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การเจริญเติบโตและพัฒนาการในเด็ก
General pattern of child development
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
1. นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กได้
2. นักศึกษาสามารถอธิบายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและพัมนาการได้
3. นักศึกษาสามารถประเมินการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กวัยต่างๆได้อย่างถูกต้อง
การดูแลรักษาทางทันตกรรมแก่ผู้ป่วยเด็กนั้น

ทันตแพทย์จาเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการ

เจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กแต่ละวัย เพื่อที่จะได้เข้าใจถึงความคิด อารมณ์ ความสามารถในการสื่อสาร
ตลอดจนพฤติกรรมต่างๆที่แสดงออกของเด็กแต่ละวัยได้

ซึ่งนาไปสู่การเลือกวิธีการสื่อสารและจัดการ

พฤติกรรมเด็กให้ร่วมมือในการรักษาทันตกรรมได้อย่างเหมาะสม
ประสิทธิภาพและมีทัศนคติที่ดีต่อการรักษาทางทันตกรรม

ส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างมี

นอกจากนี้การมีความรู้พื้นฐานด้านนี้ทาให้ทันต

แพทย์สามารถประเมินความผิดปกติของเด็กในเบื้องต้นได้ สามารถให้คาแนะนาแก่ผู้ปกครองและส่งต่อแพทย์
เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยและรับการรักษาอย่างเหมาะสม
นิยาม
การเจริญเติบโต (Growth) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงขนาดของร่างกายและอวัยวะ ซึ่งเกิดจากการ
เพิ่มจานวน และขนาดของเซลล์ และส่วนหล่อเลี้ยง(matrix) เช่น มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนร่างกาย มีน้าหนัก
ส่วนสูงเพิ่มขึ้น มีการเพิ่มขนาดของศีรษะ มีการสร้างและการขึ้นของฟัน เป็นต้น
พัฒนาการ (Development) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงด้านการทาหน้าที่ (function) และวุฒิภาวะ
(maturation) ของอวัยวะระบบต่าง ๆ รวมทั้งตัวบุคคล ทาให้สามารถทาหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทาสิ่ง
ที่ยากสลับซับซ้อนได้มากขึ้น มีการเพิ่มทักษะใหม่ๆ รวมทั้งความสามารถในการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อม การ
มีพัฒนาการนั้นอาจสังเกตได้จากพฤติกรรมต่างๆที่แสดงออกมา เช่น ทักษะการทรงตัว การเคลื่อนไหว การสื่อ
ความหมาย การสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น การควบคุมตนเอง และการมีคุณธรรม เป็นต้น
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการ
การเจริญเติบโตและพัฒนาการเป็นขบวนการที่ซับซ้อนเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและเป็นผลรวมของ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างหลายๆ สภาวะ โดยมีปัจจัยหลักที่มีอิทธิผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการดังนี้
1. พันธุกรรม (Genetic Factor)
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เป็นปัจจัยที่สาคัญที่สุดที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการทั้งในด้านปกติและผิดปกติ
เช่น ระดับความสูงระหว่างบิดา/มารดาและบุตร อายุที่เด็กหญิงมีประจาเดือนครั้งแรกอย่างมารดา ลักษณะ
โครงสร้างใบหน้าและการสบฟัน โรคที่ถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ เป็นต้น ลักษณะทางพันธุกรรมบางลักษณะอาจ
ไม่แสดงออกตั้งแต่แรกเกิด แต่แสดงออกเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางสรีระหรือภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมในเวลา
ต่อมา
2. ภาวะแวดล้อม (Environment Factors) มีความสาคัญต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการ
ตลอดเวลา เป็นปัจจัยที่ทาให้การเจริญเติบโตและพัฒนาการเป็นไปในทางที่ดีขึ้นแตกต่างจากบรรพบุรุษ หรือ
เป็นปัจจัยที่เสริมอิทธิพลของพันธุกรรม ซึง่ ปัจจัยทางภาวะแวดล้อม ประกอบไปด้วย
2.1 ภาวะทางโภชนาการ
ภาวะโภชนาการมีผลต่อเด็กตั้งแต่อยู่ในครรภ์

มารดาที่ขาดสารอาหารขณะตั้งครรภ์จะส่งผลต่อการ

เจริญเติบโตของเด็ก เด็กแต่ละวัยมีความต้องการสารอาหารที่แตกต่างกัน และการขาดสารอาหารจะมีผลต่อ
เด็กมากน้อยเพียงใดขึ้นกับระดับความรุนแรงและระยะเวลาที่ขาดสารอาหาร ในกรณีที่ขาดสารอาหารในระยะ
สั้นๆ และได้รับการทดแทนทัน การเจริญเติบโตของเด็กก็จะเข้าสู่เกณฑ์ปกติได้
2.2 ความเจ็บป่วยหรือโรคต่าง ๆ
ความเจ็บป่วยหรือโรคต่างๆจะมีผลต่อการเจริญเติบโตมากน้อยเพียงใดขึ้นกับชนิดและความรุนแรง
ของโรค โรคที่ไม่รุนแรงและเป็นในระยะสั้นๆ เช่น ท้องเสีย ไข้หวัด จะไม่กระทบต่อการเจริญเติบโตมากนัก
ส่วนโรคที่รุนแรงต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลนาน เช่น เยื่อหุ้มสมองอักเสบ จะส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโต
ของเด็กเป็นอย่างมาก นอกจากนี้โรคบางชนิดที่เกิดกับมารดาขณะตั้งครรภ์ เช่น โรคหัดเยอรมัน ซิฟิสิส ความ
ดันโลหิตสูง เบาหวานที่ไม่ได้รับการควบคุม ครรภ์เป็นพิษ อาจทาให้ทารกในครรภ์มีการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการที่ผิดปกติ
2.3 ฮอร์โมน ยา หรือสารบางชนิด
ต่อมไร้ท่อบางชนิดที่ควบคุมการเจริญเติบโตของร่างกาย

ถ้าทางานผิดปกติอาจมีผลต่อการ

เจริญเติบโตและพัฒนาการ เช่น ธัยรอยด์ฮอร์โมนจาเป็นต่อพัฒนาการของระบบประสาทโดยเฉพาะช่วงทารก
ในครรภ์และขวบปีแรก ฮอร์โมนเพศมีความสาคัญในช่วงวัยรุ่น ทาให้เกิดลักษณะเฉพาะของแต่ละเพศ สารบาง
ชนิด เช่น สารเสพติด สารตะกั่ว ปรอท บุหรี่ แอลกอฮอล์ หากทารกหรือเด็กได้รับในปริมาณมากย่อมส่งผลต่อ
การเจริญเติบโต และหากได้รับตั้งแต่อยู่ในครรภ์อาจทาให้เกิดความพิการหรือเสียชีวิตได้
2.4 เศรษฐฐานะและการอบรมเลี้ยงดู
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ฐานะที่ยากจนอาจทาให้เกิดทุพโภชนาการและมีสุขอนามัยที่ไม่เหมาะสม

