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หลักสูตร
1. ชื่อหลักสูตร การใชคูมือเฝาระวังและสงเสริมพั ฒ นาการเด็กปฐมวัย สําหรับ บุคลากรหนวยบริการ
สุขภาพ [Developmental Surveillance and Promotion Manual (DSPM) Program]
2. หนวยงานรับผิดชอบ กรมอนามัย กรมสุขภาพจิต กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
3. ความเปนมาและความสําคัญของหลักสูตร
เด็ก เปนทรัพยากรที่สําคัญของชาติ การลงทุนเพื่อการสรางเด็กไทยใหมีคุณภาพ การปองกันแกไข
สาเหตุและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยอยางมีประสิทธิภาพ มีผลดีตอการสรางคนที่มีประโยชนตอสังคมและ
ประเทศชาติในอนาคต การสํารวจพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทย ในเวลา 18 ปที่ผานมาพบวา เด็กปฐมวัยรอยละ
30 หรือ 1 ใน 3 มี พั ฒ นาการล าช า (กรมอนามั ย , 2557) และผลการสํ ารวจระดั บ เชาวน ป ญ ญาของเด็ ก
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 พ.ศ. 2559 =98.23 (กรมสุขภาพจิต, 2559) ต่ํากวาคากลางมาตรฐานสากลที่
ระดับ 100
รัฐบาลไทยไดกําหนดนโยบายและยุทธศาสตร สําหรับพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยตามชวงวัย โดยให
กระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงกลาโหม รวมถึงองคกรหลักอื่น ๆ รวมรับผิดชอบชวยกันขับเคลื่อนนโยบายเด็ก
ปฐมวัยไปสูการปฏิบัติใหสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ
ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560 - 2564) ประกอบกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 2564) ไดกําหนดยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย มีวัตถุประสงคท่ีจะสงเสริมใหเด็ก
ปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมอง ทักษะการคิดวิเคราะหและทักษะสังคมที่เหมาะสม ลดปจจัยเสี่ยงดาน
สุขภาพ พรอมทั้งผลักดันใหสถาบันทางสังคมมีสวนรวมพัฒนาประเทศอยางเขมแข็ง
ในป พ.ศ. 2558 กระทรวงสาธารณสุขได พั ฒ นาคูมือ เฝาระวังและสงเสริม พั ฒ นาการเด็ กปฐมวัย
[Developmental Surveillance and Promotion Manual (DSPM)] ซึ่ ง เครื่ อ งมื อ นี้ มี ค วามจํ า เพาะ คื อ
มี ค วามไวต อการคั ด กรองพั ฒ นาการ และการให พ อ แม ผู ป กครอง ใช คู มื อ นี้ ในการเฝ าระวังและส งเสริม
พัฒนาการ กระทรวงสาธารณสุขไดขยายผลการดําเนินงานโดยบูรณาการรวมกับกระทรวงที่เกี่ยวของ จัดทํา
โครงการสงเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องใน
โอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 (พ.ศ.2558-2561)เพื ่อ เนน การเฝา ระวัง สง เสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย ตั้งแตแรกเกิด - 5 ป ตั้งเปาหมายใหเด็กไทยทุกคนไดรับการสงเสริมพัฒนาการที่ถูกตอง
มีมาตรฐานอยางเทาเทียมจากพอแม ผูปกครอง และชุมชน ตลอดจนบูรณาการแผนงานของทุกภาคสวนที่
เกี่ยวของ โดยไดกําหนดเปาหมายเฉพาะภายในป พ.ศ. 2559 เด็กรอยละ 90 ไดรับการประเมินพัฒนาการ
เด็กพัฒนาการไมสมวัยไดรับการดูแลชวยเหลือ เด็กที่มีความตองการพิเศษไดรับบริการและสนับสนุนโดยการ
พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลจังหวัดและอําเภอใหสามารถดูแลเบื้องตนและมีระบบสงตอที่ดี ผลการดําเนินงาน
คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยทั่วประเทศตามโครงการฯที่ผานมา สามารถติดตามชวยเหลือเด็กที่สงสัยลาชา
ใหกลับมามีพัฒนาการสมวัยรวมทั้งสิ้นจํานวน 310,830 คน การคัดกรองพัฒ นาการในป 2561 พบความ
ครอบคลุมรอยละ 78.9 พัฒนาการสงสัยลาชารอยละ 19.5 และติดตามรอยละ 72.1 (ขอมูลจากHDC ณ วันที่
15 มีนาคม 2561) จากขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นวา การดําเนินงานยังไมบรรลุเปาหมาย (เปาหมายความ
ครอบคลุมรอยละ 90 สงสัยลาชารอยละ 20 และติดตามรอยละ 100)
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จากรายงานการเยี่ยมเสริมพลังระดับพื้นที่เรื่องพัฒนาการเด็กทั่วประเทศ พ.ศ. 2558-2560 พบวา
บุคลากรหนวยบริการสุขภาพที่เกี่ยวของกับการสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ยังขาดทักษะ ความรูและความ
เขาใจที่ถูกตองในการใชคูมือDSPM ทําใหการประเมินพัฒนาการเด็กไมเปนทิศทางเดียวกัน ตลอดจนขาด
ทักษะการสื่อสารและใหคําแนะนําการสงเสริมพัฒนาการแกผูปกครอง กระทรวงสาธารณสุข จึงจัดทําหลักสูตร
การอบรม”การใชคูมื อเฝาระวังและสงเสริม พั ฒ นาการเด็กปฐมวัย สําหรับ บุคลากรหนวยบริการสุขภาพ
[Developmental Surveillance and Promotion Manual (DSPM) Program]” ขึ้น เพื่อใหบุคลากรหนวย
บริการสุขภาพสามารถเฝาระวัง ประเมิน สงเสริมพัฒนาการ และใหคําแนะนําเบื้องตนแกผูปกครองในการ
สงเสริมพัฒนาการได
4.วัตถุประสงคของหลักสูตร
1. เพื่อใหผูรับการอบรมมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการใชคูมือเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยและการใชเครื่องมือประเมินพัฒนาการ Developmental Surveillance and Promotion
Manual (DSPM)
2. เพื่ อ ให ผู รับ การอบรมพั ฒ นาทั ก ษะการประเมิ น พั ฒ นาการด วยการใช คู มื อ เฝ าระวังและส งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัยและการใชเครื่องมือประเมินพัฒนาการ Developmental Surveillance and
Promotion Manual (DSPM)
3. เพื่อใหผูรับการอบรมมีความรู ความเขาใจทักษะการสื่อสารและใหคําปรึกษาในการสงเสริมพัฒนาการ
แกพอแม ผูปกครอง
5. คุณสมบัติของผูเขาอบรมหลักสูตร
- ผูจัดการระบบการสงเสริมพัฒนาการเด็กระดับจังหวัด (Child Project Manager: (CPM)
- บุคลากรในหนวยงานบริการสุขภาพที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับเด็กปฐมวัย (เชน รพท. รพช. รพ.สต)
6. การจัดการเรียนการสอน (แบบมีสวนรวม การแลกเปลี่ยนเรียนรู สะทอนความคิด)
- ภาคความรู(ทฤษฎี)
เนื้อหาวิชา 4 วิชา จํานวน 4 ชั่วโมง
ประกอบดวยการบรรยาย PowerPoint ดูคลิปวิดีโอ
- ภาคฝกปฏิบัติ
เนื้อหาวิชา 2 วิชา จํานวน 9 ชั่วโมง
ประกอบดวยกิจกรรมกลุม: ถอดบทเรียน อภิปราย เสวนา ตัวอยาง สถานการณสมมุติ
จุดเนน 1. Training for the trainer กลุมคนจําเพาะเพื่อเปนครู ก. เชน screening
2. ผูปฏิบัติงานฝกทั กษะและนําไปปฏิบัติได เชน ทักษะการสื่อสารและการแจงผลการประเมิน
พัฒนาการของลูกแกพอแม ผูปกครอง
7. การวัดและการประเมินผลผูรับการอบรม
1. แบบสอบถามประสบการณการใชคูมือเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM) (กอนอบรม)
2. ประเมินผลจากการทํา pretest-posttest ของผูรับการอบรม มีคาคะแนนเฉลี่ย(ภาคความรู) ผานเกณฑ
รอยละ80
3. ประเมินผลจากทักษะการฝกปฏิบัติ
- สามารถประเมินพัฒนาการดวยคูมือเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM)
- สามารถเลือกใชอุปกรณและคําพูดที่ใชในขอคําถามประเมินพัฒนาการ

5

- สามารถตัดสินผลการประเมินพัฒนาการได
- มีทักษะการสือ่ สารและใหคําปรึกษาในการสงเสริมพัฒนาการแกพอแม ผูปกครอง
- สามารถใหแนวทางการแนะนําสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแกพอแม ผูปกครอง
8. การประเมินผลสัมฤทธิ์หลักสูตร : มีการสุมประเมินผูรับการอบรมโดยการสอบถามผลการปฏิบัติงานจาก
ผูบังคับบัญชา (ภายหลังสิ้นสุดการอบรม 3-6 เดือน)
9. โครงสรางหลักสูตร เนื้อหาวิชา/หัวขอรายวิชา 4 เรื่อง จํานวน 13 ชั่วโมง
โครงสรางหลักสูตร
ระยะเวลา(จํานวนชั่วโมง)
ลําดับที่
เนื้อหาวิชา/หัวขอรายวิชา
1.
สถานการณพัฒนาการเด็กไทย(ระดับประเทศ/เขต/
จังหวัด)
2.
สมองกับพัฒนาการเด็ก
3.
การใช คู มื อ เฝ า ระวั ง และส ง เสริ ม พั ฒ นาการเด็ ก
ปฐมวัยและเครื่องมือประเมินพัฒนาการ(DSPM)
(หลั ก การใช แ ละวิธีการประเมิ น โดยฝกปฏิ บั ติต าม
คูมือเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยราย
ขอ) (ทฤษฎี+แลกเปลี่ยนเรียนรู)
4.
ทั ก ษะการสื่ อ สารและให คํ าปรึกษาในการส งเสริม
พัฒนาการแกพอแม ผูปกครอง

