่ง
เสริมพัฒนาการให้ลกู เองได้ (empowerment) ซึง่ จะช่วยลดความกังวล ความเครียดของบิดามารดาลงได้
3. การท�ำงานร่วมกันเป็นทีมสหสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้อง (multidisciplinary approach) ทัง้ แพทย์ พยาบาล
นักกายภาพบ�ำบัด นักอรรถบ�ำบัด นักสังคมสงเคราะห์ นักโภชนาการ เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุดกับเด็ก เพราะ
เด็กจะมีพฒ
ั นาการในหลายๆ ด้านไปพร้อมๆ กัน จึงต้องมีการดูแลร่วมกันระหว่างบุคลากรทุกฝา่ ย ส�ำหรับ
ในประเทศไทยโดยเฉพาะในต่างจังหวัดซึง่ ขาดแคลนบุคลากร การท�ำงานเป็ นทีมคงเป็ นไปได้ลำ� บาก กุมาร
แพทย์จงึ ควรต้องมีความรูใ้ นมุมกว้างและต้องรูว้ า่ ในพืน้ ทีน่ นั ้ จะสามารถส่งต่อผูป้ ว่ ย หรือขอค�ำแนะน�ำจาก
หน่วยงานใดได้บา้ ง
4. การส่งเสริมพัฒนาการ ทัง้ ทีมงานและบิดามารดาต้องมีความสนใจ เข้าใจ เห็นใจ ดูความพร้อมของ
เด็ก และตอบสนองอย่างเหมาะสม ไม่เร่งรัดเกินไป (responsive, interactive and caring attitude) ขณะฝึก
เด็กควรต้องอยูใ่ นสภาวะทีต่ ่นื ตัว พร้อมทีจ่ ะเรียนรูแ้ ละมีปฏิสมั พันธ์กบั คนรอบข้าง ไม่งว่ ง เหนื่อย หงุดหงิด
ร้องไห้ หรือหิว ควรสร้างแรงจูงใจให้เด็กร่วมมือในการฝึก เช่น ถ้าจะสอนให้หดั คืบ เมือ่ เริม่ ต้นควรให้เด็กอยู่
ในท่าคว�่ำ หาของเล่นทีน่ ่าสนใจมาล่อหลอกและสร้างแรงจูงใจให้เด็กพยายามหยิบ โดยในช่วงแรก ควรวาง
ของเล่นให้เด็กเอือ้ มหยิบได้งา่ ย แล้วจึงค่อยๆ ขยับออกให้ไกลขึน้ ทีละน้อย เมือ่ เด็กหยิบได้จะเป็ นแรงจูงใจให้
เด็กพยายามมากขึน้ (set up for success) ถ้าวางของเล่นห่างเกินไป เด็กคืบไปหยิบได้ยาก อาจหมดความ
พยายามและเลิกสนใจกิจกรรมนัน้
5. การส่งเสริมพัฒนาการควรต้องท�ำอย่างสม�่ำเสมอต่อเนื่อง และมีการติดตามประเมินผลเป็ นระยะๆ
ว่าบิดามารดาสามารถไปท�ำเองทีบ่ า้ นได้มากน้อยเพียงไร ถูกต้องตรงตามทีต่ อ้ งการหรือไม่ ต้องมีการประชุม
สรุปผลระหว่างบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องรวมทัง้ บิดามารดาด้วย เพือ่ จะได้ปรับความเข้าใจและวางแผนปรับการส่ง
เสริมพัฒนาการให้เหมาะสม อาจจัดประชุมทุก 3 หรือ 6 เดือน เพือ่ จะได้เห็นภาพโดยรวมว่ามีการเปลีย่ นแปลง
ไปในทิศทางทีว่ างไว้หรือไม่ ต้องมีแผนการสอนและจัดกิจกรรมเป็ นขัน้ ตอนและต้องมีขอ้ บ่งชีช้ ดั เจนว่าจะ
เปลีย่ นกิจกรรมใหม่เมือ่ ไร เช่น การหัดให้เด็กคว้าของ ให้น�ำของเล่นทีเ่ ด็กชอบมาล่อให้เด็กมอง และกระตุน้
ให้เด็กเอือ้ มมือมาคว้า ถ้าท�ำได้ 3 ครัง้ ใน 5 ครัง้ ให้เปลีย่ นกิจกรรม เป็ นต้น

ข้อโต้แย้ง ข้อจ�ำกัด และปัญหาในการประเมินผล

ั
การประเมินผลการส่งเสริมพัฒนาการในเด็กกลุม่ ทีม่ ปี ญหาพั
ฒนาการล่าช้าผิดปกติ (disability) และกลุม่
ทีม่ คี วามเสีย่ งทางชีวภาพ (biological risk) ยังมีขอ้ โต้แย้งกันอยู่ เพราะมีขอ้ จ�ำกัดในหลายๆ ด้าน เช่น ความ
รุนแรงของความพิการหรือปญั หาพัฒนาการ ซึง่ จะแตกต่างกันในเด็กแต่ละราย ท�ำให้การประเมินผลเปรียบ
เทียบระหว่างเด็กแต่ละคนท�ำได้ลำ� บาก เป็ นต้น รวมถึงความแตกต่างของโปรแกรมการส่งเสริมพัฒนาการ
ของแต่ละสถาบัน ดังนี้ ได้แก่
• อายุที่เริ่มเข้าโปรแกรม บางแห่งเริม่ ตัง้ แต่แรกเกิด บางแห่งเริม่ เมือ่ อายุ 6 เดือน หรือ 1 ปี โดย
เชือ่ ว่ายิง่ เริม่ อายุน้อยเท่าไรผลยิง่ ดีขน้ึ เท่านัน้
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• ความถี่และความสม�ำ่ เสมอของการส่งเสริมพัฒนาการ เช่น ท�ำทุกวัน หรือท�ำสัปดาห์ละ 1
ครัง้ เป็ นต้น
• สถานที่ฝึกพัฒนาการ เช่น ทีบ่ า้ นของผูป้ ว่ ย (home based) ท�ำให้สามารถประยุกต์การฝึกให้
เหมาะสมกับสภาพความเป็ นอยูท่ แ่ี ท้จริงของผูป้ ว่ ยและครอบครัว หรือน�ำผูป้ ว่ ยมาฝึกทีโ่ รงพยาบาลหรือศูนย์
(center based) ซึง่ มีอุปกรณ์ในการฝึกครบถ้วน แต่ผปู้ ว่ ยต้องเสียเวลาและเสียค่าใช้จา่ ยในการเดินทางมาฝึก
เป็ นต้น
• ระยะเวลาการฝึ กแต่ละครัง้ เช่น ครึง่ ชัวโมง
่ หรือ 1-3 ชัวโมง
่ เป็ นต้น
• การมีส่วนร่วมของคนในครอบครัว โปรแกรมทีไ่ ด้ผลดีนนั ้ บิดามารดาต้องมีสว่ นร่วมค่อนข้าง
มาก
• ความแตกต่างของเครื่องมือประเมินผล รวมทัง้ มาตรฐานของการประเมิน
นอกจากนี้ยงั มีปญั หาทางจริยธรรมในการท�ำการศึกษาเปรียบเทียบโดยงดเว้นไม่ให้การส่งเสริม
พัฒนาการแก่เด็กกลุม่ ทีเ่ ป็ นกลุม่ ควบคุม(control) อีกด้วย
ข้อมูลทีม่ อี ยูใ่ นขณะนี้พอจะสรุปได้วา่ ถ้าให้การส่งเสริมพัฒนาการแก่เด็กกลุม่ นี้กอ่ นอายุ 3 ปี จะมีผลดี
ทัง้ ต่อตัวเด็กเองและครอบครัวโดยจะเห็นผลชัดเจนในด้านของความสัมพันธ์ (personal-social) เด็กจะสนใจ
สภาพแวดล้อมมากขึน้ บิดามารดาและครอบครัวมีความเข้าใจยอมรับปญั หาและปรับตัวได้ดขี น้ึ เกิดความ
เชือ่ มันในการดู
่
แลผูป้ ว่ ยมากขึน้
ั
ส่วนทางด้านสติปญญาและทางด้
านกล้ามเนื้อและการเคลือ่ นไหวนัน้ ผลทีไ่ ด้ไม่ชดั เจน จากการวิเคราะห์
(meta-analysis)17 พบว่าเด็กทารกและเด็กวัยเตรียมอนุ บาลกลุ่มทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมพัฒนาการมี DQ และ
IQ เพิม่ ขึน้ เมื่อเทียบกับกลุ่มทีไ่ ม่ได้รบั การส่งเสริมพัฒนาการ แต่ขอ้ มูลเหล่านี้ยงั มีปญั หาด้านวิธกี ารวิจยั
(methodology) และข้อขัดแย้งดังกล่าวข้างต้น ส่วนข้อมูลทีต่ ดิ ตามเด็กทีม่ นี ้�ำหนักแรกเกิดน้อยไปจนถึงวัยรุน่
พบว่ามีคะแนนความสัมฤทธิผลในการเรียนดีขน้ึ ในบางด้านคือ เลข และค�ำศัพท์ซง่ึ ผลจะเห็นได้ชดั เฉพาะใน
เด็กทีม่ นี ้�ำหนักแรกเกิดน้อยอยูร่ ะหว่าง 2,001-2,499 กรัม แต่ไม่พบในเด็กทีน่ ้�ำหนักน้อยกว่า 2,000 กรัม18
ภาพรวมแล้วควรวัดผลของการส่งเสริมพัฒนาการ (early intervention) ในเด็กกลุม่ นี้โดยเน้นทีเ่ ด็กและ
ครอบครัวว่าจะสามารถใช้ชวิ ติ อยูร่ ว่ มกันได้อย่างมีความสุข มีความรักความเข้าใจและมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ กี ว่า
ได้อย่างไร
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4

บทน�ำ

โรคสมองพิการ (cerebral palsy: CP) เป็ นความพิการทางร่างกายทีพ่ บบ่อยทีส่ ดุ ในเด็ก เกิดจากหลาย
ปจั จัยเป็ นสาเหตุรว่ มกันทีท่ ำ� ให้เกิดการท�ำลายอย่างถาวรหรือการพัฒนาผิดปกติอย่างเรือ้ รัง ในสมองส่วนที่
ควบคุมการเคลือ่ นไหว ในระยะทีส่ มองก�ำลังอยูใ่ นระหว่างการเจริญเติบโต (developing brain) 1,2

ค�ำจ�ำกัดความ

สมองพิการ หมายถึง กลุม่ ความผิดปกติของพัฒนาการด้านการเคลือ่ นไหว และการทรงตัว ส่งผลให้
มีขอ้ จ�ำกัดในการด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ซึง่ เป็ นผลมาจากการคงอยูข่ องพยาธิสภาพสมอง (non-progressive
disturbance) ระหว่างทีส่ มองก�ำลังพัฒนา (developing brain) ในช่วงระยะทีเ่ ป็ นตัวอ่อนในครรภ์จนถึงวัย
ทารก ความผิดปกติของการเคลือ่ นไหวในเด็กสมองพิการส่วนใหญ่พบร่วมกับความผิดปกติอน่ื ได้แก่ การรับ
ความรูส้ กึ การรับรูส้ ติปญั ญา การสือ่ สาร และ พฤติกรรม โดยมีปญั หาโรคลมชัก ภาวะแทรกซ้อนจากระบบ
กระดูกและกล้ามเนื้อ 1,2

ระบาดวิทยา

อุบตั กิ ารณ์ทวโลก
ั่
ยังพบได้คงทีแ่ ม้ว่าจะมีอตั ราการรอดชีวติ ทีเ่ พิม่ ขึน้ ของทารกเกิดก่อนก�ำหนดทีม่ ี
ปจั จัยเสีย่ ง3 ในประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้วพบได้ประมาณ 2-2.5 คนต่อเด็กเกิดมีชพี 1,000 คน4 ในประเทศทีก่ ำ� ลัง
พัฒนาพบได้ประมาณ 1.5-5.6 คนต่อเด็กเกิดมีชพี 1,000 คน5 พบอุบตั กิ ารณ์ในทารกเกิดก่อนก�ำหนดสูงกว่า
ทารกแรกเกิดครบก�ำหนด โดยจะเพิม่ ขึน้ เป็ นสัดส่วนผกผันกับอายุครรภ์4
ชนิดของสมองพิการ (type of cerebral palsy) แบ่งเป็ นหลายแบบทีแ่ ตกต่างกันดังนี้ คือ
1. สรีรวิทยา (physiologic classification) แบ่งตามลักษณะความตึงตัวของกล้ามเนื้อหรือการ
เคลือ่ นไหวทีผ่ ดิ ปกติ (neuromuscular deficit classification)6
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1.1 ภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็ง (spasticity) หมายถึง มีความตึงตัวของกล้ามเนื้อเพิม่ ขึน้ หรือเกร็ง ในส่วน
ของระยางค์ ล�ำตัว ปาก ลิน้ และคอหอย
1.2 ภาวะกล้ามเนื้อตึงตัวน้อย (hypotonia) หมายถึง มีความตึงตัวของกล้ามเนื้อทัวร่
่ างกายลดลง7
1.3 ภาวะการเคลื่อนไหวผิดปกติ (dyskinetic CP or extrapyramidal CP) หมายถึง ลักษณะการ
เคลือ่ นไหวทีผ่ ดิ ปกติ ซึง่ มีพยาธิสภาพทีส่ มองส่วน basal ganglia และ cerebellum ภาวะการเคลือ่ นไหวผิด
ปกติมหี ลายรูปแบบ ทีพ่ บบ่อยได้แก่
1.3.1 chorea เป็ นการเคลือ่ นไหวฉับพลัน รวดเร็ว ไม่เป็ นจังหวะ มีความแรงไม่สม�่ำเสมอ ไม่มจี ดุ มุง่
หมาย และมักเป็ นการเคลือ่ นไหวโดยใช้ขอ้ ใหญ่
1.3.2 athetosis เป็ นการเคลือ่ นไหวช้าๆ ลักษณะบิดคล้ายการเคลือ่ นของหนอน มักเกิดกับอวัยวะ
ส่วนปลาย เช่น มือ เท้า นิ้ว เป็ นต้น จะสังเกตเห็นได้ชดั ช่วงเอือ้ มมือหยิบของ นิ้วมือจะเหยียดและกางออก
1.3.3 choreoathetosis พบลักษณะของ chorea ร่วมกับ athetosis
1.3.4 dystonia เป็นการหดค้างของกล้ามเนื้อท�ำให้เกิดการบิดหรือเคลือ่ นไหวซ�้ำๆ หรืออยูใ่ นท่วงท่าที่
ผิดปกติ ของกล้ามเนื้อกลุม่ ทีท่ ำ� งานเหมือนกัน (agonist) และกล้ามเนื้อกลุม่ ทีท่ ำ� งานตรงข้ามกัน (antagonist)
ท�ำให้เด็กมีทา่ ทางทีผ่ ดิ ปกติ มีการเกร็ง บิด ไม่สามารถเคลือ่ นไหวได้ตามปกติ
1.4 ภาวะการทรงตัวผิดปกติ (ataxic CP) มีความผิดปกติของสมองสังการส่
่
วนทีค่ วบคุมได้ (voluntary
movement) ทีเ่ กีย่ วกับการทรงตัว ท�ำให้เสียการควบคุมการทรงตัว ส่งผลท�ำให้เด็กนังหรื
่ อเดินไม่ได้ หรืออาจ
ท�ำได้แต่ไม่มนคง
ั ่ (unsteady gait) เดินขากาง (wide-based gait) มีอาการเซ และเสียการเคลือ่ นไหวแบบ
ประสาน (coordinative movement) มีความยากล�ำบากและใช้ระยะเวลาในการควบคุมมือและแขนในการ
เอือ้ มหยิบของ
1.5 ชนิดผสม (mixed type cerebral palsy) มักใช้เมือ่ มีความผิดปกติมากกว่า 1 ชนิด และไม่มชี นิด
ใดเด่นกว่าชนิดอืน่
2. ต�ำแหน่ งรยางค์ (topographic classification)7 คือ
2.1 Quadriplegia หมายถึง มีความผิดปกติทงั ้ 4 รยางค์ โดยมีผลกระทบต่อแขนมากกว่าหรือเท่ากับ
ขา ซึง่ เป็ นชนิดทีม่ คี วามรุนแรงทีส่ ดุ
2.2 Hemiplegia หมายถึง มีความผิดปกติของแขนและขาข้างใดข้างหนึ่ง โดยมีผลกระทบต่อแขน
มากกว่าขา
2.3 Double hemiplegia หมายถึง มีความผิดปกติของแขนและขาทัง้ สองข้าง โดยมีผลกระทบต่อแขน
มากกว่าขา และแต่ละข้างมีความรุนแรงไม่เท่ากัน
2.4 Diplegia หมายถึง มีความผิดปกติทงั ้ 4 รยางค์ โดยมีผลกระทบต่อขาทัง้ 2 ข้างมากกว่าแขน
2.5 Monoplegia หมายถึง มีความผิดปกติของแขนหรือขาข้างใดข้างหนึ่งเพียงรยางค์เดียว
3. ระบบมาตรฐานการแบ่งระดับความสามารถด้านการเคลื่อนไหวใหม่ (Gross Motor Function Classification System-Expanded and Revised: GMFCS-ES) 8 เป็ นวิธที ม่ี มี าตรฐานการแบ่งระดับ
ความรุนแรงตามการท�ำหน้าทีข่ องกล้ามเนื้อมัดใหญ่ในการเคลือ่ นย้ายทีข่ องเด็กสมองพิการ และประสิทธิภาพ
ของการท�ำกิจกรรมการนัง่ การยืน และการเดิน โดยการใช้กายอุปกรณ์ในการช่วยเหลือ ในเด็กทีม่ อี ายุตงั ้ แต่
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1 ปี ถึง 18 ปี โดยแบ่งเป็ น 5 ช่วงอายุคอื 1) อายุน้อยกว่า 2 ปี (ในเด็กเกิดก่อนก�ำหนดต้องค�ำนวณอายุตาม
corrected age) 2) อายุ 2-4 ปี 3) อายุ 4-6 ปี และ 4) อายุ 6-12 ปี 5) อายุ 12-18 ปี ในแต่ละช่วงอายุ แบ่ง
เป็ น 5 ระดับความรุนแรง โดยระดับที่ 1 เดินได้เอง ระดับที่ 2 มีขอ้ จ�ำกัดในการเดิน ระดับที่ 3 เดินโดยใช้กาย
อุปกรณ์ ระดับที่ 4 มีขอ้ จ�ำกัดเรือ่ งการเคลือ่ นย้ายด้วยตนเอง ระดับที่ 5 ต้องใช้รถเข็นในการเคลือ่ นย้าย

สาเหตุและพยาธิสภาพ

สาเหตุของสมองพิการเกิดจากหลายปจั จัยร่วมกัน เช่น พันธุกรรม การอักเสบ การติดเชือ้ การขาด
ออกซิเจน การได้รบั บาดเจ็บ เป็ นต้น ต่อสมองทีก่ ำ� ลังพัฒนา ซึง่ อาจเกิดได้ทงั ้ ก่อนเกิด ขณะเกิด หรือหลัง
เกิด ดังนี้คอื 9
ปจั จัยก่อนเกิด (prenatal factors) พบเป็ นสาเหตุทพ่ี บบ่อยทีส่ ดุ ถึงร้อยละ 75-80 ได้แก่ การติดเชือ้
ตัง้ แต่อยูใ่ นครรภ์ (intrauterine infection) ความผิดปกติในการเจริญพัฒนาของสมอง (congenital brain
malformation) โรคทางพันธุกรรม การได้รบั สารพิษในครรภ์ (teratogenic exposures) ภาวะแทรกซ้อนของ
รก (placental complications) ครรภ์แฝด ปจั จัยด้านสุขภาพของมารดา เช่น โรคลมชัก ความบกพร่องทาง
สติปญั ญา ธัยรอยด์เป็ นพิษ เบาหวาน การดืม่ สุราหรือใช้สารเสพติด เป็ นต้น7
ปจั จัยช่วงระหว่างการเกิด (perinatal factors) พบเป็ นสาเหตุน้อยกว่าร้อยละ 10 ได้แก่ การได้รบั บาด
เจ็บระหว่างการเกิด (birth trauma) การขาดออกซิเจนระหว่างการเกิด (birth asphyxia) ลมชัก (seizure) ภาวะ
น�้ำตาลในเลือดต�่ำ (hypoglycemia) ภาวะเหลือง (hyperbilirubinemia) การติดเชือ้ (infection) และเลือดออก
ในสมอง (intracranial hemorrhage) เป็ นต้น7
ปจั จัยหลังเกิด (postnatal factors) พบเป็ นสาเหตุประมาณร้อยละ 12-21 ได้แก่ การจมน�้ำ การได้รบั
สารพิษ การได้รบั อุบตั เิ หตุ การติดเชือ้ ในสมอง (infectious meningitis, encephalitis) เป็ นต้น7

การวินิจฉัยโรค

แม้พยาธิสภาพในสมองจะคงทีแ่ ล้วแต่อาการแสดงอาจมีการเปลีย่ นแปลงเมือ่ ระยะเวลาผ่านไปตามการ
เจริญพัฒนาของระบบประสาทส่วนกลาง รวมถึงการเจริญเติบโตและพัฒนาการทีเ่ ปลีย่ นไป7
การวินิจฉัยระยะเริ่มแรก (early detection)
การใช้แบบทดสอบคัดกรองพัฒนาการ เช่น DENVER II ทีก่ มุ ารแพทย์ใช้อย่างแพร่หลายในการติดตาม
พัฒนาการเด็กตัง้ แต่วยั ทารก มักจะไม่สามารถให้การวินิจฉัยภาวะสมองพิการในช่วงขวบปี แรกได้ ในเด็ก
เล็กต้องใช้การตรวจทางระบบประสาทและการเคลือ่ นไหวหลายอย่างร่วมกันในการประเมิน เช่น ทักษะการ
เคลือ่ นไหว การหายไปหรือคงอยูข่ อง primitive reflexes ความตึงตัวของกล้ามเนื้อและ deep tendon reflexes
ผิดปกติ เป็ นต้น หรือมีพฤติกรรมการแสดงออกทีบ่ ง่ ชี้ เช่น นอนมาก ร้องกวนขณะตื่น ร้องเสียงเบา ดูดนม
ไม่เก่ง ไม่สนใจสิง่ แวดล้อม เป็ นต้น หรือมีทา่ การนอนทีผ่ ดิ ปกติ เช่น ชอบแอ่นตัว นอนเหยียดแขนขา ตัวนิ่ม
(floppy) เป็ นต้น ภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็ง (spasticity) อาจไม่สามารถให้การวินิจฉัยได้กอ่ นอายุ 6 เดือน ภาวะ
การเคลือ่ นไหวผิดปกติ (dyskinetic) และภาวะการทรงตัวผิดปกติ (ataxic CP) อาจไม่สามารถให้การวินิจฉัย
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ได้ก่อนอายุ 18 เดือน6
การวินิจฉัยภาวะสมองพิการขึน้ อยู่กบั ความผิดปกติทพ่ี บร่วม เช่น พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อล่าช้า
อาการแสดงทางระบบประสาท การคงอยูข่ อง primitive reflexes การมีกริยาท่าทางทีผ่ ดิ ปกติ เป็ นต้น การ
ให้การวินจิ ฉัยทีแ่ ม่นย�ำต้องอาศัยการตรวจประเมินเป็นระยะอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะทารกคลอดก่อนก�ำหนด
หรือทารกทีม่ ปี จั จัยเสีย่ งต่อการเกิดภาวะสมองพิการ ควรได้รบั การประเมินอย่างต่อเนื่องจนถึงอายุ 2 ปี 10
อาการและอาการแสดง
อาการน�ำของเด็กสมองพิการมักมาด้วยพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อล่าช้า แต่อาจมาด้วยอาการแสดงของ
ระบบอืน่ ได้ เช่น อาการแสดงทางระบบประสาทและพฤติกรรม เช่น การร้องกวน มีปญั หาการกินในวัยทารก
แรกเกิด นอนหลับยาก อาเจียนบ่อย อุม้ ล�ำบากเนื่องจากจัดท่ายาก จ้องมองหน้าน้อย เป็ นต้น ความผิดปกติ
ของกล้ามเนื้อ เช่น ความตึงตัวของกล้ามเนื้อปกติหรือเพิม่ ขึน้ ก�ำมือตลอดเวลาหรือก�ำมือสองข้างไม่เท่ากัน
แอ่นคอและหลัง ชันคอได้ไม่ดี กล้ามเนื้อช่องปากท�ำงานผิดปกติ (แลบลิน้ ไม่ได้ แลบลิน้ ตลอดเวลา กัดฟนั
ตลอด ท�ำหน้าแสยะตลอด หรือมีการรับรูค้ วามรูส้ กึ เร็วกว่าปกติ พัฒนาการของปฏิกริ ยิ าโต้ตอบแบบไม่เจาะจง
สิง่ กระตุน้ (developmental reflexes) เกีย่ วกับท่าทาง เช่น tonic labyrinthine, tonic neck, neck-righting และ
body-righting reflexes ซึง่ ควรจะหายไปเมือ่ ทารกอายุ 3-6 เดือน เป็ นต้น11
ลักษณะทางคลินิกในแต่ละชนิดของสมองพิการ
spastic diplegia มักมีปญั หาเรือ่ งกล้ามเนื้อขาอ่อนแรงในวัยทารก เริม่ มีกล้ามเนื้อหดเกร็งบริเวณข้อเท้า
และข้อสะโพกเมือ่ อายุประมาณ 6 เดือน เริม่ สังเกตเห็นความผิดปกติตอนเริม่ คลาน เด็กจะใช้มอื และปลายแขน
ค�ำ้ ยันชันหน้าอกพ้นพืน้ ลากเท้าทีเ่ หยียดทัง้ สองข้าง (commando crawl) ไปแทนทีจ่ ะคลานโดยใช้ทงั ้ สีร่ ยางค์
spastic hemiplegia วัยทารกมักมาด้วยใช้มอื ข้างใดข้างหนึ่งมากกว่าอีกข้างหนึ่ง ซึง่ ปกติยงั ไม่พบว่ามี
ความถนัดของมือในเด็กอายุน้อยกว่า 1 ปี ไม่สามารถใช้มอื สองข้างจับกันแนวกึง่ กลางตัวได้ การเคลือ่ นไหว
น้อย มีทา่ ทางผิดปกติครึง่ ซีกของร่างกาย ถ้าจับเด็กลุกนังจากท่
่
านอนขาข้างทีผ่ ดิ ปกติจะเหยียดออก ปฏิกริ ยิ า
การปกป้องตนเอง (protective reactions) สองข้างจะไม่เท่ากันเมือ่ เด็กอายุ 5-8 เดือน ส่วนท่าทางทีเ่ ฉพาะ
(typical posture) คือ ต้นแขนหุบเข้าใน หมุนเข้าด้านใน ข้อศอกงอ งอข้อมือและนิ้วมืองอ ปลายแขนคว�่ำ งอ
ข้อสะโพก งอข้อเข่า งอข้อเท้า ฝา่ เท้าจะอยูใ่ นท่ากระดกลงและหมุนเข้าด้านในหรือออกข้างนอก มักเห็นชัดที่
อายุประมาณ 2 ปี เริม่ เดินเมือ่ อายุ 18-24 เดือน บางรายทีม่ อี าการเล็กน้อยอาจเห็นชัดในท่าเดินหรือวิง่ เขย่ง
ปลายเท้า ส่วนใหญ่จะพบการเจริญเติบโตช้าและการรับรูท้ ผ่ี ดิ ปกติในซีกของร่างกายทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ12
spastic quadriplegia อาจสังเกตเห็นกล้ามเนื้อหดเกร็งได้ตงั ้ แต่อายุ 2-3 เดือน มีพฒั นาการด้านกล้ามเนื้อ
ล่าช้าอย่างมาก ถ้าจับเด็กลุกนังจากท่
่
านอนขาทัง้ สองข้างจะไม่สามารถงอได้และทรงตัวไม่อยูใ่ นท่านัง่ ถ้าเด็กมี
อาการเกร็งมากขาจะหุบเข้าหากันตลอดจนบางครัง้ ขาจะเหยียดเกร็งและไขว้กนั ไม่สามารถใช้น้ิวหัวแม่มอื และ
นิ้วชีห้ ยิบจับของได้13 เป็ นชนิดของสมองพิการทีม่ คี วามรุนแรงมากทีส่ ดุ เนื่องจากมีอาการเกร็งมากทัง้ สีร่ ยางค์
dyskinetic/ choreoathetoid/ extrapyramidal CP ในทารกแรกเกิดมักมีอาการซึม เคลือ่ นไหวน้อย
ความตึงตัวของกล้ามเนื้อลดลง ในวัยทารก พบการคงอยูข่ อง primitive reflexแสยะหน้าอย่างควบคุมไม่ได้
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น�้ำลายไหล พัฒนาการของกล้ามเนื้อและการเคลือ่ นไหวล่าช้า ส่วนการเคลือ่ นไหวโดยไม่เจตนา (involuntary
movement) มักพบเมือ่ อายุ 2-3 ปี บางรายพบร่วมกับการพูดออกเสียงล�ำบาก (dysarthria) 13 กินล�ำบาก
น�้ำลายไหลตลอดเวลา แลบลิน้ ตลอด (tongue thrust) มักตรวจไม่พบ upper motor neuron signs บางราย
สติปญั ญาปกติ
ataxic CP มีความผิดปกติในการควบคุมการเคลือ่ นไหว การทรงตัว การทรงท่า ของล�ำตัวและรยางค์
เมือ่ เด็กเริม่ เดินได้จะเดินกางขา (wide-based gait) ทรงตัวไม่ดี (unstable gait) มีความยากล�ำบากในการ
ควบคุมมือและแขนขณะเอือ้ มหยิบของ (overshooting หรือ past-pointing) อาจมีความตึงตัวของกล้ามเนื้อ
เพิม่ ขึน้ หรือลดลง14
การวินิจฉัยแยกโรค
การวินิจฉัยภาวะสมองพิการ คือ การแยกโรคอืน่ ออกไปก่อน อาการและอาการแสดงทีเ่ ฉพาะเจาะจง
ของภาวะสมองพิการ เช่น กล้ามเนื้อหดเกร็ง กล้ามเนื้ออ่อนแรง การเคลือ่ นไหวผิดปกติ เป็ นต้น อาจพบใน
ภาวะหรือโรคอืน่ ได้ เช่น สมองเสือ่ ม (neurodegenerative diseases) ความผิดปกติทางเมตาบอลิก (inborn
errors of metabolism) อุบตั เิ หตุของสมองหรือไขสันหลัง (developmental or traumatic lesions of the brain
or spinal cord) ความผิดปกติของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ (neuromuscular disorders) การเคลือ่ นไหว
ผิดปกติ (movement disorders) และเนื้องอก (neoplasm) เป็ นต้น ภาวะสมองพิการบางรายอาจจะมีอาการ
เพิม่ ขึน้ ช้าๆ ตามอายุทเ่ี พิม่ ขึน้ ซึง่ อาจท�ำให้สบั สนกับการวินิจฉัยแยกจากโรคอืน่ หรือเด็กสมองพิการทีอ่ ยูใ่ น
วัยทารกตอนต้นทีม่ คี วามตึงตัวของกล้ามเนื้อลดลงอย่างมาก (profound hypotonia) ซึง่ อาจท�ำให้สบั สนกับ
ภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรง (muscle weakness)15
เด็กทุกคนทีม่ อี าการแสดงของภาวะสมองพิการ ควรได้รบั การประเมินเพือ่ หาสาเหตุ โดยเฉพาะภาวะ
สมองเสือ่ ม (neurodegenerative diseases) ความผิดปกติทางเมตาบอลิก (inborn errors of metabolism) ควร
คิดถึงเมือ่ มีลกั ษณะดังต่อไปนี้ มีประวัตคิ นในครอบครัวเป็นโรคทางระบบประสาท มีการถดถอยของพัฒนาการ
(loss of developmental milestones) การทรงตัวผิดปกติ (ataxia) การเคลือ่ นไหวทีค่ วบคุมไม่ได้ (involuntary
movements) กล้ามเนื้อตาผิดปกติ (oculomotor abnormalities) กล้ามเนื้อลีบ (muscle atrophy) หูหนวกหรือ
ตาบอด (sensory loss) ความตึงตัวของกล้ามเนื้อลดลงร่วมกับกล้ามเนื้ออ่อนแรง (hypotonia associated
with weakness) มีอาการทางระบบประสาทแย่ลงอย่างรวดเร็ว (rapid deterioration of neurologic signs)
เป็ นต้น15