ส่งผลต่อสุขภาพร่างกาย

และการเจริญเติบโต การอบรมเลี้ยงดูก็มีผลต่อพัฒนาการของเด็ก เด็กที่ถูกอบรมเลี้ยงดูให้พึ่งพาตนเองก็จะมี
พัฒนาการที่เร็วกว่าเด็กที่มีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา
2.5 สุขภาพจิตและความเครียด
เด็กที่มีสุขภาพจิตไม่ดี มีความเครียด ว้าเหว่ ไม่ได้รับความอบอุ่นจากครอบครัว ถูกพ่อแม่ทอดทิ้ง แม้
จะได้รับสารอาหารที่เพียงพอก็อาจเจริญเติบโตช้า ความอบอุ่นและความสัมพันธ์ในครอบครัวมีความสาคัญต่อ
การเจริญเติบโตและพัฒนาการไม่น้อยไปกว่าสิ่งแวดล้อมทางกาย
หลักการเจริญเติบโตและพัฒนาการ
หลักการเจริญเติบโต มีหลักการสาคัญ ดังนี้
1. การเจริญเติบโตเป็นขบวนการต่อเนื่องตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงวุฒิภาวะ
2. อัตราการเจริญเติบโตในแต่ละวัยไม่เท่ากัน ระยะที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมี 2 ระยะ คือ
ขณะเป็นทารกในครรภ์จนถึงอายุ 2 ปีหลังคลอด และในช่วงตอนต้นและตอนกลางของวัยรุ่น (ดังรูปที่ 1) โดย
เพศหญิงจะเข้าสู่ระยะวัยรุ่นก่อนเพศชายประมาณ 2 ปี และมีระยะวัยรุ่นที่สั้นกว่าเพศชาย

รูปที่ 1 อัตราการเจริญเติบโตทางความสูงในช่วงอายุต่างๆ
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3. ทิศทางการเจริญเติบโตเป็นแบบศีรษะไปสู่เท้า (cephalocaudal direction) (ดังรูปที่ 2)
แรกเกิดศีรษะเด็กจะมีขนาดใหญ่ที่สุดและเจริญเติบโตมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับลาตัวและ
แขนขา โดยศีรษะมีขนาดประมาณร้อยละ 60 ของขนาดศีรษะที่โตเต็มที่ และอัตราส่วนระหว่างช่วงบนของ
ลาตัว (วัดจากศีรษะถึงระดับหัวหน่าว) ต่อช่วงล่างของลาตัว(วัดจากหัวหน่าวถึงส้นเท้า) เท่ากับ 1.7 : 1 และ
เปลี่ยนเป็น 1 : 1 เมื่ออายุประมาณ 10 ปี

รูปที่ 2 สัดส่วนระหว่างศีรษะ ลาตัวและแขนขาตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนเติบโตเป็นผู้ใหญ่
4. อัตราการเจริญเติบโตของแต่ละระบบไม่เท่ากัน (ดังรูปที่ 3)
4.1 การเจริญเติบโตของร่างกายทั่วไป (general type) ได้แก่ น้าหนัก ส่วนสูง เจริญเติบโต
รวดเร็ว 2 ช่วง คือระยะในครรภ์ถึงอายุ 2 ขวบ และระยะวัยรุ่น
4.2 ระบบประสาทส่วนกลาง (neural type) ได้แก่ สมอง ไขสันหลัง ประสาทตา และศีรษะ
อวัยวะเหล่านี้จะเจริญอย่างรวดเร็วใน 2 ปีแรกและเจริญเติบโตเต็มที่เมื่ออายุประมาณ 6 ปี
4.3 ระบบต่อมน้าเหลือง (lymphoid type) ได้แก่ ต่อมน้าเหลือง ต่อมธัยมัส ต่อมทอนซิล
และอะดีนอยด์ อวัยวะเหล่านี้เจริญรวดเร็วมากในเด็กและมีขนาดใหญ่กว่าในผู้ใหญ่ หลังจากนั้นจะค่อย ๆ เล็ก
ลงจนมีขนาดเท่าผู้ใหญ่เมื่อถึงวุฒิภาวะ
4.4 อวัยวะที่ทาหน้าที่เกี่ยวกับการสืบพันธุ์ (genital type) ได้แก่อัณฑะ รังไข่ มดลูก ต่อม
ลูกหมาก อวัยวะเหล่านี้เจริญอย่างช้า ๆ ในวัยเด็กและเติบโตอย่างรวดเร็วในวัยรุ่น
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รูปที่ 3 อัตราการเจริญเติบโตของแต่ละระบบ
การประเมินการเจริญเติบโต
การประเมินการเจริญเติบโตนั้น สามารถประเมินโดยใช้ตัวชี้วัด ดังนี้ น้าหนัก ส่วนสูง ความยาวเส้น
รอบศีรษะ การเปลี่ยนแปลงของอวัยวะเพศ การสร้างและการขึ้นของฟัน และการเจริญเติบโตของกระดูก เป็น
ต้น การประเมินนั้นควรใช้ตัวชี้วัดหลายตัวประกอบกัน เพราะตัวชี้วัดแต่ละตัวมีทั้งข้อดีและข้อจากัดที่แตกต่าง
กัน เช่น น้าหนักจะไวต่อการเปลี่ยนแปลงของภาวะโภชนาการอย่างเฉียบพลัน ขณะที่ส่วนสูงนั้นจะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงช้ากว่า
 การประเมินการเจริญเติบโตโดยการวัดส่วนสูงและน้าหนัก
การวัดส่วนสูงในเด็กที่ต่ากว่า 2 ขวบจะเป็นการวัดความยาว โดยทาการวัดในท่านอน (recumbent
length) ให้เด็กนอนหงายบนโต๊ะ เข่าเหยียดตรง ศีรษะชิดเครื่องวัด แผ่นวัดด้านเท้ามาชิดราบกับฝ่าเท้า ฝ่าเท้า
ตั้งฉากกับลาตัว ในเด็กโต ให้ยืนตรงเท้าชิด ส้นเท้า ก้นส่วนบนของหลัง และocciput ชิดฝา แขนปล่อยลงข้าง
ลาตัว และ Frankfort horizontal plane ขนานกับพื้น ส่วนสูงโดยเฉลี่ยของเด็กทั่วไปเป็น ดังนี้
 แรกเกิด ส่วนสูงเฉลี่ยประมาณ 50 ซม.
 อายุ 1 ปี ส่วนสูงเท่ากับ 1.5 เท่าของความยาวแรกเกิด ประมาณ 75 cm.
 อายุ 4 ปี ส่วนสูงเท่ากับ 2 เท่าของความยาวแรกเกิด ประมาณ 100 cm.
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 อายุ 13 ปีส่วนสูงเท่ากับ 3 เท่าของความยาวแรกเกิด ประมาณ 150 cm.
 สูตรช่วยจา อายุ 2-12 ปี ความสูง (ซม.) = 6x อายุ(ปี) + 77
การวัดน้าหนักนั้นเป็นการวัดค่ารวมของส่วนต่างๆของร่างกาย ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายหากมีภาวะ
ขาดอาหาร ขณะวัดควรใส่เสื้อบางๆและนาสิ่งของออกจากร่างกาย ถอดรองเท้า เครื่องชั่งควรให้อยู่ในสมดุลย์
ศูนย์ทุกครั้ง ในเด็กเล็กที่ไม่ยอมยืนบนเครื่องชั่ง ให้ผู้ปกครองอุ้มเด็กและยืนบนเครื่องชั่ง ชั่งน้าหนักรวม จากนั้น
ชั่งน้าหนักผู้อุ้ม นามาลบกัน จะได้น้าหนักของเด็ก น้าหนักโดยเฉลี่ยของเด็กโดยทั่วไปเป็นดังนี้