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

1

-

1

-

1
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รายละเอียดรายวิชา
9.1 สถานการณพัฒนาการเด็กไทย
จุดประสงคการเรียนรูเพื่อใหผูเรียน
1. อธิบาย วิเคราะหสถานการณ/สภาพปญหาพัฒนาการเด็กไทยในภาพรวมประเทศ เขตและจังหวัด
ตามพื้นที่ได
2. ตระหนักถึงความสําคัญของการใหการดูแลเด็กในชวงปฐมวัย
สาระสําคัญ
จากผลการวิเคราะหสภาพปญหาของสังคมไทยในการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบั บ ที่ 12 พบว าป จ จุ บั น เทคโนโลยี มี ค วามก า วหน า เข าถึ งง าย มี บ ทบาทสํ าคั ญ อย า งมากในการพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมตอบสนองตอการดํารงชีวิตประจําวันมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ความหลายหลาย
ทางวัฒนธรรม สิ่งเหลานี้สงผลใหเกิดการแขงขันที่สูงขึ้น กอใหเกิดความเครียด วิกฤตสุขภาพจิตในสังคมตั้งแต
ระดับครอบครัว และสังคมวงกวาง ซึ่งการแขงขันที่สูงนี้เปนไดทั้งวิกฤตและโอกาสในเวลาเดียวกัน การเลี้ยงดู
เด็กปฐมวัยในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอยางรวดเร็วนั้นเปนสิ่งที่ตองใหสําคัญอยางยิ่ง
กิจกรรมการเรียนรู วิทยากรบรรยายเรื่อง สถานการณพัฒนาการเด็กไทย ขอมูลการสํารวจ/สถิติ
พัฒนาการ/IQ /EQ เด็กไทย ผลกระทบจากปญหาสถานการณพัฒนาการเด็กไทย
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สื่อ - PowerPoint ประกอบการบรรยายเรื่อง สถานการณพัฒนาการเด็กไทย
- สถิติขอมูลสถานการณพัฒนาการเด็กรายจังหวัด เขตและภาพรวมประเทศ
9.2 สมองกับพัฒนาการเด็ก
จุดประสงคการเรียนรูเพื่อใหผูเรียน
1. บอกความแตกตางระหวางเจริญเติบโตกับพัฒนาการ
2. บอกความสําคัญของสมองเชื่อมโยงกับพัฒนาการได
3. บอกความสําคัญและความจําเปนของการสงเสริมพัฒนาการได
4. บอกปจจัยที่สงผลตอพัฒนาการเด็กได
สาระสําคัญ
สมองของเด็กเริ่มมีการพัฒนาตั้งแตอยูในครรภ และพัฒนาอยางรวดเร็วมากที่สุดถึงรอยละ 90 จนถึง
อายุ 3 ขวบ รวมถึ งแต ล ะช วงวัยของเด็ ก ยั งมี โอกาสแห งการเรียนรู การเลี้ยงดู เด็กให มี รางกายที่ ส มบู รณ
พัฒนาการที่สมวัยจึงมีความจําเปนที่ตองเริ่มตั้งแตตั้งครรภและเฝาระวังควบคูกัน ทั้งเรื่องของการเจริญเติบโต
และพัฒนาการ การสงเสริมพัฒนาการเปนสิ่งจําเปนที่เด็กตองไดรับตามชวงเวลาที่เหมาะสม หรือที่เรียกวา
“หนาตางแหงโอกาส”
กิจกรรมการเรียนรู วิทยากรบรรยายเรื่อง สมองกับพัฒนาการเด็ก เชน
- ความหมายของการเจริญเติบโต หนาที่ของสมองและพัฒนาการ
- ความสําคัญของสมองเชื่อมโยงกับพัฒนาการ
- หนาตางแหงโอกาสการเรียนรูของเด็ก
- Executive function
สื่อ - PowerPoint ประกอบการบรรยายเรื่อง สมองกับพัฒนาการเด็ก
- VDO การเจริญเติบโตและพัฒนาการของสมอง
9.3 การใชคูมือเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยและเครื่องมือประเมินพัฒนาการ(DSPM)
9.3.1 หลักการใชคูมือเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM)
จุดประสงคการเรียนรูเพื่อใหผูเรียน
1. บอกหลักการของการประเมินพัฒนาการโดยใชคูมือเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยได
2. บอกวัตถุประสงคของการใชเครื่องมือประเมินพัฒนาการแตละชนิดได
สาระสําคัญ
เพื่อใหการประเมินพัฒนาการเด็กมีความถูกตอง นาเชื่อถือและเปนมาตรฐานเดียวกันผูประเมินตองมี
ความรูความเขาใจในหลักการที่ถูกตอง รวมถึงสามารถเลือกใชเครื่องมือประเมินพัฒ นาการที่ถูกตองตาม
วัตถุประสงคของพฤติกรรมพัฒนาการในแตละขอ
กิจกรรมการเรียนรู วิทยากรบรรยายเรื่อง การใชคูมือเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
และเครื่องมือประเมินพัฒนาการ (DSPM)
สื่อ - PowerPoint ประกอบการบรรยายเรื่อง การใชคูมือเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
และเครื่องมือประเมินพัฒนาการ (DSPM)
- คูมือเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)
- เครื่องมือในการประเมินพัฒนาการเด็ก 26 รายการ
- แบบบันทึกการเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามชวงอายุ
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9.3.2.วิธีการประเมินพัฒนาการและฝกปฏิบัติตามคูมือเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยรายขอ
จุดประสงคการเรียนรูเพื่อใหผูเรียน
1.บอกวิธีการประเมินพัฒนาการโดยใชคูมือเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM)ได
2.สามารถเลือกใชเครื่องมือและปฏิบัติตามขั้นตอนวิธีการประเมินและเกณฑการตัดสินไดถูกตอง
สาระสําคัญ
การประเมินพัฒนาการเด็กในแตละชวงวัย เปนการเฝาระวังพัฒนาการเด็ก และทําใหทราบถึงปญหา
หรือแนวโนมพัฒนาการเด็ก หากพบปญหาจะไดรีบใหการชวยเหลือ / กระตุนพัฒนาการเพื่อใหมีพัฒนาการ
สมวัยหรือเปนไปตามเกณฑ วิธีการที่ไดมาซึ่งขอมูลโดยการทดสอบ การสังเกต หรือสอบถามผูปกครอง ซึ่งผูที่
ทําหนาที่ตองเลือกใชวิธีการอยางเหมาะสม และมีความรู ความเขาใจ และทักษะในการประเมินรวมทั้งเกณฑ
การตัดสินไดอยางถูกตอง จึงจะทําใหขอมูลที่ไดถูกตองแมนยํา
กิจกรรมการเรียนรู วิท ยากรบรรยายเรื่อง วิธีการประเมินพัฒ นาการโดยใชคูมือเฝาระวังและ
สงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM) ผูเขารับการอบรมฝกปฏิบัติการประเมินพัฒนาการ
สื่อ - PowerPoint ประกอบการบรรยายเรื่อง หลักการประเมินพัฒ นาการเด็ก เครื่องมือในการ
ประเมินพัฒนาการเด็ก
- คูมือเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM)
- ชุดเครื่องมือในการประเมินพัฒนาการเด็ก
- VDO วิธีการประเมินพัฒนาการเด็ก
- แบบบันทึกผลการฝกปฏิบัติการเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามชวงอายุ
9.4. ทักษะการสื่อสารและใหคําปรึกษาในการสงเสริมพัฒนาการแกพอแม ผูปกครอง
จุดประสงคการเรียนรูเพื่อใหผูเรียน
1. สามารถบอกหลักทักษะการสื่อสารและใหคําปรึกษาในการสงเสริมพัฒนาการแกพอแม ผูปกครอง
2. ฝกทักษะการสื่อสารและใหคําปรึกษาในการสงเสริมพัฒนาการแกพอแม ผูปกครอง
สาระสําคัญ
การประเมินพัฒนาการเปนเพียงจุดเริ่มตนของการใหการชวยเหลือเด็ก เมื่อประเมินพัฒนาการแลว
พบวาเด็กมีพัฒนาการไมเปนไปตามวัย การสงเสริมพัฒนาการ การใหความรูผูปกครองในการดูแลเด็กเปนสิ่ง
สําคัญ อีกขั้นตอนหนึ่งที่จําเปนอยางยิ่ง หรือแมประเมินพั ฒนาการแลวพบวาเด็กพัฒ นาการเปนไปตามวัย
สิ่งที่ควรทําตอคือ ใหคําแนะนําพอแม ผูปกครองในการสงเสริมพัฒนาการในขอพัฒนาการที่สูงขึ้น สําหรับ
บุคลากรสาธารณสุขนั้นจําเปนจะตองมีความรูในเรื่องทักษะการสื่อสารและใหคําปรึกษา เพื่อที่จะสามารถ
ชวยเหลือเด็กและเปนที่ปรึกษาในการสงเสริมพัฒนาการใหแกพอแม ผูปกครองได
กิจกรรมการเรียนรู

- วิทยากรบรรยายเรื่อง ทักษะการสื่อสารและใหคําปรึกษาในการสงเสริมพัฒนาการแกพอแม ผูปกครอง
- การฝกปฏิบัติ (workshop) ทักษะการสื่อสาร: การแจงผลการประเมินพัฒนาการของลูกแกพอแม
ผูปกครอง
สื่ อ - PowerPoint ประกอบการบรรยายเรื่ อ ง ทั ก ษะการสื่ อ สารและให คํ า ปรึ ก ษาในการส ง เสริ ม
พัฒนาการแกพอแม ผูปกครอง
- ตัวอยางสถานการณสมมุติฝกทักษะการสื่อสาร: การแจงผลการประเมินพัฒนาการของลูกแกพอ
แม ผูปกครอง

- คูมือเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)
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10. แผนการสอน/แผนการจัดการเรียนรู
ตัวอยาง แผนการสอน/แผนการจัดการเรียนรู
ชื่อวิชา การใชคูมือเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM) เรื่อง……………………………………………….วันที่……………………………………
จุดประสงคการเรียนรู

จุดประสงคปลายทาง
- ผูเรียนมีความรู เขาใจความเปนมา/
ความสําคัญ/นิยามตางๆที่เกี่ยวของ
หลักการเฝาระวัง คัดกรองพัฒนาการ
และขั้นตอนวิธีการประเมินพัฒนาการ

สาระการเรียนรู

-เขาใจเนื้อหาใจความเปนมา/
ความสําคัญ/นิยามตางๆที่เกี่ยวของ
กับหลักการเฝาระวัง คัดกรอง
พัฒนาการและขั้นตอนวิธกี าร
ประเมินพัฒนาการ
- เขาใจรายละเอียดขอการประเมิน
พัฒนาการตามชวงอายุ 139 ขอ

การจัดการเรียนรู

สื่อ/สาระการเรียนรู

ขั้นนํา
-วิดีโอ
-วิทยากรกระบวนการใหแตละกลุมดู - PowerPoint เรือ่ ง ความเปนมา/
วิดีโอ
ความสําคัญ/นิยามตางๆที่เกี่ยวของ
หลักการเฝาระวัง คัดกรองพัฒนาการและ
ขั้นตอนวิธกี ารประเมินพัฒนาการ
-แบบบันทึกพัฒนาการเด็กแตละชวงวัย
-คูมือDSPM

จุดประสงคนําทาง
-ผูเรียนสามารถบอกความเปนมา/
ความสําคัญ/นิยามตางๆที่เกี่ยวของ
หลักการเฝาระวัง คัดกรองพัฒนาการ
และขั้นตอนวิธีการประเมินพัฒนาการ
-ผูเรียนสามารถบอกรายละเอียดขอการ
ประเมินพัฒนาการตามชวงอายุ 139 ขอ
ขั้นกิจกรรม
-วิทยากรบรรยายโดยใช
PowerPoint
-แบงกลุม ….. กลุม ประเมิน
พัฒนาการตามชวงวัยตามขั้นตอน
ขั้นสรุป
-ผูเรียนและวิทยากรสรุปประเด็น
สําคัญจากการทํากิจกรรมรวมกัน

การวัด/ประเมินผล

-ผูเรียนสามารถบอกความเปนมา/ความสําคัญ/
นิยามตางๆที่เกี่ยวของ หลักการเฝาระวัง คัด
กรองพัฒนาการและขั้นตอนวิธีการประเมิน
พัฒนาการประเมินพัฒนาการไดถกู ตอง
(pretest-posttest)
-ผูเรียนสามารถประเมินพัฒนาการไดถูกตอง
ตามขั้นตอนตามใบงาน
-ผูเรียนสามรถเลือกใชเครื่องมือประเมิน
พัฒนาการไดถูกตอง
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ตัวอยางใบงานฝกปฏิบัติ
การประชุมเชิงปฏิบตั ิการการใชหลักสูตรแกนกลางการใชคูมือเฝาระวังและสงเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM)สําหรับบุคลากรหนวยบริการสุขภาพ(ครู.......)
****************************************

กลุมการฝกปฏิบัติ DSPM
1. แบงผูเขารับการอบรมเปน …….. กลุม จํานวนผูเขารับการอบรม กลุมละ ………. คน
2. วิทยากร 2 คน ตอ 1 กลุม (………. คน) และมีวิทยากรที่ปรึกษา 1 ทาน
************************************************************************************
วันที่ ................................ :
13.00 - 13.30 น. -“จุดที่นาสนใจ(ปญหา)ที่พบบอยเมื่อเราคัดกรองเด็ก อายุ 9 18 30 42 เดือน”
13.30 – 14.30 น. - ฝกปฏิบตั ิ การคัดกรอง (screening) 60 เดือน 8 ขอ
(ทุกกลุมพรอมกันไมมีการหมุนกลุม)
14.30 - 14.45 น. – พักรับประทานอาหารวาง
14.45 – 16.00 น. – แลกเปลี่ยนเรียนรูและฝกปฏิบัติแบบ Role play: Communication Skill
“การสื่อสารกับผูปกครองเมื่อเด็กสมวัย” (วิทยากรประจํากลุม ใชสถานการณกรณี
สมมุติในภาคผนวก) และแนะนําการฝกทักษะเพื่อสงเสริมพัฒนาการในชวงวัยถัดไป
กลุมละ 10-11 ขอ ดังนี้
ลําดับ