ความผิดปกติที่พบร่วม (comorbidity / associated deficit)

ร้อยละ 80 ของเด็กสมองพิการมักมีความผิดปกติรว่ มอย่างน้อย 1 อย่าง ในขณะทีร่ อ้ ยละ 40 มักมี
ความผิดปกติรว่ ม 3 อย่างหรือมากกว่า16 ความผิดปกติทพ่ี บร่วม ได้แก่
1. ภาวะบกพร่องทางสติปัญญา (intellectual impairment)
ความบกพร่องของสติปญั ญาเป็นความผิดปกติทพ่ี บร่วมกับเด็กสมองพิการมากทีส่ ดุ พบประมาณร้อย
ละ 60-72 ของเด็กสมองพิการ โดยระดับความรุนแรงของสติปญั ญาทีบ่ กพร่องมักจะสัมพันธ์กบั ความรุนแรง
35

โรคสมองพิ การ Cerebral Palsy

ทิ พวรรณ หรรษคุณาชัย

ของความพิการ เช่น spastic quadriplegia มีภาวะบกพร่องทางสติปญั ญามากกว่า spastic hemiplegia และ
spastic diplegia เป็ นต้น17,18
2. ความบกพร่องทางการมองเห็น (visual impairment and disorders)
พบความบกพร่องทางการมองเห็นประมาณร้อยละ 20 – 6019,20 พบความบกพร่องทางการมองเห็น
อย่างรุนแรง ร้อยละ 1121 ส่วนใหญ่พบความผิดปกติของสายตา (refractive errors) และตาเข (strabismus)
ถึงประมาณร้อยละ 5022 ตาเขเข้าข้างใน (esotropias) มากกว่าตาเขออกข้างนอก (exotropias) เส้นประสาท
การมองเห็นฝอ่ (optic atrophy)
3. ความบกพร่องทางการสื่อสาร (communication disorders)
มักบกพร่องทัง้ ภาษาพูดและภาษาท่าทางในการสือ่ สาร การพูดไม่ชดั (articulation disorders)และการ
บกพร่องของการพูด (impaired speech) พบประมาณร้อยละ 38 ของเด็กสมองพิการ การบกพร่องทัง้ การรับ
รูแ้ ละแสดงออกทางภาษาพบได้บอ่ ย
4. ความบกพร่องทางการได้ยิน (hearing impairment)
การศึกษาเด็กสมองพิการชนิดกล้ามเนื้อหดเกร็ง 75 ราย พบการได้ยนิ บกพร่องร้อยละ 23 จากการ
ตรวจการได้ยนิ (brainstem auditory evoked potentials)233 ถ้าพบการได้ยนิ บกพร่องร่วมกับศีรษะเล็กและ
โรคหัวใจพิการแต่กำ� เนิดควรมองหาอาการอืน่ ของ TORCH infection24
5. การท�ำงานผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร (gastrointestinal dysfunction)
การบกพร่องของกล้ามเนื้อช่องปาก (oromotor problems) ท�ำให้มปี ญั หาการกลืน (swallowing dysfunctions) ท�ำให้มนี ้�ำลายไหล (drooling) อาเจียน (vomitimg) ปญั หาการกิน (feeding difficulties)25 การ
ทีเ่ ด็กไม่สามารถตักอาหารกินเองได้และไม่สามารถร้องขออาหารทีต่ อ้ งการได้จากปญั หาการสือ่ สาร ท�ำให้
มีปญั หาการกินและมีภาวะทุพโภชนาการตามมา26 การมีภาวะกรดไหลย้อน (gastroesophageal reflux
disease: GERD) และการท�ำงานไม่ประสานกันของกล้ามเนื้อในช่องปากและคอหอย (palatopharyngeal
incoordination) ส่งผลให้เกิดการส�ำลักและมีปญั หาทางระบบทางเดินหายใจเรือ้ รังตามมา และอาจรุนแรงมาก
ขึน้ ถ้ามีการท�ำงานทีไ่ ม่ประสานกันของกล้ามเนื้อทีใ่ ช้ในการหายใจและทรวงอกทีผ่ ดิ รูป ภาวะกรดไหลย้อน
(gastroesophageal reflux disease: GERD) อาจส่งผลให้เกิดฟนั ผุ27 นอกจากนี้อาจพบภาวะท้องผูกเรือ้ รัง
ร่วมด้วย
6. การท�ำงานผิดปกติของระบบการขับถ่ายปัสสาวะ (urinary disorders)
ประมาณร้อยละ 33 ของเด็กสมองพิการมีปญั หาเรื่องการขับถ่ายปสั สาวะ เช่น ปสั สาวะรดทีน่ อน
ปสั สาวะบ่อย ปสั สาวะเล็ด กลัน้ ปสั สาวะไม่ได้ เป็ นต้น มักมีสาเหตุจากกลไกการขับถ่ายปสั สาวะผิดปกติ เช่น
การท�ำงานของกล้ามเนื้อกระเพาะปสั สาวะและหูรดู ของท่อปสั สาวะท�ำงานไม่ประสานกัน (detrusor sphincter dyssynergia) กระเพาะปสั สาวะมีความไวในการหดตัว หรือหูรดู ของท่อปสั สาวะมีการคลายตัวเป็ นพักๆ
เป็ นต้น
7. ปัญหาการเจริญเติบโตและภาวะโภชนาการ (growth and nutritional status problems)
การศึกษาเด็กสมองพิการอายุระหว่าง 0-15 ปี ทีม่ ารับการตรวจรักษาทีโ่ รงพยาบาลธรรมศาสตร์ พบ
ว่าภาวะการเจริญเติบโตและโภชนาการของเด็กสมองพิการจ�ำนวน 52 ราย มีภาวะขาดสารอาหารทัง้ หมด 38
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ราย คิดเป็ นร้อยละ 73.1 โดยมีภาวะขาดสารอาหารเรือ้ รัง 27 ราย คิดเป็ นร้อยละ 71.1 ของเด็กสมองพิการที่
ขาดสารอาหารทัง้ หมด28 พบปญั หาการเจริญเติบโตในกลุม่ ทีม่ คี วามรุนแรงมากถึงปานกลาง โดยเฉพาะกลุม่
spastic quadriplegia มักเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น ไม่สามารถร้องขอกินอาหารได้จากปญั หาการสือ่ สาร
ไม่สามารถกินอาหารได้เองจากปญั หาการท�ำงานประสานกันของการใช้ลน้ิ ตวัดอาหาร การเคีย้ ว และการกลืน
ั
หรือปญหาการกิ
น (feeding difficulties) เป็นต้น ท�ำให้ได้รบั สารอาหารไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย
บางรายต้องให้อาหารทางสายยางทางจมูก (nasogastric tube) ในระยะสัน้ หรือทางหน้าท้อง (gastrostomy)
ในระยะยาว29
8. ความผิดปกติทางระบบประสาท (neurological problems)
โรคลมชัก พบประมาณร้อยละ 30-50 ของเด็กสมองพิการทัง้ หมด อายุทเ่ี ริม่ ชักมักเกิดช่วงอายุ 2 ขวบ
ปีแรก โดยพบชักเฉพาะบางส่วนและกระจายไปทัวตั
่ ว (partial seizures with secondary generalization)
มากทีส่ ดุ การชักแบบ infantile spasms พบบ่อยในเด็กสมองพิการชนิด spastic quadriplegia และ atonic
CP ทีม่ ศี รี ษะเล็ก (microcephaly) ร่วมด้วย30 ส่วนการบกพร่องของสติปญั ญาอย่างรุนแรงมักมีการชักหลาย
รูปแบบร่วมกัน (multiple seizure types)
9. ภาวะแทรกซ้อนทางกระดูกและข้อ (orthopedic complications)
ทีพ่ บบ่อยคือ ข้อกระดูกเคลือ่ น (subluxation) ข้อกระดูกหลุด (dislocation) กล้ามเนื้อหดค้าง (contracture) กระดูกหัก กระดูกพรุน (osteopenia) เกิดจากกระดูกมีการเจริญเติบโตช้าร่วมกับภาวะทุพโภชนาการ
ปญั หาการกิน และขาดการเคลือ่ นที่ (lack of mobility)31
10. ปัญหาการเรียน (learning disabilities)
ั ถ้ามีความรุนแรงน้อยก็อาจจะพอเรียนได้แต่มปี ญหา
ั
ส่วนใหญ่มสี าเหตุจากภาวะบกพร่องทางสติปญญา
การอ่าน การเขียนและการค�ำนวณบ้าง แต่ถา้ มีความรุนแรงมากก็ไม่สามารถเรียนได้ 19
11. ปัญหาทางจิตเวช (psychiatric disorder)
ปญั หาพฤติกรรมและอารมณ์พบได้บอ่ ยในเด็กสมองพิการ กล่าวคือ ประมาณร้อยละ 61 ในเด็กอายุ
6-10 ปี ทีเ่ ป็ น hemiplegic CP อาจสัมพันธ์กบั ลักษณะอาการทางระบบประสาท เช่น อารมณ์แปรปรวน
(emotional lability) วิตกกังวล (anxiety disorder) ซึมเศร้า (depression) ขาดสมาธิ (inattention) ซน (hyperkinesis) conduct disorders เป็ นต้น17

การส่งตรวจทางห้องปฏิบตั ิ การ

ไม่มกี ารส่งตรวจทีเ่ ฉพาะเจาะจงใดเพือ่ ยืนยันการวินิจฉัยภาวะสมองพิการ ดังนัน้ การส่งตรวจต่อไปนี้
จะท�ำเมือ่ มีขอ้ บ่งชีท้ างคลินิก และมีแนวทางการส่งตรวจดังแผนภูมทิ ่ี 1
1. การตรวจภาพรังสีวินิจฉัยของสมอง (neuroimaging)
การตรวจสมองด้วยคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้า (magnetic resonance imaging: MRI) ได้ประโยชน์เหนือกว่า
การตรวจสมองด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (computer tomography scans: CT scans) เนื่องจากสามารถบอก
ความผิดปกติของสมอง ระยะเวลาทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ สาเหตุและการพยากรณ์โรค32 มีการศึกษาในระยะหลัง
พบความผิดปกติของ MRI ในเด็กสมองพิการชนิดเกร็งถึงร้อยละ 9518
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2. การส่งตรวจทางพันธุกรรมและเมตาบอลิก (genetic and metabolic tests)
เด็กสมองพิการมักมีการเจริญพัฒนาของสมองผิดปกติแต่กำ� เนิด (congenital brain malformations)
เช่น lissencephaly, schizencephaly หรือ pachygyria ซึง่ ความผิดปกติน้มี คี วามสัมพันธ์กบั โรคทางพันธุกรรม
มากขึน้ 32
3. การตรวจคลื่นสมอง (electroencephalography: EEG)
แนะน�ำให้ตรวจในรายทีม่ ขี อ้ บ่งชี้ เช่น มีประวัตชิ กั หรือสงสัยว่าจะชัก เป็ นต้น32
4. การตรวจระบบการแข็งตัวของเลือด (coagulogram)
ส�ำหรับผูป้ ว่ ยโรคสมองพิการชนิด hemiplegic CP ทีพ่ บว่าเกิดจากภาวะ cerebral infarction ซึง่ ใน
กลุม่ นี้อาจเกิดจากความผิดปกติในระบบการแข็งตัวของเลือด เช่น โรคขาดโปรตีนซี (protein C deficiency)
หรือโปรตีนเอส (protein S deficiency) จึงท�ำให้เกิดการอุดตันของหลอดเลือด การได้รบั การวินิจฉัยทีถ่ กู ต้อง
และให้การรักษาทีเ่ หมาะสมจะช่วยลดการเป็ นซ�้ำได้ และให้คำ� ปรึกษาครอบครัวส�ำหรับการมีลกู คนต่อไป32
5. การตรวจการได้ยิน (hearing test)
ควรส่งตรวจทุกราย เนื่องจากเด็กสมองพิการพบการได้ยนิ บกพร่องร่วมด้วยถึงร้อยละ 23 ถ้ามีขอ้ บ่ง
ชีค้ วรส่งตรวจตัง้ แต่แรกเกิด หรือก่อนอายุ 6 เดือน เนื่องจากถ้าพบความผิดปกติและได้รบั การใส่เครือ่ งช่วย
ฟงั ก่อนอายุ 6 เดือน จะส่งผลดีต่อการพัฒนาทางภาษา32
6. การตรวจตา (eye examination)
ควรส่งตรวจทุกราย เนื่องจากพบความบกพร่องทางการมองเห็นร่วมด้วยประมาณร้อยละ 20 – 6029,20
7. การตรวจความผิดปกติของการกลืน (swallowing function) และภาวะกรดไหลย้อน
รายทีส่ งสัยว่าจะมีความผิดปกติโดยเฉพาะสมองพิการชนิด spastic quadriplegia หรือกลุม่ ทีม่ รี ะดับ
ความรุนแรงมาก เช่น มีประวัตกิ ารส�ำลักเวลากิน อาเจียนเป็ นประจ�ำหลังกินอาหาร ปอดอักเสบเรือ้ รัง หรือมี
ภาวะขาดสารอาหาร เป็ นต้น33
8. การตรวจประเมินพัฒนาการ (developmental assessment) หรือสติปัญญา
ควรประเมินทุกราย เพือ่ ประเมินพัฒนาการทุกด้านและติดตามประเมินเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง อาจพบ
ภาวะบกพร่องทางสติปญั ญาร่วมด้วย ตัง้ แต่ระดับรุนแรงน้อยถึงรุนแรงมาก32
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แผนภูมิที่ 1 แสดงแนวทางการตรวจประเมิ
นเด็กสมองพิการ ิ นเด็กสมองพิการ
แผนภูมิที่ 1 แสดงแนวทางการตรวจประเม
32
ดัดแปลงจาก: Ashwal S, 2004.
ดัดแปลงจาก: Ashwal S, 2004.32
ประวัตแิ ละตรวจร่างกายบ่งชีว้ ่าได้รบั การวินิจฉัยสมองพิการ
1. ยืนยันจากประวัตวิ ่าความผิดปกติของสมองไม่ได้รุนแรงขึน้ หรือเสือ่ มถอย
2. การตรวจร่างกายไม่พบลักษณะทีบ่ ่งชีว้ ่าเป็ นโรคทีร่ ุนแรงขึน้ หรือเสือ่ มถอย
3. จาแนกชนิดของสมองพิการ (quadriplegia, hemiplegia, diplegia, ataxia)
4. คัดกรองภาวะหรือความผิดปกติทอ่ี าจพบร่วม เช่น
ก. พัฒนาการช้า/การบกพร่องของสติปญั ญา
ข. การบกพร่องทางการได้ยนิ และการมองเห็น
ค. พัฒนาการทางภาษาและการพูดล่าช้า
ง. ความผิดปกติของการกินและการกลืน
จ. ถ้ามีประวัตบิ ่งชีว้ ่าชัก ควรส่งตรวจคลื่นสมอง
เคยมีการส่งตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารหรือการตรวจภาพรังสีวนิ จิ ฉัยของสมองมาก่อนหรือไม่
โดยเฉพาะในวัยทารกแรกเกิดเพื่อหาสาเหตุของภาวะสมองพิการ
ไม่มี

มี
ไม่จำเป็ นต้องส่งตรวจเพิ่มเติม

ส่งตรวจภำพรังสี วนิ ิจฉัยของสมอง: MRI

ปกติ

ผิดปกติ

พิจำรณำส่งตรวจทำงพันธุกรรมและเมตำบอลิก
กรณี ที่ติดตำมเด็กและมีสิ่งต่อไปนี้
ก. มีหลักฐำนว่ำอำกำรเลวลง หรื อไม่สำมำรถ
ชดเชยทำงเมตำบอลิกได้เป็ นพักๆ
ข. ไม่สำมำรถแสดงสำเหตุได้จำกกำรประเมิน
ทำงกำรแพย์
การรั
กษา (Management)
ค. ประวัติครอบครัวมีควำมผิดปกติทำงระบบ
การรั
กษา้งแต่วยั เด็กที่สมั พันธ์กบั สมองพิกำร
ประสำทตั

1. ถ้ำมีควำมผิดปกติของภำพรังสี วนิ ิจฉัยสมอง
ร่ วมกับประวัติและตรวจร่ ำงกำย ที่ช้ ีชดั ถึง
สำเหตุสมองพิกำร
2. ถ้ำมีกำรเจริ ญพัฒนำของสมองผิดปกติควร
พิจำรณำส่งตรวจประเมินทำงพันธุกรรม
3. ถ้ำเคยมีเส้นโลหิ ตอุดตันในสมอง ควร
พิจำรณำประเมินกำรแข็งตัวของเลือด และ
สำเหตุอื่น
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โรคสมองพิการเป็ นโรคทีร่ กั ษาไม่หายขาด แต่สามารถให้การรักษาฟื้นฟูจนท�ำให้ความผิดปกติลดลง
จนสามารถท�ำหน้าทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ เด็กหลายคนสามารถเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่จนสามารถด�ำเนินชีวติ
ได้ใกล้เคียงคนปกติ เป้าหมายการรักษาเด็กสมองพิการทีส่ ำ� คัญ คือ ให้เด็กสามารถเติบโตอยูใ่ นครอบครัว
และชุมชน ป้องกันความพิการซ�้ำซ้อน และให้เด็กใช้ศกั ยภาพของตนเองอย่างเต็มทีเ่ พือ่ การด�ำเนินชีวติ ในวัย
ผูใ้ หญ่ได้โดยไม่ตอ้ งพึง่ พาผูอ้ น่ื หรือพึง่ พาผูอ้ น่ื น้อยทีส่ ดุ ดังนัน้ การดูแลเด็กสมองพิการจึงต้องการการดูแลแบบ
องค์รวม (comprehensive) โดยทีมผูเ้ ชีย่ วชาญสหสาขาวิชาชีพ (multidisciplinary team) ทัง้ ผูด้ แู ลเบือ้ งต้น
และเป็ นทีป่ รึกษา เช่น กุมารแพทย์ดา้ นพัฒนาการและระบบประสาท แพทย์เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู ศัลยแพทย์ดา้ น
กระดูกและข้อ นักกายภาพบ�ำบัด นักกิจกรรมบ�ำบัด นักฝึกพูด นักสังคมสงเคราะห์ และครูการศึกษาพิเศษ
เป็นต้น โดยระบบการก�ำกับดูแลสุขภาพทีม่ ปี ระสิทธิภาพส�ำหรับเด็กสมองพิการ คือ มีครอบครัวเป็นศูนย์กลาง
(family-centered) ทีมผูเ้ ชีย่ วชาญเป็ นผูม้ คี วามสามารถ (competent) มีประสบการณ์ สามารถตัดสินใจการ
ดูแลรักษา ให้การดูแลแบบองค์รวม (comprehensive) ทัง้ เรือ่ งการเจริญเติบโต การฉีดวัคซีน การให้ค�ำแนะน�ำ
เรือ่ งการเลีย้ งดูดา้ นต่างๆ การดูแลสุขภาพทัวไป
่ เด็กได้รบั การดูแลอย่างเห็นอกเห็นใจ (compassionate)
ได้รบั การดูแลอย่างต่อเนื่องสม�่ำเสมอ (continuous) ชุมชนมีสว่ นร่วม (community-based) เช่น ครอบครัว
ทดแทน (respite care) ในการช่วยดูแลเด็ก ระบบการสนับสนุนครอบครัวและการเงิน เป็ นต้น และเหมาะสม
กับวัฒนธรรมท้องถิน่ (culturally appropriate)16
การดูแลรักษาแบบองค์รวมด้านต่างๆ ได้แก่
1. การดูแลเด็กสุขภาพดีแบบองค์รวม ได้แก่ การท�ำความสะอาดร่างกายทัวไปและช่
่
องปาก การ
ป้องกันอุบตั เิ หตุ การนอนหลับพักผ่อนทีม่ คี ณ
ุ ภาพอย่างเพียงพอ การขับถ่ายโดยเฉพาะภาวะท้องผูก การได้รบั
โภชนาการทีค่ รบและเหมาะสม การติดตามการเจริญเติบโต การส่งเสริมพัฒนาการและพฤติกรรมทีเ่ หมาะสม
2. การได้รบั วัคซีนตามค�ำแนะน�ำของกระทรวงสาธารณสุข รวมทัง้ วัคซีนป้องกันโรคไอกรน (pertussis vaccine) ในเด็กสมองพิการทีม่ โี รคลมชักร่วมด้วย เว้นแต่มภี าวะชักทีค่ วบคุมไม่ได้ ควรให้วคั ซีนป้องกัน
โรคคอตีบและบาดทะยัก (DT) แทน วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยักและไอกรน DTP ส่วนเด็กทีม่ ปี ญั หา
โรคปอดเรือ้ รัง (recurrent or chronic respiratory illness) ควรได้รบั วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ (influenza
vaccine) และนิวโมคอคคัส (pneumococcal vaccine) ทุกปี34
3. การท�ำกายภาพบ�ำบัด (physical therapy) มีเป้าหมายเพือ่ ฝึกให้เด็กมีการเคลือ่ นไหวทีเ่ หมาะสม
ลดการหดค้างของกล้ามเนื้อ ลดการติดหรือผิดรูปของข้อ ลดปวด และเพือ่ เตรียมความพร้อมส�ำหรับใช้กาย
อุปกรณ์ มีวธิ กี ารฝึกหลายวิธี เช่น การฝึกการเคลือ่ นไหวของข้อ ฝึกการออกแรงของกล้ามเนื้อ ฝึกการจัดท่า
นังหรื
่ อท่านอนทีเ่ หมาะสม เป็ นต้น35 โดยนักกายภาพบ�ำบัดจะสามารถจัดโปรแกรมการฝึก และฝึกปฏิบตั ใิ ห้
ผูป้ กครองน�ำกลับไปฝึ กเองต่อทีบ่ า้ น รวมทัง้ นัดมาติดตามการท�ำกายภาพบ�ำบัดอย่างต่อเนื่องและประเมิน
ความสามารถเป็ นระยะๆ
4. การฝึกกิจกรรมบ�ำบัด (occupational therapy) มีจดุ มุง่ หมายทีจ่ ะส่งเสริมเรือ่ งการใช้กล้ามเนื้อเล็ก
เช่น มือ กล้ามเนื้อช่องปาก เป็ นต้น เพือ่ ให้เด็กสามารถท�ำกิจวัตรประจ�ำวัน ช่วยเหลือตนเองได้มากทีส่ ดุ เช่น
ฝึกการตักอาหารกินเอง การเคีย้ วอาหาร การกลืน การใส่เสือ้ ผ้า การติดกระดุม การแปรงฟนั การฝึกการขับถ่าย
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การจับดินสอเขียน เป็ นต้น35 โดยนักกิจกรรมบ�ำบัดจะจัดโปรแกรมการสอนและฝึกปฏิบตั ใิ ห้กบั ผูป้ กครองน�ำไป
ฝึกในชีวติ ประจ�ำวัน รวมทัง้ นัดติดตามประเมินความสามารถเป็ นระยะๆ และท�ำกิจกรรมบ�ำบัดอย่างต่อเนื่อง
5. โภชนบ�ำบัด (special nutrition services) เพือ่ ให้เด็กไห้รบั สารอาหารทีค่ รบถ้วนเพียงพอต่อความ
ต้องการของร่างกาย ดังนัน้ เด็กทีม่ นี ้�ำหนักต่อส่วนสูงลดลงมากกว่าร้อยละ 5 หรือมีปญั หาการกิน หรือเด็กทีไ่ ด้
รับอาหารทางสายยาง (gavage or gastrostomy feeding) ทีค่ ดิ ว่าจะได้รบั พลังงานหรือสารอาหารไม่เพียงพอ
ก็ควรปรึกษานักโภชนาการเพือ่ การเลือกอาหารแลกเปลีย่ นทีเ่ หมาะสมและปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ
โดยคิดน�้ำหนักเป้าหมาย (ideal body weight) คือ น�้ำหนักที่ percentile ที่ 10 ของส่วนสูง36
6. อรรถบ�ำบัด (speech therapy) เพือ่ ฝึกการออกเสียงและการสือ่ สาร ควรเริม่ ฝึกพูดก่อนทีเ่ ด็กจะ
เข้าโรงเรียน เนื่องจากเด็กมักมีปญั หาเรือ่ งการพูดล�ำบาก (dysarthria) ปญั หาการสือ่ สารจากพัฒนาการทาง
ภาษาล่าช้า (global language delay) ซึง่ อาจจะต้องประสานงานกับนักกิจกรรมบ�ำบัดเพือ่ ฝึกกล้ามเนื้อปาก
ในการออกเสียงต่างๆ ทีเ่ ป็ นพืน้ ฐานของการพูดสือ่ สาร36
7. การศึกษาพิเศษ (special education) เพือ่ วางแผนการศึกษาทีเ่ หมาะสมแก่เด็กแต่ละคนทีม่ คี วาม
ต้องการพิเศษทีไ่ ม่เหมือนกัน (individualized educational plan: IEP) บางรายอาจมีความบกพร่องของสติ
ปญั ญาร่วมด้วย รวมทัง้ การจัดห้องเรียนให้เหมาะสมส�ำหรับเด็กบางรายทีต่ อ้ งใช้กายอุปกรณ์36
8. จิตวิทยาและพฤติกรรม (behavioral psychology) เพื่อประเมินระดับสติปญั ญา (intelligence
quotient: IQ) และความสัมฤทธ์ผลทางการเรียน (academic achievement test) ซึง่ อาจต้องประสานงานกับ
ทางโรงเรียนเพือ่ วางแผนการศึกษาทีเ่ หมาะสม ช่วยแนะน� ำครูและผูป้ กครองเรือ่ งการปรับพฤติกรรมเด็กที่
เหมาะสม ไม่ทำ� โทษโดยการตีหรือท�ำร้ายอย่างรุนแรง36
9. งานสังคมสงเคราะห์ (social work) มักจะต้องเข้ามามีบทบาทตัง้ แต่เด็กเริม่ ได้รบั การวินิจฉัยว่า
เป็ นสมองพิการ เพือ่ ให้คำ� ปรึกษาแนะน�ำผูป้ กครองทีจ่ ะต้องปรับตัวในการดูแลลูกพิการ การประเมินสภาพ
ความเป็นอยูข่ องบ้านทีเ่ อือ้ ต่อความพิการของเด็ก ประเมินครอบครัวกรณีทส่ี งสัยว่าเด็กถูกกระท�ำทารุณกรรม
แนะน�ำเรือ่ งการจดทะเบียนผูพ้ กิ ารและสิทธิสวัสดิการทีผ่ พู้ กิ ารควรได้รบั 36
10. การใช้ยา มีจุดประสงค์เพือ่ ลดอาการเกร็ง ซึง่ เป็ นอุปสรรคต่อการฝึ กกายภาพ การดูแลกิจวัตร
ประจ�ำวัน รวมทัง้ ท�ำให้เด็กมีอาการปวดเนื่องจากภาวะเกร็ง การให้ยานัน้ มีหลายรูปแบบ37
10.1 ชนิดยากิน ยาทีม่ กี ารน�ำมาใช้ เช่น beclofen, diazepam, dantrolen sodium เป็ นต้นใช้เพือ่
ลดอาการเกร็ง ข้อดีของยากินคือสามารถบริหารยาได้งา่ ย แต่มขี อ้ เสียตรงทีย่ าหลายตัว มีผลข้างเคียงต่อการ
ท�ำงานของระบบประสาทกลาง เช่น ท�ำให้งว่ งนอน มึนงง ความจ�ำลดลง เป็ นต้น38 ขนาดและวิธกี ารให้และผล
ข้างเคียงทีพ่ บบ่อย แสดงดังตารางที่ 2