แรกเกิด น้าหนักเฉลี่ยประมาณ 3,000 กรัม
อายุ 3-4 เดือน น้าหนักตัวเป็น 2 เท่าของเมื่อแรกเกิด
อายุ 1 ปี น้าหนักตัวเป็น 3 เท่าของเมื่อแรกเกิด.
อายุ 2 ปี น้าหนักตัวเป็น 4 เท่าของเมื่อแรกเกิด
สูตรช่วยจา น้าหนัก (กก.) อายุ 1-6 ปี = อายุ(ปี) x 2 + 8
อายุ 7-12 ปี = อายุ(ปี) x 7 - 5
2
การประเมินการเจริญเติบโตด้วยน้าหนักและส่วนสูงนั้น ควรประเมินดังนี้
 ประเมินการเติบโตตามวัย (cross-sectional assessment of growth) ทาโดยวัดน้าหนักหรือส่วนสูง
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานของเด็กไทย ถ้าค่าที่วัดได้อยู่ในค่าเฉลี่ย + 2SD หรือจาก percentile ที่ 3 ถึง
percentile ที่ 97 จัดว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ ถ้าต่ากว่า percentile ที่ 3 จัดว่าต่ากว่าเกณฑ์ ในกรณีมากกว่า
percentile ที่ 97 จัดว่ามากกว่าเกณฑ์ปกติ
 ประเมินการเติบโตอย่างต่อเนื่อง (Longitudinal assessment of growth) เป็นการวัดน้าหนักและ
ส่วนสูงในแต่ละช่วงอายุ แล้วนามา plot ลงบนกราฟแผ่นเดียวกัน (หน้า 9) ซึ่งจะเห็นการเจริญเติบโตของเด็ก
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงแนวโน้มการเจริญเติบโตของเด็ก ทาให้สามารถประเมินการเจริญเติบโตของเด็กได้ถูกต้อง
มากยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น
 เด็กที่มีการเจริญเติบโตปกติจะมีเส้นกราฟที่ขนานกับเส้นกราฟที่ percentile ที่ 50 (กราฟ 1
หน้า 9 )
 เด็กที่มีพันธุกรรมกาหนดให้ตัวเล็กแต่มีอัตราการเจริญเติบโตที่ปกติ อาจมีเส้นกราฟที่ต่ากว่า
percentile ที่ 3 แต่ลักษณะกราฟขนานไปกับเส้นกราฟที่ percentile ที่ 50 (กราฟ 2 หน้า
9)
 เด็กที่มีการเจริญเติบโตปกติแต่ต่อมามีปัญหาสุขภาพหรือการเลี้ยงดูบกพร่องจนมีการ
เจริญเติบโตที่ผิดปกติ เส้นกราฟจะเปลี่ยนจากเดิมที่ขนานกับเส้นกราฟที่ percentile ที่ 50
มาเป็นกราฟขนานกับพื้นหรือเอียงลง (กราฟ 3 หน้า 9 )
 เด็กที่มีการเจริญเติบโตเร็วเกินไป เช่น เด็กอ้วนหรือมีโรคทางระบบต่อมไร้ท่อ เส้นกราฟจะ
เปลี่ยนจากแนวปกติเป็นเอียงชันจนสูงกว่า percentile ที่ 97 (กราฟ 4 หน้า 9 )
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 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงมากกว่า 2 major percentile (major percentile
คือที่ 97, 90, 75, 50, 25, 10, 3) ควรตรวจหาความผิดปกติ เช่น น้าหนักวัดที่อายุ 2 ขวบอยู่
ที่ percentile ที่ 90 เมื่ออายุ 2 ขวบ 6 เดือน น้าหนักอยู่ที่ percentile ที่ 50 หากพิจารณา
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานน้าหนักที่วัดได้ทั้งสองช่วงอายุจัดอยู่ในเกณฑ์ แต่น้าหนักที่อายุ 2
ขวบ 6 เดือน มีการเปลี่ยนแปลงของน้าหนักที่ลดลงจากอายุ 2 ขวบมากกว่า 2 major
percentile ดังนั้นควรปรึกษาแพทย์เพื่อหาสาเหตุและแก้ไข
 น้าหนักจะไวต่อการมีภาวะโภชนาการที่ผิดปกติอย่างเฉียบพลัน ความสูงนั้นจะไวต่อความ
ผิดปกติของโภชนาการช้ากว่า ความสูงจะไม่ลดลงถ้าขาดสารอาหารแต่จะไม่เพิ่มขึ้นถ้าขาด
อาหารเป็นเวลานาน
ดังนั้นหากตรวจพบว่ามีความสูงที่ผิดปกติอาจหมายถึงมีภาวะขาด
สารอาหารมานาน หรือเกิดการเจ็บป่วยเรื้อรัง
 การเจริญเติบโตที่ปกตินั้นน้าหนักและส่วนสูงควรจะอยู่ใน percentile เดียวกันหรือไม่ควร
ต่างกัน 15 percentile เช่น เด็กที่มีน้าหนักที่ percentile 98 จัดเป็นเด็กอ้วนหากส่วนสูง
อยู่ในเกณฑ์ แต่หากส่วนสูงอยู่ที่ percentile เดียวกันจัดได้ว่าเป็นเด็กสมส่วน
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 การประเมินการเจริญเติบโตโดยวัดเส้นรอบศีรษะ
ความยาวของเส้นรอบศีรษะมีความสัมพันธ์กับการเจริญเติบโตของสมอง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
ชัดเจนในช่วง 5-6 ปีแรก ประเมินโดยวัดผ่านส่วนบนของกระดูกเบ้าตาไปยังส่วนนูนสุดของ Occiput อาจวัดได้
ลาบากในศีรษะที่มีรูปร่างผิดปกติ เส้นรอบศีรษะโดยประมาณของเด็กปกติเป็นดังนี้ แรกเกิด 35 ซม. อายุ 4
เดือน 40 ซม. อายุ 1 ปี 45 ซม. อายุ 2 ปี 47 ซม. และ อายุ 5 ปีเป็นต้นไป 50 ซม.
 การประเมินการเจริญเติบโตจากการเปลี่ยนแปลงของกระดูก
ประเมินการเจริญเติบโตจากการเปลี่ยนแปลงของกระดูก โดยประเมินจากภาพถ่ายรังสี สังเกตความ
เข้มทึบและรูปร่างลักษณะกระดูกแต่ละข้อ การเชื่อมต่อของกระดูกข้อต่างๆ ในทางทันตกรรมจัดฟัน นิยม
ประเมินการเข้าสู่วัยรุ่นของเด็กจากการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของกระดูกมือและข้อมือ หรือการเปลี่ยนแปลง
ของกระดูกสันหลัง สาหรับรายละเอียดการประเมิน นักศึกษาจะได้ศึกษาในรายวิชาทันตกรรมจัดฟัน
 การประเมินการเจริญเติบโตจากการสร้างและการขึนของฟัน
ฟันน้านมและฟันแท้แต่ละซี่มีการสร้างและการขึ้นในเวลาแตกต่างกัน ซึ่งได้มีการจัดทาค่าเฉลี่ยในการ
สร้างและการขึ้นของฟันแต่ละซี่ ซึ่งสามารถใช้เปรียบเทียบได้ว่าการเจริญเติบโตนั้นใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของคน
ส่วนใหญ่หรือไม่ รายละเอียดการสร้างและการขึ้นของฟันจะได้ศึกษาในเรื่อง ชุดฟันน้านมและชุดฟันผสม
 การประเมินการเจริญเติบโตจากการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางเพศ
เด็กที่เข้าสู่วัยรุ่นจะเกิดการเจริญเติบโตและเปลี่ยนแปลงลักษณะทางเพศพร้อมเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์
เด็กหญิงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงก่อนเด็กชายประมาณ 2 ปี และเข้าสู่การเจริญเติบโตสูงสุด (growth spurt)
เมื่ออายุประมาณ 10 ขวบ ในเด็กชายเข้าสู่การเจริญเติบโตสูงสุด เมื่ออายุประมาณ 12 ขวบและช่วงการ
เจริญเติบโตสูงสุดจะยาวนานกว่าในเด็กหญิง การเปลี่ยนแปลงลักษณะเพศของเด็กหญิงและเด็กชายเกิดเป็น
ลาดับดังนี้
เด็กหญิง
1.อายุ 9-11 ปี เริ่มมีการเจริญเติบโตของเต้านม
2.อายุ 11-12 ปี เริ่มมีขนที่หัวหน่าว น้าเมือกจากช่อง
คลอดเปลี่ยนฤทธิ์จากด่างเป็นกรด
3.อายุ 12-14 ปี เริ่มมีขนรักแร้
4.อายุประมาณ 12 ปี มีประจาเดือนครั้งแรก