เหตุการณสมมุติ

กลุม1
กลุม2
กลุม3
กลุม4
กลุม5
กลุม6
กลุม7
กลุม8

เด็กอายุ 9 เดือนสมวัย
เด็กอายุ 18 เดือนสมวัย
เด็กอายุ 30 เดือนสมวัย
เด็กอายุ 42 เดือนสมวัย
เด็กอายุ 9 เดือนสมวัย
เด็กอายุ 18 เดือนสมวัย
เด็กอายุ 30 เดือนสมวัย
เด็กอายุ 42 เดือนสมวัย

แนะนําการฝกทักษะเพือ่
สงเสริมพัฒนาการในชวงเฝา
ระวังถัดไป
ชวง10-12เดือน(5ขอ)
ชวง19-24เดือน(5ขอ)
ชวง31-36เดือน(5ขอ)
ชวง43-48เดือน(6ขอ)
ชวง10-12เดือน(5ขอ)
ชวง19-24เดือน(5ขอ)
ชวง31-36เดือน(5ขอ)
ชวง43-48เดือน(6ขอ)

และแนะนําการฝกทักษะเพื่อ
สงเสริมพัฒนาการ
DSPM plus
ชวง61-66เดือน(5ขอ)
ชวง67-72เดือน(5ขอ)
ชวง73-78เดือน(5ขอ)
ชวง61-66เดือน(5ขอ)
ชวง67-72เดือน(5ขอ)
ชวง73-78เดือน(5ขอ)
ชวง61-66เดือน(5ขอ)
ชวง67-72เดือน(5ขอ)

16.00 -17.00 น. อภิปราย/นําเสนอ หากพบปญหา ในขอทักษะและความคิดเห็น

*หมายเหตุ สามารถปรับไดตามบริบทของพื้นที่
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วันที่ ................................ :
13.00 - 13.10 น. - ชี้แจงรายละเอียดแนะนําการฝกปฏิบัติและแจกใบงาน 8 กลุม
13.10 - 15.00 น. - แลกเปลี่ยนเรียนรูและฝกปฏิบัติแบบ Role play : Communication Skill
“การสื่อสารกับผูปกครองเมื่อเด็กสงสัยลาชา/ลาชา ”
(วิทยากรประจํากลุมใชสถานการณกรณีสมมุตใิ นภาคผนวก)และแนะนําการฝกทักษะ
เพื่อสงเสริมพัฒนาการในขอที่เด็กไมผานการคัดกรอง
(ฝกใหครบทัง้ 5 ดานของชวงวัยนั้น)
ประเด็น
ใหสมมุติเหตุการณเด็กไมสมวัย 1-5 ดาน (ดานใดก็ไดตามความเหมาะสมของเวลา)
1. จะสื่อสารอยางไรเพื่อบอกผูปกครอง ใหมีกําลังใจในการฝกกระตุนพัฒนาการดวย
ครอบครัว
2. ไปกระตุนเอง 1 เดือนทําอยางไร
3. หากเปนไปได อาจนัดติดตามในชวง 2 สัปดาหแรกดวย
4. ถาครบ 1 เดือน ประเมินใหมถา ยังพบพัฒนาการไมสมวัย/ลาชาจะสื่อสารอยางไรเพื่อให
ผูปกครองมา
* สงตอที่ไหน
* ติดตามตอ (follow up)
* ติดตามอยางไร เปนตน
ลําดับ

สถานการณสมมุติ
(วิทยากรแตง scenario
ไมสมวัย 1-2 ดาน)

ไมสมวัย
ดาน

กลุม1
กลุม2
กลุม3
กลุม4
กลุม5
กลุม6
กลุม7
กลุม8

เด็กอายุ 9 เดือนไมสมวัย
เด็กอายุ 18 เดือนไมสมวัย
เด็กอายุ 30 เดือนไมสมวัย
เด็กอายุ 42 เดือนไมสมวัย
เด็กอายุ 60 เดือนไมสมวัย
เด็กอายุ 9 เดือนไมสมวัย
เด็กอายุ 18 เดือนไมสมวัย
เด็กอายุ 30 เดือนไมสมวัย

GM EL
FM PS
RL GM
EL FM
PS RL
GM EL
FM PS
RL GM

*หมายเหตุ สามารถปรับไดตามบริบทของพื้นที่

ฝกทักษะ
การสื่อสาร

แนะนําการฝกทักษะเพื่อ
สงเสริมพัฒนาการในชวงที่
ไมผานการคัดกรอง (ฝกทั้ง
5 ดาน)
ชวง 9 เดือน
ชวง 18 เดือน
ชวง 30 เดือน
ชวง 42 เดือน
ชวง 60 เดือน
ชวง 9 เดือน
ชวง 18 เดือน
ชวง 30 เดือน
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ภาคผนวก
1. ผูทรงคุณวุฒิที่ปรึกษาหลักสูตรแกนกลางการใชคูมือเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย สําหรับ
บุ ค ลากรหน วยบริการสุข ภาพ [Developmental Surveillance and Promotion Manual (DSPM)
Program]
ลําดับ
1.

ชื่อ-สกุล
นายแพทยวัลลภ ไทยเหนือ

2

รองศาสตราจารย
แพทยหญิงนิตยา คชภักดี

3
4

แพทยหญิงศิรพิ ร กัญชนะ
ศาสตราจารยเกียรติคุณ
แพทยหญิงศิรกิ ุล อิศรานุรักษ

5.
6.

แพทยหญิงนิพรรณพร วรมงคล
แพทยหญิงอัมพร เบญจพล
พิทักษ
นายแพทยสมัย ทองสิริถาวร
ดร.แพทยหญิงสายพิณ โชติ
วิเชียร
แพทยหญิงดุษฎี จึงศิรกุลวิทย

7
8
9
10
11
12

ตําแหนง
อดีตรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข
ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการขับเคลื่อนการดําเนินงาน
โครงการสงเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
ผูทรงคุณวุฒิดานพัฒนาการเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัย
มหิดล
ประธาน อฝส.กุมารสาขาพัฒนาการและพฤติกรรม
ประธานโครงการบูรณาการพัฒนาการเด็กไทย
ผูทรงคุณวุฒิดานสาธารณสุขจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ที่ปรึกษาคณะกรรมการขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการ
สงเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัต
นราช สุดาฯ
ผูทรงคุณวุฒิดานสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
รองอธิบดีกรมอนามัย
รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแหงชาติ กรมอนามัย

ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร กรม
สุขภาพจิต
แพทยหญิงนพวรรณ ศรีวงศ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ กรม
พานิช
สุขภาพจิต
ผูชวยศาสตราจารย
ประธานศูนยเชี่ยวชาญดานพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก
แพทยหญิงอดิศรสุดา เฟองฟู
สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี กรมการแพทย
แพทยหญิงดลจรัส ทิพยมโนสิงห ผูอํานวยการศูนยบริการสาธารณสุขที่ 60 สํานักอนามัย
กรุงเทพมหานคร
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2.รายชื่อวิทยากรอบรม หลักสูตรแกนกลางการใชคูมือเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย สําหรับ
บุ ค ลากรหน ว ยบริ ก ารสุ ข ภาพ[Developmental Surveillance and Promotion Manual (DSPM)
Program]
ทีมวิทยากรสวนกลาง
ลําดับ
1
2
3
4

5

สาขาทีเ่ ชี่ยวชาญ
ผลงานวิชาการ
รองศาสตราจารย
ผูทรงคุณวุฒิดานพัฒนาการเด็กและ
พัฒนาการเด็กและ
แพทยหญิงนิตยา คชภักดี ครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
ครอบครัว
รองศาสตราจารยดร.
ผูทรงคุณวุฒิทางวิชาการดานการแพทย สมอง เซลลประสาทและ
นัยพินิจ คชภักดี
และสาธารณสุข สํานักงานคณะ
พฤติกรรม
กรรมการวิจัยแหงชาติ
แพทยหญิงรัตโนทัย พลับรู สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี พฤติกรรมและ
การ
กรมการแพทย
พัฒนาการเด็ก
แพทยหญิงดุษฎี จึงศิรกุล ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราช เวชศาสตรปองกันแขนง
วิทย
นครินทร กรมสุขภาพจิต
สุขภาพจิตชุมชน
- แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหา
วิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยา
ศาสตรการแพทยคลินิก สาขาจิตเวช
ศาสตร
- วุฒิบัตรสาขาจิตเวชศาสตรเด็กและ
วัยรุน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- MSc Child and Adolescent
Mental Health (Merit), Institute of
Psychiatry, King’s College London,
United Kingdom.
- อนุมัติบัตรสาขาเวชศาสตรปองกัน
แขนงสุขภาพจิตชุมชน กรมสุขภาพจิต 5
กระทรวงสาธารณสุข
นายแพทยธีรชัย บุญยะลี รองผูอํานวยการสถาบันพัฒนาอนามัย กุมารแพทยดานพัฒนา
พรรณ
เด็กแหงชาติ กรมอนามัย
การและพฤติกรรม
ศาสตร
- แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย
ขอนแกน
- วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร สถาบัน
สุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ/ประสบการณ
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ลําดับ

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ/ประสบการณ

สาขาทีเ่ ชี่ยวชาญ
ผลงานวิชาการ
กุมารแพทยและ
ผูเชี่ยวชาญดาน
พัฒนาการเด็ก

6

ผูชวยศาสตราจารย
แพทยหญิงอดิศรสุดา
เฟองฟู

ประธานศูนยเชี่ยวชาญดานพัฒนาการ
และพฤติกรรมเด็ก สถาบันสุขภาพเด็ก
แหงชาติมหาราชินี กรมการแพทย
- วุฒิบัตรผูเชี่ยวชาญดานกุมารเวช
ศาสตร ราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหง
ประเทศไทย
- อนุมัติบัตรผูเชี่ยวชาญดานพัฒนาการ
และพฤติกรรมเด็ก คณะแพทยศาสตร
รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

7

แพทยหญิงนพวรรณ
ศรีวงศพานิช

ผูอํานวยการโรงพยาบาลยุวประสารท
ไวทโยปถัมภ กรมสุขภาพจิต
- กุมารแพทยพัฒนาการและพฤติกรรม
เด็ก
- อาจารยพิเศษและวิทยากรอบรม
นักศึกษาแพทย แพทยประจําบาน
แพทยผูชวยอาจารย ทันตแพทย นิสิต
นักศึกษา บุคลากรสาธารณสุขและการ
ศึกษา

กุมารแพทยและผูเ ชี่ยว
ชาญดานพัฒนาการเด็ก
- พัฒนาการปกติ
- ความบกพรองทาง
พัฒนาการและติปญญา)

8

แพทยหญิงดลจรัส
ทิพยมโนสิงห

ผูอํานวยการศูนยบริการสาธารณสุขที่
60 สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร
- กุมารแพทยพัฒนาการและพฤติกรรม
เด็ก

กุมารแพทยดานพัฒนา
การและพฤติกรรม
ศาสตร

9

นางกิติมา พัวพัฒนกุล
(สอนกลุมฝกปฏิบัติ)

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแหงชาติ
กรมอนามัย
- หัวหนากลุมพัฒนาอนามัยเด็กปฐมวัย
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย
มหิดล
- วิทยาศาสตรบัณฑิต(เอกสุขศึกษา)
- ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ปฐมวัย
ศึกษา)
- วุฒิบัตรการอบรมการทดสอบพัฒนา
การเด็กปฐมวัยอยางคัดกรอง
DENVER II

-การประเมินและ
สงเสริมพัฒนาการเด็ก
-การจัดการเรียนรูเด็ก
ปฐมวัย
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ลําดับ

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ/ประสบการณ

สาขาทีเ่ ชี่ยวชาญ
ผลงานวิชาการ
- งานกระตุนพัฒนาการ
- วิทยากรภาคปฏิบัติ
โครงการประชุมวิชาการ
กุมารเวชศาสตรประจําป
2555-2559

10

นางขิ่ม สกุลนุม
(สอนกลุมฝกปฏิบัติ)

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
กรมการแพทย
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะ
ทางสาขาการพยาบาลเด็กที่มีปญหา
พัฒนาการและพฤติกรรม
- วุฒิบัตรการอบรมการทดสอบพัฒนา
การเด็กปฐมวัยอยางคัดกรอง
DENVER II