41

โรคสมองพิ การ Cerebral Palsy

ทิ พวรรณ หรรษคุณาชัย

ตารางที่ 2 แสดงขนาดและวิธีการให้ยา ผลข้างเคียง ของยาลดอาการเกร็งชนิดรับประทาน
ชื่อยา

Beclofen

ขนาดและวิ ธีการให้ยาในเด็ก

รูปแบบของ
ผลข้างเคียง
ยา
10-15 มก./วัน ทุก 8 ชัวโมง
่
ปรับยา 10 มก./เม็ด ปากแห้ง คลืน่ ไส้ อาเจียน
ทุก 3 วัน
มึนงง ปวดหัว เดินเซ
ขนาดสูงสุด
นอนไม่หลับหรือง่วงนอน
อายุ 2-7 ปี สูงสุดไม่เกิน 40 มก./วัน
ท้องผูกหรือท้องเสีย
อายุมากกว่า 8 ปี สูงสุดไม่เกิน 60
หลอดลมหดตัวในผูป้ ว่ ยโรคหอบหืด
มก./วัน
ชักหรือประสาทหลอน หากมีการหยุดยา
กะทันหัน

Diazepam

0.12-0.8 มก./กก./วัน ทุก 6-8 ชัวโมง
่
2 มก./เม็ด
ขนาดสูงสุด ไม่เกิน 10 มก./ครัง้
5 มก./เม็ด

ง่วงนอน มึนงง เดินเซ
มีผลต่อความจ�ำ ปวดหัว
การท�ำงานของล�ำไส้ลดลง
เกิดการติดยาถ้าใช้ตดิ ต่อเป็ นเวลานาน

Dantrolene
sodium

0.5 มก./กก./ครัง้ วันละ 2 ครัง้
25 มก./เม็ด
ขนาดสูงสุด ไม่เกิน 3 มก./กก./ครัง้ 50 มก./เม็ด
วันละ 4 ครัง้

เวียนศีรษะ ปวดเมื่อย ท้องเสีย คลื่นไส้
อาเจียน ง่วงนอน ผืน่ และมีโอกาสท�ำให้เกิด
ตับอักเสบรุนแรงได้

ดัดแปลงจาก: อารีรตั น์ สุพทุ ธิธาดา, 2547.38 Terrence CF, 1981.39 Davidoff RA, 1985.40 Haslam RH,
1974.41 Stanley F, 200042
10.2 ชนิดยาฉีดเข้าทีก่ ล้ามเนื้อโดยตรง เช่น การฉีด botulinum toxin เข้าทีก่ ล้ามเนื้อมัดทีม่ อี าการ
เกร็งตามข้อบ่งชี้ คือ มีความตึงตัวของกล้ามเนื้อเพิม่ ขึน้ อย่างมากจนส่งผลกระทบต่อการท�ำหน้าทีห่ รือท�ำให้
เกิดการหดรัง้ ของข้อต่อ เพือ่ ท�ำให้กล้ามเนื้อมัดนัน้ อ่อนแรงลดการเกร็ง คาดว่าจะได้ผลการรักษาทีด่ ใี นเด็ก
อายุน้อยกว่า 4 ปี ทีไ่ ม่มกี ารหดรัง้ ของข้อต่ออย่างถาวร โดยฉีดเข้ากล้ามเนื้อได้ครัง้ ละ 2-3 มัด43 โดยต้องฉีด
ซ�้ำเป็ นระยะทุก 3-8 เดือน44 แต่การใช้ botulinum toxin ยังมีขอ้ จ�ำกัดอยูม่ ากเนื่องจากต้องอาศัยความช�ำนาญ
ของผูฉ้ ดี และยามีราคาสูง ภาวะแทรกซ้อนทีอ่ าจจะพบได้ชวคราว
ั่
คือ ไข้ในช่วง 1-3 วันหลังฉีด ปวด รูส้ กึ
ระคายเคือง และรอยฟกซ�้ำบริเวณทีฉ่ ดี
10.3 ชนิดยาฉีดเข้าไขสันหลัง ปจั จุบนั มีการใช้ยา beclofen ฉีดเข้าไปในช่องไขสันหลังแบบต่อเนื่อง
เพือ่ ลดอาการเกร็งในรายทีเ่ ป็นมาก แต่อปุ กรณ์ทใ่ี ห้ยามีราคาสูง ค่อนข้างยุง่ ยาก และพบภาวะแทรกซ้อนค่อน
ข้างมาก45
การรักษาโดยการผ่าตัดทางศัลยกรรมกระดูก มีประโยชน์ในผูป้ ว่ ยบางรายทีม่ คี วามผิดปกติเฉพาะส่วน
เช่น การยึดติดของเอ็น ข้อผิดรูป ข้อสะโพกหลุด เป็ นต้น เพือ่ ผูป้ ว่ ยให้มกี ารเคลือ่ นไหวทีด่ ขี น้ึ โดยการผ่าตัด
ทางศัลยกรรมกระดูกนัน้ มักจะท�ำในเด็กทีค่ อ่ นข้างโต เพือ่ หลีกเลีย่ งการผ่าตัดซ�้ำหลายครัง้ ในช่วงเด็กเล็กซึง่
เป็ นช่วงทีย่ งั มีการเจริญเติบโตเร็ว37 การผ่าตัดนัน้ มีหลายวิธี ศัลยแพทย์กระดูกและข้อจะเป็ นผูพ้ จิ ารณาเลือก
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วิธที เ่ี หมาะสมกับเด็กแต่ละราย
นอกจากการรักษาเพือ่ พัฒนาการท�ำงานของระบบกล้ามเนื้อแล้ว แพทย์ผดู้ แู ลควรให้การรักษาภาวะ
แทรกซ้อนต่างๆ ทีพ่ บร่วมกันไปด้วย เช่น ถ้าเด็กมีโรคลมชักก็ให้การรักษาโดยการให้ยากันชักทีเ่ หมาะสม หรือ
ในเด็กทีม่ ปี ญั หาทางด้านการกลืน อาจต้องพิจารณาการให้อาหารทางสายยาง (nasogastric tube feeding or
gastrostomy feeding) ในเด็กทีม่ ี GERD ก็ให้การรักษาด้วยยา และถ้าไม่ดขี น้ึ อาจต้องให้การรักษาด้วยการ
ผ่าตัดท�ำ fundoplication เป็ นต้น ส�ำหรับในเด็กทีม่ ปี ญั หาด้านการได้ยนิ หรือปญั หาด้านสายตา ก็ควรให้การ
รักษาทีเ่ หมาะสมกับความผิดปกติ เช่น การใส่เครือ่ งช่วยฟงั การใส่แว่นตา เป็ นต้น

การพยากรณ์โรค (prognosis)

การพยากรณ์โรคของการท�ำหน้าทีข่ องกล้ามเนื้อ (motor function) ขึน้ อยูก่ บั ชนิดของสมองพิการ อัตรา
การพัฒนาของกล้ามเนื้อ การคงอยูข่ อง primitive reflexes ความสามารถทางสติปญั ญา การรับรูบ้ กพร่อง
(sensory impairment) และพัฒนาการทางอารมณ์และสังคม ส่วนใหญ่ระดับสติปญั ญาทีบ่ กพร่องมักสัมพันธ์
กับความรุนแรงของโรค และถ้าเด็กสมองพิการสามารถเดินได้ก่อนอายุ 2 ปี มักจะมีระดับสติปญั ญาปกติถงึ
ต�่ำกว่าปกติเล็กน้อย (borderline intelligence) สมองพิการชนิด hemiplegia ส่วนใหญ่มกั จะเดินได้ โดยการ
พยากรณ์โรคทีด่ วี า่ เด็กมีโอกาสจะเดินได้ คือ สามารถนังได้
่ เมือ่ อายุ 2 ปี และคลานได้เมือ่ อายุ 2 ปีครึง่ ส่วน
เด็กทีน่ งได้
ั ่ เมือ่ อายุ 3-4 ปี อาจจะเดินได้โดยใช้กายอุปกรณ์ การพยากรณ์โรคทีไ่ ม่ดสี ำ� หรับการเดินได้ คือ
ไม่สามารถชันคอได้ดเี มือ่ อายุ 20 เดือน การคงอยูข่ อง primitive reflexes ไม่ม ี postural reactions เมือ่ อายุ
2 ปี ไม่สามารถคลานได้เมือ่ อายุ 5 ปี ถ้าเด็กไม่สามารถเดินได้เมือ่ อายุ 9 ปี ต่อไปก็ไม่สามารถเดินได้แม้ใช้
กายอุปกรณ์หรืออุปกรณ์ชว่ ยเดินหรือถ้าเด็กสามารถพลิกคว�่ำได้เมือ่ อายุ 2 ปี ร้อยละ 2 สามารถเดินได้เอง
เมือ่ อายุ 7 ปี ถ้าอายุ 2 ปี สามารถลุกขึน้ เกาะยืนได้ ร้อยละ 75 สามารถเดินได้เองเมือ่ อายุ 7 ปี 46 เป็ นต้น
ชนิดของโรคสมองพิการนัน้ พบว่ามีความสัมพันธ์กบั การพยากรณ์โรค เช่น พบว่ากลุม่ ทีเ่ ป็ น spastic
ั หรือโรคลมชักน้อย มักสามารถช่วยเหลือตัวเอง
diplegia มักมีพยากรณ์โรคทีด่ ี พบความผิดปกติของสติปญญา
เดินโดยใช้อุปกรณ์เสริมหรือรถเข็น ส่วนในกลุม่ ทีเ่ ป็ น spastic quadriplegia เป็ นกลุม่ ทีม่ กี ารพยากรณ์โรคไม่
ดี มักมีความพิการอืน่ ร่วมด้วยมาก มีขอ้ จ�ำกัดในการช่วยเหลือตนเอง หรือการเคลือ่ นไหวโดยใช้อุปกรณ์ชว่ ย
ส�ำหรับกลุม่ spastic hemiplegia นัน้ มักจะสามารถเดินได้ แต่พบว่ามีโอกาสชักสูง กลุม่ ทีเ่ ป็ น dyskinetic CP
นัน้ มักไม่คอ่ ยมีปญั หาเรือ่ งชัก แต่มกั มีปญั หาด้านการพูด ส�ำหรับความสามารถในการเคลือ่ นไหวนัน้ มีความ
แตกต่างกันในแต่ละราย
ผูป้ ว่ ยโรคสมองพิการส่วนใหญ่สามารถมีชวี ติ ได้จนถึงวัยผูใ้ หญ่ในประเทศอังกฤษ เด็กสมองพิการที่
เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2523-2539 มีชวี ติ รอด 20 ปี ถึงร้อยละ 87-9447 มีการวิเคราะห์วา่ อัตราการรอดชีวติ ขึน้
อยูก่ บั ระดับความรุนแรงของความพิการ ระดับสติปญั ญา น�้ำหนักแรกเกิด และเศรษฐานะ โดยมีการศึกษาถึง
อัตราการตายในผูพ้ กิ ารซ�้ำซ้อนและมีระดับรุนแรง (severe multiple handicaps) ทีไ่ ด้รบั การดูแลอย่างเต็มที่
พบว่าเด็กสมองพิการทีไ่ ม่สามารถเคลือ่ นทีไ่ ด้ (immobile) ไม่สามารถฝึกการขับถ่าย และได้รบั อาหารทาง
สายยาง สาเหตุการตายส่วนใหญ่เป็นโรคทางระบบหายใจ ทีพ่ บบ่อยคือปอดอักเสบจากการส�ำลัก (aspiration
pneumonia)
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เพือ่ ให้เด็กได้พฒ
ั นาศักยภาพได้อย่างเต็มความสามารถ รวมทัง้ การให้ครอบครัวและชุมชนมีสว่ นร่วม
ในการดูแลน่าจะได้ประโยชน์สงู สุดแก่เด็กสมองพิการ ทีส่ ามารถเจริญเติบโตเป็นผูใ้ หญ่และด�ำเนินชีวติ ได้ใกล้
เคียงคนปกติมากทีส่ ดุ เป็ นภาระแก่ครอบครัวและสังคมน้อยทีส่ ดุ
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ในยุคทีค่ รอบครัวมีบตุ รน้อยลง บิดามารดาจ�ำนวนมากจึงมีความเป็นห่วง กังวลว่าบุตรจะมีสขุ ภาพ การ
เจริญเติบโต รวมถึงพัฒนาการปกติดหี รือไม่ โดยเฉพาะเมือ่ เด็กเกิดมาพร้อมปจั จัยเสีย่ งบางประการ ได้แก่
การเกิดก่อนก�ำหนด ปญั หาสุขภาพช่วงแรกเกิด จะยิง่ ท�ำให้บดิ ามารดาต้องติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชดิ ด้วย
ความวิตกกังวล ดังนัน้ การให้บริการการดูแลสุขภาพเด็กในคลินิกเด็กสุขภาพดีของหลายประเทศ รวมถึง
ประเทศไทย จึงมีองค์ประกอบต่างๆครอบคลุมประเด็นดังกล่าว นอกเหนือจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรค การ
ติดตามเฝ้าระวังเรือ่ งพัฒนาการของเด็กก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งทีไ่ ด้รบั ความสนใจและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง
การติดตามเฝ้าระวังพัฒนาการเด็ก (developmental surveillance) เป็นแนวทางส�ำหรับการดูแลสุขภาพ
เด็กทีไ่ ด้รบั การยอมรับเพิม่ มากขึน้ ในช่วงหลัง และเป็ นทีย่ อมรับว่ามีความเหมาะสมมากกว่าการประเมินหรือ
ตรวจคัดกรองด้วยแบบทดสอบด้านพัฒนาการเพียงอย่างเดียว หากเด็กได้รบั การตรวจประเมินและช่วยเหลือ
ปญั หาพัฒนาการหรือพฤติกรรมตัง้ แต่ระยะแรกของชีวติ จะมีผลดีตอ่ การพยากรณ์โรค หรือหมายถึงโอกาสที่
จะมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ กี ว่าในระยะยาว1
การติดตามเฝ้าระวังพัฒนาการ หมายถึง กระบวนการทีเ่ กิดขึน้ อย่างต่อเนื่องในการติดตามพัฒนาการ
ของเด็กโดยเฉพาะในช่วงปฐมวัย2 บุคลากรทางการแพทย์จะรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ได้แก่ ความกังวล
เกีย่ วกับพัฒนาการหรือพฤติกรรมเด็กของบิดามารดาหรือผูป้ กครอง ตลอดจนต้องหาข้อมูลเพิม่ เติมจากผูท้ ม่ี ี
ส่วนเกีย่ วข้องอืน่ เช่น ผูเ้ ลีย้ งดูเด็ก ครู เป็ นต้น สิง่ ส�ำคัญอย่างยิง่ ของการติดตามเฝ้าระวังคือการมีทกั ษะทีจ่ ะ
สังเกตพฤติกรรมเด็กในแต่ละช่วงอายุ ร่วมไปกับการรับฟงั ความกังวลของบิดามารดา การรวบรวมข้อมูลต่างๆ
เหล่านี้จะท�ำให้บุคลากรทางการแพทย์ ผูซ้ ง่ึ มีหน้าทีใ่ ห้การดูแลสุขภาพเด็กทัง้ ในคลินิกสุขภาพเด็กดี และเด็ก
กลุม่ ทีม่ คี วามเสีย่ งต่างๆ เข้าใจขบวนการและปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้องกับพัฒนาการของเด็ก สามารถวางแผนการ
ติดตามเฝ้าระวังตลอดจนให้การดูแลส่งเสริมเด็กได้อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง แม้กระบวนการดังกล่าวนี้จะไม่
เน้นรูปแบบหรือวิธกี ารใดวิธกี ารหนึ่งโดยเฉพาะ แต่มกั มีการใช้เครือ่ งมือหรือแบบประเมินคัดกรองพัฒนาการ
ชุดต่างๆ ร่วมด้วยได้
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การติดตามเฝ้าระวังพัฒนาการเป็นแนวทางทีม่ กั ใช้กบั กลุม่ เด็กในช่วงปฐมวัย เช่นเดียวกับการประเมิน
คัดกรองพัฒนาการทีน่ ิยมปฏิบตั กิ นั มาก่อนหน้านี้ แต่การประเมินคัดกรองพัฒนาการมักหมายถึงการใช้แบบ
ทดสอบชุดใดชุดหนึ่งประเมินเด็กในแต่ละช่วงอายุ หากพบว่าเด็กมีพฒ
ั นาการเบีย่ งเบนหรือล่าช้าในช่วงอายุใด
อายุหนึ่ง ก็จะพิจารณาส่งต่อเด็กไปพบเพือ่ ประเมินโดยผูเ้ ชีย่ วชาญต่อไป3 ซึง่ เป็นทีท่ ราบกันดีวา่ แบบประเมิน
คัดกรองพัฒนาการมักมีขอ้ จ�ำกัดในด้านของความไวหรือความจ�ำเพาะ แม้แต่แบบทดสอบทีน่ ิยมน�ำมาใช้กนั
อย่างแพร่หลาย เช่น Denver II, Capute Scales เป็ นต้น ก็มขี อ้ จ�ำกัดด้วยเช่นกัน
ปี พ.ศ.2544 สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เริม่ แนะน�ำให้บคุ ลากรทางการแพทย์ใช้
แนวทางการติดตามเฝ้าระวังพัฒนาการเด็ก และก�ำหนดแนวทางปฏิบตั ทิ ช่ี ดั เจนขึน้ ในปี พ.ศ.25494 ซึง่ มีขนั ้
ตอนต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. ควรมีองค์ประกอบของการตรวจประเมินเรือ่ งของพัฒนาการให้เป็ นส่วนหนึ่งของการดูแลสุขภาพ
เด็กปฐมวัยในช่วง 5 ปีแรกของชีวติ ทุกครัง้ ทีม่ ารับบริการคลินิกสุขภาพเด็กดี
2. ควรใช้แนวทางการติดตามเฝ้าระวังพัฒนาการ ซึง่ เป็นขบวนการทีย่ ดื หยุน่ และมีการติดตามต่อเนื่อง
ระยะยาว ท�ำให้ได้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การตรวจหาความผิดปกติทางพัฒนาการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
มากทีส่ ดุ ส�ำหรับช่วงปฐมวัย การติดตามเฝ้าระวังพัฒนาการของเด็กควรประกอบไปด้วย
- สอบถามและรับฟงั บิดามารดาหรือผูป้ กครองว่ามีความกังวลใดๆ เกีย่ วกับพัฒนาการของเด็กหรือไม่
- ซักประวัตดิ า้ นพัฒนาการของเด็กในช่วงทีผ่ า่ นมา
- ความแม่นย�ำในการสังเกตพฤติกรรมต่างๆ ของเด็ก
- ประเมินปจั จัยเสีย่ งและปจั จัยส่งเสริม หรือป้องกันความเสีย่ งต่อการเกิดปญั หาพัฒนาการ
- บันทึกผลการตรวจประเมินต่างๆ อย่างถูกต้องแม่นย�ำ และวางแผนการติดตามเฝ้าระวังพัฒนาการ
ต่อไปตามความเหมาะสม
3. หากบิดามารดาหรือบุคลากรทางการแพทย์ผใู้ ห้บริการมีความกังวลเกีย่ วกับพัฒนาการของเด็ก ควร
ประเมินพัฒนาการของเด็กด้วยแบบทดสอบคัดกรองทีเ่ หมาะสมกับลักษณะปญั หาหรือความผิดปกติทพ่ี บ
4. ทีค่ ลินิกสุขภาพเด็กดีเมือ่ อายุ 9 เดือน 18 เดือน และ 24 หรือ 30 เดือน เด็กทุกคนควรได้รบั การ
ประเมินพัฒนาการด้วยแบบทดสอบคัดกรองทีม่ มี าตรฐาน ซึง่ หมายถึงการประเมินด้วยเครือ่ งมือทีใ่ ช้เวลาไม่
นาน เพือ่ ตรวจหาความผิดปกติทเ่ี ป็นความเสีย่ งของเด็กแต่ละคน และอายุ 18 เดือนควรรวมการตรวจประเมิน
คัดกรองกลุม่ อาการออทิสซึมด้วย
5. ถ้าผลการประเมินด้วยแบบทดสอบคัดกรองไม่พบความผิดปกติ ควรนัดตรวจครัง้ ต่อไปตามตาราง
นัดปกติ แต่ถา้ บิดามารดาหรือผูใ้ ห้บริการมีขอ้ สงสัยหรือกังวลว่าเด็กอาจผิดปกติ แม้ผลการประเมินด้วยแบบ
ทดสอบคัดกรองไม่พบความผิดปกติ ผูใ้ ห้บริการควรพิจารณานัดเด็กกลับมาตรวจประเมินซ�้ำก่อนวันนัดตาม
ตารางปกติ และยังคงติดตามการดูแลสุขภาพอย่างเป็ นองค์รวมต่อไปในด้านอืน่ ๆ
6. ถ้าผลการประเมินคัดกรองพัฒนาการพบความผิดปกติ ควรส่งต่อเด็กไปตรวจประเมินเพิม่ เติมโดย
ละเอียดต่อไป ซึง่ แผนการติดตามเฝ้าระวังหลังจากนี้ขน้ึ อยูก่ บั ผลการประเมินโดยทีมผูเ้ ชีย่ วชาญ หากเด็กได้
รับการวินิจฉัยว่ามีปญั หาพัฒนาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็จะได้รบั การดูแลรักษาต่อเนื่องในด้านนัน้ ๆ แต่ถา้
ไม่มคี วามผิดปกติใดๆ อย่างชัดเจน เด็กยังควรต้องได้รบั การติดตามและตรวจประเมินอย่างต่อเนื่อง ซึง่ อาจ
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จ�ำเป็ นต้องนัดติดตามดูแลอย่างใกล้ชดิ กว่าเด็กอืน่ ทัวไป
่
แนวทางปฏิบตั ทิ ก่ี ำ� หนดโดยสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศสหรัฐอเมริกานี้ อาจน�ำมาประยุกต์ใช้ใน
เวชปฏิบตั ใิ นประเทศไทยได้บา้ ง แต่ขอ้ มูลทีม่ กี ารศึกษาเพิม่ มากขึน้ ในประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่าแนวปฏิบตั ิ
ดังกล่าวยังมีขอ้ จ�ำกัดเมือ่ น�ำไปใช้ในเวชปฏิบตั พิ อสมควร ได้แก่ คลินิกส่วนมากอ้างข้อจ�ำกัดเรือ่ งเวลา จึงไม่
สามารถปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนทีแ่ นะน�ำได้ และมักเลือกใช้แบบประเมินทีใ่ ห้ผปู้ กครองเป็ นผูต้ อบ5 ขณะทีร่ ะบบ
บริการสาธารณสุขในประเทศไทยมีความแตกต่างจากระบบในประเทศสหรัฐอเมริกา จึงจ�ำเป็ นต้องพิจารณา
น�ำแนวปฏิบตั ดิ งั กล่าวมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม โดยยึดวัตถุประสงค์หลักของการเฝ้าระวังพัฒนาการว่า
มีเพือ่ ช่วยส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มพี ฒ
ั นาการเต็มตามศักยภาพ

แนวทางการติดตามเฝ้ าระวังพัฒนาการเด็กในประเทศไทย

จากผลการส�ำรวจและการศึกษาวิจยั ในระยะหลัง พบว่าเด็กไทยมีปญั หาพัฒนาการล่าช้าค่อนข้างมาก
โดยเฉพาะด้านภาษาและสติปญั ญา6,7 จึงท�ำให้เกิดความตระหนักและก�ำหนดให้มกี ารตรวจประเมินพัฒนาการ
เด็กร่วมด้วย ทัง้ ในเวชปฏิบตั ทิ วไปและระดั
ั่
บนโยบายของประเทศ จึงมีแนวทางปฏิบตั เิ บือ้ งต้นทีพ่ อสรุปเกีย่ ว
กับการติดตามเฝ้าระวังพัฒนาการเด็กในสังคมไทย ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้คอื
1. ทุกครัง้ ทีผ่ ูป้ กครองน� ำเด็กมารับบริการการตรวจสุขภาพในคลินิกสุขภาพเด็กดี นอกจากการ
ประเมินการเจริญเติบโตและให้วคั ซีน ซึ่งเป็ นงานบริการทีท่ �ำในสถานบริการทุกระดับ การเฝ้าระวังเรื่อง
พัฒนาการและพฤติกรรมเด็กควรเป็ นส่วนหนึ่งของงานบริการในคลินิกสุขภาพเด็กดีดว้ ยเสมอ
2. การเฝ้าระวังพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก หมายถึง การน�ำประเด็นเรือ่ งพัฒนาการและพฤติกรรม
ของเด็กขึน้ มาพูดคุยกับผูป้ กครองในแต่ละครัง้ ทีม่ ารับบริการ ซึง่ เป็ นทีท่ ราบกันดีวา่ หากผูป้ กครองกังวลหรือ
สงสัยว่าเด็กมีพฒ
ั นาการผิดปกติหรือล่าช้าส่วนมากจะพบว่าเด็กมีพฒ
ั นาการล่าช้าจริง จึงอาจกล่าวได้วา่ หาก
บุคลากรทางการแพทย์เพียงถามค�ำถามผูป้ กครองเกีย่ วกับข้อสงสัยหรือความกังวลของผูป้ กครอง ก็จะท�ำให้
มีโอกาสตรวจพบความผิดปกติทม่ี อี ยูจ่ ริงได้สว่ นหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ความผิดปกติเหล่านี้มกั หมายถึงเฉพาะ
กลุม่ ทีม่ คี วามรุนแรงมากชัดเจน แต่กลุม่ เด็กทีม่ พี ฒ
ั นาการเบีย่ งเบนไปจากปกติเพียงเล็กน้อย ผูป้ กครองมัก
ไม่สามารถแยกแยะได้อย่างชัดเจน จึงอาจละเลย และท�ำให้บคุ ลากรทางการแพทย์ไม่สามารถตรวจพบความ
ผิดปกติได้ในระยะเริม่ แรก นอกจากนี้ยงั พบว่าผูป้ กครองจ�ำนวนหนึ่งยังอาจไม่เข้าใจความแตกต่างระหว่าง
“พัฒนาการ” และ “พฤติกรรม” ของเด็ก ท�ำให้พบในเวชปฏิบตั ไิ ด้บอ่ ยครัง้ ว่าผูป้ กครองทีน่ �ำเด็กมาปรึกษาด้วย
เรือ่ งพฤติกรรมซน แพทย์กลับตรวจพบว่าเด็กมีพฒ
ั นาการทางภาษาล่าช้าหรืออาจเป็ นกลุม่ อาการออทิสซึม
ดังนัน้ การสอบถามเกีย่ วกับความกังวลของผูป้ กครองในคลินกิ สุขภาพเด็กดี ควรถามครอบคลุมทัง้ พัฒนาการ
และพฤติกรรมของเด็ก
3. ในกรณีทผ่ี ปู้ กครองไม่มคี วามกังวลใดๆ เกีย่ วกับตัวเด็ก การดูแลส่งเสริมสุขภาพเด็กทีเ่ หมาะสม
หมายถึง การรวบรวมข้อมูลต่างๆ ทีเ่ ป็ นปจั จัยเสีย่ งต่อการเกิดพัฒนาการผิดปกติ8 ซึง่ อาจแบ่งคร่าวๆ ได้เป็ น
ปจั จัยเสีย่ งด้านชีวภาพ และปจั จัยเสีย่ งด้านสภาพแวดล้อม
ปจั จัยเสีย่ งด้านชีวภาพในทีน่ ้ีมกั หมายถึงปจั จัยต่างๆ ทีม่ ผี ลต่อพัฒนาการของเด็กมาตัง้ แต่ระยะปริ
ก�ำหนด ซึง่ ได้แก่
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- สุขภาพมารดาช่วงตัง้ ครรภ์วา่ มีปญั หาการเจ็บปว่ ยหรือใช้สารเคมีทม่ี ผี ลกระทบต่อเด็ก นอกจากนี้
ข้อมูลด้านระบาดวิทยาของกระทรวงสาธารณสุขพบว่า ภาวะโภชนาการของมารดาขณะตัง้ ครรภ์ยงั คงขาดสาร
อาหารทีจ่ ำ� เป็ นต่อการพัฒนาสมองของเด็กในครรภ์ และการขาดสารอาหารทีย่ งั เป็ นปญั หาสาธารณสุข ได้แก่
สารไอโอดีน9
- ปญั หาขณะเด็กเกิด ได้แก่ การขาดออกซิเจนมีผลต่อพัฒนาการของสมองการเกิดก่อนก�ำหนด
หรือน�้ำหนักแรกเกิดต�่ำกว่าปกติ โดยเฉพาะกลุม่ ทีม่ นี ้�ำหนักแรกเกิดน้อยกว่า 1,500 กรัม การเจ็บปว่ ยทีร่ นุ
แรงอืน่ ๆ เช่น การติดเชือ้ ในสมองหรือเยือ่ หุม้ สมอง ภาวะเหลืองจากบิรริ บู นิ ทีส่ งู มากจนต้องมีการเปลีย่ นถ่าย
เลือด เป็ นต้น
- ประวัตคิ รอบครัวทีพ่ บว่ามีสมาชิกคนใดคนหนึ่งมีพฒ
ั นาการผิดปกติ เช่น พัฒนาการด้านใดด้าน
หนึ่งหรือหลายด้านล่าช้า ภาวะสติปญั ญาบกพร่อง ปญั หาการเรียน กลุม่ อาการออทิสซึม เป็ นต้น
ข้อมูลจากการศึกษาวิจยั ต่างๆ พบว่าพัฒนาการทีล่ า่ ช้าหรือผิดปกติทกุ ประเภทมีความสัมพันธ์กบั ปจั จัย
ด้านพันธุกรรมด้วยเสมอ ทัง้ ทีเ่ ป็ นโรคทางพันธุกรรม และทีเ่ ป็ นการถ่ายทอดปจั จัยพันธุกรรมในครอบครัวชนิดที่
ไม่ได้เป็ นโรคทางพันธุกรรม ซึง่ มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาสมองของเด็กในครรภ์ดว้ ยเช่นกัน
ส่วนปจั จัยเสีย่ งด้านสภาพแวดล้อมทีส่ ำ� คัญ ได้แก่
- เศรษฐฐานะของครอบครัว ผลการศึกษาวิจยั ทัง้ ในและต่างประเทศพบว่าระดับการศึกษาของบิดา
มารดาและรายได้ของครอบครัวมีความสัมพันธ์กบั พัฒนาการของเด็ก ครอบครัวทีม่ เี ศรษฐฐานะต�่ำมักสัมพันธ์
กับการทีเ่ ด็กมีระดับพัฒนาการค่อนข้างช้า
- การเจ็บปว่ ยต่างๆ โดยเฉพาะทีม่ ผี ลกระทบต่อสมองโดยตรง
- การขาดสารอาหารทีส่ ำ� คัญ เช่น ไอโอดีน เหล็ก เป็ นต้น หากเด็กมีการขาดสารอาหารเหล่านี้อย่าง
ต่อเนื่องในช่วงทีส่ มองมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วซึง่ หมายถึงระยะ 3-5 ปีแรกของชีวติ จะท�ำให้เด็กมีพฒ
ั นาการ
ล่าช้าได้ และอาจไม่สามารถแก้ไขให้เป็ นปกติได้แม้จะให้สารอาหารทดแทนอย่างเพียงพอในระยะต่อมา
- สารพิษหรือสารปนเปื้อนต่างๆ ทีอ่ าจมีผลต่อการพัฒนาสมอง เช่น สารเสพติด โลหะหนักต่างๆ
(ตะกัว่ สารหนู) สารเคมีอน่ื ๆ ทีใ่ ช้ในครัวเรือนและการเกษตร เป็ นต้น
- การเลีย้ งดูและสภาพแวดล้อม เนื่องจากสภาพสังคมทีเ่ ปลีย่ นไป บิดามารดาจ�ำนวนมากต้องท�ำงาน
นอกบ้าน จึงมีเวลาในการเลีย้ งดูเด็กโดยตรงน้อย ส่วนหนึ่งอาจมีญาติหรือพีเ่ ลีย้ งช่วยดูแล และอีกจ�ำนวนหนึ่ง
อาจพาเด็กไปฝากเลีย้ งทีส่ ถานรับเลีย้ งเด็ก การพิจารณาเรือ่ งการเลีย้ งดูจงึ ต้องรวมถึงการจัดสภาพแวดล้อ
มอื่นๆ รอบตัวเด็กว่าจะมีสว่ นช่วยส่งเสริมการมีพฒ
ั นาการทีด่ ขี น้ึ มากน้อยเพียงใด สภาพแวดล้อมในทีน่ ้ียงั
ครอบคลุมถึงสือ่ ประเภทต่างๆ ทีม่ รี อบตัวเด็กมากขึน้ ตัง้ แต่ในช่วงแรกของชีวติ แม้จะยังมีขอ้ มูลจากการศึกษา
วิจยั ถึงผลกระทบของสือ่ ต่างๆ ต่อการพัฒนาของเด็กค่อนข้างจ�ำกัด แต่จากการสังเกตเด็กกลุม่ ทีม่ พี ฒ
ั นาการ
ทางภาษาล่าช้าจ�ำนวนมาก พบว่าการใช้เวลาในการดูโทรทัศน์หรือสือ่ ประเภทเดียวกันเป็ นเวลานานอย่าง
สม�่ำเสมอ มีความสัมพันธ์กบั การมีพฒ
ั นาการทางภาษาล่าช้าหรือเบีย่ งเบนได้
นอกจากนี้ สภาพครอบครัวทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปมากตามสภาพสังคม ท�ำให้มจี ำ� นวนครอบครัวทีม่ เี พียง
บิดาหรือมารดาหรือญาติผใู้ หญ่เลีย้ งดูเด็กตามล�ำพังเพิม่ มากขึน้ จึงอาจเป็ นปจั จัยเสีย่ งหนึ่งทีม่ ผี ลกระทบต่อ
ทัง้ การส่งเสริมพัฒนาการและการดูแลเด็กด้านอื่นๆ โดยภาพรวม
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แผนภูมิที่ 1 ขัน้ ตอนต่างๆ ของแนวทางส�ำหรับการติดตามเฝ้ าระวังพัฒนาการในคล6 ิ นิกสุขภาพเด็กดี
เมือ่ เด็กมารับบริการตรวจ
สุ ขภาพทีค่ ลินิกสุขภาพ
เด็กดี
มี