เด็กชาย
1.อายุ 10-12 ปี ขนาดของลูกอัณฑะและถุงอัณฑะ
เพิ่มขึ้น
2.อายุ 11-12 ปี ต่อมลูกหมากเริ่มทางาน
3.อายุ 13-14 ปี นมเริ่มแตกพาน
4.อายุ 14-16 ปี เริ่มมีขนที่หัวหน่าวและรักแร้
เสียงเริ่มห้าว ตัวอสุจิโตเต็มที่
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การประเมินการเจริญเติบโตในเด็กนั้นควรประเมินจากหลายๆวิธีร่วมกัน แต่ละวิธีได้หาค่ามาตรฐานไว้
ซึ่งได้มาจากค่าเฉลี่ยของประชากรเด็กปกติ

ในเด็กปกติบางรายอาจมีการเจริญเติบโตที่ช้ากว่าหรือเร็วกว่า

เกณฑ์ที่กาหนดไว้ซึ่งขึ้นกับหลายปัจจัย หากมีความแตกต่างจากเกณฑ์ปกติมากควรรีบหาสาเหตุความผิดปกติ
และในเด็กบางรายอาจมีการเจริญเติบโตแต่ละส่วนแตกต่างกัน เช่น มีน้าหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์ แต่การ
ขึ้นของฟันอาจจะช้ากว่าอายุ เป็นต้น ดังนั้นในการวางแผนการรักษานั้น นอกจากประเมินเด็กจากอายุตาม
ปฏิทินแล้ว ควรประเมินอายุการเจริญเติบโตในตัวชี้วัดด้วย เพื่อจะได้วางแผนการรักษาได้เหมาะสม
พัฒนาการ
หลักของการพัฒนาการ
มนุษย์ทุกคนมีกระบวนการพัฒนาการที่เกิดขึ้นอย่างเป็นพลวัตร (dynamic) เปลี่ยนแปลงตลอดชีวิต
แม้จะมีความแตกต่างทางพันธุกรรม และสิ่งแวดล้อม แต่ทุกคนมีกระบวนการพัฒนาที่คล้ายคลึงกันดังนี้
1. เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่ต่อเนื่องตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงวุฒิภาวะ และดาเนินไปตลอดชีวิต
2. ลาดับขั้นตอนของพัฒนาการด้านต่างๆของเด็กแต่ละคนมีลักษณะเดียวกัน

แต่อัตรา(ความช้า-เร็ว)

และระยะเวลาในการผ่านขั้นตอนต่างๆอาจต่างกันได้ แต่ละขั้นตอนเป็นพื้นฐานสาคัญสาหรับขั้นตอน
ถัดไป ช่วงที่กาลังปรับจากขั้นเดิมไปสู่ที่ขั้นสูงขึ้น เด็กอาจเกิดความสับสนและแสดงพฤติกรรมถดถอย
ชั่วคราวได้
3. ทิศทางของพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวเริ่มจากศีรษะไปสู่เท้า (cephalo-caudal direction) ทารก

จะชันคอได้ก่อนคว่า นั่ง ยืนและเดิน ส่วนการควบคุมการทางานของแขนขาจะมีทิศทางจากส่วนใกล้
ตัวไปยังส่วนปลายตัว (proximo-distal direction) โดยเด็กจะใช้ทั้งแขนปัดสิ่งของก่อนที่จะควบคุม
ข้อมือ ฝ่ามือ และนิ้วมือได้ตามลาดับ
4. พัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวเริ่มจาก ปฏิกิริยาสะท้อน (reflex) และเปลี่ยนมาเป็นการเคลื่อนไหวที่

ควบคุมได้
5. พัฒนาการทางพฤติกรรมเริ่มจากการแสดงออกแบบรวมๆ และเปลี่ยนไปเป็นพฤติกรรมที่เจาะจง
6. พัฒนาการด้านต่างๆมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันส่งผลกระทบซึ่งกันและกัน

ด้านใดก้าวหน้าอีกด้าน

หนึ่งจะก้าวหน้าตาม ด้านใดผิดปกติจะทาให้ด้านอื่นๆผิดปกติตามด้วย
7. ระดับพัฒนาการของเด็กขึ้นกับระดับวุฒิภาวะของสมองและระบบประสาทโดยตรง