11

นางนิรมัย คุมรักษา
(สอนกลุมฝกปฏิบัติ)

การประเมินและสงเสริม
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
พัฒนาการเด็ก
สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตรและ
การผดุงครรภชั้นสูงวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนีพิษณุโลก
- การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการศึกษา
พิเศษสําหรับเด็กบกพรองทางสติปญญา

12

นางสุมิตรา อาวจินดา
(สอนกลุมฝกปฏิบัติ)

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
กรมการแพทย
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะ
ทางสาขาการพยาบาลเด็กที่มีปญหา
พัฒนาการและพฤติกรรม
- วุฒิบัตรการอบรมการทดสอบพัฒนา
การเด็กปฐมวัยอยางคัดกรอง
DENVER II

- งานกระตุนพัฒนาการ
- วิทยากรภาคปฏิบัติ
โครงการประชุมวิชาการ
กุมารเวชศาสตรประจําป
2555-2559
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นางสุรีพร เกียรติวงศครู
(สอนกลุมฝกปฏิบัติ)

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแหงชาติ
กรมอนามัย
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขา
การพยาบาลเด็ก) คณะแพทยศาสตร
รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

การประเมินและสงเสริม
พัฒนาการเด็ก

15

ลําดับ

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ/ประสบการณ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต

สาขาทีเ่ ชี่ยวชาญ
ผลงานวิชาการ
การประเมินและสงเสริม
พัฒนาการเด็ก

14

นางสาวรัชดาวรรณ
แดงสุข
(สอนกลุมฝกปฏิบัติ)

15

นางสาวอมรา ธนศุภรัตนา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
การประเมินและสงเสริม
(สอนกลุมฝกปฏิบัติ)
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร
พัฒนาการเด็ก
เชียงใหม กรมสุขภาพจิต
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรการพยาบาล
เฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิต
และจิตเวช
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรการพยาบาล
เฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิต
และจิตเวชเด็กและวัยรุนสถาบันราชานุ
กูล
- ประกาศนียบัตรการสอนภาคปฏิบัติ
การพยาบาลเฉพาะทาง วิทยาลัย
พยาบาลเชียงใหม
- certificate TEACCH five days
hand on classroom training
Program. The university of North
Carolina.
– certificate ADOS-2 clinical
workshop. Western Psychological
Service. USA.

16

นางชญานิษฐ
อนันตวรวงศ
(สอนกลุมฝกปฏิบัติ)

การประเมินและสงเสริม
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
พัฒนาการเด็ก
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร
เชียงใหม กรมสุขภาพจิต
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการ
พยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

17

นางสาวจุฬาภรณ สมใจ
(สอนกลุมฝกปฏิบัติ)

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร
เชียงใหม กรมสุขภาพจิต

การประเมินและสงเสริม
พัฒนาการเด็ก

16

ลําดับ

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ/ประสบการณ

สาขาทีเ่ ชี่ยวชาญ
ผลงานวิชาการ
การประเมินและสงเสริม
พัฒนาการเด็ก

18

นางสาวกัญจนา กันทะศร พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
(สอนกลุมฝกปฏิบัติ)
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแหงชาติ
กรมอนามัย
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะ
ทาง สาขาการพยาบาลเด็กที่มีปญหา
พัฒนาการและพฤติกรรม

19

นางวิไลรักษ บุษบรรณ
(สอนกลุมฝกปฏิบัติ)

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
กรมการแพทย
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะ
ทางสาขาการพยาบาลเด็กที่มีปญหา
พัฒนาการและพฤติกรรม
- วุฒิบัตรการอบรมการทดสอบพัฒนา
การเด็กปฐมวัยอยางคัดกรอง
DENVER II

- งานกระตุนพัฒนาการ
- วิทยากรภาคปฏิบัติ
โครงการประชุมวิชาการ
กุมารเวชศาสตรประจําป
2555-2559

20

นางสาวสุพัตรา แกนสาร
(สอนกลุมฝกปฏิบัติ)

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
กรมการแพทย
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะ
ทางสาขาการพยาบาลเด็กที่มีปญหา
พัฒนาการและพฤติกรรม
- วุฒิบัตรการอบรมการทดสอบพัฒนา
การเด็กปฐมวัยอยางคัดกรอง
DENVER II

- งานกระตุนพัฒนาการ
- วิทยากรภาคปฏิบัติ
โครงการประชุมวิชาการ
กุมารเวชศาสตรประจําป
2555-2559

21

นางภัทราพร ศรีสูงเนิน
(สอนกลุมฝกปฏิบัติ)

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแหงชาติ
กรมอนามัย
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(การบริหาร
และพัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร
- วุฒิบัตรการอบรมการทดสอบพัฒนา
การเด็กปฐมวัยอยางคัดกรอง
DENVER II

การประเมินและสงเสริม
พัฒนาการเด็ก

17

คุณวุฒิ/ประสบการณ

สาขาทีเ่ ชี่ยวชาญ
ผลงานวิชาการ
การประเมินและสงเสริม
พัฒนาการเด็ก

ลําดับ

ชื่อ-สกุล

22

นางสาวพรชเนตต บุญคง
(สอนกลุมฝกปฏิบัติ)

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแหงชาติ
กรมอนามัย
- สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหิดล

23

นางสาวฐานวีร
ธนชัยบุปผารมย
(สอนกลุมฝกปฏิบัติ)

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
กรมการแพทย
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะ
ทางสาขาการพยาบาลเด็กที่มีปญหา
พัฒนาการและพฤติกรรม
- วุฒิบัตรการอบรมการทดสอบพัฒนา
การเด็กปฐมวัยอยางคัดกรอง
DENVER II

- งานกระตุนพัฒนาการ
- วิทยากรภาคปฏิบัติ
โครงการประชุมวิชาการ
กุมารเวชศาสตรประจําป
2555-2559

24

นางสาวชนัญญา
คําไชยเทพ
(สอนกลุมฝกปฏิบัติ)

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
กรมการแพทย
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะ
ทางสาขาการพยาบาลเด็กที่มีปญหา
พัฒนาการและพฤติกรรม
- วุฒิบัตรการอบรมการทดสอบพัฒนา
การเด็กปฐมวัยอยางคัดกรอง
DENVER II

- งานกระตุนพัฒนาการ
- วิทยากรภาคปฏิบัติ
โครงการประชุมวิชาการ
กุมารเวชศาสตรประจําป
2555-2559

25

นางอัมพิกา มณีวงศ
(สอนกลุมฝกปฏิบัติ)

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร
เชียงใหม กรมสุขภาพจิต
-พยาบาลเฉพาะทางสุขภาพจิตและจิต
เวช

การประเมินและสงเสริม
พัฒนาการเด็ก

26

นางสาวปรารถนา พรมวัง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต
(สอนกลุมฝกปฏิบัติ)
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ
- พยาบาลเฉพาะทางสุขภาพจิตและจิต
เวชเด็กและวัยรุน

การประเมินและสงเสริม
พัฒนาการเด็ก

18

ลําดับ
27

ชื่อ-สกุล
นางกาญจนภัทร
ไทยธวัชวรรน
(สอนกลุมฝกปฏิบตั ิ)

คุณวุฒิ/ประสบการณ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร
เชียงใหม กรมสุขภาพจิต
- พยาบาลเฉพาะทางสุขภาพจิตและจิต
เวชเด็กและวัยรุน

สาขาทีเ่ ชี่ยวชาญ
ผลงานวิชาการ
การประเมินและสงเสริม
พัฒนาการเด็ก

ทีมวิทยากรจากเขตสุขภาพ
ลําดับ

ชื่อ-สกุล

1

- กุมารแพทยดานพัฒนา
การและพฤติกรรม
(Developmental
Behavior Pediatrician:
DBP)
- กุมารแพทยที่มีประสบ
การณดานพัฒนาการเด็ก

2

ผูผานการอบรมหลักสูตร
แกนกลางการใชคูมือเฝา
ระวังและสงเสริมพัฒนา
การเด็กปฐมวัย สําหรับ
บุคลากรหนวยบริการ
สุขภาพ (DSPM ครู ก.)

3

พยาบาลเฉพาะทางสาขา
การพยาบาลเด็กที่มีปญหา
พัฒนาการและพฤติกรรม

คุณวุฒิ/ประสบการณ

สาขาทีเ่ ชี่ยวชาญ
ผลงานวิชาการ
กุมารแพทยดานพัฒนา
การและพฤติกรรม
ศาสตร

การใชคูมือเฝาระวังและ
สงเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยสําหรับบุคลากร
หนวยบริการสุขภาพ

15.*สามารถขอคะแนนการศึกษาตอเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร(CNEU) จากสภาการพยาบาล
16.* ใบประกาศนียบัตรออกจากกระทรวงสาธารณสุข
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แบบสอบถามประสบการณ(กอนอบรม)
การใชคูมือเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM)
**(เลือกคนรับผิดชอบ)
แบบรายงานนี้ทําขึ้นเพื่อสอบถามประสบการณการใชคูมือเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM)
เพื่อนําผลไปพัฒนา ปรับปรุงและแกไขการดําเนินงานใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ขอมูลทั้งหมดจะถือเปนความลับ
และจะนําเสนอขอมูลในภาพรวามที่ผานการวิเคราะหแลวเทานั้น
1. ขอมูลทั่วไป
1.1 อายุ.............ป
1.2 เพศ
ชาย
หญิง
1.3 การศึกษา ต่ํากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
 อื่นๆ ระบุ.............................................
1.4 สังกัดหนวยงานราชการ ระบุ................................ เอกชน อื่นๆระบุ............................
1.5 ประสบการณทํางานดานพัฒนาการเด็ก.........................ป
1.6 รูจักคูมือDSPMโดย.....................................................................
2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
คําชี้แจง: กรุณาเลือกคําตอบโดยทําเครื่องหมาย ในชองที่ตรงความคิดเห็นของทาน
ระดับความยุงยาก 5= มากที่สุด 4= มาก 3= ปานกลาง 2= นอย 1= นอยที่สุด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

มากที่สุด
(5)

ระดับความยุงยาก
มาก
ปานกลาง
นอย
(4)
(3)
(2)

นอยที่สุด
(1)

1.การเฝาระวังและคัดกรองพัฒนาการ
2.การกระตุนและติดตามพัฒนาการ
3.การใชเครื่องมือประเมินพัฒนาการ
(DSPM)
4.การใหความรู/ คําปรึกษาแกผปู กครอง
5.การลงขอมูลHDC
3. ประสบการณที่ดีในการใชคูมือDSPM คือ
3.1..........................................................................................................................................................
3.2..........................................................................................................................................................
3.3..........................................................................................................................................................
4. ประเด็นที่ไมมั่นใจ/ยังเปนปญหา/ตองการการปรับปรุงพัฒนา คือ
4.1..........................................................................................................................................................
4.2..........................................................................................................................................................
4.3..........................................................................................................................................................