สอบถามผูป้ กครองว่ามีความกังวลเกี่ยวกับ
พัฒนาการหรื อพฤติกรรมเด็กหรื อไม่

ทาการประเมินเบื้องต้น
- ทบทวนปัจจัยเสี่ ยงต่าง ๆ
- รวบรวมข้อมูลด้านพัฒนาการที่ผา่ นมา ตรวจ
ร่ างกายซึ่งรวมถึงสังเกตพฤติกรรมเด็กและ
ระหว่างเด็กกับผูป้ กครอง
- พิจารณาใช้แบบทดสอบคัดกรองพัฒนาการที่
เหมาะสม

ทบทวนปัจจัยเสี่ ยงต่าง ๆ และสังเกต
พฤติกรรมเด็กระหว่างการตรวจ

มีปัจจัยเสี่ ยง

ไม่มีปัจจัยเสี่ ยง
ไม่ใช่

ไม่พบว่าผิดปกติ
สงสัยผิดปกติ
พิจารณาส่งต่อไปรับ
การตรวจประเมินโดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญ

ไม่มี

ให้คาแนะนาเบื้องต้นและ
หากจาเป็ นให้พจิ ารณานัด
ติดตามประเมินเด็กก่อนวัน
นัดที่กาหนดไว้ สาหรับการ
ตรวจสุขภาพปกติ

ใช่
เป็ นช่วงที่เด็กอายุ 9,18 และ
24 หรื อ 30 เดือนหรื อไม่
หรื อไม่
ประเมินพัฒนาการด้วย
แบบทดสอบคัดกรอง
สงสัย
ผิดปกติ

นัดติดตามการตรวจ
สุขภาพตามตารางปกติ

พิจารณาส่งต่อไปรับ
การตรวจประเมินโดย
แผนภูมิที่ 1 ขัน้ ตอนต่างๆ ของแนวทางสาหรับการติดตามเฝ้าระวังพัฒนาการในคลินิกสุขภาพ ผูเ้ ชี่ยวชาญ
4

ดัดแปลงจาก:
เด็กดี American Academy of Pediatrics, 2006.

ดัดแปลงจาก: American Academy of Pediatrics, 2006.4

ในระหว่างการพิจารณาทบทวนปจั จัยเสีย่ งต่างๆ ต่อพัฒนาการหรือพฤติกรรมของเด็ก หากเป็ นไป
ในระหว่างการพิจารณาทบทวนป
ยเสีย่ งต่างงๆ
ต่อพัฒนาการหรื
อพฤติกกรรมของเด็
ก บการตรวจร่างกาย
ได้แพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
ทใ่ี ห้บริกจั จัารควรสั
เกตพฤติ
กรรมของเด็
ไปพร้อมกั
หากเป็นไปได้แพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ท้ ใ่ี ห้บริการควรสังเกตพฤติกรรมของเด็กไป
เนื่องจากองค์
ประกอบส�ำคัญหนึ่งของการติดตามเฝาระวังพัฒนาการคือทักษะในการสังเกตพฤติกรรมเด็กใน
พร้อมกับการตรวจร่างกาย เนื่องจากองค์ประกอบสาคัญหนึ่งของการติดตามเฝ้าระวัง
ช่วงวัยต่างๆพัฒแม้
สถานบริ
การด้านสาธารณสุ
ขในประเทศไทยส่
นมากจะยั
มีภานสาธารณสุ
าระงานในคลิ
นาการคื
อทักษะในการสั
งเกตพฤติกรรมเด็
กในช่วงวัยต่างๆวแม้
สถานบริกงารด้
ข นิกสุขภาพเด็กดี
ค่อนข้างมาก
แต่การเรียนรู
ท้ จ่ี ะสังงเกตพฤติ
กรรมเด็
ม่ ารับกบริ
วงสัน้ แต่ๆกอย่
ในประเทศไทยส่
วนมากจะยั
มีภาระงานในคลิ
นิกกสุขทีภาพเด็
ดีคก่อารช่
นข้างมาก
ารเรีางต่
ยนรูอท้ เนื
จ่ี ะ่องสม�่ำเสมอ จะท�ำให้
บุคลากรทางการแพทย์มที กั ษะและเข้าใจพฤติกรรมทีเ่ ป็ นลักษณะปกติของเด็กในแต่ละช่วงวัยได้ และจาก
ข้อมูลทีพ่ บว่าปญั หาพัฒนาการทางภาษาและการสือ่ สารล่าช้าเป็นปญั หาทีพ่ บบ่อยในเวชปฏิบตั ิ จึงมีขอ้ เสนอ
แนะว่านอกจากพูดคุยทักทายกับผูป้ กครองแล้ว แพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ควรพยายามพูดคุยสือ่ สาร
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กับเด็กไม่วา่ เด็กจะพูดได้แล้วหรือไม่ พร้อมกับการสังเกตพฤติกรรมต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ เทคนิคในการสังเกตดัง
กล่าวพอสรุปเบือ้ งต้นได้ดงั นี้
- อายุ 2 หรือ 4 เดือน ควรสังเกตพฤติกรรมการตอบสนองของเด็กเมือ่ มีคนคุยด้วย ถ้ามีชว่ งเว้น
จังหวะเด็กอาจท�ำเสียงคล้ายพูดคุยโต้ตอบ มองหน้าสบตาพอสมควร นอกจากนี้ทอ่ี ายุ 4 เดือนควรสังเกตว่า
เด็กเริม่ เอือ้ มมือคว้าสิง่ ของต่างๆ บ้างหรือไม่ โดยเฉพาะในระหว่างการตรวจร่างกาย
- อายุ 6 เดือน เด็กจ�ำนวนหนึ่งอาจเริม่ แปลกหน้าคน เมือ่ ผูป้ กครองน�ำเด็กเข้ามาตรวจ ควรเริม่ สังเกต
เด็กตัง้ แต่ระยะแรกก่อนการพูดคุยหรือท�ำสิง่ หนึ่งสิง่ ใดกับเด็ก เด็กทีเ่ ริม่ รูจ้ กั แปลกหน้าคนมักจะจ้องมองผูใ้ ห้
บริการแบบสงสัยหรือหวาดระแวงบ้างในช่วงแรก เด็กปกติทวไปในช่
ั่
วงวัยนี้อาจแสดงพฤติกรรมโต้ตอบหรือ
ปฏิสมั พันธ์กบั พ่อแม่ได้อย่างเหมาะสม และหลีกเลีย่ งหรือไม่โต้ตอบกับคนแปลกหน้า หากผูป้ กครองกังวลว่า
เด็กไม่หนั หาเสียงเรียก และพบว่ามีปจั จัยเสีย่ งของการได้ยนิ ผิดปกติรว่ มด้วย (ดังแสดงในตารางที่ 1) ควรต้อง
พิจารณาส่งตรวจการได้ยนิ ต่อไป การศึกษาติดตามเด็กทีม่ ปี ญั หาการได้ยนิ ในระยะยาวพบว่า กลุม่ ทีไ่ ด้รบั การ
รักษาและแก้ไขการพูดตัง้ แต่ชว่ ง 6 เดือนแรกของชีวติ จะมีพฒ
ั นาการทางภาษาและการเรียนรูเ้ ป็ นปกติ
ตารางที่ 1 ปจั จัยเสีย่ งต่อการเกิดปญั หาการได้ยนิ ผิดปกติ
1. ผูเ้ ลีย้ งดูเด็กกังวลเกีย่ วกับการได้ยนิ ของเด็ก สงสัยว่าพัฒนาการด้านการพูดหรือภาษาของเด็ก
ผิดปกติ*
2. ประวัตคิ รอบครัวมีการได้ยนิ ผิดปกติแบบถาวร*
3. เคยอยูใ่ นหอผูป้ ว่ ยวิกฤตในช่วงแรกเกิดนานมากกว่า 5 วัน หรือมีประวัตวิ า่ เคยได้รบั การรักษา
อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้คอื ใช้เครือ่ งช่วยหายใจ ได้รบั ยาทีม่ ผี ลข้างเคียงเป็ นพิษต่อระบบประสาทการ
ได้ยนิ (ยาในกลุม่ aminoglycoside เช่น gentamycin tobramycin) หรือยาขับปสั สาวะกลุม่ loop diuretics
(furosemide/ Lasix) และ ภาวะบิลริ บู นิ สูงในเลือดจนต้องเปลีย่ นถ่ายเลือด
4. การติดเชือ้ ช่วงก่อนคลอด เช่น cytomegalovirus (CMV)* เริม หัดเยอรมัน ซิฟิลสิ และ toxoplasmosis เป็ นต้น
5. ความผิดปกติแต่กำ� เนิดของศีรษะและใบหน้า ซึง่ ได้แก่ ความผิดปกติสว่ นใบหู รูหู มีตงิ่ เนื้อหรือรู
บริเวณหน้าหู (ear tags or ear pits) และความผิดปกติของกระดูกเทมพอรัล (temporal bone anomalies)
6. ความผิดปกติจากการตรวจร่างกาย ได้แก่ มีปอยผมขาวด้านหน้า (white forelock) ซึง่ สัมพันธ์กบั
กลุม่ อาการ Waardenburg ทีพ่ บร่วมกับการได้ยนิ ผิดปกติชนิดถาวร ทัง้ ทีเ่ ป็น sensorineural และ conductive
7. กลุ่มอาการต่างๆทีพ่ บร่วมกับการได้ยนิ ผิดปกติ ทัง้ ชนิดทีค่ อ่ ยๆแสดงอาการมากขึน้ (progressive) และแสดงอาการภายหลัง (late-onset) * ได้แก่ neurofibromatosis osteopetrosis กลุม่ อาการ Usher
Waardenburg Alport Pendred และ Jervell and Lange-Nielson
8. เป็ นกลุม่ ความผิดปกติของ neurodenegerative* ได้แก่ Hunter syndrome หรือ sensory motor
neuropathies เช่น กลุม่ อาการ Friedreich ataxia Charcot – Marie – Tooth เป็ นต้น
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9. การติดเชือ้ ช่วงหลังเกิดทีส่ มั พันธ์กบั การได้ยนิ ผิดปกติและมีผลเพาะเชือ้ เป็ นบวก* ได้แก่ เยือ่ หุม้
สมองอักเสบจากการติดเชือ้ แบคทีเรียและไวรัส (โดยเฉพาะเชือ้ เริมและอีสกุ อีใส)
10. การบาดเจ็บทีศ่ รี ษะ โดยเฉพาะการแตกหักของกระดูกบริเวณฐานกะโหลก (basal skull) หรือกระ
ดูกเทมพอรัล (temporal bone)* ซึง่ รุนแรงจนต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
11. เคยได้รบั ยาเคมีบำ� บัด*
หมายเหตุ ปจั จัยเสีย่ งทีม่ เี ครือ่ งหมาย * หมายถึงควรต้องระมัดระวังทีจ่ ะติดตามเฝ้าระวังเป็ นพิเศษ เนื่องจาก
อาจแสดงอาการผิดปกติของปญั หาการได้ยนิ ภายหลังได้
ดัดแปลงจาก: Joint committee on infant hearing. American Academy of Pediatrics. 200710
- อายุ 9 เดือน เด็กส่วนมากจะกลัวหรือเขินอายกับคนแปลกหน้า จึงมักท�ำท่าหลีกเลีย่ งเมือ่ มีคนไม่
คุน้ เคยพูดคุยหรือจะเล่นด้วย เด็กส่วนมากในวัยนี้สนุกกับการเล่นจ๊ะเอ๋ และใช้มอื ในการหยิบจับสิง่ ของทีม่ ชี น้ิ
เล็กได้ดี แม้จะยังไม่สามารถพูดหรือชีบ้ อกความต้องการได้ แต่สามารถแสดงพฤติกรรมต่างๆ ทีบ่ อกถึงความ
สนใจหรือความต้องการได้ชดั เจน เช่น ถ้าพูดถึงมารดาหรือคนคุน้ เคย เด็กจะหันไปมองได้ทนั ที ถ้ามีของทีน่ ่า
สนใจบนโต๊ะตรวจ เด็กอาจจ้องมองทีข่ องแล้วหันมามองผูต้ รวจ เพือ่ ประเมินท่าทีวา่ ผูต้ รวจจะยินยอมให้เล่น
หรือไม่ เป็ นต้น
- อายุ 12 เดือน เด็กประมาณครึง่ หนึ่งจะเริม่ พูดเรียกบิดามารดาหรือคนคุน้ เคยตลอดจนเข้าใจการ
พูดคุยเรือ่ งง่ายๆ ได้ แม้บางคนจะยังไม่พดู เป็ นค�ำทีม่ คี วามหมาย แต่สว่ นมากจะชีบ้ อกความต้องการได้ ใน
ขณะตรวจร่างกาย ถ้าผูต้ รวจพูดคุยพร้อมบอกถึงสิง่ ทีก่ ำ� ลังจะท�ำและแสดงสิง่ ต่างๆ เหล่านัน้ ไปด้วย มักจะได้
รับความสนใจจ้องมองตาม และเด็กอาจให้ความร่วมมือได้บา้ ง เมือ่ ถูกห้ามขณะซุกซน เด็กมักหยุดและหันมา
มองชัวขณะ
่
และอาจกลับไปซนเช่นเดิม เมือ่ บิดามารดาทักทายผูต้ รวจช่วงเดินเข้ามาหรือบอกลาช่วงจะกลับ
เด็กบางคนสามารถทีจ่ ะยกมือสวัสดีตามค�ำบอกของบิดามารดา
- อายุ 18 เดือน เด็กเกือบทัง้ หมดพูดคุยเป็นค�ำๆ ได้ เดินคล่อง ถ้าเป็นการมาพบแพทย์หรือบุคลากร
ทางการแพทย์คนเดิมทีเ่ คยพบมาหลายครัง้ เด็กอาจแสดงความคุน้ เคยและมีพฤติกรรมซุกซนตามวัย อยากรู้
อยากเห็น มักไม่อยูน่ ิ่ง เข้าใจเมือ่ ถูกห้าม บางคนหยุดซุกซนได้ชวขณะ
ั่
บางคนรูส้ กึ โมโหทีถ่ กู ห้ามจนอาจถึง
ขัน้ ร้องดิน้ อาละวาด แต่เด็กส่วนมากจะร้องไม่นาน และมักถูกหลอกล่อเปลีย่ นความสนใจได้ไม่ยาก ในขณะที่
เด็กบางคนเริม่ ใช้คำ� พูดเพือ่ สือ่ สารได้มากขึน้
- อายุ 24 เดือน เด็กอาจพูดคุยโต้ตอบกับผูต้ รวจทีค่ นุ้ เคยได้บา้ ง เด็กส่วนมากจะพูดเป็ นวลีหรือสอง
สามค�ำต่อกันได้แล้ว ถ้าผูต้ รวจพูดบอกเด็กในสิง่ ทีจ่ ะท�ำ เด็กจ�ำนวนหนึ่งอาจฟงั ด้วยความเข้าใจและให้ความ
ร่วมมือ แต่เด็กส่วนหนึ่งอาจจะแสดงพฤติกรรมดือ้ ต่อต้านตามวัย ไม่คอ่ ยให้ความร่วมมือกับการตรวจ เด็ก
ส่วนมากในช่วงวัยนี้เริม่ ขีดเขียนได้เองบ้างแล้ว ถ้ามีกระดาษและดินสอวางไว้ให้ อาจช่วยดึงความสนใจให้
เด็กหยิบมาขีดเขียนเล่นเอง
การส�ำรวจภาวะสุขภาพคนไทยในปี พ.ศ. 2550 มีการส�ำรวจพัฒนาการของเด็กด้วยการสอบถามผูเ้ ลีย้ ง
ดูหลักเกีย่ วกับการพูดของเด็ก ค�ำจ�ำกัดความของเรือ่ งพูดช้าในเวชปฏิบตั ทิ วไปยั
ั ่ งใช้เกณฑ์วา่ อายุ 2 ปี เด็ก
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ยังไม่พดู ค�ำทีม่ คี วามหมายใดๆ ซึง่ ไม่รวมค�ำทีใ่ ช้เรียกคนคุน้ เคย จึงวินิจฉัยว่ามีปญั หาพูดช้า ผลการส�ำรวจ
ในกลุม่ เด็กอายุ 2 ปี (24 – 35 เดือน) จ�ำนวนทัง้ หมด 557 คนพบว่า เด็กร้อยละ 2.1 ยังพูดเป็ นค�ำทีม่ คี วาม
หมายไม่ได้ ในทีน่ ้ีคำ� ทีม่ คี วามหมายไม่รวมค�ำทีใ่ ช้เรียกคนคุน้ เคยหรือสัตว์เลีย้ งในบ้าน และร้อยละ 21.8 พูด
ได้แล้วแต่ยงั พูดตามเป็ นส่วนใหญ่ การสอบถามผูเ้ ลีย้ งดูของกลุม่ เด็กอายุ 1 ปี (12-23 เดือน) จ�ำนวนทัง้ หมด
599 คน พบว่าเกือบทัง้ หมด (ร้อยละ 97.3) เลียนเสียงค�ำพูดได้แม้จะยังไม่เป็นค�ำทีม่ คี วามหมาย เมือ่ ใช้เกณฑ์
การพูดได้หมายรวมถึงค�ำทีใ่ ช้เรียกคนคุน้ เคยหรือสัตว์เลีย้ งในบ้านด้วย ร้อยละ 4.5 ของเด็กอายุ12-23 เดือน
ยังพูดไม่ได้ ขณะทีร่ อ้ ยละ 18.3 ยังพูดไม่ได้เมือ่ ใช้เกณฑ์การพูดได้หมายถึงไม่นบั รวมค�ำทีใ่ ช้เรียกคนคุน้ เคย
หรือสัตว์เลีย้ งในบ้าน ดังนัน้ จ�ำนวนเด็กทีย่ งั พูดเป็ นค�ำทีม่ คี วามหมายไม่ได้ (โดยไม่นบั รวมค�ำทีใ่ ช้เรียกคนคุน้
เคยหรือสัตว์เลีย้ งในบ้าน) ลดลงจากร้อยละ 18.3 ทีอ่ ายุประมาณ 18 เดือน (12-23 เดือน) เหลือเพียงร้อยละ
2.1 ทีอ่ ายุประมาณ 30 เดือน (24 – 35 เดือน)11
เด็กทีม่ พี ฒ
ั นาการทางภาษาค่อนข้างล่าช้า อาจแสดงพฤติกรรมซนหรือต่อต้านมากกว่าเด็กทัวไป
่ หาก
ผูใ้ หญ่เข้าใจและพยายามพูดคุยด้วยภาษาทีเ่ ข้าใจง่ายและใช้ภาษาท่าทางร่วมด้วย มักจะช่วยให้เด็กเข้าใจและ
ร่วมมือได้ดขี น้ึ เด็กทีม่ ภี าษาล่าช้าและมีพฤติกรรมซุกซนหรือต่อต้านมากจนไม่ให้ความร่วมมือในระหว่างการ
ตรวจ ควรพิจารณาติดตามดูแลใกล้ชดิ และให้คำ� แนะน�ำเบือ้ งต้นเพือ่ ช่วยเหลือเด็กแก่บดิ ามารดา ในกรณีทผ่ี ู้
ปกครองมีความกังวลอาจพิจารณาส่งต่อเพือ่ ประเมินเพิม่ เติมโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ
การสังเกตพฤติกรรมของเด็กในคลินิกสุขภาพเด็กดีทม่ี จี �ำนวนเด็กมารับบริการมาก ควรจัดให้มมี ุม
นังรอที
่ ม่ ขี องเล่นหรือพืน้ ทีใ่ ห้เด็กๆ ได้เล่นอย่างอิสระบ้าง เพราะเมือ่ เด็กทีม่ ชี ว่ งอายุใกล้เคียงกันมาอยูร่ วม
กัน จะสังเกตเห็นพฤติกรรมบางอย่างทีแ่ ตกต่างจากพฤติกรรมปกติของวัยนัน้ ๆ ได้โดยง่าย เด็กส่วนมากจะ
สนใจมองเมือ่ เห็นเด็กอื่นเล่นอยูด่ ว้ ยกัน บางคนอาจเข้าไปร่วมด้วยทันที บางคนเพียงแค่มองอยูเ่ ฉยแต่ไม่
เข้าไปเล่นด้วย การแสดงออกเหล่านี้ขน้ึ อยูก่ บั พืน้ อารมณ์ และประสบการณ์เดิมทีเ่ คยมีมาในอดีต แม้เด็กใน
ช่วงวัย 1-2 ปีจะยังเล่นด้วยกันไม่เป็น แต่อาจเข้าไปนังเล่
่ นของเล่นอยูข่ า้ งๆ กันโดยไม่พดู คุยหรือแสดงท่าทาง
โต้ตอบระหว่างกันเท่าใดนัก เนื่องจากยังมีขอ้ จ�ำกัดทางด้านภาษาหรือยังไม่รสู้ กึ คุน้ เคย ในสถานบริการทีม่ มี มุ
ดังกล่าวเป็ นประจ�ำและมีผใู้ หญ่ทค่ี อยเฝ้าสังเกตเด็กๆ บ้าง อาจจะท�ำให้ได้ขอ้ มูลเกีย่ วกับพฤติกรรมของเด็ก
เพิม่ เติมได้เป็ นอย่างดี เนื่องจากการพบแพทย์ในห้องตรวจเป็ นช่วงเวลาค่อนข้างสัน้ และบ่อยครัง้ เด็กมักไม่
แสดงพฤติกรรมทีเ่ ป็ นไปตามธรรมชาติของตนเอง
4. ในกรณีทเ่ี ด็กไม่มปี จั จัยเสีย่ งใดๆ สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศสหรัฐอเมริกาแนะน� ำว่าเด็ก
ทุกคนควรได้รบั การประเมินพัฒนาการด้วยแบบทดสอบคัดกรอง ถ้าเด็กมีอายุ 9 18 และ 24 หรือ 30 เดือน
(ในกรณีทม่ี ปี ญั หาการเบิกค่าใช้จา่ ยส�ำหรับการตรวจ สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา แนะน�ำ
ว่าอาจเปลีย่ นจากการตรวจทีอ่ ายุ 30 เดือนเป็ น 24 เดือนได้) เนื่องจากระบบบริการในประเทศไทยยังไม่ม ี
ปญั หาเรือ่ งค่าใช้จา่ ยมากนัก อายุทเ่ี ด็กควรได้รบั การตรวจประเมินพัฒนาการขึน้ อยูก่ บั ลักษณะปญั หาทีพ่ บ
บ่อย ซึง่ เคยมีผลการส�ำรวจพบว่าเด็กไทยมีปญั หาพัฒนาการล่าช้า ด้านภาษาและสติปญั ญามากเป็ นอันดับ
ต้นๆ12 ดังนัน้ เด็กไทยทุกคนควรได้รบั การประเมินพัฒนาการ เมือ่ อายุ 9, 18 และ 24 เดือน เนื่องจากเป็ นช่วง
อายุพฒ
ั นาการหรือพฤติกรรมทีเ่ ด็กแสดงออกเริม่ มีความสัมพันธ์กบั ทักษะด้านสติปญั ญาในช่วงวัยเรียน และ
เป็ นช่วงวัยทีเ่ ด็กปกติมพี ฒ
ั นาการทางภาษาเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว ในกรณีทส่ี ถานบริการบางแห่งไม่นดั เด็กมา
54

การติ ดตามเฝ้ าระวังพัฒนาการเด็กในช่วงปฐมวัย Developmental surveillance

นิ ชรา เรืองดารกานนท์

ตรวจสุขภาพทีอ่ ายุ 9 เดือน ควรพิจารณาให้การประเมินพัฒนาการทีอ่ ายุ 12 เดือนแทน อย่างไรก็ตาม เนื่อง
ด้วยข้อจ�ำกัดของจ�ำนวนบุคลากรเมือ่ เปรียบเทียบกับจ�ำนวนเด็กทีม่ ารับบริการ ตารางการประเมินพัฒนาการ
ดังกล่าวนี้อาจปรับให้ยดื หยุน่ กับความเป็ นไปได้ในสถานบริการแต่ละแห่ง และเครื่องมือส�ำหรับใช้ประเมิน
พัฒนาการเด็ก ควรเริม่ จากสมุดสุขภาพทีม่ เี กณฑ์พฒ
ั นาการก�ำกับไว้คร่าวๆ รวมไปถึงอนามัย 49 ทีบ่ คุ ลากร
สาธารณสุขสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทัวไปได้
่
รบั การฝึกอบรมแล้ว
5. เมือ่ เด็กได้รบั การตรวจประเมินพัฒนาการและพบว่าสงสัยผิดปกติ ควรพิจารณาส่งต่อเด็กไปรับการ
ตรวจประเมินโดยผูเ้ ชีย่ วชาญต่อไป แต่เนื่องด้วยข้อจ�ำกัดด้านจ�ำนวนผูเ้ ชีย่ วชาญด้านพัฒนาการและพฤติกรรม
ทีม่ อี ยูน่ ้อยมากในประเทศไทย แพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ จึงควรพิจารณาให้ความช่วยเหลือเด็กและ
ครอบครัวตามความเหมาะสมเบือ้ งต้นก่อน ซึง่ สรุปได้คร่าวๆ ดังนี้
- พิจารณาตามปจั จัยเสีย่ งทีม่ ี เช่น เด็กทีม่ พี ฒ
ั นาการทางภาษาล่าช้า และตรวจพบว่ามีปจั จัยเสีย่ ง
ของการได้ยนิ ผิดปกติ หากต้องมีการส่งต่อไปยังสถานบริการอืน่ และในระหว่างทีผ่ เู้ ลีย้ งดูรอตัดสินใจว่าจะไป
ตรวจหรือไม่ ผูเ้ ลีย้ งดูควรได้รบั ค�ำแนะน�ำให้ไปสังเกตพฤติกรรมเด็กขณะทีม่ คี นพูดคุยด้วย แต่ไม่มกี ารใช้ภาษา
ท่าทางช่วยสือ่ สารประกอบ เพราะอาจท�ำให้สงั เกตความผิดปกติได้ชดั เจนขึน้ หรือในกรณีทเ่ี ด็กพูดช้าและมี
ประวัตคิ รอบครัวเกีย่ วกับการพูดช้า ร่วมกับได้ประวัตวิ า่ เด็กถูกปล่อยให้ดโู ทรทัศน์หรือสือ่ ประเภทเดียวกัน
โดยล�ำพังเป็ นเวลานานๆ เป็ นประจ�ำ ควรเริม่ ต้นช่วยเหลือเด็กด้วยการแนะน�ำให้งดหรือลดการดูสอ่ื ดังกล่าว
ส่งเสริมกิจกรรมทางภาษาอืน่ ๆ ทีเ่ น้นการมีปฏิสมั พันธ์พดู คุยกันทดแทน และนัดติดตามเด็กเพือ่ ประเมินซ�้ำ
อีก 1-2 ครัง้ ในช่วง 2-3 เดือน ถ้าเด็กไม่มปี ญั หาเรือ่ งความเข้าใจภาษาและพูดคุยได้มากขึน้ จนใกล้เคียงเด็ก
ในวัยเดียวกัน ก็อาจไม่จำ� เป็ นต้องส่งต่อไปพบผูเ้ ชีย่ วชาญ แต่ถา้ ยังไม่แน่ใจหรือผูเ้ ลีย้ งดูมคี วามกังวล ก็ควร
พิจารณาส่งต่อไปรับการประเมินโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ เป็ นต้น
- ในกรณีทไ่ี ม่พบปจั จัยเสีย่ งชัดเจน และเด็กมีพฒ
ั นาการทีส่ งสัยล่าช้า ควรแนะน�ำกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการตามปญั หาทีม่ อี ยู่ โดยดูรายละเอียดเพิม่ ในบททีเ่ กีย่ วข้องในหนังสือเล่มนี้ต่อไป
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ตัวอย่างผูป้ ่ วย

