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บทคัดยอ

การส ง เสริ ม พั ฒ นาการเด็ ก ในปฐมวั ย อย า งเต็ ม ศั ก ยภาพ จะทํ า ให เ ด็ ก เติ บ โตเป น ผู  ใ หญ ที่ มี คุ ณ ภาพ
ถึงแมวาครอบครัวจะมีบทบาทหลักในการดูแลและสงเสริมพัฒนาการเด็ก แตตองไดรับความรวมมือ
จากชุมชน รวมกับการสนับสนุนจากภาครัฐดวยเชนกัน ทั้งหนวยงานดานสาธารณสุข ดานการศึกษา
และดานเศรษฐกิจและสังคม ที่ตองทํางานอยางเปนรูปธรรม สอดคลองและเกื้อหนุนกัน ในปจจุบัน
สถานการณการดําเนินงานดังกลาวมีความชัดเจนมากกวาในอดีต แตภาวะสุขภาพ และพัฒนาการของ
เด็กปฐมวัยยังเปนประเด็นที่ตองพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่อง บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทบทวน
สถานการณและนําเสนอแนวทางการสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่มุงเนนผลลัพธ โดยเนนคุณภาพ
การจัดบริการสําหรับครอบครัว และไดนําเสนอแบบบันทึกขอมูลพัฒนาการประจําตัวของเด็กเฉพาะราย
ที่ทุกฝายที่เกี่ยวของบันทึกขอมูลรวมกัน เพื่อใชเปนหลักฐานที่แสดงประสิทธิภาพและผลสําเร็จของ
การสงเสริมพัฒนาการ เพื่อใหบรรลุเปาหมายสําคัญ คือ เด็กไทยทุกคนมีพัฒนาการสมวัย เติบโตเปน
ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของประเทศชาติ
คําสําคัญ: แนวทางที่เนนผลลัพธ, พัฒนาการเด็ก, เด็กปฐมวัย
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Abstract

Promoting development of the full potential of children in their early childhood will help them become
better quality adults. Although the family plays the primary roles in nurturing and promoting the
development of their children, cooperation with their communities and support from the state are also valuable.
Many government sectors, such as agencies related to public health, education, and socio-economics,
are involved in, and play a principal role, child development. All parties involved have to integrate their
work accordingly to enable it to be provided in a supportive, concrete way. Currently, the operations
among them are clearer than it has been in the past, but the health conditions and development of Thai
children still needs to be continuously improved. This article aims to review the current situation and
propose outcome-based guidelines for promoting early childhood development. The guidelines are
focused on the quality of services for families and providing all agencies involved with an individualized
child developmental portfolio, which will be shared among them. The portfolio will be used as evidence
of the efﬁcacy and success of development promotion programs for each individual child to help achieve
the ultimate goal of all Thai children having proper developmental support to achieve the best outcome
possible and become a quality human resource for the nation.
Keyword: outcome-based recommendation, child development, early childhood
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บทนํา

ชวงปฐมวัยมีความสําคัญของชีวิตมนุษย เพราะการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่เกิดขึ้นในชวงนี้
เปนพื้นฐานสําคัญทีม่ ผี ลตอการเรียนรูพ ฤติกรรมและภาวะสุขภาพในวัยผูใ หญ โดยเฉพาะการเจริญเติบโต
และพัฒนาของสมอง ซึ่งเปนรากฐานสําหรับการพัฒนาโครงสรางและการทํางานของสมองตลอดชีวิต
พัฒนาการเด็กปฐมวัยนี้เปนการเปลี่ยนแปลงอยางมีลําดับขั้นตอนตอเนื่อง ตั้งแตปฏิสนธิ จนถึงอายุ
6 ป โดยจะเกิดขึ้นควบคูกันไปตามเกณฑอายุและวัยของเด็ก และตองอาศัยปจจัยดานสภาพแวดลอม
และการเรียนรู การอบรมสั่งสอน การเลี้ยงดู จนสงผลใหเด็กมีความสามารถและพฤติกรรมที่แตกตางกัน
และเปนไปตามศักยภาพของตน (ฐิตมิ า ชูใหม, 2559) หากการเลีย้ งดูและตอบสนองทัง้ ดานรางกาย อารมณ
สังคม และสติปญญาที่ไมเหมาะสม จะทําใหเด็กมีพัฒนาการที่ไมสมวัย ขาดทักษะในการเรียนรูและการ
ปรับตัวในสังคม การสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยจึงเปนประเด็นสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