*หมายเหตุ สามารถปรับไดตามบริบทของพื้นที่
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แบบประเมินทักษะ
การใชคูมือเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM) สําหรับบุคลากรหนวยบริการสุขภาพ
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูรบั การประเมิน
1.1 ชื่อ-นามสกุล .............................................................ตําแหนง ……………………………………..…………………….
โรงพยาบาล ………………………………………… อําเภอ……………………………จังหวัด………………………………
เขตสุขภาพที่ ………………………………………………..
1.2 เคยผานการอบรมการใชคูมือ DSPM เมื่อป พ.ศ.................................................................
ผูจัดการอบรม..............…………………………………………………………………………….
1.3 ระยะเวลาในการใชคูมือ DSPM
 นอยกวา 3 เดือน  3-6 เดือน  6 เดือนขึ้นไป
สวนที่ 2 การตรวจสอบ: ใสเครื่องหมาย  ในขอที่ประเมินพบ
ประเด็นตรวจสอบ
ผลการประเมิน ขอเสนอแนะ
ถูก ผิด ไม
ทํา
1.ความถูกตองของการคํานวณอายุเด็ก
2.การประเมินพัฒนาการ
2.1 ความถูกตองการเลือกขอทักษะในการประเมินพัฒนาการ
2.2 ความถูกตองของการเลือกใชอุปกรณ
2.3 ความถูกตองของหลักการประเมิน วิธีการทดสอบ/ประเมิน
และการใชเกณฑ
2.4 ความถูกตองการบันทึกผลการประเมินพัฒนาการ
2.5 การจัดการกับพฤติกรรมเด็กขณะประเมินพัฒนาการ
3. การสรุปพัฒนาการ
4. การสื่อสารกับพอแม ผูปกครอง
4.1 กอนการประเมินพัฒนาการ
4.1.1 การบอกวัตถุประสงคการประเมินเพื่อชวยเหลือเด็ก
4.1.2 การบอกขอตกลงในการใหความชวยเหลือขณะประเมิน
พัฒนาการ
4.2 ขณะประเมินพัฒนาการ
4.2.1 การใหกําลังใจในการเลี้ยงดูหรือโอกาสในการฝกในกรณีที่
เด็กไมผานในทักษะที่กําลังประเมิน
4.2.2 การใหกําลังใจ/ชื่นชมในกรณีที่เด็กผานในทักษะที่กําลัง
ประเมิน
4.3 หลังการประเมินพัฒนาการ
4.3.1 การสรุปผลพัฒนาการโดยบอกดานที่เปนจุดเดนของเด็ก
กอน “เด็กสามารถทําไดอยางนอยที่อายุพัฒนาการ.......เดือน/ป”
พรอมชื่นชม/ใหกําลังใจในการเลี้ยงดูที่ผานมา
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ประเด็นตรวจสอบ
4.3.2 การสรุปผลพัฒนาการโดยบอกดานที่เปนจุดออนของเด็ก
“เด็กสามารถทําไดอยางนอยที่อายุพัฒนาการ.......เดือน/ป” พรอมชื่น
ชม/ใหกําลังใจในการเลี้ยงดูที่ผานมา ตลอดจนชี้ใหเห็นถึงโอกาสใน
การพัฒนาเด็ก
4.3.3 การแนะนําการฝกพัฒนาการอยางตอเนื่องในขอทักษะที่
ยังไมผานตามแนวทางการชวยเหลือในคูมอื
 สาธิตใหดู
 ลองใหพอแม ผูปกครองปฏิบัติตาม
 การบอกใหพอแม ผูปกครอง เห็นความสําคัญในการฝก
พัฒนาการอยางตอเนื่องที่บาน พรอมทั้งชวนพูดคุย สรุปทักษะเพื่อ
กลับไปฝกตอเนื่องที่บาน
 การบอกใหพอแม ผูปกครอง เห็นความสําคัญในการพาเด็ก
มาดูความกาวหนาของการฝกพัฒนาการอยางตอเนื่อง
ชื่อ-นามสกุลผูท ําการประเมิน
เบอรโทรศัพท
วันที่ทําการประเมิน

………………………………………………..
.........................................................
.........................................................

ผลการประเมิน
ถูก ผิด ไม
ทํา

ขอเสนอแนะ
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แบบบันทึกการสังเกตการณการใหคาํ ปรึกษา
Medical Counseling checklist

ชื่อ-นามสกุลผูป วย ...................................................................................... อายุ……………….ป
การวินิจฉัย...................................................................................................
ชื่อแพทยประจําบาน............................................................
เหมาะสม
ไมเหมาะสม
A เริ่มตน(opening)
1.ทักทาย/สรางความคุนเคย
2.แนะนําตนเองและขั้นตอน
3.ทาทีผอนคลาย
4.ใสใจตอความสุขสบายของผูปวย
5.สิ่งแวดลอม
6.สอบถามความเขาใจผูปวย
7.ใหความมั่นใจในการเก็บขอมูลเปนความลับ(Confidentiality)
B.เขาใจประเด็นปญหา(Identification of problem)
1.ถามถึงปญหาตางๆ
2.จัดลําดับความสําคัญ
3.ติดตามเรื่องราวอยางตอเนื่อง
4.สํารวจลงลึก
5.ทําความเขาใจปญหาใหกระจาง
C.ตั้งเปาหมาย(Goal setting)
1.เลือกปญหาทีแ่ ทจริงที่ตอ งการ(identification of problem)
1.1การสรุปและนําสูประเด็น
1.2การดึงเขาประเด็นทีต่ องการ
2.การสรางแรงจูงใจ
3.กําหนดเปาหมายรวมกัน
D.การแกปญหา(Problem solving)
1.การใหขอ มูลทางการแพทย(medical)
1.1ใชภาษางาย
1.2เปนประโยชน
1.3ถูกตอง
1.4เพียงพอ
2.เสนอทางเลือกที่เหมาะสมและหารือขอดีขอ เสียในแตละทางเลือก
3.การใหผูปวยมีสวนรวม
เหมาะสม
ไมเหมาะสม
4.การใหความหวัง
5. สรุปเปนระยะ(Segment summary)
E.การจบการสนทนา(Closing)
1.เปดโอกาสใหซักถาม
2.แสดงความชืน่ ชม

N/A

N/A

23

3.การนัดหมายติดตาม
F.ทักษะตลอดกระบวนการ(Counseling techniques)
1.การสงเสริมการสื่อสาร(Facilitation skills)
1.1 การสบตา
1.2ทาทาง(Posture, facial expression)
1.3 การสัมผัส
1.4 การใชภาษา
1.5การใชความเงียบ
1.6การสื่อสารสองทาง
1.7การมีสวนรวมในการตัดสินใจ
1.8การใชคําถาม(Questioning-open end)
1.9การฟง(Active Listening)
2.การสรางความสัมพันธ(Relation skills)
2.1การมีสวนรวมความรูสึก(Share of feeling)
2.2การสะทอนความรูสึก(Acknowledges/Facilitation: feeling)
2.3มีสวนรวมในความคิด(Reflection of thinking)
2.4การใหกําลังใจ(Support: positive)
2.5ความเขาใจความรูส ึก(Empathy)
2.6ทาทีเปนกลาง/ไมตดั สินใจผิดถูก(Nonjudgmental, neutral)
2.7ทาทางเขาใจ(Understanding)
2.8ยอมรับ(Unconditional positive regard, accept)