เด็กหญิงไทยอายุ 3 ปี มานอนโรงพยาบาลด้วยอาการไข้ไอหอบ รับประทานอาหารได้น้อยลงในอดีต
สุขภาพร่างกายแข็งแรงดี ไม่เคยเจ็บปว่ ยจนต้องนอนโรงพยาบาล วันแรกทีอ่ ยูโ่ รงพยาบาลเด็กต่อต้านร้องไห้
และไม่ยอมให้ความร่วมมือในการรักษาเช่นการพ่นยาหรือดูดเสมหะ ร้องหาแม่และตุ๊กตาตัวโปรด เมือ่ วานนี้
เด็กซึมรับประทานอาหารได้น้อยลง เมือ่ แม่มาเยีย่ มในตอนแรกเด็กท�ำท่าเฉยเมยหลังจากนัน้ เด็กเริม่ มาเล่น
กับแม่เหมือนเดิมให้ความร่วมมือในการพ่นยาเมือ่ แม่อยูด่ ว้ ยแต่พอแม่กลับไปเด็กเริม่ ต่อต้านการรักษาเช่น
เดิมิ
การเจ็บป่วยเฉียบพลันหรือเรื้อรังหรือการอยู่โรงพยาบาลเป็ นสภาวะที่ต้องการการปรับตัวทัง้ สิ้น
การดูแลเด็กปว่ ยอย่างเป็นองค์รวมให้มปี ระสิทธิภาพนัน้ แพทย์ผดู้ แู ลควรมีความเข้าใจเกีย่ วกับการปรับตัวของ
เด็กในช่วงอายุตา่ งๆเพือ่ ทีจ่ ะช่วยเหลือให้เหมาะสมโดยการประคับประคองให้เด็กและครอบครัวสามารถปรับ
ตัวเข้าใจและยอมรับความเจ็บปว่ ยทีเ่ กิดขึน้ เด็กทีม่ ารับการรักษาทีโ่ รงพยาบาล ต้องเผชิญกับความเจ็บปว่ ย
จากโรค กระบวนการตรวจรักษา ตลอดจนต้องแยกจากสถานทีแ่ ละบุคคลทีค่ นุ้ เคยมาอยูใ่ นสิง่ แวดล้อมใหม่
บรรยากาศรอบตัวและเหตุการณ์ตา่ งๆทีย่ ากต่อการคาดเดา นับเป็ นการผจญภัยครัง้ ยิง่ ใหญ่ทอ่ี าจสร้างความ
หวาดกลัว ความวิตกกังวล ความเครียดซึง่ ในระยะสัน้ หากจัดการไม่เหมาะสมจะก่อให้เกิดปญั หาพฤติกรรม
หรือมีพฒ
ั นาการทีถ่ ดถอยได้ ในระยะยาวหากมีการเจ็บปว่ ยเรือ้ รังอาจส่งผลทัง้ ด้านอารมณ์สงั คม และการ
เรียนรู้ การรับรูแ้ ละตอบสนองของเด็กในแต่ละคนแต่ละวัยย่อมมีความแตกต่างกันการให้การบริการในเด็ก
ปว่ ยจึงควรค�ำนึงถึงจุดนี้ตามพืน้ ฐานพัฒนาการ นอกจากนัน้ ผูด้ แู ลควรค�ำนึงถึงครอบครัวซึง่ ส�ำหรับเด็กปว่ ย
ครอบครัวทีเ่ ข้มแข็ง มีสติ ยอมรับและคาดหวังบนพืน้ ฐานของความป็ นจริงเป็ นปจั จัยส�ำคัญทีจ่ ะมีสว่ นช่วยให้
เด็กก้าวข้ามผ่านประสบการณ์ชวี ติ เกีย่ วกับการเจ็บปว่ ยได้อย่างเหมาะสม
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ภาวะการปรับตัวต่อการเจ็บปว่ ยแบ่งเป็ น
1. การปรับตัวต่อการเจ็บปว่ ยในระยะเฉียบพลัน
2. การปรับตัวต่อการเจ็บปว่ ยในระยะเรือ้ รัง

การปรับตัวต่อการเจ็บป่ วยเฉี ยบพลัน (Adaptation for acute illness)

ระบาดวิทยา
อุบตั กิ ารณ์การเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยโรคทีพ่ บบ่อยในประเทศไทย1
อุบตั กิ ารณ์ของโรคติดเชือ้ เฉียบพลันระบบทางเดินหายใจในเด็กโรคปอดบวมเป็ นสาเหตุอนั ดับหนึ่ง
ของการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลและเสียชีวติ ของกลุ่มโรคติดเชือ้ ในเด็กอายุต่ำ� กว่า 5 ปี พบอุบตั ิ
การณ์ของโรคปอดบวมในเด็กลดลงจากร้อยละ 5.2 ในปีพศ.2538 เป็ นร้อยละ 1.85 ในปีพศ.2549 โรคอุจจาระ
ร่วงเฉียบพลันยังคงเป็ นปญั หาทางสาธารณสุขทีส่ ำ� คัญโดยเฉพาะในเด็กอายุต่ำ� กว่า 5 ปีจากการส�ำรวจภาวะ
สุขภาพอนามัยพบว่าแนวโน้มการเจ็บป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงในเด็กลดลงในระยะ 5 ปี จากอัตราป่วย 6
ครัง้ ต่อปีต่อคนใน ปีพศ.2538 เป็ น 3.6 ครัง้ ต่อปีต่อคนในปีพศ.2544 และลดลงเป็ น 2.5 ครัง้ ต่อคนต่อปีใน
ปีพศ.2549 อันเนื่องจากการเข้าถึงบริการสุขภาพทีด่ ขี น้ึ และความครอบคลุมในการรณรงค์การให้ปฐมพยาบาล
เบือ้ งต้น ในต่างประเทศมีการส�ำรวจจาก Nationwide Inpatient Sample ซึง่ เป็ นฐานข้อมูลคนไข้ทใ่ี หญ่ทส่ี ดุ
ในสหรัฐอเมริกาได้ศกึ ษาเปรียบเทียบอัตราการเข้ารับการรักษาด้วยโรคปอดอักเสบในเด็กอายุน้อยกว่า 2 ปี
พบว่าลดลงร้อยละ65 ลดจ�ำนวนครัง้ ของการเข้ารับการรักษาเป็ นผูป้ ว่ ยในโรงพยาบาล 17 ครัง้ หลังมีการใช้
วัคซีนใหม่ๆจะเห็นได้วา่ อัตราการเข้ารับบริการในระยะเฉียบพลันลดลงทัวโลกเนื
่
่องจากความเจริญก้าวหน้า
เทคโนโลยีทางการแพทย์ดงั นัน้ จึงเป็ นโอกาสทีแ่ พทย์ผดู้ แู ลจะดูแลเด็กปว่ ยทีม่ จี ำ� นวนน้อยลงอย่างมีคณ
ุ ภาพ
มากขึน้ บนพืน้ ฐานของความเข้าใจพัฒนาการเด็กในช่วงวัยต่างๆ
ค�ำจ�ำกัดความ
ภาวะเจ็บปว่ ยเฉียบพลัน หมายถึงภาวะทีเ่ ด็กเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นระยะสัน้ ๆในช่วงเวลา
น้อยกว่า 3 เดือน
ความเจ็บปว่ ย1 (illness) จัดเป็ นความรูส้ กึ เกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงของร่างกายซึง่ ไม่เหมือนกับการ
เป็ นโรค (disease) ซึง่ เป็ นภาวะทีไ่ ด้รบั การวินิจฉัยโดยแพทย์ คนบางคนรูส้ กึ ว่าตนเองเจ็บปว่ ยโดยทีไ่ ม่ได้
เป็ นโรค ตรงกันข้ามบางคนเป็ นโรคทีร่ นุ แรงแต่กลับไม่รสู้ กึ ว่าตนเองเจ็บปว่ ยมาก ทัง้ นี้เพราะความเจ็บปว่ ย
เกิดจากความเข้าใจทีเ่ ป็ นผลมาจากประสบการณ์ การรับรูค้ วามคิด ทัศนคติ และความคาดหวังของเด็กและ
ครอบครัว
เด็กทีเ่ จ็บปว่ ยเฉียบพลันการเจ็บปว่ ยเฉียบพลันเป็นภาวะการเจ็บปว่ ยทีพ่ บได้เสมอในเด็กโดยเฉลีย่ 1 ใน
เด็กอายุ 3 ขวบปีแรก มักมีอาการเจ็บปว่ ยจากโรคระบบทางเดินหายใจและระบบทางเดินอาหารประมาณ 6-9
ครัง้ ต่อปี ในเด็ก 4-10 ปี มักมีอาการเจ็บปว่ ยประมาณ 4-6 ครัง้ ต่อปี ถึงแม้จะเป็ นการเจ็บปว่ ยอย่างเฉียบพลัน
ทีส่ ว่ นใหญ่อาจไม่รนุ แรงก็สามารถส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินชีวติ ประจ�ำวันทัง้ ทางกายและจิตใจของเด็กและ
ครอบครัว ในฐานะของกุมารแพทย์ซง่ึ มีโอกาสจะพบเด็กทีเ่ จ็บปว่ ยเฉียบพลันได้บ่อยซึง่ พบประมาณร้อยละ
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80 ของผูป้ ว่ ยทีม่ าพบแพทย์ควรมีความเข้าใจถึงการปรับตัวของเด็กในแต่ละช่วงวัยในด้านความคิด การรับ
รู้ และการปรับตัว เพือ่ ประโยชน์ในแง่การสือ่ สารและปฏิบตั ติ ่อเด็กได้อย่างเหมาะสม และท�ำให้กระบวนการ
รักษาเป็ นไปอย่างราบรืน่ เมือ่ เกิดการเจ็บปว่ ยทางร่างกายย่อมจะส่งผลให้เกิดปฏิกริ ยิ าทางจิตใจซึง่ จะส่งผล
มากน้อยเพียงใดจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล เด็กทีม่ กี ารปรับตัวง่ายอาจเกิดปฏิกริ ยิ าเพียงเล็ก
น้อยหรือไม่เกิดเลย ตรงกันข้ามเด็กกลุม่ ทีต่ อ้ งอาศัยเวลาในการปรับตัวหรือเด็กทีม่ ปี ญั หาเลีย้ งยากอาจเกิด
ปฏิกริ ยิ าอย่างมากได้
ปฎิกริยาทางจิตใจของเด็กต่อการเข้าอยู่ในโรงพยาบาลระยะสัน้
1. ระยะต่อต้าน (protest) เด็กจะแสดงพฤติกรรมถดถอยโวยวายอาละวาดเมือ่ แรกเข้าโรงพยาบาล
พฤติกรรมถดถอยทีพ่ บได้บอ่ ยหลังจากอยูโ่ รงพยาบาล เช่น ดูดนิ้ว กัดเล็บ ปสั สาวะรดทีน่ อน ท�ำตัวเด็กกว่า
วัย ก้าวร้าว ใช้ความรุนแรง
2. ระยะสิน้ หวัง (despair) เด็กดูซมึ เศร้าปฎิเสธเช่น ไม่ยอมนอนไม่ยอมรับประทานเป็ นต้น
3. ระยะห่างเหิน(detachment)เด็กอาจแสดงอาการน้อยใจไม่สนใจเมือ่ พ่อแม่มาเยีย่ มโกรธแต่เด็กจะ
เริม่ ปรับตัวกับคนอืน่ ๆรอบข้างได้เป็ นต้น
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรับตัวของเด็กเมื่อเจ็บป่ วย1,2
1. ปัจจัยเกี่ยวกับเด็ก
1.1 ระดับอายุและพัฒนาการด้านสติปญั ญา
การรับรูเ้ กีย่ วกับสภาวการณ์เจ็บปว่ ยขึน้ อยูก่ บั ระดับพัฒนาการด้านสติปญั ญา2,3 ดังตารางที1่
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ตารางที่ 1 พัฒนาการของความเข้าใจของเด็กเกี่ยวกับภาวะเจ็บป่ วย4

อายุ
ความเข้าใจของเด็ก
ตัวอย่าง
(ปี )
1-4 มักเกิดความวิตกกังวลกับคนแปลกหน้าเมือ่ พบคน มีความถดถอยของพัฒนาการ อาจแสดงออกเป็ นปญั หา
ทีไ่ ม่คนุ้ เคย
พฤติกรรมและเปรียบเทียบกับประสบการณ์ของตนเท่า
ทีไ่ ด้ยนิ มา “ร้องดิน้ อาละวาด” เช่น หนูไม่สบาย เพราะ
แม่มดมาสาป หมอใจร้ายเหมือนปีศาจ
4-6 เข้าใจจากสิง่ ทีเ่ ด็กประสบขณะนัน้ คิดไม่เป็ นเหตุ “หนูมแี ผลเพราะไม่ยอมดืม่ นม”
เป็ นผล
(เด็กตอบค�ำถามเกี่ยวกับแผลทีศ่ รี ษะ เพราะล้ม และ
ศีร ษะโขกพื้นหลัง จากอาหารกลางวัน เพราะมารดา
บังคับให้เด็กดืม่ นมแต่ไม่สำ� เร็จ)
6-8 เข้าใจลักษณะทีเ่ ป็นรูปธรรมซึง่ เกีย่ วข้องกับการเจ็บ “การเป็ นหวัดมีน้� ำมูกคือมีหนอนในจมูกไปหาหมอให้
ปว่ ย มีความจ�ำในลักษณะนกแก้วนกขุนทอง
หมอเอาหนอนออกมา"
8-11 สามารถเข้า ใจได้ม ากขึ้น เริ่ม รู้ว่า มีส าเหตุ ใ ห้เ กิด "หนูปวดแขนเพราะช่วยคุณยายถือของหนัก"
อาการเจ็บปว่ ย
“ผมอาเจียนท้องเสียเพราะกินอาหารทีม่ เี ชือ้ โรค”
11-15 เริม่ มีความเข้าใจได้วา่ มีเชือ้ โรคทีท่ ำ� ให้เกิดการเจ็บ “เด็กๆปว่ ยเพราะเชือ้ โรค เช่น ไวรัส เข้าไปในร่างกาย
ปว่ ย
ไวรัส นี้ทำ� ให้เรามีไข้และอ่อนเพลีย อยากพักผ่อน”
>15 มีความคิดรวบยอด ในความเข้าใจเกีย่ วกับ การเจ็บ “เมือ่ ปี ทแ่ี ล้ว ผมเป็ นไข้หวัดใหญ่ พร้อมกับเพือ่ นอีก 3
ปว่ ย
คน เกิดจาก ไวรัสทีท่ ำ� ให้รสู้ กึ ง่วงนอน เพือ่ นผมหายเร็ว
แต่ผมหายช้ากว่า เพราะ ไวรัส ในตัวผมเชือ้ มันแรง คุณ
แม่บอกว่า เพราะครอบครัวเรา เครียดเกินไป ซึง่ อาจจะ
จริง เพราะเมือ่ ครอบครัวสงบร่มเย็น ผมปว่ ยก็หายเร็ว
กว่าปกติ

ดัดแปลงจาก Perrin EC,Gerrity PS.There’s demon in your belly:Children”understanding of concepts
regarding illness.Pediatric2000;67:841.
1.2. ลักษณะพืน้ อารมณ์และบุคลิกภาพ
เด็กแต่ละคนจะมีพน้ื อารมณ์ทต่ี ดิ ตัวมาแต่ก�ำเนิดหรือพฤติกรรมทีธ่ รรมชาติก�ำหนดมาและจะเกิดการตอบ
สนองแตกต่างกันไปในแต่ละคน แม้เป็ นเหตุการณ์ทต่ี อ้ งเผชิญกับความเจ็บปว่ ยเหมือนกันการตอบสนองจะ
มีหลายรูปแบบดังนี้
1.2.1 กลุม่ เด็กทีป่ รับตัวง่าย (easy temperament) เมือ่ เด็กกลุม่ นี้มาโรงพยาบาลด้วยพืน้ อารมณ์ของ
เด็กเองจะท�ำให้เกิดความเสีย่ งทางพฤติกรรมและอารมณ์น้อยกว่าเด็กปรับตัวยากการทีเ่ ด็กปรับตัวง่ายจะ
ดึงดูดให้บุคคลากรทางการแพทย์มปี ฏิสมั พันธ์ดว้ ย บางสถานการณ์ เด็กกลุม่ นี้จะเป็ นแบบอย่างทีด่ ขี องเด็ก
ด้วยกันเช่น เป็ นตัวอย่างของการรับประทานยาเอง เป็ นตัวอย่างของการให้ความร่วมมือในการท�ำหัตถการ
และอาจเป็ นส่วนเชือ่ มโยงระหว่างเด็กปว่ ยอืน่ ๆกับบุคลากรทางการแพทย์ดว้ ย
1.2.2 กลุม่ เด็กทีต่ อ้ งการเวลาในการปรับตัว (slow to warm up temperament) เด็กส่วนมากมักจัด
อยูใ่ นกลุม่ นี้ เด็กต้องการเวลาและคนคุน้ เคยอยูใ่ กล้มบี รรยากาศทีเ่ ป็ นมิตรและผ่อนคลายจะมีสว่ นช่วยให้เด็ก
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ปรับตัวได้ดขี น้ึ เช่น มารดาพาเด็กมาพบแพทย์หากรุกเร้าเข้าหาอย่างรวดเร็วเด็กกลุม่ นี้จะถอยหนีหากให้เวลา
เด็กโดยพูดคุยถามประวัตจิ ากมารดาก่อนรอให้เด็กได้สร้างความคุย้ เคยกับบุคคล สถานที่ บรรยากาศก่อนจะ
ท�ำให้ได้รบั ความร่วมมือจากเด็กกลุม่ นี้มากขึน้
1.2.3 กลุม่ เด็กทีป่ รับตัวยาก (difficult temperament) เด็กไม่มากนักทีจ่ ะอยูใ่ นกลุม่ นี้ เป็นเด็กทีบ่ คุ คล
ากรทางการแพทย์เองควรเฝ้าระวัง เด็กเหล่านี้ไม่จำ� เป็ นจะต้องเกิดปญั หาเสมอไปหากได้รบั ความเข้าใจและ
การตอบสนองทีเ่ หมาะสมเช่น ให้คนทีเ่ ด็กไว้ใจเข้ามาด้วยในตอนพบแพทย์เพือ่ ลดความวิตกกังวล หากเป็ น
เด็กทีส่ อ่ื สารได้แต่สร้างก�ำแพงกับแพทย์เมือ่ มาโรงพยาบาลอนุ ญาตให้โต้ตอบผ่านการเขียนได้หากไม่อยาก
ตอบ เป็ นต้น
เด็กแต่ละคนจะมีพน้ื อารมณ์และบุคลิกภาพทีแ่ ตกต่างกัน ซึง่ ก�ำหนดโดยพันธุกรรมและสิง่ แวดล้อมซึง่
จะส่งผลต่อปฏิกริ ยิ าการเจ็บปว่ ยทีแ่ ตกต่างกันไป1,3,4 เช่น เด็กทีอ่ ยูไ่ ม่นิ่งเมือ่ เจ็บปว่ ยจะเกิดความหงุดหงิด
มากกว่าเด็กทัวไปเมื
่
อ่ ต้องถูกจ�ำกัดกิจกรรม
1.3. ระดับสติปญั ญา
เด็กทีม่ ขี อ้ จ�ำกัดเรือ่ งการเรียนรูม้ กั ไม่คอ่ ยเข้าใจสาเหตุของการเจ็บปว่ ย ตลอดจนการปฏิบตั ติ วั ทีเ่ หมาะ
สมในการรักษา แพทย์ควรปรับวิธกี ารสื่อสารให้เด็กเข้าใจตามระดับความสามารถของสติปญั ญา3,4,5 เช่น
สือ่ สารในลักษณะรูปธรรมหรือสิง่ ทีจ่ บั ต้องได้มากขึน้ สือ่ สารผ่านการเล่าเรือ่ งแบบสมมติ สือ่ สารผ่านรูปภาพ
การท�ำให้ดเู ป็ นตัวอย่างเพือ่ ให้เด็กเลียนแบบและปฏิบตั ติ ามได้อย่างเหมาะสม
1.4 .ประสบการณ์ของการเจ็บปว่ ยในอดีต
ประสบการณ์ทเ่ี ด็กได้รบั เกีย่ วกับความเจ็บปว่ ยในครัง้ ก่อน และบรรยากาศของความเจ็บปว่ ยรอบตัว
เด็กทัง้ ในบ้านและภายนอกย่อมมีผลต่อการแสดงออกของเด็กต่อการเจ็บปว่ ย เช่น มีเพือ่ นข้างบ้านเพิง่ เสีย
ชีวติ จากไข้เลือดออกแม้เด็กจะเป็ นไข้หวัดเด็กอาจเกิดความวิตกกังวลว่าจะเป็ นเช่นเดียวกับเพือ่ นท�ำให้เกิด
ความกลัวและกังวลมากกว่าทีค่ วรจะเป็ น เด็กอาจเคยนอนโรงพยาบาลและถูกท�ำหัตถการทีเ่ จ็บปวดท�ำให้
รูส้ กึ กลัวหมอ กลัวพยาบาลกลัวคนใส่ชดุ สีขาวการให้ความร่วมมือจะลดน้อยถอยลงได้เป็ นต้น
ทักษะการสื่อสารกับเด็กที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ1,4 (communication skills)
การดูแลเด็กทีม่ าปรึกษาเพือ่ ประสิทธิผลสูงสุดควรค�ำนึงถึงเด็กและครอบครัว การสือ่ สารเพือ่ ให้เด็ก
ได้รบั รูเ้ กีย่ วกับการเจ็บปว่ ยของตนในแต่ละวัยจะมีเทคนิคต่างกันเนื่องจากมีขอ้ จ�ำกัดในด้านพัฒนาการ เป้า
หมายสูงสุดของการสือ่ สารคือ การให้ความร่วมมือของเด็กในการดูแลรักษาในแต่ละช่วงวัย จะช่วยให้แพทย์
สือ่ สารได้อย่างเหมาะสมกับระดับความเข้าใจของเด็ก อันจะส่งผลให้เด็กให้ความร่วมมือในการรักษามากขึน้
เพื่อให้กระบวนการรักษาเป็ นไปอย่างราบรื่น1,4 แพทย์อาจใช้เทคนิคทีจ่ ะช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพการสื่อสาร
ระหว่างแพทย์ เด็ก ผูป้ กครอง โดยเทคนิค “TEACHER” ดังตาราง
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ตารางที่ 2 TEACHER วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารกับผูป้ ่ วยเด็กและครอบครัว6

Trust
(ความไว้เนื้อเชือ่ ใจ)
Elicit
(ความกระจ่างของ
ข้อมูล)
Agenda
(การบันทึก)
Control
(การควบคุม)
Health plan
(การวางแผน
สุขภาพ)
Explain
(การอธิบาย)
Rehearse
(การทบทวน)

สร้างสัมพันธภาพ ให้เด็กเกิดความไว้วางใจมันใจ
่ การให้ความเป็ นกันเอง ไม่คกุ คาม
่
หลีกเลีย่ งการถามเกีย่ วกับการเจ็บปวย
ซักถามข้อมูลการเจ็บปว่ ย ความกังวลใจ ความกลัวเกีย่ วกับเด็กจากผูป้ กครองให้ได้มาก
ทีส่ ดุ
ถามความเข้าใจของเด็กต่อความเจ็บปว่ ยและการมาพบแพทย์
บันทึก ข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับความกังวลใจทีผ่ ปู้ กครองบอกเล่า เพือ่ ให้เกิดความมันใจว่
่ า
แพทย์ได้ให้ความสนใจในปญั หาต่างๆ ครบถ้วน
ช่วยให้เด็กได้มคี วามรูส้ กึ ทีม่ นคง
ั ่ มันใจว่
่ าสามารถควบคุมสิง่ ต่างๆ ได้ดว้ ยตัวเอง รูถ้ งึ สิง่
ต่างๆ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ต่อไปในการรับการรักษา จะช่วยลดความกลัว ก่อให้เกิดความร่วมมือ
ต่อการรักษา
ก�ำหนดแผนการดูแลร่วมกันกับเด็กและผูป้ กครอง เพือ่ ตอบสนองความต้องการและข้อ
จ�ำกัดต่างๆ
อธิบายแผนการรักษาให้เด็กทราบ ด้วยค�ำพูดทีง่ า่ ยและสามารถเข้าใจได้
ให้เด็กและผูป้ กครองทบทวนแผนการรักษา เพือ่ เป็ นการประเมินความเข้าใจส่งเสริมให้
เด็กดูแลสุขภาพตนเอง ค้นหาปญั หาทีอ่ าจจะเกิดขึน้