เพื่อใหเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติใหเจริญกาวหนาและมั่นคง (ฐิติมา ชูใหม, 2559)
การสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในปจจุบันยังไมไดผลเทาที่ควร จากรายงานขององคการ
อนามัยโลกพบวาเด็กทัว่ โลกมีพฒ
ั นาการผิดปกติประมาณรอยละ 15-20 สําหรับประเทศไทย ในป พ.ศ. 2557
พบเด็กปฐมวัยมีพฒ
ั นาการไมสมวัย และมีแนวโนมไมคงที่ มากถึงรอยละ 27.70 (World Health Organization
[WHO], 2017) และจากการสํารวจสถานการณพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ป พ.ศ. 2561 พบวา เด็กไทยที่
พัฒนาการสมวัยทุกดานมีเพียงรอยละ 67.50 นอกจากนีย้ งั พบวา พัฒนาการของเด็กปฐมวัยของไทยเปลีย่ น
แปลงเล็กนอยโดยมีแนวโนมลดลง และมีอตั ราตํา่ กวาสถิตขิ อง WHO ทีส่ าํ รวจเด็กปฐมวัยทัว่ โลกแลวพบวา
เด็กมีพัฒนาการสมวัยรอยละ 80-85 (จินตนา พัฒนพงศธร และวันนิสาห แกวแข็งขัน, 2561) การสงเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัยจึงเปนประเด็นสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ตามยุทธศาสตรการพัฒนา
ประเทศ ดานการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพของมนุษย โดยการสงเสริมเด็กปฐมวัยไดพัฒนาทักษะ
ทางสมองและสังคมอยางเหมาะสม (สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2562)
การสงเสริมพัฒนาการในชวงปฐมวัยจะเปนพื้นฐานที่ดีสําหรับพัฒนาการในชวงวัยเรียนและ
วัยรุนตอนตน เพราะจะเปนการพัฒนาความคิดวิเคราะห การฝกระเบียบวินัย การควบคุมสิ่งรบกวน
และการจัดการเพือ่ บรรลุเปาหมายทีเ่ ปนสิง่ สําคัญในวัยผูใ หญ ทักษะความสามารถทีพ่ ฒ
ั นาจากสมรรถนะ
ขั้นพื้นฐานในวัยเด็กนี้จะคงอยูไปตลอดชวงชีวิต บทความวิชาการฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อทบทวน
สถานการณและเสนอแนวทางการสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่มุงเนนผลลัพธซึ่งสามารถนําไปใช
ประโยชนในการตรวจสอบ ติดตาม และสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยได
ความสําคัญของการสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
พั ฒ นาการของเด็ ก เป น การเปลี่ ย นแปลงพั ฒ นาของร า งกาย สั ง คม อารมณ ความรู  สึ ก
พฤติกรรม และทักษะการสื่อสารที่จําเปนตอการดํารงชีวิตในวัยผูใหญ ประกอบดวย 4 ดาน ไดแก
ดานกลามเนือ้ มัดใหญ ดานกลามเนือ้ มัดเล็ก ดานสังคมและการชวยเหลือตนเอง และดานภาษา พัฒนาการนี้
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เปนความสามารถของเด็กที่เพิ่มขึ้นเปนลําดับอยางตอเนื่อง และเปนกระบวนการสะสม (McLeod, 2017)
เริ่มจากการพัฒนาโครงสราง และหนาที่ของสมองตั้งแตอยูในครรภมารดา โดยโครงสรางวงจรในสมอง
จะเกิดขึ้นเมื่อสมองมีการตอบสนองกับสิ่งแวดลอมที่มากระทบ แลวสรางจุดเชื่อมตอซึ่งเปนการสราง
สัญญาณวงจรใหม ทําใหโครงสรางของสมองเปลี่ยนแปลงไป เมื่อมีสัญญาณประสาทเกิดขึ้นจะเกิดการ
กระตุนการเชื่อมโยงของเซลลประสาทตลอดเวลา (Bruchhage, Ngo, Schneider, D’sa, & Deoni, 2020)
สมองจะมีการพัฒนาสูงสุดในชวง 5 ปแรก การเลี้ยงดูเด็กในแตละชวงวัยจึงตองสอดคลองกับการพัฒนา
ของสมองในชวงเวลานั้น และมีความแตกตางกันตามการพัฒนาของสมองที่เปลี่ยนแปลงตามวัย
จากการที่พัฒนาการเกิดขึ้นตามลําดับอยางมีแบบแผนและตอเนื่อง และเปนกระบวนการสะสม
ทําใหพัฒนาการทุกดานมีความสัมพันธกัน และมีผลกระทบตอกันและกัน ปจจัยที่สงผลกระทบตอการ
พัฒนาดานใดดานหนึ่ง อาจจะสงผลกระทบในกระบวนการอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องได นอกจากนี้
พัฒนาการยังขึน้ อยูก บั วุฒภิ าวะซึง่ เปนความพรอมของรางกายและอวัยวะตาง ๆ ทีท่ าํ ใหมคี วามสามารถใน
การกระทําอยางหนึ่งได และการเรียนรูซึ่งเปนการฝกฝนจนเกิดการสะสมความชํานาญ การที่จะเรียนรู
ไดดีตองอาศัยการมีวุฒิภาวะกอน ดังนั้นการเรงสอนทักษะใดทักษะหนึ่งในขณะที่เด็กยังไมมีความพรอม
นอกจากจะทําใหเด็กไมเกิดการเรียนรูที่จะทํา และไมเกิดเปนกระบวนการสะสมจนมีทักษะเพียงพอแลว
เด็กจะไมมีความพรอมในการพัฒนาไปสูพัฒนาการขั้นตอไปอีกดวย ซึ่งจะสงผลกระทบตอพัฒนาการ
ในขั้นตอไปได หรือเด็กอาจเกิดความวิตกกังวลจนสงผลตอพัฒนาการดานอารมณและสังคมไดเชนกัน
(Mangrule, 2019)
บริเวณตาง ๆ ของสมองมีความไวตอขอมูลทีป่ อ นทางประสาทสัมผัส มีการจัดระเบียบและทํางาน