พฤติกรรมของ

ทารกจึงเปลี่ยนไปตามวุฒิภาวะและความสามารถในการทางานของสมองที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นตามลาดับ
ส่วนต่างๆของสมองมีความสามารถในการทาหน้าที่ในช่วงเวลาต่างกัน
8. การปฏิบัติที่เหมาะกับพัฒนาการของเด็กจะทาให้เด็กมีพัฒนาการก้าวหน้าตามลาดับได้ดี
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พัฒนาการสามารถจ้าแนกเป็น 4 ด้านใหญ่ๆ ได้แก่
1. ด้านร่างกาย (physical หรือ psycho-motor development) หมายถึง ความสามารถของ
ร่างกายในการทรงตัวและการเคลื่อนไหวในอิริยาบทต่าง ๆ โดยการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ (gross motor) การใช้
สัมผัสรับรู้และการใช้ตาและมือประสานกันในการทากิจกรรมต่าง ๆ (fine motor-adaptive) (รายละเอียด
แสดงไว้ในหน้า 18-22)
2. ด้านสติปัญญา (cognitive development) หมายถึง ความสามารถในการเรียนรู้ความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งต่างๆ การรู้คิด รู้เหตุผลและสามารถแก้ปัญหา ซึ่งแสดงออกมาในรูปการใช้ภาษาสื่อความหมาย
และพฤติกรรม ดังนั้นพัฒนาการด้านภาษา (language) และสื่อความหมาย (communication) กับการใช้ตา
กับมือ (fine motor) จึงมีความเกี่ยวข้องกับพัฒนาการด้านสติปัญญาอย่างมาก
การพัฒนาการทางสติปัญญานั้นขึ้นกับวุฒิภาวะของสมองและการเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อม Piaget ได้
แบ่งระยะของการพัฒนาทางสติปัญญาออกเป็น 4 ระยะดังนี้
ระยะที่ 1 Sensorimotor period (0-2 ขวบ) ขั้นใช้ประสาทสัมผัสและกล้ามเนื้อ แรกเกิดทารกยังไม่
สามารถแยกแยะตนเองจากสิ่งแวดล้อม การกระทาต่างๆหรือการทาให้มีชีวิตอยู่รอดต้องใช้ reflex เช่น ดูดนม
มารดาได้เองโดยไม่ต้องสอน เมื่ออวัยวะรับความรู้สึกการรับรู้มีการพัฒนาและมีประสบการณ์การเรียนรู้มาก
ขึ้นทั้งจากการกระทาซ้าที่เกิดขึ้นจาก reflex และจากการได้ทดลองกระทาสิ่งต่างๆแล้วเกิดการเรียนรู้จดจา
ในช่วงอายุ 18 เดือนเด็กจะเริ่มรู้จักใช้ความคิดและจินตนาการแก้ปัญหาต่างๆ และเริ่มมีความสามารถที่จะ
ประเมินผลการกระทาได้
ระยะที่ 2 Preoperation stage (2-7 ขวบ) ขั้นเริ่มคิดเริ่มเข้าใจ ช่วงนี้แบ่งการพัฒนาทางสติปัญญา
ออกเป็น 2 ระยะคือ
 Preconceptual though (2-4 ขวบ) ขัน้ เริ่มคิดเบื้องต้น ในระยะนี้เด็กจะถือตนเองเป็น ศูนย์กลาง
(Self Center หรือ Ego Centric) ไม่รับรู้ หรือสนใจความคิดของคนอื่น คิดว่าทุกคนคิดเหมือนตนเอง ไม่
สามารถแยกแยะระหว่างความจริงและจินตนาการได้

มักสร้างคาพูดคาศัพท์แปลก ๆ ที่ตนรู้เองคนเดียว

ผู้ใหญ่ ไม่สามารถรู้ได้หรือแปล ความหมายผิดกัน ระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ เด็กวัยนี้มีพัฒนาการทางภาษาอย่าง
รวดเร็ว รู้จักเลียนแบบผู้อื่น มีการเล่นสมมติ มีการนาวัตถุสิ่งของมาเป็นสัญญลักษณ์ในการเล่น เด็กวัยนี้จะเห็น
ความเหมือนแต่ไม่เห็นความแตกต่าง ฉะนั้นถ้าวัตถุ 2 อย่างมีความคล้ายกันในบางลักษณะ วัตถุทั้ง 2 อย่าง
ย่อมเหมือนกันในลักษณะอื่น ๆ ทั้งหมด
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 Intuitive though (4-7 ขวบ) ขัน้ คิดได้เองโดยไม่ต้องใช่เหตุผล เด็กวัยนี้เริ่มมีเหตุผลได้บ้างแต่เป็น
ลักษณะเข้าข้างตนเอง ยังไม่สามารถคิดตามความคิดของผู้อื่นได้ สามารถจัดกลุ่มวัตถุเข้าเป็นหมวดหมู่ เรียนรู้
เรื่องจานวนและ ตัวเลข - รู้จักแยกประเภท อย่างไรก็ตามเด็กยังไม่เข้าใจ law of conservation วัตถุยังคงอยู่
แม้มีการเปลี่ยนรูปร่างไป เข้าใจแต่ขั้นเริ่มต้นและขั้นสุดท้ายเท่านั้น เช่น ให้เด็กสังเกตน้าในแก้ว แล้วเทน้าจาก
แก้วหนึ่งไปยังแก้วที่ผอมกว่า แต่เด็กจะเข้าใจว่าปริมาณน้าไม่เท่ากันโดยแก้วที่มีน้าสูงกว่ามีน้าปริมาณมากกว่า
 ระยะที่ 3 Concrete operation (7-11 ขวบ) ขัน้ ใช้ความคิดเชิงนามธรรม ระยะนี้เด็กจะสามารถ
คิด เข้าใจในสิ่งที่สามารถเห็นและสัมผัสได้ที่เรียกว่ารูปธรรม (concrete) เด็กเริ่มเข้าใจการจัดหมวดหมู่ เข้าใจ
ความหมายและเหตุผลตามสังคมมากขึ้น มี law of conservation คือเข้าใจว่าวัตถุยังคงอยู่แม้มีการเปลี่ยน
รูปร่างไป เช่น ให้เด็กสังเกตน้าในแก้ว แล้วเทน้าจากแก้วหนึ่งไปยังแก้วที่ผอมกว่า เด็กจะสามารถเข้าใจได้ว่า
ปริมาณน้ายังคงเท่าเดิม เริ่มมีการจัดระเบียบความคิด เชื่อมโยงเหตุการณ์ความสัมพันธ์ต่างๆได้ มีการสังเกต
ทดลอง เรียนรู้ สามารถอธิบายเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้
ระยะที่ 4 Formal operation (12 ขวบขึ้นไป) ขัน้ ใช้ความคิดเชิงรูปธรรม ระยะการคิดอย่างใช้เหตุผล
ที่มีแบบแผนเชิงนามธรรม เป็นพัฒนาทางสติปัญญาขั้นสูงสุด เด็กมีความเข้าใจนามธรรม เข้าใจความเป็นจริง
มากขึ้น สามารถคิดในเชิงทฤษฏีเป็นเหตุเป็นผล สามารถตั้งสมมติฐานและคิดพิสูจน์สมมติฐานได้