ดัดแปลงจาก: Bernzweig J,Pantell R,Lewis CC.Talking with children. In Parker S, Zuckerman B,
editors. Behavioral and Developmental Pediatrics: a handbook for primary care. New York:Little
Brown;1995.p.7.
2. ปัจจัยเกี่ยวกับโรค ได้แก่
2.1 ช่วงอายุทเ่ี กิดการเจ็บปว่ ยครัง้ แรก (onset of illness) ช่วงอายุทเ่ี ริม่ มีการเจ็บปว่ ยย่อมส่งผลแตก
ต่างกันไปในแต่ละวัยเช่น เด็กทารกทีม่ ไี ข้จะมีแนวทางการหาสาเหตุแตกต่างจากเด็กวัยเรียนทีม่ ไี ข้ เด็กทีป่ ว่ ย
มีไข้จากโรคคาวาซากิทอ่ี ายุน้อยจะมีความเสีย่ งมีเส้นเลือดโปง่ พองมากกว่าเด็กทีอ่ ายุมาก เด็กทีเ่ คยมีอวัยวะ
ครบถ้วนแล้วต้องมาสูญเสียภายหลังย่อมจะมีผลกระทบทางอารมณ์มากกว่าเด็กทีม่ อี วัยวะไม่ครบถ้วนตัง้ แต่
แรกเกิด เป็ นต้น
2.2 ลักษณะของโรค (nature of etiology of illness) แม้จะเป็ นการเจ็บปว่ ยเฉียบพลันหากในบางโรคที่
มีความรุนแรงมากน้อยต่างกันย่อมก่อให้เกิดผลกระทบในระดับทีต่ า่ งกัน5,6 เช่น บิดามารดาอาจมีความวิตกมาก
เมือ่ เด็กปว่ ยด้วยอาการทีย่ งั ไม่ทราบการวินิจฉัยทีแ่ น่นอน หรือโรคทีท่ ำ� ให้เกิดการแพร่ระบาดได้เช่น วัณโรค
ลักษณะของโรคมีผลต่อความเข้าใจ การยอมรับ และการปรับตัวของเด็กและครอบครัว โรคทีเ่ กิดจากกรรม
พันธ์บางครัง้ ท�ำให้เกิดความขัดแย้งกล่าวโทษซึง่ กันและกันเป็ นต้น
2.3 การพยากรณ์และการด�ำเนินของโรค (prognosis and course of illness) มีผลโดยตรงต่อการปรับ
ตัวของเด็กและครอบครัว โรคทีม่ ผี ลกับสติปญั ญาย่อมส่งผลต่อการปรับตัวมากกว่าโรคทีก่ ระทบทางกายเพียง
อย่างเดียวเช่น โรคเยือ่ หุม้ สมองอักเสบส่งผลการปรับตัวของเด็กและครอบครัวมากกว่าโรคปอดบวม เป็ นต้น
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2.4 ความแน่นอนของการวินิจฉัยโรค (certainty of diagnosis) โรคทีย่ งั ไม่ทราบการวินิจฉัยทีแ่ น่นอน
ซึง่ ต้องใช้เวลาในการตรวจและหาสาเหตุเพิม่ เติมย่อมก่อให้เกิดความวิตกกังวลต่อเด็กและครอบครัว แพทย์
ผูด้ แู ลควรให้ขอ้ มูลเป็ นระยะๆและเปิ ดโอกาสให้ซกั ถามเพือ่ ความเข้าใจทีต่ รงกัน เพือ่ ลดความเสีย่ งต่อการ
สือ่ สารทีอ่ าจคลาดเคลือ่ นได้
3. ปัจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม
3.1 ความสัมพันธ์ในครอบครัว เป็ นสิง่ ทีม่ คี วามส�ำคัญ เนื่องจากการเจ็บปว่ ยอย่างเฉียบพลันของเด็ก
ถือเป็ นวิกฤตทีต่ อ้ งการความร่วมมือกันของคนในครอบครัว สัมพันธภาพระหว่างบิดามารดา พีน่ ้อง ปูย่ า่ ตา
ยายมีสว่ นส�ำคัญต่อการปรับตัวของเด็กเช่น เด็กปว่ ยด้วยอาการล�ำไส้อกั เสบเมือ่ ไปนอนบ้านย่า โดยก่อนหน้า
นี้ยายเป็ นคนดูแลหากมีสมั พันธภาพทีไ่ ม่ดอี าจเกิดการโทษกันระหว่างผูด้ แู ลเด็ก เป็ นต้น
3.2 อิทธิพลต่อความเชือ่ และทัศนคติต่างๆของครอบครัว หากมีความเชือ่ ทีไ่ ม่เหมาะสมอาจส่งผลให้
เกิดภาวะแทรกซ้อนของการเจ็บปว่ ยได้ เช่น เด็กมีไข้สงู ครอบครัวเชือ่ ว่าควรน�ำน�้ำหัวหอมอาบเพือ่ ลดไข้และ
ละเลยการป้อนยาลดไข้อาจท�ำให้เด็กเกิดอาการชักจากไข้สงู ได้ เป็ นต้น
3.3 การช่วยเหลือจากระบบต่างๆเช่น ระบบประกันชีวติ ระบบ30บาทรักษาทุกโรคทีเ่ หมาะสมจะ
เป็ นปจั จัยหนึ่งทีท่ �ำให้เกิดการปรับตัวได้ดขี น้ึ หากสามารถใช้สทิ ธินัน้ ได้ตามต้องการแต่ในบางครัง้ จะท�ำให้
เกิดการรักษาทีไ่ ม่เหมาะสมได้เช่น การประกันบางอย่างเบิกได้เฉพาะคนทีน่ อนโรงพยาบาล เด็กเป็ นไข้หวัด
อาจนอนโรงพยาบาลโดยไม่จำ� เป็ นเพือ่ ให้ได้รบั สิทธิเบิกได้ เป็ นต้น การประเมินปจั จัยข้างต้นจะท�ำให้ผดู้ แู ล
สามารถเข้าใจการปรับตัวทีเ่ กิดขึน้ ต่อการเจ็บปว่ ยและวางแผนการดูแลได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้การเจ็บ
ปว่ ยเฉียบพลันจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อเด็กและผูป้ กครองในด้านลบดังตาราง 3
อิทธิพลของภาวะเจ็บป่ วยเฉี ยบพลันที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางบวก
ถึงแม้วา่ การเจ็บปว่ ยจะจัดว่าเป็ นวิกฤติในช่วงหนึ่งๆของชีวติ แต่เราสามารถพลิกวิกฤตเป็ นโอกาสโดย
การชีใ้ ห้เด็กและผูป้ กครองตระหนักว่าในครัง้ หนึ่งทีไ่ ด้พบความเจ็บปว่ ย1,4,5 เด็กได้มโี อกาสทีจ่ ะเรียนรูถ้ งึ ส่วน
ของร่างกาย และมีประสบการณ์เกีย่ วกับการเจ็บปว่ ย การรับอารมณ์และความรูส้ กึ ของตน ความห่วงใยของ
พ่อแม่ ทัง้ พ่อแม่และเด็กต่างได้เรียนรูท้ จ่ี ะเผชิญหน้ากับปญั หาร่วมกัน ผูป้ กครองได้เรียนรูท้ จ่ี ะตอบสนอง
พฤติกรรมต่างๆของเด็กอย่างเหมาะสมเช่น ในภาวะทีเ่ ด็กก้าวร้าว มีความถดถอยของพัฒนาการ บางครัง้
อาจต้องการการเอาใจใส่มากกว่าปกติ พีน่ ้องของเด็กปว่ ยจะมีประสบการณ์ตรงเกีย่ วกับความเจ็บปว่ ยเรียน
รูท้ จ่ี ะให้ความช่วยเหลือแบ่งปนั เป็ นโอกาสทีเ่ ด็กและครอบครัวทีจ่ ะเกิดการพัฒนาทางสังคมและอารมณ์
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การปรับตัวต่อการเจ็บป่ วยเรือ้ รัง (Adaptation for chronic illness)

ค�ำจ�ำกัดความ
การเจ็บปว่ ยเรือ้ รัง หมายถึง ภาวะการเจ็บปว่ ยทีเ่ ป็นนานเกินกว่า3เดือนขึน้ ไป6,7 ส่งผลกระทบต่อกิจวัตร
ประจ�ำวันของเด็กตามวัยและมีผลต่อการด�ำเนินชีวติ โดยอาจเกิดจากตัวโรคเองหรือเกิดจากความกังวลของ
บิดามารดาส่งผลให้ตอ้ งอยูใ่ นโรงพยาบาลเป็ นเวลานาน หรือต้องการการรักษาทีม่ ากและยาวนานกว่าเด็กวัย
เดียวกัน รวมถึงในบางรายทีเ่ รือ้ รังต้องการการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องทีบ่ า้ น การเจ็บปว่ ยเรือ้ รังเฉพาะ
โรคทีพ่ บบ่อยในเวชปฏิบตั 8ิ เช่น หอบหืด เบาหวาน ลมชัก ภูมคิ มุ้ กันบกพร่อง เป็ นต้น
ระบาดวิทยา อุบตั กิ ารณ์ของผูป้ ว่ ยเรือ้ รังทีพ่ บทัวไปในเวชปฏิ
่
บตั พิ บประมาณร้อยละ 5-109,10 ในเด็กวัยเรียน
ซึง่ เพิม่ ขึน้ มากกว่าในอดีต เนื่องจากรูปแบบการด�ำเนินชีวติ ทีเ่ ปลีย่ นไปและมีความเจริญก้าวหน้าในการรักษา
ทางการแพทย์ทำ� ให้อตั ราการอยูร่ อดของเด็กมากขึน้ เช่น โรคทีม่ คี วามผิดปกติแต่กำ� เนิด โรคเบาหวาน โรค
ไต เป็ นต้น
ผลกระทบจากความเจ็บป่ วยเรือ้ รังมีดงั นี้
1. ผลกระทบต่อเด็ก
เด็กทีเ่ จ็บปว่ ยเรือ้ รังโดยมากพบได้11 ร้อยละ10-20 เป็ นการเจ็บปว่ ยเรือ้ รังแบบไม่รนุ แรงแต่ยดื เยือ้ มี
เพียงร้อยละ2-4 เท่านัน้ ทีเ่ ป็ นการเจ็บปว่ ยเรือ้ รังทีร่ นุ แรง ไม่วา่ จะเป็ นการเจ็บปว่ ยเรือ้ รังแบบใดย่อมส่งผลกระ
ทบต่อเด็กโดยตรง เด็กทีป่ ว่ ยเรือ้ รังจะมีขอ้ จ�ำกัดต่างๆเกีย่ วกับกิจกรรมของเด็กตามสภาวะของโรคทีเ่ ป็ นเช่น
เด็กทีป่ ว่ ยเป็ นโรคเบาหวานมีขอ้ จ�ำกัดเกีย่ วกับโภชนาการ เด็กทีป่ ว่ ยเป็ นหอบหืดมีขอ้ จ�ำกัดเกีย่ วกับกิจกรรม
และจากความพยายามหลีกเลีย่ งสิง่ กระตุน้ ต่างๆ เด็กทีช่ อบเล่นกับแมวหรือสุนขั มักถูกห้ามปรามหากเด็กไม่
เข้าใจและไม่ยอมรับจะส่งผลให้เกิดความคับข้องใจและต่อต้านไม่รว่ มมือในการรักษาได้ เด็กอาจจะได้รบั ความ
เจ็บปวดและความไม่สบายกายอืน่ ๆจากขบวนการต่างๆเช่น ถูกเจาะเลือด หรือเจาะไขกระดูกเพือ่ การวินจิ ฉัย
และรักษา การท�ำหัตการ การรับยาต่างๆ นอกจากผลกระทบทางกายทีก่ ล่าวข้างต้นแล้วยังส่งผลกระทบทาง
อารมณ์ซง่ึ เกิดจากหลายสาเหตุทเ่ี กิดจากการมีความเปลีย่ นแปลงทางกายเช่น เด็กมีการเจริญเติบโตทีช่ า้ ใน
โรคธาลัสซีเมีย12 เด็กทีเ่ จ็บปว่ ยเรือ้ รังจะมีประสบการณ์เกีย่ วกับการปรับตัวกับแพทย์ พยาบาล และบุคลากร
ทางการแพทย์อน่ื ๆ เด็กจะมีความสามารถทีจ่ ำ� กัดในการเข้าใจสาเหตุของโรค การถ่ายทอดความวิตกกังวล
เช่น ในเด็กวัยก่อนอนุบาลจะมีพฒ
ั นาการทางภาษาทีย่ งั ไม่ซบั ซ้อนเกินกว่าทีจ่ ะบอกระบายความรูส้ กึ ออกมา
ให้ผอู้ น่ื เข้าใจได้ อาจแสดงออกมาทางพฤติกรรมหงุดหงิด ก้าวร้าว พัฒนาการถดถอยลง เป็ นต้น นอกจากนี้
เด็กจะเกิดความรูส้ กึ แตกต่างจากเพือ่ นโดยเฉพาะในช่วงวัยรุน่ 13,14 จะพบความรูส้ กึ นี้มากกว่าเด็กทีอ่ ายุน้อย
เกิดความรูส้ กึ แปลกแยกโดดเดีย่ วความรูส้ กึ ไม่เป็ นอิสสระต้องพึง่ พิงผูอ้ ่นื และรูส้ กึ มีตราบาปว่าตนเองท�ำให้
บิดามารดาเดือดร้อนหรือเป็ นคนทีไ่ ม่มคี วามสามารถเท่าคนอื่นๆ ในบางครัง้ เด็กแสดงความต่อต้านไม่รว่ ม
มือในการรักษาเป็ นผลจากการพยายามทีจ่ ะไม่ให้แตกต่างจากเพือ่ น หรือท�ำให้ตนรูส้ กึ ว่าสามารถควบคุมสิง่
ต่างๆ
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2. ผลกระทบต่อครอบครัว
ครอบครัวทีม่ เี ด็กเจ็บปว่ ยเรือ้ รังอยูใ่ นความดูแลจะต้องรับภาระในการดูแลเพิม่ จากปกติทำ� ให้ตอ้ งสูญ
เสียเวลาและค่าใช้จา่ ย ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อการท�ำงานของบิดามารดา และเศรษฐานะของครอบครัว การ
พักผ่อน โอกาสในการท�ำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในครอบครัวลดลง ต้องเผชิญกับการปรับตัวและท�ำความเข้าใจ
กับความซับซ้อนของโรคและภาวะแทรกซ้อน ทางด้านอารมณ์ในบางครัง้ ความรูส้ กึ ผิด โกรธ โดดเดีย่ ว ไม่
มันคงในชี
่
วติ รูส้ กึ เป็ นปมด้อยเมือ่ เปรียบเทียบกับครอบครัวอืน่ ความสัมพันธ์ในครอบครัวทีอ่ าจถูกบันทอน
่
พบโอกาสการเกิดความไม่ลงรอยและการหย่าร้างได้สงู ขึน้ ในครอบครัวทีม่ ลี กู เจ็บปว่ ยเรือ้ รัง พีน่ ้องของเด็ก
ทีป่ ว่ ยเสีย่ งต่อความรูส้ กึ ว่าถูกลดความส�ำคัญลงไปเนื่องจากได้รบั ความสนใจน้อยลงจากบิดามารดาทีท่ ุม่ เท
ความสนใจและเวลาให้เด็กปว่ ย ท�ำให้เกิดพัฒนาการถดถอยหรือพฤติกรรมเรียกร้องความสนใจจากผูใ้ หญ่ดงั
นัน้ ควรจัดแบ่งเวลาส่วนตัวส�ำหรับเด็กทีไ่ ม่ปว่ ยด้วย
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรับตัวของเด็กที่เจ็บป่ วยเรือ้ รัง7
1. ลักษณะของเด็ก
• อายุของเด็กทีเ่ ริม่ เจ็บปว่ ยและอายุขณะทีต่ อ้ งเผชิญกับความเจ็บปว่ ย จะมีความสัมพันธ์กบั ความ
สามารถในการพึง่ พาตนเอง และการ 15,16 เช่นเด็กทีม่ คี วามพิการแต่กำ� เนิดย่อมยอมรับและปรับตัวได้งา่ ยกว่าเด็ก
ทีม่ าประสบกับความสูญเสียในวัยรุน่
• บุคลิกภาพและพืน้ อารมณ์ของเด็ก17,18,19 เด็กทีม่ พี น้ื อารมณ์เป็นเด็กปรับตัวง่าย (easy child)จะสามารถ
ยอมรับและเข้าใจปรับตัวเกีย่ วกับการเจ็บปว่ ยของตนเองได้ดกี ว่าเด็กทีม่ กี ารปรับตัวยาก (difficult child) และการ
ให้เวลาการปรับตัวในช่วงแรกมีความส�ำคัญมากในเด็กทีม่ พี น้ื อารมณ์แบบค่อยเป็นค่อยไป (slow to warm up)
ั
ั ยหนึง่ ทีม่ คี วามส�ำคัญมากในการทีเ่ ด็กจะยอมรับและปรับ
• ระดับเชาว์ปญญาและพั
ฒนาการ เป็นอีกปจจั
ตัวตลอดจนให้ความร่วมมือในการรักษา เด็กทีเ่ จ็บปว่ ยมีกระบวนการคิดและเข้าใจต่อโรคในแง่สาเหตุ อาการ การ
รักษาและการปฏิบตั ติ วั ไปตามพัฒนาการการเรียนรูใ้ นช่วงวัยต่างๆเช่นเดียวกับเด็กปกติ
ดังนัน้ การประเมินเด็กในด้านการรับรูแ้ ละความเข้าใจต่อโรคจึงมีสว่ นส�ำคัญในการดูแลของแพทย์ทจ่ี ะให้
ข้อมูลเกีย่ วกับโรค รวมถึงความคาดหวังต่างๆได้ตรงตามวัยของเด็กจะท�ำให้ขบวนการรักษาเป็นไปอย่างราบรืน่
2. ลักษณะของโรค
ชนิดของโรคทีเ่ ป็ นทีแ่ ตกต่างกันไปมีผลต่อเด็กมากน้อยไม่เท่ากัน เช่นกลุ่มโรคทีม่ กี ารด�ำเนินโรคไม่
แน่ นอน โรคทีม่ ผี ลต่อพัฒนาการและสติปญั ญามักส่งผลต่อการปรับตัวของเด็กและครอบครัวค่อนข้างมาก
การปรับตัวต่อโรคของเด็กและพ่อแม่อาจไม่ได้ขน้ึ กับความรุนแรงเสมอไป เด็กทีป่ ว่ ยด้วยโรคทีไ่ ม่รนุ แรงอาจ
ส่งผลกระทบต่อการปรับตัวทางจิตใจและสังคมมากกว่าโรคทีร่ นุ แรงทัง้ นี้อาจเป็นผลจากกระบวนการรักษา ผล
ข้างเคียงของยา การถูกจ�ำกัดอาหารและกิจกรรม
3. ลักษณะของครอบครัวและสิ่งแวดล้อม
• ความสัมพันธ์ในครอบครัวระหว่างเด็ก พ่อแม่ ญาติผใู้ หญ่ พีน่ ้อง มีสว่ นส�ำคัญในการปรับตัวของ
เด็กต่อการเจ็บปว่ ย ปฏิกริ ยิ าของพ่อแม่ต่อการวินิจฉัยมีผลต่อการปรับตัวของเด็กและพีน่ ้องต่อการเจ็บปว่ ย
เพราะพ่อแม่เป็ นแบบอย่างทีส่ ะท้อนต่อเด็ก
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• ความสัมพันธ์ระหว่างสามี ภรรยา ในครอบครัวทีม่ บี ุตรเจ็บปว่ ยเรือ้ รังพบอัตราการหย่าร้างทีส่ งู
กว่าปกติ
• พีน่ ้องของเด็กปว่ ยเรือ้ รังเสีย่ งต่อการถูกทอดทิง้ หรือละเลยอาจเกิดจากความไม่ตงั ้ ใจแต่พอ่ แม่มงุ่
ความสนใจไปทีล่ กู ทีเ่ จ็บปว่ ยมากกว่า
• เด็กทีป่ ว่ ยอาจรูส้ กึ กังวลต่อการยอมรับของสมาชิกในครอบครัว การเปิดโอกาสให้เด็กและสมาชิก
ในครอบครัวได้สอ่ื สารกันอย่างเหมาะสมจะช่วยลดความกังวลลงได้
• เศษฐานะของครอบครัวมักได้รบั ผลกระทบโดยตรงในภาวะทีต่ อ้ งดูแลเด็กทีเ่ จ็บปว่ ยเรือ้ รัง
ความสามารถในการเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขและแหล่งชุมชนทีใ่ ห้บริการ มีผลต่อการปรับตัวของเด็กและ
ครอบครัวอย่างมากในปจั จุบนั เช่น เด็กทีเ่ ป็ นบุตรของข้าราชการมีสทิ ธิเบิกค่ารักษาได้เต็มจ�ำนวนเมือ่ เทียบ
กับเด็กทีไ่ ม่มสี ทิ ธิเบิกค่ารักษาจะลดความวิตกกังวลในเรือ่ งการเงินได้อย่างมาก เป็ นต้น
พัฒนาการทางสติปญั ญามีผลต่อความเข้าใจของเด็ก แพทย์ผดู้ แู ลควรเข้าใจถึงความสามารถในการ
จัดการปญั หาต่างๆ (Competence) ของเด็กปว่ ยโดยอิงแนวคิดจากทฤษฎีทางสติปญั ญาของเด็ก(Cognitive
theory) ของ Piaget ดังนี้
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ตารางที่ 4 พัฒนาการของความเข้าใจเกี่ยวกับการเจ็บป่ วย8,9,11,13

เกณฑ์อายุ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ค�ำถามที่ว่าเด็กป่ วย
โดย
ความเจ็บป่ วย
ได้อย่างไร
ประมาณ(ปี )
4-6

มีสาเหตุทม่ี องเห็น
และจับต้องได้

7-9

เชือ้ โรคนอกร่างกาย
ความเข้าใจยังไม่ซบั
ซ้อนยังไม่สามารถ
อธิบายว่าเป็ นโรคให้
ท�ำอะไรกับร่างกายใน
การป้องกันและรักษา
โรค
ได้รบั เชือ้ โรคจาก
ภายนอก
เมือ่ รับเชือ้ เข้าไปจะ
ท�ำให้เกิดการเจ็บปว่ ย

10-13

10-13

14-18

“จับต้องสิง่ ของบาง
อย่าง”
”บางครัง้ เกิดเอง”
”จากการอาเจียน”
“ตากฝน”
“กินอาหารสกปรก”
“ติดจากคนอืน่ ”

ค�ำตอบเมื่อ
ค�ำตอบเมื่อถูกถามว่า
ถูกถามว่า”ท�ำ ”เด็กจะมีอาการดีขึน้ อย่างไร”
อย่างไรเด็กจึง
จะสุขภาพดี”
”ท�ำตัวเองให้ด”ี “ไปพบแพทย์”
“ไปหาหมอเพือ่
”กินยา”
ตรวจ”

” ฉีดวัคซีน”
”ไม่เข้าใกล้ผู้
ปว่ ย”
“กินอาหาร
สะอาด”
”พักผ่อนให้เพียง
พอ”
” เชือ้ โรคเข้าสู่
” กินวิตามินเพือ่
ร่างกายและแพร่ไป ให้
ทัง้ ตัว”
ร่างกายแข็งแรง”
” เมือ่ หายใจเอาเชือ้
“พักผ่อนกิน
่
โรคจากผูป้ วยเข้าไป” อาหารและ
การออกก�ำลัง
กายเมือ่ ต้องการ”
ความสัมพันธ์:
”เชือ้ โรคเข้าสูร่ า่ งกาย “ถ้าร่างกายแข็ง
มีความสัมพันธ์
เริม่ กินและฆ่าเซลล์” แรงจากอาหารที่
ระหว่างร่างกายและ ”รบกวนการท�ำงาน ควรได้รบั จะช่วย
เชือ้ โรค
ของร่างกาย”
ให้ต่อต้านเชือ้
อธิบาย; ผล
โรคการออกก�ำลัง
ของเชือ้ โรคต่อ
กายท�ำให้กระดูก
ร่างกาย
แข็งแรงท�ำงานได้
ดีขน้ึ ”
เข้าใจกลไก: สาเหตุ
“เชือ้ โรคดึงอาหาร
“อาหารทีด่ ตี ่อ
ของความเจ็บปว่ ย
จากร่างกายท�ำให้
สุขภาพช่วยให้
การป้องกัน,หรือ
ร่างกายขาดพลังงาน” เซลล์มพี ลังงาน
อธิบายการรักษาและ ”กินอาหารทีท่ ำ� ลาย เพียงพอต่อทีจ่ ะ
การตอบสนองของ
กล้ามเนื้อท�ำให้หวั ใจ ฆ่าเชือ้ โรคทีอ่ ยู่
ร่างกาย
ท�ำงานผิดปกติ”
ในร่างกาย”
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”กินอาหารเพือ่ สุขภาพ”
”พักผ่อนมากๆ”
”ท�ำตามหมอสัง”่

“รักษาแตกต่างกันในความเจ็บ
ปว่ ยทีต่ ่างกัน”
“นอนพักผ่อนมากๆได้ยาทีถ่ กู
ต้องกับโรคทีเ่ ป็ น

“พักผ่อนเพือ่ ไม่ให้พลังงานสูญ
เสียเพือ่ ทีจ่ ะได้ต่อสูก้ บั เชือ้ โรค
ได้ดขี น้ึ ” “วิตามินช่วยซ่อมแซม
ร่างกายในกรณีทท่ี ำ� งานไม่ด”ี

“อาหารทีด่ ี ,วิตามินช่วยท�ำให้
ร่างกายสร้างเลือดมากขึน้ ท�ำให้
เซลล์สามารถต่อสูก้ บั เชือ้ โรคได้
ท�ำให้หวั ใจแข็งแรงแล้วร่างกาย
จะสามารถต่อสูเ้ ชือ้ โรคได้”
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แนวทางการปฎิบตั ิ กบั เด็กที่เจ็บป่ วยเรือ้ รัง
1. การรักษาเกีย่ วกับโรค ได้แก่ การดูแลสุขภาพอย่างเป็ นองค์รวม ทัง้ ในแง่การป้องกัน รักษา ฟื้นฟู
การดูแลปญั หาการเจ็บปว่ ยในปจั จุบนั การดูแลโรคเรือ้ รังแบบครอบคลุมเช่น เด็กทีป่ ว่ ยด้วยโรคลมชักทีม่ ไี ข้
เป็ นตัวกระตุน้ แพทย์ควรดูแลรักษาหาสาเหตุของไข้และรักษาเรือ่ งไข้รวมถึงการให้ยากันชัก และยาป้องกัน
การชักซ�้ำ รวมถึงประเมินการรับประทานยาว่าสม�่ำเสมอหรือไม่ และดูแลปจั จัยอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้องกับการเจ็บ
ปว่ ย เป็ นต้น ในกรณีทเ่ี ด็กปว่ ยเป็ นโรคเบาหวานควรดูแลแบบเป็ นองค์รวมเพือ่ ป้องกันภาวะแทรกซ้อนการ
ให้ความรูเ้ กีย่ วกับโรคและการปฎิบตั ติ วั เป็ นสิง่ ส�ำคัญ
2. ประเมินผลทีเ่ กิดขึน้ กับเด็กในแง่พฤติกรรมและพัฒนาการ การปรับตัวทางอารมณ์และสังคมของ
เด็กและครอบครัวซึง่ จะแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงวัยดังตารางที่ 5 โดยติดตามประเมินเป็นระยะๆ และบันทึก
พิจารณาส่งต่อผูเ้ ชีย่ วชาญในกรณีทซ่ี บั ซ้อน
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ตารางที่ 5 ผลจากการเจ็บป่ วยเรือ้ รังที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการในช่วงวัยต่างๆ8
1. ผลจากความเจ็บป่ วยเรือ้ รังที่เกี่ยวข้องกับเด็กแต่ละวัย
วัยทารก

เด็กวัยเตาะแตะ/หรือวัยก่อน เรียน

เด็กวัยเรียน

เด็กวัยรุน่

ดัดแปลงจาก Perrin EC , 2005

ผลที่เกี่ยวข้อง
ความโศกเศร้าของพ่อแม่
การเปลีย่ นแปลงวิธแี ละเวลาการเลีย้ งดู
การจ�ำกัดการเคลือ่ นไหว
การอยูโ่ รงพยาบาล
การท�ำหัตถการทีเ่ จ็บปวด
ความเดือดร้อนไม่สบายเป็ นเวลานาน
ความจ�ำเป็ นต้องได้รบั ยารักษา
ข้อจ�ำกัดเรือ่ งอาหารและการเคลือ่ นไหว
การต้องการการดูแลจากผูใ้ หญ่
การแยกจากพ่อแม่ทเ่ี กิดขึน้ ซ�้ำ ๆ
การจ�ำกัดขอบเขตทีไ่ ม่สม�่ำเสมอ
การขาดปฏิสมั พันธ์และต่างจากกลุม่ เพือ่ น
การพึง่ พาต่อการรักษา
การจ�ำกัดความเป็ นอิสระ
การจ�ำกัดการเคลือ่ นไหว ยา และอาหาร
การขาดโรงเรียน
การเปลีย่ นแปลงภาพพจน์ของตนเอง
การเจริญเติบโตทีล่ ดลง
ความผิดปกติทเ่ี ห็นได้ชดั เจน
ความต้องการการดูแลรักษา ยา และอาหาร
ความจ�ำกัดทางหน้าทีก่ ารงาน
พัฒนาการทางเพศ
การถูกบังคับให้ตอ้ งพึง่ พา
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1. ประเมินจุดแข็งของครอบครัว16,19 ได้แก่ ความรู้ ความเข้มแข็ง ทักษะการแก้ปญั หา สภาวะทาง
จิตใจ และให้ครอบครัวได้ทราบถึงแหล่งทีใ่ ห้การช่วยเหลือของสังคมเช่น ระบบการศึกษา เครือข่ายผูป้ กครอง
ทีม่ บี ุตรปว่ ยโรคเรือ้ รังชนิดเดียวกัน
2. การให้ความรูเ้ กีย่ วกับการเจ็บปว่ ย ได้แก่ ธรรมชาติและความเป็ นไปของโรค ข้อเท็จจริงต่างๆเพือ่
ประกอบการตัดสินใจ แนวทางการปฏิบตั ติ วั และการดูแลรักษาแก่เด็กและครอบครัว ช่วยครอบครัววางแผน
ด้านต่างๆเช่น การเรียนทีเ่ หมาะกับเด็ก ให้ความร่วมมือระหว่างแพทย์และโรงเรียนเพือ่ คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี อง
เด็กต่อไป
ขัน้ ตอนการจัดการที่เหมาะสมเพื่อลดความเครียดในการอยู่โรงพยาบาล
1. การเตรียมเด็กก่อนเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล แนะน�ำผ่านการสือ่ สาร ผ่านโรงเรียน ผ่านสือ่ เปิด
โอกาสให้มกี ารชมโรงพยาบาลก่อนมานอนโรงพยาบาล พยายามให้การนอนโรงพยาบาลสัน้ และน้อยครัง้ ทีส่ ดุ
เท่าทีจ่ ะท�ำได้หากเป็ นไปได้ควรรักษาแบบไปกลับ16,17 ให้ขอ้ มูลในการรักษากับผูป้ กครองอย่างสมบูรณ์
2. ระหว่างอยูโ่ รงพยาบาล การสร้างบรรยากาศของโรงพยาบาลทีเ่ ป็ นมิตรกับเด็กจะมีสว่ นส�ำคัญที่
จะช่วยลดความวิตกกังวลของเด็กและครอบครัวให้บดิ ามารดาอยูเ่ ฝ้าได้ในกรณีทเ่ี ป็ นเด็กเล็กเป็ นช่วงวัยทีม่ ี
ความวิตกกังวลต่อการแยกจากคนทีค่ นุ้ เคยการให้พอ่ แม่ได้ดแู ลอย่างใกล้ชดิ จะท�ำให้เด็กเกิดความมันคงเชื
่
อ่
มันรู
่ ส้ กึ ปลอดภัยส่งผลต่อการให้ความร่วมมือในการรักษาเช่น ให้แม่และลูกนอนด้วยกันให้โอกาสญาติเยีย่ ม
เป็ นเวลา จ�ำกัดจ�ำนวนบุคลากร18 เพือ่ ให้เด็กรูส้ กึ มันคงและคุ
่
น้ เคยสร้างบรรยากาศให้เด็กคุน้ เคยไม่กลัวเช่น
ปรับเครือ่ งแต่งกายให้เป็นลายการ์ตนู ทีเ่ ด็กชอบ โทนสีทส่ี ง่ ผลต่อความรูส้ กึ ลดความกลัว เพิม่ ความคุน้ เคยกับ
บรรยากาศรอบตัวมากขึน้ เปิดโอกาสให้เด็กได้เลือกสิง่ ทีต่ อ้ งการด้วยตัวเองตามความเหมาะสมเช่น อาหาร
กิจกรรม เสือ้ ผ้า ให้เด็กได้มกี ารเคลือ่ นไหวอย่างเหมาะสม หากมีขอ้ จ�ำกัดจัดกิจกรรมอืน่ ทีเ่ หมาะสมเช่นวาด
รูประบายสี อ่านนิทาน เป็ นต้น ก่อให้เกิดความเจ็บปวดน้อยทีส่ ดุ เช่นก่อนเจาะเลือดทายาชา การท�ำหัตการ
ควรท�ำหัตการเท่าทีจ่ ำ� เป็ น ควรมีการเตรียมเด็กก่อนทุกครัง้ เช่น พูดคุย เล่าเรือ่ ง เล่นสมมติ เปิดโอกาสให้เด็ก
ได้เลือกเมือ่ ไหร่ ทีไ่ หน ให้ใครท�ำ จ�ำกัดเวลารอคอยทีจ่ ะก่อให้เกิดความวิตกกังวลมากขึน้ ผูป้ กครองมีสว่ น
ร่วมและประคับประคองเด็กอย่างเหมาะสม
3. บรรยากาศของโรงพยาบาล มีพน้ื ทีร่ ว่ มกันระหว่างบิดามารดากับเด็ก มีพน้ื ทีส่ ำ� หรับเล่นทีเ่ หมาะสม
มีสถานทีท่ เ่ี ป็นส่วนตัวส�ำหรับผูป้ กครองใกล้หอ้ งผ่าตัดและห้องพักฟื้น ตกแต่งด้วยบรรยากาศทีส่ ดใสอบอุน่ ไม่
น่ากลัว หากเป็ นไปได้สว่ นห้องพิเศษควรแยกเป็ น 2 ส่วน เพือ่ ให้เด็กได้พกั ผ่อนเต็มทีแ่ ละรูส้ กึ มันใจว่
่ ามีคนที่
ไว้วางใจอยูใ่ กล้ๆ เป็ นต้น
สรุ ป เด็ก แต่ ล ะคนจะมีก ารปรับ ตัว ต่ อ การเจ็บ ป่ ว ยแตกต่ า งกัน ขึ้น อยู่ก ับ อายุ ร ะดับ พัฒ นาการ
ประสบการณ์ทผ่ี ่านมาตลอดจนประเพณีวฒ
ั นธรรมทีห่ ล่อหลอมเด็กตามความเชื่อทีเ่ ป็ นบริบทของแต่ละ
ครอบครัวและพืน้ อารมณ์ของเด็กแต่ละคน สิง่ ส�ำคัญทีส่ ดุ คือผูด้ แู ลควรท�ำความเข้าใจและไวต่อการจับความ
รูส้ กึ ของเด็กและตอบสนองอย่างเหมาะสมเพือ่ ให้การดูแลในช่วงทีเ่ ด็กเจ็บปว่ ยได้รบั ความร่วมมือในการรักษา
เพือ่ ให้กระบวนการรักษาเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากทีส่ ดุ
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ปัญหาเด็กพูดช้า
(Delayed Speech)
รวิวรรณ รุ่งไพรวัลย์