ไดสมบูรณในชวงวัยทีต่ า งกัน (Hozt, 2006) การขาดขอมูลทีป่ อ นทางประสาทสัมผัสในชวงวัยทีเ่ หมาะสม
อาจทําใหสมองพัฒนาไดไมเต็มประสิทธิภาพ แมวามีขอมูลที่ปอนเขามาในชวงเวลาอื่น การเจริญเติบโต
ของสมองอาจไมสมบูรณหรือรวดเร็วเทากับชวงเวลาที่สมองไวตอขอมูล การเขาใจการพัฒนาโครงสราง
ของสมอง และการเลี้ยงดูเพื่อสงเสริมพัฒนาการ โดยการจัดประสบการณเรียนรูผานประสาทสัมผัสใน
ชวงวัยทีเ่ หมาะสมจึงเปนสิง่ ทีจ่ ะทําใหเด็กมีสติปญ
 ญาทีเ่ ฉลียวฉลาด และมีความพรอมทีจ่ ะเติบโตเปนผูใ หญ
สถานการณดานพัฒนาการและการสงเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
เด็กไทยที่มีพัฒนาการสมวัยทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานกลามเนื้อมัดใหญ ดานกลามเนื้อมัดเล็ก
ดานสังคมและการชวยเหลือตนเอง และดานภาษานั้น มีแนวโนมลดลง จากผลการสํารวจพัฒนาการเด็ก
ของกรมอนามัย พบวาในป พ.ศ. 2542, 2547 และ 2550 เด็กปฐมวัย (อายุ 1-5 ป) ที่มีพัฒนาการสมวัยทั้ง
4 ดานมีแนวโนมลดลง และปรับเพิ่มขึ้นในป พ.ศ. 2553 ในขณะที่เด็กที่สงสัยวามีพัฒนาการลาชามีมากถึง
รอยละ 29.7, 29.0, 32.3 และ 29.7 ตามลําดับ (ฐิตมิ า ชูใหม, 2559) รัฐบาลจึงใหความสําคัญในการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน โดยเฉพาะเด็กปฐมวัย โดยไดจดั ทําแผนยุทธศาสตรชาติดา นเด็กปฐมวัย (แรกเกิด – 6 ป) ขึน้ เพือ่
จะไดพฒ
ั นาเด็กปฐมวัยทุกคนในประเทศไทยใหไดรบั การพัฒนารอบดานตามวัย อยางมีคณ
ุ ภาพและตอเนือ่ ง
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โดยมีเปาหมายใหเด็กปฐมวัยไดรับการสงเสริมพัฒนาการและมีพัฒนาการสมวัยไมนอยกวารอยละ 85
รวมทั้งการสงเสริมความฉลาดทางสติปญญา (Intelligence Quotient [IQ]) และความฉลาดทางอารมณ
(Emotional Quotient [EQ]) เพื่อใหมีความฉลาดทั้งทางสติปญญาเฉลี่ยไมนอยกวา 100 และมีความฉลาด
ทางอารมณไมตํ่ากวาเกณฑมาตรฐาน (สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2562)
การสงเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เริม่ พัฒนาโดย
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดจัดตั้งและกํากับดูแลศูนยเด็กปฐมวัย ในป พ.ศ. 2555 รัฐบาลประกาศแผน
ยุทธศาสตรชาติดานเด็กปฐมวัย (ปพ.ศ. 2555-2559) ซึ่งไดกําหนดใหเด็กอายุมากกวา 3 ป จนถึงวัย
กอนเขารับการศึกษาในระดับประถมศึกษา ตองไดรับบริการในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเมื่อมีความ
ตองการ ตอมา ในป พ.ศ. 2558 กระทรวงสาธารณสุขไดพัฒนาโครงการและคูมือการเฝาระวังและสงเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย (Developmental Surveillance and Promotion Manual [DSPM]) โดยมีนโยบายให
ใชในโรงพยาบาลจังหวัดและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทัว่ ประเทศ และในปเดียวกันรัฐบาลไดเริม่
โครงการเงินอุดหนุนทารกแรกเกิดในครัวเรือนยากจน โดยใหเงินชวยเหลือครอบครัวละ 400 บาทตอเดือน
ซึ่งตอมาไดเพิ่มเปน 600 บาทตอเดือนจนเด็กอายุครบ 3 ป (สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแหงชาติ กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข, 2560)
ปญหาดานพัฒนาการเด็กปฐมวัยเปนปญหาสําคัญที่เกิดขึ้นในแทบทุกประเทศ แมจะมีโครงการ
สงเสริมพัฒนาการที่หลากหลายแตผลลัพธที่ไดกลับยังไมนาพอใจ ปญหาและอุปสรรคที่พบทั่วโลก คือ
ปญหาดานการสื่อสารหรือขาดระบบการสงตอขอมูลที่เหมาะสม ซึ่งเกิดจากการทํางานแบบแยกสวน
ทําใหโครงการและระบบตาง ๆ ที่จัดใหยังไมมีการสงตอหรือแบงปนขอมูลกัน นอกจากนี้ยังมีปญหาการ
ไมสามารถเขาถึงโครงสรางพืน้ ฐานและการสนับสนุนอยางตอเนือ่ ง การสนับสนุนและการบริการทีจ่ ดั ให
ไมตรงตอความตองการของครอบครัว เปนตน สวนในประเทศไทยพบอุปสรรค คือ ผูดูแลเด็กปฐมวัย
พรองความรูความเขาใจ และทักษะความชํานาญในการประเมินพัฒนาการ อุปกรณในการสงเสริม
พัฒนาการไมเพียงพอ การประสานความรวมมือและการสงตอขอมูลระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของยังไม
ชัดเจน และกระบวนการถายทอดนโยบาย การกํากับ ติดตาม และการสนับสนุนระดับอําเภอและระดับ
จังหวัดยังไมเปนระบบ (วิจิตร จันดาบุตร, วิทยา อยูสุข, และวิโรจน เซมรัมย, 2561; เศกสันต ชานมณีรัตน,