เข้าใจ

ปรัชญา วิทยาศาสตร์ ศาสนา และคุณธรรมมากขึ้น
3. ด้านจิตใจ-อารมณ์ (emotional development) หมายถึง ความสามารถในการแสดง
ความรู้สึก เช่น พอใจ ไม่พอใจ รัก ชอบ โกรธ เกลียด กลัว และเป็นสุข ความสามารถในการแยกแยะ ความ
ลึกซึ้งและควบคุมการแสดงออกของอารมณ์อย่างเหมาะสมเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ ตลอดจนการสร้าง
ความรู้สึกที่ดีและนับถือต่อตนเอง (self-esteem) หรืออัตมโนทัศน์ซึ่งเกี่ยวข้องกับพัฒนาการด้านสังคมด้วย
4. ด้านสังคม (social development) หมายถึง ความสามารถในการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น มี
ทักษะการปรับตัวในสังคม สามารถทาหน้าที่ตามบทบาทของตนร่วมมือกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบ และมีความ
เป็นตัวของตัวเอง สาหรับเด็กหมายความรวมถึงความสามารถในการช่วยตัวเองในชีวิตประจาวัน พัฒนาการ
ด้านนี้ยังครอบคลุมถึงพัฒนาการด้านจิตวิญญาณ (spiritual development) ซึ่งหมายถึงการรู้คุณค่าของชีวิต
สิ่งแวดล้อม คุณธรรม ความรู้ผิดชอบชั่วดี และความสามารถในการเลือกดารงชีวิตในทางสร้างสรรค์เป็น
ประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมอีกด้วย (รายละเอียดแสดงไว้ในหน้า 19-23)
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******************************** อ่านเพิ่มเติม*************************************
ทฤษฎีพัฒนาการของพฤติกรรมมนุษย์
แพทย์ นักจิตวิทยา นักวิทยาศาสตร์ นักพฤติกรรมศาสตร์ และนักปรัชญาได้พยายามคิดค้นคว้าทดลอง
และนาเสนอทฤษฎีต่างๆออกมามากมายเพื่ออธิบายพฤติกรรมมนุษย์ในด้านต่างๆ ทฤษฎีที่เป็นที่นิยมและมีการ
กล่าวถึงมากที่สุด ได้แก่
 Psychosexual theory ของ Sigmund Freud
 Psychosocial theory ของ E. Erikson
Psychosexual theory ของ Sigmund Freud
Sigmund Freud เป็นนักทฤษฎีคนแรกที่อธิบายการพัฒนาบุคลิกภาพของมนุษย์ หรือลักษณะ
พฤติกรรมที่มนุษย์แสดงออก โดยมีความเชื่อว่าพัฒนาการและประสบการณ์ในช่วง 5 ขวบปีแรกเป็นรากฐาน
ของบุคลิกภาพที่แสดงออกในผู้ใหญ่ และเชื่อว่าความต้องการทางร่างกายเป็นความต้องการตามธรรมชาติของ
มนุษย์ที่มนุษย์ต้องแสวงหาให้เกิดความพึงพอใจ จึงจะสามารถพัฒนาเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดีได้ หากไม่ได้รับ
ความพึงพอใจจะเกิดสภาพติดข้อง(fixation)

มีผลต่อพัฒนาการด้านบุคลิกภาพในแง่ลบแต่สามารถ

เปลี่ยนแปลงได้หากเกิดการปรับตัว Freud ได้แบ่งการพัฒนาการออกเป็น 5 ขั้นตอนดังนี้
1. ขั้นแสวงหาความสุขจากอวัยวะปาก (Oral Stage) เริ่มจากแรกเกิดจนถึง 18 เดือน ความสุขของ
ทารกเกิดจากการทากิจกรรมต่างๆด้วยปาก เช่น ดูดนมมารดา การเคี้ยว การกัด หากได้รับการตอบสนองมาก
หรือน้อยเกินไปจะทาให้เกิดการติดข้องของพฤติกรรม (Fixation) เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ยังคงชอบแสวงหาความสุข
ด้วยปากอีก เช่น ดูดนิ้ว ดูดปากกา ดินสอ กัดเล็บ พูดมาก ปากจัด สูบบุหรี่ เป็นต้น และมีบุคลิกภาพยอม
ตามบุคคลอื่น ไม่มีความเป็นตัวของตัวเอง ขาดความมั่นใจ อาจมองโลกในแง่ดีหรือร้ายจนเกินไป
2. ขั้นแสวงหาความสุขจากอวัยวะทวารหนัก (Anal Stage) อยู่ในช่วง 18 เดือน - 3 ขวบ ความสุข
ที่ได้รับทางปากจะเปลี่ยนมาเป็นอวัยวะขับถ่าย

กล้ามเนื้อขับถ่ายของเด็กแข็งแรงขึ้น เด็กจะเริ่มสามารถ

ควบคุมการขับถ่ายได้และผู้ปกครองควรสนับสนุนให้เด็กทากิจกรรมนี้ให้สาเร็จ เด็กจะมีความสุขเมื่อทาได้ แต่
การฝึกเด็กควรมีการผ่อนปรนบ้าง ไม่เข้มงวดมากหรือน้อยเกินไปเพราะอาจเกิดบุคลิกภาพเจ้าระเบียบ เผด็จ
การ ดื้อดึง จู้จี้ รักความสะอาดอย่างมาก
3. ขั้นแสวงหาความสุขจากอวัยวะเพศขั้นปฐมภูมิ (Phallic Stage) อยู่ในช่วง 3-6 ขวบ เด็กจะพึง
พอใจต่อการทากิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับอวัยวะเพศ เริ่มสนใจอวัยวะเพศของตัวเองมีความอยากรู้อยากเห็นเรื่อง
ความแตกต่างทางเพศด้านกายวิภาค ชอบเล่นและโชว์อวัยวะเพศ

พ่อแม่ควรเข้าใจว่าเป็นขั้นตอนหนึ่งของ

พัฒนาการและพฤติกรรมนี้จะหายไปเมื่อผ่านช่วงนี้ไป นอกจากนี้เด็กยังมีพฤติกรรมเลียนแบบบทบาททางเพศ
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โดยจะเลียนแบบผู้ใหญ่ในเพศเดียวกันและจะสนิทสนมกับผู้ใหญ่ในเพศตรงข้าม

เช่น ในเด็กชายจะหวงแม่

และจะเลียนแบบพ่อ เพราะเขาเห็นแม่ปฏิบัติต่อพ่อด้วยความรักและอยากให้แม่ปฏิบัติต่อเขาเช่นนั้นบ้าง จึง
ทาตัวเลียนแบบพ่อและหวงแหนแม่ หากพ่อแม่ทาตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีพฤติกรรมอย่างเหมาะสม ให้ความ
เอาใจใส่ใกล้ชิด ไม่เกรี้ยวกราด มีเหตุผล จะส่งเสริมให้เด็กผ่านขั้นนี้ไปด้วยดี
4. ขั้นแสวงหาความสุขจากสิ่งแวดล้อมรอบตัว (Latency Stage) อยู่ในช่วง 6-12 ขวบ เป็นระยะที่
พัฒนาการของส่วนต่างๆของร่างกายเป็นไปอย่างเชื่องช้า เด็กไปโรงเรียนมีสังคมนอกครอบครัว การแสวงหา
ความพอใจมักเกิดจากติดต่อผู้คนรอบตัวและเพื่อนร่วมวัย เพื่อนสนิทมักเป็นเพศเดียวกัน
5. ขั้นแสวงหาความสุขจากแรงกระตุ้นของทุติยภูมิทางเพศ (Genital Stage) อยู่ในช่วง 12-20 ขวบ
เป็นระยะวัยรุ่นและผู้ใหญ่ เริ่มมีความสนใจในเพศตรงกันข้าม ถ้าเด็กชายผ่านขั้นที่ 3 ได้โดยไม่มีปัญหา เขาก็
จะเลียนแบบเพศชายที่เขาสนใจ