ที่มา: รวกท
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ทักษะการสื่อสาร: การแจงผลการประเมินพัฒนาการของลูกใหแกพอ แม ผูปกครอง
พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ
นพ. ธีรชัย บุญยะลีพรรณ
กรมอนามัย
การแจงผลการประเมินพัฒนาการเด็กแกพอแม ผูปกครองหรือผูดูแลเด็ก เปนอีกองคประกอบสําคัญ
ในกระบวนการสนับสนุนใหมีการดูแลเด็กไดอยางมีคุณภาพ โดยการสื่อสารนี้มิไดเปนเพียงการใหขอมูลเทานั้น
แตเปนทั้งศาสตรและศิลปที่ตองอาศัยทั้งความรู/ความเขาใจ บนพื้นฐานความสัมพันธที่ดี มีความไววางใจและ
เห็นอกเห็นใจที่เหมาะสมกับสถานการณ ทั้งในกรณีที่เด็กมีพัฒนาการสมวัย สงสัยลาชา หรือตองสงตอเพื่อทํา
การรักษา ดังนั้น แพทย พยาบาล และเจาหนาที่สาธารณสุขจึงควรมีการเตรียมตัวหรือฝกฝนทักษะการสื่อสาร
เหลานี้เพื่อใหเกิดความพรอมและสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยสามารถอาศัยหลักการ
เบื้องตนในการพูดคุยได สวนในกรณีของการแจงผลที่มีขอมูลซับซอนหรือสงผลตออารมณความรูสึกและการ
ตัดสินใจที่ซับซอนขึ้น ผูแจงผลการประเมินพัฒนาการควรพิจารณาผนวกเทคนิคและกลไกของการใหการ
ปรึกษา (Counselling) เปนแนวทางหลักรวมดวยเสมอ
เอกสารฉบับนี้ประกอบดวยเนื้อหา 2 สวน
สวนที่ 1 หลักการในการพูดคุยและการใหการปรึกษา
สวนที่ 2 สถานการณกรณีสมมุติ การแจงผลการประเมินพัฒนาการ
2.1 กรณีผลพัฒนาการปกติ
2.2 กรณีผลพัฒนาการสงสัยลาชา
2.3 กรณีตองมีการสงตอเนื่องจากผลพัฒนาการยังคงลาชาหลังการกระตุนพัฒนาการดวย
เครื่องมือ DSPM แลวหนึ่งเดือน
2.4 กรณีพบความผิดปกติของรางกายและพัฒนาการ
สวนที่ 1 หลักการในการพูดคุยและการใหการปรึกษา
การพูดคุย มีองคประกอบทั้งดานเนื้อหาสาระที่สื่อสารและภาษากาย น้ําเสียงหรือบุคลิกภาพในขณะที่พูดเขา
มาเกี่ยวของดวย รูปแบบการพูดในสถานการณตางๆอาจมีความแตกตางกัน ทั้งในการพูดเพื่อใหขอมูลหรือแจง
ใหทราบ การพูดเพื่อโนมนาวใจ พูดเพื่อใหกําลังใจหรือใหขอคิดเตือนใจ หรือการพูดไตถามเพื่อคนหาคําตอบ
อยางไรก็ตาม การพัฒนาทักษะการพูดที่ดี มีหลักการ ดังนี้
1.
คํานึงถึงภูมิหลังของผูฟง เลือกใชวิธีการพูดและภาษาที่เหมาะสม
2.
สังเกตอารมณ ความสนใจและความรูสึกของผูฟง
3.
พูดจาชัดเจน สื่อดวยความจริงใจ เปดเผย ไมวกวน รักษาเวลาและใหเกียรติความเห็นของผูฟง
4.
มีการใชวัจนภาษา คือ ภาษาพูดที่เปลงออกมาเปนเนื้อหาและอวัจนภาษา คือ ภาษากาย กิริยา
ทาทาง สีหนา ดวงตา น้ําเสียง การแตงกายที่เหมาะสม
5.
มีการชื่นชมและใหกําลังใจผูฟง สามารถวิเคราะหและสื่อความชื่นชมในประเด็นดานบวกหรือสิ่งดี
งามของคูสนทนาได
6.
พูดคุยดวยความสุภาพ ใหเกียรติผูฟง และพูดในสิ่งที่มีประโยชน
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การใหการปรึกษา (Counselling) เปนกระบวนการสื่อสารที่มีคุณคาในการชวยเหลือผูที่ประสบปญหาให
สามารถตัดสินใจเลือกวิธีการแกปญหาและผานพนอุปสรรคไปไดดวยตัวเอง การใหการปรึกษาจึงเปนเรื่อง
ละเอียดออนที่ผูใหคําปรึกษา (Counsellor) พึงปฏิบัติตอผูมาขอรับการปรึกษา (client) อยางเอาใจใส ผูให
การปรึกษาตองมีความเปนกันเอง นานับถือไวใจได รักษาความลับได มีทัศนคติที่ดี มีทักษะในการใชภาษาและ
การสื่อสารที่ดี และควรมีความรูเปนอยางดีในเรื่องที่จะใหการปรึกษา ในกรณีของการสื่อสารเพื่อแจงถึงปญหา
สุข ภาพหรือพั ฒ นาการเด็ ก ที่ มี ค วามยุ งยากซั บ ซ อ นที่ จํ าเป น ต อ งรัก ษาต อ เนื่ อง ตลอดจนการสื่ อ สารเพื่ อ
คลี่คลายปญหาดานจิตใจและสังคมซึ่งอาจพบรวมกับปญหาพัฒนาการเด็กไดนั้น มักตองอาศัยเทคนิคการให
การปรึกษารวมดวย ดังนั้น บุคลากรหนวยบริการสุขภาพจึงควรมีทักษะเบื้องตนในการใหการปรึกษา เพื่อการ
ปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงคในการใหการปรึกษา
การให ก ารปรึก ษามิ ใช ก ารสั่ งสอนให ข อ มู ล ความรู แต เป น ไปเพื่ อ ให ผู รับ การปรึ ก ษาได พู ด คุ ย ถึ ง
ความรูสึ ก คั บ ขอ งใจ อั น จะทํ าให เกิ ดความพรอ มด านจิ ต ใจ สามารถเข าใจในความหมายของป ญ หาและ
เหตุการณตางๆที่ตนเองประสบอยูไดอยางถองแท บนพื้นฐานของสัมพันธภาพและความรวมมือระหวางผูให
การปรึกษาและผูรับการปรึกษา ในการที่จะวางแผนเผชิญและแกไขสถานการณปญหาของผูรับการปรึกษาเอง
ได
คุณสมบัติผูใหการปรึกษา
แมผูใหการปรึกษาจะผานการฝกอบรมใหมีทักษะเหมาะสมตอการทําหนาที่ใหการปรึกษา อยางไรก็
ตาม ผูใหการปรึกษาก็ยังเปนมนุษยซึ่งอาจมีความตองการทางรางกาย จิตใจและสังคม เฉพาะตัว นอกจากนี้
พื้ น ฐานครอบครั ว และการใช ชี วิ ต ต า งๆ ยั งอาจทํ า ให มี พื้ น ฐานความเชื่ อ ค า นิ ย มในเรื่ อ งราวต า งๆ ที่ ไม
เหมือนกันกับผูรับการปรึกษา ลักษณะที่แตกตางกันนี้เอง อาจมีอิทธิพลสงเสริมหรือขัดขวางในการใหการ
ปรึกษาตอผูที่มีปญหาตางๆในชีวิตได ดังนั้นผูใหการปรึกษาจําเปนอยางยิ่งที่จะตองรูจักตนเอง รูวาตัวเองมี
ความเชื่อและคานิยมเกี่ยวกับพฤติกรรมตางๆ อยางไร และรูจักระวังตนเองในการแสดงออกทางวาจาและ
ทาทางขณะใหการปรึกษาแนะนําอยางเหมาะสม รูจักควบคุมและเผชิญอารมณ ความรูสึก ความกลัว หรือ
ความรูสึกรังเกียจใหอยูในสภาพที่ไมขัดขวางการใหการปรึกษาใหมากที่สุด โดยทั่วไป ผูใหการปรึกษา ควรเปน
ผูที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีบุคลิกมั่นคง สามารถควบคุมอารมณ รับฟงปญ หา และระบายความในใจได
มีลักษณะการวางตัวที่นายอมรับและเชื่อถือ สามารถสรางสัมพันธภาพที่ดี มีทาทีเปนกันเอง มีความเสียสละ
อดทน ตั้งใจที่จะรับฟงและรวมสนับสนุนการแกปญหา นอกจากนี้ ผูใหการปรึกษาที่ดีจะตองมีจรรยาบรรณ
มีความสามารถในการสื่อสารเปนอยางดีและรักษาความลับของผูรับการปรึกษาได
หลักการใหการปรึกษา
1. ปฏิบัติตอผูรับการปรึกษาอยางใหเกียรติ เคารพความแตกตางของแตละบุคคล
2. ทําความเขาใจถึงการแสดงออกทางความรูสึกของผูรับการปรึกษา
3. เปนผูรับฟงที่ดี เห็นอกเห็นใจและไวตอความรูสึกที่ผูรับการปรึกษาแสดงออก สามารถควบคุม
อารมณขณะใหการปรึกษา ทําความเขาใจแลวตอบสนองไดอยางเหมาะสม
4. ให ผู รับ การปรึก ษาตั ดสิ น ใจด วยตนเอง โดยผูให การปรึกษาอาจเสนอทางเลือกหรือให ขอมู ล
ทางออกหลายๆ ทาง ใหสามารถพิจารณาหาทางที่ดีที่สุดในการแกไขหรือปองกันปญหา
5. รักษาความลับของผูรับการปรึกษา และปองกันความเสียหายที่อาจเกิดแกผูรับการปรึกษาและ
ผูเกี่ยวของ
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6. ไมยึดคานิยมของผูใหการปรึกษาเปนหลักในการตัดสินใจ แตตองทําความเขาใจตอปญหาและ
พฤติกรรมตางๆ ของผูรับการปรึกษาและวิเคราะหปญหาไปพรอมๆ กับผูรับการปรึกษา
ขั้นตอนในการใหการปรึกษา
ขั้นตอนในการใหการปรึกษาแนะนํานั้น สามารถใชหลักการ - GATHER - ซึ่งประกอบดวย
1. G - Greeting การทักทายดวยทาทางและคําพูดที่สรางสัมพันธภาพที่ดี
- เมื่อผูรับการปรึกษาเขามา มีการกลาวคําทักทาย เชื้อเชิญ หากการสื่อสารมีความซับซอน
และตองใชระยะเวลา ควรจัดเกาอี้ระยะหางระหวางผูใหการปรึกษาและผูรับการปรึกษาใหอยูในระยะที่พอดี
ไมไกลจนเกิดอาการเกร็ง หรือหางเกินไปจนตองใชเสียงดัง
- มีการสบสายตา (eye contact) ที่เหมาะสม
- ทานั่งควรเรียบรอย ไมควรนั่งเผชิญหนา ควรตั้งเกาอี้อยูทางดานขางทํามุมหกสิบองศาหรือ
มุมฉากตอกัน ซึ่งชวยใหเห็นภาษากายของผูมารับการปรึกษาดวย
- เปดประเด็นการพูดคุยดวยคําพูดกลางๆ เชน การเติบโตของลูกเปนอยางไร หรือถามถึง
บรรยากาศการเลี้ยงดูเด็กในครอบครัว แลวจึงเขาสูการซักถามหรือบอกเลาขอมูล
2. A - Active listening การฟงอยางตั้งใจ
- ควรฟงดวยทาทางที่เปนมิตร มีการสบสายตา โนมตัวไปขางหนาเล็กนอย ซึ่งเปนภาษากาย
หรืออวจนภาษาที่สะทอนถึงความใสใจ
- ให ค วามสนใจตอบสนองต อ สิ่ ง ที่ ผู รั บ การปรึ ก ษาบอกเล า ด ว ยการการพยั ก หน า รั บ รู
การสบตา หรือการตั้งคําถามที่สอดคลองกับเรื่องราวไดเหมาะสม ซึ่งจะชวยใหผูรับคําปรึกษาไดเลาเรื่องราว
ความรูสึกนึกคิดตลอดจนความเชื่อของผูรับคําปรึกษา และเปดโอกาสใหผูรับคําปรึกษา ไดสํารวจไตรตรองเพื่อ
ความเขาใจตัวเองมากขึ้น รวมถึงเพื่อใหไดขอมูล แนวทางแกไขปญหาและแผนการปฏิบัติตอไป โดยทั่วไปแลว
ผูใหคําปรึกษาควรใชคําถามแบบเปด เพื่ อเปดโอกาสใหผูรับคําปรึกษาไดคิดไดอยางถี่ถวนและตอบตามที่
ตองการอยางเต็มที่ นอกจากนี้ ผูใหการปรึกษายังตองสามารถจัดการกับความเงียบในระหวางใหการปรึกษาได
โดยอาศัยทักษะตางๆ เชน การสะทอนความรูสึกหรือการทวนความ เปนตน
3. T - Telling เปนกระบวนการบอกเลาที่จะชวยเหลือในการมองหาที่มาของปญหา กระบวนการ
บอกเลานี้จะชวยนําไปสูการคนพบรากฐานปญหาที่แทจริงหรือตนเหตุซึ่งตองแกไข โดยอาจใชรวมกับการตั้ง
คําถาม ซึ่งจะช วยให ก ระบวนการนี้ราบรื่นขึ้น โดยคําถามที่ ใชสวนมากจะใชคําถามปลายเป ด เชน อะไร
อยางไร พอจะบอกหรือเลาเหตุการณไดไหม เชน
“ลูกอายุ..... ตามDSPM มีแนวทางวาเคาจะ.........ได แตพบวาวันนี้ เคายังไมสามารถเขียนวงกลมได
คุณแมคิดวานาจะเกิดจากอะไรไดบางคะ”
“ตอนนี้ลูกอายุ....แลว หมอตรวจดูแลวเคาแข็งแรงดี น้ําหนักก็ดี ทาทางอยากพูดอยากคุยตาม DSPM
เคาจะ.....ได แตวันนี้ เราเห็นวาเคายัง....ไมได อันนี้คุณพอคิดวา เรานาจะมีวิธีการสนับสนุนไดอยางไรบาง”
ทั้งนี้ ควรหลีกเลี่ยงคําถาม “ทําไม”เพราะมักสรางความรูสึกถูกคาดคั้นแกผูฟง นอกจากนี้ ยังควร
ระมัดระวังคําถามไมใหเกิดความรูสึกตําหนิติเตียน
4. H - Helping ชวยใหมีการตัดสินใจแกปญ หาได โดยการให กําลังใจและการให ขอมูลความรูที่
ถูกตอง เพื่อใหมองเห็นทางเลือกตางๆที่มีอยูและตัดสินใจไดเหมาะสม
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ทักษะการใหกําลังใจ
เปนการแสดงความสนใจ เขาใจในสิ่งที่ผูรับคําปรึกษาพูดและสนับสนุนใหคิดและกระทําตออยาง
เชื่อมั่น โดยใชแนวทางตอไปนี้
1. มองหนา สบตา ยิ้ม ผงกศีรษะ ตอบรับสั้น
2. ย้ํา หรือทวนซ้ําคําสําคัญๆ ที่ผูรับคําปรึกษาพูดถึง
3. ใช คํ าพู ดชื่น ชมหรือคํ าพู ดดานบวกให ผูรับ คําปรึกษาเกิดความมั่น ใจ มีความหวังและ
กําลังใจที่จะคิดหรือทําในสิ่งที่ถูกตองเหมาะสมและเปนจริงได
4. หลีกเลี่ยงการสรางความหวังและการปลอบใจที่ไมอาจเปนจริงได หรือใชการใหกําลังใจ
เพื่อกลบเกลื่อนความรูสึกทอแทของผูรับคําปรึกษา
ทักษะการใหขอมูล
1. ข อ มู ล ที่ ให ค วรชัด เจน ถู กต อ ง ครบถ วน ใช ภ าษางายๆ ในกรณี ข องการให ข อมู ล เพื่ อ
สงเสริมพัฒนาการเด็ก สามารถใหพอแมหรือผูดูแลเด็กอานขอแนะนําที่ระบุในคูมือ DSPM และทําความเขาใจ
ในขั้นตอนนี้ได
2. ผูใหคําปรึกษาควรตรวจสอบความรูและความตองการเกี่ยวกับเรื่องที่จะใหขอมูลจากผูรับ
คําปรึกษากอนใหขอมูล เพื่อประหยัดเวลาและเปนการใหขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. หลังจากใหขอมูลแลวผูใหคําปรึกษาควรตรวจสอบวาขอมูลที่ใหนั้น ผูรับคําปรึกษา เขาใจ
ถูกตองหรือไม โดยใชวิธีใหผูรับคําปรึกษาทวนซ้ํา
หลังจากใหการชวยเหลือดานกําลังใจและขอมูลแลว ผูใหการปรึกษาควรจะใหโอกาสผูรับการปรึกษา
พิจารณาวาคําแนะนําเปนที่พอใจ เหมาะสมและสามารถนําไปปฏิบัติจริงไดหรือไม หรืออาจถามความคิดเห็น
หรือความรูสึกที่มีตอคําแนะนํานั้นวา มีความคิดเห็นหรือความรูสึกอยางไร
5. E - Explaining อธิบายขอดีของแตละแนวทางที่เสนอ ขอเสียที่มีเพื่อใหเจาของปญหาตัดสินใจ
เลือกวิธีการและแนวทางในการแกปญหาดวยตัวเอง หลังจากนั้นจะสรุปความเพื่อผูรับการปรึกษาไดเขาใจ
ปญหาของตนเองไดเดนชัดขึ้น รวมทั้งสรุปแนวทางการแกไขที่ผูรับการปรึกษาไดเลือกแลว
6. R - Refer บางครั้งในการแจงผลพัฒ นาการ ยังอาจตองอาศัยการตรวจรางกายหรือการตรวจ
วินิจฉัยอื่นๆเพิ่มเติมจากผูมีความรูความชํานาญโดยเฉพาะ ผูใหการปรึกษาสามารถสงตอผูมารับการปรึกษา
ใหกับผูอื่นที่มีความรูความชํานาญในดานนั้น เพื่อใหผูรับการปรึกษาไดรับประโยชนอยางเต็มที่ ก็ควรอาศัย
หลักการตางๆเบื้องตนสงเสริมสนับสนุนใหเกิดความเขาใจที่ดีเพื่อการดูแลเด็กไดอยางเหมาะสมถูกตองที่สุด
ตอไป
สวนที่ 2 สถานการณกรณีสมมุติ การแจงผลการประเมินพัฒนาการ
ในการแจงผลการประเมินพัฒนาการเด็กแกพอแม ผูปกครองนั้น บุคลากรหนวยบริการสุขภาพ สามารถ
คํานึงถึงสามประเด็นสําคัญเปนแนวทางตามลําดับ ดังนี้
1. ชื่นชม : แสดงความชื่นชมในเรื่อง
- พอแม ผูปกครองที่พาเด็กมารับการคัดกรองพัฒนาการและ/หรือ มีการดูแลสงเสริมพัฒนาการเด็ก
- ชื่นชมในศักยภาพ ความพยายามของพอแม ผูปกครองในการสงเสริมเด็กตอเนื่อง
- ชื่นชมในศักยภาพของเด็กในพัฒนาการสวนที่ทําไดดี มีพัฒนาการสมวัย /หรือเปนไปตามวัย
2. แจงขอมูล : แจงสิ่งที่ตองพึงตระหนักคือ
- พั ฒ นาการของเด็ ก ในส วนที่ ต อ งกระตุ น ส งเสริม เพิ่ ม เติ ม โยควรระบุ ให ชั ด เจน เข าใจงาย และ
สามารถอาศัยขอมูลอางอิงจากคูมือ DSPM ไดอยางเปนรูปธรรม
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- พั ฒ นาการของเด็ ก มี ค วามต อ เนื่ อ งในทุ ก ด า น ดั งนั้ น พ อ แม ผู ป กครอง สามารถช ว ยส ง เสริ ม
พัฒนาการลูก โดยการใชคูมือ DSPM ในชองการฝกทักษะชวงอายุที่เกี่ยวของ การแจงขอมูลนี้ สามารถใชการ
ชี้ชวนใหพอแม ผูปกครองเด็กอานเอกสารและทําความเขาใจตอหนาบุคลากรที่ทําหนาที่ประเมิน และซักถาม
ทําความเขาใจใหชัดเจน หรือทดลองฝกใหดู
3. เนนย้ํา : สิ่งสําคัญคืออยาลืมมาพบเจาหนาที่ในนัดครั้งตอไป เพื่อติดตามประเมินผลพัฒนาการของลูก
1. กรณีเด็กมีพัฒนาการสมวัย
เจาหนาที่ : 1. ชื่นชม : บอกขาวดี ลูกของทานมีพัฒนาการสมวัย /หรือเปนไปตามวัย
2. แจงขอมูล : สิ่งที่ทานตองพึงตระหนักคือ พัฒนาการของเด็กมีความตอเนื่องในทุกดาน ดังนั้น
พอแม ผูปกครอง สามารถชวยสงเสริมพัฒนาการลูก โดยการใชคูมือ DSPM ในชองการฝกทักษะชวงอายุถัดไป
ของลูกโดยใชเปนกิจกรรมการเลน การอาน การชวยเหลือตนเอง เปนตน
3. เนนย้ํา : สิ่งสําคัญคืออยาลืมมาพบเจาหนาที่ในนัดครั้งตอไป เพื่อติดตามประเมินผลพัฒนาการ
ของลูก
2. กรณีเด็กมีพัฒนาการสงสัยลาชา / ลาชาใชการสื่อสารคลายกัน
2.1 กรณีผลพัฒนาการปกติ
2.2 กรณีผลพัฒนาการสงสัยลาชา
2.3 กรณี ต อ งมี ก ารส ง ต อ เนื่ อ งจากผลพั ฒ นาการยั ง คงล า ช า หลั ง การกระตุ น พั ฒ นาการด ว ย
เครื่องมือ DSPM แลวหนึ่งเดือน
2.4 กรณีพบความผิดปกติของรางกายและพัฒนาการ
เจาหนาที่ : 1. ชื่นชม : พอแม ผูปกครองที่พานองเขามารับการคัดกรองพัฒนาการ
2. แจงผล: ผลจากการคัดกรองพัฒนาการพบวานองยังมีบางขอที่ทําไมไดนะคะ
การแจงผลควรแจงในขอที่เด็กสามารถทําไดสมวัย/เกินวัยกอนและชื่นชมผูปกครองที่เขาสอนลูกเขาดีในสวนที่
เด็กทําไดโดเดนแลวคอยแจงในขอที่เด็กทําไมไดอาจเกิดจากเด็กขาดโอกาสในการฝกในขอนั้นๆ
3. สังเกตพฤติกรรม : สอบถามความรูสึกแสดงความรูสึกเขาใจแกพอแม ผูปกครอง
4. ใหขอมูลการชวยเหลือ/ใหกําลังใจ เสริมพลังผูปกครองในการสงเสริมพัฒนาการเด็ก (เนนวา
ผูปกครองเปนคนสําคัญที่สุดที่จะทําใหเด็กเกงและเจาหนาที่จะคอยชวยเหลือเสมอหากมีขอสงสัยอยางไรยินดี
ใหคําปรึกษาตลอด) ใหขอเสนอแนะ: พอแม ผูปกครองไมตองกังวลมากจนเกินไปนะคะ สามารถสงเสริมและ
ฝกกระตุนลูก โดยการใชคูมือ DSPM ในชองการฝกทักษะขอที่ลูกทําไมไดเปนระยะเวลา 30 วัน (หากทําได
ภายใน 2 อาทิตยก็นํามาพบเจาหนาที่กอนไดเลย)
- สอนวิธีการการสงเสริมพัฒนาการในขอที่เด็กยังไมไดเพื่อใหผูปกครองไปฝกตอที่บานได
ดวยตนเองโดยอยาลืมถามดวยวาที่บานเขามีอุปกรณการฝกหรือไม ถาไมมีจะสอนวิธีการประยุกตใชอุปกรณที่
เขามีอยูอยางไรและอยาลืมการใหผูปกครองสาธิตยอนกลับดวยเพื่อจะไดแนใจวาเขาเขาใจและสามารถกลับไป
สงเสริมพัฒนาการลูกไดจริงๆ
5. เนนย้ํา: สิ่งสําคัญ คืออยาลืมมาพบเจาหนาที่ในนัดครั้งตอไปนะคะ เพื่อติดตามประเมินผล
พัฒนาการของลูก
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ตัวอยางสถานการณกรณีสมมุติ
สถานการณกรณีสมมุติ 1
เด็กอายุ 9 เดือน พัฒนาการสมวัย
*******************************************************************************
*นองจูน อายุ 9 เดือน มารับการคัดกรองพัฒนาการที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล*
หมอ : สวัสดีคะ คุณพอคุณแมนองจูน นองแข็งแรงสบายดีไหมคะ
พอ-แม: สบายดีคะ กินเกงมาก ออแอสงเสียงจะคุยดวยตลอดคะ
หมอ : ดูสิ ยิ้มใหหมอดวย นารักจริงๆ พอแมชื่นใจเลยนะคะ ดีมากเลยคะที่พอกับแมพาลูกมาวันนี้ ลูกโชคดี
มากเพราะพอแม ใหความสําคัญและพาลูกมาพบหมอ (ชื่นชม) พอกับแมไดใชหนังสือประเมินพัฒนาการ
DSPM เลมนี้บางไหมคะ
พอ-แม: ไมรูจักคะ /มันคืออะไรคะ
หมอ : หนังสือเลมนี้มีประโยชนมากคะ หมอจะอธิบายการใชคูมือ DSPM ประเมินพัฒนาการนองจูนไปพรอม
กันเลยนะคะ
หมอ : (ทําการประเมินพัฒนาการเด็กชวงอายุ 9 เดือน หนา 22-25 / สรุปผลการประเมินพัฒนาการ)
หมอ : ยินดีดวยนะคะ นองจูนมีพัฒนาการเปนไปตามวัยของนองในชวงอายุ 9 เดือน (แจงขอมูล)
แม : ดีใจจังเลยคะ ขอถามคุณหมอหนอยคะ นองจูนยังกาวเดินไมไดเหมือนนองขางบานเลยคะ ทั้งๆที่
อายุเทากัน
หมอ : คุณแมคงกังวล แสดงวาคุณแมใหความสนใจและใสใจนองจูนมากนะคะ คุณแมดูคูมือ DSPM นะคะ
ที่ชวงอายุ 9 เดือน นองจูนสามารถยืนอยูไดโดยใชมือเกาะ ซึ่งตรงตามที่ระบุวาชวงอายุนี้เด็กควรทําได ก็แปลวา
นองเกงสมกับวัยของเคาแลวคะ แตเปนไปไดวา เด็กบางคนจะทําไดมากกวานี้ อยางเด็กขางบานที่เริ่มกาวเดิน
แตคุณแมสามารถยึดตามคูมือ DSPM วาชวงวัยของลูกคุณแมอยูชวงไหนและควรทําอะไรไดบาง โดยไมตอง
กังวลเพราะการนําลูกของเราไปเปรียบเทียบกับเด็กคนอื่นนะคะ (แจงขอมูล)
แม : โลงใจแลวคะ
พอ : แลวเราจะทําอยางไรไดบางครับหมอ
หมอ : เราอยากใหนองจูนเกงมากขึ้นไปเรื่อยๆตามวัยของเคานะคะ หนังสือคูมือเลมนี้ดีมากคะ หลังจากนี้ให
คุณแมคุณพอใชคูมือ DSPM ในการสงเสริมพัฒนาการของลูกในชวงเดือนตอๆไปตามนี้เลยคะ คุณพออานตรงนี้
ออกเสียงใหแมฟงไปดวยกันเลยคะ... (ใหพออาน) ... มีขอสงสัยในการไปฝกลูกที่บานตอไหมคะ(แจงขอมูล)
(**แนะนําการใชคูมือ DSPM ในสวนของการเฝาระวังโดยเนนในชวงการฝกทักษะ)
พอ-แม: งายเลยคะ ไมสงสัยคะ ทําไดคะ ขอบคุณคุณหมอที่แนะนําคูมือเลมนี้ พวกเราจะใชแนนอน
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หมอ : ดีมากคะ ทุกๆนัดฉีดวัคซีน หากมีขอสงสัยคุณพอคุณแมถามหมอไดเลยนะคะ และหมอจะขอนัดมา
เจอกันมาดูพัฒนาการกันใหมในตอนที่นองอายุ 18 เดือน ครั้งหนานองจูนจะเกงขึ้นอีกคะ ไหนชวยทวนหนอย
คะวาหมออยากใหทําอะไรบาง
พ อ -แม : กลั บ ไปฝ ก และเล น กั บ น อ งจู น ตามที่ คุ ย ตะกี้ แล ว ตอนน อ งจู น ครบ 18 เดื อ น พามาพบหมออี ก
(เนนย้ํา)
หมอ : ดีมากคะ เจอกันใหมตามนัดนะคะ^_^”