2560) จากสถานการณดานภาวะสุขภาพและพัฒนาการเด็กปฐมวัย รวมถึงปญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินการดังกลาว จึงควรมีแนวทางการแกไข เพือ่ ใหการดําเนินการสงเสริมพัฒนาการเด็กบรรลุเปาหมาย
ที่ตองการ
นโยบายและหนวยงานที่ดูแลดานการสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
การส ง เสริ ม พั ฒ นาการเด็ ก ปฐมวั ย มี ค วามเกี่ ย วข อ งกั บ หลายภาคส ว น ตั้ ง แต ค รอบครั ว
หนวยงานดานสาธารณสุข การศึกษา ดานเศรษฐกิจ สังคม โดยทุกฝายที่เกี่ยวของจะตองทํางานรวมกัน
อยางเปนรูปธรรม เพื่อใหการสงเสริมพัฒนาการเด็กดําเนินการไปอยางสอดคลองและเกื้อหนุนกัน

198

»‚·Õè 27 ©ºÑº·Õè 1 Á¡ÃÒ¤Á – ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2564
Vol. 27 No. 1 (January-June) 2021

ÇÒÃÊÒÃÊØ¢ÀÒ¾áÅÐ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¾ÂÒºÒÅ
Journal of Health and Nursing Education

ปจจุบนั ประเทศไทยมีนโยบายและกําหนดหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบในการพัฒนาเด็กปฐมวัยไวในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) ที่จัดทําตามกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.
2560 – 2579) ซึ่งใชเปนแผนหลักของการพัฒนาประเทศและเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable
development goals [SDGs]) โดยในยุทธศาสตรที่ 1 เปนการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
การเตรียมพรอมดานกําลังคน และการเสริมสรางศักยภาพของประชากรในทุกชวงวัย มุง เนนการยกระดับ
คุณภาพทุนมนุษยของประเทศ โดยพัฒนาคนใหเหมาะสมตามชวงวัย เพื่อใหเติบโตอยางมีคุณภาพ
แผนและยุทธศาสตรดังกลาวไดกําหนดพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พุทธศักราช 2562
(สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2562) ที่มุงเนนการบูรณาการงานดานการพัฒนาเด็กปฐมวัยระหวาง
4 กระทรวงหลัก คือ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย และกระทรวงศึกษาธิการ โดยกระทรวงสาธารณสุขทําหนาที่สงเสริมสุขภาพแมและเด็ก
และกํ า หนดแผนผั ง การดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การดู แ ลเฝ า ระวั ง คั ด กรองและส ง เสริ ม พั ฒ นาการเด็ ก
(สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแหงชาติ, 2560) มีโครงการทีด่ าํ เนินการโดยกรมอนามัย ไดแก โครงการตัง้ ครรภ
คุณภาพเพื่อลูกเกิดรอดแมปลอดภัย และโครงการบูรณาการงานสงเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยในชุมชน เชน
สูงดีสมสวน พัฒนาการสมวัย และฟนไมผุ เปนตน (กรมอนามัย, 2563) นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการสงเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด – 5 ป ที่มีปญหาพัฒนาการอีกดวย (สถาบันราชานุกูล, 2555)
ในดานการจัดการศึกษาปฐมวัย องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในสังกัดของกระทรวงมหาดไทย
ไดกาํ หนดบทบาทหนาทีข่ องผูด แู ลเด็กใหทาํ หนาทีด่ แู ลเด็กปฐมวัย ในดานการสงเสริมพัฒนาการ เฝาระวัง
การเจริญเติบโตและพัฒนาการที่ปกติและผิดปกติ (องคกรปกครองสวนทองถิ่น, 2561) สวนกระทรวง
ศึกษาธิการซึ่งมีหนาที่ในการจัดการศึกษาและสงเสริมการศึกษาใหกับประชาชนอยางทั่วถึงและเทาเทียม
กันนั้น ไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาและการเรียนรู
สําหรับเด็กปฐมวัย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2563) เพือ่ เปนแนวทางสําหรับการจัดบริการสําหรับเด็กปฐมวัย
ของโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นอกจากความรับผิดชอบของกระทรวงตาง ๆ ดังกลาวแลว
ยังมีการกําหนดมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติเพือ่ ใชเปนมาตรฐานกลางสําหรับสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยในทุกสังกัดกระทรวง และมีจัดบริการศูนยพัฒนาเด็กเล็กซึ่งอยูในความรับผิดชอบของหลาย
หนวยงาน ไดแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดของ กระทรวงมหาดไทย องคการปกครองสวนทองถิ่น
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เปนตน
แนวทางการสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่มุงเนนผลลัพธ
การสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่มุงเนนผลลัพธ เปนการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยใหมีสภาวะความ
เปนอยูที่สงเสริมใหมีพัฒนาการสมวัย ในบทความนี้ผูเขียนไดนําเสนอแนวทางการสงเสริมพัฒนาการ
ดังกลาวในรูปแบบของแบบบันทึกการสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่มุงเนนผลลัพธ (Outcome-based
Child Development Portfolio) ซึ่งไดพัฒนาขึ้นจากแนวคิดการกําหนดผลลัพธท่ีพึงประสงคสําหรับ
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เด็กและครอบครัว (Desired results for children and family, California Department of Education, 2021)
และกรอบแนวคิดสุขภาวะเด็ก (Gromada, Rees, & Chzhen, 2020) โดยไดพิจารณาใหสอดคลองกับ
ขอเสนอในการดําเนินการติดตาม และประเมินผลของการดูแลดานพัฒนาการเด็กของ WHO และองคการ
ทุนเพื่อเด็กแหงสหประชาชาติ (The United Nations Children’s Fund [UNICEF], WHO/UNICEF, 2018)
ตลอดจนนโยบายและกิจกรรมการดําเนินการสงเสริมภาวะสุขภาพและพัฒนาการของเด็กของประเทศไทย
และประเทศอื่น ๆ (กรมอนามัย, 2563; Lancet, 2016) รวมทั้งประเทศสิงคโปร ซึ่งเนนการสงเสริม
คุณภาพชีวิตของครอบครัว การบูรณาการการทํางาน การประสานและสงตอ (Ho, 2007) หลังจากนั้นได
ออกแบบขอรายการสําหรับการบันทึกโดยมีองคประกอบ 6 ดาน ไดแก (1) ผลลัพธที่เกิดกับเด็กปฐมวัย
ไดแก การเจริญเติบโต พัฒนาการ และภาวะสุขภาพ (2) นโยบายรัฐดานสุขภาพ/ครอบครัว/การศึกษา
(3) เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม อาชีพ รายได ที่อยูอาศัยของครอบครัว (4) เครือขายแหลงสนับสนุนในชุมชน
การมีสวนรวมของพอแมกับโรงเรียน (5) การเลี้ยงดูจากครอบครัว/ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียนอนุบาล
(6) สถานที่สําหรับการเลนนอกบาน และของเลนสําหรับเด็ก เพื่อใหมั่นใจวาเด็กปฐมวัยทุกรายไดรับการ
ดูแลทั้งดานการเลี้ยงดูจากครอบครัว สุขภาพ และการศึกษาอยางครบถวน
จุดมุงหมายหลักของแบบบันทึกการสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่มุงเนนผลลัพธ คือเพื่อ
ประกอบการประเมินและติดตามการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยของครอบครัว และการไดรับบริการเพื่อสงเสริม
พัฒนาการของเด็กจากหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ รวมทั้งใชเปนหลักฐานที่แสดงผลสัมฤทธิ์ของการ
สงเสริมพัฒนาการประจําตัวเด็กปฐมวัยเฉพาะราย โดยแบงการบันทึกขอมูลเปน 3 สวน คือ ขอมูลทั่วไป
ผลการประเมินพัฒนาการ และขอรายการการสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยทีม่ งุ เนนผลลัพธ จํานวน 28 ขอ
ซึง่ แบงยอยเปน 5 ดาน คือ การดูแลขณะตัง้ ครรภและหลังคลอด (4 ขอ) การดูแลเด็กเพือ่ สงเสริมพัฒนาการ
เด็ก (8 ขอ) การปฏิบัติเมื่อเจาหนาที่คัดกรองพัฒนาการของเด็กแลวสงสัยวาลาชา (4 ขอ) การดูแลในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กหรือโรงเรียนอนุบาล (6 ขอ) และการใหคําปรึกษา/ชวยเหลือแกครอบครัว (6 ขอ) แตละขอ
ไดกาํ หนดผูท ที่ าํ หนาทีบ่ นั ทึกขอมูลโดยใชหมายเลขกํากับ คือ พอ-แม ผูป กครอง (1) เจาหนาทีส่ าธารณสุข
(2) คุณครู/พี่เลี้ยงศูนยพัฒนาเด็ก (3) และเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น/ กระทรวงมหาดไทย/
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย (4) แบบบันทึกนีจ้ งึ สามารถใชเปนแนวทางในการกํากับ
ติดตามการดําเนินงานสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของทุกฝาย โดยครอบครัวใชบันทึกและตรวจสอบ
บทบาทของตนในการเลีย้ งดูบตุ รและติดตามการไดรบั บริการจากหนวยงานรัฐ สวนหนวยงานรัฐใชบนั ทึก
และตรวจสอบความครอบคลุมตอเนื่องของการใหบริการ และใชเปนแนวทางคนหาอุปสรรคของการ
สงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยรายบุคคลเด็กปฐมวัยและครอบครัว
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แบบบันทึกการสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่มุงเนนผลลัพธ
(Outcome-Based Child Development Portfolio)

ชื่อ………………………………......……………........….…………….อายุ …...….....……ป............................เดือน
วันเดือนปเกิด……………………..…….....………..นํ้าหนักแรกคลอด ……….................………..……………กรัม
ปญหาสุขภาพแรกคลอด……………………………..................……………….………………………………….….
