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บทที่ 1 
พัฒนาการผิดปกติ 

Abnormal development 
 

 

 

 

 

 

 

 

พัฒนาการ ( Development ) 
หมายถึง การเปลี่ยนแปลงด้านการ 

ท า ห น้ า ที่  (function) แ ล ะ วุ ฒิ ภ า ว ะ 
(maturation)  ของอวัยวะต่างๆ รวมทั้ง 
ตัวบุคคล ท าให้สามารถท าหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ท าสิ่งที่ยากสลับซับซ้อนมากขึ้น 
ตลอดจน การ เพิ่ ม ทั กษ ะ ใหม่ ๆ  รวมทั้ ง
ความสามารถในการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อม
ใหม่ ๆ ได้ 1 
 
หลักการของพัฒนาการของมนุษย์ 

1. เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

2.  ล าดับขั้นตอนของพัฒนาการของ
แต่ละคนจะมีลักษณะเดียวกันแต่ระยะเวลา
ในการผ่านแต่ละขั้นตอนอาจแตกต่างกันได้ 

3.  พัฒนาการทางร่างกายมีความ 
สัมพันธ์กับพัฒนาการด้านสติปัญญา 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 4. ปัจจัยทางด้านพันธุกรรม และ
สิ่งแวดล้อม มีผลต่อพัฒนาการด้านต่างๆ 
 5. ระดับพัฒนาการของเด็กขึ้นกับ
ระดับวุฒิภาวะของสมอง และระบบประสาท 
 6.  ทิศทางของพัฒนาการเริ่มจาก
ศีรษะไปเท้า (cephalo-caudal direction) 
และจากใกล้ตัวไปไกลตัว (proximo-distal 
direction) 
 7.  พัฒนาการทางการเคลื่อนไหว 
เปลี่ยนจาก reflex เป็น voluntary move-
ment 
 8.  พัฒนาการทางพฤติกรรมเริ่มจาก
การแสด งออกแบ บ รวมๆ  จากนั้ น เป็ น
พฤติกรรมที่เจาะจงมากขึ้น 

พัฒนาการของมนุษย์จ าแนกเป็น  
4 ด้าน ได้แก่ 

1. ด้ า น ร่ า งก า ย  (physical ห รื อ 
psycho-motor development) ห ม าย ถึ ง 
ความสามารถของร่างกายในการทรงตัวใน 
 
 
 

พัฒนาการผิดปกติ
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อิริยาบถต่างๆ และการเคลื่อนไหว โดยการใช้
กล้ าม เนื้ อมั ด ใหญ่  (gross motor) การใช้
สัมผัสรับรู้และการใช้ตาและมือประสานกัน 
ในการท ากิจกรรมต่างๆ (fine motor adaptive) 

2. ด้านสติปัญญา    (cognit ive 
development) หมายถึง ความสามารถใน
การเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆ กับ
ตนเอง การรู้คิด รู้เหตุผล และความสามารถ
ในการแก้ไขปัญหา ซึ่งแสดงออกด้วยการใช้
ภาษาสื่อความหมายและการกระท า ดังนั้น
พัฒนาการด้านภาษา (language) และการสื่อ
ความหมาย (communication) กับการใช้ตา
กับมือ (fine motor) จึงมีความเกี่ยวข้องกับ
พัฒนาการด้านสติปัญญา 

3. ด้านจิตใจ-อารมณ์ (emotional 
development) หมายถึง   ความสามารถใน
ด้านการแสดงความรู้สึก เช่น พอใจ ไม่พอใจ 
รัก ชอบ โกรธ เกลียด กลัว และเป็นสุข 
ความสามารถในการแยกแยะ ความลึกซึ้งและ
ควบคุมการแสดงออกของอารมณ์ อย่าง
เหมาะสม เมื่อเผชิญกับสถานการณ์ต่าง ๆ 
ตลอดจนการสร้างความรู้สึกท่ีดี และนับถือต่อ
ตนเอง (self-esteem)  

4. ด้านสังคม (social development) 
ห ม าย ถ ึง  ค ว า ม ส าม า ร ถ ใน ก า ร ส ร ้า ง
สัมพันธภาพกับผู้อื่น มีทักษะการปรับตัวใน
ส ังคมม ีความสามารถในการช่วย เหล ือ
ตัวเองในชีวิตประจ าวัน 

 
 
 

เพื่อให้ง่ายต่อการประเมินพัฒนาการ 
ของเด็ก อาจแบ่งพัฒนาการเป็น 4 ด้าน คือ 

1. กล้ามเนื้อมัดใหญ่ (gross motor)  
การทรงตัวและการเคลื่อนไหว 

2.  กล้ามเนื้อมัดเล็ก (fine motor)  
การใช้ตา และมือ 

3.  ภ า ษ า  (language) ก า ร สื่ อ
ความหมาย และภาษา 

4.  สั ง ค ม  (social) ร ว ม ถึ ง ก า ร
ช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจ าวัน 

พัฒ นาการผิ ดปกติ โดยทั่ ว ไปมั ก 
หมายถึง พัฒนาการช้า คือ การที่ เด็กไม่
สามารถมีพัฒนาการตามวัยที่ควรจะท าได้ 
ตามอายุ  อาจมีปัญ หาช้าเฉพาะด้ าน ใด 
ด้านหนึ่ง (ซึ่งจากการส ารวจในประเทศไทย
ของกรมอนามัยปี 2550 พบว่า เด็กไทยมี
ปัญหาพัฒนาการด้านภาษาช้ามากที่ สุด 
รองลงมาคือด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก)  หรืออาจมี
พัฒนาการช้าทุกด้านที่เรียกว่า global delay 
development2,3 

ส าหรับเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการด้าน
ภาษาล่าช้าเพียงอย่างเดียว โดยที่ด้านอื่นปกติ
จะเรียกว่า specific language impairment  
ซึ่งพบในเด็กชายมากกว่าเด็กหญิง มีการศึกษา
พบว่าเกี่ยวข้องกับระดับยีนบนโครโมโซม 
คู่ที่  7 และปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม 4 เด็กที่มี 
ปัญหาพัฒนาการด้านภาษาล่าช้าเพียงด้าน
เดียว จะมีอาการดีขึ้นในช่วงวัยอนุบาล5 
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