การพูด (speech) คือการสือ่ ความหมายโดยการเปล่งเสียงออกมาเป็ นค�ำพูด ซึง่ แต่ละค�ำจะมีหน่วย
เสียงเฉพาะทีเ่ ป็นลักษณะของภาษานัน้ ๆ ส่วนภาษา (language) คือรหัสทีค่ นในสังคมใช้รว่ มกันเป็นระบบและ
เป็ นสิง่ ทีแ่ ทนความคิดของคนโดยการใช้สญ
ั ลักษณ์ต่างๆทีส่ ร้างโดยเจ้าของภาษา มีกฎเกณฑ์หรือไวยากรณ์
ทีค่ วบคุมก�ำหนดการใช้สญ
ั ลักษณ์ต่างๆ สิง่ ส�ำคัญของภาษาคือ ผูส้ ง่ ภาษาต้องใช้รหัสร่วมกับผูร้ บั ได้ การสือ่
ความหมายจึงจะเกิดขึน้ (1) เป็ นประโยชน์ในการใช้สอ่ื สาร ใช้ในขบวนการคิด การเรียนรูใ้ นการแก้ไขปญั หา
การควบคุมอารมณ์และพฤติกรรม
ในช่วงเด็กปฐมวัย พัฒนาการทางภาษาและการพูดมีการเปลีย่ นแปลงก้าวหน้าขึน้ อย่างรวดเร็ว โดย
อาศัยปฏิสมั พันธ์ระหว่างตัวเด็กและสิง่ แวดล้อมดังนัน้ จึงควรมีการติดตามและส่งเสริมพัฒนาการทางภาษา
หากเด็กมีปญั หาพูดช้า ควรได้รบั การตรวจวินิจฉัย และแก้ไขฟื้ นฟูตงั ้ แต่ระยะเริม่ แรก เพือ่ ช่วยให้เกิดการ
พัฒนาของความสามารถทางภาษาของเด็กแต่ละคนอย่างเต็มศักยภาพ

วิทยาการระบาด

ั
ั
ในเวชปฏิบตั ทิ วไปป
ั ่ ญหาเด็
กพูดช้าเป็นปญหาที
พ่ บบ่อยโดยมีอบุ ตั กิ ารณ์ในเด็กอายุ 2 ปี สูงถึงประมาณ
ร้อยละ 10 ถึง 15(2) และพบอุบตั กิ ารณ์ของพัฒนาการทางภาษาล่าช้าร้อยละ 5 ในเด็กวัยทีเ่ ริม่ เข้าเรียน(3)แสดง
ั
ว่ามีเด็กวัยเตาะแตะส่วนหนึ่งทีม่ พี ฒ
ั นาการทางภาษาทีด่ ขี น้ึ ก่อนเข้าวัยเรียน นอกจากนี้พบความชุกของปญหา
พัฒนาการทางภาษาล่าช้าในเด็กวัยเรียนสูงถึงร้อยละ 6-8(4) ซึง่ เด็กกลุ่มนี้ควรได้รบั การดูแลรักษาอย่างต่อ
เนื่อง โดยหากยังมีภาวะพัฒนาการทางภาษาทีล่ า่ ช้าต่อเนื่องในระยะยาว จะส่งผลถึงทักษะในด้านการเรียน
โดยเฉพาะการอ่าน รวมทัง้ มีแนวโน้มทีจ่ ะมีปญั หาในการเรียนและปญั หาทางอารมณ์ พฤติกรรมตามมาใน
อนาคต
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พยาธิกำ� เนิด

ปญั หาเด็กพูดช้า (Delayed Speech)

การทีเ่ ด็กสามารถพูดเพือ่ การสือ่ สารได้นนั ้ เด็กต้องอาศัยการท�ำงานทีเ่ ชื่อมโยงกันของสมองในการ
เรียนรูท้ กั ษะทีห่ ลากหลาย หูและโสตประสาทจะต้องได้ยนิ เสียงพูดซึง่ ต้องเดินทางผ่านหูชนั ้ นอก ชัน้ กลาง
และชัน้ ใน ผ่านเส้นประสาทสมองคูท่ ่ี 8 ส่งสัญญาณประสาทไปสูส่ มองซึง่ มีการท�ำงานเชือ่ มโยงกันของสมอง
หลายส่วน ทัง้ ส่วนรับรู้ แปลความแยกแยะเข้าใจความหมาย โดยเกีย่ วข้องกับสมองส่วนทีท่ ำ� หน้าทีก่ บั ความ
จ�ำระยะสัน้ และระยะยาว สมองส่วนการควบคุมอารมณ์ แล้วจึงมีการประเมินผล น�ำไปสูก่ ารเลือกโต้ตอบด้วย
กิรยิ า คิดและตัดสินใจเปล่งเสียงพูดออกมาเป็ นค�ำทีค่ อ่ ยๆชัดเจนขึน้ วลี ประโยค ก่อนทีจ่ ะมีความสามารถใน
การเรียบเรียงเป็นเรือ่ งเล่าเหตุการณ์ โดยใช้ความคิดจินตนาการรวมทัง้ สามารถอธิบายเหตุผลทีเ่ พิม่ ค�ำศัพท์ท่ี
มีความซับซ้อนและสละสลวยเหมาะสมกับกาลเทศะทีค่ อ่ ยๆพัฒนาขึน้ ตามล�ำดับอย่างต่อเนื่องพัฒนาการของ
ภาษาและการพูดอาศัยการบูรณาการของทักษะ 4 อย่างทีเ่ ป็ นองค์ประกอบ คือ ด้านการเปล่งเสียงพยางค์
ต่างๆให้ชดั เจนถูกต้อง (phonetic) การใช้คำ� ทีม่ คี วามหมายถูกต้อง (semantic) ตรงกับสิง่ ทีต่ อ้ งการจะสือ่
อย่างแท้จริงการเรียงค�ำหลายค�ำเป็นประโยคอย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ของภาษานัน้ ๆเพือ่ ให้ได้ใจความ
(syntactic) เช่น “เด็กดืม่ นม” ไม่ใช่“ นมเด็กดืม่ ” และการใช้ภาษาในการสือ่ สารได้เหมาะสมกับความต้องการ
เหตุการณ์ และกาลเทศะ (pragmatic) เช่น รูจ้ กั ขอสิง่ ทีต่ อ้ งการ ปฏิเสธสิง่ ทีไ่ ม่ตอ้ งการด้วยค�ำพูดทีเ่ หมาะสม
กล่าวขอบคุณ กล่าวทักทาย โดยใช้โทนเสียงและภาษาอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ได้
นอกจากปจั จัยในตัวเด็ก เด็กพัฒนาทักษะภาษาและการพูดจากการมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างเด็กกับผูเ้ ลีย้ ง
ดู (social Interaction) ซึง่ มีความจ�ำเป็ นอย่างมาก ต่อพัฒนาการด้านภาษาของเด็กโดยเริม่ ตัง้ แต่ ในช่วงวัย
ทารก ต่อเนื่องสูป่ ฐมวัย จากการศึกษาพบว่าทารกทีม่ คี วามสามารถในการเรียนรูเ้ สียง (phonetic learning)
ทีม่ คี นพูดด้วย จะมีพฒ
ั นาการทางภาษาทีด่ ี มีคำ� ศัพท์มากขึน้ เมือ่ โตขึน้ ในวัยเตาะแตะ รวมทัง้ เด็กจะมีความ
สามารถในการอ่านและสะกดค�ำได้ดเี มือ่ อยูใ่ นวัยเรียน ซึง่ การเรียน phonetic เกิดจากเด็กได้ยนิ เสียงของผู้
เลีย้ งดูทเ่ี ปล่งออกมาด้วยเสียงพยัญชนะ (consonants) และเสียงสระ (vowels) ทีแ่ ตกต่างกัน หลังจากนัน้
เด็กจะเก็บรวบรวมเสียงเหล่านี้ไว้ โดยปกติความสามารถในการแยกแยะเสียง phonetic นี้จะพัฒนามากใน
ช่วงวัยทารกโดยมีการพัฒนามากช่วงเด็กอายุประมาณ 7-11 เดือน(5) ดังนัน้ จึงควรพูดกับเด็กด้วยเสียงตัว
อักษร เสียงสระ หรือค�ำพูดทีห่ ลากหลาย เพือ่ เพิม่ ข้อมูลให้เด็ก และเพิม่ การกระจายตัวของข้อมูล ท�ำให้ เปิด
โอกาสในการเรียนรูไ้ ด้ยาวนานมากขึน้ มีการศึกษาพบว่าการเปิดโทรทัศน์หรือสือ่ อิเลคทรอนิกส์ ไม่สามารถ
ท�ำให้เด็กวัยทารก เรียนรูภ้ าษาได้ดี ในทางกลับกันการมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างเด็กและผูเ้ ลีย้ งดู จะช่วยให้เด็ก
เรียนรูภ้ าษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทัง้ ยังสามารถส่งผลต่อเนื่องได้ยาวนานอีกด้วย
นอกจากนี้ มีการศึกษาพบว่าการให้โอกาสเด็กในการเรียนสองภาษาอย่างเหมาะสมตัง้ แต่เล็ก อาจจะเปิด
“หน้าต่างแห่งโอกาส” ในการเรียนรูภ้ าษาของเด็กได้ยาวนานกว่าเด็กทีไ่ ด้ภาษาเดียว รวมทัง้ ยังมีความยืดหยุน่
ทางความคิด (cognitive flexibility) ทีด่ ี โดยทัวไปพบว่
่
า “หน้าต่างแห่งโอกาส” ในการเรียนภาษาทีส่ อง ของ
เด็กอยูท่ ช่ี ว่ งอายุแรกเกิดถึง 7 ปีซง่ึ เด็กจะมีความสามารถเรียนรูไ้ ด้มากทีส่ ดุ หลังจากนัน้ ความสามารถในการ
เรียนภาษาทีส่ องจะค่อยๆลดลงเป็ นสัดส่วนผกผันกับอายุทเ่ี พิม่ ขึน้ นอกจากนี้การเรียนภาษาทีส่ องหลังจากวัย
“หน้าต่างแห่งโอกาส” จะท�ำให้ไม่สามารถพัฒนาการออกเสียง (pronunciation) และใช้ไวยากรณ์ (grammar)
ได้มปี ระสิทธิภาพเท่ากับเจ้าของภาษา แต่อย่างไรก็ตาม การเรียนรูค้ ำ� ศัพท์ (vocabulary) จะยังสามารถท�ำได้(5)
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ปญั หาเด็กพูดช้า (Delayed Speech)

ปญั หาเด็กพูดช้าพบได้บ่อยในเวชปฏิบตั ิ เนื่องจากพัฒนาการทางภาษาและการพูดของเด็ก เป็ น
ขบวนการทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างต่อเนื่องโดยมีช่วงเวลาส�ำคัญในช่วงวัยเด็ก ดังนัน้ ควรมีการประเมินติดตาม
พัฒนาการภาษาในการก�ำกับดูแลสุขภาพเด็ก(6) หากพบพฤติกรรมพัฒนาการที่บ่งชี้ว่าเด็กอาจมีปญั หา
พัฒนาการทางภาษาล่าช้า ดังแสดงในตารางที่ 1(7) เด็กควรได้รบั การตรวจเพิม่ เติมเพือ่ ประเมินหาสาเหตุแพทย์
สามารถให้การวินิจฉัยเบือ้ งต้นโดยอาศัยการซักประวัติ การตรวจร่างกาย ซึง่ รวมถึงการตรวจพัฒนาการและ
พฤติกรรม สิง่ ทีม่ คี วามส�ำคัญ คือการทีแ่ พทย์เอาใจใส่และเข้าใจในสิง่ ทีผ่ เู้ ลีย้ งดูกงั วลใจเกีย่ วกับพัฒนาการ
ทางภาษาของเด็ก ดังนัน้ ควรซักประวัตอิ ย่างละเอียดทีเ่ กีย่ วข้องกับทักษะพัฒนาการทางภาษาทัง้ ด้านการ
พูดและความเข้าใจภาษาทีเ่ ด็กท�ำได้เปรียบเทียบกับความสามารถของเด็กตามวัย(7-11) ดังแสดงตามตารางที2่
ในเด็กทีม่ พี ฒ
ั นาการทางภาษาด้านการพูดช้ากว่าวัยแต่เพียงอย่างเดียว (isolated expressive language disorder) ซึง่ มีความสามารถในด้านความเข้าใจภาษาปกติสมวัยหรือดีกว่าวัย รวมทัง้ ทักษะสติปญั ญา
และสังคมปกติ หากมีความบกพร่องในการเปล่งเสียงในการออกเสียงพูดเป็ นหลัก ซึง่ ในกลุม่ ทีม่ คี วามล่าช้า
ไม่มากมีความต่อเนื่องเชือ่ มโยงมาจากเด็กกลุ่มทีค่ วามสามารถทางภาษาเบีย่ งเบนจากความปกติ (normal
variation) เด็กกลุม่ นี้มกี ารพยากรณ์โรคในระยะยาวทีด่ ี โดยเด็กจะเริม่ พูดช้ากว่าวัยเดียวกัน หากเมือ่ พูดได้
จะสามารถสือ่ ภาษาและการเรียนรูไ้ ด้ดที นั เด็กวัยเดียวกัน(12,13) หากแต่ในช่วงทีเ่ ด็กมีปญั หาพูดช้า ควรได้รบั
การช่วยเหลือในการกระตุน้ เพือ่ การส่งเสริมพัฒนาการทางภาษา และควรมีการติดตามพัฒนาการทางภาษา
เป็ นระยะทุก 2-3 เดือน
เด็กทีม่ ที กั ษะความเข้าใจภาษาช้ากว่าวัย ควรได้รบั การประเมินพัฒนาการในด้านอืน่ ๆและ พฤติกรรม
ในการสือ่ สารอย่างละเอียด ได้แก่ ทักษะการใช้มอื และตาในการแก้ไขปญั หา ทักษะทางด้านการช่วยเหลือ
ตนเองและพฤติกรรมทางสังคม เช่น ในเด็กวัย 18-24 เดือน ควรเปิดหนังสือทีละหน้าได้ ขีดเขียนเส้นยุง่ ๆ
เล่นเอง ต่อบล็อกไม้ได้สงู ประมาณ 4-6 ชัน้ ชีบ้ อกความต้องการ เล่นสมมติอย่างง่าย ใช้ชอ้ นตักอาหารได้เอง
ช่วยงานบ้านง่าย ๆ ถอดเสือ้ ผ้าได้เอง เด็กอายุ 2-3 ปี ควรขีดเขียนเป็ นเส้นตรงทีเ่ อียงไม่เกิน 30 องศา ต่อ
บล็อกไม้สงู 8 ชัน้ สามารถเล่นสมมติได้ดี เล่นกับเพือ่ นได้ เป็ นต้นเพือ่ น�ำไปสูก่ ารวินิจฉัยภาวะพัฒนาการช้า
โดยรวม (globally delayed development) ทีม่ พี ฒ
ั นาการทางภาษาด้านการพูดและความเข้าใจภาษาและ
พัฒนาการในด้านอื่นๆโดยเฉพาะทักษะการใช้มอื และตาในการแก้ไขปญั หาช้ากว่าวัย และกลุ่มอาการออทิ
ซึม (autism spectrum disorders) ทีม่ คี วามบกพร่องในพัฒนาการทางภาษาและทักษะทางสังคมร่วมกัน คือ
มีความบกพร่องในการมองหน้าสบตา การใช้ภาษาท่าทางหรือภาษากาย และการแสดงออกของสีหน้าไม่ช้ี
บอกความต้องการ ไม่รจู้ กั โชว์สงิ่ ของเวลามีสงิ่ ของใหม่ๆหรือสิง่ ของทีต่ นสนใจขาดความสนใจในการสร้าง
ปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ น่ื หรือภาวะพัฒนาการทางภาษาผิดปกติ (developmental language disorder) ทีม่ คี วาม
ล่าช้าในด้านการพูดร่วมกับความเข้าใจภาษา (mixed expressive and receptive developmental delay)
โดยทีพ่ ฒ
ั นาการด้านอืน่ อยูใ่ นเกณฑ์ปกติ
ในการซักประวัตเิ พิม่ เติม ควรซักประวัตคิ รอบครัวทีส่ ำ� คัญคือประวัตพิ ดู ช้าในครอบครัว รวมถึงประวัติ
กลุม่ อาการออทิสติก ภาวะสติปญั ญาบกพร่อง หรือการได้ยนิ ผิดปกติในครอบครัว นอกจากนี้ควรซักประวัติ
อย่างละเอียดในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับผูเ้ ลีย้ งดูและวิธกี ารในการเลีย้ งดูเด็ก การมีปฏิสมั พันธ์กบั เด็กหรือกิจกรรม
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ทีม่ กั จะท�ำร่วมกับเด็ก ซึง่ จะน�ำไปสูค่ วามเข้าใจปจั จัยทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับสาเหตุ และน�ำไปสูก่ ารวางแผนใน
การรักษาอย่างเหมาะสมต่อไป ประวัตกิ ารเลีย้ งดูทไ่ี ม่เหมาะสมมักเป็ นปจั จัยร่วมกันกับปญั หาพัฒนาการทาง
ภาษาล่าช้าผิดปกติ(13) ในเด็กทีไ่ ด้รบั การวินจิ ฉัยว่ามีภาวะพูดช้า ประวัตกิ ารเลีย้ งดูทไ่ี ม่เหมาะสมทีอ่ าจจะเป็ น
สาเหตุโดยตรงของการพูดช้า มักต้องเป็ นการละเลยทีค่ อ่ นข้างรุนแรง เช่น เด็กทีอ่ ยูใ่ นสถานสงเคราะห์ หรือ
เด็กทีถ่ กู ทารุณกรรม เป็ นต้น
โดยทัวไปการตรวจร่
่
างกายตามระบบรวมถึงการตรวจทางระบบประสาทส่วนใหญ่จะอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ
แต่กเ็ ป็ นสิง่ ทีค่ วรท�ำในเด็กทุกรายทีม่ ปี ญั หาพูดช้า สิง่ ทีค่ วรให้ความสนใจเป็ นพิเศษ คือ ความผิดปกติแต่
ก�ำเนิดของร่างกายโดยเฉพาะบริเวณศีรษะ ใบหู หน้า และล�ำคอ เพราะพบร่วมกับภาวะการได้ยนิ บกพร่อง
สูงความผิดปกติแต่กำ� เนิดอืน่ ๆ อาจบอกถึงสาเหตุทางพันธุกรรมทีท่ ำ� ให้เด็กมีภาวะพัฒนาการล่าช้าโดยรวม
ซึง่ เด็กเล็กมักถูกน�ำพบแพทย์ดว้ ยปญั หาพูดช้า หรือกลุม่ อาการทีม่ ปี ญั หาพัฒนาการภาษาล่าช้าร่วมด้วย เช่น
ในเด็กทีม่ เี พดานโหว่ ร่วมกับมีความผิดปกติของหัวใจแต่กำ� เนิดชนิด conotruncal defect น�ำไปสูก่ ารวินิจฉัย
กลุม่ อาการ velocardiofacial syndrome เป็ นต้น
นอกจากนี้ในระหว่างการตรวจร่างกายควรสังเกตพฤติกรรมและประเมินพัฒนาการในด้านภาษาโดย
ั ทักษะทางด้านการช่วยเหลือตนเอง
เฉพาะความเข้าใจภาษาของเด็ก ทักษะการใช้มอื และตาในการแก้ไขปญหา
และพฤติกรรมทางสังคม ประเมินปฏิสมั พันธ์ระหว่างเด็กและบิดามารดาตลอดจนกับแพทย์ผตู้ รวจ เช่น การ
มองหน้าสบตา การแสดงความสนใจหรือมองปากเมือ่ มีคนพูดด้วย การหันหาเสียง การท�ำตามค�ำสัง่ การเล่น
ของเล่นและความสนใจในผูท้ เ่ี ล่นด้วย เป็นต้น พฤติกรรมเหล่านี้จะช่วยในการน�ำไปสูก่ ารวินจิ ฉัยการได้ยนิ ผิด
ปกติ หรือกลุม่ อาการออทิซมึ

การตรวจเพิ่มเติม (investigation)

เด็กทีม่ พี ฒ
ั นาการทางภาษาด้านการพูดและความเข้าใจภาษาล่าช้ากว่าวัยอย่างชัดเจนควรได้รบั การ
ตรวจการได้ยนิ (audiometry) อย่างเหมาะสมโดยผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะทาง เด็กทีม่ ภี าวะการได้ยนิ บกพร่อง
เป็ นภาวะทีพ่ บได้และต้องการการดูแลรักษาทีจ่ ำ� เพาะเพือ่ ช่วยให้เด็กได้ยนิ โดยมีความชุกประมาณ 1-2 ต่อ
ประชากร 1,000 คน มีเด็กจ�ำนวนหนึ่งทีม่ คี วามบกพร่องของการได้ยนิ เพียงบางส่วนเท่านัน้ ถ้ามีความผิด
ปกติเพียงเล็กน้อย อาจมีพฒ
ั นาการทางภาษาใกล้เคียงปกติ ส่วนเด็กทีม่ กี ารได้ยนิ ผิดปกติชดั เจน มักมีปญั หา
พัฒนาการทางภาษาล่าช้า ในรายทีค่ วามผิดปกติรนุ แรง เด็กจะส่งเสียงเป็นเสียงในล�ำคอ โดยไม่สามารถเปล่ง
เสียงพยัญชนะต่างๆ ได้ รวมถึงมีลกั ษณะทางคลินกิ ทีส่ งั เกตได้คอื ชอบจ้องมองหน้าหรือริมฝีปากของคนทีพ่ ดู
ด้วย ใช้ภาษาท่าทางในการสือ่ ความหมายมากกว่าปกติ
นอกจากนี้ ในเด็กทีม่ าด้วยปญั หาพัฒนาการทางภาษาด้านการพูดล่าช้า ในบางรายทีม่ ปี ระวัตแิ ละการ
ตรวจร่างกายทีจ่ ำ� เพาะเจาะจงซึง่ แสดงถึงการวินจิ ฉัยโรคซึง่ จ�ำเป็นต้องมีการตรวจเพิม่ เติมทีแ่ น่ชดั เช่น ในเด็ก
ทีมปี ระวัตพิ ฒ
ั นาการทางภาษาทีถ่ ดถอยชัดเจน (regression of language development) เช่น เด็กทีเ่ ดิมปกติ
สามารถเข้าใจภาษาและพูดได้ ต่อมามีพฒ
ั นาการล่าช้าทัง้ ด้านความเข้าใจภาษาและภาษาพูด อาจถดถอยถึง
ขนาดไม่สามารถตอบสนองต่อเสียงภายนอก ร่วมกับมีอาการชัก ท�ำให้คดิ ถึง Landau-Kleffner syndrome (13)
ซึง่ มีลกั ษณะของความผิดปกติจากการตรวจคลืน่ สมองทีจ่ ำ� เพาะเจาะจง หรือในเด็กผูห้ ญิงทีม่ พี ฒ
ั นาการทาง
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ภาษาถดถอยร่วมกันมีพฤติกรรมซ�้ำ ๆ ของการใช้มอื เช่น หมุนมือ ซึง่ ท�ำให้ไม่สามารถใช้มอื ได้อย่างทีเ่ ด็ก
เคยท�ำได้ น�ำไปสูก่ ารตรวจเพิม่ เติมเพือ่ การวินิจฉัย Rett syndrome(14) อาการพูดช้าอาจเป็ นอาการน�ำของ
พัฒนาการช้าหลายด้าน ซึง่ ถ้าตรวจพบความผิดปกติอน่ื เช่น ลักษณะความผิดปกติของหน้าตาร่วมกันหลาย
อย่าง multiple dysmorphic features และหรือมีปญั หาของการเจริญเติบโตหรือความผิดปกติในระบบอืน่ น�ำ
ไปสูก่ ารพิจารณาตรวจโครโมโซม เพือ่ การวินิจฉัยภาวะโครโมโซมผิดปกติทเ่ี ป็ นสาเหตุ เป็ นต้น

การดูแลรักษาเด็กพูดช้า

ในการให้การดูแลรักษาเด็กทีม่ ปี ญั หาพัฒนาการทางภาษาล่าช้าสิง่ ซึ่งส�ำคัญคือการให้การรักษาที่
ตรงกับสาเหตุ ได้แก่ เด็กทีม่ ภี าวะการได้ยนิ บกพร่อง ควรได้รบั การบ�ำบัดโดยการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการ
ได้ยนิ ด้วยวิธตี ่างๆ เช่น การผ่าตัดฝงั ประสาทหูชนั ้ ใน (cochlear implant) การใส่เครือ่ งช่วยฟงั ร่วมกับการ
ฝึ กพูดทีเ่ หมาะสม เป็ นต้น เด็กทีม่ ภี าวะพัฒนาการช้าโดยรวม ควรได้รบั การหาสาเหตุ และได้รบั การฝึ ก
กระตุน้ พัฒนาการอย่างเป็ นองค์รวมในช่วงปฐมวัย ตลอดจนได้รบั การช่วยเหลือด้านการเรียนและการฝึกให้
เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองในชีวติ ประจ�ำวันได้อย่างเต็มศักยภาพ ส�ำหรับเด็กกลุ่มอาการออทิซมึ ควรได้
รับการพัฒนาในความสามารถด้านภาษา การเข้าสังคม การเข้าใจในอารมณ์ตนเองและผูอ้ น่ื รวมถึงการปรับ
ั
พฤติกรรม อย่างต่อเนื่องตัง้ แต่วยั เด็ก นอกจากการรักษาทีต่ รงกับสาเหตุในเด็กทีม่ ปี ญหาพั
ฒนาการทางภาษา
ล่าช้าในการดูแลเด็กทีม่ ปี ญั หาพัฒนาการทางภาษาล่าช้าในกลุ่มดังกล่าวข้างต้น รวมถึงเด็กทีม่ พี ฒ
ั นาการ
ทางภาษาผิดปกติ (developmental language disorder) และทีม่ ปี ญั หาจากปจั จัยการเลีย้ งดูรว่ มด้วย แพทย์
ผูด้ แู ลควรให้คำ� ปรึกษาแนะน�ำแก่บดิ ามารดาผูเ้ ลีย้ งดูให้เข้าใจในสาเหตุ การปรับการเลีย้ งดูให้เอือ้ อ�ำนวยต่อ
การพัฒนาทางภาษา และให้คำ� ปรึกษาแนะน�ำแนวทางในการฝึกกระตุน้ พัฒนาการทางภาษาทีเ่ หมาะสมกับ
บริบทของเด็กและครอบครัว ในรายทีม่ คี วามบกพร่องของพัฒนาการภาษาและการพูดทีม่ รี ะดับความล่าช้า
มาก ควรได้รบั การติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่องเพือ่ เฝ้าระวังปญั หาการเรียนและการปรับตัวในสังคมในเด็ก
วัยเรียน(15,16)