ผลการประเมินพัฒนาการ
12 เดือน
ปกติ
ปกติ
2 เดือน
สงสัยลาชา ดาน……………........…
สงสัยลาชา ดาน…….……....…....…
ลาชา ดาน………….…………...….
ลาชา ดาน…………..……...……….
18 เดือน
ปกติ
ปกติ
4 เดือน
สงสัยลาชา ดาน……………........…
สงสัยลาชา ดาน…….…....……....…
ลาชา ดาน………….……………....
ลาชา ดาน…………..……...……….
30 เดือน
ปกติ
ปกติ
6 เดือน
สงสัยลาชา ดาน……………........…
สงสัยลาชา ดาน…….…....……....…
ลาชา ดาน………….…………...….
ลาชา ดาน…………..……...……….
42 เดือน
ปกติ
ปกติ
9 เดือน
สงสัยลาชา ดาน……………........…
สงสัยลาชา ดาน……….…....…....…
ลาชา ดาน………….…………...….
ลาชา ดาน…………..……...……….
ว.ด.ป. ผลการดูแล
การสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่มุงเนนผลลัพธ
การดูแลขณะตั้งครรภและหลังคลอด
1. มารดาไดยาบํารุงโลหิตทุก 3 เดือน ขณะตั้งครรภเพื่อปองกันภาวะซีด (1), (2)
2. มารดาฝากครรภคุณภาพอยางนอย 5 ครั้ง (1), (2)
3. นํ้าหนักตัวแรกคลอดไมตํ่ากวา 2500 กรัม (1), (2)
4. มารดาไดรับการคัดกรองภาวะซึมเศรา (1), (2)
การดูแลเด็กเพื่อสงเสริมพัฒนาการเด็ก
5. บิดามารดาหรือผูดูแลเลี้ยงดูเด็กที่บานโดยสงเสริมพัฒนาการใหเด็กตามคูมือ DSPM (1), (2)
6. บิดามารดาไดรับคําแนะนําและการสนับสนุนใหเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางนอย 6 เดือน (1),(2)
7. นํ้าหนัก สวนสูงของเด็กเปนไปตามเกณฑ (1), (2)
8. ไดรับคําแนะนําการใชคูมือ DSPM เลมสีขาว เพื่อเฝาระวังพัฒนาการลูกเมื่ออายุ 9 เดือน /
18 เดือน (2 ป) / 30 เดือน (2 ป 6 เดือน) และ 42 เดือน (3 ป 6 เดือน) (1), (2)
9. มีการประเมินพัฒนาการลูกทุกครั้งที่มาฉีดวัคซีน (1), (2)
(เมื่ออายุ 2 เดือน / 4 เดือน / 6 เดือน / 9 เดือน / 12 เดือน / 18 เดือน
(1 ป 6 เดือน) / 30 เดือน (2 ป 6 เดือน))
10. ไดรับทราบผลการประเมินพัฒนาการในแตละครั้ง (1), (2)
11. ไดรับคําแนะนําเกี่ยวกับการดูแลเพื่อสงเสริมพัฒนาการลูกหลังจากรับการประเมิน
พัฒนาการแตละครั้ง (1), (2)
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12. ไดรบั ทราบความกาวหนาหรือปญหาเกีย่ วกับพัฒนาการของลูกในภาพรวมอยางตอเนือ่ ง (1), (2)
ในกรณีเมื่อเจาหนาที่คัดกรองพัฒนาการของลูก ตอนอายุ 9 เดือน/ 18 เดือน /
30 เดือน (2 ป 6 เดือน) และ 42 เดือน (3 ป 6 เดือน) แลวสงสัยวาลาชา
13. ไดรับคําแนะนําเกี่ยวกับการสงเสริมพัฒนาการตามวัยที่บานภายใน 30 วัน (1), (2)
14. ไดรับคําแนะนําใหพาลูกไปรับการคัดกรองพัฒนาการซํ้าภายใน 30 วัน
หลังจากสงเสริมพัฒนาการที่บาน (1), (2)
15. มีการกระตุนพัฒนาการเปนระยะเวลา 3 เดือนและรักษาสาเหตุ หลังจากคัดกรองซํ้าแลว
ลูกยังมีปญหาพัฒนาการ (1), (2)
16. ไดรับการประเมินซํ้าและตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมโดยแพทยหลังกระตุนพัฒนาการ 3 เดือน
แลวลูกยังสงสัยมีปญหาพัฒนาการ (1), (2)
การดูแลในศูนยพัฒนาเด็กเล็กหรือโรงเรียนอนุบาล
17. ผูปกครองแจงใหคุณครูปฐมวัยทราบเกี่ยวกับพัฒนาการและ/หรือปญหาพัฒนาการของลูก
กอนเขาโรงเรียน (1), (3)