สถานการณกรณีสมมุติ 2
แมพาเด็กอายุ 18 เดือนมาพบคุณหมอตามนัดหลังจากประเมินพัฒนาการ
ดวยคูมือเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM)
พบพัฒนาการสงสัยลาชา ดานการใชภาษา
**********************************************************************************
หมอ: สวัสดีคะคุณแม สวัสดีคะนองทิพย เปนอยางไรบางคะเมื่อเชาฝนตกหนัก เดินทางมาลําบากไหม
แม : สวัสดีคะคุณหมอ รถติดหลม เลยมาชานิดหนอยคะ นองนั่งตรงนี้ไดไหมคะ
หมอ: นั่งไดเลยคะ ดีจังเลยที่แมพาลูกมาประเมินพัฒนาการในวันนี้ (ชื่นชม) คราวที่แลว นองมาตอนเกาเดือน
ประเมินไดดีทุกดานเลย แมไดใชคูมือDSPMนี้ สอนนองตอไหมคะ
แม : ใชบางคะ ชวงแรกๆ แตตอนหลังฝากใหยาชวยดู
หมอ: หมอจะประเมินพัฒนาการของนองนะ .......แมคะ พบวานองมีพัฒนาการสมวัยเกือบทุกดานเลยคะ
แตมี 1 ดานที่นองนาจะทําไดดีกวานี้ ตอนที่คุณหมอประเมินนองคุณแมสังเกตไดไหมคะ นองไมมีการพูดเลียน
คําที่เดนหรือคําสุดทายของคําพูด ซึ่งเปนพัฒนาการดานการใชภาษา (ใหขอมูล)
แม : ใชคะ คุณแมก็สังเกตนองเหมือนกัน เคาไมคอยจะพูดดวยคะ คุณแมตองทําอยางไรตอ
หมอ: ดีจังที่คุณแมก็สังเกต คุณแมใชตามคูมือDSPMเลมนี้ไดเลยคะ ใหฝกนองตามนี้ เปดหนา 35 ขอ 56 คือ
ขอที่นองยังไมผานคะ คุณแมอานใหคุณหมอฟงหนอยสิคะ
แม : (อานวิธีฝกทักษะในคูมือDSPM อานออกเสียงชัดเจน) (ใหขอมูล)
หมอ: คุณแมมีขอสงสัยอยากจะถามคุณหมอเพิ่มเติมไหมคะ
แม : ที่อานเปนตัวอยางเรื่องอาบน้ําแตงตัว แมสามารถฝกนองตอนทํากิจกรรมอื่นนอกจากการอาบน้ําแตงตัว
ไดไหมคะ
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หมอ: ไดทุกกิจกรรมเลยคะ ไมวาจะเปนตอนเก็บของเลน ตอนกินขาวหรือตอนไหนที่คุณแมอยูกับนองไดหมด
เลยคะ คุยกะนองบอยๆ พูดออกเสียงชาๆชัดๆ สบตากับนอง ทําแบบนี้ทุกวัน วันละสี่หาครั้งเปนอยางนอย
(ใหขอมูล) ..พอทําไดไหมคะ มีอะไรกังวลไหมคะ
แม : ไมมีคะ ทําไดคะ จะตั้งใจทําบอยๆเลยคะ
หมอ: สวนดานอื่นๆ คุณแมก็ฝกนองตอตามชวงเดือนถัดไปไดเลย เพราะนองทําตามชวง18 เดือนไดหมดแลว
(ใหขอมูล) ลองอานดูสิคะ เผื่อมีขอสงสัยอะไร
แม : (อานแนวทางใน DSPM และทําความเขาใจกับคุณหมอ)................... (ใหขอมูล)
หมอ: เยี่ยมมากคะ ฝกบอยๆนะคะ หมอเชื่อวาคุณแมสามารถชวยใหนองเกงขึ้นไดแนนอนคะ และขอนัดนอง
อีกครั้งหลังจากนี้ 1 เดือนนะคะ ในวันที่ (ระบุวันนัดอยางชัดเจน) หากนองสามารถทําไดดีขึ้นภายใน 2
อาทิตยกลับมาหาหมอกอนหนา 1 เดือนไดเลยคะ คุณแมสะดวกมาตามวันนัดนี้ไหมคะ
แม : สะดวกคะ
หมอ: ไหนคุณแมลองเลาใหหมอฟงหนอยสิคะวาวันนี้ เราคุยเรื่องสําคัญอะไรบาง
แม : ตองกลับไปฝกตามในเลมโดยฝกใหนองพูดเลียนคําพูด และพูดบอยๆ เวลาอยูบานหรือทํากิจกรรมตางๆ
ที่บานคะ และขอนัดนองอีกครั้งหลังจากนี้ 1 เดือน แตถานองสามารถทําไดดีภายใน 2 อาทิตยกลับมาหาหมอ
กอนหนา 1 เดือนไดคะ (เนนย้ํา)
หมอ: เยี่ยมมาก สวัสดีคะ แลวเจอกันนะคะ