แต่ถ้าเกิดการติดข้องในพัฒนาการขั้นที่ 3 จะมีพฤติกรรมที่แสดงออกใน

ลักษณะปรับตัวเหมือนคนที่เขารัก โดยแทนที่จะเลียนแบบพ่อก็หันมาเลียนแบบแม่ สาหรับเด็กหญิงก็เป็นไป
ในทานองเดียวกัน
บุคคลที่ผ่านพัฒนาการทั้ง 5 ขั้นมาด้วยดีจะมีลักษณะที่สาคัญ 2 ประการ คือ
1. สามารถรักได้อย่างแท้จริง มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ใกล้ชิดสนิทสนม เชื่อถือไว้วางใจ พึงพอใจใน
ความสุขกับบุคคลที่ตนรัก
2. สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เต็มความสามารถและศักยภาพของตน ทาให้ชีวิตมีคุณค่า
มีความหมาย และมีความหวัง
Psychosocial theory ของ E. Erikson
Erikson เชื่อว่าการที่มนุ ษย์ ติดต่อสั มพันธ์กับสั งคมหรือบุคคลต่างๆตั้งแต่เกิดจนสูงอายุจะเป็น จุด
กระตุ้นให้มีพฤติกรรมและมีบุคลิกภาพออกมาในรูปแบบต่างๆ ซึ่งแตกต่างจาก Freud ที่เชื่อว่าการแสวงหา
ความสุขจากส่วนต่างๆของร่างกายตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยรุ่นเป็นจุดกระตุ้นให้มีพฤติกรรมหรือบุคลิ กภาพ
ออกมาในรูปแบบต่างๆ Erikson ได้แบ่งขั้นพัฒนาการออกเป็น 8 ขั้น ในแต่ละขั้นมีโอกาสที่จะพัฒนาไปได้ทั้ง
ทางบวกและลบ ขึ้นกับการได้รับการตอบสนองจากครอบครัว สังคม เป็นไปอย่างเหมาะสมหรือไม่ และแต่ละ
ขั้นจะได้รับอิทธิพลจากขั้นที่มาก่อน หากได้รับการตอบสนองและส่งเสริมอย่างเหมาะสมจะพัฒนาเป็นผู้ที่มี
สุขภาพจิตดี มีความสุข หากได้รับการตอบสนองไม่เหมาะสมจะเป็นผู้ที่มีปัญหาทางการปรับตัว มีปัญหาทาง
อารมณ์ ขั้นพัฒนาการมีดังนี้
1. ความรู้สึกไว้วางใจกับความรู้สึกไม่ไว้วางใจ (Trust versus Mistrust) แรกเกิด -1 ขวบ
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เป็นขั้นที่เด็กพัฒนาความไว้วางใจทั้งต่อตนเองและผู้อื่น เด็กวัยนี้ต้องการการตอบสนองความ
ต้องการขั้นพื้นฐานอย่างเสมอต้นเสมอปลาย พร้อมทั้งได้รับความรักความอบอุ่ นจากพ่อแม่ เด็กที่ได้รับการ
สนองตอบอย่างเหมาะสม จะมองเห็นว่าโลกนี้ปลอดภัยสามารถที่จะวางใจได้ และมีความหวังกับการอยู่ใน
โลกใบนี้ ในทางตรงข้ามถ้าได้รั บการเลี้ย งดูอย่างไม่เหมาะสม เด็กจะเกิดความไม่ไว้วางใจและมีแต่ความ
หวาดระแวง เด็กที่ได้รับการสนองตอบอย่างล้นเหลือ สุขสบายตลอด จะกลายเป็นเด็กที่ไว้วางใจคนง่ายเกินไป
2. ความเป็นตัวของตัวเองกับความไม่มั่นใจในตัวเอง (Autonomy versus Doubt) 1-3 ขวบ
เป็นวัยที่เด็กมีกล้ามเนื้อพัฒนามากขึ้น เริ่มอยากทาสิ่งต่างๆ ด้วยตนเองแต่ยังมีความสามารถ
ความเข้าใจและการสื่อสารที่จากัด จึงทาให้เด็กเกิดอารมณ์หงุดหงิดได้ เด็กในวัยนี้ควรได้รับการกระตุ้นหรือ
ได้รั บ กาลั ง ใจให้ ท าสิ่ ง ต่า งๆที่ เหมาะกับ วั ย ของเด็ ก และควรปล่ อ ยให้ เด็ ก ได้ล องทาในสิ่ ง ที่ เ ขาท าได้ ต าม
ความสามารถและวิธีการของเด็กแต่ละคนแล้ว ซึ่งจะเกิดการพัฒนาความเป็นตัวของตัวเอง แต่ถ้าพ่อแม่ไ ม่มี
ความอดทน ไม่ให้โอกาสแก่เด็กหรือทาทุกอย่างแทนเด็ก เด็กจะเกิดความเคลือบแคลงสงสัยในความสามารถ
ของตนในการที่จะทาสิ่งต่างๆ พัฒนาเป็นผู้ใหญ่ที่ชอบทาอะไรลับๆล่อๆ พูดปด แต่ถ้ามีความเป็นตัวของตัวเอง
มากไป จะเกิดนิสัยเข้ากับคนยาก ไม่เคารพกฏระเบียบสังคม
3. ความคิดริเริ่มกับความรู้สึกผิด (Initiative versus Guilt) 3-5 ขวบ
เด็กในวัยนี้จะช่วยตัวเองได้มาก กล้ามเนื้อมีการพัฒนามากขึ้น มีความสามารถในการสื่อสาร เป็น
วัยที่อยากรู้อยากเห็น ช่างซักถามและมีจินตนาการมีความคิดสร้างสรรค์ ผู้ใหญ่ควรให้ความสาคัญในการตอบ
คาถาม