18. มีรายงานขอมูลเกี่ยวกับปญหาพัฒนาการของลูกจากหนวยบริการสาธารณสุขแกโรงเรียน
หรือคุณครูปฐมวัย (1), (2), (3)
19. ผูปกครองมีการพูดคุยกับคุณครูปฐมวัยเกี่ยวกับพัฒนาการและ/หรือปญหาพัฒนาการของ
เด็กเมื่ออยูในชั้นเรียน (1), (3)
20. มีการพูดคุยกับระหวางผูปกครองคุณครูปฐมวัยเกี่ยวกับกิจกรรมการดูแลเด็กขณะอยูที่บาน
เพื่อสงเสริมพัฒนาการ (1), (3)
21. ผูป กครองมีสว นรวมกับกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนเพือ่ สงเสริมพัฒนาการ (1), (3)
22. มีการรวมพูดคุยปรึกษาเกีย่ วกับการกระตุน และสงเสริมพัฒนาการของเด็กระหวางผูป กครอง
กับเจาหนาที่ดานสาธารณสุข และคุณครูปฐมวัย (1), (2), (3)
การใหคําปรึกษาชวยเหลือแกครอบครัว
23. มีการเยี่ยมบาน ใหคําแนะนําในการเลี้ยงดู (1), (2), (3), (4)
24. มีเวลาในการเลี้ยงดูบุตร/หากไมไดเลี้ยงดูบุตรเอง มีผูเลี้ยงหรือสถานที่ฝากเลี้ยงที่มีคุณภาพ
ปลอดภัย (1), (4)
25. ไดรับคําแนะนําและสามารถจัดสรรเวลาเลนคุณภาพ เลานิทาน การจัดหาของเลนจาก
เครื่องใชในบาน (1), (2), (4)
26. ไดรบั คําแนะนําและชวยเหลือในการจัดสิง่ แวดลอมภายในบานใหสะอาดปลอดภัย (1), (2), (4)
27. มีที่อยูอาศัยมั่นคง มีอาชีพ และรายไดเพียงพอกับการดํารงชีวิต (1), (4)
28. มีสนามเด็กเลนชุมชนที่ปลอดภัยอยูใกลบาน (1), (4)
หมายเหตุ : ผูบันทึกขอมูล (1) พอแม ผูปกครอง (2) เจาหนาที่สาธารณสุข (3) คุณครู/พี่เลี้ยงศูนยพัฒนาเด็ก
(4) เจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น/กระทรวงมหาดไทย/กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
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บทบาทครอบครัวในการสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่มุงเนนผลลัพธ
ครอบครัวเปนสิ่งแวดลอมที่สําคัญของเด็กเพราะพัฒนาการเด็กไดรับอิทธิพลโดยตรงจากปจจัย
สิ่งแวดลอมของบาน (นัยนา ภูลม, จินตนา วัชรสินธ, และนุจรี ไชยมงคล, 2561) การมีพัฒนาการสมวัย
ของเด็กเปนผลมาจากรูปแบบการเลี้ยงดูของครอบครัว โดยเฉพาะการเลี้ยงดูแบบใชเหตุผลและยอมรับ
ในตัวเด็ก (จิตอารี ชาติมนตรี, ชมพูนุท แสงวิจิตร, จักรวาล เรณูรส, และวิชนันท จุลบุตร, 2563)
จากรายการบันทึกในแบบบันทึกทั้ง 28 ขอนั้น จะเห็นวาครอบครัวมีบทบาทในการดูแลเด็กทุกขอ
ครอบครัวจึงควรไดรับการสงเสริมใหแสดงบทบาทของตน และควรไดรับความรูในการเลี้ยงดูบุตร
ในทุกชวงวัย เพือ่ ใหสามารถประเมินและกลัน่ กรองขอมูลเกีย่ วกับพัฒนาการ และใหการเลีย้ งดูเพือ่ สงเสริม
พัฒนาการของบุตรไดถกู ตองและเหมาะสมกับบริบทของตน โดยเฉพาะในชวงปฐมวัยทีส่ มองทารกมีการ
พัฒนาอยางมาก แนวทางการสงเสริมบทบาทครอบครัวเพื่อสงเสริมพัฒนาการเด็กตั้งแตระยะตั้งครรภ
จนถึงวัยกอนเรียนมีดังนี้
1. ระยะตั้งครรภ เนื่องจากปจจัยทางดานมารดามีผลตอนํ้าหนักของทารกแรกเกิด จึงควรสงเสริม
พฤติกรรมการดูแลตนเองของมารดา (ประคอง ตัง้ สกุล, 2561) โดยเฉพาะการรับประทานอาหารทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