หลักพืน้ ฐานในการฝึ กกระตุ้นพัฒนาการทางภาษา

วัตถุประสงค์หลักในการฝึ กกระตุน้ พัฒนาการทางภาษาแก่เด็กเล็กคือการทีเ่ ด็กสามารถใช้ทกั ษะที่
เรียนมาในการสื่อสารเพื่อบอกความต้องการ ความคิด และอารมณ์ให้ผอู้ ่นื รับทราบได้ โดยเด็กควรได้รบั
การประเมินและกระตุน้ พัฒนาการทางภาษาของเด็กตามวุฒภิ าวะความสามารถของเด็กจากผูเ้ ชีย่ วชาญที่
เกีย่ วข้อง ได้แก่ แพทย์ พยาบาล นักแก้ไขการพูด นักจิตวิทยา เป็ นต้น และสือ่ สารแนวทางปฏิบตั ไิ ปยังบิดา
มารดาและครอบครัว เพราะการทีเ่ ด็กจะเรียนรูแ้ ละมีพฒ
ั นาการทางภาษาทีด่ ขี น้ึ ก็ตอ่ เมือ่ เด็กได้รบั การฝึกฝน
และใช้สงิ่ ทีไ่ ด้เรียนรูเ้ ป็ นประจ�ำในสถานการณ์จริง จนสิง่ นัน้ ได้รบั การพัฒนามาเป็ นทักษะ ดังนัน้ บิดามารดา
หรือผูเ้ ลีย้ งดูจงึ เป็ นผูท้ ม่ี บี ทบาทส�ำคัญต่อการช่วยเหลือ และจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการพัฒนาการ
ทางภาษาของเด็ก
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แนวทางในการให้คำ� แนะน�ำกับผูเ้ ลี้ยงดูเด็กที่มีพฒ
ั นาการทางภาษาล่าช้ามีดงั นี้ คือ
1. ส่งเสริมให้เด็กมีปฏิสมั พันธ์ทอ่ี บอุน่ แน่นแฟ้น และต่อเนื่องกับผูเ้ ลีย้ งดู เด็กทีม่ ปี ญั หาพัฒนาการ
ทางภาษาล่าช้า อาจมีปญั หาเรื่องสัมพันธภาพกับผูเ้ ลีย้ งดูเพราะเด็กไม่สามารถสื่อสารบอกความต้องการ
ของตนเองได้ชดั เจน หรือไม่สามารถเข้าใจเหตุและผลของเหตุการณ์ต่างๆ เป็ นต้นแพทย์มหี น้าทีช่ ใ้ี ห้เห็นว่า
พฤติกรรมของเด็กมีสาเหตุ แนะน�ำให้ผเู้ ลีย้ งดูเข้าใจ ยอมรับ และ คิดหาสาเหตุของพฤติกรรมของเด็กผูเ้ ลีย้ ง
ดูควรมีชว่ งเวลาเล่นสนุกกับเด็กทุกวัน สร้างปฏิสมั พันธ์ทอ่ี บอุน่ แน่นแฟ้น ความรักความผูกพันเป็ นพืน้ ฐานที่
ส�ำคัญในการส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาของเด็ก
2. ในเด็กทีม่ คี วามสามารถในความเข้าใจภาษาไม่สมวัย ผูเ้ ลี้ยงดูควรพูดในสิง่ ทีเ่ ด็กสนใจอยู่ ใน
เหตุการณ์ตา่ งๆในชีวติ ประจ�ำวัน เพือ่ ช่วยให้เด็กเรียนรูซ้ ง่ึ จะเกิดขึน้ ได้ดเี มือ่ เสียงทีไ่ ด้ยนิ ตรงกับสิง่ ทีเ่ ด็กก�ำลัง
ให้ความสนใจ ร่วมกับฝึกให้เด็กท�ำตามค�ำสัง่ โดยในช่วงแรกถ้าเด็กยังฟงั ไม่เข้าใจ อาจจะจับมือท�ำพร้อมกับ
พูดไปด้วยเพือ่ ช่วยให้เด็กเข้าใจในสิง่ ทีผ่ เู้ ลีย้ งดูพดู
3. ส่งเสริมให้เด็กได้ใช้คำ� ศัพท์ทเ่ี ขาเรียนรูม้ าใหม่ในสถานการณ์ตา่ ง ๆ และสร้างโอกาสให้เด็กเห็นถึง
ความส�ำคัญของการสือ่ ความหมายโดยใช้ภาษาพูด โดยให้การสนองต่อความต้องการของเด็กอย่างเหมาะสม
ถ้าเด็กยังไม่พดู เป็ นค�ำ เน้นพูดกับเด็กเป็ นค�ำเดีย่ วๆ ให้ตรงกับเหตุการณ์ทก่ี ำ� ลังเกิดขึน้ โดยพยายาม
พูดออกเสียงให้ชดั เจน
ถ้าเด็กใช้ทา่ ทางเพือ่ บอกความต้องการ ควรพยายามกระตุน้ ให้เด็กออกเสียงเป็ นค�ำพูดก่อนทีจ่ ะตอบ
สนองเด็ก เช่น ถ้าเด็กยกมือจะให้อุม้ ควรพูดว่า “อุม้ ” แล้วค่อยอุม้ เด็ก ในช่วงแรกนัน้ เด็กอาจยังไม่ยอมส่ง
เสียงตามก็ไม่เป็ นไร เมือ่ ท�ำซ�้ำๆ บ่อยๆ เด็กจะสามารถเริม่ ส่งเสียงตาม
ถ้าเด็กเริม่ พูดเป็ นค�ำเดีย่ วๆได้หลายค�ำ พยายามฝึกให้เด็กพูดต่อค�ำให้เป็ นวลี หรือ ประโยคสัน้ ๆ เช่น
ถ้าเด็กอยากกินน�้ำแล้วพูดว่า “น�้ำ” ก็ควรพูดตอบสนองเด็กว่า “กินน�้ำ” หรือ “หนูขอกินน�้ำ” ก่อนทีจ่ ะเอาน�้ำให้
เด็ก
4. ฝึกให้เด็กพูดในสภาพแวดล้อมทีเ่ ป็ นธรรมชาติ โดยสนทนากับเด็กในสิง่ ทีก่ �ำลังสนใจร่วมกันอย่าง
ต่อเนื่อง และควรออกเสียงพูดให้ชดั เจนเพือ่ เป็ นแบบอย่างในการพูดทีด่ ใี ห้กบั เด็กการสนทนากับเด็ก อาศัย
เทคนิคต่างๆต่อไปนี้ได้แก่(17,18)
4.1 การตัง้ ค�ำถามกับเด็กอย่างเหมาะสม ซึง่ ควรใช้คำ� ถามปลายเปิดทีเ่ กีย่ วข้องกับสถานการณ์ทก่ี ำ� ลัง
สนใจร่วมกันในเด็กเล็กความสามารถประมาณ 2-3 ปี อาจใช้คำ� ถามอย่างง่าย เช่น “เรียกว่าอะไร”“ก�ำลังท�ำ
อะไรอยู”่ “อยูท่ ไ่ี หน” ส่วนในเด็กทีพ่ ฒ
ั นามากขึน้ อาจใช้คำ� ถามทีซ่ บั ซ้อนขึน้ ได้แก่ “ เอาไว้ทำ� อะไร”“ แล้วจะ
เกิดอะไรขึน้ อีก” “เกิดขึน้ เพราะอะไร” เป็ นต้น
4.2 เป็ นผูฟ้ งั ทีด่ ี เมือ่ พูดคุยกับเด็ก ให้เวลาในการทีเ่ ด็กตอบค�ำถามพอควรและฟงั อย่างตัง้ ใจโดยการ
มองหน้า อ่านภาษาท่าทางและพฤติกรรมเด็ก ถ้าฟงั ค�ำตอบเด็กไม่เข้าใจ ให้ยอ้ นถามค�ำถามหรือถามค�ำถาม
จากค�ำตอบส่วนทีฟ่ งั เข้าใจของเด็กด้วยท่าทีทไ่ี ม่คกุ คามหรือเร่งรัดเด็ก หากเด็กตอบค�ำถามไม่ได้ หรือตอบไม่
ตรงค�ำถาม ให้ถามค�ำถามทีจ่ ำ� เพาะเจาะจงหรือขยายความให้กระจ่างมากขึน้
4.3 ขยายความในค�ำตอบของเด็ก โดยรวบรวมส่วนค�ำตอบของเด็กให้เป็ นประโยคทีส่ มบูรณ์ขน้ึ ร่วม
กับให้แรงเสริม หรือค�ำชมแก่เด็กเมือ่ เด็กสือ่ สารอย่างเหมาะสม และให้โอกาสเด็กซักถามหรือตัง้ ค�ำถามต่อ
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เพือ่ ให้เกิดการสนทนาในเรือ่ งเดียวกันอย่างต่อเนื่อง
5. สร้างโอกาสให้เด็กได้เรียนรูท้ างด้านภาษาเพิม่ ขึน้ ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การอ่านหนังสือรูปภาพ
การอ่านหนังสือนิทานตามวัย กิจกรรมการเล่นทีม่ กี ารเคลือ่ นไหวร่างกาย ตบมือ โบกมือ ท�ำท่าทางส่งเสียง
ตามจังหวะเพลง การเล่นสมมติรว่ มกัน อนึ่ง ในเด็กพัฒนาการทางภาษาล่าช้าทีม่ ปี ระวัตใิ นการใช้เวลาในการ
ดูโทรทัศน์มาก ควรลดเวลาในการดูโทรทัศน์ตามล�ำพังของเด็ก เพือ่ เด็กจะได้มโี อกาสในการมีปฏิสมั พันธ์กบั
ผูเ้ ลีย้ งดูมากขึน้
โดยสรุป ปญั หาเด็กพูดช้าพบได้บอ่ ยในเวชปฏิบตั ิ เด็กพูดช้าควรได้รบั การตรวจเพิม่ เติมเพือ่ ประเมิน
หาสาเหตุเพือ่ ให้การวินจิ ฉัย ได้รบั การดูแลรักษาตัง้ แต่วยั เด็กอย่างเหมาะสม นอกจากนี้การติดตามการรักษา
ั
อย่างต่อเนื่องเป็นสิง่ ส�ำคัญในการให้การดูแลรักษาเด็กทีม่ ปี ญหาพั
ฒนาการทางภาษาล่าช้าเพือ่ ท�ำให้เกิดความ
สัมพันธ์ทด่ี รี ะหว่างแพทย์ผใู้ ห้บริการและครอบครัว และเฝ้าระวังตลอดจนให้การรักษาในระยะเริม่ ต้นของ
ปญั หาพฤติกรรมทีพ่ บร่วมกันได้บ่อยเนื่องจากช่องว่างในการสือ่ สารระหว่างเด็กและผูเ้ ลีย้ งดูรวมถึงปญั หา
การเรียนและการปรับตัวในสังคมในเด็กวัยเรียนทีต่ ่อเนื่องมาจากปญั หาพัฒนาการทางภาษาล่าช้าทีอ่ าจส่ง
ผลต่อเนื่องไปจนถึงวัยผูใ้ หญ่
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ตารางที่1 พฤติกรรมพัฒนาการที่บง่ ชี้ว่าเด็กอาจมีปัญหาพัฒนาการทางภาษาล่าช้า
ที่ควรได้รบั การตรวจ ประเมินหาสาเหตุ(7)

อายุ
แรกเกิด - 4 เดือน
5-7 เดือน
9-12 เดือน
15 เดือน
18 เดือน
2 ปี
2 ปีครึง่
3 ปี
4 ปี

พฤติ กรรมพัฒนาการทางภาษา
ไม่ตอบสนองต่อเสียงในช่วงทีเ่ ด็กก�ำลังตื่นดี
ส่งเสียงน้อย หรือไม่สง่ เสียงอ้อแอ้ โต้ตอบกับผูเ้ ลียงดู
ไม่หนั หาเสียง ไม่ทำ� เสียงเลียนเสียงพยัญชนะอืน่ นอกจาก “อ”
ไม่พดู ค�ำทีม่ คี วามหมาย อย่างน้อย 1 ค�ำ
ไม่เข้าใจหรือท�ำตามค�ำสังอย่
่ างง่าย ไม่พดู ค�ำทีม่ คี วามหมาย 3 ค�ำ
ไม่พดู ค�ำทีม่ คี วามหมายต่างกัน 2 ค�ำต่อเนื่องกัน พูดค�ำศัพท์น้อยกว่า 50 ค�ำ
ไม่พดู เป็ นวลียาว 3-4 ค�ำ ยังท�ำเสียงไม่เป็ นภาษา
ไม่พดู เป็ นประโยคสมบูรณ์ คนอืน่ ฟงั ภาษาทีเ่ ด็กพูดส่วนใหญ่ไม่เข้าใจ
เล่าเรือ่ งสัน้ ๆไม่ได้ คนอืน่ ยังฟงั ภาษาทีเ่ ด็กพูดไม่เข้าใจเกินร้อยละ 25
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ตารางที่ 2 แสดงความสามารถด้านความเข้าใจภาษาและการใช้ภาษาพูดของเด็กในแต่ละช่วงอายุ(7-11)
อายุ
2 เดือน
4 เดือน

6 เดือน
9 เดือน

12 เดือน

15 เดือน

18 เดือน

ความสามารถด้านความเข้าใจภาษา
- ตอบสนองต่อเสียงดังๆ โดยการสะดุง้ ตกใจ
- ตอบสนองต่อเสียงพูดคุย โดยเด็กอาจหยุดฟงั ยิม้
มองหน้าผูพ้ ดู
- ตอบสนองต่อเสียงพูดคุยโดยหันหน้าเพื่อค้นหา
ผูพ้ ดู
- หยุดร้องไห้เมือ่ ได้ยนิ เสียงปลอบประโลม

ความสามารถด้านการใช้ภาษาพูด
- มีการเคลือ่ นไหวเพือ่ ดูด กลืน หรือท�ำปากเคีย้ ว
อาหาร
- ยิม้ เพือ่ ตอบสนองกับผูท้ ม่ี าเล่นด้วย
- ยิม้ และส่งเสียงหัวเราะ ดีใจ ตอบสนองต่อผูท้ เ่ี ล่น
ด้วย รวมทัง้ ส่งเสียงทีม่ ลี กั ษณะแตกต่างออกไปเพือ่
แสดงความไม่พอใจ
- ส่งเสียงในล�ำคอ เช่น เออ อือ อู อา โต้ตอบกับผู้
ทีม่ าคุยด้วย (Coos)
- ตอบสนองต่อเสียงเรียกชือ่ เช่น หยุดเล่น หรือมอง - ส่งเสียงทีเ่ กิดจากการใช้อวัยวะในช่องปาก เช่น บู
หน้าผูเ้ รียก
บา ปา (Babbles)
- สนุ กกับการเล่นกับตนเองในกระจก โดยยิม้ หรือ - เรียก “พ่อ” หรือ “แม่” แต่ยงั ไม่เฉพาะเจาะจง
ส่งเสียงโต้ตอบ
- ส่งเสียงพยัญชนะทีแ่ ตกต่างกันออกไปได้หลาย
- หันมองบุคคล หรือวัตถุทค่ี นุ้ เคย เมือ่ ผูเ้ ลีย้ งพูดชือ่ เสียง เช่น เสียง พ ด ก ม
และชีช้ วนให้ดู
- ส่งเสียงต่อเนื่องกันได้หลายพยางค์ เช่น บูบู บา
- หันหาผูเ้ รียกชืน่ ตนเองได้ถกู ต้อง
บา ปาปา
- สนุกกับการเล่นเกมทีม่ ที า่ ทางประกอบ เช่น จ๊ะเอ๋
รวมทัง้ เข้าใจค�ำสังที
่ ม่ ที ่าทางประกอบ เช่น สวัสดี
บ๊าย บาย แบมือเพือ่ ขอของเล่น เป็ นต้น
- เข้าใจค�ำสังเพื
่ อ่ บอกให้หยุด เช่น “ไม่”“อย่า”
- เรียก “พ่อ” หรือ “แม่” ได้อย่างเฉพาะเจาะจง
- เข้าใจประโยคง่ายๆโดยไม่มที ่าทางประกอบได้ - ชีเ้ พือ่ บอกสิง่ ทีต่ อ้ งการได้
เช่น มองหาแม่เมือ่ มีผถู้ ามว่าแม่อยูไ่ หน หอมแก้ม - ส่งเสียงทีแ่ ตกต่างกันหลายเสียง เช่น บาบู ดาปา
ตุ๊กตาเมือ่ ผูเ้ ลีย้ งดูบอกให้หอมน้อง ยกมือบ๊ายบาย ปามา (Jabbers)
เมือ่ ผูเ้ ลีย้ งดูบอกให้บ๊ายบาย
- ท� ำ ตามค� ำ สัง่ ง่ า ยๆที่คุ้ น เคยโดยไม่ ม ีท่ า ทาง - พูดค�ำทีม่ คี วามหมายได้อย่างน้อย 1 ค�ำ โดยไม่ใช่
ประกอบได้ เช่น “ขอ”“เอาไปให้แม่”
ชือ่ ของคนในครอบครัวหรือสัตว์เลีย้ ง
- หยิบของทีค่ นุ้ เคยให้ถกู ต้องอย่างน้อย 1 อย่าง เมือ่ - ส่งเสียงหลายพยางค์ตอ่ เนื่องกัน โดยมีหลายเสียง
ผูเ้ ลีย้ งดูบอกชือ่ สิง่ ของนัน้ ๆ
ประกอบกัน เลียนแบบการพูดคุยได้ (Jargon)
- ชีอ้ วัยวะตนเองได้ถกู ต้องอย่างน้อย 1 ส่วน
- มีความเข้าใจค�ำศัพท์ประมาณ 50 ค�ำ โดยเด็ก - พูดเลียนเสียงสัตว์หรือสิง่ ของ เช่น โฮ่งๆ ปู๊นๆ
สามารถชี้วตั ถุตามทีบ่ อกชื่อได้อย่างถูกต้องอย่าง ก้าบๆ เป็ นต้น รวมทัง้ พูดตามผูเ้ ลีย้ งดูเป็ นค�ำพูด
น้อย 2 อย่าง เช่น ช้อน บอล แก้ว รถ
พยางค์เดียวได้
- ชีร้ ปู ภาพของวัตถุทค่ี นุ้ เคยตามค�ำบอกได้ถกู ต้อง - มีคำ� พูดทีม่ คี วามหมายพยางค์เดียวอย่างน้อย 3
อย่างน้อย 1 ภาพ
ค�ำ โดยไม่ใช่ชอ่ื คนหรือสัตว์เลีย้ ง
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อายุ
2 ปี

3 ปี

4 ปี

ความสามารถด้านความเข้าใจภาษา
- ชีอ้ วัยวะได้ถกู ต้องอย่างน้อย 4 ส่วน
- สามารถท�ำตามค�ำสัง่ 2 ขันตอนต่
้
อเนื่องกันได้ เช่น
หยิบบอลแล้วเอามาให้แม่
- ชีร้ ปู ภาพตามทีบ่ อกได้อย่างน้อย 3 ภาพ
- เข้าใจค�ำกริยาอย่างน้อย 1 อย่าง เช่น กินข้าว นอน
หลับ เป็ นต้น
- เข้าใจค�ำกริยามากขึน้ โดยเด็กสามารถชีร้ ปู ทีแ่ สดง
กริยาตามทีบ่ อกได้ถูกต้องอย่างน้อย 4 ภาพ เช่น
เด็กทีก่ ำ� ลังล้างหน้า เด็กทีก่ ำ� ลังเล่น เป็ นต้น
- เข้าใจหน้าทีข่ องวัตถุต่างๆ เช่น สามารถชีบ้ อกสิง่
ทีใ่ ช้สำ� หรับนัง่ ตักข้าว เป็ นต้นได้ถกู ต้องอย่างน้อย
3 อย่าง
- เข้าใจบุพบท เช่น ใน ใต้ บน และสามารถน�ำวัตถุ
ไปไว้ได้ถกู ต้องตามค�ำสังอย่
่ างน้อย 3 อย่าง
- เข้าใจค�ำคุณศัพท์โดยบอกได้วา่ จะท�ำอย่างไรเช่น
เมือ่ หนาว หรือ เหนื่อย อย่างน้อย 2 อย่าง
- เข้าใจค�ำบอกปริมาณ เช่น 1 อัน หรือ ทัง้ หมด ได้
อย่างถูกต้องอย่างน้อย 2 อย่าง
- รูจ้ กั และชีส้ ตี ามทีบ่ อกได้อย่างน้อย 4 สี
- ท�ำตามค�ำสัง่ 2 ขันตอนที
้
ไ่ ม่ตอ่ เนื่องกันได้ เช่น เอา
เปลือกส้มไปทิง้ ขยะและหยิบแก้วน�้ำมาให้แม่
- เข้าใจค�ำคุณศัพท์ทเ่ี กีย่ วกับขนาด เช่น ขนาดเล็ก/
ใหญ่ และปริมาณ เช่น มากกว่า/น้อยกว่า รวมทัง้
ค�ำทีม่ คี วามหมายเชิงปฏิเสธ เช่น ของทีไ่ ม่ได้อยูใ่ น
ตะกร้า เป็ นต้น
- เข้าใจบุพบททีม่ คี วามซับซ้อนมากขึน้ เช่น ข้างๆ
ข้างหน้า ข้างหลัง เป็ นต้น
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- พูด 2 ค�ำทีม่ คี วามหมายเชือ่ มกันได้ เช่น ไปเทีย่ ว
เล่นบอล ขอน�้ำ
- พูดค�ำทีม่ คี วามหมายได้ประมาณ 50 ค�ำ
- สามารถพูดแล้วผูอ้ น่ื ฟงั เข้าใจประมาณร้อยละ50
- นับจ�ำนวนสิง่ ของได้ถกู ต้องอย่างน้อยถึงจ�ำนวน 3
- พูดเป็นประโยคทีม่ คี วามยาวอย่างน้อย 3-4 ค�ำ ต่อ
เนื่องกัน โดยมีการใช้คำ� นาม ค�ำสรรพนาม ค�ำกริยา
ทีม่ คี วามหลากหลายในแต่ละประโยค
- พูดให้ผอู้ น่ื เข้าใจได้เป็ นส่วนใหญ่ (ร้อยละ75)

- สามารถตอบค�ำถาม “อะไร” และ “ทีไ่ หน” เช่น แม่
ก�ำลังท�ำอะไร แม่อยูท่ ไ่ี หน เป็ นต้น
- สามารถพูดให้คนอืน่ ฟงั เข้าใจได้ทงั ้ หมด
- อธิบายความหมายของค�ำศัพท์ รวมทัง้ การใช้งาน
ของสิง่ ของได้ถกู ต้อง เช่น ส้มเอาไว้กนิ เก้าอีเ้ อาไว้
นัง่ เป็ นต้น
- บอกคุณลักษณะสิง่ ของเพื่อเปรียบเทียบกันได้
เช่น ตอนกลางวันสว่างแต่ ตอนกลางคืนมืด หรือ
แม่เป็ นผูห้ ญิงพ่อเป็ นผูช้ าย เป็ นต้น

ปญั หาเด็กพูดช้า (Delayed Speech)
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อายุ
5 ปี

6 ปี

7 ปี

ความสามารถด้านความเข้าใจภาษา
- ท�ำตามค�ำสัง่ 3 ขัน้ ตอนทีไ่ ม่ต่อเนื่องกันได้ เช่น
เอาแก้วไปเก็บ หยิบผ้ามาให้แม่แล้วปิดฝากระป๋อง
ขนม เป็ นต้น
- สามารถเปรียบเทียบสิง่ ทีเ่ หมือนหรือแตกต่างจาก
กลุม่ ได้
- สามารถจัดล�ำดับตามคุณลักษณะของวัตถุได้ เช่น
เรียงจากเล็กไปใหญ่ หรือจากน้อยไปมาก เป็ นต้น
- เข้าใจจ�ำนวนและสามารถหยิบสิง่ ของ 5 อัน ได้
ถูกต้อง
- รูจ้ กั รูปทรงต่างๆอย่างน้อย 2 รูป
- เข้าใจค�ำถามเกีย่ วกับความรูท้ วไปได้
ั่
รวมทัง้ เข้าใจ
ประโยคที่มโี ครงสร้างซับซ้อนขึ้นได้ เช่น ชี้รูปที่
หมายถึงแมวสีดำ� ตัวเล็กและอยูน่ อกกล่องได้ เป็นต้น
- เข้าใจล�ำดับเหตุการณ์และล�ำดับที่ เช่น เกิดก่อน/
เกิดขึน้ ทีหลัง หรือ ล�ำดับแรก/ล�ำดับสุดท้าย เป็ นต้น
- สามารถจับใจความจากเรือ่ งทีม่ ผี เู้ ล่าให้ฟงั ได้ เช่น
อนุมานจากเรือ่ งได้ รวมทัง้ เข้าใจประเด็นส�ำคัญของ
เรือ่ ง และบอกสิง่ ทีค่ าดเดาจากเรือ่ งได้
- สามารถแยกสิง่ ของรวมทัง้ ค�ำศัพท์ทแ่ี ตกต่างตาม
ลักษณะของหมวดหมูไ่ ด้ เช่น ช้อนแตกต่างจากส้ม
กล้วย และองุน่ เป็ นต้น
- จับคูค่ ำ� ทีอ่ อกเสียงคล้องจองกันได้
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ความสามารถด้านการใช้ภาษาพูด
- บอกชือ่ หมวดหมูข่ องสิง่ ของได้ เช่น กล้วยและส้ม
เป็ นผลไม้เป็ นต้น
- บอกชือ่ ของตัวอักษรได้ถกู ต้องอย่างน้อย 4 ตัว
- สามารถตอบค�ำถามทีเ่ ป็นเหตุผลได้ เช่น ก่อนข้าม
ถนนควรท�ำอะไร เป็ นต้น
- สามารถให้คำ� จ�ำกัดความค�ำศัพท์ได้ถกู ต้องอย่าง
น้อย 5 ค�ำ
- พูดเป็ นประโยคทีถ่ กู ต้องตามหลักไวยากรณ์

- สามารถตอบค�ำถาม “ท�ำไม” ได้ เช่น ท�ำไมพวก
เราต้องแปรงฟนั เป็ นต้น
- สามารถบอกค�ำทีอ่ อกเสียงคล้องจองกันได้ เช่น
แพะ-แกะ เป็ นต้น รวมทัง้ สามารถบอกค�ำทีข่ น้ึ ต้น
ด้วยเสียงพยัญชนะเดียวกันได้ เช่น กบ-ไก่ เป็ นต้น
- สามารถเล่าเรื่องจากที่ได้ยนิ มาได้ถูกต้องตาม
ล�ำดับเหตุการณ์ และมีเนื้อเรือ่ งครบถ้วน

ปญั หาเด็กพูดช้า (Delayed Speech)

รวิวรรณ รุง่ ไพรวัลย์

เอกสารอ้างอิ ง
1. สุมาลี ดีจงกิจ, นิตยา เกษมโกสินทร์, วรวรรณ วัฒนาวงศ์สว่าง. การสือ่ ความหมาย . ใน สุภาวดี ประคุณหังสิต, บรรณาธิการ. ต�ำรา
โสต ศอ นาสิกวิทยา ฉบับเรียบเรียงใหม่ครัง้ ที1่ . กรุงเทพ : บริษทั โฮลิสติก พับลิชชิง่ จ�ำกัด;2550. หน้า 168-9.
2. Law J, Boyle J, Harris F, Harkness A, Nye C. Prevalence and natural history of primary speech and language delay: findings
from a systematic review of the literature. Int J Lang Commun Disord. 2000 Apr-Jun;35(2):165-88.
3. Tomblin JB, Zhang X, Buckwalter P, O’Brien M. The stability of primary language disorder: four years after kindergarten
diagnosis. J Speech Lang Hear Res. 2003 Dec;46(6):1283-96.
4. Feldman HM. Evaluation and management of language and speech disorder in preschool children.Pediatr Rev2005;26(4):131-41.
5. Kuhl PK. Early Language Learning and Literacy: Neuroscience Implications for Education. Mind Brain Educ. 2011;5(3):128-42.
6. American Academy of pediatrics, Council on Children with disabilities. Identifying infants and young children with developmental
disorders in the medical home: an algorithm for developmental surveillance and screening. Pediatrics 2006 ; 118 : 405-20.
7. Dixon SD. Two years: Language leaps. In Dixon SD, Stein MT. eds. Encounter with children: Pediatric behavior and development. 4 th ed, Philadelphia: Mosby-Elsevier; 2006. p 385-6.
8. Simms MD, Schum R.L. . Language development and communication disorder. In: Kliegman R, editor. Nelson texbook of
pediatrics. 19th ed. Philadelphia: Elsevier saunders; 2011. p. 114-22.
9. Mullen E, editor. Mullen scales of early learning. Minnesota: Pearson; 1995.
10. Zimmerman IL, Steiner VG, Pond RE, editors. Preschool Language Scales 5th ed. Minnesota: Pearson; 2011.
11. Gerber RJ, Wilks T, Erdie-Lalena C. Developmental milestones: motor development. Pediatr Rev. 2010;31(7):267-76.
12. Rapin I. Practitioner Review: Developmental language disorder : a clinical update. J Child Psychol Psychiat 1996;88:1211-8.
13. Kelly DP, Sallay JI. Disorders of speech and Language In: Levine MD, Carey WB, Crocker AC. Editors. Developmental-Behavioral pediatrics. Philadelphia: WB Saunder ;1999 P. 624-625.
14. Teplin SW. Autism and related disorders. In : Levine MD, Carey WB, Crocker AC. Editors. Developmental-Behavioral pediatrics. Philadelphia : WB Saunder ; 1999 .p594-5.
15. Mawhood L., Howlin P., Rutter M. Autism and developmental receptive language disorder – a comparative follow up in early
adult life. I: Cognitive and language outcomes. Journal of Child Psychology and Psychiatry.2000; 41: 547–59.
16. Clegg J, Hollis C, Mawhood L, Rutter M. Developmental language disorders –a follow-up in later adult life. Cognitive, language
and psychosocial outcomes . Journal of Child Psychology and Psychiatry.2005; 46(2):128–49.
17. Otto B. Language development in early childhood. 2 nd ed. New jersey: Pearson Education,Inc;2006. p 182-93.
18. Chalanan M, Roongpraiwan R.Promotion of language development in early childhood. Thai J Pediatr 2015 ; 54(3) : 171-177.

83