ส่งเสริมให้เด็กมีอิสระในการคิดและทากิจกรรมต่างๆ

เพื่อเด็กจะได้พัฒนาเป็นบุคคลที่มีความคิด

สร้างสรรค์ รู้จักคิด ค้นคว้า แก้ไขปัญหาต่างๆ มีจุดมุ่งหมายในชีวิต ถ้าผู้ใหญ่ไม่เข้าใจ ไม่ตอบคาถาม ไม่เปิด
โอกาสให้ซักถาม รู้สึกว่าการกระทาของเด็กเป็นสิ่งที่ก่อกวน น่าราคาญใจ ไร้สาระ เด็กจะขาดความเชื่อมั่น
เกิดความรู้สึกผิด กลัวการลงโทษ และไม่กล้าที่จะพูดหรือซักถามต่อไป เป็นคนที่หลีกหนีความจริงอยู่กับความ
ฝัน หรืออาจมีพฤติกรรมก้าวร้าวอวดดีเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ
4. ความขยันหมั่นเพียรกับความรู้สึกต่าต้อย (Industry versus Inferiority) 6-12 ปี
เป็นช่วงวัยที่เด็กเข้าโรงเรียนและเริ่มการเรียนรู้อย่างจริงจัง เล่นกับจินตนาการน้อยลง เป็นวัยที่
พร้อมทากิจกรรมประเภททักษะต่างๆ สิ่งที่ต้องระวังในวัยนี้ คือ ความรู้สึกมีปมด้อย ต่าต้อย ทากิจกรรมไม่
สาเร็จ เรียนด้อยกว่าเพื่อน พ่อแม่ควรให้กาลังใจ คาชมเชย กระตุ้นให้เด็กเกิดความพยายามและขยันหมั่นเพียร
5. ความเป็นเอกลักษณ์กับความสับสนในบทบาท (Identity versus Confusion) 13-19 ปี
ช่วงวัยรุ่นเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างความเป็นเด็กและผู้ใหญ่ เป็นช่วงของการหาความเป็น
เอกลักษณ์ของตนเอง เด็กที่ได้รับความรักความอบอุ่นและความไว้วางใจจะเข้าใจความขัดแย้งต่าง ๆ ที่ตนมีอยู่
ได้อย่ างถูกต้อง พ่อแม่ควรสร้ างความรู้ สึ กว่าเขาเป็นคนมีคุณค่า มีความคิดเห็ นที่มีประโยชน์ รับผิ ดชอบ
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บางอย่างในครอบครัวได้ เขาก็จะไม่สับสนในบทบาทและพัฒนาความรู้สึกที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาได้ เข้าใจ
ถึงปัญหาต่างๆและความต้องการในชีวิตและทาใจยอมรับตนอย่างที่เป็น เด็กที่มีความสับสนมักเป็นเด็กที่ว้าเหว่
ไม่เป็นตัวของตนเอง หลงเชื่อผู้อื่นได้ง่าย พึ่งพายาเสพติดและเป็นอันธพาลได้
6. ความรู้สึกผูกพันเป็นมิตรกับความรู้สึกโดดเดี่ยว (Intimacy versus Isolation) 20-24 ปี
วัยผู้ใหญ่ หลังจากที่ผ่านขั้นที่ 5 มาแล้ววัยนี้สามารถรับรู้ได้ว่าเอกลักษณ์ของเขาคืออะไร ตนเอง
ต้องการอะไร จุดมุ่งหมายในชีวิตคืออะไร ทาให้เกิดความรู้สึกต้องการมีเพื่อนที่จะรับรู้ แลกเปลี่ยนในสิ่งต่าง
ๆ ความรู้สึกผูกพันจึงพัฒนาขึ้นทาให้เกิดความรัก แต่ถ้าบุคคลไม่สามารถสร้างความรู้สึกผูกพันและมีแต่ความ
ต้องการที่จะชิงดีชิงเด่นก็จะทาให้เขารู้สึกโดดเดี่ยว อ้างว้าง ไม่มีเพื่อน หรือบุคคลที่ผูกพันได้เลย
7. การทาประโยชน์ให้สังคมกับคิดถึงแต่ตนเอง (Generativity vesus Self Absorption) 25-60 ปี
วัยกลางคนเป็นวัยที่สร้างประโยชน์ให้กับสังคม เมื่อบุคคลพัฒนาถึงขั้นนี้แล้วเอกลักษณ์ของตน
จะเป็นที่ประจักษ์ในสังคม มีการสั่งสอนอบรมลูกหลานให้เป็นคนดีต่อไป แต่ถ้าบุคคลผ่านขั้นตอนพัฒนาการ
มาอย่างไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถผ่านอุปสรรคต่าง ๆ จะเกิดความรู้สึกท้อถอย เบื่อหน่ายในชีวิต คิดถึงแต่ตนเอง
ตลอดเวลาเพราะไม่มีความมั่นใจในความสามารถของตนเอง
8. ความรู้สึกมั่นคงสมบูรณ์กับความรู้สึกสิ้นหวัง (Integrity versus Despair) 60 ปีขึ้นไป
วัยชราเป็นพัฒนาการขั้นสุดท้ายของชีวิต ถ้าบุคคลสามารถผ่านขั้นตอนของพัฒนาการมาด้วยดี
จะมีความพึงพอใจกับการมีชีวิตในวัยชรา รู้จักหาความสุขความสงบ ยอมรับสภาพความเป็นอยู่ตามสภาพ
ความเป็นจริง มีความมั่นคงในจิตใจ แต่ถ้าพัฒนาตอนต้นไม่เหมาะสมเมื่อมาถึงขั้นนี้จะรู้สึกผิดหวัง รู้สึก
เสียดายเวลาที่ผ่านมา ไม่ยอมรับสภาพความเป็นอยู่และหาความสุขสงบให้กับตนเองไม่ได้เลย
ทฤษฎีต่างๆเหล่านี้ทาให้เราเข้าใจพัฒนาการและพฤติกรรมที่แสดงออกมาของเด็กแต่ละคนมากขึ้น
ทาให้สามารถเลือกวิธีที่เหมาะสมในการทาให้เด็กยอมรับการรักษาทางทันตกรรม
เอกสารอ้างอิง
1. จันท์ฑิตา พฤกษานนท์. Growth monitoring. ใน จันท์ฑิตา พฤกษานนท์และ ประสบศรี อึ้งถาวร
บรรณาธิการ. การดูแลสุขภาพเด็ก พิมพ์ครั้งที่ 1 กรุงเทพมหานคร: สหมิตรเมดิเพรส, 2526: 71-81.
2. นิตยา คชภักดี. งานพัฒนาการเด็กในกุมารเวชปฏิบัติ. ใน จันท์ฑิตา พฤกษานนท์และ ประสบศรี อึ้ง
ถาวร บรรณาธิการ. การดูแลสุขภาพเด็ก พิมพ์ครั้งที่ 1 กรุงเทพมหานคร: สหมิตรเมดิเพรส, 2526: 1742.
3. มาลี อรุณากูร และ ผาณิต บัณฑิตสิงห์. การเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก. ใน มาลี อรุณากูร
บรรณาธิการ.
การจัดการพฤติกรรมของเด็กเพื่อการรักษาทางทันตกรรม
พิมพ์ครั้งที่1
กรุงเทพมหานคร: พี เอ ลีฟวิ่ง จากัด, 2543: 1-30.
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4. วันเพ็ญ บุญประกอบ. พัฒนาการบุคลิกภาพของเด็กและวัยรุ่น. ใน วินัดดา ปิยะศิลป์ และ พนม เกตุ
มาน บรรณาธิการ. ตาราจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น พิมพ์ครั้งที่ 1 กรุงเทพมหานคร: บียอนด์ เอ็นเทอร์
ไพรช์ จากัด, 2545: 1-30.
5. ลักขรา สริวัฒน์. บทที่ 7 บุคลิกภาพ. ใน ลักขณา สริวัฒน์ บรรณาธิการ. จิตวิทยาในชีวิตประจาวัน
พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์, 2549: 137-145.
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