การงดสารเสพติด การใชยาอยางระมัดระวัง และการปองกันการเจ็บปวยจากโรคติดเชือ้ ทีอ่ าจสงผลใหเกิด
ความผิดปกติของทารกได (ชยวัฒน ผาติหัตกรณ, 2563)
2. ระยะแรกคลอด สงเสริมใหครอบครัวไดโอบกอดสัมผัส พูดคุย ปลอบโยน เหกลอมทารกเพื่อ
กระตุนประสาทสัมผัสและการทํางานของสมอง (Moore, Bregman, Anderson, & Medley, 2016) และ
ควรเนนใหปฏิบตั อิ ยางสมํา่ เสมอเพือ่ ใหทารกเรียนรู เกิดความรูส กึ ปลอดภัย สามารถควบคุมตนเองไดดขี นึ้
และไดพัฒนาทักษะการตอบสนองอยางเหมาะสม (นัยนา ณีศะนันท, จริยา ทะรักษา, วีระศักดิ์ ชลไชยะ,
สุธาทิพย เอมเปรมศิลป, และวินัดดา ปยะศิลป, 2560)
3. วัยหัดเดิน อธิบายใหครอบครัวเห็นความสําคัญของการเปดโอกาสใหเด็กไดมีการเคลื่อนไหว
รางกาย ฝกหัดการใชกลามเนื้อมัดใหญ และกลามเนื้อมัดเล็ก เชน ฝกหัดหยิบจับสิ่งของ ขีดเขียน
และระบายสี (สุทธิชา มาลีเลศ, จุฬาลักษณ สุตระ, สุพรรณิการ ศรีสุวรรณ, และปทมา กงเสง, 2559)
และควรพูดคุยโตตอบกับเด็ก หรือทํากิจกรรมการเรียนรูเรื่องราวจากหนังสือภาพสําหรับเด็กเพื่อสงเสริม
พัฒนาการดานภาษาและสังคม
4. วัยกอนเรียน การเลนเปนกิจกรรมการเรียนรูท สี่ าํ คัญในการกระตุน ความคิดสรางสรรคของเด็ก
วัยนี้ จึงควรใหความรูแกครอบครัวในการเลนกับเด็ก เชน การเลนตัวตอบล็อก หรือการอานหนังสือ
และการเลานิทาน เด็กวัยนีจ้ ะชอบตัง้ คําถาม ครอบครัวควรตอบคําถามเหลานัน้ เพือ่ กระตุน การคิดของเด็ก
ทําใหเด็กมีกําลังใจในการเรียนรู (ยุวดี พงษสาระนันทกุล และสุดาภรณ พยัคฆเรือง, 2559)
ครอบครัวเปนบุคคลสําคัญในการเลีย้ งดูและสงเสริมพัฒนาการของบุตร จึงควรเริม่ ดูแลบุตรตัง้ แต
ในระยะตั้งครรภ ระยะคลอด จนถึงวัยหัดเดินและวัยกอนเรียน ซึ่งเปนชวงวัยที่มีการพัฒนาอยางมาก
การเอาใจใสดานพัฒนาการของบุตรในระยะนี้ จะทําใหครอบครัวสามารถประเมินบุตรไดอยางรวดเร็ว
และใหการชวยเหลือไดทันเวลาหากสงสัยวาบุตรมีพัฒนาการลาชา
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การสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย เปนประเด็นที่ทั่วโลกใหความสําคัญ ดวยความมุงหวังจะสราง
ทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาประเทศชาติและสังคมใหมีความมั่นคง หนวยงานที่เกี่ยวของจึงไดหาแนวทาง
พัฒนาเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัย แบบประเมินการสงเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัยที่มุงเนนผลลัพธที่ผูแตงนําเสนอในบทความนี้ มีจุดประสงคเพื่อใชเปนแนวทาง
ประเมินกิจกรรมการสงเสริมพัฒนาการที่เด็กปฐมวัยแตละคนควรไดรับ เพื่อใหมั่นใจไดวาการสงเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัยมีการบูรณาการอยางมีประสิทธิภาพ สามารถเห็นปญหา อุปสรรคในการสงเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัยเฉพาะบุคคล เพื่อเกิดประสิทธิผลที่ตองการคือ เด็กไทยทุกคนไดรับการพัฒนาอยาง
เต็มศักยภาพ มีพัฒนาการสมวัยพรอมที่จะเติบโตเปนทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของประเทศชาติตอไป
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