สถานการณกรณีสมมุติ 3
คัดกรองพัฒนาการเด็กอายุ 30 เดือนเด็กมีพัฒนาการดีขึ้นในการติดตามคัดกรอง
พัฒนาการซ้ําเนื่องจากมีพัฒนาการสงสัยลาชาจากการคัดกรองครั้งแรก
*********************************************************************************
หมอ: สวัสดีคะคุณแม เปนอยางไรบางคะ นองชะอมเปนอยางไรแลวบาง
แม : สวัสดีคะคุณหมอ นองซน กินเกงดวยคะ คุยจอเลย ชะอมอยูกับคุณพอกําลังตามเขามาคะ ที่หมอใหไป
ฝกนองก็ทําไดแลวนะคะ
หมอ: ดีใจจัง เดี๋ยวหมอดูไปพรอมกับ พ อแมเลยนะ...(ทําการทดสอบ)....ขอแสดงความยิน ดีดวยคะ ที่เรา
ประเมินเมื่อเดือนที่แลว นองชะอมยังหยิบของใสถวยเองไมได แตวันนี้หมอประเมินดูแลว นองสามารถทํา
ไดดีมาก (ใหขอมูล) แสดงวาอยูบานคุณแมคุณพอชวยกระตุนพัฒนาการของนองไดดีมากเลย (ชื่นชม)

32

แม : ขอบคุณคะคุณหมอ จากเมื่อคราวกอนที่คุณหมอไดใหคําแนะนําไป ดิฉันก็กลับไปฝกลูกคะ ผลัดกันเลน
ของเลน กับลูก จนน องคุ น เคยก อน ฝ กให เขารอคอยที่ จะหยิ บ ก อนไม ใสถวย หลั งจากที่ดิฉัน หยิบ ใสเสร็จ
แลว ก็ใหนองชะอมหยิบใสทีหลังคะ แลวเก็บของเลนเขาที่
หมอ: ดีจังเลยคะ(ชื่นชม) หลังจากวันนี้คุณแมก็ฝกนองไปเรื่อยๆ นะคะ ดูตัวอยางวิธีการฝกทักษะนองตอจาก
ขอที่ 78 คุณแมลองอานใหหมอฟงสิคะ (แมอาน.........) สงสัยอะไรไหมคะ... (ตอบขอสงสัย)..
ตองฝกบอยๆอยางสม่ําเสมอนะคะ นองจะทําไดดี และเกงขึ้นเรื่อยๆ (ใหขอมูล)
แม : ไดคะคุณ หมอ ดิฉันจะฝกนองบอยๆ คะ อยากเห็นนองมีพัฒนาการที่ดี ฉลาดๆ ตองขอบคุณหมอที่
แนะนําพอกับแมนะคะ เปนประโยชนมากเลยคะ
หมอ: เยี่ยมมากคะ ฝกบอยๆนะคะ หมอเชื่อวาคุณแมทําไดแนนอนคะ ครั้งถัดไป คือ ตอนนองอายุ 3 ขวบครึ่ง
คือ 42 เดือนนะคะ กอนกลับบานวันนี้ ลองสรุปใหหมอฟงหนอยวา อยากใหพอแมทําอะไรบาง
แม : แมก็ตองฝกนองไปเรื่อยๆ ตามตัวอยางวิธีการฝกในหนังสือ DSPM ตองฝกบอยๆอยางสม่ําเสมอ แลว
ครั้งถัดไป มาเจอหมออีก ตอนนองอายุ 3 ขวบครึ่ง (เนนย้ํา)
หมอ: ถูกตองคะ แลวพบกันใหมนะคะ
แม : สวัสดีคะ

สถานการณกรณีสมมุติ 4
เด็กอายุ 42 เดือน คัดกรองพัฒนาการครั้งแรกพบสงสัยลาชามาติดตามคัดกรองซ้ํา
หลังกระตุน 30 วัน ที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองโดน
ยังไมผานตองสงตอไปที่โรงพยาบาลชุมชนลําปลายมาศ
**************************************************************************************************
หมอ : สวัสดีคะ คุณพอคุณแมและนองนี
พอ-แม: สวัสดีคะ/ครับ คุณหมอ
หมอ : หมอดีใจที่ไดเจอคุณพอคุณแมและนองนีอีก แสดงวาคุณพอคุณแมใหความสําคัญ ใสใจ ติดตามดูแล
พัฒนาการลูกอยางดีมากเลย หมอขอชื่นชมนะคะ (ชื่นชม)
หมอ : เปนอยางไรบางคะ หลังจากที่เราพบกันเมื่อเดือนที่แลว พัฒนาการนองเปนอยางไรบาง อยากใหเลา
ใหหมอฟงหนอยวาทําอะไรบางและผลเปนอยางไร
พอ-แม: แมกลับไปฝกคะ ทําทุกวันตามขอพัฒนาการในหนังสือDSPMที่คุณหมอแนะนํา แตนองนียังทํา
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ไมไดเลยคะ แมรูสึกกลุม ใจและเปนกังวลมาก
หมอ : ใชคะ วันนี้หมอไดตรวจพัฒนาการนองซ้ําแลว พบวานองยังทําไมไดเชนกันคะคุณแม ตามทีค่ ุณแมเห็น
หมอเห็นควรวา ตองสงนองนีไปกระตุนพัฒนาการและตรวจเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลลําปลายมาศนะคะ
(ใหขอมูล)
(**คุณพอคุณแมนิ่งเงียบไป........ตางมองหนากัน**)
แม : แสดงวานองพัฒนาการลาชาแลวใชไหมคะ แลวนองจะเปนอะไรมากไหมคะ จําไดวาลูกคนโตของเราก็
เปนแบบนี้ตอมาเขาก็สามารถพูดไดเปนปกติคะ ตอนนี้หาขวบกวาแลว
หมอ: หมอดีใจดวยคะที่ลูกคนโตของคุณแมเปนปกติ แตสําหรับนองนีมีพัฒนาการนาสงสัยวาจะลาชาหลาย
ดาน หมอคิดวาไมควรรอแลว ถานองไดรับการตรวจจากหมอเร็ว ถาเจอปญหาหรือโรคอะไร จะไดรีบแกไข
รักษาและการกระตุนพัฒนาการเร็วจะทําใหนองเกงตามทันเด็กอายุเทาๆกับเคาได แตถาคุณหมอผูเชี่ยวชาญ
ไดตรวจแลวพบวานองนีไมมีปญหาอะไร เราจะไดสบายใจและมั่นใจในการกระตุนพัฒนาการเคาตอที่
หนองโดนได (ใหขอมูล)
พอ : แตตอนนี้เรายังไมพรอม
หมอ: คะ คุณพอมีความกังวลเรื่องอะไรคะ เลาใหหมอฟง ปรึกษาหมอไดเลยคะ
พอ : ผมกังวลเรื่องขั้นตอนการตรวจและคาใชจายครับ
หมอ: คะ.....เรื่องคาใชจายนั้น หมอจะทําหนังสือสงตัวใหนะคะ นองไปตรวจตามสิทธิไดเลยไมมีคาใชจายเพิ่ม
(ใหขอมูล)
พอ-แม: ครับ/คะ เพื่อลูกและคุณหมอเห็นสมควรเราจะทําตามคําแนะนําครับ/คะ
หมอ : ยังมีเรื่องอื่นหนักใจอีกไหมคะ
แม : หวงเคาคะ เคาจะเปนอะไรมากไหมคะ
หมอ : หมอก็หวงเคาเหมือนเกิน แตเทาที่ตรวจดูตอนนี้ นอกจากเรื่องพัฒนาการที่เราคุยกันแลว อยางอื่นนอง
ก็ดูแข็งแรง น้ําหนัก ความสูง เสนรอบศีรษะดีหมดเลย ไมมกี ารชัก ไมมีอะไรผิดปกติรุนแรง มีเรื่องพัฒนาการ
อยางเดียวที่ยังหวง หมอมองวาเราโชคดีที่พอแมสนใจลูกและเราไดชวยกันสังเกตแลวหาทางแกไขใหลกู ตั้งแต
แรกๆหรือตั้งแตปญหายังไมมาก (ใหขอมูล)
พอ : ก็รอนใจนิดหนอย อยากรูวาเคาเปนอะไรจะไดแกไข
หมอ : หมอดีใจมากเลยคะทีค่ ุณพอคุณแมสนใจลูกใกลชดิ รอสักครูนะคะหมอจะเขียนหนังสือสงตัวใหเลยคะ
คุณพอคุณแมใชหนังสือสงตัวนี้พาลูกไปที่โรงพยาบาลลําปลายมาศเลยนะคะ (เนนย้ํา) ไดผลยังไง เคาจะแจง
กลับมาบอกหมอ แลวถาเคาจะสงกลับมาใหหมอชวยดูแลตอยังไง ก็ยินดีนะ หรือแวะมาสงขาวกันหนอยก็ดีคะ
พอ-แม: ครับ/คะ

ปรับแกไข ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2561

